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Pinpoint/Mute eli mykistys/Confirm 
vahvistus -Näppäimet: 
*Pinpoint: Paina ja pidä alhaalla, 
kunnes se näkyy näytöllä.
*Mute/Myksitys: Paina kerran, kun 
olet tunnistusnäytössä .
*Confirm/Vahvistus: 
1) Ground Balalnce 
Function/Maantasapaino toimi:
Paina ja pidä alhaalla automaattisen 
maantasapainon ollessa 
maantasapainon asetuksessa (      ).
2) Reject/Accept Targets/Hylkää ja 
Hyväksy kohde:
Paina kerran hylätäksesi tai 
hyväksyäksessi kohteen notch 
discrimination valikossa (        ).

Target ID säädin

ID Notches
(5 ID ryhmää)

Tilat 
(Pelto/Puisto1/Puisto2/Ranta/Kaikki Metallit)

Depth Indicator/Syvyysindikaattori

Battery Indicator/Lataustiedot

Sensitivity Indicator/Herkkyysindikaattori

Target ID/Kohde ID

Mineralisaatio Indikaattori

Herkkyys ylös/Takaisin
Päänäytöllä ylös päin osoittavaa nuolta
voi käyttää herkkyyden lisäämiseen ja

sitä voi käyttää poistumaan asetuksista
ja palaamaan takaisin päänäytölle. 

*Vasemman puolen navigointi notch 
discrimination ja tila valikossa
*Muuta minkä tahansa asetuksen 
arvoa. 

Asetuspainike:
Joka kerta kun painat tästä, 

seuraava asetus tulee esille ja 
on valittavana ja sen arvo tulee 

näkyviin näytölle. 

* Navigointi oikealla puolella notch 
discrimination ja tilan valinnassa

*Muuta minkä tahansa asetuksen arvoa.

*Päällä/Pois:  Paina ja pidä pohjassa noin 3 sekuntia.
*Herkkyys alas: Paina yksitellen. 



Asetukset:

Volume/Ääni: (4 tasoa, muuta + ja - -merkeillä)

Ground Balance: pumppaa kelaa ylös ja alas samaan aikaan, kun painat Pinpoint/Confirm painiketta saadaksesi maatasapainon 
automaattisesti. 

Iron Volume: Muokkaa tai käännä pois ääni matala rautasignaalit (3 tasoa, muutos käytössä + ja - -merkeillä)

Threshold/Kynnys: Kaikki Metallit -tilassa kynnysasetus jokaiselle herkkyystasolle on optimoitu tarjoamaan paras suorituskyky 
erilaisissa maastoissa toimimiselle. (Säädä välillä -50 +50 käyttämällä + ja - näppäintä).

Notch Discrimination: Poista ei-haluttavat metallit etsinnästä, kuten roskat. Jokainen laatikko edusta 5ID ryhmää. Mikä tahansa 
yhdistelmä voidaan hyväksyä tai hylätä. 

Automatic/Automaattinen:
1) Liikuta etsinkelaa sen metallin yli, jonka haluat poistaa. Laatikko edustaa ryhmää ID-lukuja, jotka korostuu mustalla. 
2) Paina vahvistuspainiketta

Manuaali:
1) Näytölle ilmestyy X ja valintamerkki yhdessä pienen nuolikohdistimen kanssa näytön yläreunassa olevan ID-palkin alla.
2) Liikuta nuolikohdistinta käyttäen + ja - -merkkejä ja valitse laatikko, jonka ID-luvut haluat poistaa. 
3) Paina confirm/vahvistus painiketta. Laatikko korostuu mustalla. 

Frequency Shift/Taajuuden vaihto: Poista EMI (5 tasoa, muutos painikkeilla + ja -)

Wireless/Langaton: 0 = Pois / Kanavat 1-5 (vaihda painikkeilla + ja -)

Vibration/Tärinä: Päällä/Pois (vaihda painikkeilla + ja -)

Brightness/Kirkkaus: Säädä nestekidenäytönja päänäytön taustavaloa. 0=Off/1-4/A1-A4=Auto(Valo syttyy ainoastaan lyhyiksi ajoiksi, 
kun kohde on havaittu tai kun valikossa navigoidaan ja sitten valo sammuu. 

LED-Taskulamppu: Päällä/Pois (Muutos + ja - -painikkeilla)

Käynnistä metallinetsin, säädä maan tasapaino tarvittaessa ja aloita etsintä. Iloisia etsintöjä SIMPLEX +: lla!
Lisätietoja saat lukemalla käyttöohjeen.


