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Finsøk-/Lydløs-/Bekreft-knapp: 
*Finsøk: Trykk og hold (mens i 
søkemodus/skjerm).
*Lydløs: Trykk én gang (mens i 
søkemodus/skjerm).
*Bekreft: 
1) Grunnbalansefunksjon:
Trykk og hold for automatisk 
grunnbalansering. Bruk mens i 
grunnbalanseinnstilling (        ).
2) Avvis/Bekreft ID-segment:
Trykk én gang for å bruke eller 
skru av er ID-segment, mens du 
er i diskrimineringsinnstillingen for 
ID-segmenter 

Skala for objekt-ID

ID-segment (boks)
(Hver boks representerer 5 ID-tall)

Søkemoduser
(Jorde/Park1/Park 2/Strand/Alle metaller)

Dybdeindikator

Batterinivå indikator

Følsomhetsindikator

Objekt-ID

Mineraliseringsindikator

*Til venstre ved diskriminering av 
ID-segmenter og valg av søkemodus
*Endring av innstillingsverdier.

Innstillingsknapp:
Hver gang du trykker velges neste 
innstilling, og verdien dens vises på 

skjermen. 

Øke følsomhet / Tilbake
I søkemodus brukes pil opp 

for å øke følsomheten. I 
innstillingsmenyen brukes den for 
å gå ut av innstillinger og tilbake 

til hovedskjerm/søkemodus.

*Til høyre ved ID-diskriminering og 
valg av søkemodus

*Endring av innstillinger.

*På/Av: Trykk og hold i cirka 3 sekunder.
*Redusere følsomhet: Trykk steg for steg.
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Innstillinger:

Lydstyrke: (4 nivåer, endre med + og -)

Grunnbalanse: Pumpe søkehodet opp og ned nær bakken mens du holder inne finsøk-/bekreft-knappen for automatisk 
grunnbalansering.

Jernlyd: Justerer eller skrur av den lave jerntonen (3 nivåer, endre med + og -)

Bakgrunnstone: I Alle metaller-modus/programmet er bakgrunnstoneinnstillingen for hvert følsomhetsnivå optimalisert for å gi den 
beste ytelsen i forskjellige terreng. (Juster mellom -50 +50 ved bruk av + og -)

Diskriminering av ID-segmenter: Eliminerer deteksjon av uønskede metaller, som for eksempel jern. Hvert segment (boks) representerer 
en gruppe på 5 ID-tall. Enhver kombinasjon av disse boksene kan avvises eller godtas.

Automatisk:
1) Sving søkehodet over metallet du vil eliminere. Boksen som representerer ID-gruppen for dette metallet, vil bli uthevet i svart.
2) Trykk bekreftknappen

Manuelt:
1) En X og et hakemerke vises på skjermen sammen med en liten pilmarkør under ID-linjen øverst på skjermen.
2) Flytt pilmarkøren ved å bruke pluss- (+) og minusknappen (-), og velg segmentet/boksen som inneholder ID-gruppen du vil eliminere.
3) Trykk på bekreftknappen. Boksen vil bli uthevet i svart.

Skifte av frekvens: Eliminerer EMI (3 nivåer, endre med + og -)

Trådløs: 0=Av / Kanaler 1-5 (endre med + og -)

Vibrasjon: På/Av (endre med + og -)

Lysstyrke: Justerer LCD og bakgrunnsbelyste knapper. 0=Av / 1-4 / A1-A4= automatisk (lyser bare en kort periode når et mål blir 
detektert, og når menyen er i bruk, deretter slukkes lyset). 

LED-lommelykt: På/Av (endre med + og -)

Bare slå på detektoren din, bruk grunnbalansering hvis det trengs, og begynn å svinge søkehodet. Lykke til med metallsøkingen og 
SIMPLEX+! For more details, please read the user manual. For mer informasjon, vennligst les brukerveiledningen. 


