3. Kui laadimine on lõpule jõudnud, jääb laadimise oleku LED tuli põlema.

Heli

Aku laadimine

EQUINOX seeria detektoritel on sisseehitatud kõlar.
Seade ühildub samuti erinevate kõrvaklappidega.

EQUINOX seeria detektoritel on taaslaetav liitiumioonaku. Enne esmakordset kasutamist on soovitatav aku
täielikult laadida. Kiireima laadimisaja jaoks lülitage detektor laadimise ajal välja.

Lisavarustusena on saadaval erinevad
alternatiivlahendused. Lisateavet, sealhulgas
traadita ühenduse võimalustest, lugege täielikust
kasutusjuhendist.

1. Ühendage laadimiskaabli USB-pistik mis tahes tavalise toitega USB pessa.

2. Ühendage magnetilise laadija pistik detektori tagaküljel asuvasse pessa. Juhtpaneeli vasakus ülanurgas
olev laadimisoleku LED tuli hakkab ühtlaselt vilkuma.

4. Lukustage varred, keerates varre
lukustusmutreid päripäeva.
3. Ühenda keskmine vars ülemisega samal viisil.
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2. Vajutage alumise varre otsas olev vedruga
tihvt varre sisse ja libistage alumise varre ots
keskmise varre sisse nii, et tihvt jõuab keskmise
varre sees olevate varre pikkuse reguleerimise
aukudeni. Tihvt klõpsab omale kohale.
1. Keerake varte lukustusmutrid lahti, keerates
neid vastupäeva.

2. Varte ühendamine
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3. Joondage otsimispooli pistik ja juhtpaneeli
taga asuv otsmispooli pistikupesa.
Ühendage pistik juhtpuldi taga asuvasse
pistikupessa, pingutades kergelt
kinnitusrõngast.
2. Fikseeri kaabel varrele kaasas olevate
takjakinnitustega nii alt kui ülevalt.

1

3
2

1. Keri otsimispooli kaabel ümber varre, alustades
kerimist varre pealt. Veendu, et jätad
otsimispooli liikumiseks vajaliku kaabli varu.
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4. Ühendage otsimispool

1

4. Pingutage ettevaatlikult kinnituspolt ja mutter.
Ärge pingutage üle!
3. Ühendage otsimispool ja alumine vars
plastikust poldi ja mutriga.

1

2

Veendu, et alumise varre teises otsas olev
metallist tihvt oleks suunatud alla!

3. Avage käetoe rihm, jättes takjarihmapoolne
külg ülesse. Tõmmake rihm läbi mõlema
käetoes oleva pilu. Veenduge, et rihma ots
kinnitub käest väljaspoole.
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2. Ühendage käetugi, vars ja jalg kruviga. Keerake
kruvi ettevaatlikult kinni.

2. Libistage alumine vars otsimispooli
kinnituskõrvade vahele.

1. Otsimispooli kinnitamine

3. Kinnitage käetugi ja jalg

1. Paigalda kaks kummist seibi alumise varre
otsas olevatesse pesadesse.

1. Asetage käetugi ülemise varre ülaosale.
Asetage käetugi otse küünarnuki alla, seejärel
joondage käetoe keskmine auk lähima varre
auguga.
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Kokkupanek | EQUINOX seeria detektori kokkupanekuks järgige neid samme
Omadused

EQUINOX 600
EQUINOX 800
Park, Põld, Rand
Park, Põld, Rand, Looduslik kuld
6 × kasutaja enda koostatud profiili
8 × kasutaja enda koostatud profiili
5, 10, 15, kõik korraga
5, 10, 15, 20, 40, kõik korraga
3.5 mm (1/8") / Bluetooth® / aptX™ Low
3.5 mm (1/8") (32 oomi)
Latency
Jah, WM 08 ei sisaldu komplektis
Jah, WM 08 sisaldub komplektis
Veekindel kuni 3 m
12 tundi, laadimisaeg ≈ 4 tundi
EQX 11 DD otsimispool

Otsimisrežiimid
Töösagedus (kHz)
Kõrvaklapid
WM 08 ühilduvus
Veekindel
Aku tööaeg (ligikaudne)
Standard otsimispool

Toote täieliku spetsifikatsiooni ja kasutamise juhiste saamiseks
lugege täispikka kasutusjuhendit veebilehel www.minelab.com
GARANTIITINGIMUSED

Täielike garantiitingimuste kohta lugege veebiaadressilt www.
minelab.com/warranty-conditions. Registreeri toote
garantii register.minelab.com
VASTAVUS

Teave kasutajale (FCC lõik 15.105)
SEADE ON KOOSKÕLAS FCC REEGLITEGA (LÕIK 15).
Seade vastab tingimustele: (1) seade ei põhjusta kahjulikku
interferentsi, ja (2) seade kannatab vastuvõetud interferentsi,
kaasa arvatud interferentsi, mis võib põhjustada seadme
soovimatut käitumist.
MÄRKUS: B-klassi seadmed
Seda seadet on testitud ja kinnitatud, et see vastab FCC reeglite
15. osas sätestatud B-klassi digitaalseadmete piirangutele.
Need piirangud on loodud mõistliku kaitse tagamiseks kahjulike
häirete eest elamurajatistes.

Alustusjuhend

See seade genereerib, kiirgab ja kasutab raadiosageduslikku
energiat ning kui seda ei kasutata vastavalt juhistele, võib
see põhjustada raadioside häireid. Siiski ei ole garantiid, et
ka juhiste järgimisel häireid ei esine. Kui see seade põhjustab
raadio- või televiisori vastuvõtu häireid, mida saab kindlaks
teha seadme sisse- ja väljalülitamise kaudu, soovitatakse
kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise
meetme abil:
• suunake raadio- või televiisori vastuvõtuantenn ümber või
paigutage see ümber,
• suurendage seadme ja vastuvõtja vahekaugust,
• ühendage seademed erinevatesse pistikupesadesse,
• abi saamiseks pöörduge edasimüüja või kogenud raadio- või
teletehniku poole.
Hoiatus: Kõik muudatused või modifikatsioonid, mida Minelab
Electronics ei ole selgesõnaliselt heaks kiitnud, võivad tühistada
kasutaja volitused seda seadet kasutada.

TÖÖSAGEDUS

Detektori töösagedust saab seadistada vahemikus 5 kHz kuni 40 kHz.

Austraalia & Vaikne ookean

Põhja-, Lõuna- & Kesk-Ameerika

+ 61 8 8238 0888
minelab@minelab.com.au

+1 630 401 8150
minelab@minelab.com

Euroopa & Venemaa

Üksikasjaliku teabe saamiseks lugege täispikka kasutusjuhendit.
Kasutusjuhend laadige alla saidilt www.minelab.com

Minelab Electronics,
PO Box 35, Salisbury South
South Australia 5106

Lähis-Ida & Aafrika

+353 21 423 2352
minelab@minelab.ie

+971 4 254 9995
minelab@minelab.ae

Minelab®, EQUINOX®, Wi-Stream ™, Multi-IQ®, 5F × 8 ™ ja 3F × 3 ™ on Minelab Electronics Pty. Ltd kaubamärgid. Pildid ja graafika on mõeldud ainult
illustreerimiseks; toote konfiguratsioon ja spetsifikatsioonid võivad näidatust erineda. Üksikasjalikke kasutusjuhiseid leiate toote kasutusjuhendist.
Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja Minelab kasutab neid kaubamärke
ainult litsentsi alusel. Qualcomm® aptX ™ on ettevõtte Qualcomm Technologies International, Ltd toode.
4901-0248-3-EN

Alustamine | 4 sammu alustamiseks.

Enne esmakordset kasutamist on soovitatav aku täielikult laadida (≈ 4 tundi).

1. Lülita seade sisse

2. Vali otsimisrežiim

3. Müra vähendamine

4. Alusta otsimist!

Vajuta sisselülitamise nuppu juhtpaneeli küljel.

Vali optimaalne otsimisrežiim vastavalt enda
asukohale (skeemil EQUINOX 800 menüü).

Seadete menüüst vali müra vähendamine ja vajuta
nuppu automaatseks müra vähendamiseks.

Tagasi otsimisrežiimi minemiseks vajuta
ja alusta otsimist!

nuppu

Selle rakendumine võtab umbes 8 sekundit.

Otsimisrežiimid | Igal tuvastusrežiimil on kaks muudetavat, unikaalsete vaikesätetega, otsinguprofiili.
Park

Põld

Kõik metallist esemed
/ Mündid

Parim režiim soolastes ja kõrge
mineraalsusega tingimustes kuiv liiv, märg liiv, veepiir, vees.

Eelistatud režiim põldudel

Sobilik risustatud pinnastes ja üldiseks
metallist esemete otsimiseks.

kõikide metallist esemete otsimiseks.

Ehted

Mündid / Juhuleiud

Kuld*

Rand

Väikesed mündid/
Juhuleiud

Märg / Kuiv liiv

Sobib kõige paremini loodusliku kulla
otsimiseks kõrge mineraalsusega pinnases.

Vees / Vee piiril

Vähese mineraalsusega
maapind

Kõrge mineraalsusega
maapind

Juhtpaneel | Metalliostija seadete vaatamine ja muutmine.
Juhtmevaba heli
Lühiajaline vajutus juhtmevaba heli nupul lülitab juhtmevaba
ühenduse sisse ja välja.

See tärn kuvatakse funktsioonidele, mis on olemas ainult EQUINOX 800 mudelil.
Toide
Lühiajaline toitenupu vajutus lülitab detektori sisse ja välja.
Pikk vajutus (5 sekundit) taastab detektori tehaseseaded.
Taustvalgustus
Valib taustvalgustuse
heleduse * või lülitab
taustvalgustuse sisse ja välja.
Kui taustvalgus on sisse lülitatud,
ilmub taustvalgustuse ikoon.

Tundlikkuse indikaator
Näitab tundlikkuse taset
(25 astet).
Tundlikkuse reguleerimiseks
vajutage
ja
nuppe.

Otsimisrežiim
Vali otsimisrežiim: Park, Põld, Rand, Looduslik kuld*
Igal otsimisrežiimil on 2 muudetavat otsimisprofiili.

Aku laetus
Roheline LED tuli näitab
aku laetust laadimise ajal.
Laadimine on võimalik ka
otsimise ajal kui kasutada välist
akupanka.
Vilgub: laeb akut
Põleb pidevalt: aku täis

70% –100%
30% – 70%
<30%
<5%
Laadige akut, kui aku ikoon
hakkab vilkuma.

Otsimisrežiim

Otsimisrežiimi nupu lühike vajutamine kerib
otsimisrežiimide vahel.
Aktiivse otsinguprofiili tehaseseadete taastamiseks
hoidke nuppu all 5 sekundit.

aptX™ Low Latency
kõrvaklapid

WM 08 juhtmevaba
heli moodul

Kuni 4 WM 08 juhtmevaba heli moodulit saab ühendada samaaegselt
1 seade ühendatud
Sügavuse indikaator
Näitab tuvastatud leiu
hinnangulist sügavust
(5 astet).

3 seadet ühendatud
Maapinna jälgimine
Näitab, et maapinna
mineraalsuse jälgimine on sisse
lülitatud.

Kasutaja profiil*
Kasutajaprofiili pika nupuvajutusega salvestatakse detektori praegused
seaded.

Otsimisprofiilid

Metalliostija seadete menüü
Seadete nupu lühikese vajutamisega avatakse
detektori seadete menüü ja sirvitakse seda.

Tavalised Bluetooth®
kõrvaklapid

Lühiajaline vajutus lülitab eelnevalt salvestatud seaded sisse või välja.
Valikuline metallide eristamine
Eristamisskaalal on 50 segmenti (–9 kuni 40) leiu materjali täpseks
määramiseks.

Seaded

Kui antud seadel on peenhäälestuse võimalus
olemas siis nupu pikk vajutus avab täpsemate seadete
Peenhäälestuse
menüü.
võimalus
ja
nupud muudavad seadete väärtusi.

Signaali lubamiseks või keelamiseks tuleb vajutada Luba /
Keela nuppu kohe peale signaali kuvamist ekraanil.
Metallide eristusgraafikut saab muuta ka seadete menüüs.

Täpsemad seaded

ja
nupud võimaldavad liikuda piki eristusgraafikut ja Luba /
Keela nupu vajutus lubab või keelab valitud segmendi.

Helitugevus
0 kuni 25

Leiusignaali helitugevus
Must metall | Väärismetall*

Taustaheli tase
0 kuni 25

Taustaheli tooni kõrgus*
0 kuni 25

Signaali numbrid –9 kuni
0 näitavad musta metalli
olemasolu, näiteks –5.

Leiu helitoonide arv
1, 2, 5, või 50

Leiusignaali tooni kõrgus
Must metall | Väärismetall*

Luba / Keela
50 Metallide eristussegmenti

Leiusignaali tooni piir
Must metall | Väärismetall*

Avastamiskiirus
1 kuni 3 | 1 kuni 8*

Raua sisaldus leius
0 kuni 3 | 0 kuni 9*

Seaded
Müra vähendamine
Automaatne | Manuaalne*
Maapinna mineraalsus
Automaatne | Manuaalne

Kõik metallid
Kõik metallid nupp võimaldab sisse ja välja lülitada metallide
eristamise.

Signaali numbreid 1 kuni
40 kuvatakse väärismetalli
sisalduse korral, näiteks 32.

Töösagedus
Kuvab valitud töösagedust.
Sageduse nupu vajutus muudab metalliotsija töösagedust
valitud otsimisrežiimi sageduste piires.
Eseme asukoha määramine (Pinpoint)
Aitab määrata eseme täpse asukoha enne eseme väljakaevamist.
Täpse asukoha määramiseks vajuta ühekordselt nuppu.
Otsimisrežiimi tagasi saamiseks vajuta nuppu uuesti.

Näitab hetkel valitud
töösagedust kilohertsides (kHz):
5, 10, 15, 20* või 40*.

Nurksulud kuvatakse,
kui valitud on üheaegne
mitmesageduslikkus.

