ĀTRĀ VADĪBA
Jutības indikators
Mērķa ID

QGSP_LV

Mērķa ID skala
10

30

50

70

90

Mineralizācijas indikators

ID iegriezumi
(5 ID grupas)
Režīmi

(lauks/parks 1/parks 2/pludmale/viss metāls)

* Navigācija pa kreiso pusi,
izmantojot iecirtuma diskrimināciju
un režīma izvēli

Dziļuma indikators
Akumulatora indikators

* Mainiet jebkura iestatījuma vērtību.

* Navigācija labajā pusē, izmantojot
atšķirīgu iezīmi un režīma izvēli

Precīza / izslēgta / apstiprināšanas poga:
* Precīzs: nospiediet un turiet nospiestu
atklāšanas ekrānu.
* Izslēgt skaņu: atrodoties atklāšanas
ekrānā, nospiediet ONCE.
* Apstipriniet:

* Mainiet jebkura iestatījuma vērtību.
Jutība augšup / atpakaļ
Galvenā ekrāna augšupvērstā bultiņa
tiek izmantota jutīguma palielināšanai,
un iestatījumu izvēlnē to
izmanto, lai izietu no iestatījumiem
un atgrieztos galvenajā ekrānā.

1) Zemes līdzsvara funkcija:
Nospiediet un turiet, lai zemes balansa
iestatījumā būtu automātisks zemes
līdzsvars (
).
2) Noraidīt / pieņemt mērķus:
Nospiediet vienreiz, lai noraidītu vai
pieņemtu mērķus, atrodoties
iecirtuma diskriminācijas
iestatījumā (
).

* Ieslēgts / izslēgts: nospiediet un turiet nospiestu
apmēram 3 sekundes.
* Jutība uz leju: nospiediet pa vienam.

Iestatījumu poga:
katru reizi nospiežot to, joslā tiks
izvēlēts nākamais iestatījums, un
tā vērtība tiks parādīta ekrānā.

Iestatījumi:
Skaļums: (4 līmeņi, mainiet, izmantojot + un -)
Zemes bilance: sūknējiet spoli uz augšu un uz leju, vienlaicīgi nospiežot pogu Precīzi / Apstiprināt, lai automātiski līdzsvarotu zemes līdzsvaru.
Iron Volume: pielāgo vai izslēdz zema dzelzs toņa skaļumu (3 līmeņi, maini, izmantojot + un -)
Slieksnis: režīmā Visu metālu katra jutīguma līmeņa slieksnis tiek optimizēts, lai nodrošinātu vislabāko sniegumu dažādos reljefos.
(Pielāgojiet starp -50 +50, izmantojot taustiņus + un -)
Pakāpeniska diskriminācija: Novērsiet nevēlamu metālu atklāšanu, piemēram, atkritumus. Katrā lodziņā ir 5 ID grupa. Jebkuru šo rūtiņu
kombināciju var noraidīt vai pieņemt.
Automātiski:
1) Pārlieciet meklēšanas spoli virs metāla, kuru vēlaties noņemt. Kaste, kas apzīmē šī metāla ID grupu, tiks izcelta melnā krāsā.
2) Nospiediet apstiprināšanas pogu.
Mehāniski:
1) Ekrānā parādīsies X un atzīme kopā ar nelielu bultiņas kursoru zem ID joslas ekrāna augšpusē.
2) Pārvietojiet bultiņas kursoru, izmantojot plus (+) un mīnus (-) pogas, un atlasiet lodziņu, kurā ir ID, kuru vēlaties noņemt.
3) Nospiediet apstiprināšanas pogu. Kaste tiks izcelta melnā krāsā.
Frekvences nobīde: novērš EMI (3 līmeņi, mainiet, izmantojot + un -)
Bezvadu režīms: 0 = izslēgts / kanāli 1-5 (mainiet, izmantojot + un -)
Vibrācija: ieslēgta / izslēgta (mainiet, izmantojot taustiņus + un -)
Spilgtums: pielāgo LCD un tastatūras fona apgaismojumu. 0 = Izslēgts / 1-4 / A1-A4 = Automātiski (iedegas tikai īsu laika periodu, kad
mērķis tiek noteikts vai navigācijas laikā izvēlnē, un pēc tam tas izdziest).
LED lukturītis: ieslēgts / izslēgts (mainiet, izmantojot taustiņus + un -)
Vienkārši ieslēdziet detektoru, ja nepieciešams, ieslēdziet zemes līdzsvaru un sāciet spolēt. Laimīgu metāla noteikšanu ar SIMPLEX +!
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.

