


PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED URUCHOMIENIEMURZĄDZENIA

WYKLUCZENIA PRAWNE
► Podczas korzystania z tego wykrywacza należy przestrzegać obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych. Nie należy używać
wykrywacza bezzezwoleniawmiejscachchronionych lubnastanowiskach archeologicznych.Nieużywaj tegodetektora wpobliżuniewybuchów
lub w strefach wojskowych o ograniczonym dostępie bez zezwolenia. Powiadom odpowiednie władze o szczegółach wszelkich znalezionych
historycznych lub kulturowoważnych artefaktów.

OSTRZEŻENIA
► INVENIOto najnowocześniejszeurządzenieelektroniczne.Nie montuj ani nie obsługuj urządzeniaprzedprzeczytaniem instrukcji obsługi.

► Nie przechowujurządzenia i sondy w ekstremalnie niskich lub wysokich temperaturach przezdłuższy czas. (Temperaturaprzechowywania:
od-20° Cdo60 ° C/-od4 ° F do140° F)

► Niezanurzaj urządzenia ani jegoakcesoriów (zwyjątkiem sondy i czujnika IPTU) w wodzie.Niewystawiaj urządzeniana nadmierniewilgotne
warunki.

► Chroń wykrywacz przed uderzeniamipodczas normalnegoużytkowania. Do wysyłki ostrożnie umieść wykrywacz w oryginalnym kartonie i
zabezpiecz go opakowaniemodpornym na wstrząsy.

► Detektor metali INVENIO możebyć demontowany inaprawiany wyłącznie przezNokta& MakroDetectors lubautoryzowanecentra serwisowe.
Nieautoryzowany demontaż/ ingerencja w obudowęwykrywacza z jakiegokolwiekpowodupowodujeutratę gwarancji.

WAŻNE
► Nieużywaj urządzeniawpomieszczeniu.Urządzeniemożestale wysyłać sygnały celuw pomieszczeniach,w których występuje wiele metali.
Używaj urządzenia na zewnątrz, na otwartej przestrzenii.

► Nie pozwól,aby inny detektor lub urządzenie elektromagnetyczne znalazły się w pobliżu (10m (30 stóp)) od urządzenia.

► Podczas użytkowania urządzenianie noś żadnych metalowych przedmiotów.Trzymaj urządzeniezdala odbutówpodczas chodzenia.Urządzenie
możewykrywać metalena tobie lubw twoich butach jakocele.

OSTRZEŻENIA

Dla konsumentów w Unii Europejskiej: Nie należy wyrzucać tego sprzętu razem z
odpadamikomunalnymi.Symbol przekreślonegokoszanaśmieci natym urządzeniu
oznacza,że tego urządzenia nie należy wyrzucać razemz odpadamikomunalnymi,
lecz poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami i wymogami ochrony
środowiska.
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ZAWARTOŚĆZESTAWU

(1)System Box
(2)Stelaż i uchwyt
(3)Czujnik IPTU
(4) INV40 sonda
(5) INV28 sonda

(1)System Box
(2)Shaft i uchwyt
(3)Czujnik IPTU
(4) INV40 sonda
(5) INV56 sonda
(6) INV28 sonda

(6)System Boxmocowaniena szyję
(7)Pas nośny
(8)Słuchawki
(9)Ładowarka sieciowa
(10)Ładowarka samochodowa

(7)Słuchawki
(8)System Boxmocowaniena szyję
(9)Zapsowa bateria 9500 mAh Lipo
(10)Ładowarka sieciowa
(11)Ładowarka samochodowa
(12)Kabel USB

(13)Uprząż/pasnośny/elastyczna linka Bungee Cord
(14)Osprzęt domontażu sondy
(15)Torbatransportowa czujnika IPTU
(16)Osłony przeciwkurzowe
(17)Osłona przeciwłoneczna
(18)INV56 torba transportowa
(19)Wodoodporna(IP67) twarda walizka transportowa

(11)Kabel USB
(12)Osłony przeciwkurzowe
(13)Torbatransportowa czujnika IPTU
(14)Osprzęt domontażu sondy
(15)Osłona przeciwłoneczna
(16)Wodoodporna (IP67) twarda walizka
transportowa

ZAWARTOŚĆPAKIETU INVENIO

ZAWARTOŚĆZESTAWU NVENIOPRO
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MONTAŻ

(1)Włóż podkładki w otwory dolnegostelaża.

(2)Włóż dolny stelaż między zaczepy mocowania sondy.

(3)Przymocuj sondędodolnegostelaża za pomocąśruby montażowej,nie przeciągaj
połączenia!

(4)Całkowicie włóż środkowy stelaż do dolnego i popchnij go, aż zetknie się ze
stoperem. Następnie zablokuj zatrzask dźwigni. Jeśli dolny stelaż nie zostanie
całkowicie włożony, złącze na końcu kabla nie wyjdzie u góry stelaża.

(5)Włóż kabel sondy w stelaż, jak pokazanona rysunku.

(6)Odciągni zatrzask dźwigni czujnika IPTU, przymocuj go do stelaża w kierunku
pokazanym na rysunku i zatrzaśnij bokadę.

(7)Odciągnij zatrzask dźwigni czujnika IPTU, przymocuj go do stelaża w kierunku
pokazanym na rysunku. Następnie naciśnij zatrzask, aby zablokować.

(8) Połącz środkowy i górny stelaż. Wyciągnij nadmiar kabla z otworu i wciśnij
zatrzask dźwigni na górnym stelażu, aby zablokować.Aby wyregulować długość
stelaża,poluzujzatrzask dźwigninaśrodkowymstelażu,dostosujdługość doswojej
wysokości i naciśnij zatrzask, aby zablokować.

(9)Włóż złącze kablapołączeniowego IPTU dogniazdaczujnika i zabezpieczprzez
dokręcenie nakrętki. Podczas dokręcania usłyszysz kliknięcia. Jest to normalne i
wskazuje, że złącze jest zablokowane.

(10)Owińkabelprzyłączeniowy czujnikanastelażu, nie rozciągając gozbytmocno.
Następnie podłącz wtyczkę do gniazda w skrzynce systemowej i zabezpiecz ją,
dokręcając nakrętkę.

(11)Abywyregulować podłokietnik, poluzujśruby. Przesuń podłokietnik w górę i w
dół, aby dopasować godoramienia i zabezpieczyć,dokręcając śruby.

(12)Dopasujpasek podłokietnika doswojego komfortu.

Montaż jest teraz zakończony. Możesz rozpocząć korzystanie z urządzenia po
zakończeniu montażu/ustawieniu czujnika IPTU opisanego w następnym rozdziale.

MONTAŻCZUJNIKA IPTU
Kąt czujnikamusibyć dostosowany dorodzajusondyprzymocowanejdourządzenia.
W tym celu niebieską lub czerwoną linię na naklejce umieszczonej na czujniku
należy wyrównać z niebieską lub czerwoną linią na zatrzasku dźwigni czujnika.
Czerwonaliniaoznacza sondy: INV28 i INV40,a niebieska linia dotyczy sondy INV56.
Nieprawidłowa regulacja kąta czujnika spowodujeniedokładne działanie czujnika.

Szczegółowe informacje na temat użytkowania czujnika IPTU oraz kwestie, na które
należy zwrócić uwagę,zostały wyjaśnione w instrukcji.Przeczytaj uważnie te sekcje!
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MOCOWANIENASZYJĘ SYSTEM BOX

Aby założyć pudełko systemowe na szyję,zamontujpasek donoszenia, jak pokazanona
poniższych zdjęciach.

Aby wyjąć system box,wykonaj poniższeczynności.Aby ponownieumieścić gow obudowie,
odwróćproces.
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MONTAŻ
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WPROWADZENIE DOURZĄDZENIA

1

4

ON/OFFOPTIONSSCREEN
CAPTURE

PAN
ROTATETRACESETTINGS INFO

a b c d e f g

BACK OK

a c b

c de

c c

(1)WYŚWIETLACZ LCD

(2)GÓRNAKLAWIATURA-Funkcje przycisków na tej klawiaturze są
wyjaśnione dalejw odpowiednichsekcjach instrukcji.

a)PRZYCISK USTAWIEŃ: Służy douzyskiwania dostępudoustawień
na ekranach wykrywania, skanowania i wyników.

b) PRZYCISK ŚLEDZENIA : Służy do śledzenia sondy na ekranie
wykrywania za pomocączujnikaIPTU.

c) PRZYCISK PAN / ROTATE: Umożliwia obracanie i przesuwanie
wykresu 3D na ekranie wyników.

d)PRZYCISK PRZECHWYTYWANIAEKRANU :Wykonujezrzutekranu.
Możebyć stosowany we wszystkich menui ekranach. Gdy naciśniesz
ten przycisk, robi on zrzut ekranu, przypisuje mu numer rekordu, a
następnie zapisuje go w SCREENSHOTS w ARCHIWACH,nagrywając
również jegodatę i godzinę.Po naciśnięciu tego przycisku na ekranie
pojawi się okno z następującym komunikatem:„Zrzut ekranu został
pomyślnie zapisany jako ...”.Aby usunąć to okno,naciśnij przycisk OK
lubBACK.

e) PRZYCISK INFO : Ten przycisk służy do otwierania i zamykania
paska informacyjnego znajdującego się u dołu ekranu.

f) PRZYCISK OPCJE : Umożliwia dostęp do ogólnych ustawień
urządzenia.

g)PRZYCISK ON/OFF :Włącza i wyłącza moduł z wyświetlaczem.

(3)DOLNAKLAWIATURA-Funkcje przycisków na tej klawiaturze są
wyjaśnione w dalszych sekcjach instrukcji.

a)PRZYCISK BACK :Umożliwiawyjście zbieżącegoekranu lubpowrót
do poprzedniego.Ponadto służy do usuwania wyskakujących okien
wiadomości zekranu.

b)PRZYCISK OK: Tenprzycisk służy do potwierdzenia działania lub
przejścia do ekranu wyników po wykonaniu skanowania.

c) PRZYCISKI DIRECTION/VOLUME/ZOOM: Tenzestaw klawiszy
ma3 różne funkcje :

1-Aby nawigować międzyopcjamimenu i dostosowywać ustawienia.

2-Aby zwiększyć lubzmniejszyćgłośność zapomocąprzycisków plus
(+)i minus (-)na ekranach wykrywania, a także podczasodtwarzania
filmów instruktażowych.

3- Przyciski powiększania i zmniejszania służą do powiększania
lub zmniejszania wykresów sygnałów docelowych na ekranach
wykrywania. Służą również do przewijania filmów instruktażowych
doprzodu lubdo tyłu.

d)PRZYCISK ZOOM:Przybliża grafikędetekcji i skan gruntuna ekranie.
Po pełnym powiększeniuskala wynosi 50 cm.(20 cali). Służy również
dopowiększaniawykresu 3Dna ekranie wyników.

e) PRZYCISK ZOOMOUT: Oddala grafikę detekcji i skan gruntu na
ekranie. Po całkowitym oddaleniuskala wynosi 800 cm.x800 cm (≈
26 stóp. x 26 stóp.). Służy również do pomniejszenia wykresu 3D na
ekranie wyników.

(4)GŁOŚNIK
(5)ŚRUBA MOCUJĄCAEKRAN

(6)GNIAZDOSŁUCHAWEK PRZEWODOWYCH

(7)ZEWNĘTRZNE GNIAZDOPAMIĘCI USB

(8)BATERIA
(9) BLOKADABATERII
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STELAŻ Z UCHWYTEM

(1)ON/OFFBUTTON:Włącza i wyłącza wykrywacz. Działa niezależnie
odsystem box.

(2)POKRYWA KOMORYBATERII

(3)GNIAZDOCZUJNIKA IPTU

(4)KALIBRACJA DOGRUNTU/PINPOINT I FUNKCJA RETUNE

Tenspust ma3funkcje :

1)Służy do automatycznego skalibrowania gruntu. Po naciśnięciu
spustu do przoduwyświetlony zostanie ekran kalibracji dogruntu.

2)W trybach statycznych służy do dostrajania urządzenia.Aby to
zrobić,musisz pociągnąć spust raz w swoją stronę i puścić.

3)W trybach dynamicznych służy doprecyzyjnego namierzaniacelu.
Musisz pociągnąć spust do siebie i przytrzymać, aby włączyć tę
funkcję.

(5)LATARKALED: Jest to latrka używana dooświetlania skanowanego
obszarupodczas poszukiwania w nocy lubw ciemnych miejscach.Aby
włączyć latarkę LED, kliknij dwukrotnieprzycisk CLR na uchwycie.Nie
działa, gdy wykrywacz nie jest wyłączony. Zaleca się włączać go tylko
wtedy, gdy jest to konieczne,ponieważ zużywa w większym stopniu
baterię podczaspracy.

(6)STELAŻ I PRZYCISKI NAUCHWYCIEWYKRYWACZA
a) PRZYCISK BACK : Pełni tę samą funkcję co przycisk BACK na
pudełku systemowym (system box).Umożliwia wyjście z bieżącego
ekranu lub powrót do poprzedniego. Ponadto służy do usuwania
wyskakujących okien wiadomości zekranu.

b)PRZYCISK CLR :W ekranach wykrywania i skanowania naciśnij i
przytrzymaj ten przycisk,aby wyczyścić ekran i wyśrodkować sondę
na ekranie. Włącza również latarkę LED po dwukrotnym kliknięciu.

c) PRZYCISK SKANOWANIA : Służy do przełączania na ekran
skanowania i skanowania wykrytych celów. Aby uzyskać więcej
informacji, przeczytaj sekcję „Skanowanie”.

d) WSKAŹNIK LED WiFi : Sygnalizuje połączenie bezprzewodowe
międzyskrzynką systemową (system box),awykrywaczem. Jeśli dioda
LED świeci na czerwono,oznacza to,żeniemapołączenia. Jeśli świeci
na zielono,oznacza to,żeurządzenia są połączone.

e) PRZYCISK OK: Służy do potwierdzenia działania lub przejścia do
ekranu wyników po wykonaniu skanowania.

WPROWADZENIE DOURZĄDZENIA



3)Położenie i kąt czujnikanależy odpowiedniowyregulować zgodniez
zastosowaną sondą.

UWAGA : Gdy sonda INV56 jest podłączona do urządzenia, na
ekranie pojawi się komunikat „Podłącz czujnik do 2. otworu!”. Jeśli
montujeszsondę INV56,jeśli pozostawiłeś kąt czujnika na czerwonej
linii i nie wyrównałeś go z niebieską linią, pole widzenia czujnika
będzie ograniczone przez sondę, jak pokazano na rysunku. W takim
przypadku odkręć czujnik i podłącz go ponownie, aby niebieskie
linie były wyrównane, jak pokazano na obrazku.Następnie możesz
nacisnąć przycisk OK, aby usunąć komunikat.Jeśli zdejmieszsondę
INV56 i przymocujesz sodnę INV28 lub INV40, tym razempojawi się
komunikat „Podłącz czujnik do pierwszego otworu!”.

4) Szybka czujnika musi być czysta. Kurz, błoto itp. Na obiektywie
uniemożliwiają uzyskanie dokładnych danych przez urządzenie.

5)Wysokość czujnika nad podłożemmusi wynosić minimum25cm.(10
'') -maksymalnie 80 cm. (31,5'').Zalecana wysokość wynosi od30 cm
do 50 cm. (≈12'' -20 '').

6)Zwróć uwagę, aby trzymać stopy zdala odpolawidzenia czujnika.

7)Czujnikmożenie działać dokładnie na śniegu.

8) Używanie czujnika na płaskich, gładkich powierzchniach (np.
Kafelkach lub drewnianej podłodze) w miejscach takich jak dom lub
biuro możedawać złe wyniki.

9)Po skalibrowaniu czujnikazmianakąta czujnika lubsondyspowoduje
uzyskanieniedokładnych danych.

10) Jeśli w słoneczne dni cień czujnika padnie przed sondę, czujnik
nie będziedziałał. W takim przypadku możeszspróbować zwiększyć
długośćstelaża. Jeśli czujniknadalniedziała, musiszzmienićkierunek,
aby uniknąć światła słonecznego.

11)Czujnik może nie uzyskać dokładnych danych, jeśli bateria
wykrywacza jest rozładowana.

IPTU za pomocą zintegrowanych czujników
precyzyjnie oblicza ruchy sondy w
prawo-lewo,doprzoduidotyłu orazokreśla
jej położenie i wysokość nad ziemią.

Za pomocą czujnika IPTU możesz śledzić
punkty początkowe ikońcoweskanowanego
obszaru i przeglądać lokalizacje wykrytych
celów. Ponadto za pomocą czujnika IPTU
można określić szerokość i długość
skanowanego obszaru,docelowągłębokość i
kształt, a także wymiary.

UŻYWANIE CZUJNIKA IPTU
Prawidłowe użycie czujnika IPTU ma kluczowe znaczenie dla
wydajności urządzenia. Czujnikmusi być używany prawidłowo, aby
urządzenie dokładnie przetwarzało kształty, głębokość i wymiary
celów i wyświetlało je na ekranie.

Przy pierwszymuruchomieniuczujnikIPTU będziedomyślniewłączony.
W zależności od rodzaju sondy przymocowanej do urządzenia należy
ustawić położenie i kąt czujnika. Musi być również równoległy do
podłoża.

Aby ustalić, czy czujnik IPTU działa prawidłowo,należy obserwować
ruchy sondy na ekranie. Podczas przesuwania sondy, makrer sondy
na ekranie powinien również poruszać się w tym samym kierunku.
Jeśli nie widziszrzeczywistych ruchów sondy na ekranie,mogąto być
3 przyczyny :

1.Czujnik mógł w ogóle nie zostać skalibrowany lub mógł zostać
skalibrowany niedokładnie.

2. Jeśli ziemia składa się z jednego koloru i nie ma na niej żadnej
tekstury (np. Ziemia pokryta śniegiem), czujnik może nie działać
poprawnie.

3.Wprzypadkach, gdy cień czujnika pada przedsondę, czujnik może
nie działać poprawnie.

RZECZY,NAKTÓRENALEŻYZWRÓCIĆ UWAGĘ
PODCZASKORZYSTANIAZ CZUJNIKA IPTU :
1) Najpierw dopasuj długość stelaża i kąt sondy do pozycji
wyszukiwania. Następnie umieść sondę na płaskiej powierzchni,
wyreguluj kąt sondy, aby był równoległy do podłoża i oprzyj ją o
nieruchomy obiekt, taki jak drzewo, skała lub ściana. Jeśli nie ma
miejsca, aby się o nie oprzeć,trzymaj go stabilnie ręką.

2)Musiszskalibrować czujnikprzedkażdymużyciemlubjeśli zmieniłeś
jego kąt. Proces kalibracji należy wykonać na płaskiej powierzchni.
Więcej informacji na temat kalibracji można znaleźć w dalszych
sekcjach instrukcji.

6

CZUJNIK IPTU (zintegrowanymodułśledzeniapozycji)
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30cm30cm



INVENIO współpracuje z2 bateriami litowo-polimerowymi.Jeden znich
znajdujesię w pudełku systemowym (system box)(5500 mAh),a druga
w wykrywaczu (5400mAh).

Ponadto INVENIO Pro zawierazapasowyakumulator9500mAh,który
zapewnia dłuższą żywotność urządzenia w pudełku systemowym
(system box).

Żywotnośćbaterii :
Bateria systemowa opojemności5500mAh:około5godzin
Bateria wału i rączki 5400mAh:około9 godzin
Zapasowy akumulator w pudełku systemowym 9500 mAh:około 9
godzin

Latarka LED, jasność, użycie głośnika lub przewodowych /
bezprzewodowychsłuchawek itp. Są czynnikami wpływającymi na
żywotność baterii.

W INVENIO Pro żywotność baterii będzie się różnić w zależności od
częstotliwości pracy. Żywotność baterii będzie mniejsza w 5 kHz w
porównaniu do innych częstotliwości.

Ładowanie
Naładuj zarówno skrzynkę systemową (system box) INVENIO,
jak wykrywacz przed pierwszym użyciem. Ładowanie każdego
akumulatora zajmie około 2 godzin.Zapasowa bateria dołączona do
INVENIO Pro ładuje się około 4 godzin.

Możesznaładować akumulatory, gdy są zainstalowane w urządzeniu,
lubwyjąć je i naładować oddzielnie.

UWAGA: Jeśli ładujesz akumulator urządzeniasystemowego (system
box),ikona baterii będzie zawsze wyświetlana jako ładowanie. Nawet
jeślibateria jest pełna, ikonaniepokazujepełnejbaterii. Ikonawyświetli
stan naładowania baterii poodpięciuładowarki.

Aby wyjąć baterię z pudełka systemowego (system box),naciśnij
blokadębaterii pokazaną na obrazku w górę.Bateria trochę wysuni
się. Następnie pociągnij,aby wyjąć.

Abywyjąć akumulatorzwykrywacza, naciśnij zaczepypoobustronach
pokrywy akumulatora i zdejmijpokrywę.

Po wyjęciu akumulatora podłącz ładowarkę do gniazda ładowania
akumulatora. Po zakończeniu ładowania włóż baterię z powrotem
do komory i zamknij pokrywę. Upewnij się, że zapięcia są dobrze
zabezpieczone.

UWAGA:Wkładając baterię, zwróćuwagę na kierunek złącz -gniazd.

Podczas ładowania dioda LED akumulatora zaświeci się na czerwono.
Gdy bateria jest pełna, zmienikolorna zielony.

UWAGA: DiodaLED na ładowarce niewskazujestanu ładowania, cały
czas świeci na zielono.

UWAGA : Jeśli ładujesz baterię, gdy urządzenie jest włączone,
zobaczysz znak ładowania wewnątrz ikon baterii na pasku INFO.

WAŻNY!Nieużywaj innegoadaptera doładowania niżten dostarczony
z urządzeniem!

Niski poziombaterii
Na pasku INFO u dołu ekranu znajdują się 2 ikony baterii,
ponumerowane jako 1 i 2. Bateria 1 wskazuje stan żywotności
baterii skrzynki systemowej (system box),a bateria 2 wskazuje stan
żywotności baterii wykrywacza, gdy baterie są pełne, ikony będą
zielone, a gdy baterie będą słabe, zmienią kolor na czerwony, a na
ekranie pojawi się ostrzeżenie oniskimpoziomiebaterii.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCEBATERII :
Nie narażaj urządzenia na ekstremalne temperatury (na przykład
bagażnik samochodu lub schowek na rękawiczki)

Nie ładuj akumulatora w temperaturach powyżej 35 ° C (95 ° F) lub
poniżej 0 ° C (32° F).

7
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PRAWIDŁOWE UŻYCIE

PRAWIDŁOWY SPOSÓB PRZEMIATANIA

Wysokość stelaża jest nieprawidłowa Wysokość stelaża jest prawidłowa

Bardzo ważne jest prawidłowe dopasowanie długości do wzrostu,
aby mócszukać bezdyskomfortu i zmęczenia.

Wyreguluj wysokość stelaża tak, aby stać w pozycji pionowej,ramię
było rozluźnione,a sonda znajdowała się około 5cm(~2 '') nad

ziemią.

Ważne jest, aby utrzymać sondę równolegledo podłoża,aby uzyskać
powtarzalnewyniki.

Sonda musibyć zawsze równoległa doziemi.

Niewłaściwy kąt ustawieniasondy Niewłaściwy kąt ustawieniasondy Prawidłowy kąt ustawieniasondy

Niepoprawny sposóbprzemiatania Prawidłowy sposóbprzemiatania



Tojest pasek informacyjny znajdujący się w dolnejczęści ekranu. Aby
wyświetlić pasek informacyjny, wystarczy nacisnąć przycisk INFO.
Ukrywa się automatycznie lub ponownie naciskając przycisk INFO.
Jeśli w sekcji komunikatu pojawi się ostrzeżenie, pasek INFO pojawi
się ponowniepopewnym czasie.

Możemywyświetlić pasek INFOw3sekcjach, jak poniżej:

Lewa strona
Pokazuje, które przyciski poleceń mogą być używane na każdym
ekranie lub w menu (Wstecz / OK / Przyciski kierunkowe / CLR /
Skanuj). Aktywne pojawią się na zielono,nieaktywne na czerwono.

Środkowasekcja
Pokazuje tryb, częstotliwość pracy i komunikaty ostrzegawcze.

Wiadomości, któremogąsię pojawić, są następujące :

Przeciążenie
Pojawia się na ekranie jednocześnie z alarmem przeciążenia. Dzieje
się tak, gdy sonmda napotyka bliską powierzchnię lub bardzo duży
obiekt.Urządzeniepowraca donormalnejpracy popodniesieniusondy.
Jeśli alarmi komunikatbędąsiępowtarzać wzdłużdługiej linii,możesz
znajdowaćsię nad długimmetalem, takim jak rura.

W przypadku dużejmineralizacji urządzeniemożesię przeciążać. Jeśli
przyczyną przeciążenia nie jest dużymetal,możeto być sama ziemia,
a sytuację tę możnarozwiązać poprzezobniżenieczułości.

Sonda jest odłączona!
Sygnlizuje przerwanie sygnału sondy. Złącze sondy może być
rozłączone, poluzowane.Jeśli posiadasz inny detektor z tym samym
złączem sondy, upewnij się, że przypadkowo nie podłączyłeś innej
sondy. Jeśli żaden z powyższych problemów nie istnieje, sonda lub
jej kabelmogąmiećdefekt. Jeśli problemwystępuje nadal pozmianie
sondy,może tooznaczać problemwobwodzie sterowania sondy.

WiFi jestwyłączone
Pojawi się na ekranie, gdy nie będzie połączenia bezprzewodowego
między skrzynką systemową (system box),a wykrywaczem. W takim
przypadkunajpierw sprawdź,czy wykrywacz jest włączony, czy nie.
Jeśli jest włączony, spróbujzmienićkanał WiFi. W tym celu naciśnij
przycisk OPTIONS, wybierz opcję „Wireless Shaft Channel”i wyszukaj
kanały.

Wykrywacz niejest podłączony!
Pojawia się na ekranie, gdy połączenie bezprzewodowe nie jest
nawiązane.

Odświeżkalibrację dogruntu!
Ten komunikat pojawi się w następujących sytuacjach: Po zmianie
częstotliwości roboczej (tylko w INVENIO Pro), po zmianie poziomu
czułości lubpoprzywróceniuustawień trybu dodomyślnychustawień
fabrycznych. Wskazuje,żenależyponownieskalibrować dgruntu cały
system. Po kalibracji komunikat znika.

Skalibruj czujnik!
Pojawia się na ekranie przy pierwszym uruchomieniu lub po
przełączeniu na ekran wykrywania za pomocączujnikaIPTU. W celu
przeprowadzeniakalibracji naciśnij przycisk USTAWIENIA i wybierz
opcję „Kalibruj czujnik”. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj
odpowiedniesekcje instrukcji.

Pompuj sondę!
Tenkomunikatpojawiasię,gdy spust jest przesunięty doprzoduw celu
automatycznnej kalibracji dogruntu.Nie oznaczato żadnegobłędu ani
problemu.Wskazuje tylko, co należy zrobić.

Prawa strona
W tej sekcji przedstawiono stan niektórych funkcji sprzętowych
urządzenia.

Wskazujestanpołączeniabezprzewodowego między
skrzynką systemową (system box),awykrywaczem.Zielony
oznaczapodłączony, czerwony oznaczaodłączony.

Jeśli podłączonesą opcjonalnesłuchawki bezprzewodowe,
pojawi się ikonasłuchawek.W przeciwnymraziepojawisię
ikona głośnika. Jeśli głośność zostanie wyłączona, ikony
zmieniąkolor zzielonegona czerwony.

Wskazuje,czy wibracje są włączone, czy wyłączone. Jeśli
jest zielony, wibracje są włączone. Jeśli jest
czerwony,
wibracje są wyłączone.

NaekranieUSTAWIENIA lubARCHIWUMwskazujewykrycie
zewnętrznegonapęduUSB.

Ikona baterii nr 1pokazujestan ładowania baterii systemu
systemowego (system box),a ikona baterii nr 2 pokazuje
stan baterii wykrywacza (jeśli ten jest włączony).

Gdy bateria w pudełku systemowym (system box) jest
rozładowana, pokazane są tutaj numery odliczania przed
zamknięciem systemu.

9
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KALIBRACJA DOGRUNTU
Kalibracje do gruntu można zrealizować na trzy sposoby:
automatyczny, ręczny i śledzenie.

Ekran bkalibracji do gruntu jest osobnym oknem w ekranach
wykrywania (z wyjątkiem trybu Anomalia gruntu i wgłębienie). Na
ekranie wykrywania z czujnikiemIPTU możnausunąć ekran kalibracji
do gruntu, naciskając przycisk INFO, ale jest on ustalony na ekranie
wykrywania bezczujnika IPTU.Oknoinformacjikalibracjidogruntu jest
podzielonena 2części: górna część pokazujenatychmiastowe zmiany
rzeczywistnej wartości kalibracji do gruntu podczas przemiatania, a
dolnaczęść pokazujeskorygowaną wartość.

Jeśli spust zostanie przesunięty do przodu podczas wykonywania
automatycznego lub ręcznego strojenia do gruntu, urządzenie
automatycznie przełączy się w tryb All Metal w tle, niezależnie od
wybranego trybu wyszukiwania.

Po zakończeniu kalibracji do gruntu, wartość wyświetlana jest pod
„Ustawione” w oknie kalibracji.

Automatyczna klibracja dogruntu
Automatyczna kalibracjja dogruntu jest wykonywany we wszystkich
trybach poszukwiwania w następujący sposób:

1)Najpierw znajdźmiejsce, w którym nie ma metalu.

2)Naciśnij spust kalibracjji do gruntu do przodu i przytrzymaj. Ekran
statusu zostaniewyświetlony automatycznie,a słowo „Automatyczny”
będziepowiększonena ekranie.

3) Przytrzymaj sondę równolegle do podłoża. Wciśnij i przytrzymaj
spust doprzodui zacznij pompowaćsondęww górę i wdół odokoło
20cm.(~8 '')nad ziemiądo5cm. (~2 '')nadziemią płynnymi ruchami
i utrzymywaniem jej równolegle do podłoża (pokazuje to również
animacja na ekranie).

4)Kontynuuj,aż usłyszysz sygnał dźwiękowy wskazujący zakończenie
kalibracji.W zależnościodwarunkówgruntowych doukończeniabilansu
gruntowego potrzeba zwykle około 2-4ruchów pompowania.

5) Po zwolnieniu spustu kalibracji do gruntu urządzenie kontynuuje
pracę w trybie AllMetal przezkrótki czas, a oknokalibracji pozostaje
naekranie. Słowo „Ręczna”pojawi sięna ekranie.Umożliwia to ręczne
precyzyjne dostrojenie wartości automatycznego wyważenia gruntu.
Więcej informacji na temat tej funkcji można znaleźć w poniższej
sekcji „Ręczny balans gruntu”. Jeśli przez jakiś czas nie zostanie
naciśnięty żaden przycisk, urządzenie automatycznie powróci do
ekranuwykrywania. Jeśli nie chceszczekać,możeszprzejśćdoekranu
wykrywania, pociągając i zwalniając spust jeden raz.

6) Po zakończeniu automatycznego strojenia do gruntu wartość
kalibracji zostanie wyświetlona w oknie „Skorygowane” pod
„Skorygowane” i będzietaka sama jakwartość „Ustawiona”.Urządzenie
kontynuujewyrównywanie i wydaje sygnał dźwiękowy,dopókispust
jest wciśnięty do przodu i pompujemy sondę. Aby upewnić się, że
wartość kalibracji gruntu jest prawidłowa, spróbuj skalibrować co
najmniej 2-3 razy i sprawdź wartości gruntu na ekranie. Zasadniczo
różnica międzywartościami nie powinna być większa niż1-2liczby.

7)Innymisłowy, jeśli niemożnawykonać strojenia, toalboniesłychać
dźwięku, oznacza to, że albo ziemia jest zbyt przewodząca, albo nie
mineralizowana, albo sondą znajduje się metal. W takim przypadku
ponów próbę kalibracji do gruntu w innym miejscu. Jeśli nadal nie
możeszustawić balansu gruntu, przeczytaj rozdział „Ważne informacje
dotyczące balansu gruntu”.

UWAGA : Jeśli wartość Stabilizatora jest ustawiona na zawysoką
wartość, urządzenie może nie wykonywać automatycznej kalibracji
dogruntu.W takim przypadkuprzejdźdoUSTAWIEŃ trybu AllMetal i
wybierz Stabilizator.Najpierwobniżwartość Stabilizatora. Po kalibracji
ustaw wartość stabilizatora zpowrotemna pierwotny poziom.

Ręczna kalibracja dogruntu
Umożliwia ręczną modyfikację wartości kalibracji do gruntu.Nie jest
to preferowane głównie dlatego, że wymaga czasu. Jest to jednak
preferowana opcja w przypadkach, w których udanej klaibracji nie
można przeprowadzić w sposób automatyczny lub wymagz ona
poprawek.

INVENIOzostałozaprojektowane,abyumożliwić automatyczną
kalibrację do gruntu wygodnie na każdym rodzaju podłoża. Dlatego
zaleca się wykonanie automatycznej kalibracji zaraz pouruchomieniu.
Jednak w niektórych przypadkach grunt może nie nadawać się do
automatycznego procesu ustawienia, a urządzenie nie zakończyć
procedury.Naprzykład mokrypiasek plażowy,glebyzawierające wodę
alkaliczną lub słoną, miejsca zaśmiecone, zaorane pola, grunty silnie
zmineralizowane i grunty o bardzo niskiej mineralizacji nie nadają się
do automatycznego strojenia do gruntu. Na takich terenach można
wykonać ręczne ustawenie. Jednak ręczne ustawienie gruntu wymaga
umiejętności,która rozwija się w miaręupływu czasu poprzezpraktykę.

Jak wykonać ręcznąkalibrację dogruntu:
1) Najpierw znajdź miejsce, w którym nie ma metalu i przełącz
urządzeniew tryb All Metal.

2)Musisz słuchać dźwięków dochodzących z ziemi, aby wykonać
ręczną kalibrację dogruntu.Pompuj sondą w górę iw dół od około 20
cm. (~8 '') nad ziemią do5 cm. (~2 '') nad ziemią,płynnymi ruchami i
utrzymując ją równolegle do podłoża.

Jeśli dźwięk podnosi się podczas podnoszenia sondy nad ziemią,
wartość kalibracji do gruntu jest zbyt niska, innymi słowy, wpływ z
ziemi jest ujemny i wartość kalibracji należy zwiększyć za pomocą
plusa (+)przycisk. Z drugiej strony, jeśli dźwiękpodniesie się podczas
opuszczania sondy nad ziemią, wartość kalibracji jest zbyt wysoka,
innymi słowy, efekt z ziemi jest dodatni, a wartość kalibracji należy
zmniejszyć zapomocąminus przycisk (-).

3)Naciśnij jeden raz spust kalibracji dogruntu doprzodui zwolnijgo.
Ekran wartości kalibracji dogruntu otworzy się i pozostaniena ekranie
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przezchwilę. Możeszpowrócić doekranu, naciskając spust doprzodu,
jeśli ekran się przełączy.

Funkcje ręcznego strojenia do gruntu w zakresie 0,00 -9,99. Jednak
każda wartość obejmuje 5 kroków używanych do dostrajania, a te
kroki są oznaczone jako wielokrotności 20.

Naciśnij przycisk plus (+)lub minus (-), aby odpowiednio zwiększyć
lub zmniejszyć wartość kalibracji do gruntu. Jeśli przycisk zostanie
naciśnięty raz po raz, wartości powiększają się o kolejną wartość, a
jeśli zostanie przytrzymany, wartości zmieniąsię szybko.

4)Powtarzaj powyższąprocedurę,ażdźwięksłyszalny zziemizostanie
wyeliminowany.

W niektórych obszarach dźwięk może nie zostać całkowicie
wyeliminowany. W takich przypadkach należy słuchać dźwięków
wytwarzanych podczas przesuwania sondy w kierunku i od ziemi,
aby sprawdzić, czy kalibracjja do gruntu jest prawidłowa. Jeśli nie
ma żadnej różnicy między tymi dwoma dźwiękami,wówczas balans
gruntu jest ustawiony prawidłowo.

Urządzeniepowróci automatycznie doekranu wykrywania pokrótkim
czasie pozakończeniukalibracji. Jeśli nie chcesz czekać na limit czasu,
poprostu pociągnij i zwolnij spust,aby natychmiast przejśćdoekranu
wykrywania.

WAŻNE!Doświadczenidetektoryści dostosowująustawienie kalibracjji
do gruntu do lekko pozytywnej odpowiedzi (słaby, ale słyszalny
dźwięk jest generowany podczas przesuwania sondy bliżej ziemi).Ta
metodamożedać korzystne wyniki doświadczonymużytkownikom w
niektórychmiejscach,wktórych poszukujesięmałych celówosłabym
sygnale.

Tracking
Ta funkcja jest dostępna tylko w trybach dynamicznych i nie jest
dostępnaw trybach statycznych.

W tejopcji użytkownik niemusidokonywaćżadnychregulacji. Funkcja
śledzenia jest aktywowana poprzez wybranie jej z ustawień trybów
pracy i przełączenie na pozycję włączoną. Słowo „Śledzenie” będzie
wyświetlane na zielonou dołu okna kalibracji do gruntu.Urządzenie
automatycznie aktualizuje wartości kalibracji, o ile sonda jest
przesuwana nadziemiąw okniewidać zmianywartości kalibracji. Nie
zapewnia żadnej informacji zwrotnej dla użytkownika (jak dźwięk w
automatycznym wyważeniu gruntu potwierdzający udaną operację).

Gdy śledzenie jest aktywne, urządzenie możepoczątkowowytwarzać
głośny sygnał celu,gdy wykryje inną strukturę gruntu (na przykład
skałę mineralną) lub cel. W takim przypadku należy przesunąć
sondę nad miejsce, w którym urządzenie wytwarza sygnał. Jeśli
dźwięk pozostaje ten sam, a urządzenie pokazuje ID bez zmian,
prawdopodobniejest to cel. Jeśli dźwiękjest zniekształcony się lub jest
tracony pokilku ruchachsondą,oznaczato,żeurządzeniewytworzyło
sygnał dla innej struktury gruntu lub kamienia magnetycznego.

UWAGA: Zaleca się używanie śledzenia w trybie All Metal, a nie w
trybach dyskryminacji.

UWAGA: Śledzenie nie jest ustawieniem specyficznym dla każdego
trybu pacy, gdy jest włączone, będzie aktywne również w innych
trybach dynamicznych. Jeśli przełączysz się na jeden z trybów
statycznych, gdy śledzenie jest włączone, zostanie ono wyłączone
autoamtycznie, a po przełączeniu się z powrotem w trybu
dynamicznego,będzieonoponownieaktywowane.

Śledzenie jest odpowiednie do stosowania na obszarach, na których
występują różnestruktury glebyna tym samymgruncie lubna polach,
naktórych zmineralizowaneskały są szerokorozrzucone.Jeśli używasz
śledzeniagruntu w obszarach,w których gorące skały (koks,kamienie
magnetyczne) są intensywnie obecne, urządzenie może nie być w
stanie wyeliminować tych wysoce zmineralizowanychskał lubmożesz
przegapić mniejszelub głębsze metale.

WAŻNY!Upewnij się, że śledzenie jest wyłączone podczas testów w
powietrzu. W przeciwnym razie urządzenie podejmie próbę kalibraci
gruntu na celu, a głębokość zostanie poważnie zredukowana.

Wartość kalibracji dogruntu
Wartość kalibracji do gruntu dostarcza informacji o ziemi, na której
szukasz.Niektóre typowe typy gruntów są następujące :

0-25 Mokra słona woda lubmokregleby alkaliczne
25-50 Mokrasłona woda i mokregleby alkaliczne pokryte suchymi
warstwami
50-70 Zwykłe gleby niskiej jakości
70-90 Gleby silnie magnetyczne, magnetyty lub magmity i podobne
gleby wysoce zmineralizowane,czarny piasek.

Ważne informacjedotyczące kalibracji dogruntu
1)Po uruchomieniuwartość kalibracji jest ustawiona na90.Urządzenie
może automatycznie wykonać bilans gruntu w następujących
zakresach dla każdegorodzajusondy :

Sonda INV28 :40,00-99,00
Sonda INV40 :20,00-99,00
Sonda INV56 :0,00-99,00

2) Jeśli mineralizacja gruntu jest zbyt niska, automatyczna kalibracja
możesię niepowieść.W takim przypadku możeszwypróbować ręczne
strojenie.

3)Możeszprzetestować dokładność kalibracjji zapomocąnamierzania
- pinpoint w trybach dynamicznych. Po kalibracji, jeśli nie słychać
dźwięku sygnału wiodącego lub odpowiedź jest słaba, gdy sonda
zostanie przesunięta bliżej ziemi w trybie namierzania, kalibracja
została wykonana poprawnie. Jeśli dźwięk staje się głośniejszy, gdy

KALIBRACJA DOGRUNTU



przesuniesz sondę bliżej ziemi, wówczas kalibracja do gruntu nie
powiodła się. W takim przypadku wystarczy zmienić lokalizację.Jeśli
pomimo tych starań kalibracja do gruntu nie jest możliwa, należy
kontynuować poszukiwaniabez jejwykonywania.

Nie można pracować w trybach All Metal i Non-Motion(z wyjątkiem
Ground Anomaly & Cavity) bez kalibracji do gruntu.Powinieneś użyć
jednegoz trybów dyskryminacji i zwiększać wartość dyskryminacji,
aż szum i zakłócenia od gruntu zostanią wyeliminowane.

4) Po ustawieniu kalibracji do gruntu z reguły jeśli warunki się nie
zmieniają,ustawienie nie wymaga ponownej kalibracji. W przypadku
napotkania zmiennej geologicznie i złożonej struktury gleby należy
ponownie wykonać kalibrację, aby dostosować się do zmiennych
warunków. Ponadto zalecane jest przeprowadzenie kalibracji, jeśli
zmienisz częstotliwość roboczą urządzenia INVENIO Pro (5 kHz / 14
kHz /20 kHz).
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ID metali nieżelaznych, takich jak miedź,srebro, aluminiumiołów, są
wysokie. Zakres docelowegoID złota jest szeroki i możemieścić się
w tym samym zakresie odpadówmetalowych, takich jak żelazo,folia,
zakrętki i zrywki od puszek. Dlatego jeśli szukasz przedmiotów ze
złota, musisz kopać więcej śmieci.

UWAGA: Należy pamiętać, żedużecele będą identyfikować się wyżej
niżoczekiwano,nawet jeśli mają niższą przewodność.

IMPORTANT!INVENIOPro uses anormalized IDscale. Inother words,
the IDs will not change upon frequency change and the device will
generate the 14kHzIDs ineach frequency. However,basedonground
conditionsIDs may vary for certain metals.

TARGET ID to liczba generowana przez wykrywacz metalu na
podstawie przewodności metali. Daje użytkownikowi wyobrażenie o
tym,jaki możebyć cel.Identyfikator celu jest wyświetlany na ekranie
za pomocą dwóch cyfr i zawiera się w przedziale od 00 do 99.

W niektórych przypadkach urządzenie może wygenerować wiele
ID (ID zmiania wartość, nie jest powtarzalne) dla tego samego celu.
Może towynikać zkilku powodów.Orientacja przedmiotuw podłożu,
głębokość zalegania, czystość metalu, korozja, poziommineralizacji
gleby itp. Nawet kierunek wychylenia sondy może spowodować,że
urządzenie wygeneruje niestabilne ID.

W niektórych przypadkach urządzenie może nie podać żadnego ID.
Urządzenie musi odbierać silny i wyraźny sygnał od celu, aby podać
ID.Dlategomożeniebyć wstanie podać IDcelówna sporejgłębokości
lub mniejszych celów,nawet jeśli urządzenie je wykryje.

Należy pamiętać, że docelowe ID są „prawdopodobne”,innymi słowy,
wartości szacunkowe i nie byłoby możliwe dokładne poznanie
właściwości zakopanegoobiektu, dopókinie zostanie on wykopany.

5)Korzystając zopcjonalnej dużej sondy, pompujsondę wolniej i nie
trzymaj jej bardzoblisko ziemi.

6)Wniektórychprzypadkach,gdywartość Stabilizatora jest ustawiona
na za wysoko, urządzenie może nie być w stanie automatycznie
skalibrować się dogruntu.W takim przypadkunajpierw obniżwartość
Stabilizatora, a pokalibracji przełącz goz powrotemdo poprzedniego
poziomu.

7) Jeśli funkcja wibracji jest włączona, nawet jeśli używasz jednego z
trybów statycznych, w którym ta funkcja nie jest aktywna, urządzenie
wibrujepodczaskalibracji dogruntu,ponieważprzełącza się wtryb All
Metal.

TARGETID

KALIBRACJA DOGRUNTU
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OPCJE

HEDEF ID
Możesznawigować między opcjami za pomocąprzycisków w górę i w
dół. Możeszzmienić wartość za pomocąprzycisków plus (+)i minus (-).
Przytrzymanie przycisków góra / dół i +/-spowoduje szybką zmianę
opcji i wartości. Opcjesą pokazanena biało. Po wybraniu zmienikolor
na pomarańczowy. Odpowiednie wartości opcji są pokazane na biało,
wybrana zmienikolornaczerwony,a podostosowaniu będziepokazana
na żółto.

UWAGA : Niezależnie od ekranu, na którym się znajdujesz, po
naciśnięciu przycisku OPCJE urządzenie wyświetli ekran OPCJE.
Możeszwrócić dopoprzedniegoekranu,naciskając przycisk WSTECZ.

CZĘSTOTLIWOŚĆ
Służy do zmiany częstotliwości pracy urządzenia. INVENIO działa
tylko przy częstotliwości 14kHz.Dlatego tej opcji nie możnawybrać
w INVENIO i jest ona aktywna tylko w INVENIO PRO.

Po wybraniu opcji CZĘSTOTLIWOŚCI zmieńczęstotliwość za pomocą
przycisków plus (+)i minus (-).Usłyszysz dźwięk obwoduprzekaźnika
w szybie; to normalne.

INVENIO oferuje 3częstotliwości pracy -5 kHz,14kHz i 20kHz -w
celudopasowania do różnych rodzajówdocelowych i rodzajówgleby.
W zależności od wybranej częstotliwości skuteczność wykrywania
detektora dla różnych typów celów będzie się różnić. Poniższa lista
obejmujemiędzy innymi różne typy celów,które odpowiadają każdej
częstotliwości :

5kHz : Duże przedmioty żelazne i nieżelazne - Wysokie
przewodnictwo (srebro, miedź itp.) - Średnie lub względnie małe
cele w niezmineralizowanym gruncie bez kawałków żelaza - Duże
przedmioty żelazne - militaria.

14kHz:Ogólnezastosowanie -przedmioty o różnej wielkości w średnio
i silnie zmineralizowanymgruncie.

20kHz:Małe monety i dużeprzedmiotyo różnych przewodnościach, a
także cienkie dużemonety -Złote monety,pierścionki,mała biżuteria,
blacha, folia -Małe przedmiotywśród żelaznych śmieci.

WAŻNY! Pamiętaj oponownym skalibrowaniu dogruntu pozmianie
częstotliwości pracy.

ZMIANACZĘSTOTLIWOŚCI
Pozwala na zmianę częstotliwości w małych krokach. Służy do
eliminacji zakłóceń elektromagnetycznych odbieranych przez
urządzenie z innego detektora, który działa w tym samym zakresie
częstotliwości w pobliżu lub z otoczenia. Jeśli odbierany jest zbyt
duże zakłócenie, gdy sonda jest uniesiona w powietrzu, może to
być spowodowane lokalnymi sygnałami elektromagnetycznymi lub
nadmiernymi ustawieniami czułości.

Aby wyeliminować szum spowodowany zakłóceniami
elektromagnetycznymi, spróbuj najpierw zmienić częstotliwość przed
obniżeniemczułości, aby uzyskać maksymalną wydajność głębokości.

Przesunięcie częstotliwości składa się z5 kroków (-2/-1/0 /+1/+2).
Domyślne ustawienie to 0, która jest częstotliwością środkową.

WAŻNE! Przesunięcie częstotliwości może pogorszyć wydajność.
Dlatego zaleca się, aby nie zmieniać częstotliwości, chyba że jest
to konieczne. W przypadkach, w których zakłóceń nie można
wyeliminować za pomocą przesunięcia częstotliwości, w urządzeniu
INVENIO PRO częstotliwość robocząurządzenia (5kHz/14kHz/20
kHz)można również zmienić.

SENSOR IPTU
Umożliwia włączanie i wyłączanie sensora IPTU oraz przełączanie
między 2 ekranami wykrywania - jednym z sensorem i drugimbez
sensora. Urządzenieuruchomisię na ekranie wykrywania z sensorem
IPTU przy pierwszym uruchomieniu.Jeśli chcesz, możesz wyłączyć
sensor IPTU za pomocątej opcji i przejść do ekranu wykrywania bez
sensora IPTU.

BEZPRZEWODOWE SŁUCHAWKIWYBÓR KANAŁUPRACY
Służy do zmiany kanału opcjonalnych słuchawek bezprzewodowych.
Składa się z 5kanałów i opcjiwyłączenia. Gdy kanał jest nie wybrany,
słuchawki niebędą miały połączenia bezprzewodowego.

Skanujesz kanały ręcznie lubautomatycznie. Aby skanować ręcznie,
użyj przycisków plus (+)i minus (-), gdy opcja jest zaznaczona. Za
każdym naciśnięciem przycisku + lub - należy odczekać około 1
sekundy. Jeśli chcesz automatycznie skanować kanały, naciśnij
przycisk OK po wybraniu opcji. Kanały będą skanowane jeden po
drugim i nastąpi próba automatycznego połączenia. Jeśli chcesz,
możeszanulowaćautomatyczne skanowanie, naciskając przycisk OK.
Jeśli po automatycznym skanowaniu każdego kanału nie zostanie
nawiązane połączenie, skanowanie zostanie zakończone.

WYBÓR KANAŁUPOŁACZENIA BEZPRZEWODOWEGO Z
WYKRYWACZEM
Służy do zmiany kanału połączenia bezprzewodowego z
wykrywaczem. Składa się z 32 kanałów i pozycji wyłączonej.
Gdy jest wyłączony, między skrzynką systemową (system box) a
wykrywaczem nie będzie dostępne połączenie bezprzewodowe.Aby
ręcznie skanować kanały, możesz użyć przycisków plus (+)i minus
(-).Za każdym naciśnięciem przycisku +lub -należy odczekać około
1 sekundy. Jeśli chcesz automatycznie skanować kanały, naciśnij
przycisk OK po wybraniu opcji. Kanały będą skanowane jeden po
drugim i nastąpi próba automatycznego połączenia. Jeśli chcesz,
możeszanulowaćautomatyczne skanowanie, naciskając przycisk OK.
Jeśli po automatycznym skanowaniu każdego kanału nie zostanie
nawiązane połączenie, skanowanie zostanie zakończone.

GŁOŚNOŚĆ
Funkcja umożliwiazwiększenie lubzmniejszeniegłośności urządzenia
w zależności od preferencji i warunków otoczenia. Poziom głośności
możnaregulować od0 do10zapomocą przycisków plus (+)iminus (-).
Po całkowitym wyłączeniu głośności ikona głośności na pasku INFO
zmieni kolor na czerwony. Po zwiększeniu głośności zmieni kolor na
zielony.Ponadto, gdy urządzenieznajdujesię na ekranie wykrywania,
głośność możnaregulować bezpośredniozapomocąprzycisków plus
(+)i minus (-),bez wchodzenia w OPCJE. Po wyłączeniu i włączeniu
urządzenie rozpocznie pracę od ostatniego wybranego poziomu
głośności. Ponieważ poziom głośności wpływa na zużycie energii,
zalecamy, aby nie zwiększać gobardziej niż to konieczne.

WIBRACJE
Taopcja służy do regulacji poziomuwibracji.

Ta funkcja zapewnia użytkownikowi informacje, wytwarzając efekt
wibracji po wykryciu celu. Można goużywać niezależnie lub razem z
odpowiedziąaudio.Gdy odpowiedźaudio jest wyłączona, wszystkie
informacje są przekazywane użytkownikowi jako wibracja tylko
podczaswykrywania celu.

Wibracje mają 5 poziomówi są regulowane za pomocą przycisków



14

OPCJE

HEDEF ID

plus (+)iminus(-).Gdy ustawiony na0, funkcjawibracji jest całkowicie
wyłączona. Jeśli wibracje są ustawione na1,urządzenieemitujedługie
drżenie, a przy 5 zapewnia krótkie. Długość efektu wibracji może
się różnić w zależności od głębokości celu i prędkości przemiatania.
Wibracje działaą tylko w trybie dynamicznym.W trybach statycznych
tylko w przypadku przeciążenia. Gdy wibracje są aktywne, ikona
wibracji na pasku INFO zmieni kolor na zielony, a kiedy wibracje
zostanią wyłączone, zmienikolorna czerwony.

Wibracje mogą nie być odczuwalne w trybie All Metal ze słabymi
sygnałami; będzie to odczuwalne, gdy sygnał będzie silniejszy.
Dlatego jeśli wykrywasz tylko za pomocąwibracji, a dźwięki audiosą
wyłączone, możeszprzeoczyć słabsze i głębsze sygnały.

Prędkość wibracji jest stała w trybie namierzania i nie można jej
regulować.Wibracje są wyłączone w pozycji0.Wartości 1-5zapewniają
ten sam poziom wibracji w trybie namierzania. Gdy wibracje są
używane wtrybie namierzania,prędkośćwibracjiwzrasta, gdyzbliżamy
się do środka celu. Po wyłączeniu i włączeniu urządzenie rozpocznie
pracę odostatniego wybranego poziomuwibracji.

GŁOŚNOŚĆKLAWISZY
Służy do regulacji głośności dźwiękówpowstałych przy naciskaniu
klawiszy. Za pomocą przycisków plus (+) i minus (-) regulujemy
głośność. Mamy 5 poziomów. Na poziomie 0 głośność będzie
wyłączona i po naciśnięciu klawiszy nie będziesłychać dźwięku.

PODŚWIETLENIE EKRANU
Umożliwia dostosowanie poziomupodświetlenia ekranu do osobistych
preferencji.W zakresie od0-10i jest regulowaneza pomocąprzycisków
plus (+) i minus (-). Na poziomie 0 podświetlenie jest wyłączone.
Przy wartości 10 jasność będzie maksymalna. Maksymalne poziomy
podświetlenia będą miały wpływ na zużycie energii, dlatego zalecamy
ustawienie gona niższy poziom.

PODŚWIETLENIE KLAWIATURY
Umożliwiaregulacjępodświetlenia skrzynki systemowej (system boxu)
i obsługę klawiatury w warunkach nocnych. Ma 7 poziomówi jest
regulowany za pomocą przycisków plus (+)i minus (-).Na poziomie0
podświetlenie klawiatury jest wyłączone. Przy 7 jasność klawiatury
będzie maksymalna. Maksymalne poziomy podświetlenia klawiatury
będą miały wpływ na zużycie energii, dlatego zalecamy ustawienie
niższych poziomów.

JĘZYK
Służy do zmiany języka obsługi urządzenia.INVENIO możepracować
w 17różnych językach. Urządzenie uruchomisię wdomyślnym języku
ustawionym fabrycznie. Możesz zmienić język, wybierając tę opcję i
używając przycisków plus (+)i minus (-).Po wybraniu języka naciśnij
OK, a urządzenie automatycznie przełączy się na wybrany język.
Gdy wyłączysz i włączysz urządzenie,rozpocznie się ono pracę od
ostatniego wybranego języka.

DATAI GODZINA
Służy do ustawienia godziny i daty. Za pomocą przycisków plus (+)
i minus (-) wybierz opcję (godzina,minuta, dzień itp.).Wybór zostanie
zaznaczonyna czerwono.Ustaw za pomocąprzycisków góra i dół. Po
zakończeniuregulacji naciśnij przycisk OK,aby zapisać. Po ustawieniu
godzinyidaty możnajezmienićtylko ręcznie.Innymisłowy, nawet jeśli
ustawisz urządzenienaustawienia fabryczne,godzinaidata pozostaną
takie same.

UWAGA: Jeśli godzina i data zmieniają się po każdym wyłączeniu
i włączeniu urządzenia, bateria zegara może się być wyczerpana.
Skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem technicznym.

CM/INCH
Służy dozmianywszystkich jednostekdługości (głębokość,wysokość,
szerokość itp.) Z centymetrów na cale. Jest regulowany za pomocą
przycisków plus (+)i minus (-).Wybrana jednostka zostanie oznaczona
na czerwono.

INNE
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA
Ta opcja pokazuje wersję oprogramowania zainstalowaną na twoim
urządzeniu, a także umożliwia aktualizację urządzenia. Wszystkie
aktualizacje oprogramowania INVENIO zostaną opublikowane na
stronie produktu pod adresem www.noktadetectors.com. Możesz
śledzić wszystkie aktualizacje i instrukcje z tej strony.

USTAWIENIA FABRYCZNE
Służy do przywracania wszystkich opcji i ustawień urządzenia do
ustawień fabrycznych.

Po przywróceniu domyślnych ustawień fabrycznych wszystkie
ustawienia oprócz godziny,daty i języka zostaną zmienione.

Abyprzywrócić ustawienia fabryczne,naciśnij przycisk OKpowybraniu
opcji. '' System zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych. Czy
na pewno chcesz kontynuować? '' Na ekranie pojawi się komunikat.
Jeśli naciśniesz OK,zobaczysz drugą wiadomość „Czy chcesz również
usunąć wszystkie zapisane pliki z archiwów?”. Gdy odpowiesz na to
tak lub nie, na ekranie pojawi się komunikat „Czy chcesz zresetować
sieć neuronową do ustawień fabrycznych?”. Po udzieleniuodpowiedzi
„tak” lub „nie”zobaczysz komunikat „Proszę czekać ...”i pasek postępu.
Po zapełnieniu paska postępu urządzenie zostanie przywrócone do
ustawień fabrycznych i uruchomisię w trybie podstawowym.

UWAGA : Jeśli odpowiesz „tak” na „Czy chcesz również usunąć
wszystkie zapisane pliki w archiwach?”, Wszystkie wykresy 3D i
zrzuty ekranu zapisane w archiwach zostaną usunięte.

UWAGA : Jeśli odpowiesz „tak” na „Czy chcesz zresetować sieć
neuronową do ustawień fabrycznych?”, Urządzenie usunie wszystkie
zmiany dokonane w sieci neuronowej.

ARCHIWA
Tasekcja urządzeniaumożliwiadostępdowszystkich wykresów 3D,co
oznacza ekrany wyników, zrzuty ekranu i filmy instruktażowe. Możesz
równieżprzenieśćwszystkie plikizapisanew archiwach na zewnętrzny
dyskUSB.

Zaznaczwszystko
Wybiera wszystkie foldery lub pliki.

Odznaczwszystkie
Odznaczawszystkie foldery lubpliki.

Kopiuj zaznaczone
Kopiuje zaznocznefoldery lub pliki na dysk USB.

Usuńzaznaczone
Usuwa wybrane foldery lub pliki.

PLIKI 3D
Wszystkie zapisane wykresy 3D, innymi słowy ekrany wyników,
są gromadzonew tym folderze.Ekrany wyników są zapisywane w
kolejności chronologicznej.Wykresy zapisane tego samego dnia są
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ponumerowanei zapisane w tym samym folderze.Wykresy zapisane
w różnych datach są zapisywane i wyświetlane zgodniez datą ich
zapisania. W widoku folderu obok folderu można zobaczyć datę i
liczbę plikóww folderze.

Po wybraniu plików 3D,aby wybrać folder,naciśnij przycisk plus (+).
Pole wyboruzostanieprzeniesionedosąsiedniej sekcji.Wybrany folder
zostanie wyświetlony na pomarańczowo.Jeśli zapisanych jest wiele
folderów,możesz używać przycisków góra i dół, aby poruszać się po
nich i uzyskiwać donich dostęp,naciskając przycisk OK.Po przejściu
do folderu możeszwybrać plik za pomocąprzycisków kierunkowych
i otworzyć go,naciskając przycisk OK. Kiedy chcesz wyjść, po prostu
naciśnij przycisk BACK.

Na jednej stronie zostanie wyświetlonych w sumie 6 folderów i 6
wykresów 3D w każdym folderze.Wraz ze wzrostem liczby
ekranów
wyników i folderów urządzenie automatycznie doda więcej stron.
Numerystronzostanąwyświetlone nadoleekranu.Naciskając przycisk
w dół, możeszprzejść do wyboru strony i wybrać żądaną stronę za
pomocą przycisków plus (+) i minus (-). Foldery są wyświetlane w
kolejności chronologicznejodnajnowszej donajstarszej.

ZRZUTY EKRANU
Wszystkie wykonane zrzuty ekranu są przechowywane w tej sekcji.

Po wybraniu zrzutówekranu,aby wybrać folder,naciśnij przycisk plus
(+).Pole wyboru zostanie przeniesione do sąsiedniej sekcji. Wybrany
folder zostanie wyświetlony na pomarańczowo.Jeśli zapisanych jest
wiele folderów,możeszużywać przycisków góra i dół,aby poruszać się
ponich iuzyskiwać donichdostęp,naciskając przycisk OK.Po przejściu
dofolderumożeszwybrać rekordza pomocąprzycisków kierunkowych
i otworzyć go,naciskając przycisk OK.Kiedy chcesz wyjść, po prostu
naciśnij przycisk BACK.

Gdyobrazanalizy jest wyświetlany naekranie,jeśli naciśnieszprzycisk
USTAWIENIA, u góry pojawi się komunikat USUŃ. Jeśli naciśniesz
przycisk OK, zobaczysz komunikat „Czy na pewno chcesz usunąć
wybrane elementy?”. Naciśnij OK, aby usunąć i przejśćdo następnego
rekordu.

Na każdej stronie zostanie wyświetlonych w sumie 6 folderów i 6
zrzutów ekranu. Wraz ze wzrostem liczby zrzutów ekranu i folderów
urządzenie automatycznie doda więcej stron. Numery stron zostaną
wyświetlone nadoleekranu.Naciskając przycisk wdół,możeszprzejść
dowyborustrony i wybrać żądanąstronę zapomocąprzyciskówplus
(+)i minus (-). Foldery są wyświetlane w kolejności chronologicznejod
najnowszejdonajstarszej.

FILMY TUTORIAL
W tej sekcji możesz znaleźć filmy instruktażowe pogrupowane
pod różnymi tytułami. Wybierz żądany folder i naciśnij przycisk
OK. Wszystkie filmy w folderze zostaną wyświetlone. Za pomocą
przycisków kierunkowych wybierz film, który chcesz obejrzeć, i
naciśnij OK.

Po otwarciu wideo przyciski będą działać jak poniżej:
Przyciski plus(+)iminus(-) : kontrolują głośność.

Przyciskiw góręi wdół : Umożliwia nawigację między filmami oraz
szybkie przewijanie do przodui do tyłu podczas odtwarzania.

PrzyciskOK: Uruchamia i zatrzymuje wideo.

PrzyciskBACK :Użyj, aby wyjść zwideo.



USUWANIE PLIKÓWARCHIWALNYCHI ZAPISYWANIE
Możesz usunąć wiele plików na raz lub pojedynczo z archiwów lub
zapisać jena dysku USB.

Aby usunąćpojedynczepliki :
Za pomocąprzycisku plus (+)wybierz małe poleobokpliku lubfolderu.
Zaznaczenie zmienikolorna pomarańczowy.Po naciśnięciu przycisku
OKwpolupojawisię znacznikwyboru,a linia będzierozmazana.Kliknij
ikonę kosza na śmieci obok pola i naciśnij OK. Na ekranie pojawi się
komunikat ostrzegawczy „Czy na pewno chcesz usunąć wybrane
elementy?”. Naciśnij OK,aby potwierdzić.

UWAGA: Jeśli chcesz usunąć wiele plików,możeszzaznaczyć polaobok
plikówi użyć funkcji „Usuń wybrane” u góry.

Aby usunąćwiele plików:
Aby usunąć wiele plików lub folderów z archiwów, po wybraniu pliku
lubfolderuprzejdźdo„Wybierzwszystko” zapomocąprzycisku wgórę
(zmieni kolor na pomarańczowy). Następnie naciśnij OK. Wszystkie
małe pola zostaną zaznaczone, a wszystkie linie będą zamazane.
Następnie wybierz „Usuń wybrane” u góry i naciśnij OK. Na ekranie
pojawi się komunikat ostrzegawczy „Czy na pewno chcesz usunąć
wybrane elementy?”. Naciśnij OK,aby potwierdzić.

UŻYCIEZEWNĘTRZNEj PAMIĘCIUSB
Możesz skopiować wykresy 3D, zrzuty ekranu i filmy instruktażowe
na dysk USB i przeglądaćje równieżz dysku USB. Po włożeniu dysku
USB dourządzeniaikonaUSB na ekranie archiwówpojawisię na biało.
Wybierz ikonęUSB zapomocąprzycisku plus (+).Ikonazmienikolorna
pomarańczowy,a foldery wewnątrz zostaną wyświetlone.

OPCJE
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Po włożeniu dysku USB do urządzenia ikona USB pojawi się na
ekranie archiwum i na pasku INFO.Po wyjściu zarchiwów ikona USB
nie będziejużwyświetlana na pasku INFO,nawet jeśli dysk USB jest
nadal podłączony. Jeśli ponownie otworzysz ekran archiwum, ikona
USB wróci pokrótkimczasie.

WAŻNE!Nie usuwaj napędu USB na ekranie archiwum! Pamiętaj, aby
wyjść zekranu archiwumprzedusunięciempamięciUSB.

Zapisywanie wzewnętrznejpamięciUSB
Za pomocąprzycisku plus (+)wybierz małe poleobokpliku lubfolderu.
Box wyboru zmieni kolor na pomarańczowy. Po naciśnięciu przycisku
OKwpolupojawisię znacznikwyboru,a linia będzierozmazana.Kliknij
ikonę USB obok pola i naciśnij OK. Na ekranie pojawi się komunikat
ostrzegawczy „Czy na pewno chcesz zapisać wybrane elementy na
zewnętrznej pamięci?”. Naciśnij OK,aby potwierdzić.

UWAGA: Jeśli chcesz zapisać wiele plików,możeszzaznaczyć polaobok
plikówi użyć funkcji „Zapisz wybrane” u góry.

Aby zapisać wiele plików lub folderów w archiwach, gdy plik lub
folder jest zaznaczony, przejdź do „Wybierz wszystko” za pomocą
przycisku w górę (zmieni kolornapomarańczowy).Następnie naciśnij
OK.Wszystkie małe pola zostaną zaznaczone,a wszystkie linie będą
zamazane. Następnie wybierz „Kopiuj wybrane” u góry i naciśnij OK.
Na ekranie pojawi się komunikatostrzegawczy „Czyna pewno chcesz
zapisać wybrane elementy na zewnętrznej pamięci?”.Naciśnij OK,aby
potwierdzić.

UWAGA : Jeśli chcesz anulować dowolną operację, gdy komunikaty
ostrzegawczesą wyświetlane na ekranie,naciśnij przycisk WSTECZ.

UWAGA: Jeśli podczaszapisywania nie zostanie włożony dysk USB,
pojawi się komunikat „Żadne urządzenie pamięci zewnętrznej nie jest
dostępne!”.

UWAGA:Możeszwyświetlić ekrany wyników i zrzuty ekranu zapisane
na dysku USB w komputerzew formacieobrazu.
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USTAWIENIA

Umożliwiadostęp do ustawieńw ekranach wykrywania, skanowania i
wyników.

Możeszporuszaćsię międzyopcjamiza pomocąprzycisków góra i dół.
Ustawienia są zaznaczonena biało, gdy nie są wybrane. Po wybraniu
zmieniająkolor na pomarańczowy.

Tryb
Po naciśnięciu przyciskuSETTINGS tryb poszukiwaniajest pierwszą
wybraną opcją. Pozwala wybrać tryb pracy, który określiłeś na
podstawie warunków i miejsca poszukiwania. Wybierz za pomocą
przycisków kierunkowych. Wybrany tryb zostanie otoczony
pomarańczową ramką i będzie natychmiast aktywny! Aby wyjść z
ekranu,naciśnij OK,BACK lub SETTINGS.

Czułość
Jest to ustawienie głębokości urządzenia.Służy równieżdoeliminacji
zewnętrznych sygnałów elektromagnetycznych z otaczającego
środowiska oraz sygnałów szumowych (zakłóceń) przesyłanych z
ziemi.

UWAGA : Aby uzyskać maksymalną wydajność i wyeliminować
szum spowodowany zakłóceniami elektromagnetycznymi, spróbuj
najpierw przesunąć częstotliwość. W INVENIO PRO, gdy przesunięcie
częstotliwości nie jest wystarczające do wyeliminowania szumu,
można również zmienić częstotliwość roboczą (5 kHz / 14kHz / 20
kHz)urządzenia.

Zakres ustawień czułości wynosi 1-99 i jest wstępnie zdefiniowany
dla każdego trybu. Wszystkie tryby rozpoczynają się od ustawień
domyślnych.W raziepotrzeby możnajemodyfikowaćręcznie.Regulacja
czułości dotyczy wybranego trybu; zmodyfikowane ustawienie nie
wpływa na ustawienie czułości innych trybów.

Po wybraniu czułości na ekranie wyświetlany jest kolorowy pasek
regulacji. Czułość możnaregulować wzakresie od1do99 zapomocą
przycisków plus (+)iminus (-).Ustawiony poziombędziewskazywany
przez pomarańczowy kolor na pasku, a także będzie pokazany
numerycznie wewnątrz kursora.

UWAGA: Jeśli grunt jest silnie zmineralizowany,powodującprzeciążenie
urządzenia, zmniejsz poziom czułości, aż komunikat „Przeciążenie”
zniknie zekranu.

UWAGA: Nie maustawienia czułości w trybie Anomaliipodłoża i wnęki.

Czułośćwtrybach statycznych
Czułość wtrybie podstawowym
Domyślne ustawienia fabryczne czułości są zoptymalizowanew tym
trybie. Jeśli pozwalająna to warunki środowiskowe igruntowe,można
uzyskać większą głębokość wykrywania, zwiększając ustawienie
czułości.

Jeśli podczas pracy, występują nagłe zmiany warunków pogodowych,
różne struktury gruntu i zakłócenia EMI otoczenia powodują dryfy

ujemne lub dodatnie, należy ponownie skalibrować urządzenie do
gruntuprzedzmianąpoziomuczułości. Jeśli dryfy będąsięutrzymywać,
pociągnij spust w swoją stronę i zwolnij go, aby ręcznie dostroić
urządzenie. Jeśli praca jest nadal nie stabilna, stopniowo zmniejszaj
czułość i kalibruj do gruntu. Musimy uzyskać jak najbardziej stabilną
prace zmniejszającczułość.

Czułość wtrybie ekspert
W przypadkach, wktórych chcesz zmienić ustawienie czułości (nagłe
zmianywarunkówpogodowych,różnestruktury gruntu lubzakłócenia
EMI otoczenia), najpierw zrób ponownie strojenie do gruntu. Jeśli po
ponownymstrojeniu występuje wiele ujemnych lubdodatnich dryfów,
pociągnij spust w swoją stronę raz i zwolnij go, aby ręcznie dostroić
urządzenie.Jeśli praca nadal nie jest stabilna i sygnał wiodący pływa,
wybierz w ustawieniach „Stabilizator” i zwiększpoziom„AutoReset”.

Pomimo wszystkich wyżej wymienionych, jeśli dryfy nadal istnieją,
ustaw AutoReset na 1, stopniowo zmniejszaj czułość i ponownie
kalibruj do gruntu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat
innych ustawień, przeczytaj odpowiedniesekcje instrukcji.

Jeśli pozwalająna to warunki środowiskoweigruntowe,możnauzyskać
większą głębokośćwykrywania, zwiększającustawienie czułości.

Czułość wtrybach dynamicznych
Czułośćwtrybie AllMetal
W trybie All Metal ustawienie czułości powodujewzrost lub spadek
zakłóceń i fałszywych sygnałów. Ustawienie czułości jest osobistą
preferencją. Ważne jest jednak, aby ustawić czułość na najwyższy
możliwy poziom,w którym nie słychać większych zakłóceń, aby
uniknąć pominięcia mniejszych i głębszych celów. Na przykład; jeśli
poziom zakłóceń nie utrudnia poszukiwania i jest taki sam przy
poziomachczułości 40 i70,wówczasnależy wybrać 70.Korzystanie z
domyślnych poziomówfabrycznych będziedobrympunktemwyjścia,
dopókinie zapoznasz się zurządzeniem.

Czułośćwtrybie FAST (szybki)iDEEP (głęboki) :
Ponieważustawienie progunie jest dostępnewtrybach dyskryminacji,
możnazwiększyć głębokość urządzenia lub stabilną pracę w różnych
warunkach tylko przy użyciu ustawienia czułości.

Aby wyregulować czułość w trybach Szybkim i Głębokim, należy
najpierw skalibrować urządzeniegruntu,gdy czułość jest ustawiona
domyślnie. Po zakończeniukalibracji przytrzymaj sondęnieruchomo
lub przemiataj nad ziemią na wysokości jakiej użwasz w trakcie
poszukiwania. Zmniejsz czułość, jeśli urządzenie odbiera zakłócenia.
Jeśli nie (upewnijsię, żeDyskryminacja ma równieżswoje ustawienia
domyślne podczas tego testu), zwiększaj stopniowo czułość, aż nie
będzie słychać zakłóceń. Jeśli podczas poszukiwania urządzenie
zacznieodbierać zakłócenia, stopniowozmniejszaj czułość.

UWAGA: Ponieważ tryb DEEP (głęboki)oferujemaksymalną głębokość,
jest nieco głośniejszy niż inne tryby. Jednak ze względu na cechy
konstrukcyjne tegotrybu hałas będziebardziejwpowietrzuniżwziemi.
Uwzględnij ten fakt podczasdostosowywania poziomuczułości.

Sygnał podwiodący
To ustawienie jest przeznaczone dla bardziej doświadczonych
użytkowników;dlatego jest dostępny tylko w trybie ekspert.

Toustawienie pozwala zobaczyć na ekranie sygnały, które spadają
poniżejprogu(fałszywe sygnały, zmiany gruntu i metali);stąd zwykle
nie jest słyszalny.

Urządzenie automatycznie ustawia poziomy progowe i podprogowe
sygnału zgodnie z poziomem czułości. Wraz ze wzrostem czułości
poziom progowy sygału maleje. Innymi słowy, obszar podprogowy
sygnału staje się węższy. Podobnie, gdy czułość maleje, poziom
progowy sygnału rośnie,a obszar podprogusygnału staje się szerszy.
Podsumowując, ustawienie Subthreshold pozwala zobaczyć sygnały,
które pojawiają się w danym zakresie i które zwykle nie są słyszalne
ani widoczne.
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Ustawienie sygnału progowego składa się z 10 poziomów
regulowanych za pomocąprzycisków plus (+)i minus (-).Domyślnym
ustawieniem fabrycznym jest 0.Wraz ze wzrostem poziomusygnału
progowegoniesłyszalne sygnały będą wyświetlane w kolorzeszarym.

Urządzenie nie rozróżniasygnałów, które mieszcząsię poniżejpoziomu
sygnału progowego.

WSKAZÓWKA : Jeśli sygnał wykrywany przy ustawieniu sygnału
podprogowegojest duży i możnazwiększyć poziomczułości, należy
przełączyć sygnał powyżej poziomuprogu i uczynić go słyszalnym
poprzez zwiększenie czułości na chwilę. W ten sposób możesz
sprawdzić sygnał i zobaczyć, jaki to rodzaj celu.

Wzmocnienie audio
Wzmacnia dźwięk słabych sygnałów odbieranych od małych lub
głębokichprzedmiotów,ułatwiając wykrywanie tych niepewnychcelów.
Jest aktywny w trybach All Metal i Expert.Zaleca się,aby wzmocnienie
dźwięku było używane tymczasowo lub w razie potrzeby, ponieważ
nie tylko zwiększy dźwięk sygnału docelowego, ale także zwiększy
głośnośćzakłóceń i fałszywych sygnałów wrazzsygnałem wiodącym.

Wzmocnienie audio składa się z 5 poziomów.Zgodnie z domyślnymi
ustawieniami fabrycznymi poziomwzmocnieniadźwiękujest ustawiony
na 3 w trybie All Metal i 5 w trybie Expert. Aby zwiększyć poziom
wzmocnienia dźwięku,użyj przycisków plus (+)i minus (-).

Dyskryminacja
Dyskryminacja to zdolność urządzenia do ignorowania wszystkich
metali poniżej określonej wartości ID. W procesie dyskryminacji
filtrowany zakres ID jest wyświetlany u góry ekranu w kolorze
czarnym. Na przykład, jeśli ustawisz dyskryminację na 30, 0-30 na
skali ID będzie wyświetlane w kolorze czarnym, a urządzenie nie
będziegenerować odpowiedzidźwiękowejdla jakichkolwiek metali o
ID między 0-30.

Dyskryminacji nie można stosować w trybach Anomalii. Domyślne
ustawienie fabryczne dla dyskryminacji to 0 dla trybu Expert i All
Metal i 10dla innych programów.

Po wybraniu dyskryminacji na ekranie wyświetlany jest kolorowy
pasek regulacji zkursorempokazującympoziomdyskryminacji. Możesz
dostosować poziom dyskryminacji za pomocą przycisków plus (+) i
minus (-).Ustawiony poziombędziewskazywany przezczarny kolorna
pasku,a także będziepokazanynumeryczniewewnątrz kursora.

Aby zmienić wartość dyskryminacji, naciśnij przycisk SETTING i
wybierz Dyskryminacja. Zmniejsz lub zwiększ wartość za pomocą
przycisków plus (+)lub minus (-).Pamiętaj, że niektóre cele, inne niż
te, które chcesz zignorować, mogą również zostać pominięte lub
ich sygnały mogą osłabić się podczas korzystania z ustawienia
dyskryminacji.

W przypadku otrzymania wielu ID dla tego samegocelu -powiedzmy
35 i55-zewzględuna orientację celu lubskład samegometalu, jeśli
ustawisz dyskryminację na 40, ponieważ 35 znajdzie się w zakresie
filtrowanym, siła sygnału oraz głębokość mogąsię zmniejszyć.

UWAGA: Ustawienie Dyskryminacji działa odwrotnieproporcjonalniedo
głębokościdopoziomu49wtrybach Szybkimi Głębokim(FAST iDEEP).
Innymi słowy, wraz ze wzrostem dyskryminacji stabilność wzrośnie,
ale głębokość zmniejszysię i odwrotnie.Powyżej 49 wzrośnie zarówno
głębokość, jak i zakłócenia.

Stabilizator
To ustawienie występuje w trybie Expert i All Metal, ale ma różne
funkcjew tych trybach :

Ustawieniestabilizatorawtrybie EKSPERT :
Tafunkcjama2pod-ustawienia:AutoReset iStabilizer. Te2ustawienia
są pokazanepoprawej i lewej stronie wtym samymoknie.Stabilizator
składa się z5 poziomówpokazanych w kolorzebeżowym,AutoReset
składa się z 3 kolorów pokazanych w kolorze szarym. Skorygowany
poziomobuustawień jest wyświetlany na pomarańczowo.Jeśli niema
pomarańczowegopaska,oznacza to, żeoba ustawienia są wyłączone.

AutoReset i Stabilizer nie mogą być używane jednocześnie. Innymi
słowy, gdy jeden jest aktywny, drugi będzie wyłączony i nie będzie
możnagoużywać.

Funkcja AutoReset jest aktywna na ekranie wykrywania tylko z
czujnikiemIPTU. Z drugiej strony stabilizator możebyć używany na
obuekranach wykrywania.

Ustawienia te służą do eliminacji dryfów sondy spowodowanych
zmianamipodłoża i temperatury. Dryfy mogąsię zdarzyć w kierunku
dodatnim lubujemnym.Podczas ujemnych dryfów pasek Drift-Metal
u dołu ekranu przesunie się w lewo, w kierunku zakresu gruntu.
Ponieważ dryfy dodatnie mają taki sam efekt jak metal, sprawią, że
pasek wychyli się w prawo,w kierunku żelaza.

Aby wyeliminować te znoszenia, najpierw pociągnij spust jeden raz
do siebie i zwolnij go, aby ręcznie dostroić urządzenie. Jeśli dryfy są
nadalznaczne,aponownedostrojeniedogruntuniepoprawiasytuacji,
wykonaj następujące czynności :

USTAWIENIA
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Jeśli iużywaszczujnika IPTU, stopniowozwiększajustawienieAutoReset,
aż do wyeliminowania dryfowania. Na poziomie 3 urządzenie może
pomiaćsłabe sygnały. Dlategojeśli podejrzewaszobecnośćmetalowych
przedmiotów w miejscu poszukiwań, zmniejsz poziom AutoReset, i
ponowniezeskanu miejsce.

Jeśli dryfy będą nadal występować, możesz zwiększyć ustawienie
Stabilizatora do5,aby je zupełniewyeliminować.Wmiaręzwiększania
się Stabilizatora urządzeniemożewykrywać słabsze sygnały, ale nie
będzie jużwstanie sygnalizować celów w poprawny, czytelny sposób.

Jeśli nieużywasz czujnika IPTU, możeszwyeliminować dryf,zwiększając
ustawienie Stabilizatora tylko wtedy, gdy AutoReset nie jest dostępny
na tym ekranie. Dlatego możeszustawić Stabilizator na maksymalne
poziomy, aby pozbyć się dryfów, ale pamiętaj, że wraz ze wzrostem
Stabilizatora urządzenie może wykrywać słabsze sygnały, ale nie
będziew stanie sygnalizować celów.

WAŻNE!Możeszzwiększyć ustawienie Stabilizatora tylko na ekranie
wykrywania. Po przejściu do ekranu skanowania urządzenie ustawi
ustawienie Stabilizatora na 1.Z drugiej strony AutoReset pozostanie
na ostatnim ustawionym poziomie.

WAŻNE! Podczas przełączania z ekranu wykrywania z czujnikiem
IPTU na ekran wykrywania bezczujnikaIPTU, nie zapomnijponownie
wyregulować ustawienia Stabilizatora!

UWAGA: Jeśli zmiany otoczenia i gruntu nie powodują dryfowania,
zalecamy wyłączenie ustawień AutoReset i Stabilizer na ekranach
wykrywania odpowiednioz czujnikiem i bez.

Stabilizator wtrybie AllMetal :
Aby tryb All Metal działał dokładnie, niezbędny jest stabilny dźwięk
progowy.Niemożnaszukaćw trybie AllMetal bezkalibracji dogruntu.
Zmiany zachodzące w strukturze gleby i poziomy mineralizacji, po
wyrównaniu gruntu mogą powodować wzrost lub spadek szumu tła
i zakłócać stabilność sygnału wiodącego, co spowoduje fałszywe
sygnały, a tym samym brak sygnałów małych metali. Stabilizator
dostosowuje prędkość, z jaką urządzenie kasuje syngał wiodący i
eliminuje negatywne skutki zmineralizowanych gleb. Zwiększenie
poziomu stabilizatora w wysokiej mineralizacji umożliwi bardziej
stabilną pracępoprzezunikanie fałszywych sygnałów.Możeto jednak
spowodowaćpewnąutratę głębokości i jest to normalne.

UWAGA : W przypadku wysokiej mineralizacji, jeśli odbierzesz zbyt
wiele fałszywych sygnałów bez zakłócania sygnału wiodącego,
najpierw zmniejsz czułość przed zwiększeniem stabilizatora. Jeśli
nadal występują fałszywe sygnały, przywróć czułość do pierwotnej
wartości i zwiększwartość Stabilizatora.

Jeśli mineralizacja jest niska, możeszzmniejszyć poziomstabilizatora
i wolniej zamiatać sondą w celu zwiększenia takich osiągów jak
głębokość.

Stabilizator składa się z 10 poziomów.Urządzenie uruchomi się na
poziomie6.Zaleca sięzwiększenieStabilizatora wprzypadkuwysokiej
mineralizacji i zmniejszeniew przypadku niskiej mineralizacji.

Dźwięki
Umożliwia zmianę docelowych tonów odpowiedzi audio i dźwięku
sygnału wiodącego zgodnie z własnymi preferencjami. Dla każdej
grupy metali (żelazne, nieżelazne, złoto, etc.) częstotliwośćmożna
regulować między 150Hz (15)a 700 Hz (70).

W funkcji AudioTonewyżej wymienione grupy metali będąoznaczone
różnymi kolorami:metale żelazneprzezkolor czerwony, złoto /metale
nieżelazne przez kolor żółty i metale nieżelazne przez kolor zielony.
Kursor na każdejmetalowej grupiewyświetli częstotliwość tonuaudio.

Aby dostosować dźwięk,wybierz grupę,której dźwięk chcesz zmienić,
używając przycisków plus (+) i minus (-). Kursor zmieni kolor na
pomarańczowy.Następnie naciśnij przycisk OKiza pomocąprzycisków
plus (+)i minus (-)ponownie wyreguluj częstotliwość dźwięku.

Funkcja Audio Tone nie jest dostępna w trybach Basic i Ground
Anomaly& Cavity.

Jeśli punkty podziału tonówzostanązmienionezapomocąustawienia
Tone Break, częstotliwości tonów wybrane przez ustawienie Tone
audiobędąmiały zastosowaniedonowychzakresów ID.Szczegółowe
informacje na temat ustawienia Tone Break podano na następnej
stronie.

Sygnał wiodący
W trybie All Metal szukanie odbywa się z ciągłym buczeniemw tle,
zwanym takżesygnałm wiodącym (treshold).Głośność tego sygnału
ma bezpośredni wpływ na głębokość wykrywania mniejszych i
głębszych celów i jest regulowana przezustawienie progu.Jeśli próg
zostanie ustawiony zbyt wysoko, słaby sygnał wiodący może nie
być słyszalny. Przeciwnie, jeśli próg jest zbyt niski, rezygnujesz z
przewagi głębokości,jaką oferuje to ustawienie. Innymi słowy, słabe
sygnały mniejszych lub głębszych celów mogą zostać pominięte.
Zaleca się, aby przeciętni użytkownicy pozostawili to ustawienie na
wartości domyślnej,a doświadczeni użytkownicy dostosowują się do
najwyższegopoziomu,naktórym wciąż mogąsłyszeć słabe sygnały
docelowe.

Po wybraniu progu sygnału na ekranie wyświetlany jest kolorowy
pasek regulacji. Próg wynosi od 1 do 99. Domyślne ustawienie
fabryczne to 26. Poziom progu można dostosować za pomocą
przycisków plus (+) i minus (-). Ustawiony poziom będzie również
pokazany numerycznie wewnątrz kursora.

Poziomsygnału wiodącego jestbezpośredniozwiązany zustawieniami
czułości i stabilizatora. Przeczytaj uważnie odpowiednie sekcje
instrukcji.

Ustawienie sygnału wiodącegodziała tylko w trybie All Metal.

Tracking (śledzenie gruntu)
Gdy śledzenie jest włączone, urządzenie stale śledzi zmieniające się
struktury gruntu i automatycznie konfiguruje ustawienie balansu
gruntu. Niewidoczne zmiany w ziemi wpływają na głębokość
wykrywania, a także na zdolność dyskryminacji urządzenia, dzięki
czemumożliwejest działanie urządzenia z wyższą wydajnością przy
użyciu tej funkcji w odpowiednichwarunkach gruntowych.

Gdy śledzenie jest włączone, słowo „Śledzenie” będziewyświetlane w
górnej części okna balansu gruntu, a zmiany wartości będą również
widocznew tym samym oknie.

UWAGA: Śledzenie nie działa w trybach statycznych. Gdy śledzenie
jest aktywne, jeśli przełączysz się w tryb statyczny, śledzeniezostanie
dezaktywowane i automatycznie będzie ponownie aktywne, jeśli
wrócisz dotrybu dynamicznego.

USTAWIENIA
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Więcej informacji na temat śledzenia możnaznaleźć w odpowiednich
sekcjach instrukcji.

iMask
Służy do eliminacji fałszywych sygnałów powodowanych przez
zakłócenia zziemilubkamieniemagnetyczne podczaswyszukiwania w
trybie Szybkim (FAST) lubGłębokim(DEEP). Składa się z3 poziomów.
Domyślna wartość fabryczna to 1.Można zmienić wartość za pomocą
przycisków plus (+)i minus (-).Skorygowana wartość jest wyświetlana
na pomarańczowo.Jeśli nie ma pomarańczowych pasków, oznacza to,
że iMask jest wyłączony.

Jeśli urządzenieodbierawiele fałszywych sygnałów zpowoduwysoce
zmineralizowanejgleby lubkamienimagnetycznych wtrybach Szybkim
(FAST) lub Głębokim (DEEP), najpierw ponownie skalibruj grunt. Jeśli
nadal występują fałszywe sygnały, zmniejsz czułość i sprawdź
ponownie. Jeśli nadal istnieją fałszywe sygnały, spróbuj zwiększyć
wartość Dyskryminacji.Niezależnieodnich,jeśli nadal istnieją fałszywe
sygnały, najpierw zmieńwartości czułości i dyskryminacji zpowrotem
na poprzedniepoziomy.Następnie zwiększ poziomiMask, aż fałszywe
sygnały zostanąwyeliminowane.

Na maksymalnym poziomie iMask fałszywe sygnały znikną lub
zostaną zminimalizowane. Jednak w niektórych przypadkach
zwiększenie iMask spowoduje utratę głębokości niektórych metali,
takich jak miedź.

UWAGA: Podczas poszukiwania z częstotliwością 20 kHz (INVENIO
PRO) na mokrym lub silnie zmineralizowanym gruncie, aby nie
przegapić mniejszych metali owysokiej przewodności (srebro,miedź
itp.),zaleca się, aby nie zwiększać poziomuiMask zbyt wysoko.

UWAGA: Jeśli gruntnie jest silniezmineralizowany lubniezawiera wielu
kamienimagnetycznyh zaleca się ustawienie iMask na „0”.

NotchFilter (filtrwycinający)
Notch Filter to zdolnośćurządzeniado rozróżniania jednego lubwielu
ID,nie emitując dla nich odpowiedzidźwiękowej.

Notch Filter może na pierwszy rzut oka wydawać się podobny do
Dyskryminacji, te dwa ustawienia mają różne funkcje. Podczas gdy
Dyskryminacja filtrujewszystkie ID liniowood0doustawionejwartości,
filtr wycinający rozróżniaID indywidualnie.

Notch Filter możeodrzucićpojedyncze ID lubwiele ID jednocześnie.Ten
proces nie wpływa na żadne ID poniżejlubpowyżejwybranych ID.Na
przykład możeszjednocześnie odfiltrować ID od31do 35oraz 50.

Ustawienie NotchFilter jest dostępnetylko wtrybach szybkim(FAST) i
głębokim(DEEP).

Jak używaćNotchFilter
NotchFilter niemożebyćużywany wzakresieustawieńDyskryminacji.
Innymi słowy, jeśli Dyskryminacja jest ustawiona na 15,Notch Filter
możnazastosować tylko do ID 16lubwyższych. Jeśli chcesz wyciąć ID
15lubniższe,najpierw musiszzmienićwartość Dyskryminacji.

Aby użyć Notch Filter, naciśnij przycisk USTAWIENIA i za pomocą
przycisków w górę i w dół wybierz go z opcji. Na kolorowym pasku
ID na ekranie pierwszy kursor, który można odfiltrować, zostanie
wyświetlony wewnątrz kursora. Na przykład, jeśli Dyskryminacja
jest ustawiona na 15,po wybraniu Filtr wycinania, liczba 16będzie
wyświetlana wewnątrz kursora.

Powiedzmy, że chcesz odrzucić ID w przedziale 20–25. Za pomocą
przycisków plus (+)i minus (-) wybierz cyfrę 20 i naciśnij OK. Kursor
zmienikolornapomarańczowy,acyfra 20zostanieoznaczonaczarną
linią na pasku ID. Następnie za pomocą przycisku plus (+)przejdź do
cyfry 25 i naciśnij OK. Teraz przedział 20–25 zostanie oznaczony na
czarno na pasku ID. Jednocześnie pierwsza liczba wyciętego zakresu
(20) zostanie wyświetlona pod paskiem, a ostatnia liczba zakresu
(25)zostanie wyświetlona nad paskiem ID.Terazponownieużywając

przycisku plus (+)przejdźdonumeru40 i naciśnij OK.Podobnie liczba
40 zostanie oznaczona czarną linią.

Aby zaakceptować odfiltrowane ID, wybierz Filtr wycinania z
USTAWIEŃ. Kursor pojawi się tam, gdzie go ostatnio zostawiłeś i
będzie biały. Za pomocą przycisku plus (+)lub minus (-) przesuń
kursor na identyfikator, który chcesz zaakceptować, i naciśnij OK.
Wraz z kursorem czarna linia zmieni kolor na pomarańczowy, a
wycięta liczba na ekranie zniknie.

Iron Audio(dźwiękżelaza)
Reguluje lub wyłącza głośność niskiego tonu żelaza. Składa się z
5 poziomów regulowanych za pomocą przycisków plus (+)i minus
(-). Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest maksymalny poziom.
Ustawiony poziomjest oznaczony kolorem pomarańczowym.

5 to maksymalny poziom. W miarę obniżania głośność
odpowiedzi
dźwiękowejwytwarzanej przezurządzenie dla metali żelaznych będzie
się zmniejszać.Po wyłączeniu żelazneaudiozostaniewyciszone. Innymi
słowy, urządzenie wykryje cele żelazne, identyfikator celu zostanie
wyświetlony naekranie,ale urządzenieniewytworzy żadnejodpowiedzi
dźwiękowej.

Iron Audiojest aktywne tylko w trybach Fast i Deep.

ToneBreak
W trybach Szybkim (FAST) i Głębokim(DEEP) to ustawienie służy do
dostosowania punktówprzełamania tonówodpowiedziceluwzakresie
wybranego ID. Punkty podziału tonu są różne w tych 2 trybach.
Korzystając z funkcji Tone Break, dla każdej grupy metali (żelazne,
złote / nieżelazne, nieżelazne) możesz zmienić punkt, w którym niski
tonzmienia się w wyższy.

Po wybraniu ustawienia Tone Break punkty przełamaniu tonu dla
danych grup przewodników (metali) zostaną wyświetlone wewnątrz
kursora na kolorowym pasku identyfikacyjnym. Istnieją 2 punkty
przerwania tonu w trybie Szybkim (FAST) i 1w trybie Głębokim (DEEP).

Aby zmienićpunkty przełamania tonu,przejdźdopunktuprzełamanua,
który chcesz zmienić,za pomocąprawegoi lewegoprzycisku i naciśnij
OK. Następnie dostosuj go za pomocą przycisków plus (+)i minus (-).
Podczas dostosowywania liczbakursora zmienisię, a kursor przesunie
się na pasku identyfikatora.

Aby podać przykład powyższego wyjaśnienia; powiedzmy,że jesteś
w trybie Szybkim (FAST) i chcesz zmienić punkty podziału tonu.
Najpierw wybierz opcję ToneBreak z SETTINGS. Pasek ID i punkty
podziału tonugrupprzewodnikówzostaną wyświetlone naekranie.Za
pomocą przycisków kierunkowych powiedzmy,że zwiększyłeś punkt
przełamania tonu żelaza z 40 do 45. Następnie zmniejszyłeś punkt
przełamania tonu grupy złota / metali nieżelaznych z 66 do 55. W
takimprzypadkuurządzeniewytworzy niski tonżelazadlawszystkich
metali o identyfikatorach mniejszych niż 45, średni ton dla metali o
identyfikatorach 45-55 i wysoki ton dla metali o identyfikatorach
równych iwiększych niż55(Jeśli dostosowałeś równieżdźwiękiaudio,
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5)Najgłośniejszy dźwięk wskazuje środek celu.Gdy sonda dochodzi
do krawędzi celu,dźwięk zaczyna maleć,a szary kolor zmienia się na
żółty.

6)Zaznacz pozycję, która zapewnia najgłośniejszy dźwiękzapomocą
łopaty lubstopy.

7)Powtórz powyższąprocedurę,zmieniająckieruneko90 °.Działania,
które należy wykonać z kilku różnych kierunków, zawężą obszar
docelowy i pomogąustaloć środek zalegania celu.

Dzięki tej funkcji namierzamy środek poszukiwanego przedmiotu.

Kalibracja do gruntu powinna być wykonywana prawidłowo, aby
zapewnić precyzyjne namierzanie w trybie pinpoint. Jeśli zmienią się
warunki trzebapamiętaćoponowejkalibracji,aby dało sięprecyzyjnie
namierzać w trybie Pinpoint.

W trybie Pinpoint ton sygnału namierzania zmienia wysokość i
głośność, gdy sonda zbliża się do celu. W tym trybie urządzenie nie
dyskryminuje ani nie podajeID.Jeśli urządzenieznajdujesię w trybie
wibracji, prędkość wibracji wzrośnie w miarę zbliżania się do środka
celu.

Pinpoint działa tylko w trybach dynamicznych (AllMetal,Fast i Deep).

Namierzaniewtrybie PINPOINT :
1)Po wykryciu celu odsuńsondę na bok,tam gdzienie maodpowiedzi
celu,pociągnij spust w swoją stronę i przytrzymaj go.

2)Na ekranie pojawi się czerwony pasek.

3)Trzymając spust wciśnięty, powoli zbliż sondędocelu i równolegle
do ziemi.

4) Dźwięk sygnału staje się silniejszy i zmienia się jego wysokość,
zbliżając się do środka celu,a także pasek zaczyna wypełniać się na
szaro.

wybrana częstotliwość będziedotyczyć nowych zakresów ID).

Zapis
INVENIO umożliwiazapisanie ustawień podczas pracy. Po zapisaniu
ustawień urządzenie uruchomi się z zapisanymi ustawieniami przy
następnym uruchomieniu.

Funkcja Zapisz zapisuje zmiany dokonanerównieżw innych trybach,
niezależnieod trybu, w którym się znajdujeszpodczaswykonywania
funkcji Zapisz. Urządzenieuruchomi się w ostatnim trybie, w którym
została wykonana funkcja zapisu.

Funkcja Zapiszzapisujewszystkie ustawienia opróczwartości kalibracji
dogruntu,śledzenia i przesunięcia częstotliwości.

Funkcja Zapisz działa we wszystkich trybach oprócz trybów
Podstawowy (BASIC) i AnomaliaGruntu.
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Ustawienia fabryczne
Służy to do przywrócenia ustawień trybu do domyślnych ustawień
fabrycznych. Przywraca ustawienia fabrycznedlaaktualnieużywanego
trybu i nie zmieniaustawień innych trybów ani opcjiurządzenia.

Po wybraniu opcji ustawienia fabryczne pojawi się komunikat na
ekranie: „Aktualny tryb zostanieprzywróconydodomyślnychustawień
fabrycznych. Czyna pewnochceszkontynuować? ''. Po naciśnięciu OK
pojawi się komunikat „Proszę czekać…”orazpasek postępu.Urządzenie
automatycznie powrócido ekranu poszukiwania.

Tryb Ustawienia fabryczne działa we wszystkich trybach oprócz
trybów Basic i Anomalia Gruntu.

Kalibracja czujnika
CzujnikIPTU musiobliczyć swoją wysokość i kąt, aby mócdostarczyć
przetwarzać dane.Z tegopowodunależy skalibrować czujnikpodczas
każdegouruchomienia.

Najpierw dopasujdługość stelaża i kąt sondy.Aby skalibrować czujnik,
umieść sondę na płaskiej powierzchni,wyreguluj kąt sondy, aby był
równoległy dopodłoża i oprzyj ją onieruchomy obiekt, taki jak drzewo,
skała lub ściana. Jeśli nie ma miejsca, aby się o nie oprzeć,
trzymaj
go stabilnie ręką. Naciśnij przycisk USTAWIENIA i wybierz „Kalibruj
czujnik”. Komunikat „Proszę umieścić cewkę na płaskiej powierzchni,
jak pokazano na rysunku, i nacisnąć OK, wyświetli się na ekranie.
Naciśnij przycisk OK.Zobaczysz komunikat „Kalibracja czujnika,proszę
czekać.”Po zapełnieniu paska postępu kalibracja zostanie zakończona,
aurządzenieautomatyczniepowrócidoekranuwykrywania wybranego
trybu.

USTAWIENIA
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przypadku mineralizowanych skał, a pomiar ten odgrywa ważną rolę
dla urządzeniaw eliminowaniufałszywych sygnałów wytwarzanych
przezte skały.

Wskaźnikmineralizacjimagnetycznejbędziewyświetlany naekranie we
wszystkich trybach oprócz trybu AnomaliiGruntu. Możeszgousunąć,
naciskając przycisk INFO. Wróci na ekran po ponownym naciśnięciu
przycisku INFO.

(3)Oknokalibracji dogruntu
Okno kalibracji do gruntu jest podzielone na 2 części: górna część
pokazuje natychmiastowe zmiany wartości bilansu gruntowego
podczas wyszukiwania, a dolna część pokazujeskorygowaną wartość.

Oknokalibracjidogruntubędziewyświetlane naekranie wewszystkich
trybach oprócz trybu Anomalii Gruntu. Możeszgo usunąć, naciskając
przycisk INFO. Wróci na ekran po ponownym naciśnięciu przycisku
INFO.

Aby dowiedzieć się, jak sklibrować INVENIO, przeczytaj rozdział
zatytułowany „Kalibracja do gruntu”.

(4)Wskaźnikwysokości
Pokazuje wysokość sondy od gruntu na pasku, w centymetrach lub
calach. Idealna wysokość wyszukiwania dla rodzaju podłączonej
sondy jest oznaczona kolorem zielonym. Jeśli trzymasz sondę na
innej wysokości niż zalecana, zostanie to zaznaczone na czerwono
na pasku.

(5)Wskaźnik głębokości
Pokazuje głębokość wykrytego celu, w centymetrach lub calach.
Wynosi od0do150+(0-60+wcalach). Innymi słowy, dla głębokości
większych niż 150 cm (60 cali)., Pokaże 150+(60+ w calach). Po
wykryciu celu pasek zostanie podniesiony,a głębokość celu zostanie
wskazana numerycznie. Odczyt głębokości może się różnić w
zależności od wielkości celu i orientacji, rodzaju metalu i warunków
gruntowych.

WAŻNE! Aby natychmiast zobaczyć głębokość docelową w trybach
statycznych, musisz powoliprzesuwać sondę.

(6)Wskaźnik Dryfu sondy
Tenpasek jest obecny tylko w trybach podstawowymi ekspert.

Wszystkie sygnały otrzymywane przez urządzenie,a także dryfy
podczaswyszukiwania są wyświetlane na tym pasku.

Zmiany w ziemi i temperaturze, a także zakłócenia otoczenia mogą
prowadzićdoujemnych idodatnich dryfów.Podczas ujemnychdryfów
pasek wypełni się w kierunku DRIFT,proporcjonalniedosiły dryfu.

Gdy urządzeniewykryje metal lub dodatni kamienmagnetyczny lub
jeśli wystąpi dodatni dryf, pasek tym razem wypełni się w kierunku
METALU, ponownieproporcjonalniedosiły sygnału lub dryfu.

(7)Powiększenie
Służy do powiększania lub zmniejszania wykresów sygnałów
docelowych. Korzystając z tej funkcji, możesz powiększać mniejsze
wykresy sygnałów i zmniejszaćwiększe,aby lepiej jebadać.

Jeśli chcesz,możeszzmienićskalę powiększenia za pomocąprzycisków
w górę i w dół.

(8)Obrazowanie3D
Podczas poszukiwania za pomocą obrazowania 3D można
zaobserować:

* Wszystkie ruchysondy - w lewo,w prawo,w górę i w dół,
* TCałkowity skanowany obszar,
* Długość i szerokość skanowanego obszarupoprzezpowiększanie i
pomniejszanie obrazupodłoża,

INVENIO posiada 2 ekrany wykrywania: jeden z czujnikiem IPTUi
jedenbezniego.Ekran zczujnikiembędziedziałał w pełni tylko wtedy,
gdy czujnik IPTU zostaniepodłączony dourządzenia i jest włączony.
Jeśli ekran wykrywania z czujnikiemjest używany, gdy czujniknie jest
włączony, urządzenie wykryje cele i poda ich identyfikatory, jednak
zaawansowane funkcje (wyjaśnione w dalszej części instrukcji) nie
będą działać. Z drugiej strony zawsze można korzystać z ekranu
wykrywania bez czujnika IPTU, niezależnie od tego, czy czujnik jest
podłączony, czy nie.

Wszystkie tryby, z wyjątkiem Anomalia Gruntu, będą działać
na obu ekranach. Tryb Anomalii w ziemi będzie działał tylko na
ekranie wykrywania z czujnikiem. Wybór ekranu wykrywania nie
ma bezpośredniego wpływu na działanie trybów. Główna różnica
między 2 ekranami jest następująca: Podczas wyszukiwania na
ekranie wykrywania bez czujnika IPTU urządzenie wykrywa cele i
wyświetla tylko ich ID. Z drugiej strony, podczas wyszukiwania na
ekranie wykrywania za pomocą czujnika IPTU, oprócz ID,urządzenie
zapewnia równieżnatychmiastowy pomiargruntu,kształt i wykresy
3D wykrytych celów.

EKRANWYKRYWANIAZ CZUJNIKIEM IPTU

(1)Skala ID celu
Skala od 0 do 99, wskazuje, w której grupie metali znajduje się ID
wykrytego celu. Każda grupa metali jest oznaczona innym kolorem.
Na przykład kamienie magnetyczne i gleba są oznaczonebiałymi i
brązowymi kolorami,metale żelazne, takie jak żelazo, czerwonymi, a
złoto i metale nieżelazne są oznaczoneżółtymi i zielonymi kolorami.
Po wykryciu celu kursor wskaże identyfikator celu na skali.

ID filtrowane według ustawień filtru dyskryminacji i wycinania są
pokazanenatej skali wkolorzeczarnym.Aby uzyskać więcej informacji,
przeczytaj sekcjedotyczące ID i filtra wycinającego (NotchFiler).

(2)Wskaźnik mineralizacji magnetycznejgruntu
Zakres wskaźnikamineralizacjimagnetycznejglebywynosi od0do99.
Po uruchomieniuwskaźnikbędziepusty, a wewnątrz wyświetlane 0.W
oparciuopoziommineralizacjimagnetycznejwykres ten wypełni się na
żółto, a poziommineralizacji będzierównież wskazany numerycznie na
wykresie.

Pomiar ten można podsumować jako poziom właściwości
magnetycznej i intensywności gruntu. Po prostu, jeśli pracujesz w
obszarze zawierającym intensywne i namagnesowane minerały,
poziombędziewysoki. Jeśli pracujesz na mniej intensywnym terenie,
poziombędzieniski.

Ten pomiar jest ważny z dwóch powodów.Po pierwsze, ze względu
na wysoką mineralizację magnetyczną głębokość wyszukiwania jest
niska i użytkownicy powinni zdawać sobie z tego sprawę. Po drugie,
mineralizacjamagnetyczna jest właściwością szczególniewidocznąw

12

4 7 86 5

3



23

* Wykresy 3D wszystkich sygnałów docelowych z separacją celu
według grup metali.

Ponadto ta zaawansowana platforma wykrywania umożliwia
powrócenieskanu i wyświetlanie wykrytych celów.

EKRANWYKRYWANIABEZ CZUJNIKAIPTU

Funkcje docelowej skali ID, wskaźnika mineralizacji magnetycznej,
okna bilansu gruntui paska Drift-Metal są takie same jak na ekranie
wykrywania z czujnikiem IPTU. Z tego powodu nie zostały one

ponownie wyjaśnione w tej sekcji. Jeśli chcesz, przeczytaj powyższy
rozdział zatytułowany „Ekran wykrywania z czujnikiemIPTU”.

(1)Wskaźnik ID
Po wykryciu celu ID zostaniewyświetlone tutaj.Wynosi od00 do99 i
daje użytkownikowi wyobrażenie o tym, jaki możebyć to cel.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ID, przeczytaj odpowiednią
sekcję instrukcji.

(2)Ekranwykrywania celu
Podczas wyszukiwania w tej sekcji możnazaobserwować sygnały, a
także siły sygnału metali,dodatnichskał magnetycznych i dodatnich
dryfów.

Sygnały docelowe są definiowane przez różne kolory, podobnie jak w
skali ID.Metale żelaznesą pokazanena czerwono,a metale nieżelazne
mająkoloryżółty i zielony.Sygnały IDzmienioneprzezustawienia filtra
dyskryminacji i filtra wycinającego (NotchFilter) są oznaczoneszarym
kolorem.
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INVENIO ma6 trybów pracy, zaprojektowanychdla różnych terenów i
celów.3 z tych trybów to tryby statyczne (Basic, Expert oraz Ground
Anomaly&Cavity (AnomaliaGruntu),i 3 to tryby dynamiczne(AllMetal,
Fast i Deep).

Tryby statyczne to tryby nieruchome. Innymi słowy, urządzenie
wygeneruje odpowiedź audio, gdy trzymasz sondę nieruchomo bez
przemiatania nad celem.Reakcja na dźwięk rośnie w miarę zbliżania się
sondyi do celu.Tryby te są zalecane dla większych i głębszych metali.

Z kolei tryby dynamiczne to tryby ruchu. Musisz przemiatać sondą z
bokunabok,aby wykryć metal.Jeśli sondasięnie porusza,urządzenie
nie będzie generować odpowiedzi audio, nawet jeśli sonda znajdzie
się nad metalowym przedmiotem.Tryby te służą do wykrywania
mniejszych przedmiotów,takich jak np.:monety.

Urządzenie uruchomi się w trybie podstawowym przy pierwszym
uruchomieniu. Aby zmienić tryb wyszukiwania, naciśnij przycisk
USTAWIENIA i wybierz TRYB. Możeszprzełączać się międzytrybami
za pomocą prawego i lewego przycisku i wybrać ten, który chcesz.

Wszystkie tryby, z wyjątkiem Anomalii Gruntu, będą działać na obu
ekranach. Tryb anomalii będziedziałał tylko na ekranie wykrywania

z czujnikiem. Wybór ekranu wykrywania nie ma bezpośredniego
wpływu na działanie trybów. Główna różnica między 2 ekranami
jest następująca: Podczas wyszukiwania na ekranie wykrywania
bez czujnikaIPTU urządzeniewykrywa cele i wyświetla tylko ich ID.
Z drugiej strony, podczas wyszukiwania na ekranie wykrywania za
pomocą czujnika IPTU, oprócz identyfikatorów, urządzenie obrazuj
głębokość,kształt i gneruje wykresy 3D wykrytych przedmiotów.

Trybystatyczne
WAŻNE!Aby uzyskać bardziej stabilną pracę, spróbujutrzymać sondę
konsekwentniena tej samejwysokości nadziemią.

WAŻNE! Jeśli zestroisz detektor z metalem, dryf będzie po stronie
ujemnej (w kierunku DRIFT na pasku Drift-Metal na dole ekranu), a
urządzenieniebędziejużwykrywało celu,dopókidetektor niezostanie
ponownieustawiony. Ponadto zmniejszysię równieżgłębokość pracy
detektora.

WAŻNE!W trybach statycznych kalibracjadogruntu jestbardzoważna
dla głębokiej i stabilnej pracy. Zaleca się pilnować wartości kalibracji
do gruntu i śledzić jej zmiany, dokonując niezbędnych poprawek i
niezbędnychkalibracji.

ProgramPodstawowy
Ten tryb jest przeznaczony dla początkujących. Nie wymaga dużej
regulacji i możebyć używany tylko poprzezdostosowanie ustawienia
czułości. W trybie podstawowym docelowy zakres ID to 00–99.
00–40 to metale żelazne, a 41–99 to metale nieżelazne. W tym
trybie metale żelazne o numerach identyfikacyjnych od 0 do 40 są
domyślniedyskryminowane.Po wykryciu celu w trybie podstawowym
pasek u dołu ekranu wypełni się w prawo,w kierunku METALOWYM
proporcjonalniedosiły sygnału.

W trybie podstawowym urządzenie wygeneruje ten sam dźwięk dla
wszystkich celów,ale wyświetli ID celu na ekranie. W tym samym
czasie identyfikator przedmiotu zostanie wyświetlony na skali ID
koloru u góry kursorem.

Prógsygału wiodącegow tymtrybie jest ustawionynastałę i niemoże

TRYBYWYSZUKIWANIA

EKRANYWYKRYWANIA



być regulowanyprzezużytkownika.Zmiany gruntu i temperatury mogą
prowadzić do zmian w sygnale wiodącym. Dryfy progowe zostaną
odzwierciedlone na pasku u dołu albo w sposób ujemny (w kierunku
DRIFT), albo w sposób dodatni (w kierunku METALOWYM). Urządzenie
emituje słyszalną odpowiedźw dryfach dodatnich i pokazuje sygnał
przedmiotu. Aby rozróżnić między dryftem dodatnim a sygnałem
przedmiotu metalowego, zwróć uwagę na dźwięk, a także na wykres
sygnału. Jeśli odpowiedźaudio oraz wykres sygnału rozciągają się
nieprzerwanie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że sygnał jest
dryftem dodatnim.

Z drugiej strony podczas ujemnych dryfów pasek wypełnia się w
kierunku DRIFT, ale urządzenie nie wydaje żadnych dźwięków.Aby
wyeliminować rozstrojenie sygnału wiodącego, pociągnij raz spust
dosiebie i zwolnij go,aby ręcznie dostroić urządzenie. Zalecane jest
okresowe dostrajanie podczas poszukiwaniaw tym trybie.

W trybie podstawowym,jeśli dryf jest znaczny,aponownedostrojenie
nie poprawia sytuacji, stopniowo zmniejszajczułość. Jeśli dryfy będą
kontynuowane, przejdź do programu Ekspert lub jednego z innych
trybów, aby kontynuować poszukiwania.

Expert
Tentryb jest przeznaczonydlabardziejdoświadczonych użytkowników.
Chociaż działa zasadniczo tak samo jak tryb podstawowy, jego
zaawansowane ustawienia pozwalają na głębsze i bardziej stabilne
poszukiwanienawszystkich rodzajach terenu.

Również w trybie Expert urządzenie wygeneruje ten sam dźwięk dla
wszystkich celów i wyświetli ID celu na ekranie.W tym samym czasie
identyfikator docelowyzostanie wyświetlony na skali ID.

W trybie ekspert docelowy zakres ID to 00–99. 00-40 to metale
żelazne, a 41-99to złoto / metale nieżelazne. W tym trybie możesz
użyć ustawienia Dyskryminacja i rozróżnićwszystkie identyfikatory
od 0 do ustawionej wartości Dyskryminacji i szukać, ignorując te cele.

Sygnał wiodący tym trybie jest nie może być regulowany przez
użytkownika.Zmiany gruntu i temperatury mogąprowadzićdozmiany
progusygnału wiodącego.Dryfy progowezostaną odzwierciedlonena
paskuudołu albowsposóbujemny (wkierunkuDRIFT), albowsposób
dodatni (w kierunku METALOWYM). Urządzenie emituje słyszalną
odpowiedź w dryfach dodatnich i pokazuje sygnał przedmiotu.Żeby
rozróżnić między dryftem dodatnim a sygnałem metalowym, zwróć
uwagę na dźwięk,a także na wykres sygnału. Jeśli odpowiedźaudio
oraz wykres sygnału rozciągają się nieprzerwanie, istnieje duże
prawdopodobieństwo,że sygnał jest dryftem dodatnim.

Z drugiej strony podczas ujemnych dryfów pasek wypełnia się w
kierunku DRIFT, ale urządzenie nie wydaje żadnych dźwięków.Aby
wyeliminować znoszenie, pociągnij raz spust do siebie i zwolnij go,
aby ręcznie dostroić urządzenie.Zalecane jest okresowe przestrajanie
podczaswyszukiwania w tym trybie.

W trybie eksperckim,jeśli dryfy są znaczne,a ponownestrojenie nie
poprawia sytuacji, przeczytaj rozdział o ustawieniach stabilizatora w
instrukcji.

Anomaliagruntui pusteprzestrzenie
Ten tryb służy do wykrywania zmian i anomalii w ziemi, a także
podziemnychwnęk, takich jak pokoje,tunele ipiwnice.Wyniki uzyskane
w tym trybie są bezpośrednio związane z poziomemdoświadczenia
operatora w wykrywaczach metalu. Ocena i interpretacja sygnałów
w tym trybie wymaga stosunkowo więcej praktyki w stosunku do
innych trybów. W tym trybie urządzenie może również wykrywać
metale. Jednak zaleca się, aby ten tryb nie był używany doogólnego
wykrywania metali, ale tylko w miejscach, w których podejrzewasz
obecnośćwnęki.

Tentryb działa tylko w trybie wykrywania z czujnikiemIPTU i jest
to tryb cichy. Innymi słowy, urządzenie nie generuje odpowiedzi
dźwiękowej po wykryciu anomalii lub wnęki.
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TRYBYWYSZUKIWANIA
Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj „Wyszukiwanie w trybie
anomalii gruntu i pustych przestrzenii”.

Tryby dynamiczne
AllMetal
W odróżnieniuod trybów Szybkiego (FAST) i Głębokiego (DEEP), ten
tryb ma sygnał wiodący,który jest stale słyszalny w tle.

Tryb All Metal jest używany w INVENIO na 2 różne sposoby: 1)
z wyłączonym ustawieniem Dyskryminacji na 0 2) z włączoną
Dyskryminacją. Po pierwszym włączeniu urządzenia ustawienie
Dyskryminacji zostanie wyłączone.Gdy Dyskryminacja jest ustawiona
na 0, urządzenie nie dyskryminuje celów i wykrywa wszystkie cele
(metale, mineralizowane skały itp.). ID wykrytego celu jest pokazany
na wyświetlaczu (z wyjątkiem negatywnych kamieni magnetycznyc)
i jeden ton jest generowany dla wszystkich celów. Ton dźwiękowy
zwiększa wysokość, gdy sonda zbliżasię docelu.

Podczas korzystania z ustawienia Dyskryminacji w tym trybie,
urządzenie emituje niski ton żelaza dla wszystkich celów poniżej
skorygowanego poziomu ustawienia Dyskryminacji oraz wyższy
ton dla wszystkich celów powyżej ustawienia Dyskryminacji, które
zmieniają wysokość, gdy sonda zbliża się do celu. Załóżmy, że
ustawiłeś dyskryminację na 20. Urządzenie będzie generować
niski ton żelaza dla wszystkich metali o 0-20 ID i wyższy ton dla
wszystkich celów o 21-99ID. Po wykryciu celu sygnał wiodący
chwilowo wyciszy się i usłyszysz tylko docelową odpowiedźaudio
przedmiotu.Czas trwania ciszy - zerowania sygnału wiodącego jest
bezpośrednio związany z poziomemstabilizatora.

Ustawienia czułości, sygnału wiodącegoi stabilizatora w tym trybie
są zoptymalizowane,aby zapewnić najlepszą wydajność w różnych
terenach. Możesz zmodyfikować te ustawienia w zależności od
warunków gruntowych.

Zalecamy korzystanie z trybu All Metal, gdy dyskryminacja nie jest
ważna, i nieużywanie gow mocnozaśmieconych miejscach.

Trybszybki (FAST)
Jest to 3-tonowy tryb dyskryminacji przeznaczony do szukania na
monet,szczególniew zaśmieconych miejscach, takich jak parki.W tym
trybie urządzenieemitujeniski tondlacelówżelaznych owartości 0-40
ID, średni ton dla złota i metali nieżelaznych o ID 41-66oraz wysoki
ton dla metali nieżelaznych o ID 67-99, takich jak srebro, mosiądz i
miedź.Korzystając z funkcji Tone Break, możesz dostosować punkty
przełamania tonówodpowiedzina cel w zakresie wybranego Target ID.

W tym trybie możeszużyć ustawienia Dyskryminacji, aby zignorować
niepożądanecele.Domyślnąwartością Dyskryminacji jest 10.Zalecamy
zmianętej wartości zgodnieztypem poszukiwanych celów.

Trybgłęboki(DEEP)
Polecany szczególnie do polowania na relikty. Ze względu na swoją
głębokość ten tryb jest nieco głośniejszy niż inne tryby. Jednak ze
względuna cechy konstrukcyjne tego trybu zakłócenia będą bardziej
generowane w powietrzu niż w ziemi. Uwzględnij ten fakt podczas
dostosowywania poziomuczułości.

W tym trybie urządzenieemitujeniski tondlaobiektówżelaznycho ID
od0do40.W przypadkucelów o ID41–99generujewyższy ton,który
zwiększa swoją wysokość, gdy sonda zbliża się do celu. Korzystając
z funkcji ToneBreak, możeszdostosować punkty przełamania tonów
odpowiedzicelu w zakresie całego Target ID.

Również w tym trybie możesz użyć ustawienia Dyskryminacji, aby
zignorowaćniepożądanecele.Domyślnąwartością Dyskryminacji jest
10.Zalecamy zmianę tej wartości zgodnie z typem poszukiwanych
celów.

WAŻNE! Nie można uzyskać ekranów wizualizacjji kształtu, czyli
wykresów3D,w trybach dynamicznych.
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Przeduruchomieniemurządzeniaprzeczytaj uważnienastępującą sekcję.
Jest to ważne z punktu widzenia uzyskania najlepszej wydajności
detektora!

BEZPRZEWODOWE POŁĄCZENIE I PAROWANIE
System Box INVENIO orazwykrywacz komunikująsię bezprzewodowo.
Zwykle System Box orazwykrywacz są sparowane przedwysłaniem
z fabryki. Dlatego będą łączyć się bezpośrednio przy pierwszym
uruchomieniu.

Wykonaj poniższe kroki parowania, jeśli nie zostanie ustanowione
połączenie za pierwszym razem w sposób automatyczny :

1.Upewnij się, że System Box oraz wykrywacz są wyłączone.

2.Naciskając przycisk SCAN nauchwycie,ustaw przełącznikON/OFF
wykrywacza w pozycji ON.Dioda LED na uchwycie zacznie migać na
czerwono.

3.Naciskając przycisk Zoom In System Boxu,włącz go i nie puszczaj
przycisku! Gdy parowanie zakończy się powodzeniem,dioda LED
dwukrotnie zamigana zielono i zgaśnie.Możesz teraz puścić przycisk.

4. Po zakończeniuparowania System Boxa oraz wykrywacz połączą
się automatycznie pouruchomieniu.

UWAGA : Podczas parowania możesz usłyszeć dźwięk obwodu
przekaźnika wykrywacza; to normalne.

Status połączenia bezprzewodowegomożnaśledzićzapomocą ikony
Wi-Fi na pasku INFO znajdującym się u dołu ekranu. Jeśli ikona jest
zielona, oznacza to, że istnieje połączenie. Jeśli ikona jest czerwona,
oznacza to, żenie mapołączenia.

Jeśli kanał wykrywacza zostanie wyłączony w OPCJACH, połączenie
zostanieutracone,diodaLED nauchwycie zaczniemigaćnaczerwono,
a ikonaWiFi na pasku INFO równieżzmienikolornaczerwony.

Podobnie,jeśli połączenie zostanieutracone z jakiegokolwiekpowodu,
dioda LED na uchwycie zacznie migać na czerwono.Po ponownym
nawiązaniu połączenia dioda LED mignie dwa razy na zielono.

TRYBYPRACY
Wszystkie tryby pracyINVENIO, z wyjątkiem anomalii gruntu,działają
na 2 różnych ekranach wykrywania. Tryb anomalii będzie działał
tylko na ekranie wykrywania z czujnikiem.Wybór ekranu wykrywania
nie ma bezpośredniegowpływu na działanie trybów. Główna różnica
między2ekranami jestnastępująca: Podczas wyszukiwania naekranie
wykrywania bez czujnika IPTU urządzeniewykrywa cele i wyświetla
tylko ich ID. Z drugiej strony, podczas wyszukiwania na ekranie
wykrywania zapomocączujnika IPTU, oprócz IDurządzeniezapewnia
również wizualizację,kształt i wykresy 3D wykrytych przedmiotów.

POSZUKIWANIE Z CZUNIKIEM ITPU
A. KALIBRACJA CZUNIKA
1. Najpierw dopasuj długość sztycy i kąt sondy dla najbardziej
optymalnej pracy. Następnie umieść sondę na płaskiej powierzchni,
wyreguluj je kąt, aby był równoległy do podłoża i oprzyj ją o
nieruchomy obiekt, taki jak drzewo, skała lub ściana. Jeśli nie ma
miejsca, aby się o nie oprzeć,trzymaj urządzenie stabilnie ręką.

2. Włącz System Box orazwykrywacz.

3.Naciśnij przycisk USTAWIENIA i wybierz „Kalibruj czujnik”.

4.Naciśnij przycisk OKi poczekajna zakończenieprocesukalibracji. Po
zapełnieniu paska postępukalibracja zostaniezakończona,a urządzenie
automatyczniepowrócidoekranuwykrywania wybranego trybu.

UWAGA: Jeśli będzieszwyszukiwać za pomocą ekranu wykrywania
bez czujnika IPTU, nie musisz przeprowadzać procesu kalibracji.

B. KALIBRACJA DOGRUNTU
Zwłaszcza jeśli użyjesz jednego z trybów statycznych, musisz
skalibrować detektor przed rozpoczęciem poszukiwania. Proces
ten odgrywa dużą rolę w minimalizowaniufałszywych sygnałów i
uzyskiwaniu wysokiej jakości kształtów skanowanych przedmiotów.
Wszystkie szczegóły kalibracji zostały wyjaśnione w odpowiednich
rozdziałach instrukcji.

C.POSZUKIWANIE
Jakość skanu zależy od tego czy czujnik IPTU jest prawidłowo
skalibrowany.

Wysokość sondy nad ziemią ma kluczowe znaczenie dla uzyskania
dokładnych danych. Z tego powodu zwróć uwagę na wskaźnik
wysokości na ekranie. Idealna wysokość jest oznaczona kolorem
zielonym na wskaźniku.

Podczas poszukiwaniana tym ekranie możeszzobaczyć ruchy sondy
w czasie rzeczywistym w 3D.Gdy sonda przesunie się doprzodu lub
do tyłu, podłoże virtualne 3D będzie się także przesuwać. Obszary
skanowane przez sondę zostaną zazanczone na szaro. Możesz
zobaczyć, ile obszaru zeskanowałeś, powiększając i pomniejszającna
obszar. Podczas przybliżania lub oddalania na sygnały celu i sonda
wyszukiwania będą również powiększane lub zmniejszane.Zoom nie
wpływa naskalowaniepodłoża.Naprzykład, jeśli ondaskanujeobszar
1metra podczas maksymalnego powiększania lub pomniejszania na
ziemi,całkowity zeskanowany obszar będzienadal wyświetlany jako 1
metr na ekranie wyników.

FunkcjaTRACE: Po naciśnięciu przycisku TRACE i aktywowaniu tej
funkcji ekran podąża za sondą i obraca się w tym samym kierunku.
Po naciśnięciu przyciskuTRACE słowo TRACE zostaniewyświetlone
na pasku INFO.

Po wykryciu celu na ekranie wykrywania za pomocączujnikaIPTU ID
celu zostanie wyświetlone na kolorowym pasku identyfikacyjnym u
góry ekranu. W tym samym czasie sygnał uzyskany z celu zostanie
wyświetlony zapomocąwykresu 3D i pokolorowanyzgodniez typem
celu.Metale żelaznesą oznaczonekoloremczerwonym,złoto /metale
nieżelazne kolorem żółtym, a metale nieżelazne kolorem zielonym.
Ponadto głębokośćwykrytego celu zostanienatychmiast wyświetlona
na wskaźnikugłębokości.

Na tym ekranie dryfy mogąsię zdarzyć w obu kierunkach na pasku
Drift-Metal na dole.Gdy pasek zapełni się w kierunku Drift, nic nie
będzie wyświetlane na polu detekcji 3D, a urządzenie nie będzie
generować dźwięku.Z drugiej strony, gdy dryf ma miejsce w kierunku
metalu, na powierzchni detekcji pojawi się płaski, ciągły wykres, a
urządzenie wytworzy odpowiedźaudio.

W takim przypadku pociągnij raz spust do siebie i zwolnij go, aby
ręczniedostroić urządzenie.Jeśli dryft jest nadalobecny,możeszużyć
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ustawień Autoresetu i Stabilizatora, aby gowyeliminować.Jeśli chcesz
uzyskać więcej informacji, przeczytaj odpowiedniesekcje instrukcji.

Wykres sygnału 3Dpozostaniena ekranie, dopókisonda nie zostanie
przesunięta. Po przesunięciu sondy pozostanie ona na ekranie przez
około 3 minuty, a następnie zniknie. Gdy podłoże wykrywania 3D
przesunie się, sygnały mogąspaść poza ekran detekci. Jeśli wrócisz
do miejsc,w których uzyskałeś sygnały w ciągu 3 minut, ponownie
zobaczyszwykresy 3D.

Na ekranie wykrywania z czujnikiem IPTU można użyć przycisku
CLR do wyczyszczenia ekranu. Za każdym naciśnięciem przycisku
CLR wszystkie dane na ekranie zostaną usunięte, a sonda zostanie
wyśrodkowana na ekranie.

Możesz powiększać i zmniejszać sygnały docelowe za pomocą
przycisków góra i dół.

Szczegóły użytkowania wymienione powyżej są wspólne dla
wszystkich trybów zwyjątkiemtrybu AnomaliiGrubntu.Abyzapoznać
się z trybem AnomaliaGruntu, przeczytaj następny rozdział.

Poszukiwanie w trybie Anomalii Gruntu i zagłębień (pustych
przestrzenii)
Najważniejszą rzeczą,którą musiszwiedzieć przedużyciemtego trybu,
jest to,że ten tryb, innyniż inne tryby,nie jest trybem„wykrywania”, ale
raczej trybem „analizy”.W tym trybie urządzeniewykrywa wszystkie
anomalie i wgłębienia gruntu.Anomalie obejmująmiędzy innymi:różne
typy gleby w tym samym obszarze, zmienne mineralizowane, skały,
zaburzone grunty itp. Podobnie zagłębienia można wymienić jako:
pokoje,tunele, jaskinie, piwnice i groby pod ziemią.Zaleca się, aby tego
trybu nie używać w przypadkowych polach, a jedynie w miejscach o
ograniczonymrozmiarze,w których podejrzewasię obecnośćwnęki.

Przed rozpoczęciemkorzystania z tego trybu należy najpierw upewnić
się, że czujnikIPTU jest prawidłowo skalibrowany.

Wysokość zostanie pokazanana wskaźnikuwysokości. Unosząc sondę
do wysokości dostrojenia, pociągnij raz spust z powrotem i zwolnij.
Wysokość przemiataniazostanie zaznaczonanawskaźnikuwysokości.
Opuśćsondęnawysokość pracy i rozpocznijposzukiwanie.Sonda musi
pozostać w zielonym obszarze wskaźnika. Jest to bardzo ważne, aby
urządzeniewykonało prawidłowe obliczenia.

W trybie AnomaliiGurntu wszystkie sygnały uzyskane z ziemiwraz
z ruchem sondy (efekt gruntu, anomalia ziemi, wnęka lub metal)
są wskazywane przez wizualizacje na ekranie. Kiedy zaczynasz
poszukiwanie, wykres 3D sygnału uzyskanego z ziemi wydaje
się większy i silniejszy przez krótki czas. Potem wraca do
normy.
Aby urządzenie mogło wykonać dokładne obliczenia w tym trybie,
musi gromadzić dane przez określony czas. Dlatego zaleca się
przeskanowanie obszaru opowierzchni co najmniej 5-10m2(54-108
stóp²) wokół podejrzanego obszaru.

W tym trybie efekt gruntua jest wskazywany przezkolorżółty, metale
i kamienie magnetyczne przez kolor czerwony, a anomalia gruntu i
wgłębienie są wskazywane przezkolorszary lubniebieski,wzależności
odsiły sygnału. W wysokiej mineralizacji urządzeniemożezazanaczać
obiekty na czerwono,podobniejak przy kamieniach magnetycznych.

Ponadto sygnały celów zaznaczonych na czerwonosą pokazane ze
szczytem skierowanym do góry, a sygnały celów pomalowane na
szaro i niebiesko są oznaczonezagłębieniem skierowanym w dół.

W tym trybie urządzenienie zapewnia żadnejodpowiedzidźwiękowej.
Wszystkie cele i sygnały są wyświetlane tylko wizualniena ekranie.Z
tego powodupodczas dalszego poszukiwania należy uważnie śledzić
ekran. W razie potrzeby możeszgopowiększać i pomniejszać.

Jeśli zostanie wykryty metal lub kamień mgnetyczny, ID zostanie

wyświetlone na pasku identyfikacyjnym u góry. Docelowy pasek
identyfikacyjny w tym trybie jest biały i nie jest zabarwiony jak inne
tryby.

UWAGA : W tym trybie cele o ID od 0-10 lubpowyżej 97 wskazują
kamieniemagnetyczne.Czasamizmineralizowaneiwulkaniczneskały
mogą generować takie ID, a obecność anomalii gruntu jest bardzo
powszechna wokół nich. Dlatego sygnały wnęki uzyskane w takich
obszarach mogą nie zawsze należeć do rzeczywistych wnęk.

Wykres sygnału 3Dpozostanienaekranie, dopókisondanie zostanie
przesunięta, tak jak w innych trybach. Po zatrzymaniu sondy
pozostanie ona na ekranie przez około 6 minut, a następnie zniknie.
Gdy podłożewykrywania 3Dprzesuniesię,sygnały mogąspaść poza
ekran. Jeśli wrócisz do miejsc,w których uzyskałeś sygnały w ciągu
6 minut,ponowniezobaczyszwykresy 3D.

SKANOWANIEZ CZUJNIKIEM IPTU
Funkcja skanowania działa tylko w trybach statycznych. Urządzenie
nie przełączy się na ekran skanowania w trybach dynamicznych!

Aby uzyskać wykresy 3D i kształty wykrytych celów na ekranie
wyszukiwania za pomocączujnikaIPTU, należy wykonać skanowanie.
Aby to zrobić,wykonaj następujące czynności :

a. Najpierw odejdźodobszaru,w którym dostajesz sygnał celu.

b.Następnie naciśnij raz przycisk skanowania i zwolnij.Urządzenie
przełączy się na ekran skanowania. W odróżnieniu od ekranu
wykrywającego ekran skanowania jest białą szachownicą.

c. Naciśnij i przytrzymaj przycisk usuwania. Kiedy zobaczysz sondę
wyśrodkowaną na ekranie, zwolnijprzycisk.

d.Naciskając i przytrzymując przycisk skanowania, powoliprzesuwaj
sondęod lewej doprawej i skanuj nad celem,zaczynając odmiejsca,
w którym zaczyna się sygnał, aż domomentu,gdy całkowicie zniknie
z sygnał celu. Najważniejszea rzecz, na którą należy zwrócić uwagę
podczas skanowania, to utrzymywanie sondy stabilnie i równolegle
dopodłoża oraz nieznaczne zachodzenie na siebie podczas każdego
przeciągnięcia bez przerw między nimi. Luki są wyraźnie widoczne
na ekranie. Jeśli znajdujeszsię w trybie Anomalia Gruntu,utrzymanie
wysokości sondy w zielonym obszarze na wskaźniku jest również
bardzoważne.

UWAGA : Nie puszczaj przycisku SCAN, dopóki słyszysz sygnał
docelowy. Jeśli przycisk SKANUJ zostanie zwolniony i ponownie
wciśnięty, kształty niebędąpoprawneimiędzypunktamirozpoczęcia
i zakończenia skanowania pojawią się przerwy.

Z wyjątkiem trybu Anomalia Gruntu, obszary w których urządzenie
odbiera sygnał, zostaną pomalowane na czerwono.Z drugiej strony
przy pierwszym uruchomieniu skanowania, obrazbędzieprzezchwilę
czerwony lub niebieski, niezależnie od celu. Następnie zaznaczaenie
zostanie wykonane według rodzaju metalu, tak jak na ekranie
poszukiwania.
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WSKAZÓWKA : Po zakończeniu skanowania, jeśli przesuniesz sondę
nad brzegami skanowanego obszaru krótkimi ruchami i wyczyścisz
miejsca bez sygnałów celu, urządzenie uzyska znacznie lepsze dane
dowizualizacji.

e.Po zakończeniuskanowania zwolnij przycisk skanowania.

Jeśli chcesz,możeszskanować wiele celówjednocześnie,przytrzymując
wciśnięty przycisk SCAN lubskanować je jedenpo drugim,naciskając
i zwalniając przycisk SCAN za każdym razem.W każdym przypadku
wykresy 3Di kształty wszystkich celów pojawiąsię na jednymekranie
wyników.

UWAGA : Cele o sile sygnału większej niż 40 na pasku Drift-Metal
znajdującym się na dole ekranu (nieobecnym trubie Anomalii Gruntu)
dają lepsze kształty. W przypadku słabych sygnałów o sile sygnału
mniejszejniż40możnazwiększyćczułość, aby zwiększyć siłę sygnału
i poprawić obrazowanie.

UWAGA : Jeśli na ekranie skanowania przeskanujesz cele bez
naciskania przycisku SKANUJ, urządzenie wygeneruje odpowiedź
audio,ale nie będzie obrazować na ekranie. Jeśli w takim przypadku
naciśniesz przycisk OK,urządzenieprzejdziedoekranu wyników, ale
ekran będziepusty.

Czas odświeżania ekranu skanowania (dane, które należy usunąć
z ekranu) wynosi około 8 minut dla trybów bez statycznych i
dynamicznych orazokoło 16minutdla trybu Anomalii Gruntu.

WAŻNE! Jeśli poprzejściudoekranu skanowania wystąpią silne dryfy,
najpierw pociągnij spust w swoją stronę i zwolnij,aby ręcznie dostroić
urządzenie.Jeśli są nadalobecne,naciśnijprzycisk WSTECZ, aby przejść
doekranuwykrywania. Następnienaciśnij przycisk SETTINGS, wybierz
opcję AutoReset i ustaw ją na poziomie,aby wyeliminować dryf. Jeśli
dryfy są nadal obecne,przejdźdoekranu skanowania,naciśnij przycisk
USTAWIENIA i obniżpoziomczułości.

WAŻNE! Jeśli na ekranie skanowania pojawi się przeciążenie,musisz
nacisnąć przycisk USTAWIENIA i obniżyć czułość.

Aby zmierzyćpolepracy zapomocąprocesuskanowania :
Możesz użyć procesu skanowania tylko do pomiaru pola, w którym
się znajdujesz.Aby to zrobić, naciśnij i przytrzymaj przycisk SCAN,
zacznij iść w prostym kierunku i skanuj bez kołysania cewki. Możesz
zastosować ten proces we wszystkich polach o różnych kształtach,
okrągłych lub kwadratowych. Po zakończeniu skanowania zwolnij
przycisk SKANUJ i naciśnij OK. Pusty ekran wyników pojawi się
na ekranie. Naciśnij ponownie przycisk OK, a zeskanowany obszar
zostanie wyświetlony liniowo. Używając skali na ekranie, możesz
zobaczyć wymiary skanowanego obszaruz dokładnością 94% - 97%.

Przykładowy obrazponiżejnależy do ekranu wyników o wymiarach
200 x250cm. (6,7×8,3 ') skanowanego obszaru.

POSZUKIWANIEBEZ CZUJNIKAIPTU
Podczas pracy bezczujnikaIPTU wszystkie sygnały docelowe,w tym
sygnały fałszywe, są wyświetlane w działającym oknieoscyloskopuz
wykresami 2D.W zależnościod rodzajumetalu sygnał docelowy jest
wyświetlany w tym samym kolorze,co pasek identyfikacyjny u góry.
IDodfiltrowane przezustawienie Dyskryminacji są oznaczoneszarym
kolorem,ale urządzenienie zapewnia odpowiedzidźwiękowejdla tych
celów.

Po wykryciu celu wykres 2D sygnału docelowegoosiąga wartość
szczytową zgodniezsiłą sygnału. Możeszpowiększyć lubzmniejszyć
wykres sygnału za pomocą funkcji zoom.Po wykryciu celu pasek
Drift-Metal wypełni się w kierunku METALU, a ID jest wyświetlany
zarównow oknie,jak i kursor na pasku ugóry.

Na tym ekranie dryfy mogą się zdarzyć w obu kierunkach na pasku
Drift-Metal.Gdy pasek zapełni się w kierunkuDRIFT, na oscyloskopie
nic nie będzie wyświetlane, a urządzenie nie będzie generować
dźwięku.Z drugiej strony, gdydryf mamiejscew kierunkuMETALU,na
oscyloskopiepojawisiępłaski, ciągły wykres, a urządzeniewygeneruje
odpowiedźaudio.

W takim przypadku najpierw pociągnij spust w swoją stronę i zwolnij
go,aby ręczniedostroić urządzenie.Jeśli dryfy są nadalobecne,możesz
użyć ustawienia Stabilizatora, aby je wyeliminować. Należy jednak
pamiętać,żewraz zewzrostemustawienia Stabilizatora urządzenienie
będziew stanie wykryć celów.
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INVENIO pozwalaużytkownikowiprzeglądaćwykresy 3D wykrytych
celów i analizować je.

Po wykryciu anomalii na ekranie wykrywania za pomocą czujnika
IPTU i zeskanowaniu ichna ekranie skanowania,możeszteraz przejść
do ekranu wyników, naciskając przycisk OK i analizować uzyskane
wykresy 3Dtych celów.

UWAGA: Wykresy 3D przedstawione na ekranie wyników pokazują
ogólną formę celu; nie zawiera żadnych szczegółów. Na przykład
możesz zobaczyć przybliżony kształt posągu lub pistoletu, ale nie
możesz zobaczyć szczegółów tych obiektów. Wykresy obiektów o
kształtach kwadratowych, prostokątnych, kołowych lub kijowych
będą bardziej wyraźne.

UWAGA:W niektórych przypadkach jednastrona kwadratu celumoże
pojawić się na ekranie dłużej, w zależności od kierunku skanowania.
Podobnieokrągłe kształty mogąwydawać się eliptyczne.

UWAGA: Jeśli używasz dużejsondy INV56,kształty małych płytkich
tarcz mogąpojawić się w formiepodłóżnej.

Po przejściu do ekranu wyników wyświetlony zostanie widok z
góry celu. OPCJE WYKRESU 3D są wyświetlane na ekranie, aby
obrócić wykres, należy usunąć OPCJE WYKRESU 3D z ekranu,
naciskając przycisk USTAWIENIA lubWSTECZ. Za pomocąprzycisków
kierunkowych możesz obracać wykres o 360 ° i analizować go ze
wszystkich kątów(jest to funkcjaOBRÓĆ).Ponadto,naciskającprzycisk
PAN ROTATE, możesz przełączyć na funkcję panoramy, a używając
ponownieprzycisków kierunkowych,możeszprzesuwać ekran w prawo
i w lewolub w górę iw dół,a także powiększać i pomniejszaćobraz.

OBRACANIE OBRACANIE WOKÓŁOSI OBROTU

Na ekranie wynikówmożeszzobaczyć następujące dane :

(1)Siła sygnału
(2)Długość i szerokość sygnału (szacunkowewymiary docelowe)
(3)Zeskanowany obszar i jegowymiary
(4)Szacowana głębokość celu i identyfikator celu
(5)Szacowany kształt docelowy

UWAGA : Jeśli w skanowanym obszarze znajduje się wiele celów,
możeszzobaczyć je wszystkie na ekranie wyników.

Celenaekraniewyników są oznaczonekoloramiwedługgrupy metali,
do której należą, podobniejak na ekranie wykrywania. Po naciśnięciu
przycisku OK na ekranie wyników wyświetlony zostanie pasek ID
u góry ekranu i wyskakujące okienko celu. Możesz zobaczyć, gdzie
pojawia się ID na pasku identyfikacyjnym, a także docelowy ID i
docelową głębokość w cm.lub w calach w wyskakującym oknie.

Jeśli zeskanowano wiele celów, każdy cel zostanie wyświetlony
osobno na ekranie wyników. Aby przejść od jednegocelu do drugiego

i wyświetlić identyfikatory celu orazgłębokości każdegocelu,naciśnij
przycisk OK.

Gdy znajdzieszsię na ostatnim celu, jeśliponownienaciśniesz przycisk
OK, zobaczysz punkty rozpoczęcia i zakończenia skanowania, a także
wszystkie ruchy sondy narysowane liniowo.

OPCJEWYKRESU 3D
Jest wyświetlany polewej stronieekranuwyników.Jeśli chcesz,możesz
usunąć go z ekranu, naciskając przycisk USTAWIENIA, a zamiast tego
po lewej stronie ekranu pojawi się DASHBOARD (proszę przeczytać
następną sekcję).

(1)POZIOMOBRÓBKI SYGNAŁU
W przypadku niektórych celów urządzenie przetwarza uzyskane
dane czasami na 4 poziomach, a dla niektórych celów, nawet na 5
poziomach. Poziom 0 wskazuje nieprzetworzone dane. Użytkownik
może przeglądać dane na każdym poziomie za pomocą przycisków
plus (+)i minus (-). W niektórych przypadkach dane pobrane przez
urządzenie mogą nie być najbardziej zbliżonedo rzeczywistego celu.
Ponadto w niektórych przypadkach surowe dane mogą najlepiej
odpowiadać rzeczywistemu celowi.

WAŻNE! Trzeci poziom obróbki sygnału zawsze pokazuje dane
wyuczone przezsztuczną inteligencję. Z tegopowoduopcje sztucznej
inteligencji nie są wyświetlane na tym poziomie. Aby uzyskać
szczegółowe informacje,przeczytaj sekcję Sztuczna inteligencja i sieć
neuronowa.

(2)ROZDZIELCZOŚĆ
Służy do poprawy jakości obrazu wykresu 3D. Urządzenie
automatycznie dostosowuje rozdzielczość na podstawie rozmiaru
skanowanego obszaru. Jeśli chcesz zobaczyć wykres bardziej
szczegółowo,musisz obniżyć rozdzielczość.

(3)ZAPIS
Służy do zapisywania wykresu 3D w archiwach. Po wybraniu Zapisz
na ekranie pojawi się komunikatostrzegawczy „Czyna pewnochcesz
zapisać dane?”. Po naciśnięciu przycisku OKw okniepojawi się pasek
postępu. Po zapełnieniu paska postępu zobaczysz komunikat „Dane
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zostały pomyślniezapisane!”i numer rekordu.Po naciśnięciu przycisku
OKopcjewykresu 3Dzniknąiwyświetlony zostanieekranwyników.Po
zapisaniuekranu wyników zamiast opcji „Zapisz”podopcjamiwykresu
zostanie wyświetlony komunikat „Usuń”,a słowo „Zapisane” zostanie
wyświetlone na zielonoudołu ekranu.

UWAGA : Możesz otworzyć wykresy 3D zapisane w ARCHIWUM i
późniejwykonać wszystkie powyższe funkcje.

(4)KASOWANIE
Po zapisaniu ekranu wyników zamiast opcji „Zapisz” w opcjach 3D
GRAPH pojawi się „Usuń”. Po wybraniu opcji usuwania na ekranie
pojawi się komunikat ostrzegawczy „Czy na pewno chcesz usunąć
dane?”, a także numer rekordu.Po naciśnięciu przycisku OK w oknie
pojawi się pasek postępu.Gdy pasek postępu się zapełni, zobaczysz
komunikat„Dane zostały pomyślnie usunięte!”„Po usunięciu, zamiast
funkcji „ Usuń ”ponowniewyświetli się „ Zapisz ”.

PANEL INFORMACYJNY
Pojawi się on po usunięciu OPCJI WYKRESU 3D przez naciśnięcie
przycisku USTAWIENIA na ekranie wyników.PANEL wyświetli datę
i godzinę, tryb wyszukiwania, częstotliwość i rodzaj sondy użytej
podczas uzyskiwania danych, a także rozdzielczośćwykresu.

Jeśli naciśnieszprzycisk USTAWIENIA, gdy wyświetlany jest PANEL, na
ekranie ponowniepojawią się OPCJE WYKRESU 3D.

Jeśli chcesz,możeszusunąć PANEL zekranu,naciskając przycisk INFO
i wyświetlić wykres na większymekranie.

Po prawej stronie znajdujesię przykładowy ekran wyników uzyskany
w trybie AnomaliiGruntu :

Tojest początkowy widok z góry :

Tojest wykres 3D,który możnaoglądaćw 360 ° zapomocąprzycisków
kierunkowych :

Na powyższym wykresie, po naciśnięciu przycisku OK, pojawi się
wykres pokazującydocelowy identyfikator :

Tojest wykres pokazujący zeskanowany obszar od początku do końca
i wszystkie przemiatania :
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INVENIO jest pierwszym na świecie wykrywaczem metalu
wykorzystującym sztuczną inteligencję i sztuczną sieć neuronową.
Spójrzmy, co najpierw oznacza sztuczna inteligencja i sztuczna sieć
neuronowa :

Sztuczne sieci neuronowe to programy komputerowe, które mogą
tworzyć i generować nowe informacje oraz podejmować procesy
decyzyjne poprzezwykorzystanie adaptacyjnych algorytmów uczenia
się zapomocąprzekaźnikówneuronowych naśladujących biologiczną
strukturę neuronową ludzkiego mózgu.Technicznym zadaniem sieci
neuronowejjest wytwarzanie danych wyjściowych w zamian za dane
wejściowe. Aby to zrobić, sieć jest szkolona z użyciem niektórych
próbek.

Sztuczna sieć neuronowa umożliwia doskonałe wydobywanie
kształtów, a także oznaczanie głębokości, dzięki wykorzystaniu
adaptacyjnych algorytmówuczeniasię. Innymisłowy, twojeurządzenie
jest wykrywaczem uczącym się, a imwięcej gowyszkolisz, tym lepsze
kształty docelowezapewniw czasie.

WAŻNY!Sieć neuronowajest obecna tylko w trybach Basic i Expert.

Główne etapy szkolenia detektora za pomocą sieci neuronowej są
następujące :

W trakcie treningu najlepiej byłoby, gdyby wykres 3D był w widokuz
góry.

1.Po wykryciu celu i wykopaniugonależy porównaćcel zkształtem i
poziomemprzetwarzania sygnału dostarczonym przezurządzenie.

2. Po wykonaniu skanowania wykrytego celu, urządzenie
automatycznie wyświetla kształt celu uzyskany na poziomie
przetwarzania sygnału, 4 lub 5. Te dwa poziomy są poziomami
możliwymi do trenowania przez sieć neuronową.

3.Najpierw porównaj cel z kształtami na 4 i 5 poziomie.Następnie
sprawdź kształt na 3. poziomieprocesu sygnału. Poziom trzeci to
poziom,który domyślnie wykorzystuje sztuczną inteligencję.

4. Jeśli kształt na 3.poziomienajbardziej przypominarzeczywisty cel,
niemusisz szkolićwykrywacza.

5. Z drugiej strony, jeśli jeden z kształtów na 4 i 5 poziomiebardziej
przypominacel,musiszwytrenować wykrywacz. Aby tozrobić,najpierw
wybierz poziom4lub 5 zpoziomówprzetwarzania sygnału.

6. Następnie naciśnij przycisk w dół i wybierz cel. Cel zostanie
oznaczony na zielono.

7.Po wybraniu celu wybierz opcję Nauczsię i naciśnij przycisk OK.Po
zakończeniuprocesuw małym poluobokpojawi się znacznikwyboru.
Naciśnięcie przycisku OK w obecności znacznika wyboru oznacza
ponowneprzeszkoleniedanych i nie jest to zalecane.

WAŻNE!Wprzypadkuwielu celówwybierz opcję „Cel”zopcjiiwybierz
cel za pomocą prawego i lewego przycisku. Pamiętaj, że różne cele
mogąmieć różnepoziomyprzetwarzania sygnałów.

UWAGA: Możesz także trenować urządzenie później, otwierając
zapisane ekrany wyników w Archiwum.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

System operacyjny
Graphic Process

Czujnik
Zasada działania

Częstotliwośćpracy
Częstotliwości audio
Tryby poszukiwania

Dźwięk żelaza (Iron Audio)
Przełamanie tonu (ToneBreak)

Filtr wycinający
Języki

Balans gruntu
Pinpoint

Przesunięcie częstotliwości
Wibracje

Ustawienie czułości
Target ID

Sondy

Wyświetlacz
Podświetlenie
Latarka LED

Waga
Długość

Bateria wykrywacza
System BoxBateria

Zapasowa bateria systemowa
Żywotność baterii wykrywacz

Żywotność baterii w System Box
Żywotność zapasowegoakumulatora System Box

Warranty
Patenty

:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Linux
OPEN GL
IPTU (zintegrowana jednostka śledzenia pozycji)
VLF
INVENIO: 14kHzINVENIO Pro: 5kHz /14kHz/20kHz
150Hz -700 Hz regulowany
3statyczne (podstawowy/ekspert / anomaliagruntu) i
3dynamiczne (all metal /szybkie /głęboki)
Tak
Tak
Tak
angielski /niemiecki /grecki / turecki / francuski /włoski /
rosyjski / arabski /hiszpański / chiński /perski /bułgarski /
serbski / rumuński /holenderski /portugalski /polski
automatyczny / ręczny / śledzenie
Tak
Tak
Tak
01-99
00-99
INVENIO: INV28 Wodoodporna DD 28x18cm(11"x7")
INV40 Wodoodporna DD 40x35cm (15,5"x14")
INVENIO Pro: INV28 Wodoodporna DD 28x18cm(11"x7")
INV40 Wodoodporna DD 40x35cm (15,5"x14")
INV56 Wodoodporna DD 56x49 cm (22x19cali)
7 ”800 x48018-bitowyekran TFT RGB
Tak
Tak
System Box: 1,7kg (zakumulatorem 5500 mAh)Wykrywacz: 2.4kg
121cm-152cm regulowana
7,4V 5400 mAhLiPo
7.4V 5500 mAhLiPo
7.4V 9500 mAhLiPo
około 9 godzin
około 5 godzin
około 9 godzin
2 years
Wyświetlanie kształtu i wymiarów metali,wyświetlanie głębokości
metali,wyświetlanie anomalii /ubytków gruntu.

DetektoryNokta iMakrozastrzegają sobie prawo dozmiany projektu,
specyfikacji lubakcesoriów bezuprzedzenia i bez jakichkolwiek zobowiązań lubodpowiedzialności.


