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Pinpoint /ingen lyd / Bekræft-knap: 
*Pinpoint: Tryk og hold nede på 
detektionsskærmen.
* Ingen lyd: Tryk på ONCE, mens du er i 
detektionsskærm.
* Bekræft: 
1) Funktion for jordbalance:
Tryk og hold for at 
auto-jordbalance, mens du er i 
jordbalanceringsindstillingen (        ).
2) Afvis / accepter mål:
Tryk en gang for at afvise eller 
acceptere mål, mens du er i Notch 
diskrimination (        ).

Mål ID Skala

ID bokse
(grupper af 5 ID`er)

Programmer
(Mark/Park 1/Park 2/Strand/Alt metal)

Dybdeindikator

Batteriindikator

Følsomhedsindikator

Mål-id

Mineraliseringsindikator

* Navigering på venstre side i Notch 
diskrimination og valg af program
* Ændre værdien for en hvilken som 
helst indstilling.

Knappen Indstillinger:
Hver gang du trykker på den, vælges 

den næste indstilling på linjen, og 
dens værdi vises på skærmen. 

Følsomhed op / tilbage
I hovedskærmen bruges pil 

op til at øge følsomheden, og i 
indstillingsmenuen bruges den til at 

forlade indstillingerne og gå tilbage til 
hovedskærmen.

* Højre side navigation i Notch 
diskrimination og valg af Program

* Ændre værdien for en hvilken som helst 
indstilling.

* On/Off:  Tryk og hold nede i ca. 3 sekunder.
* Følsomhed nede: Tryk en efter en.
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Indstillinger:

Volumen: (4 niveauer, skift ved hjælp af + og -)

Jordbalance: Pump spolen op og ned, mens du trykker på Pinpoint / Confirm-knappen for at udføre jord balancen automatisk.

Jernvolumen: Justerer eller slukker lydstyrken for den lave jerntone (3 niveauer, skift ved hjælp af + og -)

Threshold (finjusterin): I tilstanden All Metal optimeres thresholdindstillingen for hvert følsomhedsniveau for at give den bedste ydelse 
på forskellige terræn. (Juster mellem -50 +50 vha. + Og -)

Notch Diskrimination: Fjern uønskede metaller fra detektion, såsom skrald. Hver boks repræsenterer en gruppe på 5 ID'er. Enhver 
kombination af disse felter kan afvises eller accepteres.

Automatisk:
1) Sving søgespolen over det metal, du vil fjerne. Boksen, der repræsenterer gruppen af   ID'er for det metal, fremhæves med sort.
2) Tryk på bekræftelsesknappen.

Brugervejledning:
1) Et X og en markering vises på skærmen sammen med en lille pilemarkør under ID-bjælken øverst på skærmen.
2) Flyt pilemarkøren ved hjælp af knapperne plus (+) og minus (-), og vælg det felt, der indeholder det ID, du vil fjerne.
3) Tryk på bekræftelsesknappen. Boksen fremhæves med sort.

Frekvens skift: Eliminerer EMI (3 niveauer, ændring vha. + Og -)

Trådløs: 0 = Fra / Kanaler 1-5 (skift med + og -)

Vibration: On / Off (skift med + og -)

Lysstyrke: Justerer baggrundsbelysningen på LCD og tastaturet. 0 = Fra / 1-4 / A1-A4 = Auto (lyser kun i en kort periode, når der 
registreres et mål, eller mens du navigerer i menuen og derefter slukkes).

LED-Lys: Til / Fra (skift med + og -)

Bare tænd din detektor, foretag jord balance, hvis du har brug for det og begynde at svinge din spole. Ren metaldetektor glæde med 
SIMPLEX +! For more details, please read the user manual.


