




WYKLUCZENIA PRAWNE
► Podczas korzystania z tegowykrywacza należy przestrzegać
obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych.
Nie należy używać wykrywacza bez zezwolenia w miejscach
chronionych lub stanowisk archeologicznych. Nie używaj tego
detektora w pobliżuniewybuchów lub w strefach wojskowych o
ograniczonym dostępie bez zezwolenia. Powiadom odpowiednie
władze o wszelkich znalezionychzabytkach i artefaktach.

OSTRZEŻENIA
► The LEGEND to nowoczesne urządzenie elektroniczne.
Nie montuj ani nie obsługuj urządzenia bez wcześniejszego
przeczytania instrukcji obsługi.

► Nie przechowuj urządzenia i sondy w ekstremalnie niskich
lub wysokich temperaturach przez dłuższy czas. (Temperatura
przechowywania: od - 20 ° C do 60 ° C / - od 4 ° F do 140° F)

► Urządzenie zostało zaprojektowane z klasą szczelności IP68
jakourządzenie wodoodpornedo3metrów /10stóp. (zwyjątkiem
słuchawek Bluetooth®)

► Zwróć uwagę na poniższe elementy w trakcie używania
urządzenia, szczególniew słonej wodzie:
1.Umyj panel kontrolny, stelaż i sondęwodą zkranu i upewnij się,
że w złączach nie pozostała słona woda.
2. Nie używaj żadnych chemikaliów do czyszczenia i / lub do
jakichkolwiek innych celów.
3. Wytrzyj ekran i stelaż do sucha miękką, niepowodująca
zarysowań szmatką.

► Chroń wykrywacz przed uderzeniami podczas normalnego
użytkowania. Do wysyłki, ostrożnie umieść wykrywacz w
oryginalnym kartonie i zabezpiecz go opakowaniem odpornym
na wstrząsy.

► TheLEGEND możebyć naprawiany tylko przezautoryzowane
centra serwisowe Nokta Makro. Nieautoryzowany demontaż
/ ingerencja do środka obudowy wykrywacza metalu z
jakiegokolwiek powodupowodujeutratę gwarancji.

WAŻNE!
► Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach. Urządzenie może
emitować fałszywe sygnały obiektów w pomieszczeniach, w
których występuje wiele różnych metali i zakłóceń. Używaj
urządzenia na zewnątrz,na otwartych przestrzeniach.

► Nie dopuszczaj, aby inny detektor lub urządzenie
elektromagnetyczne pracował w bliskiej odległości (10m(30
stóp)) odwykrywacza.

► Podczas użytkowania urządzenia nie noś żadnych metalowych
przedmiotówprzy lubna sobie.Trzymajurządzeniezdala odbutów
podczaschodzenia.Urządzeniemożewykrywać metalena tobie lub
w twoich butach jakoobiekty.

Dla konsumentów w Unii Europejskiej: Nie należy wyrzucać tego sprzętu
razem z odpadami komunalnymi. Symbol przekreślonego kosza na śmieci
na tym urządzeniu oznacza, że tego urządzenia nie należy wyrzucać razem
z odpadami komunalnymi, lecz poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi
przepisami i wymogami ochrony środowiska.
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(1)Po włożeniu podkładek do dolnej sztycy umieść ja na swoim
miejscu w mocowaniu sondy. Zabezpiecz, dokręcając śrubę i
nakrętkę. Nie dokręcaj zbyt mocno.

(2) Aby połączyć środkowa sztycę z dolna, odblokuj zatrzaski i
połącz ze sobą elementy. Po dostosowaniu długości urządzenia
do swojej wysokości zablokujzatrzaski.

(3) Owiń kabel sondy na sztycy, nie rozciągając go zbyt mocno.
Następnie podłącz złącze do gniazda wejściowego sondy w
obudowie jednostki sterującej i zabezpiecz to połączenie przez
dokręcenie nakrętki. Podczas dokręcania mogą być słyszalne
kliknięcia wskazujące, że złącze jest prawidłowo zabezpieczone.

(4) W celu regulacji podłokietnika, najpierw wykręć wszystkie
śruby. Po przesunięciu podłokietnika w górę lub w dół o jeden
poziom,wyrównaj otwory i zabezpiecz połaczenie, dokręcając
śruby. Możesz wkręcić luźną śrubę do pustego otworu, jeśli nie
chcesz jej zgubić.

(5) Włóż pasek podłokietnika, jak pokazano na rysunku,
dostosowując jego rozmiardo rozmiaru ramienia.
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1.Wyświetlacz LCD
2.Przycisk Zasilanie i Ustawienia
Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk przez1sekundę. Aby
wejść lub wyjść z ustawień, naciśnij raz krótko. Aby wyłączyć
urządzenie,naciśnij i przytrzymaj.
Uwaga: Podczas ustawień, długie naciśnięcie przycisku nie
spowodujewyłączenia urządzenia.
3. Przycisk Namierzanie i Zatwierdź/Odrzuć
W menu głównym włącza funkcję namierzania - pinpoint.
Ten przycisk ma także wiele innych funkcji związanych z
dyskryminacją i innymi ustawieniami, które są szczegółowo
wyjaśnione w odpowiednichrozdziałach podręcznika.
4.Przycisk częstotliwości
Umożliwiawybór multi orazpojedynczej częstotliwości pracy.
5.Przycisk dyskryminacji
Umożliwia przełączanie się między wzorcami dyskryminacji
oferowanymi przezTheLegend.
6. Przyciski Prawo i Lewo
W menugłównym służą doporuszania się między trybami pracy,
a w menuustawień służą doporuszania się poustawieniach.
7.Przyciski Plus (+)i Minus (-)
W menugłównym służą dozwiększania lubzmniejszaniaczułości,
a w menu ustawień służą do zmiany wartości wybranego
ustawienia.
8. Przycisk strojenia do gruntu
Za pomocą tegoprzycisku możeszdetektor TheLegend dostroić
dogleby na 3 różnesposoby. Więcej informacji na stronie 12.
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9. Głośnik
10.Latarka LED
11.Gniazdoprzyłączeniowe cewki
12.Gniazdo ładowania i słuchawek przewodowych
WAŻNE! Jeśli dogniazdkanie są podłączoneżadnesłuchawki ani
kabel ładujący, należy jezabezpieczyćza pomocązakrętki.
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1.Pasek informacyjny
2.Zegar i śledzenieczasu
3.Tryby pracy
4.Wskaźnik identyfikacji
Target ID i dyskryminacja ID
5.Częstotliwość pracy
6.Wskaźnik czułości

7.Identyfikacja Target ID
8.Wskaźnik głębokości
9. Profile użytkownika
10.Pasek FerroCheck™
11.Namierzanie (Pinpoint)
12.Ustawienia

WYŚWIETLACZ

3



W przypadkukorzystania zzapasowegoakumulatora niemożna
podłączyć do urządzeniażadnych słuchawek przewodowych.
Zapasowy akumulator możnanaładować za pomocą dołączonej
do niego ładowarki.

Jeśli wyjmiesz akumulator z obudowy,nie używaj urządzenia na
deszczuani podwodą.Należy równieżzdjąć obudowęakumulatora
z detektora i nie pozostawiać jej na urządzeniu, jeśli chcesz
korzystać zurządzenia podwodą.
Współpraca zpowerbankiem
Możesz zasilać i ładować akumulator za pomocą powerbanku. W
tymceluwystarczy włożyć jedenkonieckabladostarczonegowraz
z ładowarką do gniazda wejściowego słuchawek przewodowych /
ładowarki, a drugi koniec dopowerbanku.Należy pamiętać, że nie
będziemożnapodłączyć słuchawek przewodowychdourządzenia,
gdy do urządzenia podłączony jest powerbank.
WAŻNE! NIE używaj wykrywacza pod wodą, gdy jest do niego
podłączony powerbank.
Niski Poziom Baterii
Ikona baterii na wyświetlaczu pokazuje stan naładowania
akumulatora.Gdy poziomnaładowania spada, zmniejsza się ilość
pasków wewnątrz ikony baterii. Gdy bateria jest wyczerpana, na
wyświetlaczu pojawia się komunikat„Lo”i urządzeniesię wyłączy.

OSTRZEŻENIA ODNOŚNIEZASILANIA
Nie narażaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur
(np.bagażniksamochodu lubschowek narękawiczki wgorące lub
bardzo zimnedni).
Nie ładuj akumulatora w temperaturach powyżej 35°C (95°F) lub
poniżej0°C (32°F).
Akumulator The Legendmożebyć wymieniony tylko przezNokta
Makro Detectors lub jej autoryzowane centra serwisowe.

TheLegendwyposażony został w akumulatorLitowo-Polimerowy
o pojemności 5050mAh.
Czas pracy baterii waha się od 8 do 20 godzin.Na czas pracy
detektora mają wpływ takie czynniki jak częstotliwość pracy,
użycie głośnika lubprzewodowych/bezprzewodowychsłuchawek,
podświetleniewyświetlacza, latarka LED itp.
ŁADOWANIE
Naładuj akumulator detektora The Legend przed pierwszym
uruchomieniem.Pełne ładowanie akumulatora trwa około 3-4
godziny.
Aby naładować akumulator,włóż jedenkonieckabladostarczonego
wraz z urządzeniem do gniazda wejściowego słuchawek
przewodowych/ładowarki, a drugikoniec doładowarki.

Do ładowania urządzenia użyj markowej ładowarki sieciowej
USB 5V 2A(minimum).Czasładowania wydłuży się, jeśli ładujesz
urządzenie przezport USB w komputerze.
DODATKOWYWODOODPORNY AKUMULATOR
Dostępny jest jako akcesorium dodatkowe oraz w pakiecie
The Legend Pro Pack. Akumulator ten może być używany, gdy
wewnętrzny akumulator został rozładowany i nie maszdostępu
do ładowania.
Zapasowy akumulatormożnałatwo podłączyć, tak, jak pokazano
na rysunku.

INFORMACJEOZASILANIU
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Długość sztycy jest nieprawidłowa
Bardzo ważne jest prawidłowe dostosowanie

długości sztycy do wzrostu,aby móc
poszukiwać komfortowo,nie męcząc się.

Długość sztycy jest prawidłowa
Wyreguluj długośćsztycy tak, aby stojąc w
pozycji pionowej ramię było rozluźnione,i

sonda znajdowała się około5 cm(~2 '') nad
ziemią.

Niewłaściwy kąt sondy Niewłaściwy kąt sondy Prawidłowy kąt sondy

Ważne jest, aby utrzymać sondę równolegle
dopodłoża,aby uzyskać najlepsze możliwe

wyniki identyfikacji obiektu (ID).
Sonda musibyć zawsze równolegledoziemi.

Niepoprawny sposób przemiatania Prawidłowy sposóbprzemiatania

POPRAWNE UŻYWANIE DETEKTORA

PRAWIDŁOWY SPOSÓB PRZEMIATANIA
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1.Złóż detektor zgodniez instrukcją na stronie 1.
2.Aby włączyć urządzenie,naciśnij i przytrzymaj przezsekundę
przycisk zasilania i ustawień. Na ekranie pojawi się komunikat
„Ld”,a wersja oprogramowaniazostanie wyświetlona w prawym
górnym rogu.

3. Urządzenie po włączeniu, uruchomi się w trybie Park i Multi
częstotliwości. Tryb pracy można zmienić w zależności od
warunków gruntu. Więcej informacji na temat trybów pracy i
częstotliwości możnaznaleźćw dalszej części instrukcji.

4. W razie potrzeby możesz zwiększyć czułość. Zwiększenie
czułości zapewni większy zasięg. Jeśli jednak otoczenielubgrunt
powodujądużofałszywych sygnałów, należy obniżyć ustawienie
czułości.

5.Możeszrozpocząć poszukiwania!

Niektóre ustawienia są wspólne dla wszystkich trybów; zmiany w
tych ustawieniach będą obowiązywać we wszystkich trybach
pracy.
Większość ustawień jest oparta na trybach i wpływają one tylko
na aktualnie wybrany tryb; zmiany dokonanew jednym trybie nie
wpływają na pozostałe.
Ustawienia wspólne i ustawienia dla poszczególnych trybów są
oznaczonejak poniżejw całej instrukcji:

SZYBKI PRZEWODNIK USTAWIENIAWSPÓLNE I DLA
POSZCZEGÓLNYCHTRYBÓWPRACY
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Przesunięcie częstotliwości

Szybkość odzyskiwania sygnału
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The Legend posiada 4tryby pracy zaprojektowane specjalnie dla
różnych rodzajówterenów i poszukiwań.

Nawigacja po trybach pracy
Tryby pracy przełączasz używając klawiszy Prawo i Lewo.
Wybrany tryb zostanie oznaczonyramką.

PARK
Przeznaczony do szukania monet i biżuterii na
terenach miejskich i w parkach, gdzie jest dużo
nowoczesnych śmieci (folia aluminiowa, zrywki,
kapsle itp.).

Ten tryb jest zoptymalizowany pod kątem średnich i dużych
monet oraz biżuterii.Aby wyeliminować żelazoi folię aluminiową,
dyskryminacja domyślnie jest ustawiona na odrzucanie ID do 11
włącznie.

Folia aluminiowa zazwyczaj generuje ID równe 11.Jednak w
zależności od jej kształtu, zakres ID może wzrosnąć nawet do 20.

W tym trybie można używać wszystkich pojedynczych
częstotliwości orazwieloczęstotliwość.Odpowiedniączęstotliwość
najlepiej jest dobrać pod kątem oczekiwanych obiektów.
Wieloczęstotliwość w trybie Park daje maksymalną głębokość i
separację. Niemniej jednak możesz przez to otrzymywać trochę
fałszywych sygnałów.
Tryb Park domyślniejest ustawiony na Recovery Speed 5 i 4tony.
W razie potrzeby możesz ręcznie zmienić Recovery Speed oraz
liczbę tonów.
Pasek FerroCheck™ naekranie pokazujestosunekżelazadometali
nieżelaznychw wykrytym obiekcie,a tym samymodgrywa ważną
rolę w identyfikacji metali śmieciowych.Dlatego też,gdy wykryjesz
obiekt w trybie Park, oprócz identyfikatora Target ID powinieneś
obserwowaćpasek FerroCheck™.

POLE
Tryb polecany do poszukiwań monet i reliktów na
pastwiskach i polach uprawnych/ornych.

Obszary temogązawierać śmieci żelaznei koks.Aby łatwiej wykryć
monety i relikty wśród tych śmieci, domyślna dyskryminacja jest
ustawiona na odrzucanie Target ID do11włącznie.

W tym trybie można używać wszystkich pojedynczych
częstotliwości orazwieloczęstotliwość.Wybierz żądanączęstotliwość
pod kątem rodzaju szukanego obiektu. Wieloczęstotliwość w tym
trybie zdajemaksymalnągłębokośći separację.Tryb Pole domyślnie
jest ustawiony na Recovery Speed 5 i 2 tony.

Target ID w zakresie 11-15różniąsię w trybach Park i Pole.
W każdym z tych trybów możesz otrzymać inny Target ID
dla tego samego obiektu, który mieści się w tym zakresie
identyfikatorów.

Tryby Park i Pole oferują 2różnetryby Multi,takie jak Multi-1
(M1) i Multi-2 (M2). Aby uzyskać szczegółowe informacje,
zapoznajsię z sekcją Częstotliwość na stronie 9.

PLAŻA
Tryb ten jest zoptymalizowany do użytku na
suchym lub mokrym piasku plaży, a także pod
wodą do 3 m.(10stóp).

Zwykle obecna w piasku na plaży i morzu sól, powoduje, że
piasek i woda morska bardzo przewodzą, generując szumy i
fałszywe sygnały. Detektory jednoczęstotliwościowe znacznie
słabiej radząsobiew takimśrodowisku.Wieloczęstotliwość może
zminimalizowaćtozjawisko,zapewniając maksymalną wydajność
na tego typu terenach.
Z tych powodów,pojedyncze częstotliwości nie sprawdzają się i
nie mogą być wybrane w trybie Beach. Po wybraniu trybu Plaża,
urządzenie automatycznie przełącza się na wieloczęstotliwość i
niemożnawybrać pojedynczychczęstotliwości.Tylkowtym trybie
mamy do wyboru 2 rodzaje trybu Multi: mokry piasek/podwodny
(MW) lubsuchy piasek obardzoniskimzasoleniu (MD).Przełączasz
się pomiędzytymi 2ma trybami wciskając przycisk Częstotliwość
w trybie Plaża.
Jeśli piasek, na którym poszukujesz, jest suchy, ale ma duże
zasolenie,powinieneśużyć opcjiMW.Aby określić poziomzasolenia,
dostrój siędoglebywtym miejscuwtrybie AllMetal (patrzWzorce
Dyskryminacji) i sprawdźotrzymanywynik dlapiasku. Jeśli ID jest
większe niż2,należy wybrać MW zamiast MD.
Strojenie do gruntu i stabilność ID zostały zoptymalizowane dla
różnych warunków i będą się różnić dla każdego trybu Multi.Na
mokrympiasku na plaży, tryb Multi MW będziepodawał dokładne
identyfikatory ID,ale jeśli przełączysz się na MD,identyfikatory ID
mogą być błędne. Podobnie będzie na suchym piasku o niskim
zasoleniu.Możnadostroićdetektor dogruntuwtrybie MD,ale jeśli
przełączysz się na MW,możesznie mócprawidłowo lubw ogóle
dostroić się dogruntu.
Tryb Plaża jest domyślnieustawiony naRecovery Speed 6 i4tony.

Czarny piasek
Niektóre plaże pokryte są czarnym piaskiem, który zawiera
naturalne żelazo.Tegotypu plażesprawiają, żewykrywanie metali
jest prawie niemożliwe.TrybPlaża automatycznie wykrywa czarny
piasek i wyświetla ikonę ostrzegawczą w górnej części ekranu w
sekcji informacyjnej.

Urządzeniewznowi normalnąpracę, gdy ta ikonazniknie.

WAŻNE! Po zanurzeniu urządzenia pod wodę i wyjęciu
go, osłona głośnika może być wypełniona wodą, dźwięk
urządzenia może być przez to stłumiony. Jest to normalne.
W takim przypadku strzepnij lekko wodę znajdującą się pod
osłoną głośnika, a dźwięk powróci do normy.

TRYBYPRACY

Dyskryminowane
ID 1-11

Akceptowane
ID 12-60

Dyskryminowane
ID 1-11

Akceptowane
ID 12-60
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Czułość jest ściśle związana z głębokością
urządzenia. Służy również do eliminacji sygnałów
elektromagnetycznych z otoczenia i środowiska oraz
fałszywych sygnałów z gleby.
Czułość posiada 30 poziomów,a ustawienie domyślne to 25.
Ustawienie czułości najlepiej jest dostosować do
osobistych preferencji. Ważne jest, aby ustawić czułość
nanajwyższym możliwympoziomieale tak,żeby mocne i
fałszywe sygnały niezagłuszały sygnałów słabych,aby
uniknąć przeoczenia mniejszych i głębszych obiektów.
Na przykład:jeśli ilośćhałasu i fałszywych sygnałów nie
utrudnia poszukiwań i jest taka sama na poziomie25 i
30, to należy wybrać poziom30.

Czułość to wspólne ustawienie dla wszystkich
trybów pracy. Zmiana tego ustawienia będziemiała
wpływ na każdy z trybów.

Regulacja czułości
Aby zwiększyć lub zmniejszyć czułość, użyj w menu głównym
przycisków Plus (+)i Minus (-). Pojedyncze kliknięcie, zmienia
wartość o 1.Przytrzymaj, aby zmienićwartość czułości szybciej.
Wskaźnik czułości znajduje się po lewej stronie identyfikatora
Target ID.Dokładny poziomczułości jest pokazany numerycznie
nad wskaźnikiem. Wskaźnik składa się z 5 poziomów.Każdy
poziomreprezentuje 6 jednostek czułości.
Poniżej przedstawionowartości czułości odpowiadającekażdemu
poziomowiwskaźnika głębokości:

Urządzeniezawsze uruchomisię na ostatnio używanym poziomie
czułości.

WAŻNE! Aby uzyskać maksymalną głębokość i wyeliminować
szumy spowodowane zakłóceniami elektromagnetycznymi,
spróbuj najpierw przesunąć częstotliwość pracy.

25-30 19-24 13-18 7-12 1-6

CZUŁOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆOBIEKTU
Urządzenie podaje szacunkową głębokość obiektu w
zależnościodsiły sygnału podczaswykrywania.
Wskaźnik głębokości: Pokazuje bliskość obiektu do
powierzchni cewki na 5poziomach. Imobiekt jest bliżej
tym wskaźnik pokazujemniej kresek i na odwrót.

Odniesieniem dla wskaźnika głębokości jest obiekt wielkości
monety 2,5cm(1'').Rzeczywista głębokość zmienia się wzwiązku
z tym w zależności od realnej wielkości obiektu. Na przykład
detektor wskaże większą głębokość dla obiektu mniejszegoniż
moneta 2,5cm(1'')i mniejszą głębokość dla większego obiektu.

WAŻNE! Ponieważ częstotliwość pracy urządzenia ma
bezpośredni wpływ na pracę urządzenia, szacowana
głębokość może się różnić dla tego samego obiektu dla
różnych częstotliwości.

Płytko zalegające
obiekty

Głębokozalegające
obiekty
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ZŁOTE POLA tryb GOLDFIELD
Ten tryb jest zoptymalizowany do użytku na
zmineralizowanychterenach,naktórych występuje
złoto.

W odróżnieniu od innych trybów, tryb ten posiada sygnał
progowy,który jest stale słyszalny w tle.Głośność i częstotliwość
sygnału dźwiękowegoemitowanegopowykryciu obiektuzmienia
się proporcjonalnie, zależnie od wielkości obiektu. Tryb Goldfield
jest idealny do wykrywania płytko zalegających i małych
samorodkówzłota, a także głębszych większych samorodkóww
zmineralizowanymgruncie.
W tym trybie można używać tylko wyższych częstotliwości
pojedynczych (20kHz i 40kHz) oraz wieloczęstotliwości. W silnie
zmineralizowanym gruncie detektory emitują wiele fałszywych
sygnałów. Ponadto na polach zezłotem występują zmineralizowane
skały – potocznie nazywane gorącymi skałami. Dlatego w tym
trybie wieloczęstotliwość zapewnia komfortową pracę dzięki
minimalizowaniufałszywych sygnałów od tych zmineralizowanych
skał i gruntu.
Tryb Goldfield jest domyślnieustawiony na Recovery Speed 5 i 1
ton.

Park

Złote
Pola

Pl
aż

a Po
le



CZĘSTOTLIWOŚĆ
The LEGEND oferuje tryb wieloczęstotliwościowy, w
którymjednocześniedziała kilka różnychczęstotliwości,
a także 5 trybów pojedynczych częstotliwości.

Pomiędzy poszczególnymi częstotliwościami
przełączasz się wciskając przycisk zmiany
częstotliwości.

Zaleca się używanie trybu wieloczęstotliwości we wszystkich
trybach pracy. Po wybraniuwieloczęstotliwości naekraniepojawia
się litera „M”.Po wybraniu pojedynczejczęstotliwości, częstotliwość
roboczapokazana jest na ekranie w postaci numerycznej.

Wybrana częstotliwośćwpływa tylko na aktualnie
wybrany tryb pracy; zmiany dokonane w jednym
trybie pracy nie wpływają na pozostałe.

Pojedyncze częstotliwości
Czasami użycie pojedynczych częstotliwości może dać lepsze
efekty niż zastosowanie wieloczęstotliwości. Na przykład; jeśli
szukasz tylko większych obiektów o wysokim przewodnictwie, 4
kHzmożebyć lepszymwyborem.Jeśli szukaszpłytko zalegającej,
cienkiej biżuterii, 20kHz i 40kHzdadzą lepsze wyniki.
W obszarach, w których występują zakłócenia
elektromagnetyczne, pojedyncze częstotliwości mogą być mniej
zaszumionew porównaniu dowieloczęstotliwości. Dadzą jednak
gorszeefekty przy wielu obiektach wykrytych jednocześnie.
Częstotliwość 4 kHz zapewni większy zasięg, szczególnie w
przypadku większych srebrnych monet i reliktów, w porównaniu
z wieloczęstotliwością i innymi pojedynczymi częstotliwościami.
Będzie jednak bardziej hałaśliwa w pewnych warunkach
glebowych.
Wieloczęstotliwość
Wieloczęstotliwość, która działa na wielu częstotliwościach
jednocześnie,daje użytkownikowi możliwośćwykrycia szerszego
zakresu obiektów na wszystkich rodzajach terenu.
Wieloczęstotliwość wporównaniuzpojedynczymiczęstotliwościami
zazwyczajzapewnia dokładniejsze ID na większych głębokościach.
Ponadto oferuje maksymalny zasięg dla szerokiej gamy metali o
różnych rozmiarach na mokrym,słonym piasku plaży i podwodą,
minimalizujączakłócenia odgruntu.

Tryby pracy a częstotliwość
Każdy tryb pracy został zoptymalizowany pod kątem
częstotliwości, aby zapewnić najlepszą wydajność. Na przykład
tryby Park i Pole działają na wszystkich pojedynczych
częstotliwościach, a także Multi. Z drugiej strony, tryb Plaża
będzie działał dobrze tylko na wieloczęstotliwości, więc w tym
trybie niemożnawybrać pojedynczychczęstotliwości.Dodatkowo
w trybie Plaża częstotliwość Multi ma 2 opcje:Multi Wet (MW) -
mokry i Multi Dry (MD)- suchy. Kiedy w trybie Plaża naciśniesz
przycisk częstotliwości, zobaczysz „W” lub „D”oboklitery M.

Tryb Złote Pola - Goldfieldjest zoptymalizowanydo wykrywania
mniejszych obiektów o niskim przewodnictwie i dlatego niższe
pojedyncze częstotliwości (4 kHz,10kHz i 15kHz) nie mogą być
używane w tym trybie.
W przeciwieństwie do innych trybów, tryby Park i Pole oferują
2częstotliwości Multi, takie jak Multi 1(M1) i Multi 2 (M2).M1jest
bardziej czuły na wyższe przewodniki, podczas gdy M2 lepiej
wykrywa niższe przewodniki.

PARK

Wielo
4kHz
10kHz
15kHz
20kHz
40kHz

POLE PLAŻA ZŁOTE
POLA
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Obiekty żelazne

gwoździe,żelazo…

Obiekty o niskiej przewodności

folia, mała złota biżuteria,
nikiel, puszki...

Średnio przewodząceobiekty

monety,dużabiżuteria,
małe srebra...

Obiekty o wysokiej przewodności

dużesrebra i
monety miedziane…

Wysokie częstotliwości
zapewnia lepszewyniki

Jednoczesna wieloczęstotliwość zawsze zapewnia lepsze rezultaty
dla wszystkich rodzajów obiektów.

Niskie częstotliwości
zapewnia lepszewyniki
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The LEGEND oferuje użytkownikom zaawansowane ustawienia
dyskryminacji, znacznieułatwiające obsługę.Używając przycisku
dyskryminacji, możesz wybrać jeden z 4 różnych wzorców
dyskryminacji, z których 3sąustawione fabrycznie, a1całkowicie
konfigurowalny przezużytkownika.
Domyślnym wzorcem dyskryminacji dla wszystkich trybów jest
wzorzecdyskryminacji „C”,który jest niestandardowy. Po każdym
włączeniu urządzenia,zostanie wybrany wzorzec „C”.
W tym wzorcu użytkownik ma pełną możliwość dyskryminacji
każdego ID.

Ustawienie dyskryminacji ma wpływ tylko na
aktualnie wybrany tryb pracy; zmiany dokonanew
jednymtrybie nie wpływają na pozostałe.

Wzorzecdyskryminacji All Metal
W tym schemacie dyskryminacja jest wyłączona dla
całej skali ID (1-60).Innymi słowy, wszystkie bloki na
wskaźniku są widoczne i żaden identyfikator ID nie jest
odrzucony. Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy
dla wszystkich metali oraz podłoża,a ich identyfikatory
zostaną wyświetlone na ekranie.

Wzorzecdyskryminacja GroundOff-Dyskryminacja gleby
W tym wzorcu urządzenie nie odbiera zakłóceń z gruntu
i nie poda dla niego żadnegodźwięku ani identyfikatora
ID.Identyfikatory ID1i 2są dyskryminowane (odrzucone),
pozostałe są aktywne.

Wzorzec dyskryminacji Ferrous Off - Dyskryminacja
żelaza
W tym wzorcu urządzenie nie poda żadnego dźwięku
ani identyfikatora ID dla obiektów żelaznych.
Dyskryminowane (odrzucone) identyfikatory ID różnią
się w zależności od aktualnego trybu pracy.

Niestandardowy wzorzecdyskryminacji „C”
Ten wzorzec pozwala użytkownikom tworzyć własne
wzorce dyskryminacji zgodniezrodzajemobiektów,które
chcieliby dyskryminować (odrzucić).Fabryczne ustawienie
dla tego wzorca jest takie samo jak dla Ferrous Off.

Dostępna jest dyskryminacja wybiórcza „Notch”.
Domyślne,akceptowane i odrzucane identyfikatory we wzorcach
żelaznychwyłączone i niestandardowewzorcedyskryminacji dla
każdegotrybu są pokazanew poniższej tabeli:

Identyfikator ID obiektuto liczbawygenerowana
przez wykrywacz metali na podstawie
przewodności metali. Daje użytkownikowi
wyobrażenie o tym, z czego możebyć zrobiony
obiekt.

Identyfikator ID jest pokazywany na wyświetlaczu za pomocą
dwóch cyfr i mieści się w zakresie od 01-60.
Skala Target ID The LEGEND składa się z 60 bloków,z których
każdy reprezentuje 1wartość ID.

ID obiektu jest wyświetlane numerycznie na środku ekranu, jak i
oznaczane małym kursorem pod skalą ID.
Zakres żelaza to ID 1-10.
Zakres metali nieżelaznych to ID 11-60.
W niektórych przypadkach urządzenie może wygenerować wiele
różnych ID dla tegosamegoobiektu.Innymisłowy, identyfikator ID
możebyć niepewny.Możeto wynikać zkilku czynników.Położenie
obiektu, głębokość, czystość metalu, korozja, poziommineralizacji
gleby itp.Nawet kierunek wychylenia cewki możespowodować,że
urządzeniewygeneruje wiele różnych ID dla tegosamegoobiektu.
W pewnych przypadkach urządzenie może nie wskazać żadnego
ID. Urządzenie musi otrzymać silny i wyraźny sygnał od obiektu,
aby podać identyfikator ID.Wzwiązkuztym możeniebyć wstanie
podać identyfikatora ID dla obiektów leżących na granicy zasięgu
lubmniejszych obiektów,nawet jeśli urządzenie je wykryje.
Należy pamiętać, że identyfikatory ID obiektów są
„prawdopodobne”,innymisłowy, wartościami szacunkowymi i nie
ma możliwości dokładnego poznania właściwości zakopanego
obiektu,dopókiniezostanie onwykopany.
Identyfikatory ID metali nieżelaznych, takich jak miedź, srebro,
aluminium i ołów mają wysokie wartości. Zakres identyfikatora
ID złota jest szeroki i możepokrywać się w tym samym zakresie
co metalowe śmieci, takie jak żelazo, folia, zakrętki, kapsle i
zrywki. Dlatego, jeśli szukasz obiektów ze złota, nastaw się na
wykopywanie niektórych przynajmniejsygnałów jak na metalowe
śmieci.
Monety w różnych lokalizacjach geograficznych na świecie i
epokach historycznych, były wykonane z różnych stopów metali
i w różnych rozmiarach.Dlategow celu poznania identyfikatorów
IDkonkretnych monetwokreślonej strefie sugeruje sięwykonanie
testu zpróbkamitakich monet.Jeśli jest to możliwe.
Optymalnewykorzystanie funkcjiTarget ID wymaga poświęcenia
trochę czasu i nabycia niezbędnegodoświadczenia. Różne marki
i modeledetektorów wskazują różniące się ID dla tych samych
obiektów.

WAŻNE! Należy pamiętać, że dużeobiekty będą miały wyższą
wartość ID niżpowinny,nawet jeśli mają niższąprzewodność.

WZORCE DYSKRYMINACJIIdentyfikator TargetID

PARK
POLE
PLAŻA

ZŁOTE POLA

1-11
1-11
1-10
1-10

12-60
12-60
11-60
11-60

OdrzuconeID Aktywne ID
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Wybór wzorca dyskryminacji
Każde naciśnięcie przycisku Dyskryminacji w menu
głównym powoduje przełączenie wzorca dyskryminacji.
Aktualnie wybrany, sygnalizowany jest literą po lewej
stronie skali Target ID.

Dzięki funkcji Notch - dyskryminacja wybiórcza, możesz
akceptować (włączać) iodrzucać (wyłaczać) dowolneidentyfikatory
ID. Bloki dla odrzuconych (dyskryminowanych) identyfikatorów
zostaną usunięte, a identyfikatory te zostaną wyłączone na skali
Target ID. Urządzenie nie będzie sygnalizowało dźwiękowo ani
graficzniedla tych ID.
Tworzenie indywidualnegowzorcadyskryminacji (Notch)
Aby otworzyć menu dyskryminacji w menu głównym naciśnij i
przytrzymaj przycisk dyskryminacji.

Niezależnie od wybranego wcześniej wzorca dyskryminacji
urządzenie wyświetla na ekranie niestandardowy wzorzec
dyskryminacji.
Zostanie wyświetlona wramce litera „C”anieużywane ikonyznikną
zekranu.
Istnieją dwa różne sposoby tworzenia niestandardowego wzorca
dyskryminacji: ręczny i automatyczny.
Ręczne tworzenie dyskryminacji wybiórczej Notch:
Trzymaj cewkę nieruchomozdalaodobiektów.Na ekranie zostanie
wyświetlony ostatni ID obiektu, a kursor strzałki pojawi się pod
skalą ID.
1.Przesuń kursor za pomocą przycisków Prawo i Lewo. Każde
naciśnięcie przycisku zmieniao 1wartość ID na ekranie. Wybierz
identyfikator ID, który chcesz wyłączyć (dyskryminować) lub
włączyć (aktywować).
2.Naciśnij przycisk Namierzanie iZatwierdź/Odrzuć.Jeśli wybrany
identyfikator był wyłączony (dyskryminowany) , zostanie teraz
włączony (aktywowany) i odwrotnie.Zmiany te są widocznetakże
na pasku ID.

Długie naciśnięcie

Automatyczne tworzeniedyskryminacji wybiórczej Notch:
1.Będąc w menudyskryminacji przesuńcewkę nadobiektem,który
chceszodrzucić lubaktywować. Na środkuwyświetlacza wyświetli
się wartość ID dla tegoobiektua kursorpodskalą ID ustawi się w
odpowiednimmiejscu.
2. Aby wyłączyć lub włączyć dany ID, naciśnij przycisk
Namierzanie i Zatwierdź/Odrzuć.
The LEGEND nie będzie od tej pory generował sygnału
dźwiękowego dla odrzuconych obiektów. Ich ID będą jednak
wyświetlane w menudyskryminacji.
Gdy następnym razem użyjesz ustawienia dyskryminacji Notch,
kursor podskalą ID pojawi się w miejscu, w którym był ostatnio.

WAŻNE! W obszarach,w których występuje EMI, wskazania ID
mogą być niestabilne przy wysokich ustawieniach czułości i
możeszmieć trudności zwybraniem konkretnych ID.W takim
przypadku, zanim wybierzesz ID, które chcesz odrzucić lub
aktywować, najpierw należy obniżyć czułość urządzenia.

Wyjście z dyskryminacji Notch:
Aby wrócić domenugłównego,naciśnij raz przycisk dyskryminacji.

Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 10sekund
w tym menu,urządzenie automatycznie powróci do ekranu
głównego.

Naciśnij raz

Naciśnij
raz

Naciśnij
raz

Naciśnij
raz

Naciśnij
raz
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The LEGEND jest zaprojektowany do pracy bez strojenia do
gruntu na większości terenów. Jednak dla doświadczonych
użytkowników i na silnie zmineralizowanych gruntach,
strojenie dogruntuzapewnidodatkowągłębokość i stabilność
urządzenia.

The LEGEND posiada 3 rodzaje strojenia do gruntu: automatyczne,
ręczne i śledzeniegruntu.

Strojeniedogruntuwpływa tylkonaaktualniewybrany
tryb pracy; zmiany dokonane w jednym trybie nie
wpływają na pozostałe.

Urządzenie może dostroić się do gruntu w zakresie 00-99 we
wszystkich trybach oraz 00-20 w trybie Plaża wieloczęstotliwość
MW. Strojenie do gruntu musi być wykonane oddzielnie dla opcji
wieloczęstotliwości Plaża MD i Plaża MW. Strojenie do gruntu
wykonane w MD nie będziedziałać prawidłowo dla MW i na odwrót.
Automatyczne strojenie dogruntu
Automatyczne strojenie dogruntuodbywa się w sposóbnastępujący
we wszystkich trybach pracy:
1.Znajdź miejsce,w którym nie masygnałów.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk strojenia do gruntu. W sekcji
informacyjnej u góry zacznie migać ikona strojenia do gruntu, a
wartość strojenia do gruntuzostanie wyświetlona na środkuekranu.
Jeśli wcześniej nie wykonano dostrojenia do gruntu, wartość ta
zawszebędziewynosić zero (0).

3.Zacznij pompowaćsondą w górę i w dół odokoło 15-20
cm (~6''- 8'') nad ziemią do 3 cm (~1'')nad ziemią. Wykonuj
płynne ruchy i utrzymuj ją równolegledoziemi.

4. Kontynuuj, aż zmniejszy się dźwięk odpowiedzi od gruntu. W
zależnościodwarunkówgruntowych wykonanie dostrojeniadogruntu
wymaga zwykle około 2-4ruchów.
5. Po zakończeniustrojenia do gruntu, wartość dostrojenia do gruntu
jest pokazana w sekcji Target ID na wyświetlaczu. Aby upewnić się, że
dostrojenie do gruntu jest prawidłowe, należy dostroić przynajmniej
2-3razy i sprawdzić wartości dostrojenia do gruntu na wyświetlaczu.
Różnica między wartościami dostrojenia nie może być większa niż 1-2.
6. Jeśli niemożeszdostroić się dogruntu,oznaczato,żealbogrunt jest
zbyt przewodzący, albo nie jest zmineralizowany, albo tuż podcewką
znajdujesię jakiś obiekt.W takim przypadku ponówpróbędostrojenia
dogruntu w innym miejscu.
Ręczne strojenie dogruntu
Umożliwia ręczną modyfikację wartości dostrojenia do gruntu. Nie
jest zalecanegłównie dlatego,żewymagaczasu idoświadczenia.Jest
jednak bardzo wskazane w przypadkach, gdy nie można wykonać
właściwego dostrojenia do gruntu innymi metodami lub wymagane
są drobne poprawki do automatycznego dostrajania.
1.Znajdź czyste miejsce bezsygnałów.
2. Naciśnij raz przycisk strojenia do gruntu i zwolnij go. Urządzenie
przełączy się na ekran strojenia do gruntua ikona strojenia do gruntu
pojawi się w sekcji informacyjnej u góry.Wartość strojenia dogruntu
zostanie wyświetlona na środku ekranu.

STROJENIE DOGRUNTU

3. W celu ręcznego dostrojenia do gruntu należy wsłuchiwać się w
dźwięki pochodzące od ziemi.Pompuj sondę w górę i w dół od około
15-20cm (~6''- 8'') nad ziemią do 3 cm (~1'') nad ziemią płynnymi
ruchami i utrzymuj ją równolegle do podłoża.
4. Jeśli podczaspompowaniacewką pojawia się niski dźwięk,oznaczato,
żenależyzwiększyć wartość dostrojeniadogruntuzapomocąprzycisku
Plus (+).Jeśli otrzymujeszwysoki dźwięk,powinieneśzmniejszyćwartość
strojenia dogruntu za pomocąprzycisku Minus (-).
5.Kontynuujpowyższy proces,dowyeliminowania reakcji odgleby.
6.Abywyjść zmenustrojenia dogruntu,naciśnij razprzycisk strojenia
dogruntu.

W niektórych typach gleby, wartość strojenia do gruntu może
różnić się dla pojedynczych częstotliwości i wieloczęstotliwości.

Na niektórych terenach może być niemożliwe całkowite
wyeliminowanie odpowiedzi z gleby. W takim przypadku należy
tak ustawić urządzenie,żeby ta odpowiedźbyła jak najmniejsza.

Śledzenie gruntu
Urządzenie śledzi zmiany gruntu podczas pracy i automatycznie
aktualizuje wartość dostrojenia do gruntu. Zmiany gruntu, które nie
są widoczne gołym okiem, wpływają na głębokość i skuteczność
działania wykrywacza.
1. Aby aktywować śledzenie gruntu, naciśnij jeden raz przycisk
strojenia dogruntu.Urządzenieprzejdziedomenustrojenia dogruntu,
a ikona strojenia do gruntu pojawi się w sekcji informacyjnej u góry
wyświetlacza.
2. Naciśnij raz przycisk Namierzanie i Zatwierdź/Odrzuć. W sekcji
informacyjnej, obok ikony strojenia do gruntu, pojawi się ikona
śledzenia gruntu.

Śledzeniegruntu jest teraz aktywne. Naciśnij raz przycisk strojenia do
gruntu,aby wrócić doekranu głównego.
Urządzenieautomatycznie aktualizuje dostrojeniedogruntu,oilesonda
znajduje się nad ziemią. Nie dostarcza żadnych informacji zwrotnych
dla użytkownika.
Śledzenie gruntu nadaje się do stosowania na obszarach,na których
występują zróżnicowanestruktury gleby lub na polach,na których
występują sporadycznie kamienie magnetyczne. Jeśli używasz
śledzenia gruntu na obszarach,na których występuje dużogorących
skał, urządzenie możenie być w stanie wyeliminować tych wysoce
zmineralizowanych skał i przez to możesz przeoczyć mniejsze lub
głęboko zalegające obiekty.

Naciśnij raz

Naciśnij raz

Długie naciśnięcie
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Częstookreśleniemetali jakożelaznychczy nieżelaznychpo
samym identyfikatorze ID nie jest wystarczajaco
precyzyjne. Funkcja FerroCheck™ przedstawia na wykresie
graficznym na ekranie,proporcjeżelaznych donieżelaznych
składowych wykrytych obiektów.

FerroCheck™ to unikalna funkcja The LEGEND, której nie
znajdzieszw innych wykrywaczach. Obrazujeonaużytkownikowi
zawartość proporcjonalną metali żelaznych do nieżelaznych, co
znacznieułatwia identyfikację obiektów.

Obiekty takie jak duże żelazo, zardzewiałe gwoździe, kapsle
znajdują się zarówno w zakresie sygnału na żelazo,jak i metale
kolorowe. Tego typu obiekty bardzo ciężko jest zidentyfikować
tylko napodstawie ID i sygnału dźwiękowego.Takieobiektymogą
generować nieżelazny zarówno sygnał dźwiękowy jak i
identyfikator ID.

WAŻNE! Dopóki nie poznasz dobrze tej funkcji, zaleca się
wykopywanie wszystkich znalezionychobiektów.Porównując
obiekty z wykresami FerroCheck™, użytkownicy mogą
efektywniej wykorzystywać tę funkcję do identyfikacji
konkretnych obiektów.

Obiekty żelazne
Obiekty z sygnałem tylko żelaznymzostaną zidentyfikowane jako
100% żelazne zarówno w Target ID, jak i FerroCheck™, jak
pokazano poniżej:

Obiekty na pewnonieżelazne
Obiekty z sygnałem nieżelaznymzostaną zidentyfikowane jako w
100% nieżelazne zarówno w Target ID, jak i FerroCheck™, jak
pokazano poniżej:

Namierzanie(Pinpoint)
Namierzanie Pinpoint służy do znalezienia środka lub
dokładnej lokalizacjiwykrytego obiektu.

The LEGEND to detektor dynamiczny. Innymi słowy, musisz
przesunąć cewkę nad obiektem lub obiekt nad cewką, aby
urządzenie mogło wykryć ten obiekt. Tryb namierzania to tryb
statyczny. Urządzenie emituje sygnał, nawet gdy cewka jest
utrzymywana nieruchomonadobiektem.
Po naciśnięciu przycisku Namierzanie i Zatwierdź/Odrzuć
nieużywane ikony znikają z ekranu. Ikona namierzania i słupki
wskaźnika FerroCheck™ będą puste.
W trybie namierzania urządzenie nie rozróżnia metali ani nie
dostarcza identyfikatorów ID obiektów.

Namierzanie (pinpoint):
1.Po wykryciu obiektu odsuńcewkę na bokw miejsce,w którym
nie ma już żadnych sygnałów i naciśnij przycisk namierzania.
2.Trzymając wciśnięty przycisk namierzania powoli zbliżaj sondę
dowykrytego obiektu równolegledopodłoża.
3. Sygnał dźwiękowy staje się silniejszy i zmienia tonację w miarę
zbliżania się do środka obiektu,a słupki w FerroCheck™ zaczynają
się wypełniać.
4. Zaznacz pozycję, która emituje najgłośniejszy dźwięk za
pomocąnp.patyka lubstopy.
5.Powtórz powyższą procedurę,zmieniająckierunek prowadzenia
cewki o 90°. Wykonując te czynności z kilku różnych kierunków,
zawęzisz obszar docelowy i otrzymasz najdokładniejsze
szczegóły lokalizacji obiektu.

WAŻNE! Po otrzymaniusygnału dźwiękowego,niedoświadczeni
użytkownicy, dopóki nie zdobędą odpowiedniego
doświadczenia,mogąlokalizowaćobiekt,kładąc cewkę na ziemi
i skanować obiekt,poprzeznaciskanie przycisku Namierzanie i
Zatwierdź/Odrzuć.

Naciśnij długo

FERROCHECK™

Część żelazna Część nieżelazna
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Aby przejść do menu ustawień, naciśnij raz przycisk Zasilanie
i Ustawienia. Po naciśnięciu przycisku całe manu ustawień
zostanie wyświetlone na dole ekranu. Wybrane ustawienie
zostanie otoczoneramką,a jego wartość zostanie wyświetlona
na ekranie głównym.

Nawigacja poustawieniach
Po menuustawień,poruszasz się zapomocąprzycisków Prawo
i Lewo.

Dostosowywanieustawienia
Wartości konkretnego ustawienia zmienia się za pomocą
przycisków Plus (+)i Minus (-).

Wyjście zmenuustawień
Aby wyjść z menu ustawień, naciśnij raz przycisk Zasilanie i
Ustawienia.

Fałszywe obiekty nieżelazne
Obiekty, takie jak kapsle dobutelek,mimożegenerują nieżelazne
identyfikatory ID, są sprawdzane przez funkcję FerroCheck™, i
identyfikowane jako stop, który zawiera żelazo, jak pokazano
poniżej:

Obiekt generuje nieżelazny identyfikator ID. Jednak ma zarówno
sygnał żelazny,jak i nieżelazny.

WAŻNE! Aby funkcja FerroCheck™ działała, detektor musi
odbierać silny sygnał od obiektu. Dlatego FerroCheck™ jest
przeznaczonytylko do pracy z płytko zalegającymi obiektami.

Prawidłowe używanie z FerroCheck™
Dokładność funkcji FerroCheck™ jest bardzo związana z
prawidłowym jej użyciem. Dlatego po wykryciu obiektu, jeśli
chcesz sprawdzić, czy jest on żelazny czy nieżelazny za pomocą
FerroCheck™, zwróćszczególnąuwagę na poniższe instrukcje:
1.MUSISZ przemiatać cewką pod dużym kątem nad obiektem i
wykonywać szerokieruchy.Upewnijsię,że cewkacałkowicie traci
sygnał obiektupodczasprzemiatania.
2.Musisz podejść doobiektu z innej strony i przemiatać nad nim
cewką podróżnymi kątami, zawsze bardzoszeroko.
3. Strona żelaznanie musi się wypełniać całkowicie. Więcej niż2
kreski wystarczą do zidentyfikowania obiektu jako stopu
zawierającego żelazo (nie jest to na pewno obiekt nieżelazny).

USTAWIENIA

Naciśnij raz

Naciśnij raz
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Służy doeliminacjizakłóceń elektromagnetycznych, które
urządzenie odbiera od innego detektora, który działa
na tym samym zakresie częstotliwości w pobliżu lub z
otoczenia (liniewysokiegonapięcia, stacje bazowetelefonii
komórkowej, radia bezprzewodowe i inne urządzenia
elektromagnetyczne).

Dostępnych jest 13kanałów dla wszystkich pojedynczych oraz
wieloczęstotliwości. Domyślny kanał to 1.

Przesunięcie częstotliwości wpływa tylko na
częstotliwość w aktualnie wybranym trybie pracy;
zmiany dokonane w jednym trybie nie wpływają
na częstotliwość robocząw innych trybach.

Jeśli po uniesieniu cewki w powietrze odebrane zostaną bardzo
dużezakłócenia, możetobyć spowodowanelokalnymi sygnałami
elektromagnetycznymi lub zbyt wysokim poziomemczułości.
Aby uzyskać maksymalny zasięg, ale wyeliminować hałasy
spowodowane zakłóceniami elektromagnetycznymi, zanim
zmniejszysz czułość, spróbuj najpierw przesunąć częstotliwość.
Detektory mogąbyć hałaśliwe z powoduzakłóceń elektrycznych
i mogą wykazywać nieprawidłowe zachowanie, takie jak utrata
głębokości lubniestabilna identyfikacja ID obiektów.Przesunięcie
częstotliwości umożliwia nieznaczne przesunięcie częstotliwości
roboczej nadawania detektora w celu wyeliminowania
niepożądanych zakłóceń.
TheLEGEND posiada 2 rodzajeprzesunięcia częstotliwości: ręczne
i automatyczne.
W ręcznym przesunięciu częstotliwości operator nasłuchuje
każdegokanału i wybiera ten z najmniejszymihałasami.
W automatycznym, urządzenieskanuje wszystkie kanały i samo
wybiera najmniej hałaśliwy. Ta funkcja jest często określana
również jako redukcja szumów.

Przesuwanie częstotliwości roboczej
1.Trzymaj cewkę nieruchomo i zdala odziemi.
2. Naciśnij raz przycisk Zasilanie i Ustawienia. Za pomocą
przycisków Prawo i Lewo wybierz z menu przesunięcie
częstotliwościFrequency Shift .Aktualny kanał roboczyzostanie
wyświetlony na ekranie.

Ręczneustawienie
1.Za pomocąprzycisków Plus (+)iMinus (-)przejdźprzezwszystkie
kanały częstotliwości.
2. Wybierz ten kanał, na którym Twoim zdaniem jest najmniej
zakłóceń.

1.Przesunięcie częstotliwości
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Automatyczneustawienie
1.Przed wykonaniem redukcji szumówpodnieśurządzeniew górę,
jak pokazanona rysunku, i trzymaj je nieruchomo,aż proces się
zakończy.

2.Naciśnij raz przycisk Namierzanie i Zatwierdź/Odrzuć.
3. Urządzenie rozpocznie skanowanie wszystkich kanałów.
Aktualny numerkanału zostaniewyświetlony na ekranie.
4. Po zakończeniu procesu, kanał przesunięcia częstotliwości
zostanie wybrany automatycznie, jego numer pojawi się na
wyświetlaczu i usłyszysz potwierdzeniedźwiękowe.
Aby wrócić do ekranu głównego,naciśnij raz przycisk Zasilanie i
Ustawienia.

WAŻNE! Automatyczne przesunięcie częstotliwości wybiera
najcichszy kanał na podstawie wielu różnych kryteriów.
Czasami jednak wybrany kanał nadal może generować
hałasy.
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Ustawienie Stabilność jest mozliwetylko w trybie Plaża.

Dzięki temu ustawieniu możesz zminimalizować zakłócenia od
gruntu i fałszywe sygnały na plaży, zapewniając sobie
wygodniejszą pracę z wykrywaczem metali.
Stabilność można ustawić w zakresie od 1 do 5. Domyślne
ustawienie to1.Poziom5zapewnimaksymalną stabilność. Jednak
wraz ze wzrostem stabilności sygnał słabszych przewodników,
takich jak złoto o ID 11,może się zmniejszyć, a szanse na
przeoczenie tych metali wzrosną. Ustawienie to nie ma wpływu
na średnio i wysoko przewodzącemetale.

Regulacja Stabilności
1.Naciśnij razprzycisk Zasilanie iUstawienia. Używając przycisków
Prawo i Lewo,wybierz z menuRecovery Speed. Bieżąca wartość
zostaniewyświetlona na ekranie.

2.Naciśnij raz przycisk Namierzanie i Zatwierdź/Odrzuć.Na ekranie
zostaniewyświetlona aktualna wartość Stabilności i litery „St”.

3.Możeszzmienićwartość Stabilności za pomocąprzycisków Plus
(+)i Minus (-).
4.Aby wrócić do ustawienia Recovery Speed, naciśnij raz przycisk
Namierzanie i Zatwierdź/Odrzuć.

Ustawienie Recovery Speed dostosowuje szybkość
odzyskiwania sygnału po wykryciu obiektu.

Pozwala na odseparowanie kilku obiektów znajdujących się blisko
siebie.
Odpowiednie ustawienie Recovery Speed umożliwia wykrywanie
małych obiektów nieżelaznych wśród żelaznych obiektów lub śmieci.
W The LEGEND Recovery Speed możnaregulować w zakresie od 1
do 10,przy czym 1to najdłuższy czas, a 10najkrótszy.

Ustawienie szybkościodzyskiwaniamawpływ tylko
na aktualnie wybrany tryb; zmiany dokonane w
jednymtrybie nie wpływają na pozostałe.

Gdy ustawienie Recovery Speed jest ustawione na niską wartość,
zdolnośćurządzeniadowykrycia obiektówpołożonychbliskosiebie
zmniejszasię,ale jegogłębokość wzrasta.
Wysokie ustawienie Recovery Speed (na przykład 10)zwiększy
zdolnośćurządzeniadowykrycia obiektów znajdujących się blisko
siebie, ale zmniejszy głębokość urządzenia.
Przed rozpoczęciem korzystania z tego ustawienia, zaleca się
sprawdzenie z różnymi metalami umieszczonymiblisko siebie jak
to dokładnie działa.
Regulacja szybkości odzyskiwania sygnału Recovery Speed
1.Naciśnij razprzyciskZasilanie iUstawienia.Używając przycisków
Prawo i Lewo, wybierz z menu Recovery Speed. Bieżąca wartość
zostanie wyświetlona na ekranie.

2.Możeszzmienićwartość Recovery Speed za pomocąprzycisków
Plus (+)i Minus (-).
3.Aby wrócić do ekranu głównego,naciśnij raz przycisk Zasilanie i
Ustawienia.

WAŻNE! Zwiększenie szybkości odzyskiwania sygnału pozwala
na szybsze przemiatanie z mniejszą szansą na pominięcie
obiektu.Zwiększenie prędkości odzyskiwania sygnału przy tej
samejszybkości przemiatania pomożewyeliminować zakłócenia
odgruntu, ale zmniejszy zasięg urządzenia.
Jeśli napotkasz wysoki poziomzakłóceń od gruntu na piasku
na plaży lub podwodą,spróbuj zwiększyć Recovery Speed.

Domyślneustawienie Recovery Speed

2. Szybkośćodzyskiwaniasygnału RecoverySpeed 2.1Stabilność

Niska szybkość
odzyskiwaniasygnału

Średnia szybkość
odzyskiwaniasygnału

Wysoka szybkość
odzyskiwaniasygnału

PARK
POLE
PLAŻA

ZŁOTE POLA

5
5
6
5

Recovery SpeedTryb pracy

Stabilność

Słabo przewodzącemetale
1 5
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3. Głośność
Funkcja ta umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie
głośności urządzenia w zależności od preferencji
użytkownika i warunków otoczenia.

Głośność można regulować na 6 poziomach a domyślnie jest
ustawiona na 3. Po włączeniu urządzenie zapamiętuje ostatnio
wybrany poziomgłośności.

Ustawienie głośności jest wspólne dla wszystkich
trybów pracy; zmiany w jednymtrybie mają wpływ
na wszystkie tryby.

Regulacja Głośności
1.Naciśnij raz przycisk Zasilanie i Ustawienia. Wybierz głośność
za pomocą klawiszy Prawo i Lewo. Bieżąca wartość zostanie
wyświetlona na ekranie.

2.Możeszzmienićpoziomgłośności zapomocąprzycisków Plus
(+)i Minus (-).
3.Aby wrócić do ekranu głównego,naciśnij raz przycisk Zasilanie
i Ustawienia.
Ponieważ poziom głośności wpływa na zużycie energii, nie
zalecamy zwiększania go bardziej niż jest to konieczne.

WAŻNE! Gdy za pomocą tego ustawienia zmienisz głośność
urządzenia,zmienisię także proporcjonalniegłośność dlagrup
metali w ustawieniu ToneVolume.

Słuchawki przewodowe można podłączyć do urządzenia za
pomocąsprzedawanegooddzielnieadaptera słuchawek duży
Jack 1/4".Głośność w słuchawkach jest również regulowana
poprzezustawienie głośności urządzenia.
Po podłączeniu słuchawek przewodowych w sekcji
informacyjnej u góry ekranu pojawi się ikona słuchawek.

4. Ustawienia tonów
Te zaawansowane ustawienia tonów oferują różne opcje
modyfikacji dźwięków, które The LEGEND generuje dla
wykrytych obiektów.

Ustawienia tonóww oferują 6 ustawień podrzędnych: Liczba
Tonów,Głośność Tonów,Częstotliwość Tonów,Progi Tonów,Poziom
sygnału progowego,Częstotliwość sygnału progowego.
Naciśnij raz przycisk Zasilanie i Ustawienia. Wybierz interesujące
cię ustawienie za pomocąprzycisków Prawo i Lewo.

Po wybraniu tego ustawienia można zobaczyć wszystkie dostępne
opcjeustawieńtonóww rzędzienadmenuustawień.Po lewejstronie
tych ustawień zobaczysz równieżikonyprzycisków,które pomogąCi
dostosować te ustawienia.
Gdy wybrana opcja ilość tonów - Number of Tones równa jest 1,
niemapunktu rozdzielającegoTony,więc ustawienie ToneBreak
nie będziedostępnew tym przypadku.

W trybie Goldfield liczba tonów wynosi 1i nie możnatego zmienić.
Ponadto w tym trybie nie można regulować częstotliwości tonów.
Dlategote 2ustawienia niebędąaktywne wmenuustawieńtonów,
gdy wybrany jest tryb Goldfield.

Aby przejśćdomenuustawień tonów,naciśnij jedenraz przycisk Plus
(+).Wybraneustawienie zostanieotoczoneramką.Międzyustawieniami
poruszasz się za pomocą przycisków Prawo i Lewo. Naciskając raz
przycisk Namierzanie i Zatwierdź/Odrzuć,wrócisz domenuustawień.

WAŻNE! Aby wrócić doekranugłównego bezpośredniozmenu
ustawień tonów,naciśnij raz przycisk Zasilanie i Ustawienia".

Naciśnij raz
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4.1Ilość tonów
WTheLEGEND skalaTarget IDpodzielonajestnawiele stref,
umożliwiając użytkownikowi dokonywanie różnych korekt
tonówdla obiektówznajdujących się w każdejzestref.

Zmieniając ilość tonów (Number of Tones),możesz zdecydować
na ile stref podzieliszskalę ID.Dzięki tej funkcjimożeszprzypisać
ten sam dźwięk do wszystkich ID lub przypisać inny dźwięk do
każdego ID osobno.
Ilość tonów możeszustawiać na 1,2,4,6 lub 60.

Wybór ilości tonów wpływa tylko na aktualnie
wybrany tryb pracy; zmiany dokonane w jednym
trybie nie wpływają na pozostałetryby pracy.

Ilość tonów w trybie Goldfieldwynosi 1i nie możnategozmienić.
Regulacja ilości tonów
1.Naciśnij raz przycisk Zasilanie i Ustawienia. Wybierz ustawienie
tonu za pomocąklawiszy Prawo i Lewo.
2.Powyżej pojawi się menuustawień tonówz ikoną plus(+)polewej
stronie. Naciśnij raz przycisk Plus (+).
3.Za pomocąprzyciskówPrawo iLewowybierz żądaną ilość tonów.
Wybrana wartość zostanie wyświetlona w ramce.

4.Aktualna liczba tonówzostanie wyświetlona na ekranie.Wybierz
liczbę tonów za pomocąprzycisków Plus (+)lubMinus (-).
5.Aby wrócić domenuustawień,naciśnij razprzycisk Namierzanie
i Zatwierdź/Odrzuć.Aby wrócić doekranu głównego,naciśnij raz
przycisk Zasilanie i Ustawienia.

1Ton
Skala Target ID w całości jest tylko 1 strefą tonową. The
LEGEND generuje tę samą głośność i częstotliwość dźwięku
dla wszystkich ID.

2Tony
Skala Target ID jest podzielona na 2 strefy - żelazne i
nieżelazne.Domyślny punkt oddzielający te 2 strefy różni się
wzależnościodwybranego trybu pracy (patrzponiżej)imożna
gozmienić za pomocąustawienia ToneBreak. Głośność tonu
i częstotliwość tonu można regulować niezależnie dla każdej
strefy.

4 Tony
Skala Target ID podzielonajest na 4 strefy. Głośność tonu i
częstotliwość tonu można regulować niezależnie dla każdej
strefy.

6 Tonów
Skala Target ID podzielona jest na 6 stref. Głośność tonu i
częstotliwość tonu można regulować niezależnie dla każdej
strefy.

60 Tonów
Podobnie jak 2Tony,skala Target ID jest podzielonana 2strefy:
żelazną i nieżelazną. Domyślny punkt oddzielający te 2 strefy
różni sięw zależnościodwybranego trybu pracy (patrzponiżej)
i możnagozmienićza pomocąustawienia ToneBreak.
Głośność tonu i częstotliwość tonu można regulować
niezależnie dla każdej strefy.
Różnica między2Tonyi 60 Tonówpolega na tym, że60 Tonów
generuje oddzielnyton o innej częstotliwości dla każdegozID.
Urządzeniegeneruje tony oniższej częstotliwości dla zakresu
żelazaoraz tony ośredniej i wysokiej częstotliwości dlametali
nieżelaznych.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z działem
ustawienia częstotliwości tonów.

Domyślna ilość tonów

Strefa 1

Strefa 1

Granica
tonów

Strefa 2

Strefa 1

Granica
tonów

Strefa 2

Strefa 1

Granica
tonów 1

Strefa 2 Strefa 3 Strefa 4

Granica
tonów 2

Granica
tonów 3

Strefa 1

Granica
tonów 1

Strefa 2 Strefa 3 Strefa 5 Strefa 6Strefa 4

Granica
tonów 2

Granica
tonów 3

Granica
tonów 5

Granica
tonów 4

PARK
POLE
PLAŻA

ZŁOTE POLA

4
2
4
1

Ilość tonówTryb pracy
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Ustawienie to umożliwiadostosowanie poziomugłośności
tonudla każdejzestref.

Dzięki tej funkcji z bardzo zaśmieconych miejscach możesz
uzyskać znacznie lepsze efekty, wyłączając lub zmniejszając
głośność niechcianych sygnałów dźwiękowych.
Głośność tonu można regulować dla każdej strefy tonów
niezależnie.Naprzykład; w trybie 1-tonowymmożeszregulować
głośność dla 1strefy, a w trybie 6-tonowym możesz regulować
niezależnie głośność każdej z 6ciu stref osobno.
Zakres regulacji ustawień głośności tonuwynosi od0 do10.

Ustawienie głośności tonów ma wpływ tylko na
aktualniewybrany tryb; zmianydokonanew jednym
trybie pracy nie wpływają na pozostałe.

Ustawienie głośności tonów nie działa w trybie Złote Pola
(Goldfield).

Regulacja głośności tonów
1.Naciśnij raz przycisk Zasilanie i Ustawienia. Wybierz z menu
ustawienie tonu za pomocą przycisków Prawo i Lewo.
2.Powyżej pojawi się menuustawień tonówz ikoną plus(+)polewej
stronie. Naciśnij raz przycisk Plus (+).
3. Za pomocą przycisków Prawo i Lewo wybierz ustawienie
głośność tonów. Wybrane ustawienie zostanie wyświetlone w
ramce.

PARK

POLE

PLAŻA

ZŁOTE
POLA

Tryb
pracy

1Ton
S-1

10

10

10

10

S-2

10

10

10

-

S-2

10

10

10

-

S-3

10

10

10

-

S-4

10

10

10

-

S-1

2

1

1

-

S-1

2

1

1

-

S-2

10

10

10

-

S-3

10

10

10

-

S-4

10

10

10

-

S-5

10

10

10

-

S-6

10

10

10

-

S-1

2

1

1

-

S-2

10

10

10

-

S-1

2

1

1

-

2Tony 4 Tony 6 Tonów 60 Tonów
Domyślnagłośność tonów

4.2Głośność tonów
4.Naciśnij przycisk Plus (+),aby przejść do ustawienia głośność
tonów (ToneVolume).
5.Głośność tonuwybranej strefy zostaniewyświetlona na ekranie.
Wybrana strefa zostaniewyświetlona numeryczniepo lewejstronie
skali ID.

6. Za pomocą klawiszy Prawo i Lewo wybierz strefę, której
głośność chcesz zmienić.
7.Po wybraniu strefy możeszzmienićgłośność dźwiękuzapomocą
przycisków Plus (+)i Minus (-).
8.Gdyskończysz,możeszwrócić doustawień tonów,naciskając raz
przycisk Namierzanie i Zatwierdź/Odrzuć lub wrócić dogłównego
menu ustawień, naciskając go dwukrotnie. Aby wrócić do ekranu
głównego,naciśnij raz przycisk Zasilanie i Ustawienia.
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PARK

POLE

PLAŻA

ZŁOTE
POLA

Tryb
pracy

1-Ton
S-1

12

12

12

-

S-2

22

22

22

-

S-2

10

10

10

-

S-3

19

19

19

-

S-4

28

28

28

-

S-1

1

1

1

-

S-1

1

1

1

-

S-2

7

7

7

-

S-3

13

13

13

-

S-4

19

19

19

-

S-5

25

25

25

-

S-6

30

30

30

-

S-1

1

1

1

-

S-2

22

22

22

-

S-1

1

1

1

-

2-Tony 4-Tony 6-Tonów 60-Tonów

Domyślneczęstotliwości tonów

Ustawienie to umożliwiadostosowanieczęstotliwości tonu
dla każdejzestref.

Ustawienie to ułatwia użytkownikomczytelne identyfikowanie
obiektów za pomocądźwięku.
Częstotliwość tonu można dostosować niezależnie dla każdej
ze stref. Na przykład; w trybie 6-tonowym możesz dostosować
częstotliwość tonów niezależnie każdej z 6 stref.
Zakres ustawień częstotliwości tonuwynosi od1do 30.

Ustawienie częstotliwości tonu ma wpływ tylko na
aktualnie wybrany tryb pracy; zmiany dokonanew
jednymtrybie nie wpływają na pozostałe.

Ustawienie częstotliwości tonu nie działa w trybie Złote Pola
(Goldfield).
Regulacja częstotliwości tonu
1.Naciśnij raz przycisk Zasilanie i Ustawienia. Wybierz ustawienie
tonu za pomocąklawiszy Prawo i Lewo.
2.Powyżej pojawi się menuustawień tonówz ikoną plus(+)polewej
stronie. Naciśnij raz przycisk Plus (+).
3. Za pomocą klawiszy Prawo i Lewo wybierz ustawienie
częstotliwość tonów (Tone Frequeency). Wybrane ustawienie
zostanie oznaczone ramką.

4.Aby przejść doustawień, naciśnij przycisk Plus (+).
5. Częstotliwość tonu wybranej strefy zostanie wyświetlona na
ekranie. Wybrana strefa zostanie wyświetlona numerycznie po
lewej stronie skali ID.

4.3 Częstotliwość tonu

Zakres
identyfikatorów
ID dla
wybranej
strefy

Wybrana
strefa

Wartość
częstotliwości
tonu dla
wybranej
strefy

1 30

Niska
częstotliwość tonu

Wysoka
częstotliwość tonu

Poziomy częstotliwości tonów

6. Za pomocą klawiszy Prawo i Lewo wybierz strefę, której
częstotliwość tonu chcesz zmienić.
7. Po wybraniu strefy możesz zmienić częstotliwość tonu za
pomocąprzycisków Plus (+)i Minus (-).
8. Gdy skończysz, możesz wrócić do menu ustawień tonów,
naciskając raz przycisk Namierzanie i Zatwierdź/Odrzuć lub
wrócić do głównego menu ustawień, naciskając go dwukrotnie.
Aby wrócić doekranu głównego,naciśnij raz przycisk Zasilanie i
Ustawienia.
Różnice między 2-Tonya60-Tonów
Skala Target ID zarównow trybie 2-tonowym,jak i 60-tonowym
jest podzielonana 2strefy dlaobiektów żelaznych i nieżelaznych.
Częstotliwość tonu można zarówno dla Strefy-1 (S-1), jak i
Strefy-2 (S-2) ustawić na dowolną wartość z zakresu 1-30.
Użytkownik możerównież ustawić obie strefy tą samą wartość.
Przy 60-Tonachustawienie to używamy jednak w inny sposób.
Przy 60-tonachwartość częstotliwości tonuustawionadlaStrefy-1
(S-1) musi być niższa niż wartość częstotliwości tonu ustawiona
dla Strefy-2 (S-2). Na przykład: jeśli wartość częstotliwości tonu
dla Strefy 2 wynosi 20, wartość częstotliwości tonu dla Strefy 1
powinna wynosić od 1do 19.

WAŻNE! Aby móc łatwo odróżnićobiekty żelaznei nieżelazne,
wybrane wartości częstotliwości tonu powinny być znacząco
odsiebie oddalone.
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PARK

POLE

PLAŻA
ZŁOTE
POLA

Tryb
pracy

1-Ton
S-1

-

-

-

-

S-2

20

20

20

-

S-3

40

40

40

-

S-1

11

11

10

-

S-1

11

11

10

-

S-2

20

20

20

-

S-3

30

30

30

-

S-4

40

40

40

-

S-5

50

50

50

-

S-1

11

11

10

-

S-1

11

11

10

-

2-Tony 6-Tonów 60-Tonów4-Tony

Domyślnegranice tonówToneBreaks

Domyślnegranice tonówdla Stref 3 i 4

Granice tonów (Tone Break) pozwala przesunąć punkt
rozdzielający strefy grup ID.

Domyślne ustawione punkty Tone Break mogą w konkretnych
warunkach nie gwarantować prawidłowego podziału według
rodzajów występujących obiektów. Za pomocą ustawienia Tone
Break można dostosować punkty początkowe/końcowe stref
grup ID.

UstawienieToneBreak mawpływ tylkonaaktualnie
wybrany tryb pracy; zmiany dokonane w jednym
trybie nie wpływają na pozostałe.

Gdy liczba tonów wynosi 1,nie możnazmienićToneBreak. Dlatego
ustawienie ToneBreak niewystępuje w trybie Złote Pola (Goldfield).
Regulacja granic tonówToneBreak
1.Naciśnij raz przycisk Zasilanie i Ustawienia. Wybierz ustawienie
tonu za pomocąklawiszy Prawo i Lewo.
2.Powyżej pojawi się menuustawień tonów z ikoną plusa (+)po
lewej stronie. Naciśnij raz przycisk Plus (+).
3. Za pomocą klawiszy Prawo i Lewo wybierz ustawienie Tone
Break. Wybrane ustawienie zostanie wyświetlone w ramce.

4.Aby przejść doustawień, naciśnij przycisk Plus (+).
5.Na ekranie zostanie wyświetlony punkt ToneBreak wybranej
strefy. Numer wybranej strefy zostanie wyświetlony po lewej
stronie skali ID.

6. Za pomocąklawiszy Prawo i Lewo wybierz strefę, dla której
chcesz zmienić punkty ToneBreak.
7.Po wybraniu strefy możeszzmienićpunkt graniczny ToneBreak
za pomocąprzycisków Plus (+)i Minus (-).
8.Gdy skończysz,możeszwrócić doustawień tonów,naciskając
raz przycisk Namierzanie & Zatwierdź/Odrzuć lub wrócić do
głównego menu ustawień, klikając go dwukrotnie.Aby wrócić do
ekranu głównego,naciśnij raz przycisk Zasilanie i Ustawienia.

4.4 Granice tonów

Zakres
wartości ID
wybranej
strefy

Numer
wybranej
strefy

Wartość
punktu
ToneBreak
rozdzielającego
Strefę 3 i
Strefę 4

Granica tonów
rozdzielająca
Strefę-3 i
Strefę-4

Strefa-3, domyślny
zakres ID: 21-30

Granica tonów
rozdzielająca
Strefę-4 i
Strefę-5

Strefa-4, domyślny
zakres ID: 31-40

Naciśnij
raz

Po przesunięciugranicy tonówz30 na 35

Strefa-3, zakres
ID: 21-35

Strefa-4 zakres
ID: 36-40

Naciśnij
raz

x5
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Dzięki sygnałowi progowemu użytkownik otrzymuje
łatwiejszą identyfikację obiektów,a funkcja ta sprawia,
że słabe sygnały dźwiękowe małych obiektów, takich
jak samorodkizłota, są lepiej słyszalne.

Gdy aktywujesz funkcję sygnału progowegoThreshold Level,The
LEGEND generuje dźwięk,który jest stale słyszalny w tle i ten
dźwięk jest nazywany „sygnałem progowym”(Threshold).
Zakres regulacji sygnału progowegowynosi od0 do30.
Częstotliwość sygnału progowego może być regulowana przez
ustawienie częstotliwości tonuprogowego(patrz4.6Częstotliwość
sygnału progowego(str.23)).

Ustawienie poziomu sygnału progowego ma
wpływ tylko na aktualnie wybrany tryb pracy;
zmiany dokonane w jednym trybie nie wpływają
na pozostałe.

Regulacja poziomusygnału progowegoThreshold
1.Naciśnij raz przycisk Zasilanie i Ustawienia. Wybierz ustawienie
tonuza pomocą klawiszy Prawo i Lewo.
2. Powyżej pojawi się menuustawień tonów z ikoną plusa (+)po
lewej stronie.Naciśnij raz przycisk Plus (+).
3. Za pomocąklawiszy Prawo i Lewo wybierz ustawienie Poziom
sygnału progowego(ThresholdLevel).Wybrane ustawieniezostanie
wyświetlone w ramce.

4.Aktualny poziomsygnału progowegozostanie wyświetlony na
ekranie. Możesz zmienić poziomsygnału progowego za pomocą
przycisków Plus (+)lubMinus (-).
5. Aby wrócić do ustawień, naciśnij raz przycisk Namierzanie i
Zatwierdź/Odrzuć.Aby wrócić do ekranu głównego, naciśnij raz
przycisk Zasilanie i Ustawienia.
Sygnał progowya dyskryminacja
W trybach Park, Pole, Plaża
W momencie wykrycia obiekty dyskryminowanego, sygnał
progowywyciszy się.

W trybie Złote Pola (Goldfield)
The LEGEND nie reaguje poziomem sygnału progowego gdy
znajdzieobiekt dyskryminowany.

Domyślny poziomsygnału progowego

4.5 Poziomsygnału progowegoThreshold

PARK
POLE
PLAŻA

ZŁOTE POLA

0
0
0
12

Poziomsygnału progowegoTryb pracy

Poziom sygnału progowego Threshold bezpośrednio wpływa
na głębokość wykrywania mniejszych i głębiej zalegających
obiektów.Jeśli poziomustawiony jest zbytnisko (0),słabe sygnały
mniejszych lub głębiej zalegających obiektów mogą zostać
przeoczone. Jeśli poziom sygnału progowego jest ustawiony
zbyt wysoko (30), urządzeniebędziegłośniejsze, dźwięk sygnału
progowegobędziegłośniejszy, a sygnały dla różnych ID niebędą
rozróżniane. Dlatego zaleca się dostosowanie poziomu sygnału
progowego w taki sposób żeby móc usłyszeć różnice pomiędzy
różnymi obiektami.

Sygnał progowy

Poziomwyciszenia

Obiekt dyskryminowany

Sygnał progowy

Poziomwyciszenia

Obiekt dyskryminowany

Wysoki poziom
sygnału

progowego(30)

Duży sygnał

Mały sygnał

Hałas Hałas

Poziomsygnału progowego

22

Optymalny poziom
sygnału progowego

Duży sygnał

Mały sygnał

Hałas Hałas

Poziomsygnału
progowego

Niski poziomsygnału
progowego(0)

Duży sygnał

Mały sygnał

Hałas Hałas
Poziomsygnału progowego
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Ustawienie to służy do regulacji częstotliwości tonu
sygnału progowegow tle. Posiada bardzoszeroki zakres
regulacji częstotliwości sygnału progowegood1do 30.

Zmiana częstotliwości sygnału progowegowpływa
tylko na aktualnie wybrany tryb pracy; zmiany
dokonane w jednym trybie nie wpływają na
pozostałe.

Regulacja częstotliwości sygnału progowegoThreshold
1.Naciśnij raz przycisk Zasilanie i Ustawienia. Wybierz ustawienie
tonuza pomocą klawiszy Prawo i Lewo.
2. Powyżej pojawi się menuustawień dźwięków z ikoną plusa (+)
po lewej stronie. Naciśnij raz przycisk Plus (+).
3. Za pomocą klawiszy Prawo i Lewo wybierz ustawienie
Częstotliwośćsygnału progowego(ThresholdFrequency).Wybrane
ustawienie zostaniewyświetlone w ramce.

4. Aktualna wartość częstotliwości sygnału progowegozostanie
wyświetlona na ekranie. Możesz zmienić jej wartość za pomocą
przycisków Plus (+)lubMinus (-).
5. Aby wrócić do ustawień, naciśnij raz przycisk Namierzanie i
Zatwierdź/Odrzuć.Aby wrócić do ekranu głównego, naciśnij raz
przycisk Zasilanie i Ustawienia.
Domyślnewartości częstotliwości sygnału progowegoThreshold

4.6 Częstotliwość sygnału progowegoThreshold

PARK
POLE
PLAŻA

ZŁOTE POLA

5
5
5
13

Częstotliwośćsygnału
progowegoTryb pracy

1 30

Niska częstotliwość
sygnału progowego

Wysoka częstotliwość
sygnału progowegoZakres częstotliwości

sygnału progowego

W The LEGEND możeszstworzyć i zapisać swoje własne 4
profileużytkownika.

Jest to świetna możliwość dla użytkowników, aby zachować
własne, zoptymalizowane ustawienia i uzyskać do nich
natychmiastowy dostęp w dowolnejchwili.
Wszystkie profile użytkownikóww The Legendmają początkowo
ustawienia domyślne.
Domyślnym profilemużytkownika jest profil 1.
Aktualnie używany numerprofiluużytkownikajest wyświetlany w
sekcji informacyjnej u góry ekranu.

Menuprofili użytkownika
1.Naciśnij raz przycisk Zasilanie i Ustawienia. Wybierz ustawienie
profilużytkownika (User Profile) zapomocąklawiszyPrawo i Lewo.

2.Na ekranie pojawi się ikona plusa (+).Naciśnij raz przycisk Plus
(+).

Zmiana aktywnego profiluużytkownika
Profil użytkownika w menu User Profile możesz zmienić za
pomocąprzycisków Plus (+)i Minus (-).Numerwybranego profilu
użytkownika zostanie wyświetlony na ekranie.

5. Profile użytkownika
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Wybrany profil użytkownika będzie aktywny dopiero po wyjściu
zmenuUser Profile. Aby wrócić domenuustawień,naciśnij jeden
raz przycisk Namierzanie i Zatwierdź/Odrzuć.
Zapisywanie profiluużytkownika
TheLEGEND śledziwszystkie zmianydokonywanewustawieniach
inawet jeśli niezapiszeszichwprofiluużytkownika,powyłączeniu
iponownymwłączeniu urządzeniezawszeuruchomisię zostatnio
zapisanymi ustawieniami.
Jeśli jednak chcesz zapisać swoje ustawienia dla konkretnej
lokalizacji,możeszzapisać je w profilu użytkownika.
1.Aby zapisać ustawienia w wybranym profilu użytkownika, po
wybraniunumeruprofiluużytkownikawmenuUserProfile naciśnij
i przytrzymaj przycisk Namierzanie i Zatwierdź/Odrzuć.

Po zapisaniuprofiluużytkownikana ikonieużytkownikapojawi się
znakzatwierdzenia.
2.Aby wrócić domenuustawień,naciśnij razprzycisk Namierzanie
i Zatwierdź/Odrzuć.

WAŻNE! Po zapisaniu profilu użytkownika, jeśli użyjesz
tego profilu jako aktywnego profilu użytkownika, wszystkie
wprowadzonezmianyzostaną zapisane automatycznie.
Aby zachować zapisane ustawienia, musisz wybrać inny profil
użytkownika jako aktywny profil użytkownika.

Resetowanie profiluużytkownikadowartości początkowych
1. Aby wybrać zapisany profil użytkownika, który chcesz
zresetować użyj przycisków Plus (+) i Minus (-) w menu User
Profile.
2.Po wybraniu zapisanegoprofilu stają się funkcjonalneprzyciski
Prawo i Lewo. W przypadku niezapisanych profili użytkowników
przyciski te nie działają.
3.Naciskając przyciski Prawo i Lewozobaczyszikonyzapisywania
i resetowania.

4.Aby zresetować profil użytkownika,wybierz ikonę resetowania,
a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Namierzanie i
Zatwierdź/Odrzuć. Zniknie znacznik zatwierdzenia na ikonie w
profiluużytkownika.
5.Abywrócić domenuustawień,naciśnij razprzycisk Namierzanie
i Zatwierdź/Odrzuć.

Zapisz swoje ulubione ustawienia dla różnych lokalizacji i/lub
obiektów osobno w każdym trybie dla każdego z 4 profili
użytkowników.Łącznie maszaż 16różnych zestawów ustawień!
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Umożliwia dostosowanie poziomu podświetlenia
wyświetlacza zgodniezosobistymi preferencjami.

Zakres regulacji wynosi od 0 do 5 i od A1do A5.Na poziomie0
podświetlenie jest wyłączone. Na poziomach1-5świeci światłem
ciągłym. Na poziomachA1-A5zapala się tylko na krótki czas po
wykryciu obiektu lub podczas poruszania się po menu, a
następnie gaśnie.

Ustawienie to jest wspólnedla wszystkich trybów
pracy; zmiany w jednym z trybów działają we
wszystkich pozostałych trybach.

Ciągła praca podświetlenia wpłynie negatywnie na zużycie
energii, co nie jest zalecane. Po wyłączeniu i ponownym
włączeniu urządzeniaustawienie podświetlenia jest przywracane
do ostatnio użytego poziomu. Ustawienie to jest wspólne we
wszystkich trybach pracy; zmiana dokonana w dowolnymtrybie
obejmujerównieżpozostałe tryby.
Regulacja podświetlenia wyświetlacza
1. Naciśnij raz przycisk Zasilanie i Ustawienia. Wybierz
podświetlenie zapomocąklawiszy Prawo i Lewo.Bieżąca wartość
zostanie wyświetlona na ekranie.

2. Zmień poziom podświetlenia za pomocą przycisków Plus (+)i
Minus (-).
3.Aby wrócić do ekranu głównego,naciśnij raz przycisk Zasilanie
i Ustawienia.
Gdy podświetlenie jest włączone, będzie wyświetlana ikona
podświetlenia w sekcji informacyjnej u góry ekranu.

Funkcja ta daje użytkownikowi informację po wykryciu
obiektu,wywołując efekt wibracji.

Wibracje mogąbyć używane niezależnie lub razemzsygnalizacją
audio. Gdy sygnalizacja dźwiękowa jest wyłączona, wszystkie
sygnały podczas pracy urządzenia są przekazywane
użytkownikowiwyłącznie jakowibracje.
Zakres regulacji wibracji: 0-5. Przy 0 wibracja jest wyłączona.
Moc efektu wibracji może się różnić w zależności od głębokości
obiektu i prędkości przemiatania. Ustawienie to jest wspólne we
wszystkich trybach pracy.

Ustawienie to jest wspólnedla wszystkich trybów
pracy; zmiany w jednym z trybów działają we
wszystkich pozostałych trybach.

Gdy wyłączysz i włączysz ponownie urządzenie,wibracje będą
ustawione na ostatnim wybranym poziomie.
Regulacja mocywibracji
1.Naciśnij razprzycisk Zasilanie iUstawienia. Wybierz wibracje za
pomocą klawiszy Prawo i Lewo. Bieżąca wartość zostanie
wyświetlona na ekranie.

2.Możeszzmienić poziomza pomocą przycisków Plus (+)i Minus
(-).
3.Aby wrócić do ekranu głównego,naciśnij raz przycisk Zasilanie
i Ustawienia.
Gdy wibracje są włączone, ikona wibracji zostaniewyświetlona w
sekcji informacyjnej u góry ekranu.

Nawet jeśli wibracje są włączone, nie będą działały w menu
ustawień. Działają tylko na ekranie głównym.

6. Podświetleniewyświetlacza 7.Wibracje
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Jest to latarka używana do oświetlania skanowanego
obszaru podczas poszukiwań w nocy lub w ciemnych
miejscach.

Latarka LED nie działa, gdy urządzenie jest wyłączone. Używanie
latarki LED zaleca się włączanie tylko wtedy, gdy jest to konieczne,
ponieważ jej działanie zużywa dodatkowąenergię zbaterii.
Latarkę LED można ustawić na 0 (wyłączona) lub na 1 (włączona).
Latarka LED zawsze będzie wyłączona przy każdym uruchomieniu
detektora.
Włączanie i wyłączanie latarki LED
1.Naciśnij raz przycisk Zasilanie i Ustawienia. Wybierz latarkę LED
za pomocą klawiszy Prawo i Lewo. Aktualna wartość zostanie
wyświetlona na ekranie: 0 (wyłączona) lub 1(włączona).

2. Włącz lub wyłącz latarkę LED za pomocą przycisków Plus (+)i
Minus (-).
3.Aby wrócić doekranu głównego,naciśnij raz przycisk Zasilanie i
Ustawienia.
Gdy latarka LED jest włączona, zostanie wyświetlona ikona latarki
w sekcji informacyjnej u góry ekranu.

Funkcja ta służy do włączania i wyłączania połączenia
bezprzewodowegoBluetooth®.

Bluetooth® można ustawić na 0 (wyłączone) lub 1 (włączone). Gdy
wyłączysz i włączysz detektor, zacznie on pracować z ostatnio
wybranym ustawieniem.
Włączanie/wyłączanie połączenia Bluetooth®
1.Naciśnij raz przycisk Zasilanie i Ustawienia. Wybierz Bluetooth® za
pomocą klawiszy Prawo i Lewo. Bieżąca wartość zostanie
wyświetlona na ekranie.

2.Możeszzmienić wartość za pomocąprzycisków Plus (+)i Minus (-).
3. Po włączeniu połączenia bezprzewodowegozacznie migać ikona
słuchawek Bluetooth w sekcji informacyjnej u góry ekranu.
Po sparowaniu z dowolnymi słuchawkami Bluetooth® (Słuchawki
Nokta Makro BT lub inne), w sekcji informacyjnej zostanie
wyświetlona jednazponiższych ikon:

Połączono standardowe słuchawki Bluetooth®.

Połączono słuchawki aptX™ Low Latency.

4. Aby wrócić do ekranu głównego, naciśnij raz przycisk Zasilanie i
Ustawienia.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat słuchawek
NoktaMakro BT, zapoznajsię z instrukcją dołączoną dosłuchawek.
Jeśli w trybie Bluetooth® wciśniesz i przytrzymasz przycisk
Namierzanie i Zatwierdź/Odrzuć,wyświetlą się litery „Fd” na ekranie
przez2 sekundy, a lista słuchawek, które były wcześniej sparowane
zurządzeniem,zostanie usunięta. Jeśli chcesz potym sparować nową
parę słuchawek, musisz ponownie postępować zgodnie z instrukcją
parowania.

8. LatarkaLED

9. Bluetooth®

The LEGEND posiada wbudowany zegar,który znajdujesię
w prawym górnymroguekranu.

Ustawianie zegara
1.Naciśnij raz przycisk Zasilanie i Ustawienia. Wybierz ustawienie
zegara za pomocąklawiszy Prawo i Lewo.

2.Na ekranie pojawi się ikonaplusa (+).Naciśnij raz przycisk Plus (+).
3.Wprawym górnymrogu zobaczysz liczby i małą linię podnimi.
Linia będzie pod sekcją zegara. Za pomocą przycisków Plus (+)i
Minus (-) najpierw wybierz opcję zegara 24-godzinnego lub
12-godzinnego(jeśli wybrany jest zegar 12-godzinny,pojawi się
litera A dla AM lub litera P dla PM).

10.Zegar
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Po sparowaniu słuchawek z urządzeniem,słuchawki wyłączą się
automatycznie wcelu oszczędzaniaenergii jeśli dźwiękniebędzie
przesyłany do słuchawek przez14minut.



The LEGEND jest wyposażony w bezprzewodowe słuchawki
Bluetooth®. Słuchawki Bluetooth® NIE są wodoszczelne i nie
należy je narażać na działanie wody.
Połączenie bezprzewodowe działa, pod warunkiem, że
panel sterujący urządzenia jak i same słuchawki nie jest
zanurzony w wodzie.Innymi słowy, możeszużywać słuchawek
bezprzewodowych podczas poszukiwania w płytkiej wodzie z
cewką zanurzoną pod wodą. Należy jednak pamiętać, żeby nie
zanurzać słuchawek bezprzewodowych w wodzie.
W przypadkuzanurzeniapanelusterowania podwodą,przestanie
działać połączenie bezprzewodowe.Do tego rodzajuposzukiwań
należy zakupić nasze opcjonalne, przewodowe, wodoszczelne
słuchawki Nokta Makro do użytku na lądzie i pod wodą. Jeśli
nie zanurzasz słuchawek pod wodą a tylko panel sterujący, to
możeszzakupićnasze słuchawki przewodoweNokta MakroKoss
zwodoszczelnym złączem .
Jeśli chcesz używać The LEGEND z własnymi przewodowymi
słuchawkami, wyłącznie doużytkuna lądzie,możeszzakupićnasz
opcjonalnyadapter dosłuchawek przewodowychzwtykiem duży
Jack 1/4".

SŁUCHAWKI

11.Śledzenie czasu TimeTracking

KOMUNIKATYOSTRZEGAWCZE

The LEGEND oferuje użytkownikom unikalną funkcję;
śledzenie czasu. Począwszy od pierwszego uruchomienia,
zlicza czas użytkowania i możewyświetlić go na ekranie
powybraniu tej funkcji.

Po wybraniu funkcji śledzenie czasu TimeTracking w ustawieni-
ach,użytkownik możezobaczyć, ile czasu spędził zThe LEGEND
w formacie rok/miesiąc/dzień/godzina.
Wyświetlanie czasu pracy
1. Naciśnij raz przycisk Zasilanie i Ustawienia. Wybierz Time
Tracking za pomocąklawiszy Prawo i Lewo.

2.W prawym górnymrogumożeszzobaczyć, jak długo urządzenie
było aktywnie użytkowane.Dla przykładu, czas użytkowania na
powyższym ekranie to 1rok, 2miesiące, 20 dni i 5 godzin.
3. Aby wrócić doekranu głównego,naciśnij raz przycisk Zasilanie
i Ustawienia.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA
The LEGEND posiada możliwość aktualizacji oprogramowania.
Wszystkie aktualizacje oprogramowania dokonane po
wprowadzeniu urządzenia na rynek będą ogłaszane na stronie
internetowej produktu wraz z instrukcjami jak dokonać
aktualizacji.
System Version Information:
The software version of The LEGEND will be displayed at the
upper right corner each timeyou turn the detector on.
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4.Następnie zapomocąklawiszy Prawo i Lewo wybierz godzinęi
minuty orazustaw czas przyciskami Plus (+)i Minus (-).
5. Aby wrócić do menu ustawień, naciśnij raz przycisk Namierz i
Zatwierdź/Odrzuć.
6. Aby wrócić doekranu głównego,naciśnij raz przycisk Zasilanie
i Ustawienia.

Urządzeniewyłączy się samoczynnie powyświetleniu na ekranie
jednegoz poniższych komunikatów:

Sprawdź cewkę (CC)
Informuje o problemiew obwodziecewki. Możebyć to
problemze złączem cewki, możebyć poluzowane lub
całkowicie odłączone. Jeśli posiadasz inny detektor z
takim samym złączem cewki, upewnij się, że przez
pomyłkę nie podłączono niewłaściwej cewki. Jeśli
żadne z powyższych nie występuje, oznacza to, że
cewka lub jej kabel mogły ulec uszkodzeniu. Jeśli
problemnieustąpi pozmianiecewkina sprawną,może
to oznaczać problemzobwodemsterującym cewki.

Rozładowany akumulator (Lo)
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Lo” gdy
akumulator jest całkowicie wyczerpany. Urządzenie
wyłączy się samoczynnie.

Błąd systemowy(SE)
Jeśli urządzenie wyłączy się po tym ostrzeżeniu,
włącz je ponownie. Jeśli problem będzie się
powtarzał, zresetuj urządzenie, naciskając i
przytrzymując przycisk zasilania i ustawień przez30
sekund.Jeśli problemnadal występuje, skontaktuj się
zserwisem technicznym.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NoktaMakro Detectors zastrzega sobieprawodozmiany projektu, specyfikacji lubakcesoriów bezpowiadomienia i bez
żadnych zobowiązańani odpowiedzialności.

Częstotliowści pracy :Multi(2), 4kHz,10kHz,15kHz,20kHz,40kHz
Zakres częstotliwości audio :Zmienna od100Hzdo1200Hz
Tryby pracy :4 (Park / Pole / Plaża / Złote Pola)
Profile użytkownika : 4
Ilość tonów audio :60
Regulacja głośności : Tak
Regulacja granic tonów :Tak
Regulacja częstotliwości tonów :Tak
Regulacja sygnału progowegoTreshod :Tak
Dyskryminacja wybiórcza Notch : Tak
Strojenie dogruntu :Automatyczne /Ręczne /Śledzenie gruntu
Namierzanie :Tak
Przesunięcie częstotliwości : Tak
Redukcja szumów :Tak
Wibracje :Tak
Czułość :30 poziomow
Zakres Target ID :01-60
Cewki :The LEGEND WHP: LG28 28cm(11")DD

:The LEGEND Pro Pack: LG28 28cm(11")DDi LG1515cm(6") DD
Wyświetlacz :Dedykowany LCD
Podświetlenie :Tak
Latarka LED : Tak
Waga :1,4kg(3.0lbs.) łącznie zcewką
Długość :Regulowana w zakresie 63cm -132cm(25"-52")
Akumulator : Litowo-Polimerowy 5050mAh
Okresgwarancji : 3 lata

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymiznakamitowarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc.
Qualcomm®aptX™ to produkt firmy QualcommTechnologies,Inc.
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