
Pinpoint/i przycisk wyboru
*Pinpoint: Naciśnij i przytrzymaj 
przycisk
* Potwierdź:
1) Funkcja balansu gruntu:
Naciśnij i przytrzymaj, aby ustawić 
automatyczny balans gruntu w 
ustawieniu balansu gruntu (      ).
2) Odrzuć / zaakceptuj cele:
Naciśnij raz, aby odrzucić lub 
zaakceptować cele w ustawieniu 
dyskryminacji wybiórczej (        ).
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Skala identyfikatora celu (ID)

Selekcja ID
 (grupy 5 identyfikatorów)

Tryby pracy
(All Metal/Pole/Park/Plaża)

Wskaźnik głębokości

Wskaźnik baterii

Wskaźnik czułości

Target ID identyfikacja celu

Zwiększona czułość

*Lewostronna nawigacja w 
selektywnej dyskryminacji i wybór 
trybu pracy
* Zmień wartość dowolnego 
ustawienia.

Przycisk ustawień:
Każde naciśnięcie powoduje 

wybranie następnego ustawienia 
na pasku, a jego wartość zostanie 

wyświetlona na ekranie.

*Prawostronna nawigacja w selektywnej 
dyskryminacji i wybór trybu pracy

* Zmień wartość dowolnego ustawienia.

* On / Off:  Naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy.
* Czułość w dół: naciśnij jeden po drugim.
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Ustawienia:

Głośność: (4 poziomy, zmiana za pomocą + i -)

Balans gruntu: Pompuj sodną w górę i w dół, naciskając jednocześnie przycisk Pinpoit / Wybierz, aby automatycznie skalibrować się do gruntu.

Głośność żelaza: Regulacja lub wyłączenie głośności niskiego tonu żelaza (3 poziomy, zmiana za pomocą + i -)

Dyskryminacja wybiórcza: Wyeliminuj niechciane cele, takie jak śmieci. Każdy prostokąt reprezentuje grupę 5 identyfikatorów. Każda 
kombinacja tych pól może zostać odrzucona lub zaakceptowana.

Tryb Automatyczny:
1) Przesuń sondę nad cel, który chcesz wyeliminować. Pole reprezentujące grupę identyfikatorów tego celuu zostanie podświetlone na 
czarno.
2) Naciśnij przycisk wyboru.

Tryb Ręczny:
1) X i znacznik wyboru pojawią się na ekranie wraz z małym kursorem strzałkowym pod paskiem identyfikacyjnym u góry ekranu.
2) Przesuń kursor wyboru za pomocą przycisków plus (+) i minus (-) i wybierz pole zawierające pole ID, które chcesz wyeliminować.
3) Naciśnij przycisk potwierdzenia. Pole zostanie podświetlone na czarno.

Zmiana częstotliwości (odstrojenie): eliminuje zakłócenia elektromagnetyczne (5 poziomów, zmiana za pomocą + i -)

Łączność bezprzewodowa (słuchawki): 0 = Wyłączona / Kanały 1-5 (zmień za pomocą + i -)

Wibracje: Wł. / Wył. (Zmiana za pomocą + i -)

Jasność: Reguluje podświetlenie ekranu LCD i klawiatury. 0 = Wył. / 1-4 / A = Auto (zapala się tylko na krótki czas, po wykryciu celu 
lub podczas nawigacji w menu, a następnie gaśnie).

Latarka LED: wł. / Wył. (Zmiana za pomocą + i -)

Wystarczy włączyć detektor, skalibrować do gruntu i zacząć przemiatać sondą. Pełna przyjemność z poszukiwania tylko z SIMPLEXem+
Chesz uzyskać więcej informacji, przeczytaj instrukcję obsługi.


