GREITAS STARTAS
Jautrumo indikatorius
Objekto ID

Objekto ID skalė
10

30

50

70

90

Objektų ID diskriminacija
(sudaryta iš 5 grupių)
Režimai

Mineralizacijos indikatorius

(Laukas/Parkas1/Parkas2/Pliažas/Visi metalai)

* Naršymas kairiąja puse, jei norite
pasirinkti diskriminaciją ir režimą.

Gylio indikatorius
Akumuliatoriaus indikatorius

* Pakeisti bet kurį nustatymą.

* Naršymas dešinėje pusėje renkantis
diskriminaciją ir renkantis režimą

Pinpoint/Garsas/patvirtinimo mygtukas:
*Pinpoint: laikykite nuspaudę paieškos
ekrane.
* Garso išjungimas: vieną kartą
paspaudus paieškos ekrane.

* Pakeiskite bet kurį nustatymą.
Jautrumą padidinkite / pamažinkite
Pagrindiniame ekrane rodyklė aukštyn
naudojama jautrumui padidinti, o
nustatymų meniu ji naudojama norint
išeiti iš nustatymų ir grįžti į pagrindinį
ekraną.

* Patvirtinimo:
1) Grunto balanso funkcija:
paspauskite ir palaikykite, kad automatinis
grunto balansas būtų nustatytas grunto
balanso nustatyme (
).
2) Atmesti / sutikti su objektu:
paspauskite vieną kartą, jei norite
atmesti arba priimti objektus, kai
esate diskriminacijos nustatymo
vietoje (
).
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* Įjungti/išjungti: paspauskite ir palaikykite
nuspaudę maždaug 3 sekundes.
* Jautrumo mažinimas: spausti po vieną,taip mažinant.

Nustatymų mygtukas:
Kiekvieną kartą paspaudus,
bus pasirinktas kitas juostos
nustatymas, o jos nustatymas bus
rodomas ekrane.

Nustatymai:
Garsas: (4 lygiai, keitimui naudokite + ir -)
Automatinis grunto balansas: paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką Pinpoint/Patvirtinti bei pradėkite judinti paieškos ritę aukštyn
ir žemyn.
Geležies garsas: reguliuoja arba išjungia žemo geležies toną (3 lygiai, keiskite mygtukais + ir -)
Foninis garsas: Visi metalai režime kiekvieno jautrumo lygio slenkstis yra optimizuotas, kad būtų užtikrintas geriausias našumas
skirtingose vietovėse. (Sureguliuokite tarp -50 +50, naudodami + ir -)
Išrenkamoji diskriminacija: Norėdami neaptikti nepageidaujamų metalų (šiukšlių), naudokite išrenkamąją diskriminaciją. Kiekvienas segmentas
reiškia 5 ID reikšmių grupę. Bet kuris šių segmentų derinys gali būti atmestas ar priimtas atsižvelgiant į jūsų pageidavimą.
Automatinis:
1) Judinkite paieškos ritę virš metalo, kurį norite pašalinti. Segmentas, nurodantis to metalo ID skaičiaus grupę, bus paryškintas juodai.
2) Paspauskite mygtuką ,,Patvirtinti".
Rankinis:
1) Ekrane pasirodys ženklas X ir varnelė kartu su mažu rodyklės žymekliu po ID juosta ekrano viršuje.
2) Judėkite rodykle naudodami pliuso (+) ir minuso (-) mygtukus ir pažymėkite langelį, kuriame yra ID, kurį norite pašalinti.
3) Paspauskite mygtuką ,,Patvirtinti". Segmentas bus paryškintas juodai.
Dažnio perstūmimas: Naudojamas pašalinti elektromagnetinius trukdžius (EMI), kuriuos prietaisas gauna iš kito detektoriaus, veikiančio
tuo pačiu dažnių diapazonu netoliese ar iš aplinkos. (3 lygiai, pakeisti naudokite + arba -)
Belaidis režimas: 0=išjungta/ 1-5 kanalai (pakeisti naudokite + arba -)
Vibracija: Įjungti/išjungti (pakeisti naudokite + arba -)
Ekrano apšvietimas: Reguliuoti ekrano ir klaviatūros apšvietimo lygį. 0=išjungta / 1-4 / A1-A4= Auto (jis šviečia tik trumpą laiką, kai
aptinkamas taikinys arba naršant meniu, tada jis užgęsta)
LED žibintas: Įjungti/išjungti (pakeisti naudokite + arba -)
Tiesiog įjunkite savo detektorių, pamojave rite jei reikia nustatykite grunto balansą! Sėkmingų paieškų su SIMPLEX+!
Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite naudotojo vadovą.

