HƯỚNG DẪN NHANH
Chỉ thị độ nhạy

ID Mục tiêu

Thang ID Mục tiêu
10

30

50

70

90

Đánh dấu ID
(Nhóm 5 ID)
Các chế độ (Cánh đồng/Công viên 1/
Công viên 2/Bãi biển/Tất cả kim loại)

Chỉ thị khoáng hóa

Chỉ thị độ sâu

* Điều hướng sang trái trong phân
biệt notch và lựa chọn chế độ

Chỉ thị pin

*Change the value of any setting.

* Điều hướng sang phải trong phân biệt
Notch và lựa chọn chế độ

Nút định vị / Tắt tiếng / Xác nhận:
* Định vị: Nhấn và giữ trên màn hình
phát hiện.
* Tắt tiếng: Nhấn 1 LẦN khi đang ở
màn hình phát hiện.
* Xác nhận:
1) Chức năng Cân bằng mặt đất:
Bấm và giữ để cân bằng mặt đất tự
động khi đang ở Cài đặt Cân bằng
Mặt đất (
).
2) Từ chối/Chấp nhận mục tiêu: Nhấn
một lần để từ chối hoặc chấp nhận
mục tiêu khi đang ở Cài đặt Phân biệt
Notch (
).

QGSP_VI

* Thay đổi giá trị của bất kỳ cài đặt nào.
Tăng độ nhạy/ Quay lại
Trong màn hình chính, mũi tên lên
được sử dụng để tăng độ nhạy và
trong trình đơn cài đặt, nó được sử
dụng để thoát cài đặt và quay lại màn
hình chính.

* Bật / Tắt: Bấm và giữ trong khoảng 3 giây.
* Giảm Độ nhạy: Nhấn từng lần một.

Nút cài đặt:
Mỗi lần bạn nhấn nó, cài đặt tiếp
theo trên thanh sẽ được chọn và giá
trị của nó sẽ được hiển thị trên màn
hình.

Cài đặt:
Âm lượng: (4 mức, thay đổi bằng cách sử dụng nút + và -)
Cân bằng mặt đất: Nâng hạ đĩa dò lên xuống trong khi nhấn nút Định vị/Xác nhận để cân bằng mặt đất một cách tự động.
Âm lượng sắt: Điều chỉnh hoặc tắt âm lượng của âm sắt thấp (3 mức, thay đổi bằng cách sử dụng nút + và -)
Ngưỡng: Trong chế độ Tất cả kim loại, cài đặt ngưỡng cho từng mức độ nhạy được tối ưu hóa để cung cấp hiệu suất tốt nhất trên các
địa hình khác nhau. (Điều chỉnh giữa -50 +50 bằng cách sử dụng nút + và -)
Phân biệt Notch: Loại bỏ các kim loại không mong muốn khi đi dò chẳng hạn như các kim loại rác. Mỗi ô đại diện cho một nhóm gồm 5
ID. Bất kỳ tổ hợp nào của những ô này đều có thể được từ chối hoặc được chấp nhận.
Tự động:
1) Quét đĩa dò trên kim loại mà bạn muốn loại bỏ. Ô đại diện cho nhóm ID của kim loại đó sẽ được đánh dấu với màu đen.
2) Nhấn nút xác nhận
Thủ công:
1) Một dấu X và dấu V sẽ xuất hiện trên màn hình cùng với một con trỏ mũi tên nhỏ bên dưới thanh ID ở đầu màn hình.
2) Di chuyển con trỏ mũi tên bằng cách sử dụng các nút cộng (+) và trừ (-) và chọn hộp chứa ID mà bạn muốn loại bỏ.
3) Nhấn nút xác nhận. Ô sẽ được đánh dấu màu đen.
Thay đổi tần số: Loại bỏ EMI (3 mức, thay đổi bằng cách sử dụng nút + và -)
Kết nối không dây: 0 = Tắt/ Các kênh từ 1-5 (thay đổi bằng cách nhấn nút + và -)
Rung: Bật/Tắt (thay đổi bằng cách nhấn nút + và -)
Độ sáng: Điều chỉnh đèn nền LCD và đèn nền bàn phím. 0 = Tắt / 1-4 / A1-A4 = Tự động (chỉ sáng trong một khoảng thời gian ngắn khi
phát hiện mục tiêu hoặc khi đang điều hướng trình đơn và sau đó tắt).
Đèn pin LED: Bật / Tắt (thay đổi bằng cách nhấn nút + và -)
Chỉ cần bật máy dò của bạn lên, cân bằng mặt đất nếu cần và bắt đầu quét đĩa dò. Chúc bạn đi dò vui vẻ với SIMPLEX+ !
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng.

