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Gevoeligheidsindicator

Object-ID
*Navigatie aan de linkerkant in
Notch discriminatie en moduskeuze
*Wijzig de waarde van een
gewenste instelling.
Pinpoint/Bevestigingsknop:
*Pinpoint: Drukken en ingedrukt
houden voor exacte plaatsbepaling.
*Bevestigen:
1) Grondbalans functie:
Drukken en ingedrukt houden om
automatisch de grondbalans uit te
voeren in de grondbalansinstellingen
(
).
2) Objecten afwijzen/accepteren:
Druk één keer op deze toets
objecten af te wijzen of te
accepteren terwijl u zich in
de instelling voor Notch discriminatie
bevindt (
).

Object-ID Scala
10

30

50

70

54

90

ID Notches
(Groupen van 5 IDs)
Modi
(Alle Metalen/Veld/Park/Strand)
Diepte-indicator
Batterijniveau-indicator
*Navigatie aan de rechterkant voor
discriminatie en modusselectie
*Verander de waarde van een gewenste
instelling.
Gevoeligheid omhoog
Instellingen-knop:
Elke keer dat u erop drukt, wordt
de volgende instelling op de balk
geselecteerd en wordt de waarde ervan
op het scherm weergegeven.

*Aan/Uit: De toets drukken en 3 seconden lang ingedrukt houden.
*Gevoeligheid omlaag: Door herhaaldelijk op de knop te drukken.

Instellingen:
Volume: (4 niveaus, veranderen met + en -)
Grondbalans: Pomp de spoel op en neer terwijl u op de Pinpointknop drukt om de grondbalans automatisch uit te voeren.
IJzervolume: Stelt het volume van de lage ijzertoon in of schakelt het uit (3 niveaus, wijzigen met + en -).
Notch-discriminatie: Schakel ongewenste metalen uit van uw detectie, zoals afvalobjecten. Elke vakje vertegenwoordigt een
groep van 5 ID's. Elke combinatie van deze vakjes kan worden afgewezen of geaccepteerd.
Automatisch:
1) Zwaai de zoekspoel over het metaal dat u wilt uitsluiten. Het vakje dat de groep ID's voor dat metaal weergeeft, wordt in het zwart
gemarkeerd.
2) Druk op de bevestigingsknop.
Handmatig:
1) Een kruisje en een vinkje verschijnen op het scherm, samen met een kleine pijltjescursor onder de ID-balk bovenin het scherm.
2) Verplaats de pijlcursor met behulp van de plus (+) en min (-) knoppen en selecteer het vakje met de ID die u wilt uitsluiten.
3) Druk op de bevestigingsknop. Het vakje wordt in het zwart gemarkeerd.
Frequentieverschuiving: Elimineert EMI (5 niveaus, verandering met + en -)
Draadloos: 0=Uit / Kanalen 1-5 (veranderen met + en -)
Vibratie: Aan/Uit (veranderen met + en -)
Helderheid: Voor het instellen van de achtergrondverlichting van het LCD-scherm en het toetsenbord. 0=Uit / 1-4 / A= Auto (brand
slechts kortstondig wanneer een object wordt gedetecteerd of tijdens het navigeren door het menu en dan gaat de verlichting uit).
LED Flashlight: Aan/Uit (veranderen met + en -)
Zet gewoon je detector aan, voer de grondbalans uit als het nodig is en begin met het zwaaien van je spoel. Veel plezier met de
SIMPLEX+!
Voor meer details, lees de gebruikershandleiding.

