STRUČNÝ NÁVOD
Indikátor citlivosti

ID hodnota cieľa

Stupnica ID cieľa
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ID políčka
(Skupiny s 5timi ID)
Režimy
(Pole/Park1/Park2/Pláž/Všetky kovy/)

Indikátor mineralizácie
* Navigácia doľava pri nastavovaní
diskriminácie a výbere režimu

Indikátor hĺbky
Indikátor batérie

* Mení hodnotu nastavení.

*Navigácia doprava pri nastavovaní
diskriminácie a výbere režimu

Tlačidlo pre presné zameranie/Stlmenie
zvuku/Potvrdenie:
*Presné zameranie: Stlačte a podržte v
obrazovke detekcie.
*Stlmenie zvuku: Krátko stlačte v
obrazovke detekcie.

*Mení hodnotu ľubovoľného nastavenia.
Citlivosť hore / Späť
Na hlavnej obrazovke sa šípka nahor
používa na zvýšenie citlivosti a v
ponuke nastavení sa používa na
ukončenie nastavení a návrat na
hlavnú obrazovku.

*Potvrdenie:
1) Funkcia vyváženia zeme:
Stlačením a podržaním nastavíte
automatické vyváženie zeme, ak ste v
nastaveniach vyváženia zeme (
).
2) Odmietnuť/Akceptovať ciele:
Jedným stlačením odmietnete
alebo príjmete ciele pri nastavovaní
diskriminačných políčok (
).

QGSP_SK

*On/Off (zapnutie a vypnutie): Stlačte a podržte
stlačené približne 3 sekundy.
*Zníženie citlivosti: Stláčajte po krokoch.

Tlačidlo nastavení:
Po každom stlačení sa vyberie
ďalšie nastavenie na paneli a jeho
hodnota sa zobrazí na obrazovke.

Nastavenia:
Hlasitosť: (4 úrovne, zmena pomocou + a -)
Vyváženie zeme: Pumpujte cievkou nahor a nadol a súčasne stlačte tlačidlo presného zamerania/potvrdenia pre automatické vyváženie zeme.
Hlasitosť železa: Nastavuje alebo vypína hlasitosť nízkeho tónu železa (3 úrovne, zmena pomocou + a -)
Prah treshold: V režime All Metal je nastavenie prahu pre každú úroveň citlivosti optimalizované tak, aby poskytovalo najlepší výkon
na rôznych terénoch. (Nastaviť medzi -50 +50 pomocou + a -)
Diskriminácia: Vyraďuje z detekcie nežiadúce kovy, napríklad železný odpad. Každé políčko predstavuje skupinu 5tich ID čísiel. Akákoľvek
kombinácia týchto polí môže byť zamietnutá alebo prijatá.
Automaticky:
1) Prejdite s cievkou ponad kov, ktorý chcete vyradiť. Políčko, ktoré predstavuje skupinu ID hodnôt pre tento kov bude zvýraznené
čiernou farbou.
2) Stlačte tlačidlo pre potvrdenie.
Ručne:
1) Na obrazovke sa objaví krížik X a značka začiarknutia spolu s malým kurzorom pod ID stupnicou v hornej časti obrazovky.
2) Pomocou tlačidiel plus (+) a mínus (-) posuňte kurzor a vyberte políčko, ktoré obsahuje ID hodnotu, ktorú chcete vyradiť.
3) Stlačte tlačidlo pre potvrdenie. Políčko bude zvýraznené čiernou farbou.
Frekvenčný posun: Eliminuje rušenia EMI (5 úrovní, zmena pomocou + a -)
Bezdrôtový prenos: 0=Vypnuté / Kanály 1-5 (zmena pomocou + a -)
Vibrácie: Zapnutie/Vypnutie (zmena pomocou + a -)
Jas: Nastavuje podsvietenie LCD a klávesnice. 0 = Vypnuté / 1-4 / A1-A4 = Auto (rozsvieti sa iba na krátku dobu, keď je detekovaný
cieľ alebo počas navigácie v ponuke a potom zhasne).
LED svietidlo: Zapnuté/Vypnuté (zmena pomocou + a -)
Stačí len zapnúť Váš detektor, vyvážiť zem a začať s detekciou. Veľa šťastia pri detekcii s detektorom SIMPLEX+!
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke.

