
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
        

         
 

        Fabrikkinnstillinger 
       Foruten Grunnbalanse, Frekvensskifte og LED-lommelykt lagres alle innstillinger automatisk når du slår av.  
       For å gå tilbake til fabrikkinnstillinger: Slå på detektoren. Når Simplex-logoen vises på skjermen, trykk og hold inne  
       både Innstillinger         og  Pinpoint/Bekreft-knappen       . Hold begge knappene til tre korte pipelyder høres.  
        

 
  

Søkefølsomhet 

Metall-ID (Target ID) 

Mineraliseringsnivå 

* Til venstre ved notch diskriminering  
* Til venstre ved valg av søkemodus 
* Endring av innstillinger 

Pinpoint / Mute / Bekreft 
* Pinpoint: Trykk og hold for å  
  lokalisere funn. 
* Mute: Trykk én gang mens du  
  søker. 
* Bekreft: 
 1) Grunnbalansering: Bruk ved    
 innstilling av grunnbalanse ( ).  
 Trykk og hold for å autobalansere. 
 2) Avvis/Godta: Bruk ved innstilling   
 av notch diskriminering ( ). 
 Trykk én gang for å avvise eller  
 godta. 

 

* På/Av: Trykk og hold i 3 sekunder. 
* Reduser søkefølsomhet: Trykk for å gå ned et hakk. 

  Skala for Metall-ID (Target ID)  

Notch ID 
(Hver boks er på 5 ID-er) 

Søkemodus 
(Jorde/Park 1/Park 2/Strand/Alle metaller) 

Dybdeindikator 

Batterinivå 

 

Øke søkefølsomhet / Til hovedmeny 
      * I hovedmeny: øk søkefølsomhet 

   * I innstillingsmeny: Gå tilbake til  
        hovedmeny 

 

* Til høyre ved notch diskriminering  
* Til høyre ved valg av søkemodus 
* Endring av innstillinger 

 

Innstillingsmeny: 
Trykk for å åpne innstillingsmeny. 
Trykk flere ganger for å gå videre  

i innstillingsmenyen. 
 



 

   INNSTILLINGSMENY                                                                     Nokta Makro Simplex+ - v. 2.77 
  
                      Volum: juster med +/- 
 

Grunnbalanse: Hold inne Pinpoint/Bekreft-knappen       , og pump coilen opp og ned.  

 

                   Jernvolum: Juster eller skru av den lave jerntonen med +/-  
 

Notch diskriminering: Fjern uønskede metaller fra deteksjon. Hver boks representerer en gruppe  
på 5 ID-er. Enhver kombinasjon av disse boksene kan avvises eller aksepteres. 

            Automatisk: 
            1) Sving coilen over metallet du vil fjerne. Boksen som representerer ID-gruppen for dette  

     metallet, vil bli uthevet i svart. 
            2) Trykk på bekreft-knappen       .  
           Manuelt: 
           1)             vises på skjermen sammen med en liten pilmarkør øverst på skjermen under ID-linjen. 
           2) Flytt pilmarkøren med knappene +/-, og velg boksen som inneholder ID-en du vil eliminere.  

            3) Trykk på bekreftknappen       . ID-boksen blir uthevet i svart.  
 

      Skifte av frekvens: For å fjerne elektromagnetisk forstyrrelse (EMI), skift frekvens med +/-. 
 

    Trådløst: 0 = Av. Kanaler, 1-5, velg med +/- 
 

    Vibrasjon: Slå på/av med +/-  
 

    Lysstyrke: Bakgrunnsbelysningen på skjerm og tastatur. Lysstyrke 1-4, 0 = Av.  

                         A1-A4 = Auto (lyser en kort stund når et mål blir oppdaget, og mens du bruker menyen). 
 

    LED-lommelykt: Slå på/av med +/- 
 

 
 
 
 

  
 


