
Tænd / sluk for enheden
For at tænde enheden skal du holde tænd / sluk-knappen       nede, 
indtil bjælken begynder at fyldes op. For at slukke for enheden skal 
du trykke på og holde knappen nede, indtil displayet slukkes.

Følsomhed
Dette er enhedens dybdeindstilling. Det bruges også til at 
eliminere de omgivende elektromagnetiske signaler fra det 
omgivende miljø og støjsignaler transmitteret fra jorden.

Følsomhedsindstillingen består af 8 niveauer og er foruddefineret for 
hver tilstand. Hver tilstand starter med sin standardindstilling for 
følsomhed, og den kan ændres manuelt, når det er nødvendigt.

Bemærk : Hvis jorden er stærkt mineraliseret, hvilket får enheden til 
at overbelaste, skal du mindske følsomheden, indtil ikonet for 
overbelastningsadvarsel          forsvinder fra skærmen.

Pinpoint
Pinpointe, er at finde centrum eller den nøjagtige placering af et 
detekteret mål.

Sådan udføres pinpointing:
1- Når et mål er registreret, skal du flytte søgespolen til side, hvor der 
ikke er noget målrespons, og trykke på knappen Pinpoint       .

2- Hold knappen nede og før søgespolen tættere på målet langsomt 
og parallelt med jorden.

3- Signallyden bliver stærkere og ændres i tonehøjde, når den 
kommer tættere på målcenteret. Derudover stiger eller falder bjælken 
på skærmen baseret på signalstyrken.

4- Marker den position, der giver den højeste lyd ved hjælp af et 
værktøj eller din fod.

5- Gentag ovenstående procedure ved at ændre retning 90 °. 
Handlinger, der skal udføres fra et par forskellige retninger, 
indsnævrer målområdet og giver dig de mest nøjagtige detaljer om 
målplaceringen.

Frekvensskift
Det bruges til at eliminere den elektromagnetiske interferens, som enheden 
modtager fra en anden detektor, der fungerer i det samme frekvensområde i 
nærheden eller fra omgivelserne. Hvis der modtages for meget støj, når 
søgespolen løftes i luften, kan dette skyldes de lokale elektromagnetiske 
signaler eller for høje følsomhedsindstillinger.

For at skifte frekvens skal du holde M-knappen         nede i 3 sekunder, mens 
enheden er tændt. Rammen omkring ikonet for søgeprogrammer begynder at 
blinke. Skift frekvens ved hjælp af følsomhedsknapperne +/-.

Bemærk : Hvis der ikke trykkes på nogen knap i 5 sekunder, går skærmen ud, 
og enheden vender tilbage til hovedskærmen. 

Frekvensskift reflekteres på venstre side af bjælken. Venstre side af bjælken 
begynder at fylde op / falde, hver gang du trykker på følsomhedsknapperne 
+/-. Frekvensskift består af 10 trin, og 5 er den centrale frekvens.

VIGTIG! Ved hver opstart starter indstillingen af   frekvensskift ved den centrale 
frekvens på 5.

Søgeprogrammer
Der er to søgeprogrammer: Alt metal og diskrimination. Tryk på 
M-knappen        for at vælge program.

All Metal Mode
I dette program giver enheden ikke lydtone-diskrimination og giver 
den samme lydtone for alle typer mål.

Diskriminationstilstand
I denne tilstand giver enheden IKKE nogen lydtone på jernholdige 
metaller, og den giver en høj tone på ikke-jernholdige metaller.

I begge søgeprogrammer:

Når enheden registrerer et jernholdigt metal, fyldes barens 
venstre side op i forhold til styrken af målsignalet.

Når enheden registrerer et ikke-jernholdigt metal, fyldes 
barens højre side op i forhold til styrken af målsignalet.

Belysnings-LED'er
Det er lommelygten, der bruges til at belyse det område, du scanner, når 
der detekteres i mørke eller på mørke steder. For at aktivere lysdioderne, 
mens detektoren er tændt, skal du trykke på pinpoint og lydstyrke minus (-) 
knapperne på samme tid. Gentag det samme for at slukke for dem. Lysdioder 
fungerer ikke, når enheden er slukket. Det anbefales kun at tænde dem, når 
det er nødvendigt, da de bruger ekstra batteristrøm.

Volumen
Tryk på + eller - knappen for at justere lydstyrken.

QUICK GUIDE

1) Tænd / sluk-knap
2) Knappen Søgningstilstand
3) Søgeprogrammer
4) Pinpoint-knap
5) Volumenknapper
6) Følsomhedsknapper
7) Signalstyrkebjælke
8) Advarselsikoner
9) Batteriikon
10) Ikon for trådløs forbindelse

Kontrol display
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Samling

(2) For at forbinde den midterste 
stang med de øvre og nedre 
stænger skal du åbne håndtag-
slåsene og sætte stykkerne 
sammen. Når du har justeret 
enhedens længde til din højde, 
skal du trykke på låsene for at 
sikre.

(1) Når skiverne er sat i den 
nederste stang, skal du placere 
den nedre stang på dens 
placering på søgespolen. Fastgør 
ved at stramme skruen og 
møtrikken. Stram ikke for hårdt.

(3) Vikle søgespolekablet om 
stangen uden at trække for meget. 
Sæt derefter stikket i søgespolens 
indgangsstik på systemboksen, og 
fastgør det ved at stramme 
møtrikken. Mens du strammer, kan 
du høre et klik, der indikerer, at 
stikket er fastgjort.

(4) Skub den røde lås fremad for at 
justere armlænet til din komfort. 
Juster det ved at skubbe det op 
eller ned, og fastgør det ved at 
skubbe den røde lås i modsat 
retning. Indsæt armstøtte remmen 
som vist på billedet, juster den til 
din armstørrelse, og stram den.

Advarselsikoner

Advarsel om lavt batteri
Batteriikon på displayet viser batteriets levetid. Når opladningen 
falder, falder også bjælkerne inden i batteriikonet. Når batteriet er 
afladet, begynder batteriikonet at blinke.

Kontroller spolen
Det indikerer en afbrydelse i signalet til søgespole senderen. 
Søgespolestikket kan være løs, løs eller frakoblet, eller søgespolen kan 
have en defekt. Hvis problemet fortsætter, når du ændrer søgespolen, 
kan der være et problem i spolestyringskredsløbet.

Overbelastning
Overfladiske og / eller store mål kan forårsage overbelastning, og 
enheden begynder at generere en kontinuerlig lyd, der ligner en 
sirene. Ikonet for overbelastning        vises samtidigt på displayet. I et 
sådant tilfælde skal du løfte søgespolen op, indtil ikonet forsvinder.

Software opdatering
Gold Finder 2000 har softwareopdateringsfunktioner. Alle softwareopdateringer, 
der foretages, efter at enheden er frigivet til markedet, vil blive annonceret på 
produktets webside sammen med opdateringsinstruktioner.

GARANTI
Dette produkt har 2 års begrænset garanti fra købstidspunktet. Se 
www.noktadetectors.com for yderligere garantioplysninger.

Fabriksindstillinger
Tryk og hold M-knappen        nede, umiddelbart efter du har tændt enheden. 
Slip M-knappen, når displayet tændes. Linjen stiger og falder, batteriikonet 
fyldes op, og enheden vender tilbage til fabriksindstillingerne.

Ændring af den trådløse kanal
For at skifte kanal skal du holde M-knappen         nede i 3 sekunder, mens 
enheden er tændt. Rammen omkring ikonet for søgemetoder begynder at 
blinke. Skift frekvens ved hjælp af +/- knapperne.

Kanal nummeret afspejles i højre side af bjælken. Højre side af bjælken 
begynder at fylde / falde, hver gang du trykker på følsomhedsknapperne +/-. 
Der er i alt 20 kanaler. Når bjælken er helt tom, betyder det, at den trådløse 
forbindelse er slået fra.

Trådløs forbindelse

Gold Finder 2000 har et indbygget trådløst modul, der giver mulighed for 
trådløs højttaler og trådløs hovedtelefonforbindelse. Den trådløse højttaler 
leveres med enheden, og parringsvejledningen findes nedenfor. Du kan finde 
parringsinstruktionerne til de trådløse hovedtelefoner i Nokta Makro 2,4 GHz 
trådløse hovedtelefoner, der sælges separat.

Tænd for den trådløse højttaler ved at holde tænd / sluk-knappen nede, og 
slip ikke knappen, før der høres et bip, der angiver batteristatus. Den grønne 
LED på højttaleren begynder at blinke hurtigt. Højttaleren er klar til at blive 
parret med enheden. Tænd for enheden, mens du trykker på 
følsomhedsknappen plus (+). Slip ikke følsomhedsknappen plus (+), før enheden 
er tændt, og ikonet for trådløs vises i midten nederst på skærmen. Når det 
trådløse ikon er vist, høres lyden både fra enheden og højttaleren.

Hvis parringen ikke lykkes, skal du gentage ovenstående trin.

   FCC-ERKLÆRING
        Denne enhed overholder del 15 i   
   FCC-reglerne. Drift er underlagt følgende to 
betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
(2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder 
interferens, der kan forårsage uønsket drift. 

 For forbrugere inden for Den Europæiske Union: Bortskaf ikke   
 dette udstyr sammen med almindeligt husholdningsaffald.   
 Symbolet med det krydsede skraldespand på dette udstyr indikerer, at  
 denne enhed ikke skal bortskaffes i almindeligt husholdningsaffald, men 
genbruges i overensstemmelse med lokale myndigheders forskrifter og miljøkrav.


