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Επικέντρωση Στόχου/Σίγαση/ Κουμπί 
Επιβεβαίωσης: 
*Επικέντρωση Στόχου: Πατήστε παρατεταμένα 
την οθόνη ανίχνευσης.
*Σίγαση: Πατήστε ΜΙΑ ΦΟΡΑ ενώ βρίσκεστε
στην οθόνη ανίχνευσης.
*Επιβεβαίωση: 
1) 1) Λειτουργία ισορροπίας εδάφους: Πατήστε 
και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για αυτόματη 
ισορροπία εδάφους ενώ βρίσκεται στη ρύθμιση 
ισορροπίας εδάφους (        ).
2) Απόρριψη / Αποδοχή Στόχων: Πατήστε μία 
φορά για να απορρίψετε ή να αποδεχθείτε 
στόχους ενώ βρίσκεστε σε ρύθμιση
διαχωρισμού εγκοπών (          ).

Κλίμακα Ταυτότητας Στόχου

Εγκοπές Ταυτότητας
(Γκρούπ 5 Ταυτοτήτων)

Λειτουργίες
(Field/Park 1 /Park 2/Beach/All Metal)

Δείκτης Βάθους

Ένδειξη Μπαταρίας

Δείκτης Ευαισθησίας

Ταυτότητα Στόχου

Δείκτης Μαγνητικής Ορυκτοποίησης

*Πλοήγηση στην αριστερή πλευρά του 
διαχωρισμού εγκοπών και επιλογής 
λειτουργίας
*Αλλάξτε την τιμή οποιασδήποτε ρύθμισης.

Κουμπί ρυθμίσεων:
Κάθε φορά που το πατάτε, η επόμενη 

ρύθμιση στη γραμμή θα επιλεγεί και η 
τιμή της θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Ευαισθησία Πάνω / Πίσω
Στην κύρια οθόνη το πάνω βέλος 

χρησιμοποιείται για να αυξήσει την 
ευαισθησία και στο μενού ρυθμίσεων, 

χρησιμοποιείται για έξοδο από τις 

* Πλοήγηση δεξιά στο διαχωρισμό εγκοπών και 
την επιλογή λειτουργίας

* Αλλάξτε την τιμή οποιασδήποτε ρύθμισης.

*Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση:  Πατήστε παρατεταμένα 
για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
*Μείωση Ευαισθησίας: Πατήστε ένα προς ένα.

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ QGSP_EL



Ρυθμίσεις:

Ένταση: (4 επίπεδα, αλλαγή με + και -)

Ισορροπία εδάφους: Αντλείστε το πηνίο προς τα επάνω και προς τα κάτω ενώ ταυτόχρονα πιέζετε το πλήκτρο Pinpoint / Confirm για αυτόματη ισορροπία 
εδάφους.

Ένταση Σιδήρου: Ρυθμίζει ή απενεργοποιεί την ένταση του χαμηλού τόνου σιδήρου (3 επίπεδα, αλλαγή με + και -)

Threshold: Στη λειτουργία All Metal, η ρύθμιση ήχου κατωφλίου για κάθε επίπεδο ευαισθησίας βελτιστοποιείται για να παρέχει την καλύτερη απόδοση σε 
διαφορετικά εδάφη. (Ρυθμίστε μεταξύ -50 +50 χρησιμοποιώντας + και -)

Διαχωρισμός Εγκοπών: Απομακρύνετε τα ανεπιθύμητα μέταλλα από ανίχνευση όπως τα σκουπίδια. Κάθε πλαίσιο αντιπροσωπεύει μια ομάδα 5 ταυτοτήτων. 
Οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών των πλαισίων μπορεί να απορριφθεί ή να γίνει δεκτός.

Αυτόματα:
1) Σαρώστε το πηνίο αναζήτησης πάνω στο μέταλλο που θέλετε να εξαλείψετε. Το πλαίσιο που αντιπροσωπεύει την ομάδα ταυτοτήτων για το συγκεκριμένο 
μέταλλο θα επισημαίνεται με μαύρο χρώμα.
2) Πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης.

Χειροκίνητα:
1) Ένα εικονίδιο X και ένα σημάδι ελέγχου θα εμφανιστούν στην οθόνη μαζί με ένα μικρό κέρσορα βέλους κάτω από τη γραμμή ταυτότητας στο επάνω μέρος 
της οθόνης.
2) Μετακινήστε τον κέρσορα με τα πλήκτρα συν (+) και μείον (-) και επιλέξτε το πλαίσιο που περιλαμβάνει την ταυτότητα που θέλετε να εξαλείψετε.
3) Πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης. Το πλαίσιο θα επισημανθεί με μαύρο χρώμα.

Μετατόπιση Συχνότητας: Εξαλείφει την Ηλεκτρομαγνητική Παρεμβολή (5 επίπεδα, αλλάζει χρησιμοποιώντας + και -)

Ασύρματο: 0 = Απενεργοποίηση / Κανάλια 1-5 (αλλαγή με + και -)

Δόνηση: Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση (αλλαγή με + και -)

Φωτεινότητα: Ρυθμίζει την οθόνη LCD και τον οπίσθιο φωτισμό του πληκτρολογίου. 0 = Απενεργοποίηση / 1-4 / A1-A4 = Αυτόματο (ανάβει μόνο για μικρό 
χρονικό διάστημα όταν εντοπίζεται ένας στόχος ή κατά την πλοήγηση στο μενού και στη συνέχεια σβήνει).

Φακός LED: Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση (αλλαγή με + και -)

Απλά ενεργοποιήστε τον ανιχνευτή σας, κάντε ισορροπία εδάφους αν χρειαστεί και αρχίστε να σαρώνετε το πηνίο σας. Ευχάριστη ανίχνευση μετάλλων με το 
SIMPLEX+! Για περισσότερες λεπτομέρειες, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.


