GREITAS STARTAS
Valdymo Ekranas
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1) Įjungimo / išjungimo mygtukas
2) Paieškų režimų mygtukas
3) Paieškų režimai
4) Pinpoint mygtukas
5) Garso reguliavimo mygtukas
6) Jautrumo reguliavimo mygtukas
7) Signalo stiprumo skalė
8) Įspėjimo ikona
9) Baterijų lygio ikona
10) Belaidžio ryšio su ausinėmis ikona
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Prietaiso įjungimas / išjungimas
Norėdami įjungti įrenginį, paspauskite ir palaikykite įjungimo / išjungimo
mygtuką
, kol juosta ekrane užsipildys. Norėdami išjungti įrenginį,
palaikykite nuspaudę mygtuką, kol ekrano lemputė užges.
Paieškų režimai
Yra du režimai: visi metalai ir diskriminacija. Paspauskite M mygtuką
pasirinkite režimą.

Pinpoint
Suranda aptiktoje vietoje radinio centrą.
Pinpoint nustatymas:
1 - Aptikus taikinį, perkelkite paieškos ritę į šalį, kur nėra radinių, ir
paspauskite mygtuką „Pinpoint“
.
2- Laikykite nuspaustą mygtuką ir paieškos ritę priartinkite prie
taikinio lėtai ir lygiagrečiai žemei.

VISI METALAI režimas
Šiuo režimu įrenginys garso tonu nediskriminuoja metalų, o suteikia
tą patį garso toną visų tipų taikiniams.

3- Signalo garsas tampa stipresnis ir keičiasi aukštis, artėjant prie
radinio centro. Be to, ekrano juosta pakils arba sumažės, atsižvelgiant
į signalo stiprumą.

DISKRIMINACIJOS režimas
Šiuo režimu prietaisas NETURI jokio juodojo metalo garso tono, bet
spalvotiesiems metalams - bus aukštas tonas.

4- Naudodamiesi koja pažymėkite vietą, kuri suteikia garsiausią
garsą.

Abiejuose darbo režimuose:
Kai prietaisas aptinka juodąjį metalą, ekrane kairė juostos
pusė užpildoma proporcingai signalo stiprumui.

Kai prietaisas aptinka spalvotąjį metalą, ekrane dešinioji
juostos pusė užpildoma proporcingai tikslinio signalo
stiprumui.

5- Pakartokite aukščiau aprašytą procedūrą, pasisukdami 90 °
kampu. Veiksmai, kuriuos atliksite iš skirtingų krypčių, pateiks
tiksliausią radinio vietą.

Dažnio pastūmimas
Jis naudojamas elektromagnetiniams trikdžiams pašalinti, kuriuos prietaisas
gauna iš kito detektoriaus, veikiančio tame pačiame dažnių diapazone
netoliese. Jei pakeliant paieškos ritę ore gaunama per daug triukšmo, tai gali
sukelti vietiniai elektromagnetiniai signalai arba per dideli jautrumo
nustatymai.
Norėdami perjungti dažnį, 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką M
,
kai prietaisas įjungtas. Rėmelis aplink paieškos režimų piktogramą pradės
mirksėti. Keiskite dažnį naudodami jautrumo +/- mygtukus.

Jautrumas
Tai yra prietaiso gylio nustatymas. Jis taip pat naudojamas pašalinti aplinkos elektromagnetinius signalus iš
supančios aplinkos ir triukšmo signalus, perduodamus iš
žemės.
Jautrumo nustatymas susideda iš 8 lygių ir yra iš anksto nustatytas
kiekvienam režimui. Kiekvienas režimas prasideda numatytuoju
jautrumo nustatymu ir prireikus jį galima keisti rankiniu būdu.
Pastaba : Jei žemė yra labai mineralizuota, dėl kurios prietaisas
perkraunamas, sumažinkite jautrumą, kol ekrane išnyks įspėjimo apie
perkrovą piktograma
.

Garsas
Spaudinėjant + arba - reguliuojamas garsumas.

Pastaba : Jei 5 sekundes nebus paspaustas joks mygtukas, prietaisas grįš į
pagrindinį ekraną.
Dažnio pastūmimas atsispindės kairėje juostos pusėje. Kairioji juostos pusė
pradės pildytis / kristi kiekvieną kartą, kai paspausite jautrumo +/- mygtukus.
Dažnio pastūmimas susideda iš 10 žingsnių, o 5 - centrinis dažnis.
SVARBU! Kiekvieną kartą įjungus, dažnio pastūmimo nustatymas bus
pradedamas nuo 5 centrinio dažnio.
Apšvietimo LED'ai
Tai yra žibintuvėlis, skirtas apšviesti ritės sritį, kai ieškote tamsoje. Norėdami
įjungti žibintuvėlį, kai įjungtas detektorius, vienu metu paspauskite pinpoint
ir garsumo (-) mygtukus. Pakartokite tą patį, kad juos išjungtumėte. LED'ai
neveikia, kai įrenginys išjungtas. Rekomenduojama juos įjungti tik prireikus,
nes jie naudoja baterijos energiją.

Belaidės ausinės
„Gold Finder 2000“ turi įmontuotą belaidį siųstuvą, leidžiantį prijungti belaidį
imtuvą ir belaides ausines. Belaidis imtuvas - garsiakalbis yra komplektacijoje,
o susiejimo instrukcijos pateikiamos toliau. Belaidžių ausinių poravimo
instrukcijas galite rasti atskirai parduodamose „Nokta Makro 2.4GHz“
belaidėse ausinėse.

Įspėjimo ikonos

Įjunkite belaidį garsiakalbį paspausdami ir laikydami maitinimo mygtuką ir
neatleiskite mygtuko, kol nepasigirs akumuliatoriaus būseną rodantis
pyptelėjimas. Žalias šviesos diodas pradės greitai mirksėti. Garsiakalbis yra
paruoštas suporuoti su įrenginiu. Įjunkite įrenginį paspausdami jautrumo pliuso
(+) mygtuką. Nepaleiskite jautrumo pliuso (+) mygtuko, kol įrenginys nebus
įjungtas ir ekrano apačioje pasirodys belaidžio ryšio piktograma. Kai bus
rodoma belaidžio ryšio piktograma, garsas bus girdimas tiek iš įrenginio, tiek
iš garsiakalbio.

Patikrinkite ritę
Tai rodo paieškos ritės siųstuvo signalo nutrūkimą. Paieškos ritės
jungtis gali būti nepritvirtinta, atsilaisvinusi ar atjungta, arba paieškos
ritė gali turėti defektų. Jei problema tęsiasi pakeitus paieškos ritę, ritės
valdymo grandinėje gali būti problema.

Įspėjimas apie išsikrovusią bateriją
Baterijos piktograma ekrane rodo akumuliatoriaus lygį. Sumažėjus
įkrovimui, sumažėja ir juosta akumuliatoriaus piktogramoje. Išeikvojus
baterijai, pradės mirksėti akumuliatoriaus piktograma.

Perkrova
Negilūs ir (arba) dideli taikiniai gali sukelti perkrovą ir prietaisas
pradeda skleisti nenutrūkstamą garsą, panašų į sireną. Ekrane vienu
metu rodoma perkrovos piktograma
. Tokiu atveju pakelkite
paieškos ritę aukštyn, kol dings piktograma.

Jei susieti nepavyksta, pakartokite aukščiau nurodytus veiksmus.
Belaidžio ryšio kanalo keitimas
Norėdami pakeisti kanalą, 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką M
kol įrenginys įjungtas. Rėmelis aplink paieškos režimų piktogramą pradės
mirksėti. Pakeiskite dažnį naudodami garsumo +/- mygtukus.

,

Kanalo numeris bus rodomas dešinėje juostos pusėje. Dešinioji juostos pusė
pradės pildytis / kristi kiekvieną kartą, kai paspausite jautrumo +/- mygtukus.
Iš viso yra 20 kanalų. Kai juosta visiškai tuščia, tai reiškia, kad belaidis ryšys
išjungtas.
Gamykliniai atstatymai
Įjungę įrenginį, iškart palaikykite nuspaudę mygtuką M
. Užsidegus ekrano
lemputei, atleiskite mygtuką M. Juosta kils ir kris, akumuliatoriaus piktograma
užpildoma ir prietaisas grįš į gamyklinius nustatymus.
Programinės įrangos atnaujinimas
„Gold Finder 2000“ gali atnaujinti programinę įrangą. Visi programinės įrangos
atnaujinimai, atlikti po įrenginio išleidimo į rinką, bus paskelbti gamintojo
tinklalapyje kartu su atnaujinimo instrukcijomis.

GARANTIJA
Šiam gaminiui taikoma 2 metų ribota garantija nuo pirkimo momento. Norėdami
gauti daugiau informacijos apie garantiją, apsilankykite www.noktadetectors.com.

FCC PAREIŠKIMAS
Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį.
Veikiant laikomasi šių dviejų sąlygų: (1) šis
prietaisas negali sukelti kenksmingų trukdžių ir (2) šis prietaisas turi priimti
bet kokius gautus trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą
veikimą.
Vartotojams Europos Sąjungoje: Neišmeskite šios įrangos su
buitinėmis atliekomis. Ant šios įrangos sukryžiuoto ratų šiukšli
adėžės simbolis rodo, kad šis įrenginys neturėtų būti šalinamas
kartu su buitinėmis atliekomis, o perdirbtas laikantis vietos valdžios
taisyklių ir aplinkosaugos reikalavimų.

Surinkimas

(4) Norėdami pritaikyti porankį
savo patogumui, stumkite raudoną
užraktą į priekį. Sureguliuokite jį
stumdami aukštyn arba žemyn ir
užfiksuokite raudoną užraktą
stumdami priešinga kryptimi.
Įdėkite porankio diržą, kaip
parodyta paveikslėlyje,
sureguliuokite jį pagal rankos
dydį ir užfiksuokite.

(3) Apvyniokite paieškos ritės
kabelį ant rėmo per daug
neįtempdami. Tada prijunkite jungtį
prie pulte esančios įvesties lizdo ir
užfiksuokite priverždami veržlę.
Priverždami galite išgirsti
spragtelėjimus, rodančius, kad
jungtis pritvirtinta.

(2) Norėdami sujungti vidurinį
rėmą su viršutiniu ir apatiniu
rėmais, atidarykite svirties
skląsčius ir kartu užfiksuokite šias
dalis. Sureguliavę prietaiso ilgį
pagal savo ūgį, paspauskite
skląsčius, kad pritvirtintumėte.

(1) Įdėję tarpines ant apatinio
rėmo apačios, įstatykite jį į jo
vietą ant paieškos ritės.
Užfiksuokite priverždami varžtą ir
veržlę. Negalima pernelyg
priveržti.

