




อานอยางละเอียดกอนการใชงานอุปกรณ
     การปฏิเสธความรับผิดชอบตามกฎหมาย
► ปฏบัิตติามกฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีใชบังคับของเครือ่งตรวจจบัโลหะในขณะท่ีใชเครือ่งตรวจจบัน้ี 
หามใชเครื่องตรวจจับโดยไมไดรับอนุญาตในสถานที่อนุรักษหรือโบราณคดี หามใชเครื่องตรวจจับนี้รอบๆ 
หรอืในเขตทหารท่ีหามมใิหอนุญาต แจงหนวยงานทีเ่กีย่วของใหทราบรายละเอียดเกีย่วกบัสิง่ประดษิฐท่ีสาํคัญ
ทางประวัติศาสตรหรือทางวัฒนธรรมที่คุณพบ.

    คํา เตือน
► SIMPLEX+ เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัย หามประกอบหรือใชงานอุปกรณกอนที่จะอานคูมือผูใช.

► อยาเกบ็อุปกรณและคอยลคนหาภายใตอุณหภมูติาํมากหรอืสงูสาํหรบัระยะเวลานาน (อุณหภมูใินการจดัเกบ็: 
- 20°C ถึง 60°C / - 4°F ถึง 140°F).

► อุปกรณไดรับการออกแบบดวยระดับ IP68 เปนหนวยกันนําไดถึง 3 เมตร / 10 ฟุต 
(ยกเวนหูฟงไรสายรวมอยูในแพ็ค WHP!)

► ใหความสนใจกับรายการดานลางหลังจากใชอุปกรณโดยเฉพาะอยางยิ่งใตนํ้าเค็ม:
1. ลางกลองระบบ, เพลาและขดลวดดวยนําประปาและใหแนใจวาไมมีนําเกลือที่เหลืออยูในการเชื่อมตอของ.             
2. หามใชสารเคมีใดๆเพื่อทําความสะอาดและ/หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นใดของ.                                                                                       
3. เช็ดหนาจอและเพลาแหงดวยผานุมไมรอยขีดขวน.

► ปองกนัเคร่ืองตรวจจบัจากผลกระทบในระหวางการใชงานปกติ สาํหรับการจดัสงสนิคา, อยางรอบคอบวาง
เครื่องตรวจจับในกลองเดิมและปลอดภัยกับบรรจุภัณฑทนแรงกระแทกของ.

► เครือ่งตรวจจบัโลหะ SIMPLEX+ สามารถถอดชิน้สวนและซอมแซมไดโดยศูนยบรกิารทีไ่ดรับอนุญาตของ
นกตะกรร ถอดชิน้สวนท่ีไมไดรบัอนุญาต / บุกรกุเขาไปในตวัเรอืนควบคุมเครือ่งตรวจจบัโลหะดวยเหตุผลใด
ก็ตามถือเปนโมฆะการรับประกัน.

    ขอสําคัญ
► หามใชอุปกรณภายในอาคาร อุปกรณอยางตอเน่ืองอาจใหสญัญาณเปาหมายในบานท่ีมโีลหะจาํนวนมาก
ในปจจุบัน ใชอุปกรณกลางแจงในทุงโลง.

► อยาใหเครื่องตรวจจับหรืออุปกรณแมเหล็กไฟฟาอื่นเขามาใกล (10m (30ft.)) ไปยังอุปกรณ.

► อยาพกวัตถุโลหะใด ๆ  ในขณะที่ใชอุปกรณ เก็บอุปกรณใหหางจากรองเทาขณะเดิน อุปกรณอาจตรวจจับ
โลหะที่คุณหรือภายในรองเทาของคุณเปนเปาหมาย.

สําหรับผู้บริโภคภายในสหภาพยุโรป: อย่าท้ิงอุปกรณ์น้ีในขยะในครัว
เรือนท่ัวไป สัญลักษณ์ถังขยะแบบล้อข้ามบนอุปกรณ์น้ีบ่งช้ีว่าไม่ควร
ท้ิงในขยะท่ัวไปในครัวเรือน แต่รีไซเคิลให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ของรัฐบาลท้องถ่ินและข้อกําหนดด้านส่ิงแวดล้อม

คำ  เต ือน



การประกอบชิ้นส่วน

แนะนําอุปกรณ์

แสดง

ข้อมูลแบตเตอรี่

ข้อมูลหูฟังไร้สาย

การใช้งานที่ถูกต้อง

คู่มือฉบับย่อ

รหัสเป้าหมาย

โหมดการค้นหา

ความไว

ความลึกเป้าหมาย

การตั้งค่า

ชี้เป้า

ฟังก์ชั่นปิดเสียง

เป้าหมายขนาดใหญ่หรือเป้าหมายตื้น

สัญญาณเท็จและเหตุผลการหาสัญญาณ

ตัวบ่งชี้แร่แม่เหล็ก

หินและการค้นหาในภูมิประเทศหิน

โลหะภายใต้หิน

การตรวจหาบนชายหาดและใต้น้ํา

จานเช็ครูปภาพ

บันทึกและค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

ปรับปรุงซอฟต์แวร์

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิค
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(1)  หลังจากสอดตวัวงยางในเพลาลาง, วางเพลาลางในสถาน
ทีบ่นจานขดลวดคนหาของ ยึดดวยขันสกรแูละน็อตใหแนน 
โดยขันใหไมใหแนนเกินไป.

(2) ตอทอนเสาสวนกับตัวเพลาแทงบนและลางเขากันเปด
สลักคันโยกแลตอชิน้สวนประกอบเขาดวยกนั หลังจากปรบั
ความยาวของอปุกรณใหอยูในความสงูของคณุแลว ใหกด
สลักใหแนนเพื่อความปลอดภัย.

(3)  หมุนจานขดลวดสายบนเพลาโดยไมตองยืดมากเกินไป
ของ จากน้ันเสยีบตัวเชือ่มใหเขากบัชองเสยีบกบัจานบนกลอง
ระบบและยดึใหแนนดวยนอ็ต ในขณะทีก่ระชับใหแนน, คณุ
อาจไดยินเสียงคลิกที่ระบุวาตัวเชื่อมตอแนนติดกัน.

(4) ถาคุณตองการที่จะปรับที่ตัวเทาแขน, ถอดสกรูกอน หลัง
จากน้ันเลือ่นทีต่วัเทาแขนขึน้หรอืลงใหไดหนึง่ระดบัใหตรง
กับรูและยึดใหแนนดวยสกรู คุณสามารถแนบสกรูอะไหล
ใหเขากับรูที่วางอยูเพื่อจะรักษาตัวอะไหลไว.

(5) ใสสายทีต่วัเทาแขนดงัท่ีแสดงในภาพและปรบัใหเขากบั
ขนาดแขนของคุณและกระชับใหแนน.
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ข ้อแนะน ําการใช ้อ ุปกรณ์

2

ตั้งค่าปุ่มเพื่อให้เข้าถึงการตั้งค่าทั้งหมด

ตัวชี้เป้า / ปุ่มยืนยัน

ลูกศรขึ้น/ให้ย้อนกลับ: เพิ่มความไว
/ให้ย้อนกลับ 

ลําโพง

ไฟฉาย LED

เสียบจานขดลวดลงในช่องจาน

กดลูกศรซาย (-) : ทางดานซาย ให คนหา
ปุมแยกและปุมโหมดใหกดเลือกและเปล่ียน
เลขการตั้งคา.

กดลูกศรขวา (+) : ทางดานขวา ให คนหา
ปุมแยกและปุมโหมดใหกดเลือกและเปล่ียน
เลขการตั้งคา.

ลูกศรลง : เปิด - ปิด / ฮาร์ดรีเซ็ต / ระบบ
ความไวจะลดลง
หากตองการเปดและปดอุปกรณ ใหกดคาง
ไวประมาณ 3 วินาที ถาในกรณีที่รีเซ็ตไม
ติดและระบบไมตอบสนองใดๆ ใหกดคาง
ไวประมาณ 6 วินาที.

หูฟงแบบใชสายและชองเสียบตัวชารจ
ขอเตือนสําคัญ! เมื่อตัวเชื่อมตอไมได
ใชงาน ใหปดฝาพลาสติกไว! เมื่อใสฝา
พลาสติกใหแนใจวาคุณปลอยใหอากาศ
ออกมา! มิฉะนั้นฝาครอบอาจหลุดออก
มาได.

10 30 50 70 90

ในหนาจอหลักลูกศรข้ึนจะใชเพ่ือเพ่ิมความ
ไวและในเมนูการตั้งคาก็จะใชในการออก
จากการตั้งคาและใหกลับไปที่หนาจอหลัก.
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การแสดงค ่า

(1) มาตราส่วนรหัสเป้าหมาย
แสดง ค่า ID ของเป้าหมายที่ตรวจพบการประมาณค่า ID นอกจากนี้การระบุค่ารหัส 
IDs จะถูกตรวจกรองโดยการตั้งค่าการแบ่งแยก.

(2) โหมดการค้นหา.

(3) ตัวบ่งชี้ความไว.

(4) เลือกแสดงรหัสเป้าหมาย ID เม่ือเป้าหมายได้ถูกตรวจสอบ, โหมดช้ีเป้าขณะเดียว
กับท่ีมีสัญญาณไอคอนเตือน ต่อจากน้ันให้การเลือกจำนวนค่าของการต้ังค่าจากเมนู
จะแสดงในฟิลด์น้ี.

(5) การตั้งค่า.

(6) การเชื่อมต่อไร้สาย.

(7) ตัวบ่งชี้ความลึกแบบกระทันหัน.

(8) ตัวบ่งชี้ระดับแบตเตอรี่.

(9) ตัวบ่งชี้แร่แม่เหล็ก.

10 30 50 70 90
1

2

5

4

3 7

6
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9



4

ภายในเครื่อง Simplex + ใชแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร 2300mAh.

แบตเตอรี่จะใชไดประมาณ 12 ชั่วโมง ปจจัยตางๆ เชน การใชลําโพงหรือหูฟงแบบมีสาย/ไรสาย จอแสดงไฟ
แบ็คไลท ไฟฉาย LED ฯลฯ จะมีผลตอการใชงานแบตเตอรี่.

กฏการชารจ
การชารจ SIMPLEX+ กอนใชงานครั้งแรก. การชารจจะใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง.

ในการชารจแบตเตอร่ี ใหเสยีบปลายสายหน่ึงเขากบัชองเสยีบหูฟงแบบมสีาย โดยเสยีบเขากบั ชองเสยีบสาย
ชารจ และอีกดานหนึ่งเขากับอะแดปเตอรชารจ (5V 2A).

การใชกับเพาวเวอรแบง
นอกจากนี้คุณยังสามารถชารจแบตเตอรี่กับเพาวเวอรแบง การทําเชนนี้เพียงแคใสปลายสายของสายหูฟง
แบบมีสาย โดยเสียบเขากับ ชองเสียบสายเขาไปที่ปลายอีกดานหนึ่งของเพาวเวอรแบง คุณจะไมสามารถตอ
หูฟงแบบมีสายเขากับอุปกรณเมื่อคุณตออุปกรณืเขากับเพาวเวอรแบง.

ขอสําคัญ! อยาใชเครื่องตรวจจับโลหะในใตนําในขณะที่เชื่อมตอกับเพาวเวอรแบง.

ระดับแบตเตอรี่ตํา
ไอคอนแบตเตอรี่บนจอจะแสดงผลสถานะอายุการใชงานแบตเตอรี่ เมื่อคาชารชลดลงแถบภายในไอคอน
แบตเตอรี่จะลดลงเชนกัน ไอคอนแบตเตอรี่ที่มีเครื่องหมายตกใจ (!) ปรากฏขึ้นบนหนาจอหมายถึงแบตเตอรี่
หมดและหลังจากกระพริบ 6 ครั้งอุปกรณจะปดลง.

คําเตือนเกี่ยวกับแบตเตอรี่
อยาใหอุปกรณสัมผัสกับอุณหภูมิที่รอนมาก (เชน ชองใสรถหรือชองเก็บของ).

อยาชารจแบตเตอรี่ในอุณหภูมิที่มากกวา 35° C (95° F) หรือตํากวา 0° C (32° F).

แบตเตอรี่ SIMPLEX+ สามารถเปลี่ยนโดยเครื่องตรวจจับนกตะแม็คโครหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
เทานั้น.

ข ้อม ูลแบตเตอร ี ่

ข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับห ูฟ ัง

SIMPLEX+ WHP (ชุดหูฟงไรสาย) มาพรอมกับหูฟงไรสาย 2.4 GHz หูฟงไรสายเปนหูฟงที่ไมกันนํา.

การเชื่อมตอไรสายจะทํางานยาวนานไดเทาที่กลองระบบของอุปกรณไมไดจุมลงอยูในนํา หรือคุณสามารถ
ใชหูฟงไรสายของคุณในขณะที่การคนหาในนําตื้นพรอมกับจุมจานขดลวดลงในใตนํา โปรดจําไววาหูฟง
ไรสายไมควรสัมผัสกับนํา.

ในกรณท่ีีกลองระบบถกูจมใตนาํ, การเชือ่มตอไรสายจะไมทํางาน. ในกรณน้ีีคุณจาํเปนตองซือ้หูฟงกนันาํตัว
เลือกสําหรับการใชงานในพื้นดินและใตนํา.

ใสาํหรบัในพ้ืนดนิเทาน้ัน, คุณสามารถเลือกซือ้อะแดปเตอรหูฟงของเราเปนตวัเลือกไดหากคุณตองการท่ีจะ
ใช SIMPLEX + กับหูฟงแบบมีสายของคุณเอง  อะแดปเตอรนี้จะรวมอยูในแพคเกจ SIMPLEX + โดยไมตอง
ใชหูฟงไรสาย.

เมื่อคุณเสียบหูฟงแบบมีสายเขากับ SIMPLEX+ ระดับเสียง 2 ชุดจะแสดงในการตั้งคา
ระดับเสียง: ตําและปรับระดับไดสูงระหวาง 1-4 ระดับ. 

L1 L2 L3 L4
H1 H2 H3 H4
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การใช ้งานท ี ่ถ ูกต ้อง

ว ิธ ีท ี ่ถ ูกต ้องของในแกว ่งจาน

ความสูงของเพลาที่ผิด ความสูงของเพลาถูกต้อง

มันเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะปรับเพลาให้เข้ากับความสูง
ของคุณอย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถค้นหาโดยลด
ความรู้สึกไม่สบายและช่วยลดความเหนื่อยล้ได้.

ปรับความสูงของเพลาให้คุณยืนอยู่ในตําแหน่งตรง
แขนของคุณเพื่อคุณจะได้ผ่อนคลาย โดยให้จาน
ขดลวดค้นหาอยู่ที่ประมาณ 5 ซม. (~ 2'') เหนือพื้น

ดิน.

สิ่งสําคัญคือต้องตั้งจานขดลวดให้ขนานกับพื้น
ดินเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง.

จานขดลวดค้นหาจะต้องขนานกับพื้นดินตลอด
เวลา.

แกว่งมุมจานขดลวดค้นหาไม่ถูกต้อง แกว่งมุมจานขดลวดค้นหาไม่ถูกต้อง แกว่งมุมม้วนจานค้นหาที่ถูกต้อง

วิธีแกว่งที่ไม่ถูกต้อง วิธีที่ถูกต้องของแกว่ง
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1) ประกอบอุปกรณตามคําแนะนําในหนา1ของ.

2) กดปุมเปด/ปดเพื่อเปดอุปกรณ.

3)  เมื่ออุปกรณเปดอยูก็จะเริ่มตนในโหมด Field 2 โทน คุณสามารถเปลี่ยนโหมดตามสภาพพื้นดิน ตัวอยาง
เชนหากคุณกําลังตรวจพบบนหาดทรายเปยกคุณอาจตองการเลือกโหมดชายหาด คุณอาจจะตองเปลี่ยน
ความถี่ของอุปกรณในรุนนี้ คุณสามารถคนหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดการคนหาและความถี่เพิ่ม
เติมในคูมือนี้.

4) คุณสามารถเพิ่มความไวไดถาคุณจําเปนจะตองเพิ่มความไว การเพิ่มความไวจะใหเครื่องเพิ่มความลึก
มากขึ้น อยางไรก็ตาม หากสภาพแวดลอมหรือพื้นดินทําใหเกิดเสียงดังมากเกินไปคุณจําเปนตองลดการตั้ง
คาความไว.

5) การทดสอบอุปกรณที่มีโลหะหลากหลาย จะเปนประโยชนอยางมากสําหรับการคุนเคยกับเสียงที่อยูใน
เครื่อง.

6) เลือกใชชองการแยกคารอยเพ่ือกาํจดัโลหะท่ีไมพึงประสงคจากการตรวจสอบเชนถงัขยะของ SIMPLEX+ 
มี 20 พิกเซลหรือ "ชอง"ของการแยกคา, ที่แสดงจํานวนคาภายใตรหัสเปาหมาย ID ที่อยูในกลองขนาดเล็ก. 
แตละกลองแสดงกลุมของ 5  IDs (01-05, 06-10, 11-15 และอื่น ๆ ) การรวมกันของกลองเหลานี้สามารถปฏิเสธ
หรือไดรับการยอมรับขึ้นอยูกับความตองการของคุณ.

7) ถาคุณจะตรวจสอบในพื้นที่ๆมีขยะมากและอุปกรณจะไดรับสัญญาณเหล็กมากเกินไป, แทนการแบงแยก
ชอง, คุณสามารถใชปริมาณเหล็กการตั้งคาเพื่อลดหรือปดปริมาณของโลหะเหล็กอยางสมบูรณ การทําเชน
นี้จะใหเพิ่มความลึกไดมากขึ้น.

8) ขณะนี้คุณสามารถเริ่มคนหาไดแลว.

9) เมื่ออุปกรณของคุณทํางานดวยหลักการการเคลื่อนไหว, การแกวงจานขดลวดคนหาไปขวาและซายโดย
เวนระยะหางจากบนพื้นดิน 5cm ( 2")  หากจานขดลวดคนหาไมเคลื่อนที่อุปกรณจะไมใหการตอบสนองเสียง
ใด ๆ แมวาจานขดลวดจะอยูเหนือโลหะเปาหมาย.

10) เมื่อตรวจพบเปาหมาย ID ของเปาหมายและตําแหนงของเปาหมายบนเครื่องชั่ง ID จะแสดงบนหนาจอ 
อุปกรณยังจะสรางการตอบสนองเสียงตามโหมดการคนหาที่เลือก.

11) เมื่อไดเปาหมายการตรวจสอบ, คุณสามารถระบุตําแหนงที่แนนอนของเปาหมายโดยการกดปุม pp คางไว 
ระดับเสียงจะเพิ่มขึ้นและนํ้าหนักระดับเสียงจะเพิ่มขึ้นตามที่คุณเขาใกลเปาหมาย.

ค ู ่ม ือฉบ ับย ่อ
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รหัสเปาหมาย ID เปนตัวเลขท่ีผลิตโดยเคร่ืองตรวจจบัโลหะ
ข้ึนอยูกับการนําของโลหะและจะใหความคิดเห็นกับผูใช
เกีย่วกบัเปาหมาย รหัสเปาหมาย ID จะแสดงดวยตัวเลขสอง
หลักบนจอแสดงผลและในระยะชวงระหวาง 00-99.

หมายเหตุ: โปรดทราบวาเปาหมายขนาดใหญจะระบุ ID สูง
กวาที่คาดไวแมวาเปาหมายอาจเปนตัวนําไฟฟาที่ตํากวา.

ในบางกรณ ีอปุกรณอาจสรางรหัสหลายรหัสสาํหรบัเปาหมาย
เดียวกัน กลาวอีกนัยหนึ่งรหัส IDs อาจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา 
ซึง่อาจเปนผลมาจากหลายปจจยั เชน การเริม่ตนเปาหมาย 
ความลึก ความบริสุทธิ์ของโลหะ การกัดกรอน ระดบัแรของ
ดนิ เปนตน แมทิศทางของการแกวงจานขดลวดอาจเปนสาเห
ตุที่ทําใหอุปกรณในการสรางรหัส ID ขึ้นมาหลายรหัส ID.

ในบางกรณี อุปกรณอาจไมสามารถระบุ ID ใดๆ ได อุปก
รณจาํเปนตองไดรบัสญัญาณท่ีแข็งแกรงและชดัเจนจากเปา
หมายเพื่อจะระบุรหัส ID  ดังนั้น ถาไมอาจสามารถระบุ ID 
สําหรับเปาหมายท่ีความลึกหรือเปาหมายท่ีเล็กลงถึงแมวา
อุปกรณจะตรวจเจอก็ตาม.

โปรดทราบไววารหัสเปาหมาย ID คือเปน "ความนาจะเปน"   
คาประมาณการ และมนัจะเปนไปไมไดท่ีจะทราบคุณสมบัติ
ของวัตถุฝงอยูจนกวาจะมีการขุดขึ้นมา.

ID ของโลหะที่ไมใชเหล็ก เชน ทองแดง เงิน อลูมิเนียมและตะกั่วนั้นมีอยูสูง ชวงรหัสเปาหมาย ID ของทอง
กวางและอาจตกอยูในชวงเดียวกันของเสียโลหะเชนเหล็ก, ฟอยล, ฝาเกลียวและแท็บดึง ดังนั้นหากคุณกํา
ลังมองหาเปาหมายทองขุดโลหะที่คาดวาเปนขยะขึ้นมาบางสวนกอน.

เหรียญที่คนหาท่ัวโลกทํามาจากโลหะที่แตกตางกันและขนาดท่ีแตกตางกันในสถานที่ทางภูมิศาสตรที่แตก
ตางกันและยุคประวัติศาสตรที่แตกตางกันไป ดังนั้นในการเรียนรูรหัสเปาหมาย IDs ของเหรียญในเฉพาะ
พื้นที่ จะสามาถทําการดําเนินการทดสอบกับตัวอยางของเหรียญดังกลาวไดถาเปนไปได.

อาจใชเวลาและประสบการณการใชงานท่ีดทีีส่ดุจากคุณลักษณะรหัสเปาหมาย ID ในพ้ืนทีค่นหาของคุณ ยีห่อ
และรุนของเครือ่งตรวจจบัท่ีแตกตางกนั ผลิตหมายเลขรหัสเปาหมายท่ีแตกตางกนั ตวัเลขจะแตกตางกนัมาก 
ข้ึนอยูกบัความลึกเปาหมายในแรพ้ืนดนิและโลหะท่ีอยูติดกนั แตหลังจากทีฝ่กฝนเรือ่ยๆ คณุจะกลายมาเขาใจ
ความหมายรหัสเปาหมาย IDs ของ SIMPLEX+ไดอยางรวดเร็ว

.

รห ัสเป ้าหมาย  ID

10 30 50 70 90
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SIMPLEX+ มโีหมดการคนหา 5 โหมดท่ีออกแบบมาสาํหรบัภมูปิระเทศและเปาหมายท่ีแตกตางกนั คุณสามารถ
ใชสํารวจโหมดไดอยางงายดายโดยใชปุมลูกศรขวาและซาย โหมดที่เลือกจะถูกเนนเปนสีดํา.

พื้นดิน
แนะนําโดยเฉพาะสําหรับการลาวัตถุ มันกอใหเกิดผลลัพธที่ดีโดยเฉพาะในไซตที่สะอาด
ซึง่ไมมเีศษโลหะ ความลึกเพ่ิมเตมิสามารถหาไดในแหลงท่ีมหิีนหรือขยะ โดยใชการตัง้คา
การเลือกปฏิบัติรอยและแกวงจานขดลวดอยางชาๆ (ผานไปขวา / ซาย ประมาณ 1 วินาที
ตอครั้ง). 

ในโหมดนี้อุปกรณจะสรางโทนตําสําหรับเปาหมาย ID เหล็กที่มีรหัสระหวาง 0-15 สําหรับเปาหมายที่ไมใช
เหล็กกับรหัส 16-99, มันจะออกเสียงที่สูงขึ้นซึ่งเพิ่มระดับเสียงขึ้นในขณะที่ขดลวดเขาใกลเปาหมาย. 

โหมดสวนสาธารณะ: มีโหมดการเลือกปฏิบัติ 3 โทนที่ออกแบบมาสําหรับการลาเหรียญโดยเฉพาะในสถาน
ที่ที่ไมมีขยะเชนสวนสาธารณะ.

โหมดสวนสาธารณะ 1
มันคอนขางลึก แตบิตชากวาโหมด Park 2.

ในโหมดนี้อุปกรณผลิตเสียงตําสําหรับเปาหมายเหล็กที่มี 0-15 IDs รหัสเสียงขนาดกลางสําห
รับโลหะทองและโลหะที่ไมใชเหล็กกับรหัส IDs 16-69 และโทนสูงสําหรับโลหะที่ไมใชเหล็ก
กับ IDs 70-99 เชนเงินทองเหลืองและทองแดง .

โหมดสวนสาธารณะ 2
ในโหมดนี้อุปกรณผลิตเสียงตําสําหรับเปาหมายเหล็กที่มี 0-15 IDs รหัสเสียงขนาดกลางสําห
รับโลหะทองและโลหะที่ไมใชเหล็กกับรหัส IDs  16-42 และโทนสูงสําหรับโลหะที่ไมใชเหล็ก
กับ IDs 43-99 เชนเงินทองเหลืองและทองแดง. 

โหมดชายหาด
นี่คือโหมดพิเศษของ SIMPLEX + ที่พัฒนาขึ้นสําหรับพื้นที่ที่เปนสื่อกระแสไฟฟา 
(หาดทรายเค็มเปยก, บริเวณที่มีดินดาง ฯลฯ ) คุณลักษณะของโหมดนี้แสดงความสามารถใน
การละเวนเหล็กและเปาหมายที่คลายกันในกลุมน้ีและเพ่ือใหสามารถดําเนินการสมดุลพ้ืนดิน
บนพื้นดินชนิดใด ในขณะที่อุปกรณดําเนินการสมดุลพื้นดินในชวง 20-99.9 โดยอัตโนมัติใน
โหมดการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ, อุปกรณสมดุลพื้นดินในชวงของ 0-99.9 ในโหมดนี้. ทําใหพื้นดิน
สมดุลงายขึ้นในบริเวณท่ีเปนสื่อกระแสไฟฟาที่สมดุลพ้ืนดินปกติไมสามารถดําเนินการไดท้ัง
หมดหรือดําเนินการดวยความยากลําบาก.

แตกตางจากโหมดอื่น ๆ  เปาหมายที่มี 0-15  IDs รหัสจะถูกแยกออกโดยคาเริ่มตนและไมสามารถเปลี่ยนแปลง
ไดเพ่ือท่ีจะไมสนใจโลหะเหล็กหรอืเสยีงรบกวนจากพ้ืนดนิ ในโหมดน้ีอุปกรณผลิตโทนกลางสาํหรบัโลหะทอง
และโลหะที่ไมใชเหล็กกับรหัส 16-99 IDs 

นําเค็มและพ่ืนดางเปนสื่อกระแสไฟฟาอยางมีนัยสําคัญเน่ืองจากไอออนไนซที่สูงจะกอใหเกิดผลกระทบที่
คลายกับเหล็กในเครื่องตรวจจับ. ผลกระทบเหลานี้อาจทําใหไมสามารถคนหาโลหะกับเครื่องตรวจจับโลหะ
ทั่วไป การกําจัดเหล็กในรูปแบบเครื่องตรวจจับสามารถปรับปรุงสถานเครื่องได แตอาจจะทําใหมีคุณสมบัติ
ไมเพียงพอ . 

โหมดชายหาดของ SIMPLEX + สามารถกําจัดผลกระทบดังกลาวและเสียงรบกวนจากพื้นดิน ดานที่จะถูกนํา
มาพิจารณาในขณะที่การคนหาในบริเวณท่ีเปนสื่อกระแสไฟฟาซึ่งจะอธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 
Detection บนชายหาดและใตนํา (17).

โหมดโลหะทั้งหมด
โหมดน้ีแตกตางจากโหมดอ่ืน ๆ  โหมดน้ีจะมเีสยีงเบือ้งตนซึง่ไดยินอยางตอเน่ืองในแบคกราว 
คุณไมสามารถคนหาในโหมด All Metalทั้งหมดไดโดยไมตองกราวบาลาส. 

ในโหมดนี้อุปกรณจะไมแยกแยะเปาหมายและตรวจจับพวกเขาทั้งหมด (โลหะหินแร ฯลฯ ) ID ของเปาหมายที่
ตรวจพบจะแสดงบนจอแสดงผล (ยกเวนหินรอนเชงิลบ) ใชโทนเสยีงเดยีวกนักบัสาํหรับทุกเปาหมาย โทนเสยีง
เพิ่มสูงขี้นในขณะที่จานขดลวดเขาใกลเปาหมาย. 

ในโหมดนี้ การตั้งคาเกณฑสําหรับแตละระดับความไวจะปรับใหเหมาะสมเพื่อใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุดบน
ภูมิประเทศที่แตกตางกัน คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งคาเหลานี้ตามสภาพดิน. 

เมื่อความไวลดลงเสียงเกณฑจะออนลงและไมไดยินในระดับความไวตําสุด.

เราขอแนะนําใหใชโหมด All Metal ถาการแยกโหมดไมสําคัญและไมไดใชในพื้นที่ๆมีขยะมากหรือพื้นที่ที่
มีหินรอนจํานวนมาก.
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SIMPLEX+ มโีหมดการคนหา 5 โหมดท่ีออกแบบมาสาํหรบัภมูปิระเทศและเปาหมายท่ีแตกตางกนั คุณสามารถ
ใชสํารวจโหมดไดอยางงายดายโดยใชปุมลูกศรขวาและซาย โหมดที่เลือกจะถูกเนนเปนสีดํา.

พื้นดิน
แนะนําโดยเฉพาะสําหรับการลาวัตถุ มันกอใหเกิดผลลัพธที่ดีโดยเฉพาะในไซตที่สะอาด
ซึง่ไมมเีศษโลหะ ความลึกเพ่ิมเตมิสามารถหาไดในแหลงท่ีมหิีนหรือขยะ โดยใชการตัง้คา
การเลือกปฏิบัติรอยและแกวงจานขดลวดอยางชาๆ (ผานไปขวา / ซาย ประมาณ 1 วินาที
ตอครั้ง). 

ในโหมดนี้อุปกรณจะสรางโทนตําสําหรับเปาหมาย ID เหล็กที่มีรหัสระหวาง 0-15 สําหรับเปาหมายที่ไมใช
เหล็กกับรหัส 16-99, มันจะออกเสียงที่สูงขึ้นซึ่งเพิ่มระดับเสียงขึ้นในขณะที่ขดลวดเขาใกลเปาหมาย. 

โหมดสวนสาธารณะ: มีโหมดการเลือกปฏิบัติ 3 โทนที่ออกแบบมาสําหรับการลาเหรียญโดยเฉพาะในสถาน
ที่ที่ไมมีขยะเชนสวนสาธารณะ.

โหมดสวนสาธารณะ 1
มันคอนขางลึก แตบิตชากวาโหมด Park 2.

ในโหมดนี้อุปกรณผลิตเสียงตําสําหรับเปาหมายเหล็กที่มี 0-15 IDs รหัสเสียงขนาดกลางสําห
รับโลหะทองและโลหะที่ไมใชเหล็กกับรหัส IDs 16-69 และโทนสูงสําหรับโลหะที่ไมใชเหล็ก
กับ IDs 70-99 เชนเงินทองเหลืองและทองแดง .

โหมดสวนสาธารณะ 2
ในโหมดนี้อุปกรณผลิตเสียงตําสําหรับเปาหมายเหล็กที่มี 0-15 IDs รหัสเสียงขนาดกลางสําห
รับโลหะทองและโลหะที่ไมใชเหล็กกับรหัส IDs  16-42 และโทนสูงสําหรับโลหะที่ไมใชเหล็ก
กับ IDs 43-99 เชนเงินทองเหลืองและทองแดง. 

โหมดชายหาด
นี่คือโหมดพิเศษของ SIMPLEX + ที่พัฒนาขึ้นสําหรับพื้นที่ที่เปนสื่อกระแสไฟฟา 
(หาดทรายเค็มเปยก, บริเวณที่มีดินดาง ฯลฯ ) คุณลักษณะของโหมดนี้แสดงความสามารถใน
การละเวนเหล็กและเปาหมายที่คลายกันในกลุมน้ีและเพ่ือใหสามารถดําเนินการสมดุลพ้ืนดิน
บนพื้นดินชนิดใด ในขณะที่อุปกรณดําเนินการสมดุลพื้นดินในชวง 20-99.9 โดยอัตโนมัติใน
โหมดการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ, อุปกรณสมดุลพื้นดินในชวงของ 0-99.9 ในโหมดนี้. ทําใหพื้นดิน
สมดุลงายขึ้นในบริเวณท่ีเปนสื่อกระแสไฟฟาที่สมดุลพ้ืนดินปกติไมสามารถดําเนินการไดท้ัง
หมดหรือดําเนินการดวยความยากลําบาก.

แตกตางจากโหมดอื่น ๆ  เปาหมายที่มี 0-15  IDs รหัสจะถูกแยกออกโดยคาเริ่มตนและไมสามารถเปลี่ยนแปลง
ไดเพ่ือท่ีจะไมสนใจโลหะเหล็กหรอืเสยีงรบกวนจากพ้ืนดนิ ในโหมดน้ีอุปกรณผลิตโทนกลางสาํหรับโลหะทอง
และโลหะที่ไมใชเหล็กกับรหัส 16-99 IDs 

นําเค็มและพ่ืนดางเปนสื่อกระแสไฟฟาอยางมีนัยสําคัญเน่ืองจากไอออนไนซที่สูงจะกอใหเกิดผลกระทบที่
คลายกับเหล็กในเครื่องตรวจจับ. ผลกระทบเหลานี้อาจทําใหไมสามารถคนหาโลหะกับเครื่องตรวจจับโลหะ
ทั่วไป การกําจัดเหล็กในรูปแบบเครื่องตรวจจับสามารถปรับปรุงสถานเครื่องได แตอาจจะทําใหมีคุณสมบัติ
ไมเพียงพอ . 

โหมดชายหาดของ SIMPLEX + สามารถกําจัดผลกระทบดังกลาวและเสียงรบกวนจากพื้นดิน ดานที่จะถูกนํา
มาพิจารณาในขณะท่ีการคนหาในบริเวณท่ีเปนสื่อกระแสไฟฟาซึ่งจะอธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 
Detection บนชายหาดและใตนํา (17).

โหมดโลหะทั้งหมด
โหมดน้ีแตกตางจากโหมดอ่ืน ๆ  โหมดน้ีจะมเีสยีงเบือ้งตนซึง่ไดยินอยางตอเน่ืองในแบคกราว 
คุณไมสามารถคนหาในโหมด All Metalทั้งหมดไดโดยไมตองกราวบาลาส. 

ในโหมดนี้อุปกรณจะไมแยกแยะเปาหมายและตรวจจับพวกเขาทั้งหมด (โลหะหินแร ฯลฯ ) ID ของเปาหมายที่
ตรวจพบจะแสดงบนจอแสดงผล (ยกเวนหินรอนเชงิลบ) ใชโทนเสยีงเดยีวกนักบัสาํหรับทุกเปาหมาย โทนเสยีง
เพิ่มสูงขี้นในขณะที่จานขดลวดเขาใกลเปาหมาย. 

ในโหมดนี้ การตั้งคาเกณฑสําหรับแตละระดับความไวจะปรับใหเหมาะสมเพื่อใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุดบน
ภูมิประเทศที่แตกตางกัน คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งคาเหลานี้ตามสภาพดิน. 

เมื่อความไวลดลงเสียงเกณฑจะออนลงและไมไดยินในระดับความไวตําสุด.

เราขอแนะนําใหใชโหมด All Metal ถาการแยกโหมดไมสําคัญและไมไดใชในพื้นที่ๆมีขยะมากหรือพื้นที่ที่
มีหินรอนจํานวนมาก.

โหมดการค ้นหา
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ความไวคือการตั้งคาความลึกของอุปกรณ นอกจากนี้ยังใชเพื่อกําจัดสัญญาณแมเหล็กไฟฟาจากร
อบๆ จากสภาพแวดลอมโดยรอบและสัญญาณรบกวนที่สงมาจากพื้นดิน.

หมายเหตุ: เพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินความลึก, เพ่ือขจัดเสียงรบกวนที่เกิดจากการ
รบกวนแมเหล็กไฟฟา, ลองเปลี่ยนความถี่กอน.

การตั้งคาความไวประกอบดวย 7 ระดับและกําหนดไวลวงหนาสําหรับแตละโหมด โหมดทั้งหมดจะเริ่มตนที่
การตั้งคาเริม่ตน แตละโหมดสามารถปรับเปลี่ยนดวยตนเองเมื่อจําเปน การปรับความไวจะนําไปใชกบัโหมด
ที่เลือก การตั้งคาที่ปรับเปลี่ยนจะไมมีผลตอการตั้งคาความไวของโหมดอื่น.

สําคัญ! ระดับความไว 7 ซึ่งไดรับการเพิ่มไปยัง SIMPLEX + หลังจากปลอยผานทางการปรับปรุงซอฟตแวร
ไดเพ่ิมความลึกพิเศษ อยางไรก็ตามโปรดทราบวาอุปกรณอาจทํางานมีเสียงดังในระดับนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไข
และถือวาเปนเรื่องปกติโดยสิ้นเชิง.

การตั้งคาความไวเปนการตั้งคาสวนบุคคล อยางไรก็ตาม, สิ่งสําคัญในการที่จะตั้งคาความไวในระดับสูงสุด
ก็อาจจะเปนไปไดที่จะไมมีเสียง popping สําคัญจะไดยินเพื่อหลีกเลี่ยงการหายไปเปาหมายขนาดเล็กและ
ลึก. ตัวอยางเชน; ถาระดับเสียงรบกวนเหมาะสําหรับการคนหาและเปนเดียวกันที่ระดับ 3 และ 6 แลว 6 ควร
จะตองการ. 

คณุสามารถเพ่ิมและลดการตัง้คาไดโดยกดปุมข้ึนและลงบนหนาจอหลัก แถบดานซายจะแสดงระดบัความ
ไว.

สําคญั! หากคุณตองการลดการต้ังคาความไวใหใสใจในการกดปุมลงทลีะปุมและกดแชเปนเวลานาน เน่ืองจาก
ปุมกดลงยังเปนปุมเปดปดการกดคางไวจะทําใหอุปกรณปดเครื่อง.

อุปกรณใหความลึกโดยประมาณเปาหมายตามความแรงของสัญญาณในระหวางการตรวจจับ. 

ตวับงชีค้วามลึก: มนัแสดงใหเห็นความใกลชดิของเปาหมายกบัพ้ืนผิวใน 5 ระดบัในระหวางการตรวจ
สอบ เมื่อเปาหมายเขาใกลในทางกลับกันระดับความลึกจะลดลง.

เนื่องจากโหมดของ SIMPLEX+ แตละโหมดมีความลึกที่แตกตางกัน ตัวบงชี้ความลึกจะแสดงระดับ
ความลึกที่แตกตางกันสําหรับเปาหมายเดียวกันในโหมดที่แตกตางกัน.

การตรวจจับความลึกจะปรับการเดาวาเปาหมายเปนเหรียญ 2.5 ซม. (1") ความลึกที่แทจริงจะแตกตางกันไป
ตามขนาดของเปาหมาย ตัวอยางเชน เครื่องตรวจจับจะระบุความลึกมากขึ้นสําหรับเปาหมายที่มีขนาดเล็ก
กวาเหรียญ 2.5 ซม. (1") และความลึกนอยกวาสําหรับเปาหมายที่ใหญกวา.
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กดปุมการตั้งคาเพื่อเขาถึงการตั้งคาทั้งหมด เมื่อกดปุมการตั้งคา การตั้งคา
ระดับเสียงซึ่งเปนการตั้งคาแรกในแถบการตั้งคาท่ีอยูดานลางของหนาจอ 
จะถกูเนนเปนสดีาํ ทุกคร้ังท่ีคุณกดปุมการต้ังคา การต้ังคาถดัไปบนแถบบาร
จะถูกเลือกและคาจะปรากฏบนหนาจอ คุณสามารถเปลี่ยนคาไดโดยใชปุม
บวก (+) และลบ (-).

หากตองการออกจากการตั้งคา ใหกดลูกศรขึ้น / ปุมยอนกลับ หรือกดปุมตั้ง
คาทีละปุมจนกระทั่งหนาจอหลักปรากฏขึ้น ในขณะที่ในแถบการตั้งคา, ถา
ไมมปุีมกดในใหนานพอ, การต้ังคาจะหมดเวลาและอุปกรณจะกลับไปหนาจอ
หลัก. 

หมายเหตุ: การเลือกปฏิบัติรอยบากไมไดใชงานในโหมด All Metal และการ
ตั้งคาปริมาณเหล็กจะไมทํางานในโหมด All Metal และ Beach จึงทําใหไม
สามารถเลือกได การต้ังคา Threshold ปรากฏขึน้แทนท่ีการตัง้คารอยในโหมด
โลหะทั้งหมด.

ปริมาณเสียง

การควบคุมน้ีชวยใหคุณสามารถเพ่ิมหรอืลดระดบัเสยีงของอุปกรณตามการตัง้คาและสภาพแวดลอมของ
คุณ การตั้งคาระดับเสียงประกอบดวย 4 ระดับ และถูกปรับโดยใชปุมบวก (+) และลบ (-) เมื่อคุณปดเครื่อง เครื่อง
กจ็ะเริม่ดวยระดบัเสยีงสดุทายทีคุ่ณเลือก การตัง้คาน้ีเปนเรือ่งปกตสิาํหรับโหมดทัง้หมด การเปล่ียนแปลงจะมผีล
ในทุกโหมด.

เมื่อคุณเสียบหูฟงแบบมีสายเขากับ SIMPLEX+ ระดับเสียง 2 ชุดจะแสดงในการตั้งคา
ระดับเสียง: ตําและปรับระดับไดสูงระหวาง 1-4 ระดับ.    

เนื่องจากระดับเสียงมีผลตอการใชพลังงาน เราจึงขอแนะนําวาไมควรเพิ่มปริมาณมากกวาที่จําเปน. 

กราวบาลาส

SIMPLEX+ ถกูออกแบบมาเพ่ือทาํงานโดยไมมกีราวบาลาสในโหมดสนามและสวนสาธารณะในภมูปิระเทศ
สวนใหญ อยางไรกต็ามสาํหรับผูใชท่ีมปีระสบการณและอยูในบรเิวณท่ีมแีรธาตุสงู กราวบาลาสจะมคีวามลึกและ
เพิ่มความสเถียรเปนพิเศษใหกับอุปกรณไดเปนอยางดี.

กราวบาลาสสามารถดําเนินการในสองวิธีดวย SIMPLEX +: อัตโนมัติและใชมือ.

เมื่อเลือกกราวบาลาสในเมนูการตั้งคาอุปกรณจะเปลี่ยนเปนโหมด All Metal โดยอัตโนมัติโดยไมคํานึงถึงโหมด
การคนหาที่เลือก.

กราวบาลาสอัตโนมัติ
กราวบาลาสอัตโนมัติจะดําเนินการดังตอไปนี้ในทุกโหมดการคนหา:

1. หาจุดที่ไมมีโลหะ

2. หลังจากเลือกการตัง้คากราวบาลาสในแถบการต้ังคา, กดและคางปุมระบุ/ ยืนยันและเริม่ตนอดัจานขดลวดข้ึน
และลงจากประมาณ 15- 20ซม. (~6''-- 8') เหนือพื้นดินลงไป 3 ซม. (~1'' ) ใหอยูบนพื้นดินโดยเคลื่อนไหวแบบนุม
นวลและขยับใหมันขนานไปกับบนพ้ืนดิน.

3. ดําเนินการตอจนกวาจะมีเสียงเตือนดังขึ้นนั้น เมื่อไดยินเสียงก็แสดงใหเห็นวากราวบาลาสไดเสร็จสมบูรณ
แลว จะขึ้นอยูกับสภาพดิน, ซึ่งมักจะใชเวลาประมาณ 2- 4ปม ก็แสดงวากราวบาลาสไดเสร็จสมบูรณแลว.

4. เมื่อเสร็จสิ้นความสมดุลของกราวบาลาส  คากราวบาลาสจะแสดงผลบนจอ อุปกรณยังคงสมดุลกราวบาลา
สและออกเสียงบี๊ปตราบเทาที่คุณอัดจานขดลวดขึ้นลง เพื่อใหแนใจวากราวบาลาสสมดุลกันเปนที่เหมาะ ทํา
กราวบาลาสอยางนอย 2-3 ครั้งและตรวจสอบคากราวบาลาสบนจอแสดงผล โดยทั่วไปความแตกตางระหวาง
คาจะตองไมสูงกวา 1-2 ตัวเลข.

5. ถาคุณไมสามารถทํากราวบาลาส ในกรณีที่ไมมีเสียงเตือนดัง BEEP, มันหมายความวาทั้งพื้นดินมีสื่อกระแส
ไฟฟามากเกินไปหรือไมก็มีความเปนแรธาตุในพื้นดิน หรือมีเปาหมายดานลางของจานขดลวด ในกรณีนี้ ลอง
ปรับกราวบาลาสอีกครั้งที่จุดอื่น. 

หมายเหตุ: หากแรพื้นดินตําเกินไปทําใหกราวบาลาสอัตโนมัติอาจลมเหลวในการทํางานในโหมดอื่น ๆ  ยกเวน
โหมด Beach. 

ความสมดุลของพื้นดินดวยตนเอง
อนุญาตใหคุณปรับเปลี่ยนคาสมดุลพื้นดินดวยตนเอง มันไมไดเปนที่ตองการโดยสวนใหญเพราะตองใชเวลา 
อยางไรก็ตาม, มันเปนตัวเลือกที่ตองการในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการสมดุลพื้นดินอัตโนมัติหรือปรับจูนเปน
สิ่งจําเปนสําหรับคาสมดุลพื้นดินอัตโนมัติ.

SIMPLEX+ถกูออกแบบมาเพ่ือใหกราวบาลาสอตัโนมตัสิะดวกกบัทกุประเภทของพ้ืนดนิ อยางไรกต็ามพ้ืนดนิอาจ
ไมเหมาะสาํหรบัการปรบักราวบาลาสอตัโนมตัใินบางกรณแีละอุปกรณไมสามารถกราวบาลาสในบรเิวณดงักลาว
ได ตวัอยางเชนหาดทรายเปยกดนิท่ีมนีาํดางหรอืเค็ม บรเิวณท่ีมขียะ ทุงนา บรเิวณท่ีมแีรสงูและบรเิวณท่ีมแีรธาตุ
ตาํมากไมเหมาะสาํหรับกราวบาลาสอัตโนมตั ิในภมูปิระเทศดงักลาวคณุสามารถสมดลุพ้ืนดนิอัตโนมตัใินโหมด 
Beach แลวสลับไปยงัโหมดอืน่ ๆ  หรอืลองสมดลุพ้ืนดนิดวยตนเอง อยางไรกต็าม, สมดลุดนิดวยตนเองตองพัฒนา
ทักษะและใชเวลาในการฝกฝน.

วิธีดําเนินการสมดุลภาคพื้นดินดวยตนเอง:
1) หาจุดที่ชัดเจนโดยไมตองเปนโลหะและเลือกการตั้งคาของกราวบาลาส.

2) คุณจําเปนตองฟงเสียงที่มาจากพื้นดินเพื่อการดําเนินการกราวบาบาสดวยมือ ปมจานขดลวดคนหาขึ้นและ
ลงจากประมาณ 15-20 ซม. (~ 6'' - 8 '') เหนือพื้นดินลงไป 3 ซม. (~ 1'') เหนือจากพื้นดินที่มีการเคลื่อนไหวราบ
รื่นและทําใหมันขนานกับพื้นดิน.

หากเสียงสูงข้ึนเม่ือยกปดจานขดลวดคนหาเหนือพ้ืนดินทําใหคากราวบาบาสตาํเกินไป ผลจากพ้ืนดินเปนลบและ
คากราวบาลาสจะตองเพ่ิมข้ึนโดยใชปุมบวก ( + ) ในทางกลับกนัถาเสียงไดรับสูงข้ึนเม่ือลดขดลวดการคนหาลง
สูพ้ืนดินคากราวบาลาสสูงเกินไป ผลจากพ้ืนดินเปนบวกและคากราวบาลาสตองลดลงโดยใชลบ ( -) ปุม.

3) คากราวบาลาสจะแสดงผลบนจอ และยังแสดงผลอยูณตอนน้ัน คุณสามารถกลับไปยังหนาจอกราวบาลาสโดย
การเลือกคากราวบาลาสจากเมนูการตั้งคาอีกครั้งหากหนาจอเปลี่ยนสลับกันไป.

ฟงกชันคากราวบาลาสดวยมือใหอยูในระหวาง 0-99.9 กดปุมบวก (+) หรือลบ (-) เพื่อเพิ่มหรือบดคากราวบาลา
สตามลําดับ กดปุมทีละครั้ง และนับคาทีละรายการ และถากดปุมคางไวจะทําหาเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว.

4) ทําซําขั้นตอนขางตนจนกวาจะไดยินเสียงจากพื้นดินจนกวาจะไมมีเสียง.

เสยีงอาจไมถกูตัดออกอยางสมบูรณในบางพ้ืนที ่ในกรณเีหลาน้ีฟงเสยีงท่ีออกมา ในขณท่ียายจานขดลวดออก
ทางอื่นและใหจานขดลวดหางจากพื้นดินเพื่อตรวจสอบความสมดุลของพื้นดินที่ถูกตอง หากมีความแตกตาง
ระหวางสองเสียงแลวแสดงวากราวบาลาสไดถูกตั้งคาอยางถูกตอง.

สําคญั! นักเดนิเครือ่งตรวจจบัท่ีมปีระสบการณจะปรับการตัง้คากราวบาลาสใหการตอบสนองในเชงิบวกเล็กได
นอย (เสียงออนแอ แตเสียงที่ผลิตเมื่อยายจานขดลวดคนหาใหใกลกับพื้นดิน) วิธีนี้อาจใหผลลัพธที่ดีสําหรับผู
ใชที่มีประสบการณในบางสาขาที่มีการคนหาเปาหมายขนาดเล็ก.

สําคัญ! หากอุปกรณไดรับสัญญาณรบกวนและ
/หรือสงสัญญาณหลอกมากและคุณไมสามารถกําจัดสัญญาณดังกลาวไดโดยการลดความไวไดใหตั้งคาควา
มไวของคณุกลับไปเปนระดบัเดมิ จากน้ันเพ่ิมคาสมดลุพ้ืนดนิระหวาง 90.1 - 91.0 ทีละรายการจนกวาจะมกีารตัด
เสียงรบกวนออกไป คากราวบาลาสจะเพิ่มขึ้นความไวของอุปกรณที่จะนําไฟฟาสูง (เงิน ทองแดง ฯลฯ ) เหรียญ
จะลดลง.

คาสมดุลภาคพื้นดิน
คากราวบาลาสใหขอมูลเกี่ยวกับพื้นดินที่คุณกําลังคนหาอยู กับพื้นดินบางชนิดโดยทั่วไปซี่งจะมีดังนี้:

0-25          นํ้าเค็มหรือดินดางเปยก                                                                                                                                  
25-50        นําเค็มและดินดางเปยกปกคลุมดวยชั้นแหง
50-70        ดินปกติ,  ดินคุณภาพตํ่า                                                                                                                                                  
70-90        ดินแมเหล็กสูง แมเหล็กหรือ maghemite และดินแรที่มีแรสูง ทรายสีดํา.

คาแรเหล็ก

การปรับหรือปดเสียงของคาเสียงเหล็กตํา ประกอบดวย 3 ระดับและสามารถปรับไดโดยใชปุมบวก (+) 
และลบ (-).

ในขณะที่คุณลดปริมาณเหล็กจะทําใหปริมาณการตอบสนองเสียงอุปกรณผลิตสําหรับโลหะเหล็กจะลดลง เมื่อ
เสียงเหล็กถูกปดอุปกรณจะตรวจจับเปาหมายของเหล็ก เปาหมาย ID จะปรากฏบนหนาจอ แตจะทําใหอุปกรณ
ไมมีเกิดเสียงเตือนใด ๆ. 

การตั้งคาปริมาณเหล็กไมสามารถใชในโหมด All Metal และ Beach ได จึงทําใหไมสามารถเลือกได.

การปรบัระดบัคาเสยีงเหล็กสามารถใชกบัโหมดการคนหาท่ีเลือกไวเทาน้ัน การเปล่ียนแปลงจะไมมผีลตอโหมด
อื่น.

ขอจํากัด

ในโหมด All Metal การคนหาจะดําเนินการดวยเสียง hum อยางตอเนื่องในพื้นหลังหรือที่เรียกวา
เสยีงเกณฑ ความดงัของ hum น้ีโดยตรงสงผลกระทบตอความลึกของการตรวจสอบของเปาหมายท่ีมขีนาดเล็ก
และลึกกวาและจะถูกปรับโดยการตั้งคาเกณฑ หากคาเกณฑถูกตั้งคาสูงเกินไป อาจไดยินเสียงสัญญาณเปา
หมายออนแอได ในทางตรงกันขามถาเกณฑตําเกินไป ทําใหเกิดความไดเปรียบของการตั้งคาความลึกขึ้นได 
กลาวอกีนัยหน่ึงสญัญาณทีอ่อนแอของเปาหมายทีม่ขีนาดเล็กหรอืลึกกวาอาจทําใหพลาดเปาหมายได ขอแนะ
นําใหผูใชละจากการตัง้คาน้ีเปนคาหลอก และสาํหรบัผูใชทีม่ปีระสบการณเพ่ือปรับใหอยูในระดบัสงูสดุซึง่พวก
เขายังสามารถไดยินเสียงสัญญาณเปาหมายที่ออนแอได.

ในโหมด All Metal การตั้งคาเกณฑสําหรับแตละระดับความไวจะปรับใหเหมาะสมเพื่อใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
บนภูมิประเทศที่แตกตางกัน คุณสามารถปรับการตั้งคาเกณฑระหวาง -50 +50 ตามสภาพดิน การปรับเกณฑ
จะใชกับการตั้งคาความไวที่เทานั้น.

การแบงแยกตามชอง

ใชการตั้งคาจากการแยกของชองตางๆ เพื่อกําจัดโลหะที่ไมพึงประสงคจากการตรวจจับเชนขยะตางๆ. 

SIMPLEX+ มี 20 พิกเซลหรือ "ชอง"แยกคา, ซึ่งแสดงภายใตขนาดรหัสเปาหมาย ID ที่มีกลองขนาดเล็ก. แตละ
ชองแสดงกลุมของ 5 หมายเลข (01-05, 06-10, 11-15 และอื่น ๆ) การรวมกันของชองเหลานี้สามารถปฏิเสธหรือ
ไดรับการยอมรับขึ้นอยูกับความตองการของเลือกในแตละชองของคุณ แตละชองที่ถูกปฎิเสธกลับมาจะขึ้นเปน
ตัวหนังสือสีดําเขม.

คาการแบงแยกชองสามารถใชได 2 วิธีที่แตกตางกันใน SIMPLEX +: อัตโนมัติหรือดวยมือ.

อัตโนมัติ:
1. กดปุมการตั้งคาแลวเลือกการตั้งคาแบงแยกตามชองตางๆ.
2. แกวงจานขดลวดเหนือโลหะที่คุณไมตองการ คาแบงแยกชองจะแสดงถึงกลุม IDs ของโลหะซี่งจะขึ้นเปนตัว
หนังสือสีดําเขมขึ้นมา.

3. กดปุมยืนยัน. 

คูมือ:
1. กดปุมการตั้งคาแลวเลือกการตั้งคาแบงแยกชองตางๆที่แถบการตั้งคา จะขึ้นเครื่องหมาย X  ถูกจะปรากฏขึ้น
บนหนาจอพรอมกับเคอรเซอรลูกศรขนาดเล็กใตแถบ ID ที่ดานบนของหนาจอ.

2. ยายเคอรเซอรลูกศรโดยใชปุมบวก (+) และลบ (-) และเลือกชองที่มีรหัส ID ที่คุณไมตองการ. 

3. กดปุมยืนยัน ในชองจะขึ้นเปนตัวหนังสือสีดํา.

ยกตัวอยางเชน สมมติวาคุณไมตองการโลหะที่มี 27 ID ใหเลือกการตั้งคาการแบงแยกชองในแถบการตั้งคา 
เคอรเซอรจะปรากฏอยูใตชองแรก การใชปุมบวก (+) และโดยคูณ 5 เทา จากนั้นใหเลื่อนเคอรเซอรไปที่ชอง
ที่ 6 ซึ่งแสดงรหัสระหวาง 26-30 กดปุมยืนยันหนึ่งครั้ง ในชองและไอคอน X บนหนาจอจะขึ้นเปนตัวเนนสีดํา 
หลังจากนี้อุปกรณจะไมใหการตอบสนองเสียงใด ๆ สําหรับโลหะที่มี 26-30 ID . 

เคอรเซอรจะปรากฏที่ดานซายทายสุด ในครั้งตอไปที่คุณใชการตั้งคาการแบงแยกชองเลือกปฎิบัติ.

ในการตัง้คาการแบงแยกชอง กลุมรหัส IDs ทัง้หมดจะถกูปดจะพรอกบัแสดง X และรหัสท่ีไมไดปดจะแสดงพรอม
กับเครื่องหมายถูก. 

คุณสามารถปดชองตางๆไดทั้งแบบอัตโนมัติหรือดวยมือ. 

เมื่อตองการเปดรหัส ID อีกครั้ง ใหเลือกปดชองตางๆดวยการเลือกกดปุมบวก (+) และลบ (-) หรือแกวางจานขด
ลวดเหลือโลหะที่คุณไมตองการกอนและกดปุมยืนยัน.

การเปลี่ยนความถี่

มันถูกใชเพ่ือขจัดการรบกวนแมเหล็กไฟฟาที่อุปกรณท่ีไดรับจากเคร่ืองตรวจจับอื่นท่ีทํางานในชวง
ความถี่เดียวกันในบริเวณใกลเคียงหรือจากสภาพแวดลอม หากไดรับสัญญาณรบกวนมากเกินไปเมื่อ
ขดลวดคนหาถกูยกขึน้ในอากาศ, น้ีอาจเกดิจากการแทรกแซงสญัญาณแมเหล็กไฟฟาทองถิน่หรือจาก
การตั้งคาที่มากเกินกําหนด. 

เพ่ือขจดัเสียงรบกวนท่ีเกิดจากการรบกวนแมเหล็กไฟฟา ใหลองเปล่ียนความถ่ีกอน ๆ ท่ีจะลดความไวเพ่ือใหได
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเพ่ิมความลึก การเปล่ียนความถ่ีประกอบดวย 3 ข้ันตอนเล็ก ๆ  (F1-F2-F3) การตัง้คาเร่ิม
ตนคือ F2 ซ่ึงเปนความถ่ีกลาง ความถ่ีท่ีเลือกจะถูกเนนเปนสีดําเขม.

เมื่อตองการเปลี่ยนความถี่หลังจากเลือกความถี่ในเมนูการตั้งคา ใหใชปุมบวก (+) และปุมลบ (-).

สําคญั! การเปล่ียนความถีอ่าจทาํใหประสทิธภิาพการทํางานลดลง ดงัน้ันจงึขอแนะนําใหคุณเปล่ียนความถีเ่วน
ตอเมื่อมีความจําเปนเทานั้น. 

การเชื่อมตอแบบไรสาย

ใชเพื่อเปดและปดการเชื่อมตอหูฟงไรสายและเพื่อเปลี่ยนชอง.

หลังจากเลือกการตั้งคาการเชื่อมตอแบบไรสายในแถบการตั้งคาคุณสามารถเปลี่ยนชองระหวาง 1-5 หรือคุณ
สามารถปดการเชื่อมตอไรสายโดยเลือกตําแหนงไปที่ 0.

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหูฟงไรสายโปรดอานคําแนะนําที่มาพรอมกับหูฟง.

ระบบสั่น

คุณลักษณะน้ีสามารถใหการตอบรับแกผูใชโดยการแสดงลักษณะพิเศษของการสั่นสะเทือนเมื่อตรวจ
พบเปาหมาย สามารถใชไดอยางอิสระหรือรวมกับการตอบสนองของเสียง. เมื่อการตอบสนองของเสียงถูกปด
ใชงานการตอบสนองท้ังหมดในระหวางการตรวจหาเปาหมายจะตอบสนองกบัผูใชโดยเปนระบบสัน่สะเทือน
เทานั้น.

เมือ่เปดการสัน่อุปกรณใหสญัญาณการสัน่สะเทือนจะสัน้เมือ่ตรวจจบัเปาหมาย ขนาดของเอฟเฟกตการสัน่สะเทอืน
จะแตกตางกนัไปตามความลึกของเปาหมายและความเรว็ในการแกวง การตัง้คาน้ีเปนเรือ่งปกติในโหมดการคนหา
ทั้งหมด.

หากตองการเปดหรือปดการสั่น หลังจากนั้นเลือกการสั่นในเมนูการตั้งคา แลว ใชปุมบวก (+) และปุมลบ (-).

การสั่นสะเทือนอาจไมรูสึกในโหมด All Metal ที่มีสัญญาณออน; มันจะสั่นเปนสัญญาณที่แรงขึ้น กลาวอีก
นัยหน่ึงการสัน่สะเทอืนไมไดเร่ิมตนท่ีความลึกท่ีไดยินจากเสยีงแตจะเริม่ตนท่ีความลึกนอยกวา ดงัน้ันหาก
คุณกําลังตรวจพบดวยการสั่นสะเทือนและโทนเสียงถูกปดลง คุณก็จะพลาดเสียงสัญญาณที่ออนแอและ
ความลึกได.

หมายเหตุ: การตั้งคาการสั่นจะอยูในโหมดปดเมื่อปดอุปกรณและเปดอีกครั้ง. 

ความสวาง 

คุณสามารถปรับระดับแสงไฟจอแสดงผลตามความชอบสวนตัวของคุณ ชวงระหวาง 0-4 และ A1-A4 ที่ระดับ 
0 ไฟแบ็คไลทจะปด เมื่อตั้งคาระหวาง A1-A4 จะสวางขึ้นในชวงเวลาสั้น ๆ  เมื่อตรวจพบเปาหมายหรือขณะหา
เมนูแลวมันก็จะปดเอง ที่ระดับ 1-4 จะติดสวางอยางตอเนื่อง การทํางานอยางตอเนื่องของแสงไฟจะมีผลตอการ
ใชพลังงานซึ่งไมแนะนํา.

การตัง้คาไฟแบ็คไลทจะถกูคนืคาไปยังการตัง้คาท่ีบันทกึไวในข้ันสดุทายเมือ่อุปกรณถกูปดและเปดอกีครัง้ การ
ตั้งคานี้เปนเรื่องปกติในโหมดทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงที่ทําในโหมดใด ๆ ยังใชกับโหมดอื่น ๆ.

ไฟ LED 

ไฟหนาใชสาํหรับการจดัแสงพ้ืนท่ีทีคุ่ณกาํลังสแกนในขณะท่ีการตรวจสอบท้ังในเวลากลางคืนหรอืใน
สถานที่มืด ในการเปดหรือปดไฟฉาย LED หลังจากเลือกไฟฉายในเมนูการตั้งคาแลว ใหใชปุมบวก (+) และ
ปุมลบ (-) ไฟฉาย LED ไมทํางานเมื่ออุปกรณปดอยู ขอแนะนําใหเปดเฉพาะเมื่อจําเปนเนื่องจากการใชงาน
แบตเตอรี่เสริม.

ตัวชี้เปา
Pinpoint คือการคนหาศูนยกลางหรือตําแหนงที่แนนอนของเปาหมายที่ตรวจพบ.

SIMPLEX+ เปนเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว หรืออีกนัยหนึ่งคือคุณตองเคลื่อนไหวจานขดลวดคนหาเหนือ
เปาหมายหรือเปาหมายเหนือขดลวดคนหาเพื่อใหอุปกรณตรวจจับเปาหมายได โหมดชี้เปาเปนโหมดที่ไมใช
การเคลื่อนไหว อุปกรณเครื่องยังคงใหสัญญาตอถีงแมวาจานขดลวดคนหาวางไวเหนือเปาหมาย.

เมือ่กดปุมชีเ้ปาและกดคางไวกราฟกท่ีประกอบดวยจดุลอมรอบดวยวงกลม 4 วง จะปรากฏในตรงกลางของหนา
จอ เมือ่เปาหมายใกลวงกลมจะหายไปทลีะอนัและเมือ่ถงึจดุกึง่กลางของเปาหมายจดุจะยายไปอยูขางซายของจอ 
ในโหมดชี้เปา สัญญาณจะเพิ่มระดับเสียงสูงขึ้น เมื่อจานขดลวดคนหาเขาใกลเปาหมาย  ในโหมดนี้ อุปกรณจะ
ไมแยกเสียงหรือบอกรหัสเปาหมาย IDs.

การดําเนินการชี้เปา:

1)หลังจากท่ีตรวจพบเปาหมาย,ใหเปล่ียนยายจานขดลวดคนหา
ดานขางที่ไมมีการตอบสนองของเปาหมายและใหกดปุมชี้เปา.

2)   ใหกดปุมลงและนําจานขดลวดคนหาชีใ้กลกบัเปาหมายอยางชาๆโดย
ใหขนานกับพื้นดิน.

3) เสยีงสญัญาณจะดงัเพ่ิมข้ึน และเสยีงจะเปล่ียนไปเมือ่เขาใกลศูยนกลาง
เปาหมาย และจะทําใหจุดวงกลมเริ่มหายไปในกราฟกการชึ้เปา.

4) ทาํเครือ่งหมายบอกตําแหนงทีใ่หเสยีงดงัมากท่ีสดุโดยใชเคร่ืองมอืหรือ
เทาของคุณ.

5)ทําซําขั้นตอนขางตนโดยการเปลี่ยนทิศทางของคุณ 90 องศา ให
ปฏิบัติในการดําเนินการในทิศทางที่ตางกันสองถึงสามทิศทาง เพื่อที่
จะทําใหเปาหมายในบริเวณนั้นแคบเขามา เพื่อที่จุณจะรูรายละเอียดที่
แนนอนจองสถานที่ของเปาหมาย .

หมายเหตุ: ผูใชที่ไมมีประสบการณแลววางจานขดลวดคนหาบนพ้ืนดิน 
ใหกดปุมช้ีเปาและสแกนบนเปาหมายจนกวาจะไดรบัสญัญาณในการดาํ
เนินการวิธีการดังที่ไวระบุดานตน.

ฟงกชั่นปดเสียง

เมือ่จาํเปนใหกดปุมหน่ึงครัง้เพ่ือปดเสยีงเคร่ืองตรวจจบัของคณุโดยไมตองเขาสูการตัง้คา. หากตองการ
เปดเสียง ใหกดปุมใดก็ได.

เปาหมายขนาดใหญหรือใกลพื้นผิว
เปาหมายท่ีอยูใกลกบัพ้ืนผิวอาจใหมคีวามแตกตางหลากหลายของสญัญาณไปยังอปุกรณ หากคุณสงสยัวา
เปนเปาหมายใกลพื้นผิวใหยกจานขดลวดขึ้นและแกวงใหชาๆจนกวาจะไดรับสัญญาณเดียว. 

สัญญาณเท็จและเหตุผล
 บางครัง้อปุกรณอาจผลิตสญัญาณท่ีคลายกบัสญัญาณเปาหมายแมวาจะไมมเีปาหมายโลหะอยู มเีหตุผลหลาย
ประการสําหรับสัญญาณปลอมที่ไดรับจากอุปกรณ สิ่งที่พบมากที่สุดคือแรพื้นดินหรือหินที่มีปริมาณแรธาตุ
สงูรอบสญัญาณแมเหล็กไฟฟาการดาํเนนิงานของเครือ่งตรวจจบัอืน่ทีใ่กลเคยีงสนมิหรอืเหลก็สกึกรอนหรอื
ฟอยลในดินหรือเพราะตั้งคาความไวตั้งสูงเกินไป.

คุณสามารถดูระดับแรธาตุของพื้นดินโดยทําตามตัวบงชี้แรแมเหล็กบนหนาจอและปรับความไวตาม. 

สารสําคัญ! หากอุปกรณไดรบัสญัญาณรบกวนและ/ หรอืสงสญัญาณปลอมจาํนวนมากและคุณไมสามารถกาํ
จดัสญัญาณดงักลาวไดโดยการลดความไว สิง่แรกใหตัง้คาความไวของคุณกลับไปเปนระดบัเดมิ จากน้ันเพ่ิม
คาสมดุลพื้นดินระหวาง 90.1 - 91.0 ทีละรายการจนกวาจะมีการลดเสียงรบกวน เนื่องจากคาสมดุลพื้นดินจะ
เพ่ิมขึ้นความไวของอุปกรณที่มีไฟฟาแรงสูง ( เชน ธาตุเงินทองแดง ฯลฯ ) ซึ่งจะทําใหการหาเหรียญจะลดลง

สญัญาณแมเหล็กไฟฟารอบสามารถกาํจดัไดโดยการลดของคาเบ้ืองตน หากเคร่ืองตรวจจบัตัวอ่ืนทํางานอยู
ใกล ๆ คุณสามารถที่จะเปลี่ยนความถี่หรือกระทําการคนหาของคุณในระยะที่ไมมีการรบกวนเกิดขึ้น. 

ตัวบงชี้แรแมเหล็ก
ตวัชีว้ดัแรแมเหล็กประกอบดวย 5 ระดบั แถบตัวบงชีจ้ะไมเพ่ิมขึน้ในระดบัแรธาตตุาํในระหวางการคนหาและ
เคร่ืองเริม่ติด ในบรเิวณท่ีมรีะดบัแรแมเหล็กสงูแถบตวับงชีจ้ะเพ่ิมขึน้ตามความเขมขึน้ ซึง่การวดันีส้ามารถสรปุ
ไดในระดับของคุณสมบัติแมเหล็กและความเขมของพื้นดิน.

การวดัน้ีมคีวามสาํคัญจากสองดาน ประการแรกในบริเวณท่ีมแีรแมเหล็กสงูความลึกในการคนหาจะตาํและผู
ใชควรจะตระหนักถงึความเปนจรงิน้ี ประการท่ีสองแรแมเหล็กเปนทรพัยสนิท่ีเห็นไดโดยเฉพาะอยางย่ิงกบัหิน
แรและการวัดนี้มีบทบาทสําคัญสําหรับอุปกรณที่จะกําจัดสัญญาณเท็จที่ผลิตโดยหินเหลานี้.
หินและการคนหาในภูมิประเทศที่มีหิน
สภาวะพ้ืนท่ีทาทายเกดิขึน้โดยเฉพาะอยางย่ิงเมือ่คณุสมบัตกิารนําไฟฟาและคุณสมบตัแิมเหล็กของพ้ืนดนิเขม
เกนิไป การทํางานของอปุกรณเหนือพ้ืนดนิดงักลาวจะทําไปไดโดยการเลือกโหมดการทํางานทีด่ทีีส่ดุความไว
และการตั้งคาสมดุลพื้นดิน.

หินตางๆ และสิง่ผุพังภายในพ้ืนดนิมคีวามสาํคัญเทากบัพ้ืนดนิของมนัเอง ในการคนหาและคุณภาพการตรวจ
จับเปาหมาย.

หินรอนจะแยกเปนลบหรือบวกตามคา ID ตําของเหลาหินหรือคาสูงเมื่อเทียบกับคา ID ของหินที่อยูในดิน 
ทั้งแบบชนิดหนึ่งหรือทั้งสองชนิดอาจขึ้นอยูในแตละพื้นที่ ผลกระทบเชิงลบและในเชิงบวกที่กลาวถึงที่นี่จะ
ถกูตองถาสมดลุพ้ืนดนิจะทําอยางถกูตองบนพ้ืนดนิทีม่อียู มฉิะน้ันตวัดนิเองจะไมทําหนาท่ีแตกตางไปจากหิน
รอนในแงของคา ID. 

หินบวกทําหนาทีเ่ชนเดยีวกบัโลหะและจะออกเสยีงโลหะ ในโหมดโลหะท้ังหมดจะออกเสยีง "ซปิ ซปิ" เมือ่จาน
ขดลวดคนหาจะถกูยายไปอยูเหนือหิน หากสญัญาณมีความแขง็แรงพออปุกรณอาจผลติคา ID สาํหรบัหินเหลา
นี้ หินเชิงลบในโหมดโลหะทั้งหมดผลิตเสียง "boing" ยาวเมื่อขดลวดคนหาจะถูกยายไปอยูเหนือหิน อุปกรณ
ไมไดใหคา ID สําหรับหินเหลานี้แมวาสัญญาณจะแรง.

หินในเชิงบวกใหเสียงโลหะทั่วไปในโหมดการเลือกปฏิบัติ หินเชิงลบไมไดใหเสียงในโหมดการเลือกปฏิบัติ 
(ยกเวนกรณีหายากของสัญญาณเท็จ).

ดงัน้ันคณุสามารถตัดสนิใจจากการฟงการตอบสนองของเสยีงท่ีออกโดยอุปกรณในพ้ืนท่ีน้ัน ถาคุณไดยินเสยี
โลหะกห็มายความวาคณุไดตรวจพบหินบวกหรอืชิน้สวนของโลหะ แตถาหากคุณไดรบัสญัญาณทีแ่รงข้ึนและ
คา ID ท่ีมเีสถยีรภาพคณุกส็ามารถจะแยกแยะไดวาเปาหมายท่ีตรวจพบเปนหินหรอืโลหะไดโดยการตรวจสอบ
จากคา ID แตอยางไรก็ตามโปรดจําไววาสัญญาณออนอาจจะออกคา IDsได และถาโลหะที่แตกตางกันอยูใน
ใตหินอาจจะออกเสยีงสญัญาณโลหะท่ีแตกตางกนั ดงัน้ัน การกรทําท่ีเหมาะสมท่ีสดุกคื็อการขดุข้ึนมาเมือ่ได
รับสัญญาณโลหะ.

โลหะใตหิน
SIMPLEX + ไดเพิ่มความเปนไปไดของการตรวจจับเปาหมายโลหะภายใตหินแรโดยไดผานการปรับการตั้ง
คาทีเ่หมาะสมของคณุ ผลรวมกนัทีส่รางขึน้โดยหนิและโลหะรวมกนัคาจะตํากวาผลกระทบทีโ่ลหะสรางดวย
ตัวเองและคา ID ก็จะแสดงความแตกตางจากที่คาดหวังคา ID ของโลหะ การแสดงคา ID จะเกิดขึ้น จาก การ 
รวมตัวกัน ของ หินและโลหะ และ ไดใกลเคียง กับ ID ของหินถาขนาดของโลหะที่ เล็กกวามีความสัมพันธกับ
หิน โปรดจําไววาโลหะภายใตหินรอนจะไมปรากฏขึ้นพรอมกับ ID โลหะของตัวเอง ตัวอยางเชน, ชิ้นทองที่
อยูภายใตอิฐอาจผลิตเสียงเหล็กและคา ID.

จํ า ห ลั ก ก า ร น้ี ง า ย ม า ก ที่ มั น จ ะ ช ว ย ใ ห คุ ณ ป ร ะ ห ยั ด เ ว ล า ม า ก : 
"ถาเปาหมายที่คุณตรวจพบไมไดเปนหินก็สามารถเปนโลหะ".

Tกญุแจสาํคัญในการตรวจสอบเปาหมายภายใตหินแรโดยเฉพาะอยางย่ิงเมือ่หินในเชงิบวกอยู คําถามคือความ
รูของคา ID สูงสุดที่ผลิตโดยหินบวกรอบ หากคุณกําลังทําการคนหาในโหมด All Metal ใหตรวจดู ID ที่ผลิตโดย
อุปกรณ ถา ID ทีอุ่ปกรณของคุณใหอยูใกลกบัโซนหินและโซนเหลก็กเ็ปนไปไดมากท่ีคณุตรวจพบเปาหมายภาย
ใตหิน.

ถาหินรอนในพื้นที่คนหาของคุณมีแนวโนมที่จะใหคารหัส IDs สูงแลวโอกาสของสัญญาณของโลหะขนาด
เล็กที่อยูขางใตจะสูงเชนกัน.

การตรวจหาบนชายหาดและใตนํา
SIMPLEX+ เปนเคร่ืองตรวจจบัโลหะกนันาํ ซ่ีงทําใหการตรวจสอบหาโลหะเปนไปอยางสะดวกทัง้ในใตนาํและบน
ชายหาด.
ตามทีอ่ธบิายไวกอนหนาน้ี นาํเกลือและบรเิวณดางเปนสือ่กระแสไฟฟาอยางมนัียสาํคญัและทําใหเกดิผลกระ

ทบคลายกับเหล็กในเครื่องตรวจจับ โหมด SimpleX Beach ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับเงื่อนไขดัง
กลาว ซึ่งคุณสามารถดําเนินการคนหาไดอยางงายดายโดยใชโหมด Beach โดยไมตองตั้งคาพิเศษใด ๆ.

โหมดชายหาดเหมาะสําหรับหาดทรายเปยกเค็ม คุณสามารถใชโหมดอื่น ๆ  ในขณะที่ดําเนินการคนหาทราย
แหงบนชายหาด.

คุณควรพิจารณาขั้นตอนตอไปนี้ในขณะที่ดําเนินการคนหาบนหาดทรายเปยกหรือใตนํา:

1) เมือ่คณุแกวงขดลวดคนหาเหนือหลุมท่ีคุณขุดในทรายเปยกชายหาด, คุณสามารถรบัสญัญาณโลหะ ซีง่เปน
สภาพปกติ.
2) ขดลวดคนหาอาจใหสญัญาณปลอมเมือ่อยูในน้ําและออกมาจากนาํดงัน้ันโปรดพยายามท่ีจะใหใชขดลวด
ทั้งที่อยูในนํ้าหรือออกมาจากนํา.
3) ในขณะที่การตรวจสอบบนหาดทรายที่ทรายเปยก ควรหลีกเลี่ยงการถูหรือกดปุมขดลวดคนหาบนพื้นดิน 
มิฉะนั้นอุปกรณอาจใหสัญญาณเท็จ.
4) เมือ่ออกไปจากทรายเปยกไปหย่ังทรายแหงหรือจากทรายแหงไปทรายเปยก ในขณะท่ีหาโลหะบนชายหาด
, อปุกรณอาจปลอยสัญญาณปลอมออกมา กราวบาลาสของเครือ่งตรวจจับจะถูกเปลีย่นหลังจากทีคุ่ณเปลี่ยน
จากทรายแหงไปหยั่งทรายเปยก.
5) ถาคุณไมสามารถกราวบาลาสบนทรายเปยกและ/หรือในนําเกลือ, ลองกราวลาสดวยมือ หากคุณยังไม
สามารถปรับสมดุลพื้นดินได ใหตั้งคาความสมดุลของพื้นดินเปน 00.0 ดวยตนเอง.

ใสใจกับรายการดานลางหลังจากใชอุปกรณโดยเฉพาะอยางยิ่งใชกับนําเค็ม:
1. ลางกลองระบบ, เพลาและขดลวดดวยนําประปาและใหแนใจวาไมมีนําเกลือที่เหลืออยูในระหวางตัว
เชื่อมตอ.
2. หามใชสารเคมีใดๆเพ่ือทําความสะอาดและ/หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นใด.
3. เช็ดหนาจอและเพลาดวยผานุมที่แหง หรือผากันรอยขีดขวน.

การตรวจสอบไอคอนของขดลวด
การบงบอกถงึการหยุดชะงกัในสญัญาณเครือ่งสงสญัญาณของจานคนหา อาจจะเกดิจากตัวเชือ่มตอ
ขดลวดคนหาอาจไมไดยึดตดิกนั, เกดิจาการตอท่ีหลวมหรือเกดิจากการยกเลิกการเชือ่มตอ. หากคุณ
เปนเจาของเครือ่งตรวจจบัโลหะอ่ืนท่ีมีข้ัวตอขดลวดเดยีวกนัโปรดตรวจสอบใหแนใจวาคณุไมไดแนบ
ขดลวดผิดโดยไมไดตั้งใจ หากไมมีขางตนที่มีอยู, ขดลวดคนหาหรือสายของมันอาจมีขอบกพรอง. 
หากปญหายังคงมีอยูเมื่อคุณเปลี่ยนขดลวดคนหาอาจมีปญหาในวงจรควบคุมของขดลวด.

บันทึกและคาเริ่มตนจากโรงงาน
SIMPLEX+ จะบันทึกการต้ังคาท้ังหมดโดยอัตโนมตัเิมือ่คุณปดและเปดเครือ่งตรวจจบัของคุณอกีครัง้ยกเวนก
ลาวบาลาส, จุดเริ่มตน, ใหปรับเปลี่ยนความถี่และใหเปด/ปดไฟฉาย LED. 

หากตองการยอนกลับกลับไปเปนคาเริ่มตนจากโรงงานโปรดทําตามขั้นตอนดานลาง:

* เปดเครื่องตรวจจับโดยการกดปุมเพาเวอร.
* เมื่อโลโก SIMPLEX + ปรากฏขึ้นบนหนาจอใหกดปุมการตั้งคาคางไว และ Pinpoint / ยืนยันพรอมกันจนกวา
จะไดยินเสียงบี๊ปสั้น 3 ครั้ง.

ปรับปรุงซอฟตแวร
SIMPLEX+ ความสามารถอัพเดตซอฟตแวร การอัพเดทซอฟตแวรท้ังหมดไดทาํหลังจากท่ีอุปกรณไดถกูปลอย
ออกสูตลาด และทางเราจะประกาศบนหนาเว็บของผลิตภัณฑพรอมกับคําแนะนําการปรับปรุง.

ขอมูลเวอรชันของระบบ:
รุนซอฟตแวรของ SIMPLEX + จะแสดงที่ดานลางของหนาจอทุกครั้งที่คุณเปดเครื่องตรวจจับในแตละครั้ง.
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กดปุมการตั้งคาเพื่อเขาถึงการตั้งคาทั้งหมด เมื่อกดปุมการตั้งคา การตั้งคา
ระดับเสียงซึ่งเปนการตั้งคาแรกในแถบการตั้งคาท่ีอยูดานลางของหนาจอ 
จะถกูเนนเปนสดีาํ ทุกคร้ังท่ีคุณกดปุมการต้ังคา การต้ังคาถดัไปบนแถบบาร
จะถูกเลือกและคาจะปรากฏบนหนาจอ คุณสามารถเปลี่ยนคาไดโดยใชปุม
บวก (+) และลบ (-).

หากตองการออกจากการตั้งคา ใหกดลูกศรขึ้น / ปุมยอนกลับ หรือกดปุมตั้ง
คาทีละปุมจนกระทั่งหนาจอหลักปรากฏขึ้น ในขณะที่ในแถบการตั้งคา, ถา
ไมมปุีมกดในใหนานพอ, การต้ังคาจะหมดเวลาและอุปกรณจะกลับไปหนาจอ
หลัก. 

หมายเหตุ: การเลือกปฏิบัติรอยบากไมไดใชงานในโหมด All Metal และการ
ตั้งคาปริมาณเหล็กจะไมทํางานในโหมด All Metal และ Beach จึงทําใหไม
สามารถเลือกได การต้ังคา Threshold ปรากฏขึน้แทนท่ีการตัง้คารอยในโหมด
โลหะทั้งหมด.

ปริมาณเสียง

การควบคุมน้ีชวยใหคุณสามารถเพ่ิมหรอืลดระดบัเสยีงของอุปกรณตามการตัง้คาและสภาพแวดลอมของ
คุณ การตั้งคาระดับเสียงประกอบดวย 4 ระดับ และถูกปรับโดยใชปุมบวก (+) และลบ (-) เมื่อคุณปดเครื่อง เครื่อง
กจ็ะเริม่ดวยระดบัเสยีงสดุทายทีคุ่ณเลือก การตัง้คาน้ีเปนเรือ่งปกตสิาํหรับโหมดทัง้หมด การเปล่ียนแปลงจะมผีล
ในทุกโหมด.

เมื่อคุณเสียบหูฟงแบบมีสายเขากับ SIMPLEX+ ระดับเสียง 2 ชุดจะแสดงในการตั้งคา
ระดับเสียง: ตําและปรับระดับไดสูงระหวาง 1-4 ระดับ.    

เนื่องจากระดับเสียงมีผลตอการใชพลังงาน เราจึงขอแนะนําวาไมควรเพิ่มปริมาณมากกวาที่จําเปน. 

กราวบาลาส

SIMPLEX+ ถกูออกแบบมาเพ่ือทาํงานโดยไมมกีราวบาลาสในโหมดสนามและสวนสาธารณะในภมิูประเทศ
สวนใหญ อยางไรกต็ามสาํหรับผูใชท่ีมปีระสบการณและอยูในบรเิวณท่ีมแีรธาตุสงู กราวบาลาสจะมคีวามลึกและ
เพิ่มความสเถียรเปนพิเศษใหกับอุปกรณไดเปนอยางดี.

กราวบาลาสสามารถดําเนินการในสองวิธีดวย SIMPLEX +: อัตโนมัติและใชมือ.

เมื่อเลือกกราวบาลาสในเมนูการตั้งคาอุปกรณจะเปลี่ยนเปนโหมด All Metal โดยอัตโนมัติโดยไมคํานึงถึงโหมด
การคนหาที่เลือก.

กราวบาลาสอัตโนมัติ
กราวบาลาสอัตโนมัติจะดําเนินการดังตอไปนี้ในทุกโหมดการคนหา:

1. หาจุดที่ไมมีโลหะ

2. หลังจากเลือกการตัง้คากราวบาลาสในแถบการต้ังคา, กดและคางปุมระบุ/ ยืนยันและเริม่ตนอดัจานขดลวดข้ึน
และลงจากประมาณ 15- 20ซม. (~6''-- 8') เหนือพื้นดินลงไป 3 ซม. (~1'' ) ใหอยูบนพื้นดินโดยเคลื่อนไหวแบบนุม
นวลและขยับใหมันขนานไปกับบนพ้ืนดิน.

3. ดําเนินการตอจนกวาจะมีเสียงเตือนดังขึ้นนั้น เมื่อไดยินเสียงก็แสดงใหเห็นวากราวบาลาสไดเสร็จสมบูรณ
แลว จะขึ้นอยูกับสภาพดิน, ซึ่งมักจะใชเวลาประมาณ 2- 4ปม ก็แสดงวากราวบาลาสไดเสร็จสมบูรณแลว.

4. เมื่อเสร็จสิ้นความสมดุลของกราวบาลาส  คากราวบาลาสจะแสดงผลบนจอ อุปกรณยังคงสมดุลกราวบาลา
สและออกเสียงบี๊ปตราบเทาที่คุณอัดจานขดลวดขึ้นลง เพื่อใหแนใจวากราวบาลาสสมดุลกันเปนที่เหมาะ ทํา
กราวบาลาสอยางนอย 2-3 ครั้งและตรวจสอบคากราวบาลาสบนจอแสดงผล โดยทั่วไปความแตกตางระหวาง
คาจะตองไมสูงกวา 1-2 ตัวเลข.

5. ถาคุณไมสามารถทํากราวบาลาส ในกรณีที่ไมมีเสียงเตือนดัง BEEP, มันหมายความวาทั้งพื้นดินมีสื่อกระแส
ไฟฟามากเกินไปหรือไมก็มีความเปนแรธาตุในพื้นดิน หรือมีเปาหมายดานลางของจานขดลวด ในกรณีนี้ ลอง
ปรับกราวบาลาสอีกครั้งที่จุดอื่น. 

หมายเหตุ: หากแรพื้นดินตําเกินไปทําใหกราวบาลาสอัตโนมัติอาจลมเหลวในการทํางานในโหมดอื่น ๆ  ยกเวน
โหมด Beach. 

ความสมดุลของพื้นดินดวยตนเอง
อนุญาตใหคุณปรับเปลี่ยนคาสมดุลพื้นดินดวยตนเอง มันไมไดเปนที่ตองการโดยสวนใหญเพราะตองใชเวลา 
อยางไรก็ตาม, มันเปนตัวเลือกที่ตองการในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการสมดุลพื้นดินอัตโนมัติหรือปรับจูนเปน
สิ่งจําเปนสําหรับคาสมดุลพื้นดินอัตโนมัติ.

SIMPLEX+ถกูออกแบบมาเพ่ือใหกราวบาลาสอตัโนมตัสิะดวกกบัทกุประเภทของพ้ืนดนิ อยางไรกต็ามพ้ืนดนิอาจ
ไมเหมาะสาํหรบัการปรบักราวบาลาสอตัโนมตัใินบางกรณแีละอุปกรณไมสามารถกราวบาลาสในบริเวณดงักลาว
ได ตวัอยางเชนหาดทรายเปยกดนิท่ีมนีาํดางหรอืเค็ม บรเิวณท่ีมขียะ ทุงนา บรเิวณท่ีมแีรสงูและบรเิวณท่ีมแีรธาตุ
ตาํมากไมเหมาะสาํหรับกราวบาลาสอัตโนมตั ิในภมูปิระเทศดงักลาวคณุสามารถสมดลุพ้ืนดนิอัตโนมตัใินโหมด 
Beach แลวสลับไปยงัโหมดอืน่ ๆ  หรอืลองสมดลุพ้ืนดนิดวยตนเอง อยางไรกต็าม, สมดลุดนิดวยตนเองตองพัฒนา
ทักษะและใชเวลาในการฝกฝน.

วิธีดําเนินการสมดุลภาคพื้นดินดวยตนเอง:
1) หาจุดที่ชัดเจนโดยไมตองเปนโลหะและเลือกการตั้งคาของกราวบาลาส.

2) คุณจําเปนตองฟงเสียงที่มาจากพื้นดินเพื่อการดําเนินการกราวบาบาสดวยมือ ปมจานขดลวดคนหาขึ้นและ
ลงจากประมาณ 15-20 ซม. (~ 6'' - 8 '') เหนือพื้นดินลงไป 3 ซม. (~ 1'') เหนือจากพื้นดินที่มีการเคลื่อนไหวราบ
รื่นและทําใหมันขนานกับพื้นดิน.

หากเสียงสูงข้ึนเม่ือยกปดจานขดลวดคนหาเหนือพ้ืนดินทําใหคากราวบาบาสตาํเกินไป ผลจากพ้ืนดินเปนลบและ
คากราวบาลาสจะตองเพ่ิมข้ึนโดยใชปุมบวก ( + ) ในทางกลับกนัถาเสียงไดรับสูงข้ึนเม่ือลดขดลวดการคนหาลง
สูพ้ืนดินคากราวบาลาสสูงเกินไป ผลจากพ้ืนดินเปนบวกและคากราวบาลาสตองลดลงโดยใชลบ ( -) ปุม.

3) คากราวบาลาสจะแสดงผลบนจอ และยังแสดงผลอยูณตอนน้ัน คุณสามารถกลับไปยังหนาจอกราวบาลาสโดย
การเลือกคากราวบาลาสจากเมนูการตั้งคาอีกครั้งหากหนาจอเปลี่ยนสลับกันไป.

ฟงกชันคากราวบาลาสดวยมือใหอยูในระหวาง 0-99.9 กดปุมบวก (+) หรือลบ (-) เพื่อเพิ่มหรือบดคากราวบาลา
สตามลําดับ กดปุมทีละครั้ง และนับคาทีละรายการ และถากดปุมคางไวจะทําหาเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว.

4) ทําซําขั้นตอนขางตนจนกวาจะไดยินเสียงจากพื้นดินจนกวาจะไมมีเสียง.

เสยีงอาจไมถกูตัดออกอยางสมบูรณในบางพ้ืนที ่ในกรณเีหลาน้ีฟงเสยีงท่ีออกมา ในขณท่ียายจานขดลวดออก
ทางอื่นและใหจานขดลวดหางจากพื้นดินเพื่อตรวจสอบความสมดุลของพื้นดินที่ถูกตอง หากมีความแตกตาง
ระหวางสองเสียงแลวแสดงวากราวบาลาสไดถูกตั้งคาอยางถูกตอง.

สําคญั! นักเดนิเครือ่งตรวจจบัท่ีมปีระสบการณจะปรับการตัง้คากราวบาลาสใหการตอบสนองในเชงิบวกเล็กได
นอย (เสียงออนแอ แตเสียงที่ผลิตเมื่อยายจานขดลวดคนหาใหใกลกับพื้นดิน) วิธีนี้อาจใหผลลัพธที่ดีสําหรับผู
ใชที่มีประสบการณในบางสาขาที่มีการคนหาเปาหมายขนาดเล็ก.

สําคัญ! หากอุปกรณไดรับสัญญาณรบกวนและ
/หรือสงสัญญาณหลอกมากและคุณไมสามารถกําจัดสัญญาณดังกลาวไดโดยการลดความไวไดใหตั้งคาควา
มไวของคณุกลับไปเปนระดบัเดมิ จากน้ันเพ่ิมคาสมดลุพ้ืนดนิระหวาง 90.1 - 91.0 ทีละรายการจนกวาจะมกีารตัด
เสียงรบกวนออกไป คากราวบาลาสจะเพิ่มขึ้นความไวของอุปกรณที่จะนําไฟฟาสูง (เงิน ทองแดง ฯลฯ ) เหรียญ
จะลดลง.

คาสมดุลภาคพื้นดิน
คากราวบาลาสใหขอมูลเกี่ยวกับพื้นดินที่คุณกําลังคนหาอยู กับพื้นดินบางชนิดโดยทั่วไปซี่งจะมีดังนี้:

0-25          นํ้าเค็มหรือดินดางเปยก                                                                                                                                  
25-50        นําเค็มและดินดางเปยกปกคลุมดวยชั้นแหง
50-70        ดินปกติ,  ดินคุณภาพตํ่า                                                                                                                                                  
70-90        ดินแมเหล็กสูง แมเหล็กหรือ maghemite และดินแรที่มีแรสูง ทรายสีดํา.

คาแรเหล็ก

การปรับหรือปดเสียงของคาเสียงเหล็กตํา ประกอบดวย 3 ระดับและสามารถปรับไดโดยใชปุมบวก (+) 
และลบ (-).

ในขณะที่คุณลดปริมาณเหล็กจะทําใหปริมาณการตอบสนองเสียงอุปกรณผลิตสําหรับโลหะเหล็กจะลดลง เมื่อ
เสียงเหล็กถูกปดอุปกรณจะตรวจจับเปาหมายของเหล็ก เปาหมาย ID จะปรากฏบนหนาจอ แตจะทําใหอุปกรณ
ไมมีเกิดเสียงเตือนใด ๆ. 

การตั้งคาปริมาณเหล็กไมสามารถใชในโหมด All Metal และ Beach ได จึงทําใหไมสามารถเลือกได.

การปรบัระดบัคาเสยีงเหล็กสามารถใชกบัโหมดการคนหาท่ีเลือกไวเทาน้ัน การเปล่ียนแปลงจะไมมผีลตอโหมด
อื่น.

ขอจํากัด

ในโหมด All Metal การคนหาจะดําเนินการดวยเสียง hum อยางตอเนื่องในพื้นหลังหรือที่เรียกวา
เสยีงเกณฑ ความดงัของ hum น้ีโดยตรงสงผลกระทบตอความลึกของการตรวจสอบของเปาหมายท่ีมขีนาดเล็ก
และลึกกวาและจะถูกปรับโดยการตั้งคาเกณฑ หากคาเกณฑถูกตั้งคาสูงเกินไป อาจไดยินเสียงสัญญาณเปา
หมายออนแอได ในทางตรงกันขามถาเกณฑตําเกินไป ทําใหเกิดความไดเปรียบของการตั้งคาความลึกขึ้นได 
กลาวอกีนัยหน่ึงสญัญาณทีอ่อนแอของเปาหมายทีม่ขีนาดเล็กหรอืลึกกวาอาจทําใหพลาดเปาหมายได ขอแนะ
นําใหผูใชละจากการตัง้คาน้ีเปนคาหลอก และสาํหรับผูใชทีม่ปีระสบการณเพ่ือปรับใหอยูในระดบัสงูสดุซึง่พวก
เขายังสามารถไดยินเสียงสัญญาณเปาหมายที่ออนแอได.

ในโหมด All Metal การตั้งคาเกณฑสําหรับแตละระดับความไวจะปรับใหเหมาะสมเพื่อใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
บนภูมิประเทศที่แตกตางกัน คุณสามารถปรับการตั้งคาเกณฑระหวาง -50 +50 ตามสภาพดิน การปรับเกณฑ
จะใชกับการตั้งคาความไวที่เทานั้น.

การแบงแยกตามชอง

ใชการตั้งคาจากการแยกของชองตางๆ เพื่อกําจัดโลหะที่ไมพึงประสงคจากการตรวจจับเชนขยะตางๆ. 

SIMPLEX+ มี 20 พิกเซลหรือ "ชอง"แยกคา, ซึ่งแสดงภายใตขนาดรหัสเปาหมาย ID ที่มีกลองขนาดเล็ก. แตละ
ชองแสดงกลุมของ 5 หมายเลข (01-05, 06-10, 11-15 และอื่น ๆ) การรวมกันของชองเหลานี้สามารถปฏิเสธหรือ
ไดรับการยอมรับขึ้นอยูกับความตองการของเลือกในแตละชองของคุณ แตละชองที่ถูกปฎิเสธกลับมาจะขึ้นเปน
ตัวหนังสือสีดําเขม.

คาการแบงแยกชองสามารถใชได 2 วิธีที่แตกตางกันใน SIMPLEX +: อัตโนมัติหรือดวยมือ.

อัตโนมัติ:
1. กดปุมการตั้งคาแลวเลือกการตั้งคาแบงแยกตามชองตางๆ.
2. แกวงจานขดลวดเหนือโลหะที่คุณไมตองการ คาแบงแยกชองจะแสดงถึงกลุม IDs ของโลหะซี่งจะขึ้นเปนตัว
หนังสือสีดําเขมขึ้นมา.

3. กดปุมยืนยัน. 

คูมือ:
1. กดปุมการตั้งคาแลวเลือกการตั้งคาแบงแยกชองตางๆที่แถบการตั้งคา จะขึ้นเครื่องหมาย X  ถูกจะปรากฏขึ้น
บนหนาจอพรอมกับเคอรเซอรลูกศรขนาดเล็กใตแถบ ID ที่ดานบนของหนาจอ.

2. ยายเคอรเซอรลูกศรโดยใชปุมบวก (+) และลบ (-) และเลือกชองที่มีรหัส ID ที่คุณไมตองการ. 

3. กดปุมยืนยัน ในชองจะขึ้นเปนตัวหนังสือสีดํา.

ยกตัวอยางเชน สมมติวาคุณไมตองการโลหะที่มี 27 ID ใหเลือกการตั้งคาการแบงแยกชองในแถบการตั้งคา 
เคอรเซอรจะปรากฏอยูใตชองแรก การใชปุมบวก (+) และโดยคูณ 5 เทา จากนั้นใหเลื่อนเคอรเซอรไปที่ชอง
ที่ 6 ซึ่งแสดงรหัสระหวาง 26-30 กดปุมยืนยันหนึ่งครั้ง ในชองและไอคอน X บนหนาจอจะขึ้นเปนตัวเนนสีดํา 
หลังจากนี้อุปกรณจะไมใหการตอบสนองเสียงใด ๆ สําหรับโลหะที่มี 26-30 ID . 

เคอรเซอรจะปรากฏที่ดานซายทายสุด ในครั้งตอไปที่คุณใชการตั้งคาการแบงแยกชองเลือกปฎิบัติ.

ในการตัง้คาการแบงแยกชอง กลุมรหัส IDs ทัง้หมดจะถกูปดจะพรอกบัแสดง X และรหัสท่ีไมไดปดจะแสดงพรอม
กับเครื่องหมายถูก. 

คุณสามารถปดชองตางๆไดทั้งแบบอัตโนมัติหรือดวยมือ. 

เมื่อตองการเปดรหัส ID อีกครั้ง ใหเลือกปดชองตางๆดวยการเลือกกดปุมบวก (+) และลบ (-) หรือแกวางจานขด
ลวดเหลือโลหะที่คุณไมตองการกอนและกดปุมยืนยัน.

การเปลี่ยนความถี่

มันถูกใชเพ่ือขจัดการรบกวนแมเหล็กไฟฟาที่อุปกรณที่ไดรับจากเคร่ืองตรวจจับอื่นท่ีทํางานในชวง
ความถี่เดียวกันในบริเวณใกลเคียงหรือจากสภาพแวดลอม หากไดรับสัญญาณรบกวนมากเกินไปเมื่อ
ขดลวดคนหาถกูยกขึน้ในอากาศ, น้ีอาจเกดิจากการแทรกแซงสญัญาณแมเหล็กไฟฟาทองถิน่หรือจาก
การตั้งคาที่มากเกินกําหนด. 

เพ่ือขจดัเสียงรบกวนท่ีเกิดจากการรบกวนแมเหล็กไฟฟา ใหลองเปล่ียนความถ่ีกอน ๆ ท่ีจะลดความไวเพ่ือใหได
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเพ่ิมความลึก การเปล่ียนความถ่ีประกอบดวย 3 ข้ันตอนเล็ก ๆ  (F1-F2-F3) การตัง้คาเร่ิม
ตนคือ F2 ซ่ึงเปนความถ่ีกลาง ความถ่ีท่ีเลือกจะถูกเนนเปนสีดําเขม.

เมื่อตองการเปลี่ยนความถี่หลังจากเลือกความถี่ในเมนูการตั้งคา ใหใชปุมบวก (+) และปุมลบ (-).

สําคญั! การเปล่ียนความถีอ่าจทาํใหประสทิธภิาพการทํางานลดลง ดงัน้ันจงึขอแนะนําใหคุณเปล่ียนความถีเ่วน
ตอเมื่อมีความจําเปนเทานั้น. 

การเชื่อมตอแบบไรสาย

ใชเพื่อเปดและปดการเชื่อมตอหูฟงไรสายและเพื่อเปลี่ยนชอง.

หลังจากเลือกการตั้งคาการเชื่อมตอแบบไรสายในแถบการตั้งคาคุณสามารถเปลี่ยนชองระหวาง 1-5 หรือคุณ
สามารถปดการเชื่อมตอไรสายโดยเลือกตําแหนงไปที่ 0.

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหูฟงไรสายโปรดอานคําแนะนําที่มาพรอมกับหูฟง.

ระบบสั่น

คุณลักษณะน้ีสามารถใหการตอบรับแกผูใชโดยการแสดงลักษณะพิเศษของการสั่นสะเทือนเมื่อตรวจ
พบเปาหมาย สามารถใชไดอยางอิสระหรือรวมกับการตอบสนองของเสียง. เมื่อการตอบสนองของเสียงถูกปด
ใชงานการตอบสนองท้ังหมดในระหวางการตรวจหาเปาหมายจะตอบสนองกบัผูใชโดยเปนระบบสัน่สะเทือน
เทานั้น.

เมือ่เปดการสัน่อุปกรณใหสญัญาณการสัน่สะเทือนจะสัน้เมือ่ตรวจจบัเปาหมาย ขนาดของเอฟเฟกตการสัน่สะเทอืน
จะแตกตางกนัไปตามความลึกของเปาหมายและความเรว็ในการแกวง การตัง้คาน้ีเปนเรือ่งปกติในโหมดการคนหา
ทั้งหมด.

หากตองการเปดหรือปดการสั่น หลังจากนั้นเลือกการสั่นในเมนูการตั้งคา แลว ใชปุมบวก (+) และปุมลบ (-).

การสั่นสะเทือนอาจไมรูสึกในโหมด All Metal ที่มีสัญญาณออน; มันจะสั่นเปนสัญญาณที่แรงขึ้น กลาวอีก
นัยหน่ึงการสัน่สะเทอืนไมไดเร่ิมตนท่ีความลึกท่ีไดยินจากเสยีงแตจะเริม่ตนท่ีความลึกนอยกวา ดงัน้ันหาก
คุณกําลังตรวจพบดวยการสั่นสะเทือนและโทนเสียงถูกปดลง คุณก็จะพลาดเสียงสัญญาณที่ออนแอและ
ความลึกได.

หมายเหตุ: การตั้งคาการสั่นจะอยูในโหมดปดเมื่อปดอุปกรณและเปดอีกครั้ง. 

ความสวาง 

คุณสามารถปรับระดับแสงไฟจอแสดงผลตามความชอบสวนตัวของคุณ ชวงระหวาง 0-4 และ A1-A4 ที่ระดับ 
0 ไฟแบ็คไลทจะปด เมื่อตั้งคาระหวาง A1-A4 จะสวางขึ้นในชวงเวลาสั้น ๆ  เมื่อตรวจพบเปาหมายหรือขณะหา
เมนูแลวมันก็จะปดเอง ที่ระดับ 1-4 จะติดสวางอยางตอเนื่อง การทํางานอยางตอเนื่องของแสงไฟจะมีผลตอการ
ใชพลังงานซึ่งไมแนะนํา.

การตัง้คาไฟแบ็คไลทจะถกูคนืคาไปยังการตัง้คาท่ีบันทกึไวในข้ันสดุทายเมือ่อุปกรณถกูปดและเปดอกีครัง้ การ
ตั้งคานี้เปนเรื่องปกติในโหมดทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงที่ทําในโหมดใด ๆ ยังใชกับโหมดอื่น ๆ.

ไฟ LED 

ไฟหนาใชสาํหรับการจดัแสงพ้ืนท่ีทีคุ่ณกาํลังสแกนในขณะท่ีการตรวจสอบท้ังในเวลากลางคืนหรอืใน
สถานที่มืด ในการเปดหรือปดไฟฉาย LED หลังจากเลือกไฟฉายในเมนูการตั้งคาแลว ใหใชปุมบวก (+) และ
ปุมลบ (-) ไฟฉาย LED ไมทํางานเมื่ออุปกรณปดอยู ขอแนะนําใหเปดเฉพาะเมื่อจําเปนเนื่องจากการใชงาน
แบตเตอรี่เสริม.

ตัวชี้เปา
Pinpoint คือการคนหาศูนยกลางหรือตําแหนงที่แนนอนของเปาหมายที่ตรวจพบ.

SIMPLEX+ เปนเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว หรืออีกนัยหนึ่งคือคุณตองเคลื่อนไหวจานขดลวดคนหาเหนือ
เปาหมายหรือเปาหมายเหนือขดลวดคนหาเพื่อใหอุปกรณตรวจจับเปาหมายได โหมดชี้เปาเปนโหมดที่ไมใช
การเคลื่อนไหว อุปกรณเครื่องยังคงใหสัญญาตอถีงแมวาจานขดลวดคนหาวางไวเหนือเปาหมาย.

เมือ่กดปุมชีเ้ปาและกดคางไวกราฟกท่ีประกอบดวยจดุลอมรอบดวยวงกลม 4 วง จะปรากฏในตรงกลางของหนา
จอ เมือ่เปาหมายใกลวงกลมจะหายไปทีละอันและเมือ่ถงึจดุกึง่กลางของเปาหมายจดุจะยายไปอยูขางซายของจอ 
ในโหมดชี้เปา สัญญาณจะเพิ่มระดับเสียงสูงขึ้น เมื่อจานขดลวดคนหาเขาใกลเปาหมาย  ในโหมดนี้ อุปกรณจะ
ไมแยกเสียงหรือบอกรหัสเปาหมาย IDs.

การดําเนินการชี้เปา:

1)หลังจากท่ีตรวจพบเปาหมาย,ใหเปล่ียนยายจานขดลวดคนหา
ดานขางที่ไมมีการตอบสนองของเปาหมายและใหกดปุมชี้เปา.

2)   ใหกดปุมลงและนําจานขดลวดคนหาชีใ้กลกบัเปาหมายอยางชาๆโดย
ใหขนานกับพื้นดิน.

3) เสยีงสญัญาณจะดงัเพ่ิมข้ึน และเสยีงจะเปล่ียนไปเมือ่เขาใกลศูยนกลาง
เปาหมาย และจะทําใหจุดวงกลมเริ่มหายไปในกราฟกการชึ้เปา.

4) ทาํเครือ่งหมายบอกตําแหนงทีใ่หเสยีงดงัมากท่ีสดุโดยใชเคร่ืองมอืหรือ
เทาของคุณ.

5)ทําซําขั้นตอนขางตนโดยการเปลี่ยนทิศทางของคุณ 90 องศา ให
ปฏิบัติในการดําเนินการในทิศทางที่ตางกันสองถึงสามทิศทาง เพื่อที่
จะทําใหเปาหมายในบริเวณนั้นแคบเขามา เพื่อที่จุณจะรูรายละเอียดที่
แนนอนจองสถานที่ของเปาหมาย .

หมายเหตุ: ผูใชที่ไมมีประสบการณแลววางจานขดลวดคนหาบนพ้ืนดิน 
ใหกดปุมชีเ้ปาและสแกนบนเปาหมายจนกวาจะไดรบัสญัญาณในการดาํ
เนินการวิธีการดังที่ไวระบุดานตน.

ฟงกชั่นปดเสียง

เมือ่จาํเปนใหกดปุมหน่ึงครัง้เพ่ือปดเสยีงเคร่ืองตรวจจบัของคณุโดยไมตองเขาสูการตัง้คา. หากตองการ
เปดเสียง ใหกดปุมใดก็ได.

เปาหมายขนาดใหญหรือใกลพื้นผิว
เปาหมายท่ีอยูใกลกบัพ้ืนผิวอาจใหมคีวามแตกตางหลากหลายของสญัญาณไปยังอปุกรณ หากคุณสงสยัวา
เปนเปาหมายใกลพื้นผิวใหยกจานขดลวดขึ้นและแกวงใหชาๆจนกวาจะไดรับสัญญาณเดียว. 

สัญญาณเท็จและเหตุผล
 บางคร้ังอปุกรณอาจผลิตสญัญาณท่ีคลายกบัสญัญาณเปาหมายแมวาจะไมมเีปาหมายโลหะอยู มเีหตุผลหลาย
ประการสําหรับสัญญาณปลอมที่ไดรับจากอุปกรณ สิ่งที่พบมากที่สุดคือแรพื้นดินหรือหินที่มีปริมาณแรธาตุ
สงูรอบสญัญาณแมเหล็กไฟฟาการดาํเนนิงานของเครือ่งตรวจจบัอืน่ทีใ่กลเคยีงสนมิหรอืเหลก็สกึกรอนหรอื
ฟอยลในดินหรือเพราะตั้งคาความไวตั้งสูงเกินไป.

คุณสามารถดูระดับแรธาตุของพื้นดินโดยทําตามตัวบงชี้แรแมเหล็กบนหนาจอและปรับความไวตาม. 

สารสําคัญ! หากอุปกรณไดรบัสญัญาณรบกวนและ/ หรอืสงสญัญาณปลอมจาํนวนมากและคุณไมสามารถกาํ
จดัสญัญาณดงักลาวไดโดยการลดความไว สิง่แรกใหตัง้คาความไวของคุณกลับไปเปนระดบัเดมิ จากน้ันเพ่ิม
คาสมดุลพื้นดินระหวาง 90.1 - 91.0 ทีละรายการจนกวาจะมีการลดเสียงรบกวน เนื่องจากคาสมดุลพื้นดินจะ
เพ่ิมขึ้นความไวของอุปกรณที่มีไฟฟาแรงสูง ( เชน ธาตุเงินทองแดง ฯลฯ ) ซึ่งจะทําใหการหาเหรียญจะลดลง

สญัญาณแมเหล็กไฟฟารอบสามารถกาํจดัไดโดยการลดของคาเบ้ืองตน หากเคร่ืองตรวจจบัตัวอ่ืนทํางานอยู
ใกล ๆ คุณสามารถที่จะเปลี่ยนความถี่หรือกระทําการคนหาของคุณในระยะที่ไมมีการรบกวนเกิดขึ้น. 

ตัวบงชี้แรแมเหล็ก
ตวัชีวั้ดแรแมเหล็กประกอบดวย 5 ระดบั แถบตัวบงชีจ้ะไมเพ่ิมขึน้ในระดบัแรธาตตุาํในระหวางการคนหาและ
เคร่ืองเริม่ติด ในบรเิวณท่ีมรีะดบัแรแมเหล็กสงูแถบตวับงชีจ้ะเพ่ิมขึน้ตามความเขมขึน้ ซึง่การวดันีส้ามารถสรปุ
ไดในระดับของคุณสมบัติแมเหล็กและความเขมของพื้นดิน.

การวดัน้ีมคีวามสาํคัญจากสองดาน ประการแรกในบริเวณท่ีมแีรแมเหล็กสงูความลึกในการคนหาจะตาํและผู
ใชควรจะตระหนักถงึความเปนจรงิน้ี ประการท่ีสองแรแมเหล็กเปนทรพัยสนิท่ีเห็นไดโดยเฉพาะอยางย่ิงกบัหิน
แรและการวัดนี้มีบทบาทสําคัญสําหรับอุปกรณที่จะกําจัดสัญญาณเท็จที่ผลิตโดยหินเหลานี้.
หินและการคนหาในภูมิประเทศที่มีหิน
สภาวะพ้ืนท่ีทาทายเกดิขึน้โดยเฉพาะอยางย่ิงเมือ่คณุสมบัตกิารนําไฟฟาและคุณสมบตัแิมเหล็กของพ้ืนดนิเขม
เกนิไป การทํางานของอปุกรณเหนือพ้ืนดนิดงักลาวจะทําไปไดโดยการเลือกโหมดการทํางานทีด่ทีีส่ดุความไว
และการตั้งคาสมดุลพื้นดิน.

หินตางๆ และสิง่ผุพังภายในพ้ืนดนิมคีวามสาํคัญเทากบัพ้ืนดนิของมนัเอง ในการคนหาและคุณภาพการตรวจ
จับเปาหมาย.

หินรอนจะแยกเปนลบหรือบวกตามคา ID ตําของเหลาหินหรือคาสูงเมื่อเทียบกับคา ID ของหินที่อยูในดิน 
ทั้งแบบชนิดหนึ่งหรือทั้งสองชนิดอาจขึ้นอยูในแตละพื้นที่ ผลกระทบเชิงลบและในเชิงบวกที่กลาวถึงที่นี่จะ
ถกูตองถาสมดลุพ้ืนดนิจะทําอยางถกูตองบนพ้ืนดนิทีม่อียู มฉิะน้ันตวัดนิเองจะไมทําหนาท่ีแตกตางไปจากหิน
รอนในแงของคา ID. 

หินบวกทําหนาทีเ่ชนเดยีวกบัโลหะและจะออกเสยีงโลหะ ในโหมดโลหะท้ังหมดจะออกเสยีง "ซปิ ซปิ" เมือ่จาน
ขดลวดคนหาจะถกูยายไปอยูเหนือหิน หากสญัญาณมีความแขง็แรงพออปุกรณอาจผลติคา ID สาํหรบัหินเหลา
นี้ หินเชิงลบในโหมดโลหะทั้งหมดผลิตเสียง "boing" ยาวเมื่อขดลวดคนหาจะถูกยายไปอยูเหนือหิน อุปกรณ
ไมไดใหคา ID สําหรับหินเหลานี้แมวาสัญญาณจะแรง.

หินในเชิงบวกใหเสียงโลหะทั่วไปในโหมดการเลือกปฏิบัติ หินเชิงลบไมไดใหเสียงในโหมดการเลือกปฏิบัติ 
(ยกเวนกรณีหายากของสัญญาณเท็จ).

ดงัน้ันคณุสามารถตัดสนิใจจากการฟงการตอบสนองของเสยีงท่ีออกโดยอุปกรณในพ้ืนท่ีน้ัน ถาคุณไดยินเสยี
โลหะกห็มายความวาคณุไดตรวจพบหินบวกหรอืชิน้สวนของโลหะ แตถาหากคุณไดรบัสญัญาณทีแ่รงข้ึนและ
คา ID ท่ีมเีสถยีรภาพคณุกส็ามารถจะแยกแยะไดวาเปาหมายท่ีตรวจพบเปนหินหรอืโลหะไดโดยการตรวจสอบ
จากคา ID แตอยางไรก็ตามโปรดจําไววาสัญญาณออนอาจจะออกคา IDsได และถาโลหะที่แตกตางกันอยูใน
ใตหินอาจจะออกเสยีงสญัญาณโลหะท่ีแตกตางกนั ดงัน้ัน การกรทําท่ีเหมาะสมท่ีสดุกคื็อการขดุข้ึนมาเมือ่ได
รับสัญญาณโลหะ.

โลหะใตหิน
SIMPLEX + ไดเพิ่มความเปนไปไดของการตรวจจับเปาหมายโลหะภายใตหินแรโดยไดผานการปรับการตั้ง
คาทีเ่หมาะสมของคณุ ผลรวมกนัทีส่รางขึน้โดยหนิและโลหะรวมกนัคาจะตํากวาผลกระทบทีโ่ลหะสรางดวย
ตัวเองและคา ID ก็จะแสดงความแตกตางจากที่คาดหวังคา ID ของโลหะ การแสดงคา ID จะเกิดขึ้น จาก การ 
รวมตัวกัน ของ หินและโลหะ และ ไดใกลเคียง กับ ID ของหินถาขนาดของโลหะที่ เล็กกวามีความสัมพันธกับ
หิน โปรดจําไววาโลหะภายใตหินรอนจะไมปรากฏขึ้นพรอมกับ ID โลหะของตัวเอง ตัวอยางเชน, ชิ้นทองที่
อยูภายใตอิฐอาจผลิตเสียงเหล็กและคา ID.

จํ า ห ลั ก ก า ร น้ี ง า ย ม า ก ที่ มั น จ ะ ช ว ย ใ ห คุ ณ ป ร ะ ห ยั ด เ ว ล า ม า ก : 
"ถาเปาหมายที่คุณตรวจพบไมไดเปนหินก็สามารถเปนโลหะ".

Tกญุแจสาํคัญในการตรวจสอบเปาหมายภายใตหินแรโดยเฉพาะอยางย่ิงเมือ่หินในเชงิบวกอยู คําถามคือความ
รูของคา ID สูงสุดที่ผลิตโดยหินบวกรอบ หากคุณกําลังทําการคนหาในโหมด All Metal ใหตรวจดู ID ที่ผลิตโดย
อุปกรณ ถา ID ทีอุ่ปกรณของคุณใหอยูใกลกบัโซนหินและโซนเหลก็กเ็ปนไปไดมากท่ีคณุตรวจพบเปาหมายภาย
ใตหิน.

ถาหินรอนในพื้นที่คนหาของคุณมีแนวโนมที่จะใหคารหัส IDs สูงแลวโอกาสของสัญญาณของโลหะขนาด
เล็กที่อยูขางใตจะสูงเชนกัน.

การตรวจหาบนชายหาดและใตนํา
SIMPLEX+ เปนเคร่ืองตรวจจบัโลหะกนันาํ ซ่ีงทําใหการตรวจสอบหาโลหะเปนไปอยางสะดวกทัง้ในใตนาํและบน
ชายหาด.
ตามทีอ่ธบิายไวกอนหนาน้ี นาํเกลือและบรเิวณดางเปนสือ่กระแสไฟฟาอยางมนัียสาํคญัและทําใหเกดิผลกระ

ทบคลายกับเหล็กในเครื่องตรวจจับ โหมด SimpleX Beach ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับเงื่อนไขดัง
กลาว ซึ่งคุณสามารถดําเนินการคนหาไดอยางงายดายโดยใชโหมด Beach โดยไมตองตั้งคาพิเศษใด ๆ.

โหมดชายหาดเหมาะสําหรับหาดทรายเปยกเค็ม คุณสามารถใชโหมดอื่น ๆ  ในขณะที่ดําเนินการคนหาทราย
แหงบนชายหาด.

คุณควรพิจารณาขั้นตอนตอไปนี้ในขณะที่ดําเนินการคนหาบนหาดทรายเปยกหรือใตนํา:

1) เมือ่คณุแกวงขดลวดคนหาเหนือหลุมท่ีคุณขุดในทรายเปยกชายหาด, คุณสามารถรบัสญัญาณโลหะ ซีง่เปน
สภาพปกติ.
2) ขดลวดคนหาอาจใหสญัญาณปลอมเมือ่อยูในน้ําและออกมาจากนาํดงัน้ันโปรดพยายามท่ีจะใหใชขดลวด
ทั้งที่อยูในนํ้าหรือออกมาจากนํา.
3) ในขณะที่การตรวจสอบบนหาดทรายที่ทรายเปยก ควรหลีกเลี่ยงการถูหรือกดปุมขดลวดคนหาบนพื้นดิน 
มิฉะนั้นอุปกรณอาจใหสัญญาณเท็จ.
4) เมือ่ออกไปจากทรายเปยกไปหย่ังทรายแหงหรือจากทรายแหงไปทรายเปยก ในขณะท่ีหาโลหะบนชายหาด
, อปุกรณอาจปลอยสัญญาณปลอมออกมา กราวบาลาสของเครือ่งตรวจจับจะถูกเปลีย่นหลังจากทีคุ่ณเปลี่ยน
จากทรายแหงไปหยั่งทรายเปยก.
5) ถาคุณไมสามารถกราวบาลาสบนทรายเปยกและ/หรือในนําเกลือ, ลองกราวลาสดวยมือ หากคุณยังไม
สามารถปรับสมดุลพื้นดินได ใหตั้งคาความสมดุลของพื้นดินเปน 00.0 ดวยตนเอง.

ใสใจกับรายการดานลางหลังจากใชอุปกรณโดยเฉพาะอยางยิ่งใชกับนําเค็ม:
1. ลางกลองระบบ, เพลาและขดลวดดวยนําประปาและใหแนใจวาไมมีนําเกลือที่เหลืออยูในระหวางตัว
เชื่อมตอ.
2. หามใชสารเคมีใดๆเพ่ือทําความสะอาดและ/หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นใด.
3. เช็ดหนาจอและเพลาดวยผานุมที่แหง หรือผากันรอยขีดขวน.

การตรวจสอบไอคอนของขดลวด
การบงบอกถงึการหยุดชะงกัในสญัญาณเครือ่งสงสญัญาณของจานคนหา อาจจะเกดิจากตัวเชือ่มตอ
ขดลวดคนหาอาจไมไดยึดตดิกนั, เกดิจาการตอท่ีหลวมหรือเกดิจากการยกเลิกการเชือ่มตอ. หากคุณ
เปนเจาของเครือ่งตรวจจบัโลหะอ่ืนท่ีมีข้ัวตอขดลวดเดยีวกนัโปรดตรวจสอบใหแนใจวาคณุไมไดแนบ
ขดลวดผิดโดยไมไดตั้งใจ หากไมมีขางตนที่มีอยู, ขดลวดคนหาหรือสายของมันอาจมีขอบกพรอง. 
หากปญหายังคงมีอยูเมื่อคุณเปลี่ยนขดลวดคนหาอาจมีปญหาในวงจรควบคุมของขดลวด.

บันทึกและคาเริ่มตนจากโรงงาน
SIMPLEX+ จะบันทึกการต้ังคาท้ังหมดโดยอัตโนมตัเิมือ่คุณปดและเปดเครือ่งตรวจจบัของคุณอกีครัง้ยกเวนก
ลาวบาลาส, จุดเริ่มตน, ใหปรับเปลี่ยนความถี่และใหเปด/ปดไฟฉาย LED. 

หากตองการยอนกลับกลับไปเปนคาเริ่มตนจากโรงงานโปรดทําตามขั้นตอนดานลาง:

* เปดเครื่องตรวจจับโดยการกดปุมเพาเวอร.
* เมื่อโลโก SIMPLEX + ปรากฏขึ้นบนหนาจอใหกดปุมการตั้งคาคางไว และ Pinpoint / ยืนยันพรอมกันจนกวา
จะไดยินเสียงบี๊ปสั้น 3 ครั้ง.

ปรับปรุงซอฟตแวร
SIMPLEX+ ความสามารถอัพเดตซอฟตแวร การอัพเดทซอฟตแวรท้ังหมดไดทาํหลังจากท่ีอุปกรณไดถกูปลอย
ออกสูตลาด และทางเราจะประกาศบนหนาเว็บของผลิตภัณฑพรอมกับคําแนะนําการปรับปรุง.

ขอมูลเวอรชันของระบบ:
รุนซอฟตแวรของ SIMPLEX + จะแสดงที่ดานลางของหนาจอทุกครั้งที่คุณเปดเครื่องตรวจจับในแตละครั้ง.

การต ั ้ งค ่า
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กดปุมการตั้งคาเพื่อเขาถึงการตั้งคาทั้งหมด เมื่อกดปุมการตั้งคา การตั้งคา
ระดับเสียงซึ่งเปนการตั้งคาแรกในแถบการตั้งคาท่ีอยูดานลางของหนาจอ 
จะถกูเนนเปนสดีาํ ทกุคร้ังทีคุ่ณกดปุมการต้ังคา การต้ังคาถดัไปบนแถบบาร
จะถูกเลือกและคาจะปรากฏบนหนาจอ คุณสามารถเปลี่ยนคาไดโดยใชปุม
บวก (+) และลบ (-).

หากตองการออกจากการตั้งคา ใหกดลูกศรขึ้น / ปุมยอนกลับ หรือกดปุมตั้ง
คาทีละปุมจนกระทั่งหนาจอหลักปรากฏขึ้น ในขณะที่ในแถบการตั้งคา, ถา
ไมมปุีมกดในใหนานพอ, การต้ังคาจะหมดเวลาและอุปกรณจะกลับไปหนาจอ
หลัก. 

หมายเหตุ: การเลือกปฏิบัติรอยบากไมไดใชงานในโหมด All Metal และการ
ตั้งคาปริมาณเหล็กจะไมทํางานในโหมด All Metal และ Beach จึงทําใหไม
สามารถเลือกได การต้ังคา Threshold ปรากฏขึน้แทนท่ีการตัง้คารอยในโหมด
โลหะทั้งหมด.

ปริมาณเสียง

การควบคุมน้ีชวยใหคุณสามารถเพ่ิมหรอืลดระดบัเสยีงของอุปกรณตามการตัง้คาและสภาพแวดลอมของ
คุณ การตั้งคาระดับเสียงประกอบดวย 4 ระดับ และถูกปรับโดยใชปุมบวก (+) และลบ (-) เมื่อคุณปดเครื่อง เครื่อง
กจ็ะเริม่ดวยระดบัเสยีงสดุทายทีคุ่ณเลือก การตัง้คาน้ีเปนเรือ่งปกตสิาํหรับโหมดทัง้หมด การเปล่ียนแปลงจะมผีล
ในทุกโหมด.

เมื่อคุณเสียบหูฟงแบบมีสายเขากับ SIMPLEX+ ระดับเสียง 2 ชุดจะแสดงในการตั้งคา
ระดับเสียง: ตําและปรับระดับไดสูงระหวาง 1-4 ระดับ.    

เนื่องจากระดับเสียงมีผลตอการใชพลังงาน เราจึงขอแนะนําวาไมควรเพิ่มปริมาณมากกวาที่จําเปน. 

กราวบาลาส

SIMPLEX+ ถกูออกแบบมาเพ่ือทาํงานโดยไมมกีราวบาลาสในโหมดสนามและสวนสาธารณะในภมูปิระเทศ
สวนใหญ อยางไรกต็ามสาํหรับผูใชท่ีมปีระสบการณและอยูในบรเิวณท่ีมแีรธาตุสงู กราวบาลาสจะมคีวามลึกและ
เพิ่มความสเถียรเปนพิเศษใหกับอุปกรณไดเปนอยางดี.

กราวบาลาสสามารถดําเนินการในสองวิธีดวย SIMPLEX +: อัตโนมัติและใชมือ.

เมื่อเลือกกราวบาลาสในเมนูการตั้งคาอุปกรณจะเปลี่ยนเปนโหมด All Metal โดยอัตโนมัติโดยไมคํานึงถึงโหมด
การคนหาที่เลือก.

กราวบาลาสอัตโนมัติ
กราวบาลาสอัตโนมัติจะดําเนินการดังตอไปนี้ในทุกโหมดการคนหา:

1. หาจุดที่ไมมีโลหะ

2. หลังจากเลือกการตัง้คากราวบาลาสในแถบการต้ังคา, กดและคางปุมระบุ/ ยืนยันและเริม่ตนอดัจานขดลวดข้ึน
และลงจากประมาณ 15- 20ซม. (~6''-- 8') เหนือพื้นดินลงไป 3 ซม. (~1'' ) ใหอยูบนพื้นดินโดยเคลื่อนไหวแบบนุม
นวลและขยับใหมันขนานไปกับบนพ้ืนดิน.

3. ดําเนินการตอจนกวาจะมีเสียงเตือนดังขึ้นนั้น เมื่อไดยินเสียงก็แสดงใหเห็นวากราวบาลาสไดเสร็จสมบูรณ
แลว จะขึ้นอยูกับสภาพดิน, ซึ่งมักจะใชเวลาประมาณ 2- 4ปม ก็แสดงวากราวบาลาสไดเสร็จสมบูรณแลว.

4. เมื่อเสร็จสิ้นความสมดุลของกราวบาลาส  คากราวบาลาสจะแสดงผลบนจอ อุปกรณยังคงสมดุลกราวบาลา
สและออกเสียงบี๊ปตราบเทาที่คุณอัดจานขดลวดขึ้นลง เพื่อใหแนใจวากราวบาลาสสมดุลกันเปนที่เหมาะ ทํา
กราวบาลาสอยางนอย 2-3 ครั้งและตรวจสอบคากราวบาลาสบนจอแสดงผล โดยทั่วไปความแตกตางระหวาง
คาจะตองไมสูงกวา 1-2 ตัวเลข.

5. ถาคุณไมสามารถทํากราวบาลาส ในกรณีที่ไมมีเสียงเตือนดัง BEEP, มันหมายความวาทั้งพื้นดินมีสื่อกระแส
ไฟฟามากเกินไปหรือไมก็มีความเปนแรธาตุในพื้นดิน หรือมีเปาหมายดานลางของจานขดลวด ในกรณีนี้ ลอง
ปรับกราวบาลาสอีกครั้งที่จุดอื่น. 

หมายเหตุ: หากแรพื้นดินตําเกินไปทําใหกราวบาลาสอัตโนมัติอาจลมเหลวในการทํางานในโหมดอื่น ๆ  ยกเวน
โหมด Beach. 

ความสมดุลของพื้นดินดวยตนเอง
อนุญาตใหคุณปรับเปลี่ยนคาสมดุลพื้นดินดวยตนเอง มันไมไดเปนที่ตองการโดยสวนใหญเพราะตองใชเวลา 
อยางไรก็ตาม, มันเปนตัวเลือกที่ตองการในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการสมดุลพื้นดินอัตโนมัติหรือปรับจูนเปน
สิ่งจําเปนสําหรับคาสมดุลพื้นดินอัตโนมัติ.

SIMPLEX+ถกูออกแบบมาเพ่ือใหกราวบาลาสอตัโนมตัสิะดวกกบัทกุประเภทของพ้ืนดนิ อยางไรกต็ามพ้ืนดนิอาจ
ไมเหมาะสาํหรับการปรับกราวบาลาสอัตโนมตัใินบางกรณแีละอุปกรณไมสามารถกราวบาลาสในบรเิวณดงักลาว
ได ตวัอยางเชนหาดทรายเปยกดนิท่ีมนีาํดางหรอืเค็ม บรเิวณท่ีมขียะ ทุงนา บรเิวณท่ีมแีรสงูและบรเิวณท่ีมแีรธาตุ
ตาํมากไมเหมาะสาํหรับกราวบาลาสอัตโนมตั ิในภมูปิระเทศดงักลาวคณุสามารถสมดลุพ้ืนดนิอัตโนมตัใินโหมด 
Beach แลวสลับไปยงัโหมดอืน่ ๆ  หรอืลองสมดลุพ้ืนดนิดวยตนเอง อยางไรกต็าม, สมดลุดนิดวยตนเองตองพัฒนา
ทักษะและใชเวลาในการฝกฝน.

วิธีดําเนินการสมดุลภาคพื้นดินดวยตนเอง:
1) หาจุดที่ชัดเจนโดยไมตองเปนโลหะและเลือกการตั้งคาของกราวบาลาส.

2) คุณจําเปนตองฟงเสียงที่มาจากพื้นดินเพื่อการดําเนินการกราวบาบาสดวยมือ ปมจานขดลวดคนหาขึ้นและ
ลงจากประมาณ 15-20 ซม. (~ 6'' - 8 '') เหนือพื้นดินลงไป 3 ซม. (~ 1'') เหนือจากพื้นดินที่มีการเคลื่อนไหวราบ
รื่นและทําใหมันขนานกับพื้นดิน.

หากเสียงสูงข้ึนเม่ือยกปดจานขดลวดคนหาเหนือพ้ืนดินทําใหคากราวบาบาสตาํเกินไป ผลจากพ้ืนดินเปนลบและ
คากราวบาลาสจะตองเพ่ิมข้ึนโดยใชปุมบวก ( + ) ในทางกลับกนัถาเสียงไดรับสูงข้ึนเม่ือลดขดลวดการคนหาลง
สูพ้ืนดินคากราวบาลาสสูงเกินไป ผลจากพ้ืนดินเปนบวกและคากราวบาลาสตองลดลงโดยใชลบ ( -) ปุม.

3) คากราวบาลาสจะแสดงผลบนจอ และยังแสดงผลอยูณตอนน้ัน คุณสามารถกลับไปยังหนาจอกราวบาลาสโดย
การเลือกคากราวบาลาสจากเมนูการตั้งคาอีกครั้งหากหนาจอเปลี่ยนสลับกันไป.

ฟงกชันคากราวบาลาสดวยมือใหอยูในระหวาง 0-99.9 กดปุมบวก (+) หรือลบ (-) เพื่อเพิ่มหรือบดคากราวบาลา
สตามลําดับ กดปุมทีละครั้ง และนับคาทีละรายการ และถากดปุมคางไวจะทําหาเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว.

4) ทําซําขั้นตอนขางตนจนกวาจะไดยินเสียงจากพื้นดินจนกวาจะไมมีเสียง.

เสยีงอาจไมถกูตัดออกอยางสมบูรณในบางพ้ืนที ่ในกรณเีหลาน้ีฟงเสยีงท่ีออกมา ในขณท่ียายจานขดลวดออก
ทางอื่นและใหจานขดลวดหางจากพื้นดินเพื่อตรวจสอบความสมดุลของพื้นดินที่ถูกตอง หากมีความแตกตาง
ระหวางสองเสียงแลวแสดงวากราวบาลาสไดถูกตั้งคาอยางถูกตอง.

สําคญั! นักเดนิเครือ่งตรวจจบัท่ีมปีระสบการณจะปรับการตัง้คากราวบาลาสใหการตอบสนองในเชงิบวกเล็กได
นอย (เสียงออนแอ แตเสียงที่ผลิตเมื่อยายจานขดลวดคนหาใหใกลกับพื้นดิน) วิธีนี้อาจใหผลลัพธที่ดีสําหรับผู
ใชที่มีประสบการณในบางสาขาที่มีการคนหาเปาหมายขนาดเล็ก.

สําคัญ! หากอุปกรณไดรับสัญญาณรบกวนและ
/หรือสงสัญญาณหลอกมากและคุณไมสามารถกําจัดสัญญาณดังกลาวไดโดยการลดความไวไดใหตั้งคาควา
มไวของคณุกลับไปเปนระดบัเดมิ จากน้ันเพ่ิมคาสมดลุพ้ืนดนิระหวาง 90.1 - 91.0 ทีละรายการจนกวาจะมกีารตัด
เสียงรบกวนออกไป คากราวบาลาสจะเพิ่มขึ้นความไวของอุปกรณที่จะนําไฟฟาสูง (เงิน ทองแดง ฯลฯ ) เหรียญ
จะลดลง.

คาสมดุลภาคพื้นดิน
คากราวบาลาสใหขอมูลเกี่ยวกับพื้นดินที่คุณกําลังคนหาอยู กับพื้นดินบางชนิดโดยทั่วไปซี่งจะมีดังนี้:

0-25          นํ้าเค็มหรือดินดางเปยก                                                                                                                                  
25-50        นําเค็มและดินดางเปยกปกคลุมดวยชั้นแหง
50-70        ดินปกติ,  ดินคุณภาพตํ่า                                                                                                                                                  
70-90        ดินแมเหล็กสูง แมเหล็กหรือ maghemite และดินแรที่มีแรสูง ทรายสีดํา.

คาแรเหล็ก

การปรับหรือปดเสียงของคาเสียงเหล็กตํา ประกอบดวย 3 ระดับและสามารถปรับไดโดยใชปุมบวก (+) 
และลบ (-).

ในขณะที่คุณลดปริมาณเหล็กจะทําใหปริมาณการตอบสนองเสียงอุปกรณผลิตสําหรับโลหะเหล็กจะลดลง เมื่อ
เสียงเหล็กถูกปดอุปกรณจะตรวจจับเปาหมายของเหล็ก เปาหมาย ID จะปรากฏบนหนาจอ แตจะทําใหอุปกรณ
ไมมีเกิดเสียงเตือนใด ๆ. 

การตั้งคาปริมาณเหล็กไมสามารถใชในโหมด All Metal และ Beach ได จึงทําใหไมสามารถเลือกได.

การปรับระดบัคาเสยีงเหล็กสามารถใชกบัโหมดการคนหาท่ีเลือกไวเทาน้ัน การเปล่ียนแปลงจะไมมผีลตอโหมด
อื่น.

ขอจํากัด

ในโหมด All Metal การคนหาจะดําเนินการดวยเสียง hum อยางตอเนื่องในพื้นหลังหรือที่เรียกวา
เสยีงเกณฑ ความดงัของ hum น้ีโดยตรงสงผลกระทบตอความลึกของการตรวจสอบของเปาหมายท่ีมขีนาดเล็ก
และลึกกวาและจะถูกปรับโดยการตั้งคาเกณฑ หากคาเกณฑถูกตั้งคาสูงเกินไป อาจไดยินเสียงสัญญาณเปา
หมายออนแอได ในทางตรงกันขามถาเกณฑตําเกินไป ทําใหเกิดความไดเปรียบของการตั้งคาความลึกขึ้นได 
กลาวอกีนัยหน่ึงสญัญาณท่ีออนแอของเปาหมายท่ีมขีนาดเล็กหรอืลึกกวาอาจทําใหพลาดเปาหมายได ขอแนะ
นําใหผูใชละจากการตัง้คาน้ีเปนคาหลอก และสาํหรบัผูใชทีม่ปีระสบการณเพ่ือปรับใหอยูในระดบัสงูสดุซึง่พวก
เขายังสามารถไดยินเสียงสัญญาณเปาหมายที่ออนแอได.

ในโหมด All Metal การตั้งคาเกณฑสําหรับแตละระดับความไวจะปรับใหเหมาะสมเพื่อใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
บนภูมิประเทศที่แตกตางกัน คุณสามารถปรับการตั้งคาเกณฑระหวาง -50 +50 ตามสภาพดิน การปรับเกณฑ
จะใชกับการตั้งคาความไวที่เทานั้น.

การแบงแยกตามชอง

ใชการตั้งคาจากการแยกของชองตางๆ เพื่อกําจัดโลหะที่ไมพึงประสงคจากการตรวจจับเชนขยะตางๆ. 

SIMPLEX+ มี 20 พิกเซลหรือ "ชอง"แยกคา, ซึ่งแสดงภายใตขนาดรหัสเปาหมาย ID ที่มีกลองขนาดเล็ก. แตละ
ชองแสดงกลุมของ 5 หมายเลข (01-05, 06-10, 11-15 และอื่น ๆ) การรวมกันของชองเหลานี้สามารถปฏิเสธหรือ
ไดรับการยอมรับขึ้นอยูกับความตองการของเลือกในแตละชองของคุณ แตละชองที่ถูกปฎิเสธกลับมาจะขึ้นเปน
ตัวหนังสือสีดําเขม.

คาการแบงแยกชองสามารถใชได 2 วิธีที่แตกตางกันใน SIMPLEX +: อัตโนมัติหรือดวยมือ.

อัตโนมัติ:
1. กดปุมการตั้งคาแลวเลือกการตั้งคาแบงแยกตามชองตางๆ.
2. แกวงจานขดลวดเหนือโลหะที่คุณไมตองการ คาแบงแยกชองจะแสดงถึงกลุม IDs ของโลหะซี่งจะขึ้นเปนตัว
หนังสือสีดําเขมขึ้นมา.

3. กดปุมยืนยัน. 

คูมือ:
1. กดปุมการตั้งคาแลวเลือกการตั้งคาแบงแยกชองตางๆที่แถบการตั้งคา จะขึ้นเครื่องหมาย X  ถูกจะปรากฏขึ้น
บนหนาจอพรอมกับเคอรเซอรลูกศรขนาดเล็กใตแถบ ID ที่ดานบนของหนาจอ.

2. ยายเคอรเซอรลูกศรโดยใชปุมบวก (+) และลบ (-) และเลือกชองที่มีรหัส ID ที่คุณไมตองการ. 

3. กดปุมยืนยัน ในชองจะขึ้นเปนตัวหนังสือสีดํา.

ยกตัวอยางเชน สมมติวาคุณไมตองการโลหะที่มี 27 ID ใหเลือกการตั้งคาการแบงแยกชองในแถบการตั้งคา 
เคอรเซอรจะปรากฏอยูใตชองแรก การใชปุมบวก (+) และโดยคูณ 5 เทา จากนั้นใหเลื่อนเคอรเซอรไปที่ชอง
ที่ 6 ซึ่งแสดงรหัสระหวาง 26-30 กดปุมยืนยันหนึ่งครั้ง ในชองและไอคอน X บนหนาจอจะขึ้นเปนตัวเนนสีดํา 
หลังจากนี้อุปกรณจะไมใหการตอบสนองเสียงใด ๆ สําหรับโลหะที่มี 26-30 ID . 

เคอรเซอรจะปรากฏที่ดานซายทายสุด ในครั้งตอไปที่คุณใชการตั้งคาการแบงแยกชองเลือกปฎิบัติ.

ในการตัง้คาการแบงแยกชอง กลุมรหัส IDs ทัง้หมดจะถกูปดจะพรอกบัแสดง X และรหัสท่ีไมไดปดจะแสดงพรอม
กับเครื่องหมายถูก. 

คุณสามารถปดชองตางๆไดทั้งแบบอัตโนมัติหรือดวยมือ. 

เมื่อตองการเปดรหัส ID อีกครั้ง ใหเลือกปดชองตางๆดวยการเลือกกดปุมบวก (+) และลบ (-) หรือแกวางจานขด
ลวดเหลือโลหะที่คุณไมตองการกอนและกดปุมยืนยัน.

การเปลี่ยนความถี่

มันถูกใชเพ่ือขจัดการรบกวนแมเหล็กไฟฟาที่อุปกรณที่ไดรับจากเคร่ืองตรวจจับอื่นท่ีทํางานในชวง
ความถี่เดียวกันในบริเวณใกลเคียงหรือจากสภาพแวดลอม หากไดรับสัญญาณรบกวนมากเกินไปเมื่อ
ขดลวดคนหาถกูยกขึน้ในอากาศ, น้ีอาจเกดิจากการแทรกแซงสญัญาณแมเหล็กไฟฟาทองถิน่หรือจาก
การตั้งคาที่มากเกินกําหนด. 

เพ่ือขจดัเสียงรบกวนท่ีเกิดจากการรบกวนแมเหล็กไฟฟา ใหลองเปล่ียนความถ่ีกอน ๆ ท่ีจะลดความไวเพ่ือใหได
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเพ่ิมความลึก การเปล่ียนความถ่ีประกอบดวย 3 ข้ันตอนเล็ก ๆ  (F1-F2-F3) การตัง้คาเร่ิม
ตนคือ F2 ซ่ึงเปนความถ่ีกลาง ความถ่ีท่ีเลือกจะถูกเนนเปนสีดําเขม.

เมื่อตองการเปลี่ยนความถี่หลังจากเลือกความถี่ในเมนูการตั้งคา ใหใชปุมบวก (+) และปุมลบ (-).

สําคญั! การเปล่ียนความถีอ่าจทาํใหประสทิธภิาพการทํางานลดลง ดงัน้ันจงึขอแนะนําใหคุณเปล่ียนความถีเ่วน
ตอเมื่อมีความจําเปนเทานั้น. 

การเชื่อมตอแบบไรสาย

ใชเพื่อเปดและปดการเชื่อมตอหูฟงไรสายและเพื่อเปลี่ยนชอง.

หลังจากเลือกการตั้งคาการเชื่อมตอแบบไรสายในแถบการตั้งคาคุณสามารถเปลี่ยนชองระหวาง 1-5 หรือคุณ
สามารถปดการเชื่อมตอไรสายโดยเลือกตําแหนงไปที่ 0.

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหูฟงไรสายโปรดอานคําแนะนําที่มาพรอมกับหูฟง.

ระบบสั่น

คุณลักษณะน้ีสามารถใหการตอบรับแกผูใชโดยการแสดงลักษณะพิเศษของการสั่นสะเทือนเมื่อตรวจ
พบเปาหมาย สามารถใชไดอยางอิสระหรือรวมกับการตอบสนองของเสียง. เมื่อการตอบสนองของเสียงถูกปด
ใชงานการตอบสนองท้ังหมดในระหวางการตรวจหาเปาหมายจะตอบสนองกบัผูใชโดยเปนระบบสัน่สะเทือน
เทานั้น.

เมือ่เปดการสัน่อุปกรณใหสญัญาณการสัน่สะเทือนจะสัน้เมือ่ตรวจจบัเปาหมาย ขนาดของเอฟเฟกตการสัน่สะเทอืน
จะแตกตางกนัไปตามความลึกของเปาหมายและความเรว็ในการแกวง การตัง้คาน้ีเปนเรือ่งปกติในโหมดการคนหา
ทั้งหมด.

หากตองการเปดหรือปดการสั่น หลังจากนั้นเลือกการสั่นในเมนูการตั้งคา แลว ใชปุมบวก (+) และปุมลบ (-).

การสั่นสะเทือนอาจไมรูสึกในโหมด All Metal ที่มีสัญญาณออน; มันจะสั่นเปนสัญญาณที่แรงขึ้น กลาวอีก
นัยหน่ึงการสัน่สะเทอืนไมไดเร่ิมตนท่ีความลึกท่ีไดยินจากเสยีงแตจะเริม่ตนท่ีความลึกนอยกวา ดงัน้ันหาก
คุณกําลังตรวจพบดวยการสั่นสะเทือนและโทนเสียงถูกปดลง คุณก็จะพลาดเสียงสัญญาณที่ออนแอและ
ความลึกได.

หมายเหตุ: การตั้งคาการสั่นจะอยูในโหมดปดเมื่อปดอุปกรณและเปดอีกครั้ง. 

ความสวาง 

คุณสามารถปรับระดับแสงไฟจอแสดงผลตามความชอบสวนตัวของคุณ ชวงระหวาง 0-4 และ A1-A4 ที่ระดับ 
0 ไฟแบ็คไลทจะปด เมื่อตั้งคาระหวาง A1-A4 จะสวางขึ้นในชวงเวลาสั้น ๆ  เมื่อตรวจพบเปาหมายหรือขณะหา
เมนูแลวมันก็จะปดเอง ที่ระดับ 1-4 จะติดสวางอยางตอเนื่อง การทํางานอยางตอเนื่องของแสงไฟจะมีผลตอการ
ใชพลังงานซึ่งไมแนะนํา.

การตัง้คาไฟแบ็คไลทจะถกูคนืคาไปยังการตัง้คาท่ีบันทกึไวในข้ันสดุทายเมือ่อุปกรณถกูปดและเปดอกีครัง้ การ
ตั้งคานี้เปนเรื่องปกติในโหมดทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงที่ทําในโหมดใด ๆ ยังใชกับโหมดอื่น ๆ.

ไฟ LED 

ไฟหนาใชสาํหรับการจดัแสงพ้ืนท่ีทีคุ่ณกาํลังสแกนในขณะท่ีการตรวจสอบท้ังในเวลากลางคืนหรอืใน
สถานที่มืด ในการเปดหรือปดไฟฉาย LED หลังจากเลือกไฟฉายในเมนูการตั้งคาแลว ใหใชปุมบวก (+) และ
ปุมลบ (-) ไฟฉาย LED ไมทํางานเมื่ออุปกรณปดอยู ขอแนะนําใหเปดเฉพาะเมื่อจําเปนเนื่องจากการใชงาน
แบตเตอรี่เสริม.

ตัวชี้เปา
Pinpoint คือการคนหาศูนยกลางหรือตําแหนงที่แนนอนของเปาหมายที่ตรวจพบ.

SIMPLEX+ เปนเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว หรืออีกนัยหนึ่งคือคุณตองเคลื่อนไหวจานขดลวดคนหาเหนือ
เปาหมายหรือเปาหมายเหนือขดลวดคนหาเพื่อใหอุปกรณตรวจจับเปาหมายได โหมดชี้เปาเปนโหมดที่ไมใช
การเคลื่อนไหว อุปกรณเครื่องยังคงใหสัญญาตอถีงแมวาจานขดลวดคนหาวางไวเหนือเปาหมาย.

เมือ่กดปุมชีเ้ปาและกดคางไวกราฟกท่ีประกอบดวยจดุลอมรอบดวยวงกลม 4 วง จะปรากฏในตรงกลางของหนา
จอ เมือ่เปาหมายใกลวงกลมจะหายไปทลีะอันและเมือ่ถงึจดุกึง่กลางของเปาหมายจดุจะยายไปอยูขางซายของจอ 
ในโหมดชี้เปา สัญญาณจะเพิ่มระดับเสียงสูงขึ้น เมื่อจานขดลวดคนหาเขาใกลเปาหมาย  ในโหมดนี้ อุปกรณจะ
ไมแยกเสียงหรือบอกรหัสเปาหมาย IDs.

การดําเนินการชี้เปา:

1)หลังจากท่ีตรวจพบเปาหมาย,ใหเปล่ียนยายจานขดลวดคนหา
ดานขางที่ไมมีการตอบสนองของเปาหมายและใหกดปุมชี้เปา.

2)   ใหกดปุมลงและนําจานขดลวดคนหาชีใ้กลกบัเปาหมายอยางชาๆโดย
ใหขนานกับพื้นดิน.

3) เสยีงสญัญาณจะดงัเพ่ิมข้ึน และเสยีงจะเปล่ียนไปเมือ่เขาใกลศูยนกลาง
เปาหมาย และจะทําใหจุดวงกลมเริ่มหายไปในกราฟกการชึ้เปา.

4) ทาํเครือ่งหมายบอกตําแหนงทีใ่หเสยีงดงัมากท่ีสดุโดยใชเคร่ืองมอืหรือ
เทาของคุณ.

5)ทําซําขั้นตอนขางตนโดยการเปลี่ยนทิศทางของคุณ 90 องศา ให
ปฏิบัติในการดําเนินการในทิศทางที่ตางกันสองถึงสามทิศทาง เพื่อที่
จะทําใหเปาหมายในบริเวณนั้นแคบเขามา เพื่อที่จุณจะรูรายละเอียดที่
แนนอนจองสถานที่ของเปาหมาย .

หมายเหตุ: ผูใชที่ไมมีประสบการณแลววางจานขดลวดคนหาบนพ้ืนดิน 
ใหกดปุมชีเ้ปาและสแกนบนเปาหมายจนกวาจะไดรบัสญัญาณในการดาํ
เนินการวิธีการดังที่ไวระบุดานตน.

ฟงกชั่นปดเสียง

เมือ่จาํเปนใหกดปุมหน่ึงคร้ังเพ่ือปดเสยีงเคร่ืองตรวจจบัของคุณโดยไมตองเขาสูการตัง้คา. หากตองการ
เปดเสียง ใหกดปุมใดก็ได.

เปาหมายขนาดใหญหรือใกลพื้นผิว
เปาหมายท่ีอยูใกลกบัพ้ืนผิวอาจใหมคีวามแตกตางหลากหลายของสญัญาณไปยังอปุกรณ หากคุณสงสยัวา
เปนเปาหมายใกลพื้นผิวใหยกจานขดลวดขึ้นและแกวงใหชาๆจนกวาจะไดรับสัญญาณเดียว. 

สัญญาณเท็จและเหตุผล
 บางคร้ังอปุกรณอาจผลิตสญัญาณท่ีคลายกบัสญัญาณเปาหมายแมวาจะไมมเีปาหมายโลหะอยู มเีหตผุลหลาย
ประการสําหรับสัญญาณปลอมที่ไดรับจากอุปกรณ สิ่งที่พบมากที่สุดคือแรพื้นดินหรือหินที่มีปริมาณแรธาตุ
สงูรอบสญัญาณแมเหล็กไฟฟาการดาํเนินงานของเครือ่งตรวจจบัอืน่ทีใ่กลเคียงสนิมหรอืเหลก็สกึกรอนหรอื
ฟอยลในดินหรือเพราะตั้งคาความไวตั้งสูงเกินไป.

คุณสามารถดูระดับแรธาตุของพื้นดินโดยทําตามตัวบงชี้แรแมเหล็กบนหนาจอและปรับความไวตาม. 

สารสําคัญ! หากอุปกรณไดรบัสญัญาณรบกวนและ/ หรอืสงสญัญาณปลอมจาํนวนมากและคุณไมสามารถกาํ
จดัสญัญาณดงักลาวไดโดยการลดความไว สิง่แรกใหตัง้คาความไวของคุณกลับไปเปนระดบัเดมิ จากน้ันเพ่ิม
คาสมดุลพื้นดินระหวาง 90.1 - 91.0 ทีละรายการจนกวาจะมีการลดเสียงรบกวน เนื่องจากคาสมดุลพื้นดินจะ
เพ่ิมขึ้นความไวของอุปกรณที่มีไฟฟาแรงสูง ( เชน ธาตุเงินทองแดง ฯลฯ ) ซึ่งจะทําใหการหาเหรียญจะลดลง

สญัญาณแมเหล็กไฟฟารอบสามารถกาํจดัไดโดยการลดของคาเบ้ืองตน หากเคร่ืองตรวจจบัตัวอ่ืนทํางานอยู
ใกล ๆ คุณสามารถที่จะเปลี่ยนความถี่หรือกระทําการคนหาของคุณในระยะที่ไมมีการรบกวนเกิดขึ้น. 

ตัวบงชี้แรแมเหล็ก
ตวัชีวั้ดแรแมเหล็กประกอบดวย 5 ระดบั แถบตัวบงชีจ้ะไมเพ่ิมข้ึนในระดบัแรธาตตุาํในระหวางการคนหาและ
เคร่ืองเริม่ติด ในบรเิวณท่ีมรีะดบัแรแมเหล็กสงูแถบตวับงชีจ้ะเพ่ิมขึน้ตามความเขมขึน้ ซึง่การวดันีส้ามารถสรปุ
ไดในระดับของคุณสมบัติแมเหล็กและความเขมของพื้นดิน.

การวดัน้ีมคีวามสาํคัญจากสองดาน ประการแรกในบริเวณท่ีมแีรแมเหล็กสงูความลึกในการคนหาจะตาํและผู
ใชควรจะตระหนักถงึความเปนจรงิน้ี ประการท่ีสองแรแมเหล็กเปนทรพัยสนิท่ีเห็นไดโดยเฉพาะอยางย่ิงกบัหิน
แรและการวัดนี้มีบทบาทสําคัญสําหรับอุปกรณที่จะกําจัดสัญญาณเท็จที่ผลิตโดยหินเหลานี้.
หินและการคนหาในภูมิประเทศที่มีหิน
สภาวะพ้ืนท่ีทาทายเกดิขึน้โดยเฉพาะอยางย่ิงเมือ่คณุสมบัตกิารนําไฟฟาและคุณสมบตัแิมเหล็กของพ้ืนดนิเขม
เกนิไป การทํางานของอปุกรณเหนือพ้ืนดนิดงักลาวจะทําไปไดโดยการเลือกโหมดการทํางานทีด่ทีีส่ดุความไว
และการตั้งคาสมดุลพื้นดิน.

หินตางๆ และสิง่ผุพังภายในพ้ืนดนิมคีวามสาํคัญเทากบัพ้ืนดนิของมนัเอง ในการคนหาและคุณภาพการตรวจ
จับเปาหมาย.

หินรอนจะแยกเปนลบหรือบวกตามคา ID ตําของเหลาหินหรือคาสูงเมื่อเทียบกับคา ID ของหินที่อยูในดิน 
ทั้งแบบชนิดหนึ่งหรือทั้งสองชนิดอาจขึ้นอยูในแตละพื้นที่ ผลกระทบเชิงลบและในเชิงบวกที่กลาวถึงที่นี่จะ
ถกูตองถาสมดลุพ้ืนดนิจะทําอยางถกูตองบนพ้ืนดนิทีม่อียู มฉิะน้ันตวัดนิเองจะไมทําหนาท่ีแตกตางไปจากหิน
รอนในแงของคา ID. 

หินบวกทําหนาทีเ่ชนเดยีวกบัโลหะและจะออกเสยีงโลหะ ในโหมดโลหะท้ังหมดจะออกเสยีง "ซปิ ซปิ" เมือ่จาน
ขดลวดคนหาจะถกูยายไปอยูเหนือหิน หากสญัญาณมีความแขง็แรงพออปุกรณอาจผลติคา ID สาํหรบัหินเหลา
นี้ หินเชิงลบในโหมดโลหะทั้งหมดผลิตเสียง "boing" ยาวเมื่อขดลวดคนหาจะถูกยายไปอยูเหนือหิน อุปกรณ
ไมไดใหคา ID สําหรับหินเหลานี้แมวาสัญญาณจะแรง.

หินในเชิงบวกใหเสียงโลหะทั่วไปในโหมดการเลือกปฏิบัติ หินเชิงลบไมไดใหเสียงในโหมดการเลือกปฏิบัติ 
(ยกเวนกรณีหายากของสัญญาณเท็จ).

ดงัน้ันคณุสามารถตัดสนิใจจากการฟงการตอบสนองของเสยีงท่ีออกโดยอุปกรณในพ้ืนท่ีน้ัน ถาคุณไดยินเสยี
โลหะกห็มายความวาคุณไดตรวจพบหินบวกหรอืชิน้สวนของโลหะ แตถาหากคุณไดรบัสญัญาณทีแ่รงข้ึนและ
คา ID ท่ีมเีสถยีรภาพคณุกส็ามารถจะแยกแยะไดวาเปาหมายท่ีตรวจพบเปนหินหรอืโลหะไดโดยการตรวจสอบ
จากคา ID แตอยางไรก็ตามโปรดจําไววาสัญญาณออนอาจจะออกคา IDsได และถาโลหะที่แตกตางกันอยูใน
ใตหินอาจจะออกเสยีงสญัญาณโลหะท่ีแตกตางกนั ดงัน้ัน การกรทําท่ีเหมาะสมท่ีสดุกคื็อการขดุข้ึนมาเมือ่ได
รับสัญญาณโลหะ.

โลหะใตหิน
SIMPLEX + ไดเพิ่มความเปนไปไดของการตรวจจับเปาหมายโลหะภายใตหินแรโดยไดผานการปรับการตั้ง
คาทีเ่หมาะสมของคณุ ผลรวมกนัทีส่รางขึน้โดยหนิและโลหะรวมกนัคาจะตํากวาผลกระทบทีโ่ลหะสรางดวย
ตัวเองและคา ID ก็จะแสดงความแตกตางจากที่คาดหวังคา ID ของโลหะ การแสดงคา ID จะเกิดขึ้น จาก การ 
รวมตัวกัน ของ หินและโลหะ และ ไดใกลเคียง กับ ID ของหินถาขนาดของโลหะที่ เล็กกวามีความสัมพันธกับ
หิน โปรดจําไววาโลหะภายใตหินรอนจะไมปรากฏขึ้นพรอมกับ ID โลหะของตัวเอง ตัวอยางเชน, ชิ้นทองที่
อยูภายใตอิฐอาจผลิตเสียงเหล็กและคา ID.

จํ า ห ลั ก ก า ร น้ี ง า ย ม า ก ที่ มั น จ ะ ช ว ย ใ ห คุ ณ ป ร ะ ห ยั ด เ ว ล า ม า ก : 
"ถาเปาหมายที่คุณตรวจพบไมไดเปนหินก็สามารถเปนโลหะ".

Tกญุแจสาํคัญในการตรวจสอบเปาหมายภายใตหินแรโดยเฉพาะอยางย่ิงเมือ่หินในเชงิบวกอยู คําถามคือความ
รูของคา ID สูงสุดที่ผลิตโดยหินบวกรอบ หากคุณกําลังทําการคนหาในโหมด All Metal ใหตรวจดู ID ที่ผลิตโดย
อุปกรณ ถา ID ทีอุ่ปกรณของคุณใหอยูใกลกบัโซนหินและโซนเหลก็กเ็ปนไปไดมากท่ีคณุตรวจพบเปาหมายภาย
ใตหิน.

ถาหินรอนในพื้นที่คนหาของคุณมีแนวโนมที่จะใหคารหัส IDs สูงแลวโอกาสของสัญญาณของโลหะขนาด
เล็กที่อยูขางใตจะสูงเชนกัน.

การตรวจหาบนชายหาดและใตนํา
SIMPLEX+ เปนเคร่ืองตรวจจบัโลหะกนันาํ ซ่ีงทําใหการตรวจสอบหาโลหะเปนไปอยางสะดวกทัง้ในใตนาํและบน
ชายหาด.
ตามทีอ่ธบิายไวกอนหนาน้ี นาํเกลือและบรเิวณดางเปนสือ่กระแสไฟฟาอยางมนัียสาํคญัและทําใหเกดิผลกระ

ทบคลายกับเหล็กในเครื่องตรวจจับ โหมด SimpleX Beach ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับเงื่อนไขดัง
กลาว ซึ่งคุณสามารถดําเนินการคนหาไดอยางงายดายโดยใชโหมด Beach โดยไมตองตั้งคาพิเศษใด ๆ.

โหมดชายหาดเหมาะสําหรับหาดทรายเปยกเค็ม คุณสามารถใชโหมดอื่น ๆ  ในขณะที่ดําเนินการคนหาทราย
แหงบนชายหาด.

คุณควรพิจารณาขั้นตอนตอไปนี้ในขณะที่ดําเนินการคนหาบนหาดทรายเปยกหรือใตนํา:

1) เมือ่คณุแกวงขดลวดคนหาเหนือหลุมท่ีคุณขุดในทรายเปยกชายหาด, คุณสามารถรบัสญัญาณโลหะ ซีง่เปน
สภาพปกติ.
2) ขดลวดคนหาอาจใหสญัญาณปลอมเมือ่อยูในน้ําและออกมาจากนาํดงัน้ันโปรดพยายามท่ีจะใหใชขดลวด
ทั้งที่อยูในนํ้าหรือออกมาจากนํา.
3) ในขณะที่การตรวจสอบบนหาดทรายที่ทรายเปยก ควรหลีกเล่ียงการถูหรือกดปุมขดลวดคนหาบนพื้นดิน 
มิฉะนั้นอุปกรณอาจใหสัญญาณเท็จ.
4) เมือ่ออกไปจากทรายเปยกไปหย่ังทรายแหงหรือจากทรายแหงไปทรายเปยก ในขณะท่ีหาโลหะบนชายหาด
, อปุกรณอาจปลอยสัญญาณปลอมออกมา กราวบาลาสของเครื่องตรวจจบัจะถูกเปลีย่นหลังจากทีคุ่ณเปลี่ยน
จากทรายแหงไปหยั่งทรายเปยก.
5) ถาคุณไมสามารถกราวบาลาสบนทรายเปยกและ/หรือในนําเกลือ, ลองกราวลาสดวยมือ หากคุณยังไม
สามารถปรับสมดุลพื้นดินได ใหตั้งคาความสมดุลของพื้นดินเปน 00.0 ดวยตนเอง.

ใสใจกับรายการดานลางหลังจากใชอุปกรณโดยเฉพาะอยางยิ่งใชกับนําเค็ม:
1. ลางกลองระบบ, เพลาและขดลวดดวยนําประปาและใหแนใจวาไมมีนําเกลือที่เหลืออยูในระหวางตัว
เชื่อมตอ.
2. หามใชสารเคมีใดๆเพ่ือทําความสะอาดและ/หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นใด.
3. เช็ดหนาจอและเพลาดวยผานุมที่แหง หรือผากันรอยขีดขวน.

การตรวจสอบไอคอนของขดลวด
การบงบอกถงึการหยุดชะงกัในสญัญาณเครือ่งสงสญัญาณของจานคนหา อาจจะเกดิจากตัวเชือ่มตอ
ขดลวดคนหาอาจไมไดยึดตดิกนั, เกดิจาการตอท่ีหลวมหรือเกดิจากการยกเลิกการเชือ่มตอ. หากคุณ
เปนเจาของเครือ่งตรวจจบัโลหะอ่ืนท่ีมีข้ัวตอขดลวดเดยีวกนัโปรดตรวจสอบใหแนใจวาคณุไมไดแนบ
ขดลวดผิดโดยไมไดตั้งใจ หากไมมีขางตนที่มีอยู, ขดลวดคนหาหรือสายของมันอาจมีขอบกพรอง. 
หากปญหายังคงมีอยูเมื่อคุณเปลี่ยนขดลวดคนหาอาจมีปญหาในวงจรควบคุมของขดลวด.

บันทึกและคาเริ่มตนจากโรงงาน
SIMPLEX+ จะบันทึกการต้ังคาท้ังหมดโดยอัตโนมตัเิมือ่คุณปดและเปดเครือ่งตรวจจบัของคุณอกีครัง้ยกเวนก
ลาวบาลาส, จุดเริ่มตน, ใหปรับเปลี่ยนความถี่และใหเปด/ปดไฟฉาย LED. 

หากตองการยอนกลับกลับไปเปนคาเริ่มตนจากโรงงานโปรดทําตามขั้นตอนดานลาง:

* เปดเครื่องตรวจจับโดยการกดปุมเพาเวอร.
* เมื่อโลโก SIMPLEX + ปรากฏขึ้นบนหนาจอใหกดปุมการตั้งคาคางไว และ Pinpoint / ยืนยันพรอมกันจนกวา
จะไดยินเสียงบี๊ปสั้น 3 ครั้ง.

ปรับปรุงซอฟตแวร
SIMPLEX+ ความสามารถอัพเดตซอฟตแวร การอัพเดทซอฟตแวรท้ังหมดไดทาํหลังจากท่ีอุปกรณไดถกูปลอย
ออกสูตลาด และทางเราจะประกาศบนหนาเว็บของผลิตภัณฑพรอมกับคําแนะนําการปรับปรุง.

ขอมูลเวอรชันของระบบ:
รุนซอฟตแวรของ SIMPLEX + จะแสดงที่ดานลางของหนาจอทุกครั้งที่คุณเปดเครื่องตรวจจับในแตละครั้ง.

การต ั ้ งค ่า
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กดปุมการตั้งคาเพื่อเขาถึงการตั้งคาทั้งหมด เมื่อกดปุมการตั้งคา การตั้งคา
ระดับเสียงซึ่งเปนการตั้งคาแรกในแถบการตั้งคาท่ีอยูดานลางของหนาจอ 
จะถกูเนนเปนสดีาํ ทกุคร้ังทีคุ่ณกดปุมการต้ังคา การต้ังคาถดัไปบนแถบบาร
จะถูกเลือกและคาจะปรากฏบนหนาจอ คุณสามารถเปลี่ยนคาไดโดยใชปุม
บวก (+) และลบ (-).

หากตองการออกจากการตั้งคา ใหกดลูกศรขึ้น / ปุมยอนกลับ หรือกดปุมตั้ง
คาทีละปุมจนกระทั่งหนาจอหลักปรากฏขึ้น ในขณะที่ในแถบการตั้งคา, ถา
ไมมปุีมกดในใหนานพอ, การต้ังคาจะหมดเวลาและอุปกรณจะกลับไปหนาจอ
หลัก. 

หมายเหตุ: การเลือกปฏิบัติรอยบากไมไดใชงานในโหมด All Metal และการ
ตั้งคาปริมาณเหล็กจะไมทํางานในโหมด All Metal และ Beach จึงทําใหไม
สามารถเลือกได การต้ังคา Threshold ปรากฏขึน้แทนท่ีการตัง้คารอยในโหมด
โลหะทั้งหมด.

ปริมาณเสียง

การควบคุมน้ีชวยใหคุณสามารถเพ่ิมหรอืลดระดบัเสยีงของอุปกรณตามการตัง้คาและสภาพแวดลอมของ
คุณ การตั้งคาระดับเสียงประกอบดวย 4 ระดับ และถูกปรับโดยใชปุมบวก (+) และลบ (-) เมื่อคุณปดเครื่อง เครื่อง
กจ็ะเริม่ดวยระดบัเสยีงสดุทายทีคุ่ณเลือก การตัง้คาน้ีเปนเรือ่งปกตสิาํหรับโหมดทัง้หมด การเปล่ียนแปลงจะมผีล
ในทุกโหมด.

เมื่อคุณเสียบหูฟงแบบมีสายเขากับ SIMPLEX+ ระดับเสียง 2 ชุดจะแสดงในการตั้งคา
ระดับเสียง: ตําและปรับระดับไดสูงระหวาง 1-4 ระดับ.    

เนื่องจากระดับเสียงมีผลตอการใชพลังงาน เราจึงขอแนะนําวาไมควรเพิ่มปริมาณมากกวาที่จําเปน. 

กราวบาลาส

SIMPLEX+ ถกูออกแบบมาเพ่ือทาํงานโดยไมมกีราวบาลาสในโหมดสนามและสวนสาธารณะในภมูปิระเทศ
สวนใหญ อยางไรกต็ามสาํหรับผูใชท่ีมปีระสบการณและอยูในบรเิวณท่ีมแีรธาตุสงู กราวบาลาสจะมคีวามลึกและ
เพิ่มความสเถียรเปนพิเศษใหกับอุปกรณไดเปนอยางดี.

กราวบาลาสสามารถดําเนินการในสองวิธีดวย SIMPLEX +: อัตโนมัติและใชมือ.

เมื่อเลือกกราวบาลาสในเมนูการตั้งคาอุปกรณจะเปลี่ยนเปนโหมด All Metal โดยอัตโนมัติโดยไมคํานึงถึงโหมด
การคนหาที่เลือก.

กราวบาลาสอัตโนมัติ
กราวบาลาสอัตโนมัติจะดําเนินการดังตอไปนี้ในทุกโหมดการคนหา:

1. หาจุดที่ไมมีโลหะ

2. หลังจากเลือกการตัง้คากราวบาลาสในแถบการต้ังคา, กดและคางปุมระบุ/ ยืนยันและเริม่ตนอดัจานขดลวดข้ึน
และลงจากประมาณ 15- 20ซม. (~6''-- 8') เหนือพื้นดินลงไป 3 ซม. (~1'' ) ใหอยูบนพื้นดินโดยเคลื่อนไหวแบบนุม
นวลและขยับใหมันขนานไปกับบนพ้ืนดิน.

3. ดําเนินการตอจนกวาจะมีเสียงเตือนดังขึ้นนั้น เมื่อไดยินเสียงก็แสดงใหเห็นวากราวบาลาสไดเสร็จสมบูรณ
แลว จะขึ้นอยูกับสภาพดิน, ซึ่งมักจะใชเวลาประมาณ 2- 4ปม ก็แสดงวากราวบาลาสไดเสร็จสมบูรณแลว.

4. เมื่อเสร็จสิ้นความสมดุลของกราวบาลาส  คากราวบาลาสจะแสดงผลบนจอ อุปกรณยังคงสมดุลกราวบาลา
สและออกเสียงบี๊ปตราบเทาที่คุณอัดจานขดลวดขึ้นลง เพื่อใหแนใจวากราวบาลาสสมดุลกันเปนที่เหมาะ ทํา
กราวบาลาสอยางนอย 2-3 ครั้งและตรวจสอบคากราวบาลาสบนจอแสดงผล โดยทั่วไปความแตกตางระหวาง
คาจะตองไมสูงกวา 1-2 ตัวเลข.

5. ถาคุณไมสามารถทํากราวบาลาส ในกรณีที่ไมมีเสียงเตือนดัง BEEP, มันหมายความวาทั้งพื้นดินมีสื่อกระแส
ไฟฟามากเกินไปหรือไมก็มีความเปนแรธาตุในพื้นดิน หรือมีเปาหมายดานลางของจานขดลวด ในกรณีนี้ ลอง
ปรับกราวบาลาสอีกครั้งที่จุดอื่น. 

หมายเหตุ: หากแรพื้นดินตําเกินไปทําใหกราวบาลาสอัตโนมัติอาจลมเหลวในการทํางานในโหมดอื่น ๆ  ยกเวน
โหมด Beach. 

ความสมดุลของพื้นดินดวยตนเอง
อนุญาตใหคุณปรับเปลี่ยนคาสมดุลพื้นดินดวยตนเอง มันไมไดเปนที่ตองการโดยสวนใหญเพราะตองใชเวลา 
อยางไรก็ตาม, มันเปนตัวเลือกที่ตองการในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการสมดุลพื้นดินอัตโนมัติหรือปรับจูนเปน
สิ่งจําเปนสําหรับคาสมดุลพื้นดินอัตโนมัติ.

SIMPLEX+ถกูออกแบบมาเพ่ือใหกราวบาลาสอตัโนมตัสิะดวกกบัทกุประเภทของพ้ืนดนิ อยางไรกต็ามพ้ืนดนิอาจ
ไมเหมาะสาํหรบัการปรบักราวบาลาสอตัโนมตัใินบางกรณแีละอุปกรณไมสามารถกราวบาลาสในบรเิวณดงักลาว
ได ตวัอยางเชนหาดทรายเปยกดนิท่ีมนีาํดางหรอืเค็ม บรเิวณท่ีมขียะ ทุงนา บรเิวณท่ีมแีรสงูและบรเิวณท่ีมแีรธาตุ
ตาํมากไมเหมาะสาํหรับกราวบาลาสอัตโนมตั ิในภมูปิระเทศดงักลาวคณุสามารถสมดลุพ้ืนดนิอัตโนมตัใินโหมด 
Beach แลวสลับไปยงัโหมดอืน่ ๆ  หรอืลองสมดลุพ้ืนดนิดวยตนเอง อยางไรกต็าม, สมดลุดนิดวยตนเองตองพัฒนา
ทักษะและใชเวลาในการฝกฝน.

วิธีดําเนินการสมดุลภาคพื้นดินดวยตนเอง:
1) หาจุดที่ชัดเจนโดยไมตองเปนโลหะและเลือกการตั้งคาของกราวบาลาส.

2) คุณจําเปนตองฟงเสียงที่มาจากพื้นดินเพื่อการดําเนินการกราวบาบาสดวยมือ ปมจานขดลวดคนหาขึ้นและ
ลงจากประมาณ 15-20 ซม. (~ 6'' - 8 '') เหนือพื้นดินลงไป 3 ซม. (~ 1'') เหนือจากพื้นดินที่มีการเคลื่อนไหวราบ
รื่นและทําใหมันขนานกับพื้นดิน.

หากเสียงสูงข้ึนเม่ือยกปดจานขดลวดคนหาเหนือพ้ืนดินทําใหคากราวบาบาสตาํเกินไป ผลจากพ้ืนดินเปนลบและ
คากราวบาลาสจะตองเพ่ิมข้ึนโดยใชปุมบวก ( + ) ในทางกลับกนัถาเสียงไดรับสูงข้ึนเม่ือลดขดลวดการคนหาลง
สูพ้ืนดินคากราวบาลาสสูงเกินไป ผลจากพ้ืนดินเปนบวกและคากราวบาลาสตองลดลงโดยใชลบ ( -) ปุม.

3) คากราวบาลาสจะแสดงผลบนจอ และยังแสดงผลอยูณตอนน้ัน คุณสามารถกลับไปยังหนาจอกราวบาลาสโดย
การเลือกคากราวบาลาสจากเมนูการตั้งคาอีกครั้งหากหนาจอเปลี่ยนสลับกันไป.

ฟงกชันคากราวบาลาสดวยมือใหอยูในระหวาง 0-99.9 กดปุมบวก (+) หรือลบ (-) เพื่อเพิ่มหรือบดคากราวบาลา
สตามลําดับ กดปุมทีละครั้ง และนับคาทีละรายการ และถากดปุมคางไวจะทําหาเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว.

4) ทําซําขั้นตอนขางตนจนกวาจะไดยินเสียงจากพื้นดินจนกวาจะไมมีเสียง.

เสยีงอาจไมถกูตัดออกอยางสมบูรณในบางพ้ืนที ่ในกรณเีหลาน้ีฟงเสยีงท่ีออกมา ในขณท่ียายจานขดลวดออก
ทางอื่นและใหจานขดลวดหางจากพื้นดินเพื่อตรวจสอบความสมดุลของพื้นดินที่ถูกตอง หากมีความแตกตาง
ระหวางสองเสียงแลวแสดงวากราวบาลาสไดถูกตั้งคาอยางถูกตอง.

สําคญั! นักเดนิเครือ่งตรวจจบัท่ีมปีระสบการณจะปรับการตัง้คากราวบาลาสใหการตอบสนองในเชงิบวกเล็กได
นอย (เสียงออนแอ แตเสียงที่ผลิตเมื่อยายจานขดลวดคนหาใหใกลกับพื้นดิน) วิธีนี้อาจใหผลลัพธที่ดีสําหรับผู
ใชที่มีประสบการณในบางสาขาที่มีการคนหาเปาหมายขนาดเล็ก.

สําคัญ! หากอุปกรณไดรับสัญญาณรบกวนและ
/หรือสงสัญญาณหลอกมากและคุณไมสามารถกําจัดสัญญาณดังกลาวไดโดยการลดความไวไดใหตั้งคาควา
มไวของคณุกลับไปเปนระดบัเดมิ จากน้ันเพ่ิมคาสมดลุพ้ืนดนิระหวาง 90.1 - 91.0 ทีละรายการจนกวาจะมกีารตัด
เสียงรบกวนออกไป คากราวบาลาสจะเพิ่มขึ้นความไวของอุปกรณที่จะนําไฟฟาสูง (เงิน ทองแดง ฯลฯ ) เหรียญ
จะลดลง.

คาสมดุลภาคพื้นดิน
คากราวบาลาสใหขอมูลเกี่ยวกับพื้นดินที่คุณกําลังคนหาอยู กับพื้นดินบางชนิดโดยทั่วไปซี่งจะมีดังนี้:

0-25          นํ้าเค็มหรือดินดางเปยก                                                                                                                                  
25-50        นําเค็มและดินดางเปยกปกคลุมดวยชั้นแหง
50-70        ดินปกติ,  ดินคุณภาพตํ่า                                                                                                                                                  
70-90        ดินแมเหล็กสูง แมเหล็กหรือ maghemite และดินแรที่มีแรสูง ทรายสีดํา.

คาแรเหล็ก

การปรับหรือปดเสียงของคาเสียงเหล็กตํา ประกอบดวย 3 ระดับและสามารถปรับไดโดยใชปุมบวก (+) 
และลบ (-).

ในขณะที่คุณลดปริมาณเหล็กจะทําใหปริมาณการตอบสนองเสียงอุปกรณผลิตสําหรับโลหะเหล็กจะลดลง เมื่อ
เสียงเหล็กถูกปดอุปกรณจะตรวจจับเปาหมายของเหล็ก เปาหมาย ID จะปรากฏบนหนาจอ แตจะทําใหอุปกรณ
ไมมีเกิดเสียงเตือนใด ๆ. 

การตั้งคาปริมาณเหล็กไมสามารถใชในโหมด All Metal และ Beach ได จึงทําใหไมสามารถเลือกได.

การปรับระดบัคาเสยีงเหล็กสามารถใชกบัโหมดการคนหาท่ีเลือกไวเทาน้ัน การเปล่ียนแปลงจะไมมผีลตอโหมด
อื่น.

ขอจํากัด

ในโหมด All Metal การคนหาจะดําเนินการดวยเสียง hum อยางตอเนื่องในพื้นหลังหรือที่เรียกวา
เสยีงเกณฑ ความดงัของ hum น้ีโดยตรงสงผลกระทบตอความลึกของการตรวจสอบของเปาหมายท่ีมขีนาดเล็ก
และลึกกวาและจะถูกปรับโดยการตั้งคาเกณฑ หากคาเกณฑถูกตั้งคาสูงเกินไป อาจไดยินเสียงสัญญาณเปา
หมายออนแอได ในทางตรงกันขามถาเกณฑตําเกินไป ทําใหเกิดความไดเปรียบของการตั้งคาความลึกขึ้นได 
กลาวอกีนัยหน่ึงสญัญาณทีอ่อนแอของเปาหมายทีม่ขีนาดเล็กหรอืลึกกวาอาจทําใหพลาดเปาหมายได ขอแนะ
นําใหผูใชละจากการตัง้คาน้ีเปนคาหลอก และสาํหรบัผูใชทีม่ปีระสบการณเพ่ือปรับใหอยูในระดบัสงูสดุซึง่พวก
เขายังสามารถไดยินเสียงสัญญาณเปาหมายที่ออนแอได.

ในโหมด All Metal การตั้งคาเกณฑสําหรับแตละระดับความไวจะปรับใหเหมาะสมเพื่อใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
บนภูมิประเทศที่แตกตางกัน คุณสามารถปรับการตั้งคาเกณฑระหวาง -50 +50 ตามสภาพดิน การปรับเกณฑ
จะใชกับการตั้งคาความไวที่เทานั้น.

การแบงแยกตามชอง

ใชการตั้งคาจากการแยกของชองตางๆ เพื่อกําจัดโลหะที่ไมพึงประสงคจากการตรวจจับเชนขยะตางๆ. 

SIMPLEX+ มี 20 พิกเซลหรือ "ชอง"แยกคา, ซึ่งแสดงภายใตขนาดรหัสเปาหมาย ID ที่มีกลองขนาดเล็ก. แตละ
ชองแสดงกลุมของ 5 หมายเลข (01-05, 06-10, 11-15 และอื่น ๆ) การรวมกันของชองเหลานี้สามารถปฏิเสธหรือ
ไดรับการยอมรับขึ้นอยูกับความตองการของเลือกในแตละชองของคุณ แตละชองที่ถูกปฎิเสธกลับมาจะขึ้นเปน
ตัวหนังสือสีดําเขม.

คาการแบงแยกชองสามารถใชได 2 วิธีที่แตกตางกันใน SIMPLEX +: อัตโนมัติหรือดวยมือ.

อัตโนมัติ:
1. กดปุมการตั้งคาแลวเลือกการตั้งคาแบงแยกตามชองตางๆ.
2. แกวงจานขดลวดเหนือโลหะที่คุณไมตองการ คาแบงแยกชองจะแสดงถึงกลุม IDs ของโลหะซี่งจะขึ้นเปนตัว
หนังสือสีดําเขมขึ้นมา.

3. กดปุมยืนยัน. 

คูมือ:
1. กดปุมการตั้งคาแลวเลือกการตั้งคาแบงแยกชองตางๆที่แถบการตั้งคา จะขึ้นเครื่องหมาย X  ถูกจะปรากฏขึ้น
บนหนาจอพรอมกับเคอรเซอรลูกศรขนาดเล็กใตแถบ ID ที่ดานบนของหนาจอ.

2. ยายเคอรเซอรลูกศรโดยใชปุมบวก (+) และลบ (-) และเลือกชองที่มีรหัส ID ที่คุณไมตองการ. 

3. กดปุมยืนยัน ในชองจะขึ้นเปนตัวหนังสือสีดํา.

ยกตัวอยางเชน สมมติวาคุณไมตองการโลหะที่มี 27 ID ใหเลือกการตั้งคาการแบงแยกชองในแถบการตั้งคา 
เคอรเซอรจะปรากฏอยูใตชองแรก การใชปุมบวก (+) และโดยคูณ 5 เทา จากนั้นใหเลื่อนเคอรเซอรไปที่ชอง
ที่ 6 ซึ่งแสดงรหัสระหวาง 26-30 กดปุมยืนยันหนึ่งครั้ง ในชองและไอคอน X บนหนาจอจะขึ้นเปนตัวเนนสีดํา 
หลังจากนี้อุปกรณจะไมใหการตอบสนองเสียงใด ๆ สําหรับโลหะที่มี 26-30 ID . 

เคอรเซอรจะปรากฏที่ดานซายทายสุด ในครั้งตอไปที่คุณใชการตั้งคาการแบงแยกชองเลือกปฎิบัติ.

ในการตัง้คาการแบงแยกชอง กลุมรหัส IDs ทัง้หมดจะถกูปดจะพรอกบัแสดง X และรหัสท่ีไมไดปดจะแสดงพรอม
กับเครื่องหมายถูก. 

คุณสามารถปดชองตางๆไดทั้งแบบอัตโนมัติหรือดวยมือ. 

เมื่อตองการเปดรหัส ID อีกครั้ง ใหเลือกปดชองตางๆดวยการเลือกกดปุมบวก (+) และลบ (-) หรือแกวางจานขด
ลวดเหลือโลหะที่คุณไมตองการกอนและกดปุมยืนยัน.

การเปลี่ยนความถี่

มันถูกใชเพ่ือขจัดการรบกวนแมเหล็กไฟฟาที่อุปกรณที่ไดรับจากเคร่ืองตรวจจับอื่นท่ีทํางานในชวง
ความถี่เดียวกันในบริเวณใกลเคียงหรือจากสภาพแวดลอม หากไดรับสัญญาณรบกวนมากเกินไปเมื่อ
ขดลวดคนหาถกูยกขึน้ในอากาศ, น้ีอาจเกดิจากการแทรกแซงสญัญาณแมเหล็กไฟฟาทองถิน่หรือจาก
การตั้งคาที่มากเกินกําหนด. 

เพ่ือขจดัเสียงรบกวนท่ีเกิดจากการรบกวนแมเหล็กไฟฟา ใหลองเปล่ียนความถ่ีกอน ๆ ท่ีจะลดความไวเพ่ือใหได
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเพ่ิมความลึก การเปล่ียนความถ่ีประกอบดวย 3 ข้ันตอนเล็ก ๆ  (F1-F2-F3) การตัง้คาเร่ิม
ตนคือ F2 ซ่ึงเปนความถ่ีกลาง ความถ่ีท่ีเลือกจะถูกเนนเปนสีดําเขม.

เมื่อตองการเปลี่ยนความถี่หลังจากเลือกความถี่ในเมนูการตั้งคา ใหใชปุมบวก (+) และปุมลบ (-).

สําคญั! การเปล่ียนความถีอ่าจทาํใหประสทิธิภาพการทํางานลดลง ดงัน้ันจงึขอแนะนําใหคุณเปล่ียนความถีเ่วน
ตอเมื่อมีความจําเปนเทานั้น. 

การเชื่อมตอแบบไรสาย

ใชเพื่อเปดและปดการเชื่อมตอหูฟงไรสายและเพื่อเปลี่ยนชอง.

หลังจากเลือกการตั้งคาการเชื่อมตอแบบไรสายในแถบการตั้งคาคุณสามารถเปลี่ยนชองระหวาง 1-5 หรือคุณ
สามารถปดการเชื่อมตอไรสายโดยเลือกตําแหนงไปที่ 0.

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหูฟงไรสายโปรดอานคําแนะนําที่มาพรอมกับหูฟง.

ระบบสั่น

คุณลักษณะน้ีสามารถใหการตอบรับแกผูใชโดยการแสดงลักษณะพิเศษของการสั่นสะเทือนเมื่อตรวจ
พบเปาหมาย สามารถใชไดอยางอิสระหรือรวมกับการตอบสนองของเสียง. เมื่อการตอบสนองของเสียงถูกปด
ใชงานการตอบสนองท้ังหมดในระหวางการตรวจหาเปาหมายจะตอบสนองกบัผูใชโดยเปนระบบสัน่สะเทือน
เทานั้น.

เมือ่เปดการสัน่อุปกรณใหสญัญาณการสัน่สะเทือนจะสัน้เมือ่ตรวจจบัเปาหมาย ขนาดของเอฟเฟกตการสัน่สะเทอืน
จะแตกตางกนัไปตามความลึกของเปาหมายและความเร็วในการแกวง การตัง้คาน้ีเปนเร่ืองปกติในโหมดการคนหา
ทั้งหมด.

หากตองการเปดหรือปดการสั่น หลังจากนั้นเลือกการสั่นในเมนูการตั้งคา แลว ใชปุมบวก (+) และปุมลบ (-).

การสั่นสะเทือนอาจไมรูสึกในโหมด All Metal ที่มีสัญญาณออน; มันจะสั่นเปนสัญญาณที่แรงขึ้น กลาวอีก
นัยหน่ึงการสัน่สะเทอืนไมไดเร่ิมตนท่ีความลึกท่ีไดยินจากเสยีงแตจะเริม่ตนท่ีความลึกนอยกวา ดงัน้ันหาก
คุณกําลังตรวจพบดวยการสั่นสะเทือนและโทนเสียงถูกปดลง คุณก็จะพลาดเสียงสัญญาณที่ออนแอและ
ความลึกได.

หมายเหตุ: การตั้งคาการสั่นจะอยูในโหมดปดเมื่อปดอุปกรณและเปดอีกครั้ง. 

ความสวาง 

คุณสามารถปรับระดับแสงไฟจอแสดงผลตามความชอบสวนตัวของคุณ ชวงระหวาง 0-4 และ A1-A4 ที่ระดับ 
0 ไฟแบ็คไลทจะปด เมื่อตั้งคาระหวาง A1-A4 จะสวางขึ้นในชวงเวลาสั้น ๆ  เมื่อตรวจพบเปาหมายหรือขณะหา
เมนูแลวมันก็จะปดเอง ที่ระดับ 1-4 จะติดสวางอยางตอเนื่อง การทํางานอยางตอเนื่องของแสงไฟจะมีผลตอการ
ใชพลังงานซึ่งไมแนะนํา.

การตัง้คาไฟแบ็คไลทจะถกูคนืคาไปยังการตัง้คาท่ีบันทกึไวในข้ันสดุทายเมือ่อุปกรณถกูปดและเปดอกีครัง้ การ
ตั้งคานี้เปนเรื่องปกติในโหมดทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงที่ทําในโหมดใด ๆ ยังใชกับโหมดอื่น ๆ.

ไฟ LED 

ไฟหนาใชสาํหรับการจัดแสงพ้ืนท่ีทีคุ่ณกาํลังสแกนในขณะท่ีการตรวจสอบท้ังในเวลากลางคืนหรอืใน
สถานที่มืด ในการเปดหรือปดไฟฉาย LED หลังจากเลือกไฟฉายในเมนูการตั้งคาแลว ใหใชปุมบวก (+) และ
ปุมลบ (-) ไฟฉาย LED ไมทํางานเมื่ออุปกรณปดอยู ขอแนะนําใหเปดเฉพาะเมื่อจําเปนเนื่องจากการใชงาน
แบตเตอรี่เสริม.

ตัวชี้เปา
Pinpoint คือการคนหาศูนยกลางหรือตําแหนงที่แนนอนของเปาหมายที่ตรวจพบ.

SIMPLEX+ เปนเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว หรืออีกนัยหนึ่งคือคุณตองเคลื่อนไหวจานขดลวดคนหาเหนือ
เปาหมายหรือเปาหมายเหนือขดลวดคนหาเพื่อใหอุปกรณตรวจจับเปาหมายได โหมดชี้เปาเปนโหมดที่ไมใช
การเคลื่อนไหว อุปกรณเครื่องยังคงใหสัญญาตอถีงแมวาจานขดลวดคนหาวางไวเหนือเปาหมาย.

เมือ่กดปุมชีเ้ปาและกดคางไวกราฟกท่ีประกอบดวยจดุลอมรอบดวยวงกลม 4 วง จะปรากฏในตรงกลางของหนา
จอ เมือ่เปาหมายใกลวงกลมจะหายไปทลีะอนัและเมือ่ถงึจดุกึง่กลางของเปาหมายจดุจะยายไปอยูขางซายของจอ 
ในโหมดชี้เปา สัญญาณจะเพิ่มระดับเสียงสูงขึ้น เมื่อจานขดลวดคนหาเขาใกลเปาหมาย  ในโหมดนี้ อุปกรณจะ
ไมแยกเสียงหรือบอกรหัสเปาหมาย IDs.

การดําเนินการชี้เปา:

1)หลังจากท่ีตรวจพบเปาหมาย,ใหเปล่ียนยายจานขดลวดคนหา
ดานขางที่ไมมีการตอบสนองของเปาหมายและใหกดปุมชี้เปา.

2)   ใหกดปุมลงและนําจานขดลวดคนหาชีใ้กลกบัเปาหมายอยางชาๆโดย
ใหขนานกับพื้นดิน.

3) เสยีงสญัญาณจะดงัเพ่ิมข้ึน และเสยีงจะเปล่ียนไปเมือ่เขาใกลศูยนกลาง
เปาหมาย และจะทําใหจุดวงกลมเริ่มหายไปในกราฟกการชึ้เปา.

4) ทาํเครือ่งหมายบอกตําแหนงทีใ่หเสยีงดงัมากท่ีสดุโดยใชเคร่ืองมอืหรือ
เทาของคุณ.

5)ทําซําขั้นตอนขางตนโดยการเปลี่ยนทิศทางของคุณ 90 องศา ให
ปฏิบัติในการดําเนินการในทิศทางที่ตางกันสองถึงสามทิศทาง เพื่อที่
จะทําใหเปาหมายในบริเวณนั้นแคบเขามา เพื่อที่จุณจะรูรายละเอียดที่
แนนอนจองสถานที่ของเปาหมาย .

หมายเหตุ: ผูใชที่ไมมีประสบการณแลววางจานขดลวดคนหาบนพ้ืนดิน 
ใหกดปุมชีเ้ปาและสแกนบนเปาหมายจนกวาจะไดรบัสญัญาณในการดาํ
เนินการวิธีการดังที่ไวระบุดานตน.

ฟงกชั่นปดเสียง

เมือ่จาํเปนใหกดปุมหน่ึงคร้ังเพ่ือปดเสยีงเคร่ืองตรวจจบัของคุณโดยไมตองเขาสูการตัง้คา. หากตองการ
เปดเสียง ใหกดปุมใดก็ได.

เปาหมายขนาดใหญหรือใกลพื้นผิว
เปาหมายท่ีอยูใกลกบัพ้ืนผิวอาจใหมคีวามแตกตางหลากหลายของสญัญาณไปยังอปุกรณ หากคุณสงสยัวา
เปนเปาหมายใกลพื้นผิวใหยกจานขดลวดขึ้นและแกวงใหชาๆจนกวาจะไดรับสัญญาณเดียว. 

สัญญาณเท็จและเหตุผล
 บางครัง้อปุกรณอาจผลิตสญัญาณท่ีคลายกบัสญัญาณเปาหมายแมวาจะไมมเีปาหมายโลหะอยู มเีหตผุลหลาย
ประการสําหรับสัญญาณปลอมที่ไดรับจากอุปกรณ สิ่งที่พบมากที่สุดคือแรพื้นดินหรือหินที่มีปริมาณแรธาตุ
สงูรอบสญัญาณแมเหล็กไฟฟาการดาํเนินงานของเครือ่งตรวจจบัอืน่ทีใ่กลเคียงสนิมหรอืเหลก็สกึกรอนหรอื
ฟอยลในดินหรือเพราะตั้งคาความไวตั้งสูงเกินไป.

คุณสามารถดูระดับแรธาตุของพื้นดินโดยทําตามตัวบงชี้แรแมเหล็กบนหนาจอและปรับความไวตาม. 

สารสําคัญ! หากอุปกรณไดรบัสญัญาณรบกวนและ/ หรอืสงสญัญาณปลอมจาํนวนมากและคุณไมสามารถกาํ
จดัสญัญาณดงักลาวไดโดยการลดความไว สิง่แรกใหตัง้คาความไวของคุณกลับไปเปนระดบัเดมิ จากน้ันเพ่ิม
คาสมดุลพื้นดินระหวาง 90.1 - 91.0 ทีละรายการจนกวาจะมีการลดเสียงรบกวน เนื่องจากคาสมดุลพื้นดินจะ
เพ่ิมขึ้นความไวของอุปกรณที่มีไฟฟาแรงสูง ( เชน ธาตุเงินทองแดง ฯลฯ ) ซึ่งจะทําใหการหาเหรียญจะลดลง

สญัญาณแมเหล็กไฟฟารอบสามารถกาํจดัไดโดยการลดของคาเบ้ืองตน หากเคร่ืองตรวจจบัตัวอ่ืนทํางานอยู
ใกล ๆ คุณสามารถที่จะเปลี่ยนความถี่หรือกระทําการคนหาของคุณในระยะที่ไมมีการรบกวนเกิดขึ้น. 

ตัวบงชี้แรแมเหล็ก
ตวัชีว้ดัแรแมเหล็กประกอบดวย 5 ระดบั แถบตัวบงชีจ้ะไมเพ่ิมข้ึนในระดบัแรธาตตุาํในระหวางการคนหาและ
เคร่ืองเริม่ติด ในบรเิวณท่ีมรีะดบัแรแมเหล็กสงูแถบตวับงชีจ้ะเพ่ิมขึน้ตามความเขมขึน้ ซึง่การวดันีส้ามารถสรปุ
ไดในระดับของคุณสมบัติแมเหล็กและความเขมของพื้นดิน.

การวดัน้ีมคีวามสาํคัญจากสองดาน ประการแรกในบริเวณท่ีมแีรแมเหล็กสงูความลึกในการคนหาจะตาํและผู
ใชควรจะตระหนักถงึความเปนจรงิน้ี ประการท่ีสองแรแมเหล็กเปนทรพัยสนิท่ีเห็นไดโดยเฉพาะอยางย่ิงกบัหิน
แรและการวัดนี้มีบทบาทสําคัญสําหรับอุปกรณที่จะกําจัดสัญญาณเท็จที่ผลิตโดยหินเหลานี้.
หินและการคนหาในภูมิประเทศที่มีหิน
สภาวะพ้ืนท่ีทาทายเกดิขึน้โดยเฉพาะอยางย่ิงเมือ่คณุสมบัตกิารนําไฟฟาและคุณสมบตัแิมเหล็กของพ้ืนดนิเขม
เกนิไป การทํางานของอปุกรณเหนือพ้ืนดนิดงักลาวจะทําไปไดโดยการเลือกโหมดการทํางานทีด่ทีีส่ดุความไว
และการตั้งคาสมดุลพื้นดิน.

หินตางๆ และสิง่ผุพังภายในพ้ืนดนิมคีวามสาํคัญเทากบัพ้ืนดนิของมนัเอง ในการคนหาและคุณภาพการตรวจ
จับเปาหมาย.

หินรอนจะแยกเปนลบหรือบวกตามคา ID ตําของเหลาหินหรือคาสูงเมื่อเทียบกับคา ID ของหินที่อยูในดิน 
ทั้งแบบชนิดหนึ่งหรือทั้งสองชนิดอาจขึ้นอยูในแตละพื้นที่ ผลกระทบเชิงลบและในเชิงบวกที่กลาวถึงที่นี่จะ
ถกูตองถาสมดลุพ้ืนดนิจะทําอยางถกูตองบนพ้ืนดนิทีม่อียู มฉิะน้ันตวัดนิเองจะไมทําหนาท่ีแตกตางไปจากหิน
รอนในแงของคา ID. 

หินบวกทําหนาทีเ่ชนเดยีวกบัโลหะและจะออกเสยีงโลหะ ในโหมดโลหะท้ังหมดจะออกเสยีง "ซปิ ซปิ" เมือ่จาน
ขดลวดคนหาจะถกูยายไปอยูเหนือหิน หากสญัญาณมีความแขง็แรงพออปุกรณอาจผลติคา ID สาํหรบัหินเหลา
นี้ หินเชิงลบในโหมดโลหะทั้งหมดผลิตเสียง "boing" ยาวเมื่อขดลวดคนหาจะถูกยายไปอยูเหนือหิน อุปกรณ
ไมไดใหคา ID สําหรับหินเหลานี้แมวาสัญญาณจะแรง.

หินในเชิงบวกใหเสียงโลหะทั่วไปในโหมดการเลือกปฏิบัติ หินเชิงลบไมไดใหเสียงในโหมดการเลือกปฏิบัติ 
(ยกเวนกรณีหายากของสัญญาณเท็จ).

ดงัน้ันคณุสามารถตัดสนิใจจากการฟงการตอบสนองของเสยีงท่ีออกโดยอุปกรณในพ้ืนทีน้ั่น ถาคุณไดยินเสยี
โลหะกห็มายความวาคุณไดตรวจพบหินบวกหรอืชิน้สวนของโลหะ แตถาหากคุณไดรบัสญัญาณทีแ่รงข้ึนและ
คา ID ท่ีมเีสถยีรภาพคณุกส็ามารถจะแยกแยะไดวาเปาหมายท่ีตรวจพบเปนหินหรอืโลหะไดโดยการตรวจสอบ
จากคา ID แตอยางไรก็ตามโปรดจําไววาสัญญาณออนอาจจะออกคา IDsได และถาโลหะที่แตกตางกันอยูใน
ใตหินอาจจะออกเสยีงสญัญาณโลหะท่ีแตกตางกนั ดงัน้ัน การกรทําท่ีเหมาะสมท่ีสดุกคื็อการขุดข้ึนมาเมือ่ได
รับสัญญาณโลหะ.

โลหะใตหิน
SIMPLEX + ไดเพิ่มความเปนไปไดของการตรวจจับเปาหมายโลหะภายใตหินแรโดยไดผานการปรับการตั้ง
คาทีเ่หมาะสมของคณุ ผลรวมกนัทีส่รางขึน้โดยหนิและโลหะรวมกนัคาจะตํากวาผลกระทบทีโ่ลหะสรางดวย
ตัวเองและคา ID ก็จะแสดงความแตกตางจากที่คาดหวังคา ID ของโลหะ การแสดงคา ID จะเกิดขึ้น จาก การ 
รวมตัวกัน ของ หินและโลหะ และ ไดใกลเคียง กับ ID ของหินถาขนาดของโลหะที่ เล็กกวามีความสัมพันธกับ
หิน โปรดจําไววาโลหะภายใตหินรอนจะไมปรากฏขึ้นพรอมกับ ID โลหะของตัวเอง ตัวอยางเชน, ชิ้นทองที่
อยูภายใตอิฐอาจผลิตเสียงเหล็กและคา ID.

จํ า ห ลั ก ก า ร น้ี ง า ย ม า ก ที่ มั น จ ะ ช ว ย ใ ห คุ ณ ป ร ะ ห ยั ด เ ว ล า ม า ก : 
"ถาเปาหมายที่คุณตรวจพบไมไดเปนหินก็สามารถเปนโลหะ".

Tกญุแจสาํคัญในการตรวจสอบเปาหมายภายใตหินแรโดยเฉพาะอยางย่ิงเมือ่หินในเชงิบวกอยู คําถามคือความ
รูของคา ID สูงสุดที่ผลิตโดยหินบวกรอบ หากคุณกําลังทําการคนหาในโหมด All Metal ใหตรวจดู ID ที่ผลิตโดย
อุปกรณ ถา ID ทีอุ่ปกรณของคุณใหอยูใกลกบัโซนหินและโซนเหลก็กเ็ปนไปไดมากท่ีคณุตรวจพบเปาหมายภาย
ใตหิน.

ถาหินรอนในพื้นที่คนหาของคุณมีแนวโนมที่จะใหคารหัส IDs สูงแลวโอกาสของสัญญาณของโลหะขนาด
เล็กที่อยูขางใตจะสูงเชนกัน.

การตรวจหาบนชายหาดและใตนํา
SIMPLEX+ เปนเคร่ืองตรวจจบัโลหะกนันาํ ซ่ีงทําใหการตรวจสอบหาโลหะเปนไปอยางสะดวกทัง้ในใตนาํและบน
ชายหาด.
ตามทีอ่ธบิายไวกอนหนาน้ี นาํเกลือและบรเิวณดางเปนสือ่กระแสไฟฟาอยางมนัียสาํคญัและทําใหเกดิผลกระ

ทบคลายกับเหล็กในเครื่องตรวจจับ โหมด SimpleX Beach ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับเงื่อนไขดัง
กลาว ซึ่งคุณสามารถดําเนินการคนหาไดอยางงายดายโดยใชโหมด Beach โดยไมตองตั้งคาพิเศษใด ๆ.

โหมดชายหาดเหมาะสําหรับหาดทรายเปยกเค็ม คุณสามารถใชโหมดอื่น ๆ  ในขณะที่ดําเนินการคนหาทราย
แหงบนชายหาด.

คุณควรพิจารณาขั้นตอนตอไปนี้ในขณะที่ดําเนินการคนหาบนหาดทรายเปยกหรือใตนํา:

1) เมือ่คุณแกวงขดลวดคนหาเหนือหลุมท่ีคุณขุดในทรายเปยกชายหาด, คุณสามารถรบัสญัญาณโลหะ ซีง่เปน
สภาพปกติ.
2) ขดลวดคนหาอาจใหสญัญาณปลอมเมือ่อยูในน้ําและออกมาจากนาํดงัน้ันโปรดพยายามท่ีจะใหใชขดลวด
ทั้งที่อยูในนํ้าหรือออกมาจากนํา.
3) ในขณะที่การตรวจสอบบนหาดทรายที่ทรายเปยก ควรหลีกเลี่ยงการถูหรือกดปุมขดลวดคนหาบนพื้นดิน 
มิฉะนั้นอุปกรณอาจใหสัญญาณเท็จ.
4) เมือ่ออกไปจากทรายเปยกไปหย่ังทรายแหงหรือจากทรายแหงไปทรายเปยก ในขณะท่ีหาโลหะบนชายหาด
, อปุกรณอาจปลอยสัญญาณปลอมออกมา กราวบาลาสของเครือ่งตรวจจับจะถูกเปลีย่นหลังจากทีคุ่ณเปลี่ยน
จากทรายแหงไปหยั่งทรายเปยก.
5) ถาคุณไมสามารถกราวบาลาสบนทรายเปยกและ/หรือในนําเกลือ, ลองกราวลาสดวยมือ หากคุณยังไม
สามารถปรับสมดุลพื้นดินได ใหตั้งคาความสมดุลของพื้นดินเปน 00.0 ดวยตนเอง.

ใสใจกับรายการดานลางหลังจากใชอุปกรณโดยเฉพาะอยางยิ่งใชกับนําเค็ม:
1. ลางกลองระบบ, เพลาและขดลวดดวยนําประปาและใหแนใจวาไมมีนําเกลือที่เหลืออยูในระหวางตัว
เชื่อมตอ.
2. หามใชสารเคมีใดๆเพ่ือทําความสะอาดและ/หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นใด.
3. เช็ดหนาจอและเพลาดวยผานุมที่แหง หรือผากันรอยขีดขวน.

การตรวจสอบไอคอนของขดลวด
การบงบอกถงึการหยุดชะงกัในสญัญาณเครือ่งสงสญัญาณของจานคนหา อาจจะเกดิจากตัวเชือ่มตอ
ขดลวดคนหาอาจไมไดยึดตดิกนั, เกดิจาการตอท่ีหลวมหรือเกดิจากการยกเลิกการเชือ่มตอ. หากคุณ
เปนเจาของเครือ่งตรวจจบัโลหะอ่ืนท่ีมีข้ัวตอขดลวดเดยีวกนัโปรดตรวจสอบใหแนใจวาคณุไมไดแนบ
ขดลวดผิดโดยไมไดตั้งใจ หากไมมีขางตนที่มีอยู, ขดลวดคนหาหรือสายของมันอาจมีขอบกพรอง. 
หากปญหายังคงมีอยูเมื่อคุณเปลี่ยนขดลวดคนหาอาจมีปญหาในวงจรควบคุมของขดลวด.

บันทึกและคาเริ่มตนจากโรงงาน
SIMPLEX+ จะบันทึกการต้ังคาท้ังหมดโดยอัตโนมตัเิมือ่คุณปดและเปดเครือ่งตรวจจบัของคุณอกีครัง้ยกเวนก
ลาวบาลาส, จุดเริ่มตน, ใหปรับเปลี่ยนความถี่และใหเปด/ปดไฟฉาย LED. 

หากตองการยอนกลับกลับไปเปนคาเริ่มตนจากโรงงานโปรดทําตามขั้นตอนดานลาง:

* เปดเครื่องตรวจจับโดยการกดปุมเพาเวอร.
* เมื่อโลโก SIMPLEX + ปรากฏขึ้นบนหนาจอใหกดปุมการตั้งคาคางไว และ Pinpoint / ยืนยันพรอมกันจนกวา
จะไดยินเสียงบี๊ปสั้น 3 ครั้ง.

ปรับปรุงซอฟตแวร
SIMPLEX+ ความสามารถอัพเดตซอฟตแวร การอัพเดทซอฟตแวรท้ังหมดไดทาํหลังจากท่ีอุปกรณไดถกูปลอย
ออกสูตลาด และทางเราจะประกาศบนหนาเว็บของผลิตภัณฑพรอมกับคําแนะนําการปรับปรุง.

ขอมูลเวอรชันของระบบ:
รุนซอฟตแวรของ SIMPLEX + จะแสดงที่ดานลางของหนาจอทุกครั้งที่คุณเปดเครื่องตรวจจับในแตละครั้ง.

การต ั ้ งค ่า
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กดปุมการตั้งคาเพื่อเขาถึงการตั้งคาทั้งหมด เมื่อกดปุมการตั้งคา การตั้งคา
ระดับเสียงซึ่งเปนการตั้งคาแรกในแถบการตั้งคาท่ีอยูดานลางของหนาจอ 
จะถกูเนนเปนสดีาํ ทกุคร้ังทีคุ่ณกดปุมการต้ังคา การต้ังคาถดัไปบนแถบบาร
จะถูกเลือกและคาจะปรากฏบนหนาจอ คุณสามารถเปลี่ยนคาไดโดยใชปุม
บวก (+) และลบ (-).

หากตองการออกจากการตั้งคา ใหกดลูกศรขึ้น / ปุมยอนกลับ หรือกดปุมตั้ง
คาทีละปุมจนกระทั่งหนาจอหลักปรากฏขึ้น ในขณะที่ในแถบการตั้งคา, ถา
ไมมปุีมกดในใหนานพอ, การต้ังคาจะหมดเวลาและอุปกรณจะกลับไปหนาจอ
หลัก. 

หมายเหตุ: การเลือกปฏิบัติรอยบากไมไดใชงานในโหมด All Metal และการ
ตั้งคาปริมาณเหล็กจะไมทํางานในโหมด All Metal และ Beach จึงทําใหไม
สามารถเลือกได การต้ังคา Threshold ปรากฏขึน้แทนท่ีการตัง้คารอยในโหมด
โลหะทั้งหมด.

ปริมาณเสียง

การควบคุมน้ีชวยใหคุณสามารถเพ่ิมหรอืลดระดบัเสยีงของอุปกรณตามการตัง้คาและสภาพแวดลอมของ
คุณ การตั้งคาระดับเสียงประกอบดวย 4 ระดับ และถูกปรับโดยใชปุมบวก (+) และลบ (-) เมื่อคุณปดเครื่อง เครื่อง
กจ็ะเริม่ดวยระดบัเสยีงสดุทายทีคุ่ณเลือก การตัง้คาน้ีเปนเรือ่งปกตสิาํหรับโหมดทัง้หมด การเปล่ียนแปลงจะมผีล
ในทุกโหมด.

เมื่อคุณเสียบหูฟงแบบมีสายเขากับ SIMPLEX+ ระดับเสียง 2 ชุดจะแสดงในการตั้งคา
ระดับเสียง: ตําและปรับระดับไดสูงระหวาง 1-4 ระดับ.    

เนื่องจากระดับเสียงมีผลตอการใชพลังงาน เราจึงขอแนะนําวาไมควรเพิ่มปริมาณมากกวาที่จําเปน. 

กราวบาลาส

SIMPLEX+ ถกูออกแบบมาเพ่ือทาํงานโดยไมมกีราวบาลาสในโหมดสนามและสวนสาธารณะในภมูปิระเทศ
สวนใหญ อยางไรกต็ามสาํหรับผูใชท่ีมปีระสบการณและอยูในบรเิวณท่ีมแีรธาตุสงู กราวบาลาสจะมคีวามลึกและ
เพิ่มความสเถียรเปนพิเศษใหกับอุปกรณไดเปนอยางดี.

กราวบาลาสสามารถดําเนินการในสองวิธีดวย SIMPLEX +: อัตโนมัติและใชมือ.

เมื่อเลือกกราวบาลาสในเมนูการตั้งคาอุปกรณจะเปลี่ยนเปนโหมด All Metal โดยอัตโนมัติโดยไมคํานึงถึงโหมด
การคนหาที่เลือก.

กราวบาลาสอัตโนมัติ
กราวบาลาสอัตโนมัติจะดําเนินการดังตอไปนี้ในทุกโหมดการคนหา:

1. หาจุดที่ไมมีโลหะ

2. หลังจากเลือกการตัง้คากราวบาลาสในแถบการต้ังคา, กดและคางปุมระบุ/ ยืนยันและเริม่ตนอดัจานขดลวดข้ึน
และลงจากประมาณ 15- 20ซม. (~6''-- 8') เหนือพื้นดินลงไป 3 ซม. (~1'' ) ใหอยูบนพื้นดินโดยเคลื่อนไหวแบบนุม
นวลและขยับใหมันขนานไปกับบนพ้ืนดิน.

3. ดําเนินการตอจนกวาจะมีเสียงเตือนดังขึ้นนั้น เมื่อไดยินเสียงก็แสดงใหเห็นวากราวบาลาสไดเสร็จสมบูรณ
แลว จะขึ้นอยูกับสภาพดิน, ซึ่งมักจะใชเวลาประมาณ 2- 4ปม ก็แสดงวากราวบาลาสไดเสร็จสมบูรณแลว.

4. เมื่อเสร็จสิ้นความสมดุลของกราวบาลาส  คากราวบาลาสจะแสดงผลบนจอ อุปกรณยังคงสมดุลกราวบาลา
สและออกเสียงบี๊ปตราบเทาที่คุณอัดจานขดลวดขึ้นลง เพื่อใหแนใจวากราวบาลาสสมดุลกันเปนที่เหมาะ ทํา
กราวบาลาสอยางนอย 2-3 ครั้งและตรวจสอบคากราวบาลาสบนจอแสดงผล โดยทั่วไปความแตกตางระหวาง
คาจะตองไมสูงกวา 1-2 ตัวเลข.

5. ถาคุณไมสามารถทํากราวบาลาส ในกรณีที่ไมมีเสียงเตือนดัง BEEP, มันหมายความวาทั้งพื้นดินมีสื่อกระแส
ไฟฟามากเกินไปหรือไมก็มีความเปนแรธาตุในพื้นดิน หรือมีเปาหมายดานลางของจานขดลวด ในกรณีนี้ ลอง
ปรับกราวบาลาสอีกครั้งที่จุดอื่น. 

หมายเหตุ: หากแรพื้นดินตําเกินไปทําใหกราวบาลาสอัตโนมัติอาจลมเหลวในการทํางานในโหมดอื่น ๆ  ยกเวน
โหมด Beach. 

ความสมดุลของพื้นดินดวยตนเอง
อนุญาตใหคุณปรับเปลี่ยนคาสมดุลพื้นดินดวยตนเอง มันไมไดเปนที่ตองการโดยสวนใหญเพราะตองใชเวลา 
อยางไรก็ตาม, มันเปนตัวเลือกที่ตองการในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการสมดุลพื้นดินอัตโนมัติหรือปรับจูนเปน
สิ่งจําเปนสําหรับคาสมดุลพื้นดินอัตโนมัติ.

SIMPLEX+ถกูออกแบบมาเพ่ือใหกราวบาลาสอตัโนมตัสิะดวกกบัทกุประเภทของพ้ืนดนิ อยางไรกต็ามพ้ืนดนิอาจ
ไมเหมาะสาํหรบัการปรบักราวบาลาสอตัโนมตัใินบางกรณแีละอุปกรณไมสามารถกราวบาลาสในบรเิวณดงักลาว
ได ตวัอยางเชนหาดทรายเปยกดนิท่ีมนีาํดางหรอืเค็ม บรเิวณท่ีมขียะ ทุงนา บรเิวณท่ีมแีรสงูและบรเิวณท่ีมแีรธาตุ
ตาํมากไมเหมาะสาํหรับกราวบาลาสอัตโนมตั ิในภมูปิระเทศดงักลาวคณุสามารถสมดลุพ้ืนดนิอัตโนมตัใินโหมด 
Beach แลวสลับไปยังโหมดอ่ืน ๆ  หรอืลองสมดลุพ้ืนดนิดวยตนเอง อยางไรกต็าม, สมดลุดนิดวยตนเองตองพัฒนา
ทักษะและใชเวลาในการฝกฝน.

วิธีดําเนินการสมดุลภาคพื้นดินดวยตนเอง:
1) หาจุดที่ชัดเจนโดยไมตองเปนโลหะและเลือกการตั้งคาของกราวบาลาส.

2) คุณจําเปนตองฟงเสียงที่มาจากพื้นดินเพื่อการดําเนินการกราวบาบาสดวยมือ ปมจานขดลวดคนหาขึ้นและ
ลงจากประมาณ 15-20 ซม. (~ 6'' - 8 '') เหนือพื้นดินลงไป 3 ซม. (~ 1'') เหนือจากพื้นดินที่มีการเคลื่อนไหวราบ
รื่นและทําใหมันขนานกับพื้นดิน.

หากเสียงสูงข้ึนเม่ือยกปดจานขดลวดคนหาเหนือพ้ืนดินทําใหคากราวบาบาสตาํเกินไป ผลจากพ้ืนดินเปนลบและ
คากราวบาลาสจะตองเพ่ิมข้ึนโดยใชปุมบวก ( + ) ในทางกลับกนัถาเสียงไดรับสูงข้ึนเม่ือลดขดลวดการคนหาลง
สูพ้ืนดินคากราวบาลาสสูงเกินไป ผลจากพ้ืนดินเปนบวกและคากราวบาลาสตองลดลงโดยใชลบ ( -) ปุม.

3) คากราวบาลาสจะแสดงผลบนจอ และยังแสดงผลอยูณตอนน้ัน คุณสามารถกลับไปยังหนาจอกราวบาลาสโดย
การเลือกคากราวบาลาสจากเมนูการตั้งคาอีกครั้งหากหนาจอเปลี่ยนสลับกันไป.

ฟงกชันคากราวบาลาสดวยมือใหอยูในระหวาง 0-99.9 กดปุมบวก (+) หรือลบ (-) เพื่อเพิ่มหรือบดคากราวบาลา
สตามลําดับ กดปุมทีละครั้ง และนับคาทีละรายการ และถากดปุมคางไวจะทําหาเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว.

4) ทําซําขั้นตอนขางตนจนกวาจะไดยินเสียงจากพื้นดินจนกวาจะไมมีเสียง.

เสยีงอาจไมถกูตัดออกอยางสมบูรณในบางพ้ืนที ่ในกรณเีหลาน้ีฟงเสยีงท่ีออกมา ในขณท่ียายจานขดลวดออก
ทางอื่นและใหจานขดลวดหางจากพื้นดินเพื่อตรวจสอบความสมดุลของพื้นดินที่ถูกตอง หากมีความแตกตาง
ระหวางสองเสียงแลวแสดงวากราวบาลาสไดถูกตั้งคาอยางถูกตอง.

สําคญั! นักเดนิเครือ่งตรวจจบัท่ีมปีระสบการณจะปรับการตัง้คากราวบาลาสใหการตอบสนองในเชงิบวกเล็กได
นอย (เสียงออนแอ แตเสียงที่ผลิตเมื่อยายจานขดลวดคนหาใหใกลกับพื้นดิน) วิธีนี้อาจใหผลลัพธที่ดีสําหรับผู
ใชที่มีประสบการณในบางสาขาที่มีการคนหาเปาหมายขนาดเล็ก.

สําคัญ! หากอุปกรณไดรับสัญญาณรบกวนและ
/หรือสงสัญญาณหลอกมากและคุณไมสามารถกําจัดสัญญาณดังกลาวไดโดยการลดความไวไดใหตั้งคาควา
มไวของคณุกลับไปเปนระดบัเดมิ จากน้ันเพ่ิมคาสมดลุพ้ืนดนิระหวาง 90.1 - 91.0 ทีละรายการจนกวาจะมกีารตัด
เสียงรบกวนออกไป คากราวบาลาสจะเพิ่มขึ้นความไวของอุปกรณที่จะนําไฟฟาสูง (เงิน ทองแดง ฯลฯ ) เหรียญ
จะลดลง.

คาสมดุลภาคพื้นดิน
คากราวบาลาสใหขอมูลเกี่ยวกับพื้นดินที่คุณกําลังคนหาอยู กับพื้นดินบางชนิดโดยทั่วไปซี่งจะมีดังนี้:

0-25          นํ้าเค็มหรือดินดางเปยก                                                                                                                                  
25-50        นําเค็มและดินดางเปยกปกคลุมดวยชั้นแหง
50-70        ดินปกติ,  ดินคุณภาพตํ่า                                                                                                                                                  
70-90        ดินแมเหล็กสูง แมเหล็กหรือ maghemite และดินแรที่มีแรสูง ทรายสีดํา.

คาแรเหล็ก

การปรับหรือปดเสียงของคาเสียงเหล็กตํา ประกอบดวย 3 ระดับและสามารถปรับไดโดยใชปุมบวก (+) 
และลบ (-).

ในขณะที่คุณลดปริมาณเหล็กจะทําใหปริมาณการตอบสนองเสียงอุปกรณผลิตสําหรับโลหะเหล็กจะลดลง เมื่อ
เสียงเหล็กถูกปดอุปกรณจะตรวจจับเปาหมายของเหล็ก เปาหมาย ID จะปรากฏบนหนาจอ แตจะทําใหอุปกรณ
ไมมีเกิดเสียงเตือนใด ๆ. 

การตั้งคาปริมาณเหล็กไมสามารถใชในโหมด All Metal และ Beach ได จึงทําใหไมสามารถเลือกได.

การปรบัระดบัคาเสยีงเหล็กสามารถใชกบัโหมดการคนหาท่ีเลือกไวเทาน้ัน การเปล่ียนแปลงจะไมมผีลตอโหมด
อื่น.

ขอจํากัด

ในโหมด All Metal การคนหาจะดําเนินการดวยเสียง hum อยางตอเนื่องในพื้นหลังหรือที่เรียกวา
เสยีงเกณฑ ความดังของ hum น้ีโดยตรงสงผลกระทบตอความลึกของการตรวจสอบของเปาหมายท่ีมขีนาดเล็ก
และลึกกวาและจะถูกปรับโดยการตั้งคาเกณฑ หากคาเกณฑถูกตั้งคาสูงเกินไป อาจไดยินเสียงสัญญาณเปา
หมายออนแอได ในทางตรงกันขามถาเกณฑตําเกินไป ทําใหเกิดความไดเปรียบของการตั้งคาความลึกขึ้นได 
กลาวอกีนัยหน่ึงสญัญาณทีอ่อนแอของเปาหมายทีม่ขีนาดเล็กหรอืลึกกวาอาจทําใหพลาดเปาหมายได ขอแนะ
นําใหผูใชละจากการตัง้คาน้ีเปนคาหลอก และสาํหรับผูใชทีม่ปีระสบการณเพ่ือปรับใหอยูในระดบัสงูสดุซึง่พวก
เขายังสามารถไดยินเสียงสัญญาณเปาหมายที่ออนแอได.

ในโหมด All Metal การตั้งคาเกณฑสําหรับแตละระดับความไวจะปรับใหเหมาะสมเพื่อใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
บนภูมิประเทศที่แตกตางกัน คุณสามารถปรับการตั้งคาเกณฑระหวาง -50 +50 ตามสภาพดิน การปรับเกณฑ
จะใชกับการตั้งคาความไวที่เทานั้น.

การแบงแยกตามชอง

ใชการตั้งคาจากการแยกของชองตางๆ เพื่อกําจัดโลหะที่ไมพึงประสงคจากการตรวจจับเชนขยะตางๆ. 

SIMPLEX+ มี 20 พิกเซลหรือ "ชอง"แยกคา, ซึ่งแสดงภายใตขนาดรหัสเปาหมาย ID ที่มีกลองขนาดเล็ก. แตละ
ชองแสดงกลุมของ 5 หมายเลข (01-05, 06-10, 11-15 และอื่น ๆ) การรวมกันของชองเหลานี้สามารถปฏิเสธหรือ
ไดรับการยอมรับขึ้นอยูกับความตองการของเลือกในแตละชองของคุณ แตละชองที่ถูกปฎิเสธกลับมาจะขึ้นเปน
ตัวหนังสือสีดําเขม.

คาการแบงแยกชองสามารถใชได 2 วิธีที่แตกตางกันใน SIMPLEX +: อัตโนมัติหรือดวยมือ.

อัตโนมัติ:
1. กดปุมการตั้งคาแลวเลือกการตั้งคาแบงแยกตามชองตางๆ.
2. แกวงจานขดลวดเหนือโลหะที่คุณไมตองการ คาแบงแยกชองจะแสดงถึงกลุม IDs ของโลหะซี่งจะขึ้นเปนตัว
หนังสือสีดําเขมขึ้นมา.

3. กดปุมยืนยัน. 

คูมือ:
1. กดปุมการตั้งคาแลวเลือกการตั้งคาแบงแยกชองตางๆที่แถบการตั้งคา จะขึ้นเครื่องหมาย X  ถูกจะปรากฏขึ้น
บนหนาจอพรอมกับเคอรเซอรลูกศรขนาดเล็กใตแถบ ID ที่ดานบนของหนาจอ.

2. ยายเคอรเซอรลูกศรโดยใชปุมบวก (+) และลบ (-) และเลือกชองที่มีรหัส ID ที่คุณไมตองการ. 

3. กดปุมยืนยัน ในชองจะขึ้นเปนตัวหนังสือสีดํา.

ยกตัวอยางเชน สมมติวาคุณไมตองการโลหะที่มี 27 ID ใหเลือกการตั้งคาการแบงแยกชองในแถบการตั้งคา 
เคอรเซอรจะปรากฏอยูใตชองแรก การใชปุมบวก (+) และโดยคูณ 5 เทา จากนั้นใหเลื่อนเคอรเซอรไปที่ชอง
ที่ 6 ซึ่งแสดงรหัสระหวาง 26-30 กดปุมยืนยันหนึ่งครั้ง ในชองและไอคอน X บนหนาจอจะขึ้นเปนตัวเนนสีดํา 
หลังจากนี้อุปกรณจะไมใหการตอบสนองเสียงใด ๆ สําหรับโลหะที่มี 26-30 ID . 

เคอรเซอรจะปรากฏที่ดานซายทายสุด ในครั้งตอไปที่คุณใชการตั้งคาการแบงแยกชองเลือกปฎิบัติ.

ในการต้ังคาการแบงแยกชอง กลุมรหัส IDs ทัง้หมดจะถกูปดจะพรอกบัแสดง X และรหัสท่ีไมไดปดจะแสดงพรอม
กับเครื่องหมายถูก. 

คุณสามารถปดชองตางๆไดทั้งแบบอัตโนมัติหรือดวยมือ. 

เมื่อตองการเปดรหัส ID อีกครั้ง ใหเลือกปดชองตางๆดวยการเลือกกดปุมบวก (+) และลบ (-) หรือแกวางจานขด
ลวดเหลือโลหะที่คุณไมตองการกอนและกดปุมยืนยัน.

การเปลี่ยนความถี่

มันถูกใชเพ่ือขจัดการรบกวนแมเหล็กไฟฟาที่อุปกรณที่ไดรับจากเคร่ืองตรวจจับอื่นท่ีทํางานในชวง
ความถี่เดียวกันในบริเวณใกลเคียงหรือจากสภาพแวดลอม หากไดรับสัญญาณรบกวนมากเกินไปเมื่อ
ขดลวดคนหาถกูยกขึน้ในอากาศ, น้ีอาจเกดิจากการแทรกแซงสญัญาณแมเหล็กไฟฟาทองถิน่หรือจาก
การตั้งคาที่มากเกินกําหนด. 

เพ่ือขจดัเสียงรบกวนท่ีเกิดจากการรบกวนแมเหล็กไฟฟา ใหลองเปล่ียนความถ่ีกอน ๆ ท่ีจะลดความไวเพ่ือใหได
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเพ่ิมความลึก การเปล่ียนความถ่ีประกอบดวย 3 ข้ันตอนเล็ก ๆ  (F1-F2-F3) การตัง้คาเร่ิม
ตนคือ F2 ซ่ึงเปนความถ่ีกลาง ความถ่ีท่ีเลือกจะถูกเนนเปนสีดําเขม.

เมื่อตองการเปลี่ยนความถี่หลังจากเลือกความถี่ในเมนูการตั้งคา ใหใชปุมบวก (+) และปุมลบ (-).

สําคญั! การเปล่ียนความถีอ่าจทาํใหประสทิธภิาพการทํางานลดลง ดงัน้ันจงึขอแนะนําใหคุณเปล่ียนความถีเ่วน
ตอเมื่อมีความจําเปนเทานั้น. 

การเชื่อมตอแบบไรสาย

ใชเพื่อเปดและปดการเชื่อมตอหูฟงไรสายและเพื่อเปลี่ยนชอง.

หลังจากเลือกการตั้งคาการเชื่อมตอแบบไรสายในแถบการตั้งคาคุณสามารถเปลี่ยนชองระหวาง 1-5 หรือคุณ
สามารถปดการเชื่อมตอไรสายโดยเลือกตําแหนงไปที่ 0.

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหูฟงไรสายโปรดอานคําแนะนําที่มาพรอมกับหูฟง.

ระบบสั่น

คุณลักษณะน้ีสามารถใหการตอบรับแกผูใชโดยการแสดงลักษณะพิเศษของการสั่นสะเทือนเมื่อตรวจ
พบเปาหมาย สามารถใชไดอยางอิสระหรือรวมกับการตอบสนองของเสียง. เมื่อการตอบสนองของเสียงถูกปด
ใชงานการตอบสนองท้ังหมดในระหวางการตรวจหาเปาหมายจะตอบสนองกบัผูใชโดยเปนระบบสัน่สะเทือน
เทานั้น.

เมือ่เปดการสัน่อุปกรณใหสญัญาณการสัน่สะเทือนจะสัน้เมือ่ตรวจจบัเปาหมาย ขนาดของเอฟเฟกตการสัน่สะเทอืน
จะแตกตางกนัไปตามความลึกของเปาหมายและความเรว็ในการแกวง การตัง้คาน้ีเปนเรือ่งปกติในโหมดการคนหา
ทั้งหมด.

หากตองการเปดหรือปดการสั่น หลังจากนั้นเลือกการสั่นในเมนูการตั้งคา แลว ใชปุมบวก (+) และปุมลบ (-).

การสั่นสะเทือนอาจไมรูสึกในโหมด All Metal ที่มีสัญญาณออน; มันจะสั่นเปนสัญญาณที่แรงขึ้น กลาวอีก
นัยหน่ึงการสัน่สะเทอืนไมไดเร่ิมตนท่ีความลึกท่ีไดยินจากเสยีงแตจะเริม่ตนท่ีความลึกนอยกวา ดงัน้ันหาก
คุณกําลังตรวจพบดวยการสั่นสะเทือนและโทนเสียงถูกปดลง คุณก็จะพลาดเสียงสัญญาณที่ออนแอและ
ความลึกได.

หมายเหตุ: การตั้งคาการสั่นจะอยูในโหมดปดเมื่อปดอุปกรณและเปดอีกครั้ง. 

ความสวาง 

คุณสามารถปรับระดับแสงไฟจอแสดงผลตามความชอบสวนตัวของคุณ ชวงระหวาง 0-4 และ A1-A4 ที่ระดับ 
0 ไฟแบ็คไลทจะปด เมื่อตั้งคาระหวาง A1-A4 จะสวางขึ้นในชวงเวลาสั้น ๆ  เมื่อตรวจพบเปาหมายหรือขณะหา
เมนูแลวมันก็จะปดเอง ที่ระดับ 1-4 จะติดสวางอยางตอเนื่อง การทํางานอยางตอเนื่องของแสงไฟจะมีผลตอการ
ใชพลังงานซึ่งไมแนะนํา.

การตัง้คาไฟแบ็คไลทจะถกูคนืคาไปยังการตัง้คาท่ีบันทกึไวในข้ันสดุทายเมือ่อุปกรณถกูปดและเปดอกีครัง้ การ
ตั้งคานี้เปนเรื่องปกติในโหมดทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงที่ทําในโหมดใด ๆ ยังใชกับโหมดอื่น ๆ.

ไฟ LED 

ไฟหนาใชสาํหรับการจัดแสงพ้ืนท่ีทีคุ่ณกาํลังสแกนในขณะท่ีการตรวจสอบท้ังในเวลากลางคืนหรอืใน
สถานที่มืด ในการเปดหรือปดไฟฉาย LED หลังจากเลือกไฟฉายในเมนูการตั้งคาแลว ใหใชปุมบวก (+) และ
ปุมลบ (-) ไฟฉาย LED ไมทํางานเมื่ออุปกรณปดอยู ขอแนะนําใหเปดเฉพาะเมื่อจําเปนเนื่องจากการใชงาน
แบตเตอรี่เสริม.

ตัวชี้เปา
Pinpoint คือการคนหาศูนยกลางหรือตําแหนงที่แนนอนของเปาหมายที่ตรวจพบ.

SIMPLEX+ เปนเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว หรืออีกนัยหนึ่งคือคุณตองเคลื่อนไหวจานขดลวดคนหาเหนือ
เปาหมายหรือเปาหมายเหนือขดลวดคนหาเพื่อใหอุปกรณตรวจจับเปาหมายได โหมดชี้เปาเปนโหมดที่ไมใช
การเคลื่อนไหว อุปกรณเครื่องยังคงใหสัญญาตอถีงแมวาจานขดลวดคนหาวางไวเหนือเปาหมาย.

เมือ่กดปุมชีเ้ปาและกดคางไวกราฟกท่ีประกอบดวยจดุลอมรอบดวยวงกลม 4 วง จะปรากฏในตรงกลางของหนา
จอ เมือ่เปาหมายใกลวงกลมจะหายไปทลีะอนัและเมือ่ถงึจดุกึง่กลางของเปาหมายจดุจะยายไปอยูขางซายของจอ 
ในโหมดชี้เปา สัญญาณจะเพิ่มระดับเสียงสูงขึ้น เมื่อจานขดลวดคนหาเขาใกลเปาหมาย  ในโหมดนี้ อุปกรณจะ
ไมแยกเสียงหรือบอกรหัสเปาหมาย IDs.

การดําเนินการชี้เปา:

1)หลังจากท่ีตรวจพบเปาหมาย,ใหเปล่ียนยายจานขดลวดคนหา
ดานขางที่ไมมีการตอบสนองของเปาหมายและใหกดปุมชี้เปา.

2)   ใหกดปุมลงและนําจานขดลวดคนหาชีใ้กลกบัเปาหมายอยางชาๆโดย
ใหขนานกับพื้นดิน.

3) เสยีงสญัญาณจะดงัเพ่ิมข้ึน และเสยีงจะเปล่ียนไปเมือ่เขาใกลศูยนกลาง
เปาหมาย และจะทําใหจุดวงกลมเริ่มหายไปในกราฟกการชึ้เปา.

4) ทาํเครือ่งหมายบอกตําแหนงทีใ่หเสยีงดงัมากท่ีสดุโดยใชเคร่ืองมอืหรือ
เทาของคุณ.

5)ทําซําขั้นตอนขางตนโดยการเปลี่ยนทิศทางของคุณ 90 องศา ให
ปฏิบัติในการดําเนินการในทิศทางที่ตางกันสองถึงสามทิศทาง เพื่อที่
จะทําใหเปาหมายในบริเวณนั้นแคบเขามา เพื่อที่จุณจะรูรายละเอียดที่
แนนอนจองสถานที่ของเปาหมาย .

หมายเหตุ: ผูใชที่ไมมีประสบการณแลววางจานขดลวดคนหาบนพ้ืนดิน 
ใหกดปุมชีเ้ปาและสแกนบนเปาหมายจนกวาจะไดรับสญัญาณในการดาํ
เนินการวิธีการดังที่ไวระบุดานตน.

ฟงกชั่นปดเสียง

เมือ่จาํเปนใหกดปุมหน่ึงครัง้เพ่ือปดเสยีงเคร่ืองตรวจจบัของคณุโดยไมตองเขาสูการตัง้คา. หากตองการ
เปดเสียง ใหกดปุมใดก็ได.

เปาหมายขนาดใหญหรือใกลพื้นผิว
เปาหมายท่ีอยูใกลกบัพ้ืนผิวอาจใหมคีวามแตกตางหลากหลายของสญัญาณไปยังอปุกรณ หากคุณสงสยัวา
เปนเปาหมายใกลพื้นผิวใหยกจานขดลวดขึ้นและแกวงใหชาๆจนกวาจะไดรับสัญญาณเดียว. 

สัญญาณเท็จและเหตุผล
 บางครัง้อปุกรณอาจผลิตสญัญาณท่ีคลายกบัสญัญาณเปาหมายแมวาจะไมมเีปาหมายโลหะอยู มเีหตผุลหลาย
ประการสําหรับสัญญาณปลอมที่ไดรับจากอุปกรณ สิ่งที่พบมากที่สุดคือแรพื้นดินหรือหินที่มีปริมาณแรธาตุ
สงูรอบสญัญาณแมเหล็กไฟฟาการดาํเนนิงานของเครือ่งตรวจจบัอืน่ทีใ่กลเคยีงสนมิหรอืเหลก็สกึกรอนหรอื
ฟอยลในดินหรือเพราะตั้งคาความไวตั้งสูงเกินไป.

คุณสามารถดูระดับแรธาตุของพื้นดินโดยทําตามตัวบงชี้แรแมเหล็กบนหนาจอและปรับความไวตาม. 

สารสําคัญ! หากอุปกรณไดรบัสญัญาณรบกวนและ/ หรอืสงสญัญาณปลอมจาํนวนมากและคุณไมสามารถกาํ
จดัสญัญาณดงักลาวไดโดยการลดความไว สิง่แรกใหตัง้คาความไวของคุณกลับไปเปนระดบัเดมิ จากน้ันเพ่ิม
คาสมดุลพื้นดินระหวาง 90.1 - 91.0 ทีละรายการจนกวาจะมีการลดเสียงรบกวน เนื่องจากคาสมดุลพื้นดินจะ
เพ่ิมขึ้นความไวของอุปกรณที่มีไฟฟาแรงสูง ( เชน ธาตุเงินทองแดง ฯลฯ ) ซึ่งจะทําใหการหาเหรียญจะลดลง

สญัญาณแมเหล็กไฟฟารอบสามารถกาํจดัไดโดยการลดของคาเบ้ืองตน หากเคร่ืองตรวจจบัตัวอ่ืนทํางานอยู
ใกล ๆ คุณสามารถที่จะเปลี่ยนความถี่หรือกระทําการคนหาของคุณในระยะที่ไมมีการรบกวนเกิดขึ้น. 

ตัวบงชี้แรแมเหล็ก
ตวัชีว้ดัแรแมเหล็กประกอบดวย 5 ระดบั แถบตัวบงชีจ้ะไมเพ่ิมขึน้ในระดบัแรธาตตุาํในระหวางการคนหาและ
เคร่ืองเริม่ติด ในบรเิวณท่ีมรีะดบัแรแมเหล็กสงูแถบตวับงชีจ้ะเพ่ิมขึน้ตามความเขมขึน้ ซึง่การวดันีส้ามารถสรปุ
ไดในระดับของคุณสมบัติแมเหล็กและความเขมของพื้นดิน.

การวดัน้ีมคีวามสาํคัญจากสองดาน ประการแรกในบริเวณท่ีมแีรแมเหล็กสงูความลึกในการคนหาจะตาํและผู
ใชควรจะตระหนักถงึความเปนจรงิน้ี ประการท่ีสองแรแมเหล็กเปนทรพัยสนิท่ีเห็นไดโดยเฉพาะอยางย่ิงกบัหิน
แรและการวัดนี้มีบทบาทสําคัญสําหรับอุปกรณที่จะกําจัดสัญญาณเท็จที่ผลิตโดยหินเหลานี้.
หินและการคนหาในภูมิประเทศที่มีหิน
สภาวะพ้ืนท่ีทาทายเกดิขึน้โดยเฉพาะอยางย่ิงเมือ่คณุสมบัตกิารนําไฟฟาและคุณสมบตัแิมเหล็กของพ้ืนดนิเขม
เกนิไป การทํางานของอปุกรณเหนือพ้ืนดนิดงักลาวจะทําไปไดโดยการเลือกโหมดการทํางานทีด่ทีีส่ดุความไว
และการตั้งคาสมดุลพื้นดิน.

หินตางๆ และสิง่ผุพังภายในพ้ืนดนิมคีวามสาํคัญเทากบัพ้ืนดนิของมนัเอง ในการคนหาและคุณภาพการตรวจ
จับเปาหมาย.

หินรอนจะแยกเปนลบหรือบวกตามคา ID ตําของเหลาหินหรือคาสูงเมื่อเทียบกับคา ID ของหินที่อยูในดิน 
ทั้งแบบชนิดหนึ่งหรือทั้งสองชนิดอาจขึ้นอยูในแตละพื้นที่ ผลกระทบเชิงลบและในเชิงบวกที่กลาวถึงที่นี่จะ
ถกูตองถาสมดลุพ้ืนดนิจะทําอยางถกูตองบนพ้ืนดนิทีม่อียู มฉิะน้ันตวัดนิเองจะไมทําหนาท่ีแตกตางไปจากหิน
รอนในแงของคา ID. 

หินบวกทําหนาทีเ่ชนเดยีวกบัโลหะและจะออกเสยีงโลหะ ในโหมดโลหะท้ังหมดจะออกเสยีง "ซปิ ซปิ" เมือ่จาน
ขดลวดคนหาจะถกูยายไปอยูเหนือหิน หากสญัญาณมีความแขง็แรงพออปุกรณอาจผลติคา ID สาํหรบัหินเหลา
นี้ หินเชิงลบในโหมดโลหะทั้งหมดผลิตเสียง "boing" ยาวเมื่อขดลวดคนหาจะถูกยายไปอยูเหนือหิน อุปกรณ
ไมไดใหคา ID สําหรับหินเหลานี้แมวาสัญญาณจะแรง.

หินในเชิงบวกใหเสียงโลหะทั่วไปในโหมดการเลือกปฏิบัติ หินเชิงลบไมไดใหเสียงในโหมดการเลือกปฏิบัติ 
(ยกเวนกรณีหายากของสัญญาณเท็จ).

ดงัน้ันคณุสามารถตัดสนิใจจากการฟงการตอบสนองของเสยีงท่ีออกโดยอุปกรณในพ้ืนทีน้ั่น ถาคุณไดยินเสยี
โลหะกห็มายความวาคุณไดตรวจพบหินบวกหรอืชิน้สวนของโลหะ แตถาหากคุณไดรบัสญัญาณทีแ่รงข้ึนและ
คา ID ท่ีมเีสถยีรภาพคณุกส็ามารถจะแยกแยะไดวาเปาหมายท่ีตรวจพบเปนหินหรอืโลหะไดโดยการตรวจสอบ
จากคา ID แตอยางไรก็ตามโปรดจําไววาสัญญาณออนอาจจะออกคา IDsได และถาโลหะที่แตกตางกันอยูใน
ใตหินอาจจะออกเสยีงสญัญาณโลหะท่ีแตกตางกนั ดงัน้ัน การกรทําท่ีเหมาะสมท่ีสดุกคื็อการขุดข้ึนมาเมือ่ได
รับสัญญาณโลหะ.

โลหะใตหิน
SIMPLEX + ไดเพิ่มความเปนไปไดของการตรวจจับเปาหมายโลหะภายใตหินแรโดยไดผานการปรับการตั้ง
คาทีเ่หมาะสมของคณุ ผลรวมกนัทีส่รางขึน้โดยหนิและโลหะรวมกนัคาจะตํากวาผลกระทบทีโ่ลหะสรางดวย
ตัวเองและคา ID ก็จะแสดงความแตกตางจากที่คาดหวังคา ID ของโลหะ การแสดงคา ID จะเกิดขึ้น จาก การ 
รวมตัวกัน ของ หินและโลหะ และ ไดใกลเคียง กับ ID ของหินถาขนาดของโลหะที่ เล็กกวามีความสัมพันธกับ
หิน โปรดจําไววาโลหะภายใตหินรอนจะไมปรากฏขึ้นพรอมกับ ID โลหะของตัวเอง ตัวอยางเชน, ชิ้นทองที่
อยูภายใตอิฐอาจผลิตเสียงเหล็กและคา ID.

จํ า ห ลั ก ก า ร น้ี ง า ย ม า ก ที่ มั น จ ะ ช ว ย ใ ห คุ ณ ป ร ะ ห ยั ด เ ว ล า ม า ก : 
"ถาเปาหมายที่คุณตรวจพบไมไดเปนหินก็สามารถเปนโลหะ".

Tกญุแจสาํคัญในการตรวจสอบเปาหมายภายใตหินแรโดยเฉพาะอยางย่ิงเมือ่หินในเชงิบวกอยู คําถามคือความ
รูของคา ID สูงสุดที่ผลิตโดยหินบวกรอบ หากคุณกําลังทําการคนหาในโหมด All Metal ใหตรวจดู ID ที่ผลิตโดย
อุปกรณ ถา ID ทีอุ่ปกรณของคุณใหอยูใกลกบัโซนหินและโซนเหลก็กเ็ปนไปไดมากท่ีคณุตรวจพบเปาหมายภาย
ใตหิน.

ถาหินรอนในพื้นที่คนหาของคุณมีแนวโนมที่จะใหคารหัส IDs สูงแลวโอกาสของสัญญาณของโลหะขนาด
เล็กที่อยูขางใตจะสูงเชนกัน.

การตรวจหาบนชายหาดและใตนํา
SIMPLEX+ เปนเคร่ืองตรวจจบัโลหะกนันาํ ซ่ีงทําใหการตรวจสอบหาโลหะเปนไปอยางสะดวกทัง้ในใตนาํและบน
ชายหาด.
ตามทีอ่ธบิายไวกอนหนาน้ี นาํเกลือและบรเิวณดางเปนสือ่กระแสไฟฟาอยางมนัียสาํคญัและทําใหเกดิผลกระ

ทบคลายกับเหล็กในเครื่องตรวจจับ โหมด SimpleX Beach ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับเงื่อนไขดัง
กลาว ซึ่งคุณสามารถดําเนินการคนหาไดอยางงายดายโดยใชโหมด Beach โดยไมตองตั้งคาพิเศษใด ๆ.

โหมดชายหาดเหมาะสําหรับหาดทรายเปยกเค็ม คุณสามารถใชโหมดอื่น ๆ  ในขณะที่ดําเนินการคนหาทราย
แหงบนชายหาด.

คุณควรพิจารณาขั้นตอนตอไปนี้ในขณะที่ดําเนินการคนหาบนหาดทรายเปยกหรือใตนํา:

1) เมือ่คุณแกวงขดลวดคนหาเหนือหลุมทีคุ่ณขุดในทรายเปยกชายหาด, คุณสามารถรับสญัญาณโลหะ ซีง่เปน
สภาพปกติ.
2) ขดลวดคนหาอาจใหสญัญาณปลอมเมือ่อยูในน้ําและออกมาจากนาํดงัน้ันโปรดพยายามท่ีจะใหใชขดลวด
ทั้งที่อยูในนํ้าหรือออกมาจากนํา.
3) ในขณะที่การตรวจสอบบนหาดทรายที่ทรายเปยก ควรหลีกเลี่ยงการถูหรือกดปุมขดลวดคนหาบนพื้นดิน 
มิฉะนั้นอุปกรณอาจใหสัญญาณเท็จ.
4) เมือ่ออกไปจากทรายเปยกไปหย่ังทรายแหงหรอืจากทรายแหงไปทรายเปยก ในขณะทีห่าโลหะบนชายหาด
, อปุกรณอาจปลอยสัญญาณปลอมออกมา กราวบาลาสของเครือ่งตรวจจับจะถูกเปลีย่นหลังจากทีคุ่ณเปลี่ยน
จากทรายแหงไปหยั่งทรายเปยก.
5) ถาคุณไมสามารถกราวบาลาสบนทรายเปยกและ/หรือในนําเกลือ, ลองกราวลาสดวยมือ หากคุณยังไม
สามารถปรับสมดุลพื้นดินได ใหตั้งคาความสมดุลของพื้นดินเปน 00.0 ดวยตนเอง.

ใสใจกับรายการดานลางหลังจากใชอุปกรณโดยเฉพาะอยางยิ่งใชกับนําเค็ม:
1. ลางกลองระบบ, เพลาและขดลวดดวยนําประปาและใหแนใจวาไมมีนําเกลือที่เหลืออยูในระหวางตัว
เชื่อมตอ.
2. หามใชสารเคมีใดๆเพ่ือทําความสะอาดและ/หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นใด.
3. เช็ดหนาจอและเพลาดวยผานุมที่แหง หรือผากันรอยขีดขวน.

การตรวจสอบไอคอนของขดลวด
การบงบอกถงึการหยดุชะงกัในสญัญาณเครือ่งสงสญัญาณของจานคนหา อาจจะเกดิจากตวัเชือ่มตอ
ขดลวดคนหาอาจไมไดยึดตดิกนั, เกดิจาการตอท่ีหลวมหรือเกดิจากการยกเลิกการเชือ่มตอ. หากคุณ
เปนเจาของเครือ่งตรวจจบัโลหะอ่ืนท่ีมข้ัีวตอขดลวดเดยีวกนัโปรดตรวจสอบใหแนใจวาคณุไมไดแนบ
ขดลวดผิดโดยไมไดตั้งใจ หากไมมีขางตนที่มีอยู, ขดลวดคนหาหรือสายของมันอาจมีขอบกพรอง. 
หากปญหายังคงมีอยูเมื่อคุณเปลี่ยนขดลวดคนหาอาจมีปญหาในวงจรควบคุมของขดลวด.

บันทึกและคาเริ่มตนจากโรงงาน
SIMPLEX+ จะบันทึกการต้ังคาท้ังหมดโดยอัตโนมตัเิมือ่คุณปดและเปดเครือ่งตรวจจบัของคุณอกีครัง้ยกเวนก
ลาวบาลาส, จุดเริ่มตน, ใหปรับเปลี่ยนความถี่และใหเปด/ปดไฟฉาย LED. 

หากตองการยอนกลับกลับไปเปนคาเริ่มตนจากโรงงานโปรดทําตามขั้นตอนดานลาง:

* เปดเครื่องตรวจจับโดยการกดปุมเพาเวอร.
* เมื่อโลโก SIMPLEX + ปรากฏขึ้นบนหนาจอใหกดปุมการตั้งคาคางไว และ Pinpoint / ยืนยันพรอมกันจนกวา
จะไดยินเสียงบี๊ปสั้น 3 ครั้ง.

ปรับปรุงซอฟตแวร
SIMPLEX+ ความสามารถอัพเดตซอฟตแวร การอัพเดทซอฟตแวรท้ังหมดไดทาํหลังจากท่ีอุปกรณไดถกูปลอย
ออกสูตลาด และทางเราจะประกาศบนหนาเว็บของผลิตภัณฑพรอมกับคําแนะนําการปรับปรุง.

ขอมูลเวอรชันของระบบ:
รุนซอฟตแวรของ SIMPLEX + จะแสดงที่ดานลางของหนาจอทุกครั้งที่คุณเปดเครื่องตรวจจับในแตละครั้ง.

การต ั ้ งค ่า

A1 A2 A3 A4
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กดปุมการตั้งคาเพื่อเขาถึงการตั้งคาทั้งหมด เมื่อกดปุมการตั้งคา การตั้งคา
ระดับเสียงซึ่งเปนการตั้งคาแรกในแถบการตั้งคาท่ีอยูดานลางของหนาจอ 
จะถกูเนนเปนสดีาํ ทกุคร้ังทีคุ่ณกดปุมการต้ังคา การต้ังคาถดัไปบนแถบบาร
จะถูกเลือกและคาจะปรากฏบนหนาจอ คุณสามารถเปลี่ยนคาไดโดยใชปุม
บวก (+) และลบ (-).

หากตองการออกจากการตั้งคา ใหกดลูกศรขึ้น / ปุมยอนกลับ หรือกดปุมตั้ง
คาทีละปุมจนกระทั่งหนาจอหลักปรากฏขึ้น ในขณะที่ในแถบการตั้งคา, ถา
ไมมปุีมกดในใหนานพอ, การต้ังคาจะหมดเวลาและอุปกรณจะกลับไปหนาจอ
หลัก. 

หมายเหตุ: การเลือกปฏิบัติรอยบากไมไดใชงานในโหมด All Metal และการ
ตั้งคาปริมาณเหล็กจะไมทํางานในโหมด All Metal และ Beach จึงทําใหไม
สามารถเลือกได การต้ังคา Threshold ปรากฏขึน้แทนท่ีการตัง้คารอยในโหมด
โลหะทั้งหมด.

ปริมาณเสียง

การควบคุมน้ีชวยใหคุณสามารถเพ่ิมหรอืลดระดบัเสยีงของอุปกรณตามการตัง้คาและสภาพแวดลอมของ
คุณ การตั้งคาระดับเสียงประกอบดวย 4 ระดับ และถูกปรับโดยใชปุมบวก (+) และลบ (-) เมื่อคุณปดเครื่อง เครื่อง
กจ็ะเริม่ดวยระดบัเสยีงสดุทายทีคุ่ณเลือก การตัง้คาน้ีเปนเรือ่งปกตสิาํหรับโหมดทัง้หมด การเปล่ียนแปลงจะมผีล
ในทุกโหมด.

เมื่อคุณเสียบหูฟงแบบมีสายเขากับ SIMPLEX+ ระดับเสียง 2 ชุดจะแสดงในการตั้งคา
ระดับเสียง: ตําและปรับระดับไดสูงระหวาง 1-4 ระดับ.    

เนื่องจากระดับเสียงมีผลตอการใชพลังงาน เราจึงขอแนะนําวาไมควรเพิ่มปริมาณมากกวาที่จําเปน. 

กราวบาลาส

SIMPLEX+ ถกูออกแบบมาเพ่ือทาํงานโดยไมมกีราวบาลาสในโหมดสนามและสวนสาธารณะในภมูปิระเทศ
สวนใหญ อยางไรกต็ามสาํหรับผูใชท่ีมปีระสบการณและอยูในบรเิวณท่ีมแีรธาตุสงู กราวบาลาสจะมคีวามลึกและ
เพิ่มความสเถียรเปนพิเศษใหกับอุปกรณไดเปนอยางดี.

กราวบาลาสสามารถดําเนินการในสองวิธีดวย SIMPLEX +: อัตโนมัติและใชมือ.

เมื่อเลือกกราวบาลาสในเมนูการตั้งคาอุปกรณจะเปลี่ยนเปนโหมด All Metal โดยอัตโนมัติโดยไมคํานึงถึงโหมด
การคนหาที่เลือก.

กราวบาลาสอัตโนมัติ
กราวบาลาสอัตโนมัติจะดําเนินการดังตอไปนี้ในทุกโหมดการคนหา:

1. หาจุดที่ไมมีโลหะ

2. หลังจากเลือกการตัง้คากราวบาลาสในแถบการต้ังคา, กดและคางปุมระบุ/ ยืนยันและเริม่ตนอดัจานขดลวดข้ึน
และลงจากประมาณ 15- 20ซม. (~6''-- 8') เหนือพื้นดินลงไป 3 ซม. (~1'' ) ใหอยูบนพื้นดินโดยเคลื่อนไหวแบบนุม
นวลและขยับใหมันขนานไปกับบนพ้ืนดิน.

3. ดําเนินการตอจนกวาจะมีเสียงเตือนดังขึ้นนั้น เมื่อไดยินเสียงก็แสดงใหเห็นวากราวบาลาสไดเสร็จสมบูรณ
แลว จะขึ้นอยูกับสภาพดิน, ซึ่งมักจะใชเวลาประมาณ 2- 4ปม ก็แสดงวากราวบาลาสไดเสร็จสมบูรณแลว.

4. เมื่อเสร็จสิ้นความสมดุลของกราวบาลาส  คากราวบาลาสจะแสดงผลบนจอ อุปกรณยังคงสมดุลกราวบาลา
สและออกเสียงบี๊ปตราบเทาที่คุณอัดจานขดลวดขึ้นลง เพื่อใหแนใจวากราวบาลาสสมดุลกันเปนที่เหมาะ ทํา
กราวบาลาสอยางนอย 2-3 ครั้งและตรวจสอบคากราวบาลาสบนจอแสดงผล โดยทั่วไปความแตกตางระหวาง
คาจะตองไมสูงกวา 1-2 ตัวเลข.

5. ถาคุณไมสามารถทํากราวบาลาส ในกรณีที่ไมมีเสียงเตือนดัง BEEP, มันหมายความวาทั้งพื้นดินมีสื่อกระแส
ไฟฟามากเกินไปหรือไมก็มีความเปนแรธาตุในพื้นดิน หรือมีเปาหมายดานลางของจานขดลวด ในกรณีนี้ ลอง
ปรับกราวบาลาสอีกครั้งที่จุดอื่น. 

หมายเหตุ: หากแรพื้นดินตําเกินไปทําใหกราวบาลาสอัตโนมัติอาจลมเหลวในการทํางานในโหมดอื่น ๆ  ยกเวน
โหมด Beach. 

ความสมดุลของพื้นดินดวยตนเอง
อนุญาตใหคุณปรับเปลี่ยนคาสมดุลพื้นดินดวยตนเอง มันไมไดเปนที่ตองการโดยสวนใหญเพราะตองใชเวลา 
อยางไรก็ตาม, มันเปนตัวเลือกที่ตองการในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการสมดุลพื้นดินอัตโนมัติหรือปรับจูนเปน
สิ่งจําเปนสําหรับคาสมดุลพื้นดินอัตโนมัติ.

SIMPLEX+ถกูออกแบบมาเพ่ือใหกราวบาลาสอตัโนมตัสิะดวกกบัทกุประเภทของพ้ืนดนิ อยางไรกต็ามพ้ืนดนิอาจ
ไมเหมาะสาํหรบัการปรบักราวบาลาสอตัโนมตัใินบางกรณแีละอุปกรณไมสามารถกราวบาลาสในบรเิวณดงักลาว
ได ตวัอยางเชนหาดทรายเปยกดนิท่ีมนีาํดางหรอืเค็ม บรเิวณท่ีมขียะ ทุงนา บรเิวณท่ีมแีรสงูและบรเิวณท่ีมแีรธาตุ
ตาํมากไมเหมาะสาํหรับกราวบาลาสอัตโนมตั ิในภมูปิระเทศดงักลาวคณุสามารถสมดลุพ้ืนดนิอัตโนมตัใินโหมด 
Beach แลวสลับไปยังโหมดอ่ืน ๆ  หรอืลองสมดลุพ้ืนดนิดวยตนเอง อยางไรกต็าม, สมดลุดนิดวยตนเองตองพัฒนา
ทักษะและใชเวลาในการฝกฝน.

วิธีดําเนินการสมดุลภาคพื้นดินดวยตนเอง:
1) หาจุดที่ชัดเจนโดยไมตองเปนโลหะและเลือกการตั้งคาของกราวบาลาส.

2) คุณจําเปนตองฟงเสียงที่มาจากพื้นดินเพื่อการดําเนินการกราวบาบาสดวยมือ ปมจานขดลวดคนหาขึ้นและ
ลงจากประมาณ 15-20 ซม. (~ 6'' - 8 '') เหนือพื้นดินลงไป 3 ซม. (~ 1'') เหนือจากพื้นดินที่มีการเคลื่อนไหวราบ
รื่นและทําใหมันขนานกับพื้นดิน.

หากเสียงสูงข้ึนเม่ือยกปดจานขดลวดคนหาเหนือพ้ืนดินทําใหคากราวบาบาสตาํเกินไป ผลจากพ้ืนดินเปนลบและ
คากราวบาลาสจะตองเพ่ิมข้ึนโดยใชปุมบวก ( + ) ในทางกลับกนัถาเสียงไดรับสูงข้ึนเม่ือลดขดลวดการคนหาลง
สูพ้ืนดินคากราวบาลาสสูงเกินไป ผลจากพ้ืนดินเปนบวกและคากราวบาลาสตองลดลงโดยใชลบ ( -) ปุม.

3) คากราวบาลาสจะแสดงผลบนจอ และยังแสดงผลอยูณตอนน้ัน คุณสามารถกลับไปยังหนาจอกราวบาลาสโดย
การเลือกคากราวบาลาสจากเมนูการตั้งคาอีกครั้งหากหนาจอเปลี่ยนสลับกันไป.

ฟงกชันคากราวบาลาสดวยมือใหอยูในระหวาง 0-99.9 กดปุมบวก (+) หรือลบ (-) เพื่อเพิ่มหรือบดคากราวบาลา
สตามลําดับ กดปุมทีละครั้ง และนับคาทีละรายการ และถากดปุมคางไวจะทําหาเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว.

4) ทําซําขั้นตอนขางตนจนกวาจะไดยินเสียงจากพื้นดินจนกวาจะไมมีเสียง.

เสยีงอาจไมถกูตัดออกอยางสมบูรณในบางพ้ืนที ่ในกรณเีหลาน้ีฟงเสยีงท่ีออกมา ในขณท่ียายจานขดลวดออก
ทางอื่นและใหจานขดลวดหางจากพื้นดินเพื่อตรวจสอบความสมดุลของพื้นดินที่ถูกตอง หากมีความแตกตาง
ระหวางสองเสียงแลวแสดงวากราวบาลาสไดถูกตั้งคาอยางถูกตอง.

สําคญั! นักเดนิเครือ่งตรวจจบัท่ีมปีระสบการณจะปรับการตัง้คากราวบาลาสใหการตอบสนองในเชงิบวกเล็กได
นอย (เสียงออนแอ แตเสียงที่ผลิตเมื่อยายจานขดลวดคนหาใหใกลกับพื้นดิน) วิธีนี้อาจใหผลลัพธที่ดีสําหรับผู
ใชที่มีประสบการณในบางสาขาที่มีการคนหาเปาหมายขนาดเล็ก.

สําคัญ! หากอุปกรณไดรับสัญญาณรบกวนและ
/หรือสงสัญญาณหลอกมากและคุณไมสามารถกําจัดสัญญาณดังกลาวไดโดยการลดความไวไดใหตั้งคาควา
มไวของคณุกลับไปเปนระดบัเดมิ จากน้ันเพ่ิมคาสมดลุพ้ืนดนิระหวาง 90.1 - 91.0 ทีละรายการจนกวาจะมกีารตัด
เสียงรบกวนออกไป คากราวบาลาสจะเพิ่มขึ้นความไวของอุปกรณที่จะนําไฟฟาสูง (เงิน ทองแดง ฯลฯ ) เหรียญ
จะลดลง.

คาสมดุลภาคพื้นดิน
คากราวบาลาสใหขอมูลเกี่ยวกับพื้นดินที่คุณกําลังคนหาอยู กับพื้นดินบางชนิดโดยทั่วไปซี่งจะมีดังนี้:

0-25          นํ้าเค็มหรือดินดางเปยก                                                                                                                                  
25-50        นําเค็มและดินดางเปยกปกคลุมดวยชั้นแหง
50-70        ดินปกติ,  ดินคุณภาพตํ่า                                                                                                                                                  
70-90        ดินแมเหล็กสูง แมเหล็กหรือ maghemite และดินแรที่มีแรสูง ทรายสีดํา.

คาแรเหล็ก

การปรับหรือปดเสียงของคาเสียงเหล็กตํา ประกอบดวย 3 ระดับและสามารถปรับไดโดยใชปุมบวก (+) 
และลบ (-).

ในขณะที่คุณลดปริมาณเหล็กจะทําใหปริมาณการตอบสนองเสียงอุปกรณผลิตสําหรับโลหะเหล็กจะลดลง เมื่อ
เสียงเหล็กถูกปดอุปกรณจะตรวจจับเปาหมายของเหล็ก เปาหมาย ID จะปรากฏบนหนาจอ แตจะทําใหอุปกรณ
ไมมีเกิดเสียงเตือนใด ๆ. 

การตั้งคาปริมาณเหล็กไมสามารถใชในโหมด All Metal และ Beach ได จึงทําใหไมสามารถเลือกได.

การปรบัระดบัคาเสยีงเหล็กสามารถใชกบัโหมดการคนหาท่ีเลือกไวเทาน้ัน การเปล่ียนแปลงจะไมมผีลตอโหมด
อื่น.

ขอจํากัด

ในโหมด All Metal การคนหาจะดําเนินการดวยเสียง hum อยางตอเนื่องในพื้นหลังหรือที่เรียกวา
เสยีงเกณฑ ความดงัของ hum น้ีโดยตรงสงผลกระทบตอความลึกของการตรวจสอบของเปาหมายท่ีมขีนาดเล็ก
และลึกกวาและจะถูกปรับโดยการตั้งคาเกณฑ หากคาเกณฑถูกตั้งคาสูงเกินไป อาจไดยินเสียงสัญญาณเปา
หมายออนแอได ในทางตรงกันขามถาเกณฑตําเกินไป ทําใหเกิดความไดเปรียบของการตั้งคาความลึกขึ้นได 
กลาวอกีนัยหน่ึงสญัญาณทีอ่อนแอของเปาหมายทีม่ขีนาดเล็กหรอืลึกกวาอาจทําใหพลาดเปาหมายได ขอแนะ
นําใหผูใชละจากการตัง้คาน้ีเปนคาหลอก และสาํหรบัผูใชทีม่ปีระสบการณเพ่ือปรับใหอยูในระดบัสงูสดุซึง่พวก
เขายังสามารถไดยินเสียงสัญญาณเปาหมายที่ออนแอได.

ในโหมด All Metal การตั้งคาเกณฑสําหรับแตละระดับความไวจะปรับใหเหมาะสมเพื่อใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
บนภูมิประเทศที่แตกตางกัน คุณสามารถปรับการตั้งคาเกณฑระหวาง -50 +50 ตามสภาพดิน การปรับเกณฑ
จะใชกับการตั้งคาความไวที่เทานั้น.

การแบงแยกตามชอง

ใชการตั้งคาจากการแยกของชองตางๆ เพื่อกําจัดโลหะที่ไมพึงประสงคจากการตรวจจับเชนขยะตางๆ. 

SIMPLEX+ มี 20 พิกเซลหรือ "ชอง"แยกคา, ซึ่งแสดงภายใตขนาดรหัสเปาหมาย ID ที่มีกลองขนาดเล็ก. แตละ
ชองแสดงกลุมของ 5 หมายเลข (01-05, 06-10, 11-15 และอื่น ๆ) การรวมกันของชองเหลานี้สามารถปฏิเสธหรือ
ไดรับการยอมรับขึ้นอยูกับความตองการของเลือกในแตละชองของคุณ แตละชองที่ถูกปฎิเสธกลับมาจะขึ้นเปน
ตัวหนังสือสีดําเขม.

คาการแบงแยกชองสามารถใชได 2 วิธีที่แตกตางกันใน SIMPLEX +: อัตโนมัติหรือดวยมือ.

อัตโนมัติ:
1. กดปุมการตั้งคาแลวเลือกการตั้งคาแบงแยกตามชองตางๆ.
2. แกวงจานขดลวดเหนือโลหะที่คุณไมตองการ คาแบงแยกชองจะแสดงถึงกลุม IDs ของโลหะซี่งจะขึ้นเปนตัว
หนังสือสีดําเขมขึ้นมา.

3. กดปุมยืนยัน. 

คูมือ:
1. กดปุมการตั้งคาแลวเลือกการตั้งคาแบงแยกชองตางๆที่แถบการตั้งคา จะขึ้นเครื่องหมาย X  ถูกจะปรากฏขึ้น
บนหนาจอพรอมกับเคอรเซอรลูกศรขนาดเล็กใตแถบ ID ที่ดานบนของหนาจอ.

2. ยายเคอรเซอรลูกศรโดยใชปุมบวก (+) และลบ (-) และเลือกชองที่มีรหัส ID ที่คุณไมตองการ. 

3. กดปุมยืนยัน ในชองจะขึ้นเปนตัวหนังสือสีดํา.

ยกตัวอยางเชน สมมติวาคุณไมตองการโลหะที่มี 27 ID ใหเลือกการตั้งคาการแบงแยกชองในแถบการตั้งคา 
เคอรเซอรจะปรากฏอยูใตชองแรก การใชปุมบวก (+) และโดยคูณ 5 เทา จากนั้นใหเลื่อนเคอรเซอรไปที่ชอง
ที่ 6 ซึ่งแสดงรหัสระหวาง 26-30 กดปุมยืนยันหนึ่งครั้ง ในชองและไอคอน X บนหนาจอจะขึ้นเปนตัวเนนสีดํา 
หลังจากนี้อุปกรณจะไมใหการตอบสนองเสียงใด ๆ สําหรับโลหะที่มี 26-30 ID . 

เคอรเซอรจะปรากฏที่ดานซายทายสุด ในครั้งตอไปที่คุณใชการตั้งคาการแบงแยกชองเลือกปฎิบัติ.

ในการตัง้คาการแบงแยกชอง กลุมรหัส IDs ทัง้หมดจะถกูปดจะพรอกบัแสดง X และรหัสท่ีไมไดปดจะแสดงพรอม
กับเครื่องหมายถูก. 

คุณสามารถปดชองตางๆไดทั้งแบบอัตโนมัติหรือดวยมือ. 

เมื่อตองการเปดรหัส ID อีกครั้ง ใหเลือกปดชองตางๆดวยการเลือกกดปุมบวก (+) และลบ (-) หรือแกวางจานขด
ลวดเหลือโลหะที่คุณไมตองการกอนและกดปุมยืนยัน.

การเปลี่ยนความถี่

มันถูกใชเพ่ือขจัดการรบกวนแมเหล็กไฟฟาที่อุปกรณที่ไดรับจากเคร่ืองตรวจจับอื่นท่ีทํางานในชวง
ความถี่เดียวกันในบริเวณใกลเคียงหรือจากสภาพแวดลอม หากไดรับสัญญาณรบกวนมากเกินไปเมื่อ
ขดลวดคนหาถกูยกขึน้ในอากาศ, น้ีอาจเกดิจากการแทรกแซงสญัญาณแมเหล็กไฟฟาทองถิน่หรือจาก
การตั้งคาที่มากเกินกําหนด. 

เพ่ือขจดัเสียงรบกวนท่ีเกิดจากการรบกวนแมเหล็กไฟฟา ใหลองเปล่ียนความถ่ีกอน ๆ ท่ีจะลดความไวเพ่ือใหได
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเพ่ิมความลึก การเปล่ียนความถ่ีประกอบดวย 3 ข้ันตอนเล็ก ๆ  (F1-F2-F3) การตัง้คาเร่ิม
ตนคือ F2 ซ่ึงเปนความถ่ีกลาง ความถ่ีท่ีเลือกจะถูกเนนเปนสีดําเขม.

เมื่อตองการเปลี่ยนความถี่หลังจากเลือกความถี่ในเมนูการตั้งคา ใหใชปุมบวก (+) และปุมลบ (-).

สําคญั! การเปล่ียนความถีอ่าจทาํใหประสทิธภิาพการทํางานลดลง ดงัน้ันจงึขอแนะนําใหคุณเปล่ียนความถีเ่วน
ตอเมื่อมีความจําเปนเทานั้น. 

การเชื่อมตอแบบไรสาย

ใชเพื่อเปดและปดการเชื่อมตอหูฟงไรสายและเพื่อเปลี่ยนชอง.

หลังจากเลือกการตั้งคาการเชื่อมตอแบบไรสายในแถบการตั้งคาคุณสามารถเปลี่ยนชองระหวาง 1-5 หรือคุณ
สามารถปดการเชื่อมตอไรสายโดยเลือกตําแหนงไปที่ 0.

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหูฟงไรสายโปรดอานคําแนะนําที่มาพรอมกับหูฟง.

ระบบสั่น

คุณลักษณะน้ีสามารถใหการตอบรับแกผูใชโดยการแสดงลักษณะพิเศษของการสั่นสะเทือนเมื่อตรวจ
พบเปาหมาย สามารถใชไดอยางอิสระหรือรวมกับการตอบสนองของเสียง. เมื่อการตอบสนองของเสียงถูกปด
ใชงานการตอบสนองท้ังหมดในระหวางการตรวจหาเปาหมายจะตอบสนองกบัผูใชโดยเปนระบบสัน่สะเทือน
เทานั้น.

เมือ่เปดการสัน่อุปกรณใหสญัญาณการสัน่สะเทือนจะสัน้เมือ่ตรวจจบัเปาหมาย ขนาดของเอฟเฟกตการสัน่สะเทอืน
จะแตกตางกนัไปตามความลึกของเปาหมายและความเรว็ในการแกวง การตัง้คาน้ีเปนเรือ่งปกติในโหมดการคนหา
ทั้งหมด.

หากตองการเปดหรือปดการสั่น หลังจากนั้นเลือกการสั่นในเมนูการตั้งคา แลว ใชปุมบวก (+) และปุมลบ (-).

การสั่นสะเทือนอาจไมรูสึกในโหมด All Metal ที่มีสัญญาณออน; มันจะสั่นเปนสัญญาณที่แรงขึ้น กลาวอีก
นัยหน่ึงการสัน่สะเทอืนไมไดเร่ิมตนท่ีความลึกท่ีไดยินจากเสยีงแตจะเริม่ตนท่ีความลึกนอยกวา ดงัน้ันหาก
คุณกําลังตรวจพบดวยการสั่นสะเทือนและโทนเสียงถูกปดลง คุณก็จะพลาดเสียงสัญญาณที่ออนแอและ
ความลึกได.

หมายเหตุ: การตั้งคาการสั่นจะอยูในโหมดปดเมื่อปดอุปกรณและเปดอีกครั้ง. 

ความสวาง 

คุณสามารถปรับระดับแสงไฟจอแสดงผลตามความชอบสวนตัวของคุณ ชวงระหวาง 0-4 และ A1-A4 ที่ระดับ 
0 ไฟแบ็คไลทจะปด เมื่อตั้งคาระหวาง A1-A4 จะสวางขึ้นในชวงเวลาสั้น ๆ  เมื่อตรวจพบเปาหมายหรือขณะหา
เมนูแลวมันก็จะปดเอง ที่ระดับ 1-4 จะติดสวางอยางตอเนื่อง การทํางานอยางตอเนื่องของแสงไฟจะมีผลตอการ
ใชพลังงานซึ่งไมแนะนํา.

การตัง้คาไฟแบ็คไลทจะถกูคนืคาไปยังการตัง้คาท่ีบันทกึไวในข้ันสดุทายเมือ่อุปกรณถกูปดและเปดอกีครัง้ การ
ตั้งคานี้เปนเรื่องปกติในโหมดทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงที่ทําในโหมดใด ๆ ยังใชกับโหมดอื่น ๆ.

ไฟ LED 

ไฟหนาใชสาํหรับการจดัแสงพ้ืนท่ีทีคุ่ณกาํลังสแกนในขณะท่ีการตรวจสอบท้ังในเวลากลางคืนหรอืใน
สถานที่มืด ในการเปดหรือปดไฟฉาย LED หลังจากเลือกไฟฉายในเมนูการตั้งคาแลว ใหใชปุมบวก (+) และ
ปุมลบ (-) ไฟฉาย LED ไมทํางานเมื่ออุปกรณปดอยู ขอแนะนําใหเปดเฉพาะเมื่อจําเปนเนื่องจากการใชงาน
แบตเตอรี่เสริม.

ตัวชี้เปา
Pinpoint คือการคนหาศูนยกลางหรือตําแหนงที่แนนอนของเปาหมายที่ตรวจพบ.

SIMPLEX+ เปนเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว หรืออีกนัยหนึ่งคือคุณตองเคลื่อนไหวจานขดลวดคนหาเหนือ
เปาหมายหรือเปาหมายเหนือขดลวดคนหาเพื่อใหอุปกรณตรวจจับเปาหมายได โหมดชี้เปาเปนโหมดที่ไมใช
การเคลื่อนไหว อุปกรณเครื่องยังคงใหสัญญาตอถีงแมวาจานขดลวดคนหาวางไวเหนือเปาหมาย.

เมือ่กดปุมชีเ้ปาและกดคางไวกราฟกท่ีประกอบดวยจดุลอมรอบดวยวงกลม 4 วง จะปรากฏในตรงกลางของหนา
จอ เมือ่เปาหมายใกลวงกลมจะหายไปทลีะอันและเมือ่ถงึจดุกึง่กลางของเปาหมายจดุจะยายไปอยูขางซายของจอ 
ในโหมดชี้เปา สัญญาณจะเพิ่มระดับเสียงสูงขึ้น เมื่อจานขดลวดคนหาเขาใกลเปาหมาย  ในโหมดนี้ อุปกรณจะ
ไมแยกเสียงหรือบอกรหัสเปาหมาย IDs.

การดําเนินการชี้เปา:

1)หลังจากท่ีตรวจพบเปาหมาย,ใหเปล่ียนยายจานขดลวดคนหา
ดานขางที่ไมมีการตอบสนองของเปาหมายและใหกดปุมชี้เปา.

2)   ใหกดปุมลงและนําจานขดลวดคนหาชีใ้กลกบัเปาหมายอยางชาๆโดย
ใหขนานกับพื้นดิน.

3) เสยีงสญัญาณจะดงัเพ่ิมข้ึน และเสยีงจะเปล่ียนไปเมือ่เขาใกลศูยนกลาง
เปาหมาย และจะทําใหจุดวงกลมเริ่มหายไปในกราฟกการชึ้เปา.

4) ทาํเครือ่งหมายบอกตําแหนงทีใ่หเสยีงดงัมากท่ีสดุโดยใชเคร่ืองมอืหรือ
เทาของคุณ.

5)ทําซําขั้นตอนขางตนโดยการเปลี่ยนทิศทางของคุณ 90 องศา ให
ปฏิบัติในการดําเนินการในทิศทางที่ตางกันสองถึงสามทิศทาง เพื่อที่
จะทําใหเปาหมายในบริเวณนั้นแคบเขามา เพื่อที่จุณจะรูรายละเอียดที่
แนนอนจองสถานที่ของเปาหมาย .

หมายเหตุ: ผูใชที่ไมมีประสบการณแลววางจานขดลวดคนหาบนพ้ืนดิน 
ใหกดปุมชีเ้ปาและสแกนบนเปาหมายจนกวาจะไดรบัสญัญาณในการดาํ
เนินการวิธีการดังที่ไวระบุดานตน.

ฟงกชั่นปดเสียง

เมือ่จาํเปนใหกดปุมหน่ึงครัง้เพ่ือปดเสยีงเคร่ืองตรวจจบัของคณุโดยไมตองเขาสูการตัง้คา. หากตองการ
เปดเสียง ใหกดปุมใดก็ได.

เปาหมายขนาดใหญหรือใกลพื้นผิว
เปาหมายท่ีอยูใกลกบัพ้ืนผิวอาจใหมคีวามแตกตางหลากหลายของสญัญาณไปยังอปุกรณ หากคุณสงสยัวา
เปนเปาหมายใกลพื้นผิวใหยกจานขดลวดขึ้นและแกวงใหชาๆจนกวาจะไดรับสัญญาณเดียว. 

สัญญาณเท็จและเหตุผล
 บางครัง้อุปกรณอาจผลิตสญัญาณท่ีคลายกบัสญัญาณเปาหมายแมวาจะไมมเีปาหมายโลหะอยู มเีหตผุลหลาย
ประการสําหรับสัญญาณปลอมที่ไดรับจากอุปกรณ สิ่งที่พบมากที่สุดคือแรพื้นดินหรือหินที่มีปริมาณแรธาตุ
สงูรอบสญัญาณแมเหล็กไฟฟาการดาํเนนิงานของเคร่ืองตรวจจบัอืน่ทีใ่กลเคยีงสนมิหรอืเหลก็สกึกรอนหรอื
ฟอยลในดินหรือเพราะตั้งคาความไวตั้งสูงเกินไป.

คุณสามารถดูระดับแรธาตุของพื้นดินโดยทําตามตัวบงชี้แรแมเหล็กบนหนาจอและปรับความไวตาม. 

สารสําคัญ! หากอุปกรณไดรับสญัญาณรบกวนและ/ หรือสงสญัญาณปลอมจาํนวนมากและคุณไมสามารถกาํ
จดัสญัญาณดงักลาวไดโดยการลดความไว สิง่แรกใหตัง้คาความไวของคุณกลับไปเปนระดบัเดมิ จากน้ันเพ่ิม
คาสมดุลพื้นดินระหวาง 90.1 - 91.0 ทีละรายการจนกวาจะมีการลดเสียงรบกวน เนื่องจากคาสมดุลพื้นดินจะ
เพ่ิมขึ้นความไวของอุปกรณที่มีไฟฟาแรงสูง ( เชน ธาตุเงินทองแดง ฯลฯ ) ซึ่งจะทําใหการหาเหรียญจะลดลง

สญัญาณแมเหล็กไฟฟารอบสามารถกาํจดัไดโดยการลดของคาเบ้ืองตน หากเคร่ืองตรวจจบัตัวอ่ืนทํางานอยู
ใกล ๆ คุณสามารถที่จะเปลี่ยนความถี่หรือกระทําการคนหาของคุณในระยะที่ไมมีการรบกวนเกิดขึ้น. 

ตัวบงชี้แรแมเหล็ก
ตวัชีว้ดัแรแมเหล็กประกอบดวย 5 ระดบั แถบตัวบงชีจ้ะไมเพ่ิมขึน้ในระดบัแรธาตตุาํในระหวางการคนหาและ
เคร่ืองเริม่ติด ในบรเิวณท่ีมรีะดบัแรแมเหล็กสงูแถบตวับงชีจ้ะเพ่ิมขึน้ตามความเขมขึน้ ซึง่การวดัน้ีสามารถสรปุ
ไดในระดับของคุณสมบัติแมเหล็กและความเขมของพื้นดิน.

การวดัน้ีมคีวามสาํคัญจากสองดาน ประการแรกในบริเวณท่ีมแีรแมเหล็กสงูความลึกในการคนหาจะตาํและผู
ใชควรจะตระหนักถงึความเปนจรงิน้ี ประการท่ีสองแรแมเหล็กเปนทรพัยสนิท่ีเห็นไดโดยเฉพาะอยางย่ิงกบัหิน
แรและการวัดนี้มีบทบาทสําคัญสําหรับอุปกรณที่จะกําจัดสัญญาณเท็จที่ผลิตโดยหินเหลานี้.
หินและการคนหาในภูมิประเทศที่มีหิน
สภาวะพ้ืนท่ีทาทายเกดิขึน้โดยเฉพาะอยางย่ิงเมือ่คณุสมบัตกิารนําไฟฟาและคุณสมบตัแิมเหล็กของพ้ืนดนิเขม
เกนิไป การทํางานของอปุกรณเหนือพ้ืนดนิดงักลาวจะทําไปไดโดยการเลือกโหมดการทํางานทีด่ทีีส่ดุความไว
และการตั้งคาสมดุลพื้นดิน.

หินตางๆ และสิง่ผุพังภายในพ้ืนดนิมคีวามสาํคัญเทากบัพ้ืนดนิของมนัเอง ในการคนหาและคุณภาพการตรวจ
จับเปาหมาย.

หินรอนจะแยกเปนลบหรือบวกตามคา ID ตําของเหลาหินหรือคาสูงเมื่อเทียบกับคา ID ของหินที่อยูในดิน 
ทั้งแบบชนิดหนึ่งหรือทั้งสองชนิดอาจขึ้นอยูในแตละพื้นที่ ผลกระทบเชิงลบและในเชิงบวกที่กลาวถึงที่นี่จะ
ถกูตองถาสมดลุพ้ืนดนิจะทําอยางถกูตองบนพ้ืนดนิทีม่อียู มฉิะน้ันตวัดนิเองจะไมทําหนาท่ีแตกตางไปจากหิน
รอนในแงของคา ID. 

หินบวกทําหนาทีเ่ชนเดยีวกบัโลหะและจะออกเสยีงโลหะ ในโหมดโลหะท้ังหมดจะออกเสยีง "ซปิ ซปิ" เมือ่จาน
ขดลวดคนหาจะถกูยายไปอยูเหนือหิน หากสญัญาณมีความแขง็แรงพออปุกรณอาจผลติคา ID สาํหรบัหินเหลา
นี้ หินเชิงลบในโหมดโลหะทั้งหมดผลิตเสียง "boing" ยาวเมื่อขดลวดคนหาจะถูกยายไปอยูเหนือหิน อุปกรณ
ไมไดใหคา ID สําหรับหินเหลานี้แมวาสัญญาณจะแรง.

หินในเชิงบวกใหเสียงโลหะทั่วไปในโหมดการเลือกปฏิบัติ หินเชิงลบไมไดใหเสียงในโหมดการเลือกปฏิบัติ 
(ยกเวนกรณีหายากของสัญญาณเท็จ).

ดงัน้ันคณุสามารถตัดสนิใจจากการฟงการตอบสนองของเสยีงท่ีออกโดยอุปกรณในพ้ืนทีน้ั่น ถาคุณไดยินเสยี
โลหะกห็มายความวาคณุไดตรวจพบหินบวกหรอืชิน้สวนของโลหะ แตถาหากคุณไดรบัสญัญาณทีแ่รงข้ึนและ
คา ID ท่ีมเีสถยีรภาพคณุกส็ามารถจะแยกแยะไดวาเปาหมายท่ีตรวจพบเปนหินหรอืโลหะไดโดยการตรวจสอบ
จากคา ID แตอยางไรก็ตามโปรดจําไววาสัญญาณออนอาจจะออกคา IDsได และถาโลหะที่แตกตางกันอยูใน
ใตหินอาจจะออกเสยีงสญัญาณโลหะท่ีแตกตางกนั ดงัน้ัน การกรทําท่ีเหมาะสมท่ีสดุกคื็อการขดุข้ึนมาเมือ่ได
รับสัญญาณโลหะ.

โลหะใตหิน
SIMPLEX + ไดเพิ่มความเปนไปไดของการตรวจจับเปาหมายโลหะภายใตหินแรโดยไดผานการปรับการตั้ง
คาทีเ่หมาะสมของคณุ ผลรวมกนัทีส่รางขึน้โดยหนิและโลหะรวมกนัคาจะตํากวาผลกระทบทีโ่ลหะสรางดวย
ตัวเองและคา ID ก็จะแสดงความแตกตางจากที่คาดหวังคา ID ของโลหะ การแสดงคา ID จะเกิดขึ้น จาก การ 
รวมตัวกัน ของ หินและโลหะ และ ไดใกลเคียง กับ ID ของหินถาขนาดของโลหะที่ เล็กกวามีความสัมพันธกับ
หิน โปรดจําไววาโลหะภายใตหินรอนจะไมปรากฏขึ้นพรอมกับ ID โลหะของตัวเอง ตัวอยางเชน, ชิ้นทองที่
อยูภายใตอิฐอาจผลิตเสียงเหล็กและคา ID.

จํ า ห ลั ก ก า ร น้ี ง า ย ม า ก ที่ มั น จ ะ ช ว ย ใ ห คุ ณ ป ร ะ ห ยั ด เ ว ล า ม า ก : 
"ถาเปาหมายที่คุณตรวจพบไมไดเปนหินก็สามารถเปนโลหะ".

Tกญุแจสาํคัญในการตรวจสอบเปาหมายภายใตหินแรโดยเฉพาะอยางย่ิงเมือ่หินในเชงิบวกอยู คําถามคือความ
รูของคา ID สูงสุดที่ผลิตโดยหินบวกรอบ หากคุณกําลังทําการคนหาในโหมด All Metal ใหตรวจดู ID ที่ผลิตโดย
อุปกรณ ถา ID ทีอุ่ปกรณของคุณใหอยูใกลกบัโซนหินและโซนเหลก็กเ็ปนไปไดมากท่ีคุณตรวจพบเปาหมายภาย
ใตหิน.

ถาหินรอนในพื้นที่คนหาของคุณมีแนวโนมที่จะใหคารหัส IDs สูงแลวโอกาสของสัญญาณของโลหะขนาด
เล็กที่อยูขางใตจะสูงเชนกัน.

การตรวจหาบนชายหาดและใตนํา
SIMPLEX+ เปนเคร่ืองตรวจจบัโลหะกนันาํ ซ่ีงทําใหการตรวจสอบหาโลหะเปนไปอยางสะดวกทัง้ในใตนาํและบน
ชายหาด.
ตามทีอ่ธบิายไวกอนหนาน้ี นาํเกลือและบรเิวณดางเปนสือ่กระแสไฟฟาอยางมนัียสาํคญัและทําใหเกดิผลกระ

ทบคลายกับเหล็กในเครื่องตรวจจับ โหมด SimpleX Beach ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับเงื่อนไขดัง
กลาว ซึ่งคุณสามารถดําเนินการคนหาไดอยางงายดายโดยใชโหมด Beach โดยไมตองตั้งคาพิเศษใด ๆ.

โหมดชายหาดเหมาะสําหรับหาดทรายเปยกเค็ม คุณสามารถใชโหมดอื่น ๆ  ในขณะที่ดําเนินการคนหาทราย
แหงบนชายหาด.

คุณควรพิจารณาขั้นตอนตอไปนี้ในขณะที่ดําเนินการคนหาบนหาดทรายเปยกหรือใตนํา:

1) เมือ่คณุแกวงขดลวดคนหาเหนือหลุมทีคุ่ณขุดในทรายเปยกชายหาด, คุณสามารถรับสญัญาณโลหะ ซีง่เปน
สภาพปกติ.
2) ขดลวดคนหาอาจใหสญัญาณปลอมเมือ่อยูในน้ําและออกมาจากนาํดงัน้ันโปรดพยายามท่ีจะใหใชขดลวด
ทั้งที่อยูในนํ้าหรือออกมาจากนํา.
3) ในขณะที่การตรวจสอบบนหาดทรายที่ทรายเปยก ควรหลีกเล่ียงการถูหรือกดปุมขดลวดคนหาบนพื้นดิน 
มิฉะนั้นอุปกรณอาจใหสัญญาณเท็จ.
4) เม่ือออกไปจากทรายเปยกไปหย่ังทรายแหงหรอืจากทรายแหงไปทรายเปยก ในขณะทีห่าโลหะบนชายหาด
, อปุกรณอาจปลอยสัญญาณปลอมออกมา กราวบาลาสของเครื่องตรวจจบัจะถูกเปลีย่นหลังจากทีคุ่ณเปลี่ยน
จากทรายแหงไปหยั่งทรายเปยก.
5) ถาคุณไมสามารถกราวบาลาสบนทรายเปยกและ/หรือในนําเกลือ, ลองกราวลาสดวยมือ หากคุณยังไม
สามารถปรับสมดุลพื้นดินได ใหตั้งคาความสมดุลของพื้นดินเปน 00.0 ดวยตนเอง.

ใสใจกับรายการดานลางหลังจากใชอุปกรณโดยเฉพาะอยางยิ่งใชกับนําเค็ม:
1. ลางกลองระบบ, เพลาและขดลวดดวยนําประปาและใหแนใจวาไมมีนําเกลือที่เหลืออยูในระหวางตัว
เชื่อมตอ.
2. หามใชสารเคมีใดๆเพ่ือทําความสะอาดและ/หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นใด.
3. เช็ดหนาจอและเพลาดวยผานุมที่แหง หรือผากันรอยขีดขวน.

การตรวจสอบไอคอนของขดลวด
การบงบอกถงึการหยดุชะงกัในสญัญาณเครือ่งสงสญัญาณของจานคนหา อาจจะเกดิจากตวัเชือ่มตอ
ขดลวดคนหาอาจไมไดยึดตดิกนั, เกดิจาการตอท่ีหลวมหรือเกดิจากการยกเลิกการเชือ่มตอ. หากคุณ
เปนเจาของเครือ่งตรวจจบัโลหะอ่ืนท่ีมข้ัีวตอขดลวดเดยีวกนัโปรดตรวจสอบใหแนใจวาคณุไมไดแนบ
ขดลวดผิดโดยไมไดตั้งใจ หากไมมีขางตนที่มีอยู, ขดลวดคนหาหรือสายของมันอาจมีขอบกพรอง. 
หากปญหายังคงมีอยูเมื่อคุณเปลี่ยนขดลวดคนหาอาจมีปญหาในวงจรควบคุมของขดลวด.

บันทึกและคาเริ่มตนจากโรงงาน
SIMPLEX+ จะบันทึกการต้ังคาท้ังหมดโดยอัตโนมตัเิมือ่คุณปดและเปดเครือ่งตรวจจบัของคุณอกีครัง้ยกเวนก
ลาวบาลาส, จุดเริ่มตน, ใหปรับเปลี่ยนความถี่และใหเปด/ปดไฟฉาย LED. 

หากตองการยอนกลับกลับไปเปนคาเริ่มตนจากโรงงานโปรดทําตามขั้นตอนดานลาง:

* เปดเครื่องตรวจจับโดยการกดปุมเพาเวอร.
* เมื่อโลโก SIMPLEX + ปรากฏขึ้นบนหนาจอใหกดปุมการตั้งคาคางไว และ Pinpoint / ยืนยันพรอมกันจนกวา
จะไดยินเสียงบี๊ปสั้น 3 ครั้ง.

ปรับปรุงซอฟตแวร
SIMPLEX+ ความสามารถอัพเดตซอฟตแวร การอัพเดทซอฟตแวรท้ังหมดไดทาํหลังจากท่ีอุปกรณไดถกูปลอย
ออกสูตลาด และทางเราจะประกาศบนหนาเว็บของผลิตภัณฑพรอมกับคําแนะนําการปรับปรุง.

ขอมูลเวอรชันของระบบ:
รุนซอฟตแวรของ SIMPLEX + จะแสดงที่ดานลางของหนาจอทุกครั้งที่คุณเปดเครื่องตรวจจับในแตละครั้ง.
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กดปุมการตั้งคาเพื่อเขาถึงการตั้งคาทั้งหมด เมื่อกดปุมการตั้งคา การตั้งคา
ระดับเสียงซึ่งเปนการตั้งคาแรกในแถบการตั้งคาท่ีอยูดานลางของหนาจอ 
จะถกูเนนเปนสดีาํ ทกุคร้ังทีคุ่ณกดปุมการต้ังคา การต้ังคาถดัไปบนแถบบาร
จะถูกเลือกและคาจะปรากฏบนหนาจอ คุณสามารถเปลี่ยนคาไดโดยใชปุม
บวก (+) และลบ (-).

หากตองการออกจากการตั้งคา ใหกดลูกศรขึ้น / ปุมยอนกลับ หรือกดปุมตั้ง
คาทีละปุมจนกระทั่งหนาจอหลักปรากฏขึ้น ในขณะที่ในแถบการตั้งคา, ถา
ไมมปุีมกดในใหนานพอ, การต้ังคาจะหมดเวลาและอุปกรณจะกลับไปหนาจอ
หลัก. 

หมายเหตุ: การเลือกปฏิบัติรอยบากไมไดใชงานในโหมด All Metal และการ
ตั้งคาปริมาณเหล็กจะไมทํางานในโหมด All Metal และ Beach จึงทําใหไม
สามารถเลือกได การต้ังคา Threshold ปรากฏขึน้แทนท่ีการตัง้คารอยในโหมด
โลหะทั้งหมด.

ปริมาณเสียง

การควบคุมน้ีชวยใหคุณสามารถเพ่ิมหรอืลดระดบัเสยีงของอุปกรณตามการตัง้คาและสภาพแวดลอมของ
คุณ การตั้งคาระดับเสียงประกอบดวย 4 ระดับ และถูกปรับโดยใชปุมบวก (+) และลบ (-) เมื่อคุณปดเครื่อง เครื่อง
กจ็ะเริม่ดวยระดบัเสยีงสดุทายทีคุ่ณเลือก การตัง้คาน้ีเปนเรือ่งปกตสิาํหรับโหมดทัง้หมด การเปล่ียนแปลงจะมผีล
ในทุกโหมด.

เมื่อคุณเสียบหูฟงแบบมีสายเขากับ SIMPLEX+ ระดับเสียง 2 ชุดจะแสดงในการตั้งคา
ระดับเสียง: ตําและปรับระดับไดสูงระหวาง 1-4 ระดับ.    

เนื่องจากระดับเสียงมีผลตอการใชพลังงาน เราจึงขอแนะนําวาไมควรเพิ่มปริมาณมากกวาที่จําเปน. 

กราวบาลาส

SIMPLEX+ ถกูออกแบบมาเพ่ือทาํงานโดยไมมกีราวบาลาสในโหมดสนามและสวนสาธารณะในภมูปิระเทศ
สวนใหญ อยางไรกต็ามสาํหรับผูใชท่ีมปีระสบการณและอยูในบรเิวณท่ีมแีรธาตุสงู กราวบาลาสจะมคีวามลึกและ
เพิ่มความสเถียรเปนพิเศษใหกับอุปกรณไดเปนอยางดี.

กราวบาลาสสามารถดําเนินการในสองวิธีดวย SIMPLEX +: อัตโนมัติและใชมือ.

เมื่อเลือกกราวบาลาสในเมนูการตั้งคาอุปกรณจะเปลี่ยนเปนโหมด All Metal โดยอัตโนมัติโดยไมคํานึงถึงโหมด
การคนหาที่เลือก.

กราวบาลาสอัตโนมัติ
กราวบาลาสอัตโนมัติจะดําเนินการดังตอไปนี้ในทุกโหมดการคนหา:

1. หาจุดที่ไมมีโลหะ

2. หลังจากเลือกการตัง้คากราวบาลาสในแถบการต้ังคา, กดและคางปุมระบุ/ ยืนยันและเริม่ตนอดัจานขดลวดข้ึน
และลงจากประมาณ 15- 20ซม. (~6''-- 8') เหนือพื้นดินลงไป 3 ซม. (~1'' ) ใหอยูบนพื้นดินโดยเคลื่อนไหวแบบนุม
นวลและขยับใหมันขนานไปกับบนพ้ืนดิน.

3. ดําเนินการตอจนกวาจะมีเสียงเตือนดังขึ้นนั้น เมื่อไดยินเสียงก็แสดงใหเห็นวากราวบาลาสไดเสร็จสมบูรณ
แลว จะขึ้นอยูกับสภาพดิน, ซึ่งมักจะใชเวลาประมาณ 2- 4ปม ก็แสดงวากราวบาลาสไดเสร็จสมบูรณแลว.

4. เมื่อเสร็จสิ้นความสมดุลของกราวบาลาส  คากราวบาลาสจะแสดงผลบนจอ อุปกรณยังคงสมดุลกราวบาลา
สและออกเสียงบี๊ปตราบเทาที่คุณอัดจานขดลวดขึ้นลง เพื่อใหแนใจวากราวบาลาสสมดุลกันเปนที่เหมาะ ทํา
กราวบาลาสอยางนอย 2-3 ครั้งและตรวจสอบคากราวบาลาสบนจอแสดงผล โดยทั่วไปความแตกตางระหวาง
คาจะตองไมสูงกวา 1-2 ตัวเลข.

5. ถาคุณไมสามารถทํากราวบาลาส ในกรณีที่ไมมีเสียงเตือนดัง BEEP, มันหมายความวาทั้งพื้นดินมีสื่อกระแส
ไฟฟามากเกินไปหรือไมก็มีความเปนแรธาตุในพื้นดิน หรือมีเปาหมายดานลางของจานขดลวด ในกรณีนี้ ลอง
ปรับกราวบาลาสอีกครั้งที่จุดอื่น. 

หมายเหตุ: หากแรพื้นดินตําเกินไปทําใหกราวบาลาสอัตโนมัติอาจลมเหลวในการทํางานในโหมดอื่น ๆ  ยกเวน
โหมด Beach. 

ความสมดุลของพื้นดินดวยตนเอง
อนุญาตใหคุณปรับเปลี่ยนคาสมดุลพื้นดินดวยตนเอง มันไมไดเปนที่ตองการโดยสวนใหญเพราะตองใชเวลา 
อยางไรก็ตาม, มันเปนตัวเลือกที่ตองการในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการสมดุลพื้นดินอัตโนมัติหรือปรับจูนเปน
สิ่งจําเปนสําหรับคาสมดุลพื้นดินอัตโนมัติ.

SIMPLEX+ถกูออกแบบมาเพ่ือใหกราวบาลาสอตัโนมตัสิะดวกกบัทกุประเภทของพ้ืนดนิ อยางไรกต็ามพ้ืนดนิอาจ
ไมเหมาะสาํหรบัการปรบักราวบาลาสอตัโนมตัใินบางกรณแีละอุปกรณไมสามารถกราวบาลาสในบรเิวณดงักลาว
ได ตวัอยางเชนหาดทรายเปยกดนิท่ีมนีาํดางหรอืเค็ม บรเิวณท่ีมขียะ ทุงนา บรเิวณท่ีมแีรสงูและบรเิวณท่ีมแีรธาตุ
ตาํมากไมเหมาะสาํหรับกราวบาลาสอัตโนมตั ิในภมูปิระเทศดงักลาวคณุสามารถสมดลุพ้ืนดนิอัตโนมตัใินโหมด 
Beach แลวสลับไปยงัโหมดอืน่ ๆ  หรอืลองสมดลุพ้ืนดนิดวยตนเอง อยางไรกต็าม, สมดลุดนิดวยตนเองตองพัฒนา
ทักษะและใชเวลาในการฝกฝน.

วิธีดําเนินการสมดุลภาคพื้นดินดวยตนเอง:
1) หาจุดที่ชัดเจนโดยไมตองเปนโลหะและเลือกการตั้งคาของกราวบาลาส.

2) คุณจําเปนตองฟงเสียงที่มาจากพื้นดินเพื่อการดําเนินการกราวบาบาสดวยมือ ปมจานขดลวดคนหาขึ้นและ
ลงจากประมาณ 15-20 ซม. (~ 6'' - 8 '') เหนือพื้นดินลงไป 3 ซม. (~ 1'') เหนือจากพื้นดินที่มีการเคลื่อนไหวราบ
รื่นและทําใหมันขนานกับพื้นดิน.

หากเสียงสูงข้ึนเม่ือยกปดจานขดลวดคนหาเหนือพ้ืนดินทําใหคากราวบาบาสตาํเกินไป ผลจากพ้ืนดินเปนลบและ
คากราวบาลาสจะตองเพ่ิมข้ึนโดยใชปุมบวก ( + ) ในทางกลับกนัถาเสียงไดรับสูงข้ึนเม่ือลดขดลวดการคนหาลง
สูพ้ืนดินคากราวบาลาสสูงเกินไป ผลจากพ้ืนดินเปนบวกและคากราวบาลาสตองลดลงโดยใชลบ ( -) ปุม.

3) คากราวบาลาสจะแสดงผลบนจอ และยังแสดงผลอยูณตอนน้ัน คุณสามารถกลับไปยังหนาจอกราวบาลาสโดย
การเลือกคากราวบาลาสจากเมนูการตั้งคาอีกครั้งหากหนาจอเปลี่ยนสลับกันไป.

ฟงกชันคากราวบาลาสดวยมือใหอยูในระหวาง 0-99.9 กดปุมบวก (+) หรือลบ (-) เพื่อเพิ่มหรือบดคากราวบาลา
สตามลําดับ กดปุมทีละครั้ง และนับคาทีละรายการ และถากดปุมคางไวจะทําหาเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว.

4) ทําซําขั้นตอนขางตนจนกวาจะไดยินเสียงจากพื้นดินจนกวาจะไมมีเสียง.

เสยีงอาจไมถกูตัดออกอยางสมบูรณในบางพ้ืนที ่ในกรณเีหลาน้ีฟงเสยีงท่ีออกมา ในขณท่ียายจานขดลวดออก
ทางอื่นและใหจานขดลวดหางจากพื้นดินเพื่อตรวจสอบความสมดุลของพื้นดินที่ถูกตอง หากมีความแตกตาง
ระหวางสองเสียงแลวแสดงวากราวบาลาสไดถูกตั้งคาอยางถูกตอง.

สําคญั! นักเดนิเครือ่งตรวจจบัท่ีมปีระสบการณจะปรับการตัง้คากราวบาลาสใหการตอบสนองในเชงิบวกเล็กได
นอย (เสียงออนแอ แตเสียงที่ผลิตเมื่อยายจานขดลวดคนหาใหใกลกับพื้นดิน) วิธีนี้อาจใหผลลัพธที่ดีสําหรับผู
ใชที่มีประสบการณในบางสาขาที่มีการคนหาเปาหมายขนาดเล็ก.

สําคัญ! หากอุปกรณไดรับสัญญาณรบกวนและ
/หรือสงสัญญาณหลอกมากและคุณไมสามารถกําจัดสัญญาณดังกลาวไดโดยการลดความไวไดใหตั้งคาควา
มไวของคณุกลับไปเปนระดบัเดมิ จากน้ันเพ่ิมคาสมดลุพ้ืนดนิระหวาง 90.1 - 91.0 ทีละรายการจนกวาจะมกีารตัด
เสียงรบกวนออกไป คากราวบาลาสจะเพิ่มขึ้นความไวของอุปกรณที่จะนําไฟฟาสูง (เงิน ทองแดง ฯลฯ ) เหรียญ
จะลดลง.

คาสมดุลภาคพื้นดิน
คากราวบาลาสใหขอมูลเกี่ยวกับพื้นดินที่คุณกําลังคนหาอยู กับพื้นดินบางชนิดโดยทั่วไปซี่งจะมีดังนี้:

0-25          นํ้าเค็มหรือดินดางเปยก                                                                                                                                  
25-50        นําเค็มและดินดางเปยกปกคลุมดวยชั้นแหง
50-70        ดินปกติ,  ดินคุณภาพตํ่า                                                                                                                                                  
70-90        ดินแมเหล็กสูง แมเหล็กหรือ maghemite และดินแรที่มีแรสูง ทรายสีดํา.

คาแรเหล็ก

การปรับหรือปดเสียงของคาเสียงเหล็กตํา ประกอบดวย 3 ระดับและสามารถปรับไดโดยใชปุมบวก (+) 
และลบ (-).

ในขณะที่คุณลดปริมาณเหล็กจะทําใหปริมาณการตอบสนองเสียงอุปกรณผลิตสําหรับโลหะเหล็กจะลดลง เมื่อ
เสียงเหล็กถูกปดอุปกรณจะตรวจจับเปาหมายของเหล็ก เปาหมาย ID จะปรากฏบนหนาจอ แตจะทําใหอุปกรณ
ไมมีเกิดเสียงเตือนใด ๆ. 

การตั้งคาปริมาณเหล็กไมสามารถใชในโหมด All Metal และ Beach ได จึงทําใหไมสามารถเลือกได.

การปรบัระดบัคาเสยีงเหล็กสามารถใชกบัโหมดการคนหาท่ีเลือกไวเทาน้ัน การเปล่ียนแปลงจะไมมผีลตอโหมด
อื่น.

ขอจํากัด

ในโหมด All Metal การคนหาจะดําเนินการดวยเสียง hum อยางตอเนื่องในพื้นหลังหรือที่เรียกวา
เสยีงเกณฑ ความดงัของ hum น้ีโดยตรงสงผลกระทบตอความลึกของการตรวจสอบของเปาหมายท่ีมขีนาดเล็ก
และลึกกวาและจะถูกปรับโดยการตั้งคาเกณฑ หากคาเกณฑถูกตั้งคาสูงเกินไป อาจไดยินเสียงสัญญาณเปา
หมายออนแอได ในทางตรงกันขามถาเกณฑตําเกินไป ทําใหเกิดความไดเปรียบของการตั้งคาความลึกขึ้นได 
กลาวอกีนัยหน่ึงสญัญาณทีอ่อนแอของเปาหมายทีม่ขีนาดเล็กหรอืลึกกวาอาจทําใหพลาดเปาหมายได ขอแนะ
นําใหผูใชละจากการตัง้คาน้ีเปนคาหลอก และสาํหรบัผูใชทีม่ปีระสบการณเพ่ือปรับใหอยูในระดบัสงูสดุซึง่พวก
เขายังสามารถไดยินเสียงสัญญาณเปาหมายที่ออนแอได.

ในโหมด All Metal การตั้งคาเกณฑสําหรับแตละระดับความไวจะปรับใหเหมาะสมเพื่อใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
บนภูมิประเทศที่แตกตางกัน คุณสามารถปรับการตั้งคาเกณฑระหวาง -50 +50 ตามสภาพดิน การปรับเกณฑ
จะใชกับการตั้งคาความไวที่เทานั้น.

การแบงแยกตามชอง

ใชการตั้งคาจากการแยกของชองตางๆ เพื่อกําจัดโลหะที่ไมพึงประสงคจากการตรวจจับเชนขยะตางๆ. 

SIMPLEX+ มี 20 พิกเซลหรือ "ชอง"แยกคา, ซึ่งแสดงภายใตขนาดรหัสเปาหมาย ID ที่มีกลองขนาดเล็ก. แตละ
ชองแสดงกลุมของ 5 หมายเลข (01-05, 06-10, 11-15 และอื่น ๆ) การรวมกันของชองเหลานี้สามารถปฏิเสธหรือ
ไดรับการยอมรับขึ้นอยูกับความตองการของเลือกในแตละชองของคุณ แตละชองที่ถูกปฎิเสธกลับมาจะขึ้นเปน
ตัวหนังสือสีดําเขม.

คาการแบงแยกชองสามารถใชได 2 วิธีที่แตกตางกันใน SIMPLEX +: อัตโนมัติหรือดวยมือ.

อัตโนมัติ:
1. กดปุมการตั้งคาแลวเลือกการตั้งคาแบงแยกตามชองตางๆ.
2. แกวงจานขดลวดเหนือโลหะที่คุณไมตองการ คาแบงแยกชองจะแสดงถึงกลุม IDs ของโลหะซี่งจะขึ้นเปนตัว
หนังสือสีดําเขมขึ้นมา.

3. กดปุมยืนยัน. 

คูมือ:
1. กดปุมการตั้งคาแลวเลือกการตั้งคาแบงแยกชองตางๆที่แถบการตั้งคา จะขึ้นเครื่องหมาย X  ถูกจะปรากฏขึ้น
บนหนาจอพรอมกับเคอรเซอรลูกศรขนาดเล็กใตแถบ ID ที่ดานบนของหนาจอ.

2. ยายเคอรเซอรลูกศรโดยใชปุมบวก (+) และลบ (-) และเลือกชองที่มีรหัส ID ที่คุณไมตองการ. 

3. กดปุมยืนยัน ในชองจะขึ้นเปนตัวหนังสือสีดํา.

ยกตัวอยางเชน สมมติวาคุณไมตองการโลหะที่มี 27 ID ใหเลือกการตั้งคาการแบงแยกชองในแถบการตั้งคา 
เคอรเซอรจะปรากฏอยูใตชองแรก การใชปุมบวก (+) และโดยคูณ 5 เทา จากนั้นใหเลื่อนเคอรเซอรไปที่ชอง
ที่ 6 ซึ่งแสดงรหัสระหวาง 26-30 กดปุมยืนยันหนึ่งครั้ง ในชองและไอคอน X บนหนาจอจะขึ้นเปนตัวเนนสีดํา 
หลังจากนี้อุปกรณจะไมใหการตอบสนองเสียงใด ๆ สําหรับโลหะที่มี 26-30 ID . 

เคอรเซอรจะปรากฏที่ดานซายทายสุด ในครั้งตอไปที่คุณใชการตั้งคาการแบงแยกชองเลือกปฎิบัติ.

ในการตัง้คาการแบงแยกชอง กลุมรหัส IDs ทัง้หมดจะถกูปดจะพรอกบัแสดง X และรหัสท่ีไมไดปดจะแสดงพรอม
กับเครื่องหมายถูก. 

คุณสามารถปดชองตางๆไดทั้งแบบอัตโนมัติหรือดวยมือ. 

เมื่อตองการเปดรหัส ID อีกครั้ง ใหเลือกปดชองตางๆดวยการเลือกกดปุมบวก (+) และลบ (-) หรือแกวางจานขด
ลวดเหลือโลหะที่คุณไมตองการกอนและกดปุมยืนยัน.

การเปลี่ยนความถี่

มันถูกใชเพ่ือขจัดการรบกวนแมเหล็กไฟฟาที่อุปกรณที่ไดรับจากเคร่ืองตรวจจับอื่นท่ีทํางานในชวง
ความถี่เดียวกันในบริเวณใกลเคียงหรือจากสภาพแวดลอม หากไดรับสัญญาณรบกวนมากเกินไปเมื่อ
ขดลวดคนหาถกูยกขึน้ในอากาศ, น้ีอาจเกดิจากการแทรกแซงสญัญาณแมเหล็กไฟฟาทองถิน่หรือจาก
การตั้งคาที่มากเกินกําหนด. 

เพ่ือขจดัเสียงรบกวนท่ีเกิดจากการรบกวนแมเหล็กไฟฟา ใหลองเปล่ียนความถ่ีกอน ๆ ท่ีจะลดความไวเพ่ือใหได
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเพ่ิมความลึก การเปล่ียนความถ่ีประกอบดวย 3 ข้ันตอนเล็ก ๆ  (F1-F2-F3) การตัง้คาเร่ิม
ตนคือ F2 ซ่ึงเปนความถ่ีกลาง ความถ่ีท่ีเลือกจะถูกเนนเปนสีดําเขม.

เมื่อตองการเปลี่ยนความถี่หลังจากเลือกความถี่ในเมนูการตั้งคา ใหใชปุมบวก (+) และปุมลบ (-).

สําคญั! การเปล่ียนความถีอ่าจทาํใหประสทิธภิาพการทํางานลดลง ดงัน้ันจงึขอแนะนําใหคุณเปล่ียนความถีเ่วน
ตอเมื่อมีความจําเปนเทานั้น. 

การเชื่อมตอแบบไรสาย

ใชเพื่อเปดและปดการเชื่อมตอหูฟงไรสายและเพื่อเปลี่ยนชอง.

หลังจากเลือกการตั้งคาการเชื่อมตอแบบไรสายในแถบการตั้งคาคุณสามารถเปลี่ยนชองระหวาง 1-5 หรือคุณ
สามารถปดการเชื่อมตอไรสายโดยเลือกตําแหนงไปที่ 0.

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหูฟงไรสายโปรดอานคําแนะนําที่มาพรอมกับหูฟง.

ระบบสั่น

คุณลักษณะน้ีสามารถใหการตอบรับแกผูใชโดยการแสดงลักษณะพิเศษของการสั่นสะเทือนเมื่อตรวจ
พบเปาหมาย สามารถใชไดอยางอิสระหรือรวมกับการตอบสนองของเสียง. เมื่อการตอบสนองของเสียงถูกปด
ใชงานการตอบสนองท้ังหมดในระหวางการตรวจหาเปาหมายจะตอบสนองกบัผูใชโดยเปนระบบสัน่สะเทือน
เทานั้น.

เมือ่เปดการสัน่อุปกรณใหสญัญาณการสัน่สะเทือนจะสัน้เมือ่ตรวจจบัเปาหมาย ขนาดของเอฟเฟกตการสัน่สะเทอืน
จะแตกตางกนัไปตามความลึกของเปาหมายและความเร็วในการแกวง การตัง้คาน้ีเปนเร่ืองปกติในโหมดการคนหา
ทั้งหมด.

หากตองการเปดหรือปดการสั่น หลังจากนั้นเลือกการสั่นในเมนูการตั้งคา แลว ใชปุมบวก (+) และปุมลบ (-).

การสั่นสะเทือนอาจไมรูสึกในโหมด All Metal ที่มีสัญญาณออน; มันจะสั่นเปนสัญญาณที่แรงขึ้น กลาวอีก
นัยหน่ึงการสัน่สะเทอืนไมไดเร่ิมตนท่ีความลึกท่ีไดยินจากเสยีงแตจะเริม่ตนท่ีความลึกนอยกวา ดงัน้ันหาก
คุณกําลังตรวจพบดวยการสั่นสะเทือนและโทนเสียงถูกปดลง คุณก็จะพลาดเสียงสัญญาณที่ออนแอและ
ความลึกได.

หมายเหตุ: การตั้งคาการสั่นจะอยูในโหมดปดเมื่อปดอุปกรณและเปดอีกครั้ง. 

ความสวาง 

คุณสามารถปรับระดับแสงไฟจอแสดงผลตามความชอบสวนตัวของคุณ ชวงระหวาง 0-4 และ A1-A4 ที่ระดับ 
0 ไฟแบ็คไลทจะปด เมื่อตั้งคาระหวาง A1-A4 จะสวางขึ้นในชวงเวลาสั้น ๆ  เมื่อตรวจพบเปาหมายหรือขณะหา
เมนูแลวมันก็จะปดเอง ที่ระดับ 1-4 จะติดสวางอยางตอเนื่อง การทํางานอยางตอเนื่องของแสงไฟจะมีผลตอการ
ใชพลังงานซึ่งไมแนะนํา.

การตัง้คาไฟแบ็คไลทจะถกูคนืคาไปยังการตัง้คาท่ีบันทกึไวในข้ันสดุทายเมือ่อุปกรณถกูปดและเปดอกีครัง้ การ
ตั้งคานี้เปนเรื่องปกติในโหมดทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงที่ทําในโหมดใด ๆ ยังใชกับโหมดอื่น ๆ.

ไฟ LED 

ไฟหนาใชสาํหรับการจัดแสงพ้ืนท่ีทีคุ่ณกาํลังสแกนในขณะท่ีการตรวจสอบท้ังในเวลากลางคืนหรอืใน
สถานที่มืด ในการเปดหรือปดไฟฉาย LED หลังจากเลือกไฟฉายในเมนูการตั้งคาแลว ใหใชปุมบวก (+) และ
ปุมลบ (-) ไฟฉาย LED ไมทํางานเมื่ออุปกรณปดอยู ขอแนะนําใหเปดเฉพาะเมื่อจําเปนเนื่องจากการใชงาน
แบตเตอรี่เสริม.

ตัวชี้เปา
Pinpoint คือการคนหาศูนยกลางหรือตําแหนงที่แนนอนของเปาหมายที่ตรวจพบ.

SIMPLEX+ เปนเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว หรืออีกนัยหนึ่งคือคุณตองเคลื่อนไหวจานขดลวดคนหาเหนือ
เปาหมายหรือเปาหมายเหนือขดลวดคนหาเพื่อใหอุปกรณตรวจจับเปาหมายได โหมดชี้เปาเปนโหมดที่ไมใช
การเคลื่อนไหว อุปกรณเครื่องยังคงใหสัญญาตอถีงแมวาจานขดลวดคนหาวางไวเหนือเปาหมาย.

เมือ่กดปุมชีเ้ปาและกดคางไวกราฟกท่ีประกอบดวยจดุลอมรอบดวยวงกลม 4 วง จะปรากฏในตรงกลางของหนา
จอ เมือ่เปาหมายใกลวงกลมจะหายไปทลีะอนัและเมือ่ถงึจดุกึง่กลางของเปาหมายจดุจะยายไปอยูขางซายของจอ 
ในโหมดชี้เปา สัญญาณจะเพิ่มระดับเสียงสูงขึ้น เมื่อจานขดลวดคนหาเขาใกลเปาหมาย  ในโหมดนี้ อุปกรณจะ
ไมแยกเสียงหรือบอกรหัสเปาหมาย IDs.

การดําเนินการชี้เปา:

1)หลังจากท่ีตรวจพบเปาหมาย,ใหเปล่ียนยายจานขดลวดคนหา
ดานขางที่ไมมีการตอบสนองของเปาหมายและใหกดปุมชี้เปา.

2)   ใหกดปุมลงและนําจานขดลวดคนหาชีใ้กลกบัเปาหมายอยางชาๆโดย
ใหขนานกับพื้นดิน.

3) เสยีงสญัญาณจะดงัเพ่ิมข้ึน และเสยีงจะเปล่ียนไปเมือ่เขาใกลศูยนกลาง
เปาหมาย และจะทําใหจุดวงกลมเริ่มหายไปในกราฟกการชึ้เปา.

4) ทาํเคร่ืองหมายบอกตําแหนงทีใ่หเสยีงดงัมากท่ีสดุโดยใชเคร่ืองมอืหรือ
เทาของคุณ.

5)ทําซําขั้นตอนขางตนโดยการเปลี่ยนทิศทางของคุณ 90 องศา ให
ปฏิบัติในการดําเนินการในทิศทางที่ตางกันสองถึงสามทิศทาง เพื่อที่
จะทําใหเปาหมายในบริเวณนั้นแคบเขามา เพื่อที่จุณจะรูรายละเอียดที่
แนนอนจองสถานที่ของเปาหมาย .

หมายเหตุ: ผูใชที่ไมมีประสบการณแลววางจานขดลวดคนหาบนพ้ืนดิน 
ใหกดปุมชีเ้ปาและสแกนบนเปาหมายจนกวาจะไดรบัสญัญาณในการดาํ
เนินการวิธีการดังที่ไวระบุดานตน.

ฟงกชั่นปดเสียง

เมือ่จาํเปนใหกดปุมหน่ึงครัง้เพ่ือปดเสยีงเคร่ืองตรวจจบัของคณุโดยไมตองเขาสูการตัง้คา. หากตองการ
เปดเสียง ใหกดปุมใดก็ได.

เปาหมายขนาดใหญหรือใกลพื้นผิว
เปาหมายท่ีอยูใกลกบัพ้ืนผิวอาจใหมคีวามแตกตางหลากหลายของสญัญาณไปยังอปุกรณ หากคุณสงสยัวา
เปนเปาหมายใกลพื้นผิวใหยกจานขดลวดขึ้นและแกวงใหชาๆจนกวาจะไดรับสัญญาณเดียว. 

สัญญาณเท็จและเหตุผล
 บางครัง้อปุกรณอาจผลิตสญัญาณท่ีคลายกบัสญัญาณเปาหมายแมวาจะไมมเีปาหมายโลหะอยู มเีหตผุลหลาย
ประการสําหรับสัญญาณปลอมที่ไดรับจากอุปกรณ สิ่งที่พบมากที่สุดคือแรพื้นดินหรือหินที่มีปริมาณแรธาตุ
สงูรอบสญัญาณแมเหล็กไฟฟาการดาํเนนิงานของเคร่ืองตรวจจบัอืน่ท่ีใกลเคียงสนมิหรือเหลก็สกึกรอนหรอื
ฟอยลในดินหรือเพราะตั้งคาความไวตั้งสูงเกินไป.

คุณสามารถดูระดับแรธาตุของพื้นดินโดยทําตามตัวบงชี้แรแมเหล็กบนหนาจอและปรับความไวตาม. 

สารสําคัญ! หากอุปกรณไดรบัสญัญาณรบกวนและ/ หรือสงสญัญาณปลอมจาํนวนมากและคุณไมสามารถกาํ
จดัสญัญาณดงักลาวไดโดยการลดความไว สิง่แรกใหตัง้คาความไวของคุณกลับไปเปนระดบัเดมิ จากน้ันเพ่ิม
คาสมดุลพื้นดินระหวาง 90.1 - 91.0 ทีละรายการจนกวาจะมีการลดเสียงรบกวน เนื่องจากคาสมดุลพื้นดินจะ
เพ่ิมขึ้นความไวของอุปกรณที่มีไฟฟาแรงสูง ( เชน ธาตุเงินทองแดง ฯลฯ ) ซึ่งจะทําใหการหาเหรียญจะลดลง

สญัญาณแมเหล็กไฟฟารอบสามารถกาํจดัไดโดยการลดของคาเบ้ืองตน หากเคร่ืองตรวจจบัตัวอ่ืนทํางานอยู
ใกล ๆ คุณสามารถที่จะเปลี่ยนความถี่หรือกระทําการคนหาของคุณในระยะที่ไมมีการรบกวนเกิดขึ้น. 

ตัวบงชี้แรแมเหล็ก
ตวัชีว้ดัแรแมเหล็กประกอบดวย 5 ระดบั แถบตัวบงชีจ้ะไมเพ่ิมขึน้ในระดบัแรธาตตุาํในระหวางการคนหาและ
เคร่ืองเริม่ติด ในบรเิวณท่ีมรีะดบัแรแมเหล็กสงูแถบตวับงชีจ้ะเพ่ิมขึน้ตามความเขมขึน้ ซึง่การวดัน้ีสามารถสรปุ
ไดในระดับของคุณสมบัติแมเหล็กและความเขมของพื้นดิน.

การวดัน้ีมคีวามสาํคัญจากสองดาน ประการแรกในบริเวณท่ีมแีรแมเหล็กสงูความลึกในการคนหาจะตาํและผู
ใชควรจะตระหนักถงึความเปนจรงิน้ี ประการท่ีสองแรแมเหล็กเปนทรพัยสนิท่ีเห็นไดโดยเฉพาะอยางย่ิงกบัหิน
แรและการวัดนี้มีบทบาทสําคัญสําหรับอุปกรณที่จะกําจัดสัญญาณเท็จที่ผลิตโดยหินเหลานี้.
หินและการคนหาในภูมิประเทศที่มีหิน
สภาวะพ้ืนท่ีทาทายเกดิขึน้โดยเฉพาะอยางย่ิงเมือ่คณุสมบัติการนําไฟฟาและคุณสมบตัแิมเหล็กของพ้ืนดนิเขม
เกนิไป การทํางานของอปุกรณเหนือพ้ืนดนิดงักลาวจะทําไปไดโดยการเลือกโหมดการทํางานทีด่ทีีส่ดุความไว
และการตั้งคาสมดุลพื้นดิน.

หินตางๆ และสิง่ผุพังภายในพ้ืนดนิมคีวามสาํคัญเทากบัพ้ืนดนิของมนัเอง ในการคนหาและคุณภาพการตรวจ
จับเปาหมาย.

หินรอนจะแยกเปนลบหรือบวกตามคา ID ตําของเหลาหินหรือคาสูงเมื่อเทียบกับคา ID ของหินที่อยูในดิน 
ทั้งแบบชนิดหนึ่งหรือทั้งสองชนิดอาจขึ้นอยูในแตละพื้นที่ ผลกระทบเชิงลบและในเชิงบวกที่กลาวถึงที่นี่จะ
ถกูตองถาสมดลุพ้ืนดนิจะทําอยางถกูตองบนพ้ืนดนิทีม่อียู มฉิะน้ันตัวดนิเองจะไมทําหนาท่ีแตกตางไปจากหิน
รอนในแงของคา ID. 

หินบวกทําหนาทีเ่ชนเดยีวกบัโลหะและจะออกเสยีงโลหะ ในโหมดโลหะท้ังหมดจะออกเสยีง "ซปิ ซปิ" เมือ่จาน
ขดลวดคนหาจะถกูยายไปอยูเหนือหิน หากสญัญาณมีความแขง็แรงพออปุกรณอาจผลติคา ID สาํหรบัหินเหลา
นี้ หินเชิงลบในโหมดโลหะทั้งหมดผลิตเสียง "boing" ยาวเมื่อขดลวดคนหาจะถูกยายไปอยูเหนือหิน อุปกรณ
ไมไดใหคา ID สําหรับหินเหลานี้แมวาสัญญาณจะแรง.

หินในเชิงบวกใหเสียงโลหะทั่วไปในโหมดการเลือกปฏิบัติ หินเชิงลบไมไดใหเสียงในโหมดการเลือกปฏิบัติ 
(ยกเวนกรณีหายากของสัญญาณเท็จ).

ดงัน้ันคณุสามารถตัดสนิใจจากการฟงการตอบสนองของเสยีงท่ีออกโดยอุปกรณในพ้ืนทีน้ั่น ถาคุณไดยินเสยี
โลหะกห็มายความวาคณุไดตรวจพบหินบวกหรอืชิน้สวนของโลหะ แตถาหากคุณไดรบัสญัญาณทีแ่รงข้ึนและ
คา ID ท่ีมเีสถยีรภาพคณุกส็ามารถจะแยกแยะไดวาเปาหมายท่ีตรวจพบเปนหินหรอืโลหะไดโดยการตรวจสอบ
จากคา ID แตอยางไรก็ตามโปรดจําไววาสัญญาณออนอาจจะออกคา IDsได และถาโลหะที่แตกตางกันอยูใน
ใตหินอาจจะออกเสยีงสญัญาณโลหะท่ีแตกตางกนั ดงัน้ัน การกรทําท่ีเหมาะสมท่ีสดุกคื็อการขดุข้ึนมาเมือ่ได
รับสัญญาณโลหะ.

โลหะใตหิน
SIMPLEX + ไดเพิ่มความเปนไปไดของการตรวจจับเปาหมายโลหะภายใตหินแรโดยไดผานการปรับการตั้ง
คาทีเ่หมาะสมของคณุ ผลรวมกนัทีส่รางขึน้โดยหนิและโลหะรวมกนัคาจะตํากวาผลกระทบทีโ่ลหะสรางดวย
ตัวเองและคา ID ก็จะแสดงความแตกตางจากที่คาดหวังคา ID ของโลหะ การแสดงคา ID จะเกิดขึ้น จาก การ 
รวมตัวกัน ของ หินและโลหะ และ ไดใกลเคียง กับ ID ของหินถาขนาดของโลหะที่ เล็กกวามีความสัมพันธกับ
หิน โปรดจําไววาโลหะภายใตหินรอนจะไมปรากฏขึ้นพรอมกับ ID โลหะของตัวเอง ตัวอยางเชน, ชิ้นทองที่
อยูภายใตอิฐอาจผลิตเสียงเหล็กและคา ID.

จํ า ห ลั ก ก า ร น้ี ง า ย ม า ก ท่ี มั น จ ะ ช ว ย ใ ห คุ ณ ป ร ะ ห ยั ด เ ว ล า ม า ก : 
"ถาเปาหมายที่คุณตรวจพบไมไดเปนหินก็สามารถเปนโลหะ".

Tกญุแจสาํคัญในการตรวจสอบเปาหมายภายใตหินแรโดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือหินในเชงิบวกอยู คําถามคือความ
รูของคา ID สูงสุดที่ผลิตโดยหินบวกรอบ หากคุณกําลังทําการคนหาในโหมด All Metal ใหตรวจดู ID ที่ผลิตโดย
อุปกรณ ถา ID ทีอุ่ปกรณของคุณใหอยูใกลกบัโซนหินและโซนเหลก็กเ็ปนไปไดมากท่ีคณุตรวจพบเปาหมายภาย
ใตหิน.

ถาหินรอนในพื้นที่คนหาของคุณมีแนวโนมที่จะใหคารหัส IDs สูงแลวโอกาสของสัญญาณของโลหะขนาด
เล็กที่อยูขางใตจะสูงเชนกัน.

การตรวจหาบนชายหาดและใตนํา
SIMPLEX+ เปนเคร่ืองตรวจจบัโลหะกนันาํ ซ่ีงทําใหการตรวจสอบหาโลหะเปนไปอยางสะดวกทัง้ในใตนาํและบน
ชายหาด.
ตามทีอ่ธบิายไวกอนหนาน้ี นาํเกลือและบรเิวณดางเปนสือ่กระแสไฟฟาอยางมนัียสาํคญัและทําใหเกดิผลกระ

ทบคลายกับเหล็กในเครื่องตรวจจับ โหมด SimpleX Beach ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับเงื่อนไขดัง
กลาว ซึ่งคุณสามารถดําเนินการคนหาไดอยางงายดายโดยใชโหมด Beach โดยไมตองตั้งคาพิเศษใด ๆ.

โหมดชายหาดเหมาะสําหรับหาดทรายเปยกเค็ม คุณสามารถใชโหมดอื่น ๆ  ในขณะที่ดําเนินการคนหาทราย
แหงบนชายหาด.

คุณควรพิจารณาขั้นตอนตอไปนี้ในขณะที่ดําเนินการคนหาบนหาดทรายเปยกหรือใตนํา:

1) เมือ่คณุแกวงขดลวดคนหาเหนือหลุมทีคุ่ณขุดในทรายเปยกชายหาด, คุณสามารถรบัสญัญาณโลหะ ซีง่เปน
สภาพปกติ.
2) ขดลวดคนหาอาจใหสญัญาณปลอมเมือ่อยูในน้ําและออกมาจากนาํดงัน้ันโปรดพยายามท่ีจะใหใชขดลวด
ทั้งที่อยูในนํ้าหรือออกมาจากนํา.
3) ในขณะที่การตรวจสอบบนหาดทรายที่ทรายเปยก ควรหลีกเล่ียงการถูหรือกดปุมขดลวดคนหาบนพื้นดิน 
มิฉะนั้นอุปกรณอาจใหสัญญาณเท็จ.
4) เม่ือออกไปจากทรายเปยกไปหย่ังทรายแหงหรอืจากทรายแหงไปทรายเปยก ในขณะทีห่าโลหะบนชายหาด
, อปุกรณอาจปลอยสัญญาณปลอมออกมา กราวบาลาสของเครื่องตรวจจบัจะถูกเปลีย่นหลังจากทีคุ่ณเปลี่ยน
จากทรายแหงไปหยั่งทรายเปยก.
5) ถาคุณไมสามารถกราวบาลาสบนทรายเปยกและ/หรือในนําเกลือ, ลองกราวลาสดวยมือ หากคุณยังไม
สามารถปรับสมดุลพื้นดินได ใหตั้งคาความสมดุลของพื้นดินเปน 00.0 ดวยตนเอง.

ใสใจกับรายการดานลางหลังจากใชอุปกรณโดยเฉพาะอยางยิ่งใชกับนําเค็ม:
1. ลางกลองระบบ, เพลาและขดลวดดวยนําประปาและใหแนใจวาไมมีนําเกลือที่เหลืออยูในระหวางตัว
เชื่อมตอ.
2. หามใชสารเคมีใดๆเพ่ือทําความสะอาดและ/หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นใด.
3. เช็ดหนาจอและเพลาดวยผานุมที่แหง หรือผากันรอยขีดขวน.

การตรวจสอบไอคอนของขดลวด
การบงบอกถงึการหยดุชะงกัในสญัญาณเครือ่งสงสญัญาณของจานคนหา อาจจะเกดิจากตวัเชือ่มตอ
ขดลวดคนหาอาจไมไดยึดตดิกนั, เกดิจาการตอท่ีหลวมหรือเกดิจากการยกเลิกการเชือ่มตอ. หากคุณ
เปนเจาของเครือ่งตรวจจบัโลหะอ่ืนท่ีมข้ัีวตอขดลวดเดยีวกนัโปรดตรวจสอบใหแนใจวาคณุไมไดแนบ
ขดลวดผิดโดยไมไดตั้งใจ หากไมมีขางตนที่มีอยู, ขดลวดคนหาหรือสายของมันอาจมีขอบกพรอง. 
หากปญหายังคงมีอยูเมื่อคุณเปลี่ยนขดลวดคนหาอาจมีปญหาในวงจรควบคุมของขดลวด.

บันทึกและคาเริ่มตนจากโรงงาน
SIMPLEX+ จะบันทึกการต้ังคาท้ังหมดโดยอัตโนมตัเิมือ่คุณปดและเปดเครือ่งตรวจจบัของคุณอกีครัง้ยกเวนก
ลาวบาลาส, จุดเริ่มตน, ใหปรับเปลี่ยนความถี่และใหเปด/ปดไฟฉาย LED. 

หากตองการยอนกลับกลับไปเปนคาเริ่มตนจากโรงงานโปรดทําตามขั้นตอนดานลาง:

* เปดเครื่องตรวจจับโดยการกดปุมเพาเวอร.
* เมื่อโลโก SIMPLEX + ปรากฏขึ้นบนหนาจอใหกดปุมการตั้งคาคางไว และ Pinpoint / ยืนยันพรอมกันจนกวา
จะไดยินเสียงบี๊ปสั้น 3 ครั้ง.

ปรับปรุงซอฟตแวร
SIMPLEX+ ความสามารถอัพเดตซอฟตแวร การอัพเดทซอฟตแวรท้ังหมดไดทาํหลังจากท่ีอุปกรณไดถกูปลอย
ออกสูตลาด และทางเราจะประกาศบนหนาเว็บของผลิตภัณฑพรอมกับคําแนะนําการปรับปรุง.

ขอมูลเวอรชันของระบบ:
รุนซอฟตแวรของ SIMPLEX + จะแสดงที่ดานลางของหนาจอทุกครั้งที่คุณเปดเครื่องตรวจจับในแตละครั้ง.
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กดปุมการตั้งคาเพื่อเขาถึงการตั้งคาทั้งหมด เมื่อกดปุมการตั้งคา การตั้งคา
ระดับเสียงซึ่งเปนการตั้งคาแรกในแถบการตั้งคาท่ีอยูดานลางของหนาจอ 
จะถกูเนนเปนสดีาํ ทกุคร้ังทีคุ่ณกดปุมการต้ังคา การต้ังคาถดัไปบนแถบบาร
จะถูกเลือกและคาจะปรากฏบนหนาจอ คุณสามารถเปลี่ยนคาไดโดยใชปุม
บวก (+) และลบ (-).

หากตองการออกจากการตั้งคา ใหกดลูกศรขึ้น / ปุมยอนกลับ หรือกดปุมตั้ง
คาทีละปุมจนกระทั่งหนาจอหลักปรากฏขึ้น ในขณะที่ในแถบการตั้งคา, ถา
ไมมปุีมกดในใหนานพอ, การต้ังคาจะหมดเวลาและอุปกรณจะกลับไปหนาจอ
หลัก. 

หมายเหตุ: การเลือกปฏิบัติรอยบากไมไดใชงานในโหมด All Metal และการ
ตั้งคาปริมาณเหล็กจะไมทํางานในโหมด All Metal และ Beach จึงทําใหไม
สามารถเลือกได การต้ังคา Threshold ปรากฏขึน้แทนท่ีการตัง้คารอยในโหมด
โลหะทั้งหมด.

ปริมาณเสียง

การควบคุมน้ีชวยใหคุณสามารถเพ่ิมหรอืลดระดบัเสยีงของอุปกรณตามการตัง้คาและสภาพแวดลอมของ
คุณ การตั้งคาระดับเสียงประกอบดวย 4 ระดับ และถูกปรับโดยใชปุมบวก (+) และลบ (-) เมื่อคุณปดเครื่อง เครื่อง
กจ็ะเริม่ดวยระดบัเสยีงสดุทายทีคุ่ณเลือก การตัง้คาน้ีเปนเรือ่งปกตสิาํหรับโหมดทัง้หมด การเปล่ียนแปลงจะมผีล
ในทุกโหมด.

เมื่อคุณเสียบหูฟงแบบมีสายเขากับ SIMPLEX+ ระดับเสียง 2 ชุดจะแสดงในการตั้งคา
ระดับเสียง: ตําและปรับระดับไดสูงระหวาง 1-4 ระดับ.    

เนื่องจากระดับเสียงมีผลตอการใชพลังงาน เราจึงขอแนะนําวาไมควรเพิ่มปริมาณมากกวาที่จําเปน. 

กราวบาลาส

SIMPLEX+ ถกูออกแบบมาเพ่ือทาํงานโดยไมมกีราวบาลาสในโหมดสนามและสวนสาธารณะในภมูปิระเทศ
สวนใหญ อยางไรกต็ามสาํหรับผูใชท่ีมปีระสบการณและอยูในบรเิวณท่ีมแีรธาตุสงู กราวบาลาสจะมคีวามลึกและ
เพิ่มความสเถียรเปนพิเศษใหกับอุปกรณไดเปนอยางดี.

กราวบาลาสสามารถดําเนินการในสองวิธีดวย SIMPLEX +: อัตโนมัติและใชมือ.

เมื่อเลือกกราวบาลาสในเมนูการตั้งคาอุปกรณจะเปลี่ยนเปนโหมด All Metal โดยอัตโนมัติโดยไมคํานึงถึงโหมด
การคนหาที่เลือก.

กราวบาลาสอัตโนมัติ
กราวบาลาสอัตโนมัติจะดําเนินการดังตอไปนี้ในทุกโหมดการคนหา:

1. หาจุดที่ไมมีโลหะ

2. หลังจากเลือกการตัง้คากราวบาลาสในแถบการต้ังคา, กดและคางปุมระบุ/ ยืนยันและเริม่ตนอดัจานขดลวดข้ึน
และลงจากประมาณ 15- 20ซม. (~6''-- 8') เหนือพื้นดินลงไป 3 ซม. (~1'' ) ใหอยูบนพื้นดินโดยเคลื่อนไหวแบบนุม
นวลและขยับใหมันขนานไปกับบนพ้ืนดิน.

3. ดําเนินการตอจนกวาจะมีเสียงเตือนดังขึ้นนั้น เมื่อไดยินเสียงก็แสดงใหเห็นวากราวบาลาสไดเสร็จสมบูรณ
แลว จะขึ้นอยูกับสภาพดิน, ซึ่งมักจะใชเวลาประมาณ 2- 4ปม ก็แสดงวากราวบาลาสไดเสร็จสมบูรณแลว.

4. เมื่อเสร็จสิ้นความสมดุลของกราวบาลาส  คากราวบาลาสจะแสดงผลบนจอ อุปกรณยังคงสมดุลกราวบาลา
สและออกเสียงบี๊ปตราบเทาที่คุณอัดจานขดลวดขึ้นลง เพื่อใหแนใจวากราวบาลาสสมดุลกันเปนที่เหมาะ ทํา
กราวบาลาสอยางนอย 2-3 ครั้งและตรวจสอบคากราวบาลาสบนจอแสดงผล โดยทั่วไปความแตกตางระหวาง
คาจะตองไมสูงกวา 1-2 ตัวเลข.

5. ถาคุณไมสามารถทํากราวบาลาส ในกรณีที่ไมมีเสียงเตือนดัง BEEP, มันหมายความวาทั้งพื้นดินมีสื่อกระแส
ไฟฟามากเกินไปหรือไมก็มีความเปนแรธาตุในพื้นดิน หรือมีเปาหมายดานลางของจานขดลวด ในกรณีนี้ ลอง
ปรับกราวบาลาสอีกครั้งที่จุดอื่น. 

หมายเหตุ: หากแรพื้นดินตําเกินไปทําใหกราวบาลาสอัตโนมัติอาจลมเหลวในการทํางานในโหมดอื่น ๆ  ยกเวน
โหมด Beach. 

ความสมดุลของพื้นดินดวยตนเอง
อนุญาตใหคุณปรับเปลี่ยนคาสมดุลพื้นดินดวยตนเอง มันไมไดเปนที่ตองการโดยสวนใหญเพราะตองใชเวลา 
อยางไรก็ตาม, มันเปนตัวเลือกที่ตองการในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการสมดุลพื้นดินอัตโนมัติหรือปรับจูนเปน
สิ่งจําเปนสําหรับคาสมดุลพื้นดินอัตโนมัติ.

SIMPLEX+ถกูออกแบบมาเพ่ือใหกราวบาลาสอตัโนมตัสิะดวกกบัทกุประเภทของพ้ืนดนิ อยางไรกต็ามพ้ืนดนิอาจ
ไมเหมาะสาํหรบัการปรบักราวบาลาสอตัโนมตัใินบางกรณแีละอุปกรณไมสามารถกราวบาลาสในบรเิวณดงักลาว
ได ตวัอยางเชนหาดทรายเปยกดนิท่ีมนีาํดางหรอืเค็ม บรเิวณท่ีมขียะ ทุงนา บรเิวณท่ีมแีรสงูและบรเิวณท่ีมแีรธาตุ
ตาํมากไมเหมาะสาํหรับกราวบาลาสอัตโนมตั ิในภมูปิระเทศดงักลาวคณุสามารถสมดลุพ้ืนดนิอัตโนมตัใินโหมด 
Beach แลวสลับไปยงัโหมดอืน่ ๆ  หรอืลองสมดลุพ้ืนดนิดวยตนเอง อยางไรกต็าม, สมดลุดนิดวยตนเองตองพัฒนา
ทักษะและใชเวลาในการฝกฝน.

วิธีดําเนินการสมดุลภาคพื้นดินดวยตนเอง:
1) หาจุดที่ชัดเจนโดยไมตองเปนโลหะและเลือกการตั้งคาของกราวบาลาส.

2) คุณจําเปนตองฟงเสียงที่มาจากพื้นดินเพื่อการดําเนินการกราวบาบาสดวยมือ ปมจานขดลวดคนหาขึ้นและ
ลงจากประมาณ 15-20 ซม. (~ 6'' - 8 '') เหนือพื้นดินลงไป 3 ซม. (~ 1'') เหนือจากพื้นดินที่มีการเคลื่อนไหวราบ
รื่นและทําใหมันขนานกับพื้นดิน.

หากเสียงสูงข้ึนเม่ือยกปดจานขดลวดคนหาเหนือพ้ืนดินทําใหคากราวบาบาสตาํเกินไป ผลจากพ้ืนดินเปนลบและ
คากราวบาลาสจะตองเพ่ิมข้ึนโดยใชปุมบวก ( + ) ในทางกลับกนัถาเสียงไดรับสูงข้ึนเม่ือลดขดลวดการคนหาลง
สูพ้ืนดินคากราวบาลาสสูงเกินไป ผลจากพ้ืนดินเปนบวกและคากราวบาลาสตองลดลงโดยใชลบ ( -) ปุม.

3) คากราวบาลาสจะแสดงผลบนจอ และยังแสดงผลอยูณตอนน้ัน คุณสามารถกลับไปยังหนาจอกราวบาลาสโดย
การเลือกคากราวบาลาสจากเมนูการตั้งคาอีกครั้งหากหนาจอเปลี่ยนสลับกันไป.

ฟงกชันคากราวบาลาสดวยมือใหอยูในระหวาง 0-99.9 กดปุมบวก (+) หรือลบ (-) เพื่อเพิ่มหรือบดคากราวบาลา
สตามลําดับ กดปุมทีละครั้ง และนับคาทีละรายการ และถากดปุมคางไวจะทําหาเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว.

4) ทําซําขั้นตอนขางตนจนกวาจะไดยินเสียงจากพื้นดินจนกวาจะไมมีเสียง.

เสยีงอาจไมถกูตัดออกอยางสมบูรณในบางพ้ืนที ่ในกรณเีหลาน้ีฟงเสยีงท่ีออกมา ในขณท่ียายจานขดลวดออก
ทางอื่นและใหจานขดลวดหางจากพื้นดินเพื่อตรวจสอบความสมดุลของพื้นดินที่ถูกตอง หากมีความแตกตาง
ระหวางสองเสียงแลวแสดงวากราวบาลาสไดถูกตั้งคาอยางถูกตอง.

สําคญั! นักเดนิเครือ่งตรวจจบัท่ีมปีระสบการณจะปรับการตัง้คากราวบาลาสใหการตอบสนองในเชงิบวกเล็กได
นอย (เสียงออนแอ แตเสียงที่ผลิตเมื่อยายจานขดลวดคนหาใหใกลกับพื้นดิน) วิธีนี้อาจใหผลลัพธที่ดีสําหรับผู
ใชที่มีประสบการณในบางสาขาที่มีการคนหาเปาหมายขนาดเล็ก.

สําคัญ! หากอุปกรณไดรับสัญญาณรบกวนและ
/หรือสงสัญญาณหลอกมากและคุณไมสามารถกําจัดสัญญาณดังกลาวไดโดยการลดความไวไดใหตั้งคาควา
มไวของคณุกลับไปเปนระดบัเดมิ จากน้ันเพ่ิมคาสมดลุพ้ืนดนิระหวาง 90.1 - 91.0 ทีละรายการจนกวาจะมกีารตัด
เสียงรบกวนออกไป คากราวบาลาสจะเพิ่มขึ้นความไวของอุปกรณที่จะนําไฟฟาสูง (เงิน ทองแดง ฯลฯ ) เหรียญ
จะลดลง.

คาสมดุลภาคพื้นดิน
คากราวบาลาสใหขอมูลเกี่ยวกับพื้นดินที่คุณกําลังคนหาอยู กับพื้นดินบางชนิดโดยทั่วไปซี่งจะมีดังนี้:

0-25          นํ้าเค็มหรือดินดางเปยก                                                                                                                                  
25-50        นําเค็มและดินดางเปยกปกคลุมดวยชั้นแหง
50-70        ดินปกติ,  ดินคุณภาพตํ่า                                                                                                                                                  
70-90        ดินแมเหล็กสูง แมเหล็กหรือ maghemite และดินแรที่มีแรสูง ทรายสีดํา.

คาแรเหล็ก

การปรับหรือปดเสียงของคาเสียงเหล็กตํา ประกอบดวย 3 ระดับและสามารถปรับไดโดยใชปุมบวก (+) 
และลบ (-).

ในขณะที่คุณลดปริมาณเหล็กจะทําใหปริมาณการตอบสนองเสียงอุปกรณผลิตสําหรับโลหะเหล็กจะลดลง เมื่อ
เสียงเหล็กถูกปดอุปกรณจะตรวจจับเปาหมายของเหล็ก เปาหมาย ID จะปรากฏบนหนาจอ แตจะทําใหอุปกรณ
ไมมีเกิดเสียงเตือนใด ๆ. 

การตั้งคาปริมาณเหล็กไมสามารถใชในโหมด All Metal และ Beach ได จึงทําใหไมสามารถเลือกได.

การปรบัระดบัคาเสยีงเหล็กสามารถใชกบัโหมดการคนหาท่ีเลือกไวเทาน้ัน การเปล่ียนแปลงจะไมมผีลตอโหมด
อื่น.

ขอจํากัด

ในโหมด All Metal การคนหาจะดําเนินการดวยเสียง hum อยางตอเนื่องในพื้นหลังหรือที่เรียกวา
เสยีงเกณฑ ความดงัของ hum น้ีโดยตรงสงผลกระทบตอความลึกของการตรวจสอบของเปาหมายท่ีมขีนาดเล็ก
และลึกกวาและจะถูกปรับโดยการตั้งคาเกณฑ หากคาเกณฑถูกตั้งคาสูงเกินไป อาจไดยินเสียงสัญญาณเปา
หมายออนแอได ในทางตรงกันขามถาเกณฑตําเกินไป ทําใหเกิดความไดเปรียบของการตั้งคาความลึกขึ้นได 
กลาวอกีนัยหน่ึงสญัญาณทีอ่อนแอของเปาหมายทีม่ขีนาดเล็กหรอืลึกกวาอาจทําใหพลาดเปาหมายได ขอแนะ
นําใหผูใชละจากการตัง้คาน้ีเปนคาหลอก และสาํหรบัผูใชทีม่ปีระสบการณเพ่ือปรับใหอยูในระดบัสงูสดุซึง่พวก
เขายังสามารถไดยินเสียงสัญญาณเปาหมายที่ออนแอได.

ในโหมด All Metal การตั้งคาเกณฑสําหรับแตละระดับความไวจะปรับใหเหมาะสมเพื่อใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
บนภูมิประเทศที่แตกตางกัน คุณสามารถปรับการตั้งคาเกณฑระหวาง -50 +50 ตามสภาพดิน การปรับเกณฑ
จะใชกับการตั้งคาความไวที่เทานั้น.

การแบงแยกตามชอง

ใชการตั้งคาจากการแยกของชองตางๆ เพื่อกําจัดโลหะที่ไมพึงประสงคจากการตรวจจับเชนขยะตางๆ. 

SIMPLEX+ มี 20 พิกเซลหรือ "ชอง"แยกคา, ซึ่งแสดงภายใตขนาดรหัสเปาหมาย ID ที่มีกลองขนาดเล็ก. แตละ
ชองแสดงกลุมของ 5 หมายเลข (01-05, 06-10, 11-15 และอื่น ๆ) การรวมกันของชองเหลานี้สามารถปฏิเสธหรือ
ไดรับการยอมรับขึ้นอยูกับความตองการของเลือกในแตละชองของคุณ แตละชองที่ถูกปฎิเสธกลับมาจะขึ้นเปน
ตัวหนังสือสีดําเขม.

คาการแบงแยกชองสามารถใชได 2 วิธีที่แตกตางกันใน SIMPLEX +: อัตโนมัติหรือดวยมือ.

อัตโนมัติ:
1. กดปุมการตั้งคาแลวเลือกการตั้งคาแบงแยกตามชองตางๆ.
2. แกวงจานขดลวดเหนือโลหะที่คุณไมตองการ คาแบงแยกชองจะแสดงถึงกลุม IDs ของโลหะซี่งจะขึ้นเปนตัว
หนังสือสีดําเขมขึ้นมา.

3. กดปุมยืนยัน. 

คูมือ:
1. กดปุมการตั้งคาแลวเลือกการตั้งคาแบงแยกชองตางๆที่แถบการตั้งคา จะขึ้นเครื่องหมาย X  ถูกจะปรากฏขึ้น
บนหนาจอพรอมกับเคอรเซอรลูกศรขนาดเล็กใตแถบ ID ที่ดานบนของหนาจอ.

2. ยายเคอรเซอรลูกศรโดยใชปุมบวก (+) และลบ (-) และเลือกชองที่มีรหัส ID ที่คุณไมตองการ. 

3. กดปุมยืนยัน ในชองจะขึ้นเปนตัวหนังสือสีดํา.

ยกตัวอยางเชน สมมติวาคุณไมตองการโลหะที่มี 27 ID ใหเลือกการตั้งคาการแบงแยกชองในแถบการตั้งคา 
เคอรเซอรจะปรากฏอยูใตชองแรก การใชปุมบวก (+) และโดยคูณ 5 เทา จากนั้นใหเลื่อนเคอรเซอรไปที่ชอง
ที่ 6 ซึ่งแสดงรหัสระหวาง 26-30 กดปุมยืนยันหนึ่งครั้ง ในชองและไอคอน X บนหนาจอจะขึ้นเปนตัวเนนสีดํา 
หลังจากนี้อุปกรณจะไมใหการตอบสนองเสียงใด ๆ สําหรับโลหะที่มี 26-30 ID . 

เคอรเซอรจะปรากฏที่ดานซายทายสุด ในครั้งตอไปที่คุณใชการตั้งคาการแบงแยกชองเลือกปฎิบัติ.

ในการตัง้คาการแบงแยกชอง กลุมรหัส IDs ทัง้หมดจะถกูปดจะพรอกบัแสดง X และรหัสท่ีไมไดปดจะแสดงพรอม
กับเครื่องหมายถูก. 

คุณสามารถปดชองตางๆไดทั้งแบบอัตโนมัติหรือดวยมือ. 

เมื่อตองการเปดรหัส ID อีกครั้ง ใหเลือกปดชองตางๆดวยการเลือกกดปุมบวก (+) และลบ (-) หรือแกวางจานขด
ลวดเหลือโลหะที่คุณไมตองการกอนและกดปุมยืนยัน.

การเปลี่ยนความถี่

มันถูกใชเพ่ือขจัดการรบกวนแมเหล็กไฟฟาที่อุปกรณที่ไดรับจากเคร่ืองตรวจจับอื่นท่ีทํางานในชวง
ความถี่เดียวกันในบริเวณใกลเคียงหรือจากสภาพแวดลอม หากไดรับสัญญาณรบกวนมากเกินไปเมื่อ
ขดลวดคนหาถกูยกขึน้ในอากาศ, น้ีอาจเกดิจากการแทรกแซงสญัญาณแมเหล็กไฟฟาทองถิน่หรือจาก
การตั้งคาที่มากเกินกําหนด. 

เพ่ือขจดัเสียงรบกวนท่ีเกิดจากการรบกวนแมเหล็กไฟฟา ใหลองเปล่ียนความถ่ีกอน ๆ ท่ีจะลดความไวเพ่ือใหได
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเพ่ิมความลึก การเปล่ียนความถ่ีประกอบดวย 3 ข้ันตอนเล็ก ๆ  (F1-F2-F3) การตัง้คาเร่ิม
ตนคือ F2 ซ่ึงเปนความถ่ีกลาง ความถ่ีท่ีเลือกจะถูกเนนเปนสีดําเขม.

เมื่อตองการเปลี่ยนความถี่หลังจากเลือกความถี่ในเมนูการตั้งคา ใหใชปุมบวก (+) และปุมลบ (-).

สําคญั! การเปล่ียนความถีอ่าจทาํใหประสทิธภิาพการทํางานลดลง ดงัน้ันจงึขอแนะนําใหคุณเปล่ียนความถีเ่วน
ตอเมื่อมีความจําเปนเทานั้น. 

การเชื่อมตอแบบไรสาย

ใชเพื่อเปดและปดการเชื่อมตอหูฟงไรสายและเพื่อเปลี่ยนชอง.

หลังจากเลือกการตั้งคาการเชื่อมตอแบบไรสายในแถบการตั้งคาคุณสามารถเปลี่ยนชองระหวาง 1-5 หรือคุณ
สามารถปดการเชื่อมตอไรสายโดยเลือกตําแหนงไปที่ 0.

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหูฟงไรสายโปรดอานคําแนะนําที่มาพรอมกับหูฟง.

ระบบสั่น

คุณลักษณะน้ีสามารถใหการตอบรับแกผูใชโดยการแสดงลักษณะพิเศษของการสั่นสะเทือนเมื่อตรวจ
พบเปาหมาย สามารถใชไดอยางอิสระหรือรวมกับการตอบสนองของเสียง. เมื่อการตอบสนองของเสียงถูกปด
ใชงานการตอบสนองท้ังหมดในระหวางการตรวจหาเปาหมายจะตอบสนองกบัผูใชโดยเปนระบบสัน่สะเทือน
เทานั้น.

เมือ่เปดการสัน่อุปกรณใหสญัญาณการสัน่สะเทือนจะสัน้เมือ่ตรวจจบัเปาหมาย ขนาดของเอฟเฟกตการสัน่สะเทอืน
จะแตกตางกนัไปตามความลึกของเปาหมายและความเรว็ในการแกวง การตัง้คาน้ีเปนเรือ่งปกติในโหมดการคนหา
ทั้งหมด.

หากตองการเปดหรือปดการสั่น หลังจากนั้นเลือกการสั่นในเมนูการตั้งคา แลว ใชปุมบวก (+) และปุมลบ (-).

การสั่นสะเทือนอาจไมรูสึกในโหมด All Metal ที่มีสัญญาณออน; มันจะสั่นเปนสัญญาณที่แรงขึ้น กลาวอีก
นัยหน่ึงการสัน่สะเทอืนไมไดเร่ิมตนท่ีความลึกท่ีไดยินจากเสยีงแตจะเริม่ตนท่ีความลึกนอยกวา ดงัน้ันหาก
คุณกําลังตรวจพบดวยการสั่นสะเทือนและโทนเสียงถูกปดลง คุณก็จะพลาดเสียงสัญญาณที่ออนแอและ
ความลึกได.

หมายเหตุ: การตั้งคาการสั่นจะอยูในโหมดปดเมื่อปดอุปกรณและเปดอีกครั้ง. 

ความสวาง 

คุณสามารถปรับระดับแสงไฟจอแสดงผลตามความชอบสวนตัวของคุณ ชวงระหวาง 0-4 และ A1-A4 ที่ระดับ 
0 ไฟแบ็คไลทจะปด เมื่อตั้งคาระหวาง A1-A4 จะสวางขึ้นในชวงเวลาสั้น ๆ  เมื่อตรวจพบเปาหมายหรือขณะหา
เมนูแลวมันก็จะปดเอง ที่ระดับ 1-4 จะติดสวางอยางตอเนื่อง การทํางานอยางตอเนื่องของแสงไฟจะมีผลตอการ
ใชพลังงานซึ่งไมแนะนํา.

การตัง้คาไฟแบ็คไลทจะถกูคนืคาไปยังการตัง้คาท่ีบันทกึไวในข้ันสดุทายเมือ่อุปกรณถกูปดและเปดอกีครัง้ การ
ตั้งคานี้เปนเรื่องปกติในโหมดทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงที่ทําในโหมดใด ๆ ยังใชกับโหมดอื่น ๆ.

ไฟ LED 

ไฟหนาใชสาํหรับการจดัแสงพ้ืนท่ีทีคุ่ณกาํลังสแกนในขณะท่ีการตรวจสอบท้ังในเวลากลางคืนหรอืใน
สถานที่มืด ในการเปดหรือปดไฟฉาย LED หลังจากเลือกไฟฉายในเมนูการตั้งคาแลว ใหใชปุมบวก (+) และ
ปุมลบ (-) ไฟฉาย LED ไมทํางานเมื่ออุปกรณปดอยู ขอแนะนําใหเปดเฉพาะเมื่อจําเปนเนื่องจากการใชงาน
แบตเตอรี่เสริม.

ตัวชี้เปา
Pinpoint คือการคนหาศูนยกลางหรือตําแหนงที่แนนอนของเปาหมายที่ตรวจพบ.

SIMPLEX+ เปนเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว หรืออีกนัยหนึ่งคือคุณตองเคลื่อนไหวจานขดลวดคนหาเหนือ
เปาหมายหรือเปาหมายเหนือขดลวดคนหาเพื่อใหอุปกรณตรวจจับเปาหมายได โหมดชี้เปาเปนโหมดที่ไมใช
การเคลื่อนไหว อุปกรณเครื่องยังคงใหสัญญาตอถีงแมวาจานขดลวดคนหาวางไวเหนือเปาหมาย.

เมือ่กดปุมชีเ้ปาและกดคางไวกราฟกท่ีประกอบดวยจดุลอมรอบดวยวงกลม 4 วง จะปรากฏในตรงกลางของหนา
จอ เมือ่เปาหมายใกลวงกลมจะหายไปทลีะอันและเมือ่ถงึจดุกึง่กลางของเปาหมายจดุจะยายไปอยูขางซายของจอ 
ในโหมดชี้เปา สัญญาณจะเพิ่มระดับเสียงสูงขึ้น เมื่อจานขดลวดคนหาเขาใกลเปาหมาย  ในโหมดนี้ อุปกรณจะ
ไมแยกเสียงหรือบอกรหัสเปาหมาย IDs.

การดําเนินการชี้เปา:

1)หลังจากท่ีตรวจพบเปาหมาย,ใหเปล่ียนยายจานขดลวดคนหา
ดานขางที่ไมมีการตอบสนองของเปาหมายและใหกดปุมชี้เปา.

2)   ใหกดปุมลงและนําจานขดลวดคนหาชีใ้กลกบัเปาหมายอยางชาๆโดย
ใหขนานกับพื้นดิน.

3) เสยีงสญัญาณจะดงัเพ่ิมข้ึน และเสยีงจะเปล่ียนไปเมือ่เขาใกลศูยนกลาง
เปาหมาย และจะทําใหจุดวงกลมเริ่มหายไปในกราฟกการชึ้เปา.

4) ทาํเครือ่งหมายบอกตําแหนงทีใ่หเสยีงดงัมากท่ีสดุโดยใชเคร่ืองมอืหรือ
เทาของคุณ.

5)ทําซําขั้นตอนขางตนโดยการเปลี่ยนทิศทางของคุณ 90 องศา ให
ปฏิบัติในการดําเนินการในทิศทางที่ตางกันสองถึงสามทิศทาง เพื่อที่
จะทําใหเปาหมายในบริเวณนั้นแคบเขามา เพื่อที่จุณจะรูรายละเอียดที่
แนนอนจองสถานที่ของเปาหมาย .

หมายเหตุ: ผูใชที่ไมมีประสบการณแลววางจานขดลวดคนหาบนพ้ืนดิน 
ใหกดปุมชีเ้ปาและสแกนบนเปาหมายจนกวาจะไดรับสญัญาณในการดาํ
เนินการวิธีการดังที่ไวระบุดานตน.

ฟงกชั่นปดเสียง

เมือ่จาํเปนใหกดปุมหน่ึงครัง้เพ่ือปดเสยีงเคร่ืองตรวจจบัของคณุโดยไมตองเขาสูการตัง้คา. หากตองการ
เปดเสียง ใหกดปุมใดก็ได.

เปาหมายขนาดใหญหรือใกลพื้นผิว
เปาหมายท่ีอยูใกลกบัพ้ืนผิวอาจใหมคีวามแตกตางหลากหลายของสญัญาณไปยังอปุกรณ หากคุณสงสยัวา
เปนเปาหมายใกลพื้นผิวใหยกจานขดลวดขึ้นและแกวงใหชาๆจนกวาจะไดรับสัญญาณเดียว. 

สัญญาณเท็จและเหตุผล
 บางครัง้อปุกรณอาจผลิตสญัญาณท่ีคลายกบัสญัญาณเปาหมายแมวาจะไมมเีปาหมายโลหะอยู มเีหตผุลหลาย
ประการสําหรับสัญญาณปลอมที่ไดรับจากอุปกรณ สิ่งที่พบมากที่สุดคือแรพื้นดินหรือหินที่มีปริมาณแรธาตุ
สงูรอบสญัญาณแมเหล็กไฟฟาการดาํเนนิงานของเครือ่งตรวจจบัอืน่ทีใ่กลเคยีงสนมิหรอืเหลก็สกึกรอนหรอื
ฟอยลในดินหรือเพราะตั้งคาความไวตั้งสูงเกินไป.

คุณสามารถดูระดับแรธาตุของพื้นดินโดยทําตามตัวบงชี้แรแมเหล็กบนหนาจอและปรับความไวตาม. 

สารสําคัญ! หากอุปกรณไดรบัสญัญาณรบกวนและ/ หรอืสงสญัญาณปลอมจาํนวนมากและคุณไมสามารถกาํ
จดัสญัญาณดงักลาวไดโดยการลดความไว สิง่แรกใหตัง้คาความไวของคุณกลับไปเปนระดบัเดมิ จากน้ันเพ่ิม
คาสมดุลพื้นดินระหวาง 90.1 - 91.0 ทีละรายการจนกวาจะมีการลดเสียงรบกวน เนื่องจากคาสมดุลพื้นดินจะ
เพ่ิมขึ้นความไวของอุปกรณที่มีไฟฟาแรงสูง ( เชน ธาตุเงินทองแดง ฯลฯ ) ซึ่งจะทําใหการหาเหรียญจะลดลง

สญัญาณแมเหล็กไฟฟารอบสามารถกาํจดัไดโดยการลดของคาเบ้ืองตน หากเคร่ืองตรวจจบัตัวอ่ืนทํางานอยู
ใกล ๆ คุณสามารถที่จะเปลี่ยนความถี่หรือกระทําการคนหาของคุณในระยะที่ไมมีการรบกวนเกิดขึ้น. 

ตัวบงชี้แรแมเหล็ก
ตวัชีว้ดัแรแมเหล็กประกอบดวย 5 ระดบั แถบตัวบงชีจ้ะไมเพ่ิมขึน้ในระดบัแรธาตตุาํในระหวางการคนหาและ
เคร่ืองเริม่ติด ในบรเิวณท่ีมรีะดบัแรแมเหล็กสงูแถบตวับงชีจ้ะเพ่ิมขึน้ตามความเขมขึน้ ซึง่การวดันีส้ามารถสรปุ
ไดในระดับของคุณสมบัติแมเหล็กและความเขมของพื้นดิน.

การวดัน้ีมีความสาํคัญจากสองดาน ประการแรกในบริเวณท่ีมแีรแมเหล็กสงูความลึกในการคนหาจะตาํและผู
ใชควรจะตระหนักถงึความเปนจรงิน้ี ประการท่ีสองแรแมเหล็กเปนทรพัยสนิท่ีเห็นไดโดยเฉพาะอยางย่ิงกบัหิน
แรและการวัดนี้มีบทบาทสําคัญสําหรับอุปกรณที่จะกําจัดสัญญาณเท็จที่ผลิตโดยหินเหลานี้.
หินและการคนหาในภูมิประเทศที่มีหิน
สภาวะพ้ืนท่ีทาทายเกดิขึน้โดยเฉพาะอยางย่ิงเมือ่คณุสมบัติการนําไฟฟาและคุณสมบติัแมเหล็กของพ้ืนดนิเขม
เกนิไป การทํางานของอปุกรณเหนือพ้ืนดนิดงักลาวจะทําไปไดโดยการเลือกโหมดการทํางานทีด่ทีีส่ดุความไว
และการตั้งคาสมดุลพื้นดิน.

หินตางๆ และสิง่ผุพังภายในพ้ืนดนิมีความสาํคัญเทากบัพ้ืนดนิของมนัเอง ในการคนหาและคุณภาพการตรวจ
จับเปาหมาย.

หินรอนจะแยกเปนลบหรือบวกตามคา ID ตําของเหลาหินหรือคาสูงเมื่อเทียบกับคา ID ของหินที่อยูในดิน 
ทั้งแบบชนิดหนึ่งหรือทั้งสองชนิดอาจขึ้นอยูในแตละพื้นที่ ผลกระทบเชิงลบและในเชิงบวกที่กลาวถึงที่นี่จะ
ถกูตองถาสมดลุพ้ืนดนิจะทําอยางถกูตองบนพ้ืนดนิท่ีมอียู มฉิะน้ันตวัดนิเองจะไมทําหนาท่ีแตกตางไปจากหิน
รอนในแงของคา ID. 

หินบวกทําหนาทีเ่ชนเดยีวกบัโลหะและจะออกเสยีงโลหะ ในโหมดโลหะท้ังหมดจะออกเสยีง "ซปิ ซปิ" เมือ่จาน
ขดลวดคนหาจะถกูยายไปอยูเหนือหิน หากสญัญาณมีความแขง็แรงพออปุกรณอาจผลติคา ID สาํหรบัหินเหลา
นี้ หินเชิงลบในโหมดโลหะทั้งหมดผลิตเสียง "boing" ยาวเมื่อขดลวดคนหาจะถูกยายไปอยูเหนือหิน อุปกรณ
ไมไดใหคา ID สําหรับหินเหลานี้แมวาสัญญาณจะแรง.

หินในเชิงบวกใหเสียงโลหะทั่วไปในโหมดการเลือกปฏิบัติ หินเชิงลบไมไดใหเสียงในโหมดการเลือกปฏิบัติ 
(ยกเวนกรณีหายากของสัญญาณเท็จ).

ดงัน้ันคณุสามารถตัดสนิใจจากการฟงการตอบสนองของเสยีงท่ีออกโดยอุปกรณในพ้ืนทีน้ั่น ถาคุณไดยินเสยี
โลหะกห็มายความวาคณุไดตรวจพบหินบวกหรอืชิน้สวนของโลหะ แตถาหากคุณไดรบัสญัญาณทีแ่รงข้ึนและ
คา ID ท่ีมเีสถยีรภาพคณุกส็ามารถจะแยกแยะไดวาเปาหมายท่ีตรวจพบเปนหินหรอืโลหะไดโดยการตรวจสอบ
จากคา ID แตอยางไรก็ตามโปรดจําไววาสัญญาณออนอาจจะออกคา IDsได และถาโลหะที่แตกตางกันอยูใน
ใตหินอาจจะออกเสยีงสญัญาณโลหะท่ีแตกตางกนั ดงัน้ัน การกรทําท่ีเหมาะสมท่ีสดุกคื็อการขดุข้ึนมาเมือ่ได
รับสัญญาณโลหะ.

โลหะใตหิน
SIMPLEX + ไดเพิ่มความเปนไปไดของการตรวจจับเปาหมายโลหะภายใตหินแรโดยไดผานการปรับการตั้ง
คาทีเ่หมาะสมของคณุ ผลรวมกนัทีส่รางขึน้โดยหนิและโลหะรวมกนัคาจะตํากวาผลกระทบทีโ่ลหะสรางดวย
ตัวเองและคา ID ก็จะแสดงความแตกตางจากที่คาดหวังคา ID ของโลหะ การแสดงคา ID จะเกิดขึ้น จาก การ 
รวมตัวกัน ของ หินและโลหะ และ ไดใกลเคียง กับ ID ของหินถาขนาดของโลหะที่ เล็กกวามีความสัมพันธกับ
หิน โปรดจําไววาโลหะภายใตหินรอนจะไมปรากฏขึ้นพรอมกับ ID โลหะของตัวเอง ตัวอยางเชน, ชิ้นทองที่
อยูภายใตอิฐอาจผลิตเสียงเหล็กและคา ID.

จํ า ห ลั ก ก า ร น้ี ง า ย ม า ก ที่ มั น จ ะ ช ว ย ใ ห คุ ณ ป ร ะ ห ยั ด เ ว ล า ม า ก : 
"ถาเปาหมายที่คุณตรวจพบไมไดเปนหินก็สามารถเปนโลหะ".

Tกญุแจสาํคัญในการตรวจสอบเปาหมายภายใตหินแรโดยเฉพาะอยางย่ิงเมือ่หินในเชงิบวกอยู คําถามคือความ
รูของคา ID สูงสุดที่ผลิตโดยหินบวกรอบ หากคุณกําลังทําการคนหาในโหมด All Metal ใหตรวจดู ID ที่ผลิตโดย
อุปกรณ ถา ID ทีอุ่ปกรณของคุณใหอยูใกลกบัโซนหินและโซนเหลก็กเ็ปนไปไดมากท่ีคณุตรวจพบเปาหมายภาย
ใตหิน.

ถาหินรอนในพื้นที่คนหาของคุณมีแนวโนมที่จะใหคารหัส IDs สูงแลวโอกาสของสัญญาณของโลหะขนาด
เล็กที่อยูขางใตจะสูงเชนกัน.

การตรวจหาบนชายหาดและใตนํา
SIMPLEX+ เปนเคร่ืองตรวจจบัโลหะกนันาํ ซ่ีงทําใหการตรวจสอบหาโลหะเปนไปอยางสะดวกทัง้ในใตนาํและบน
ชายหาด.
ตามท่ีอธบิายไวกอนหนาน้ี นาํเกลือและบรเิวณดางเปนสือ่กระแสไฟฟาอยางมนัียสาํคญัและทําใหเกดิผลกระ

ทบคลายกับเหล็กในเครื่องตรวจจับ โหมด SimpleX Beach ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับเงื่อนไขดัง
กลาว ซึ่งคุณสามารถดําเนินการคนหาไดอยางงายดายโดยใชโหมด Beach โดยไมตองตั้งคาพิเศษใด ๆ.

โหมดชายหาดเหมาะสําหรับหาดทรายเปยกเค็ม คุณสามารถใชโหมดอื่น ๆ  ในขณะที่ดําเนินการคนหาทราย
แหงบนชายหาด.

คุณควรพิจารณาขั้นตอนตอไปนี้ในขณะที่ดําเนินการคนหาบนหาดทรายเปยกหรือใตนํา:

1) เมือ่คณุแกวงขดลวดคนหาเหนือหลุมทีคุ่ณขุดในทรายเปยกชายหาด, คุณสามารถรับสญัญาณโลหะ ซีง่เปน
สภาพปกติ.
2) ขดลวดคนหาอาจใหสญัญาณปลอมเมือ่อยูในน้ําและออกมาจากนาํดงัน้ันโปรดพยายามท่ีจะใหใชขดลวด
ทั้งที่อยูในนํ้าหรือออกมาจากนํา.
3) ในขณะที่การตรวจสอบบนหาดทรายที่ทรายเปยก ควรหลีกเล่ียงการถูหรือกดปุมขดลวดคนหาบนพื้นดิน 
มิฉะนั้นอุปกรณอาจใหสัญญาณเท็จ.
4) เมือ่ออกไปจากทรายเปยกไปหย่ังทรายแหงหรอืจากทรายแหงไปทรายเปยก ในขณะทีห่าโลหะบนชายหาด
, อปุกรณอาจปลอยสัญญาณปลอมออกมา กราวบาลาสของเครื่องตรวจจบัจะถูกเปลีย่นหลังจากทีคุ่ณเปลี่ยน
จากทรายแหงไปหยั่งทรายเปยก.
5) ถาคุณไมสามารถกราวบาลาสบนทรายเปยกและ/หรือในนําเกลือ, ลองกราวลาสดวยมือ หากคุณยังไม
สามารถปรับสมดุลพื้นดินได ใหตั้งคาความสมดุลของพื้นดินเปน 00.0 ดวยตนเอง.

ใสใจกับรายการดานลางหลังจากใชอุปกรณโดยเฉพาะอยางยิ่งใชกับนําเค็ม:
1. ลางกลองระบบ, เพลาและขดลวดดวยนําประปาและใหแนใจวาไมมีนําเกลือที่เหลืออยูในระหวางตัว
เชื่อมตอ.
2. หามใชสารเคมีใดๆเพ่ือทําความสะอาดและ/หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นใด.
3. เช็ดหนาจอและเพลาดวยผานุมที่แหง หรือผากันรอยขีดขวน.

การตรวจสอบไอคอนของขดลวด
การบงบอกถงึการหยดุชะงกัในสญัญาณเครือ่งสงสญัญาณของจานคนหา อาจจะเกดิจากตวัเชือ่มตอ
ขดลวดคนหาอาจไมไดยึดติดกนั, เกดิจาการตอท่ีหลวมหรือเกดิจากการยกเลิกการเชือ่มตอ. หากคุณ
เปนเจาของเคร่ืองตรวจจบัโลหะอ่ืนท่ีมข้ัีวตอขดลวดเดยีวกนัโปรดตรวจสอบใหแนใจวาคณุไมไดแนบ
ขดลวดผิดโดยไมไดตั้งใจ หากไมมีขางตนที่มีอยู, ขดลวดคนหาหรือสายของมันอาจมีขอบกพรอง. 
หากปญหายังคงมีอยูเมื่อคุณเปลี่ยนขดลวดคนหาอาจมีปญหาในวงจรควบคุมของขดลวด.

บันทึกและคาเริ่มตนจากโรงงาน
SIMPLEX+ จะบันทึกการต้ังคาท้ังหมดโดยอัตโนมตัเิมือ่คุณปดและเปดเครือ่งตรวจจบัของคุณอกีครัง้ยกเวนก
ลาวบาลาส, จุดเริ่มตน, ใหปรับเปลี่ยนความถี่และใหเปด/ปดไฟฉาย LED. 

หากตองการยอนกลับกลับไปเปนคาเริ่มตนจากโรงงานโปรดทําตามขั้นตอนดานลาง:

* เปดเครื่องตรวจจับโดยการกดปุมเพาเวอร.
* เมื่อโลโก SIMPLEX + ปรากฏขึ้นบนหนาจอใหกดปุมการตั้งคาคางไว และ Pinpoint / ยืนยันพรอมกันจนกวา
จะไดยินเสียงบี๊ปสั้น 3 ครั้ง.

ปรับปรุงซอฟตแวร
SIMPLEX+ ความสามารถอัพเดตซอฟตแวร การอัพเดทซอฟตแวรท้ังหมดไดทาํหลังจากท่ีอุปกรณไดถกูปลอย
ออกสูตลาด และทางเราจะประกาศบนหนาเว็บของผลิตภัณฑพรอมกับคําแนะนําการปรับปรุง.

ขอมูลเวอรชันของระบบ:
รุนซอฟตแวรของ SIMPLEX + จะแสดงที่ดานลางของหนาจอทุกครั้งที่คุณเปดเครื่องตรวจจับในแตละครั้ง.
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Nokta Makro Detectors ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบข้อกําหนดหรืออุปกรณ์เสริมโดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีภาระผูกพันใด ๆ หรือความรับผิดใด ๆ ทั้งสิ้น.

หลักการดําเนินงาน

ความถี่ในการทํางาน

โหมดการค้นหา

โทนเสียง

ตัวกรองช่อง

การชี้เป้า

เปลี่ยนความถี่ 

การสั่นสะเทือน:

การตั้งค่าความไว

รหัสเป้าหมาย

จานขดลวด

จอแสดงผล

ไฟหลัง

แผงปุ่มกดไฟหลัง

ไฟฉาย LED

น้ําหนัก

ความยาว

แบตเตอรี่

รับประกัน

VLF

12kHz

5 (สนาม/สวนสาธารณะ 1/สวนสาธารณะ 2/ชายหาด/โลหะทั้งหมด)

3

มี

มี

มี

มี

7 ระดับ

00-99

SP28 28cm (11") DD 

จอ LCD กราฟิก

มี

มี

มี

1.3 กิโลกรัม (2.9lbs.) รวมทั้งจานขดลวด

63cm - 132cm (25 "- 52 ") ปรับ

ลิเธียมโพลิเมอร์ 2300mAh

2ปี

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

รายละเอ ียดทางเทคน ิคของเคร ื ่อง

KKSP_TH




