TMD-101 Hızlı Kullanım
Kontrol Paneli
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Cihazı Açıp Kapama
Cihazı açmak için Açma Kapama tuşuna
bar dolmaya başlayana
kadar basılı tutunuz. Cihazı kapamak için Açma Kapama tuşuna
ekran ışığı sönene kadar basılı tutunuz.
Arama Modları
Cihazda statik ve dinamik olmak üzere 2 adet arama modu
bulunmaktadır:
tuşuna basarak modu seçebilirsiniz.
Statik Mod
Statik mod, non-motion (hareketsiz) bir moddur. Yani arama başlığını
hedefin üzerinde sallamadan, sabit tuttuğunuzda cihaz hedefe ses
vermeye devam eder. Uyarı sesinin şiddeti hedefe yaklaşıldıkça artar,
uzaklaştıkça azalır. Bu mod daha büyük ve derindeki hedefleri bulmak
için kullanılır.
Statik modda cihaz tüm hedeflere aynı
tonda uyarı sesi verir. Aynı zamanda
ekrandaki sinyal barı sinyalin şiddetine
bağlı olarak sağa doğru dolar.
Bu modda eşik sesi cihazın içinde sabitlenmiştir ve kullanıcı tarafından
ayarlanamaz. Topraktaki ve sıcaklıktaki değişimler bu modda eşik
sesinde kaymalara yol açar. Kaymalar ekranda sinyal şiddet barında
görünür ve sağ (pozitif) veya sol (negatif) yöne doğru gerçekleşebilir.
Pozitif kaymalarda cihaz ses verir, negatiflerde ise vermez. Kaymaları
engellemek için reset tuşuna basarak cihazı resetleyiniz. Bu modda
arama yaparken sık sık cihazı resetlemeniz tavsiye edilir.
ÖNEMLİ! Daha stabil bir arama yapmanız açısından arama esnasında
arama başlığını resetleme yaptığınız yükseklikte tutmaya çalışınız.
ÖNEMLİ! Resetleme işlemi bir metal üzerinde yapılırsa kayma negatif
yöne gerçekleşir ve cihaz aynı metali tekrar cihazı resetleyene kadar
görmez. Ayrıca cihazın derinliği de düşer.
Dinamik Mod
Bu modda cihaz değersiz metallere kalın tonda, değerli metallere ise
ince tonda ses verir.
Cihaz değersiz bir metal tespit ettiğinde barın sol tarafı
hedefin sinyal şiddetine göre orantılı olarak dolar.

Cihaz değerli bir metal tespit ettiğinde barın sağ tarafı
hedefin sinyal şiddetine göre orantılı olarak dolar.

Hassasiyet
Cihazın derinlik ayarıdır. Aynı zamanda cihazın çevreden
aldığı elektromanyetik sinyaller ile zeminden aldığı
gürültülü sinyalleri gidermek için kullanılır.
Hassasiyet ayarı 8 kademe olarak çalışır ve her mod için farklıdır. Her
mod önceden fabrika tarafından belirlenen hassasiyet ayarında açılır.
Gerektiğinde manuel olarak değiştirilebilir.
NOT : Yoğun mineralli zeminlerin cihazda aşırı yüklenmeye sebep
olduğu durumda hassasiyet seviyesini ekrandaki
uyarı ikonu
kaybolana kadar düşürünüz.

Ses
Artı (+) veya eksi (-) tuşlarına basarak sesi
ayarlayabilirsiniz.
Reset Tuşu
Statik modda cihazı resetlemek (sıfırlamak) için kullanılır. Bunun için
tuşa bir kez basmak yeterlidir.
Frekans Kaydırma
Cihazın yakınında aynı frekans aralığında çalışan başka bir
dedektörden veya çevreden aldığı elektromanyetik sinyalleri gidermek
için kullanılır. Cihaz arama başlığını havada tuttuğunuzda çok fazla
gürültü alıyorsa sebebi çevredeki elektromanyetik sinyaller veya
yüksek ayarlanmış hassasiyet olabilir.
Frekansı kaydırmak için, cihaz açıkken
tuşuna 3 saniye kadar
basılı tutunuz. Mod üzerindeki çerçeve yanıp sönmeye başlayacaktır.
Daha sonra hassasiyet ayarının artı (+) ve eksi (-) tuşlarını kullanarak
frekansı değiştirebilirsiniz.
Not : 5 saniye boyunca herhangi bir tuşa basılmadığı taktirde cihaz
ana ekrana geri döner.
Barın sol tarafında değiştirdiğiniz frekans değerini görebilirsiniz. + artı
veya - eksi tuşuna her bastığınızda bar dolar ya da boşalır. Toplamda
5 frekans değeri vardır ve merkez frekansı 3'tür.

TMD-101 Hızlı Kullanım
Uyarı İkonları
Düşük Batarya Uyarısı
Cihazın ekranındaki pil simgesi bataryanın doluluk oranını gösterir.
Batarya azaldığında pil simgesinin içerisindeki kutucukların sayısı da
azalır. Batarya bittiğinde batarya göstergesi yanıp sönmeye başlar.
Arama Başlığını Kontrol Edin
Arama başlığı verici sinyalinin kesildiğini ifade eder. Muhtemelen arama
başlığı konnektörü takılmamış, gevşemiş, yerinden çıkmış olabilir veya
arama başlığında arıza olabilir. Eğer arama başlığını değiştirdiğinizde
sorun devam ediyorsa, sorun sistem kutusu tarafında olabilir.
Aşırı Yüklenme
Yüzeye yakın ve/veya büyük hedefler aşırı yüklenmeye neden olabilir
ve cihaz sürekli siren sesine benzer bir ses vermeye başlar. Aynı anda
ekranda aşırı yüklenme ikonu
görünür. Böyle bir durumda ikon
kaybolana kadar arama başlığını yukarı kaldırınız.
Kablosuz Bağlantı
TMD-101'de kablosuz kulaklık kullanımı için dahili modül mevcuttur. Opsiyonel
olarak satılan Nokta Makro 2.4GHz kablosuz kulaklık eşleştirme talimatlarını
aşağıda bulabilirsiniz:

5. Dedektörü hassasiyet ayarının + tuşuna basılı tutarak açınız ve ekranın alt
orta kısmındaki kablosuz bağlantı ikonu
yanıp sönene kadar + tuşunu
bırakmayınız.
6. Eşleşme olduğunda ses kulaklıktan gelmeye ve mavi LED ışık her saniyede
bir yanıp sönmeye başlayacaktır. Ayrıca kablosuz bağlantı ikonu sabit olarak
görünecektir. Eşleşme olmazsa kablosuz bağlantı ikonu yanıp sönecektir. Bu
durumda yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız.
7. Eşleşme olduktan sonra seste bir bozulma veya diğer bir dedektörden parazit
alma durumu meydana gelebilir. Kanalı değiştirmek için cihaz açıkken arama
modu tuşuna
3 saniye kadar basılı tutunuz. Mod üzerindeki çerçeve yanıp
sönmeye başlayacaktır. Daha sonra ses ayarının artı (+) ve eksi (-) tuşlarını
kullanarak kanalı değiştirebilirsiniz. Barın sağ tarafında değiştirdiğiniz kanal
değerini görebilirsiniz. + artı veya - eksi tuşuna her bastığınızda bar dolar ya da
boşalır. Toplamda 20 adet kanal vardır. Kanal değişikliği yapılırken ekranın sağ
yarısında hiç barın olmadığı durum, kablosuz bağlantının kapalı olduğu durumdur.
Kablosuz kulaklığınızı kullanmadığınızda kablosuz bağlantı ayarını bu durumda
bırakmanız tavsiye edilir.
8. Eşleşme bir kez yapıldığında dedektör ve kulaklık her açıldığında otomatik
olarak eşleşeceklerdir.
9. Gerektiğinde sesi dedektörün ses ayarı ile kontrol edebilirsiniz.

1. DEDEKTÖRÜNÜZÜN KAPALI OLDUĞUNA EMİN OLUNUZ!
2. Kulaklığın üzerindeki beyaz düğmeye basılı tutarak kulaklığın açma-kapama
düğmesini açık konuma getiriniz ve kulaklıktan pil seviyesini bildiren bip sesi
duyulana kadar beyaz düğmeye basmaya devam ediniz.
3. 5 bip dolu pil, 4, 3, 2 bip azalmakta olan pil seviyelerini ve 1 bip de düşük
pil seviyesini ifade eder. Pil tamamen bitmek üzereyken ise kulaklıktan kısa
aralıklarla sürekli bir uyarı sesi duyulacaktır. Bu esnada pili şarj etmeniz gerekir.
ÖNEMLİ! Pil seviyesi azaldığında bağlantıda kopmalar veya bağlanmama olabilir!
4. Kulaklığın diğer tarafında bulunan mavi LED 2 saniyede bir yanıp sönmeye
başlayacaktır.

Fabrika Ayarları
Reset tuşuna
basılı tutarak cihazı açınız. Ekran ışığı yandığında reset
tuşunu bırakınız. Bir süre bar kendiliğinden dolup boşalacak, pil göstergesinin
içi dolacak ve cihaz fabrika ayarlarına geri döncektir.
Yazılım Güncelleme
TMD-101 yazılım güncelleme özelliğine sahiptir. TMD-101 satışa sunulduktan
sonra yapılan yazılım güncellemeleri ve bununla ilgili gerekli talimatlar, ürünün
internet sayfası üzerinden bildirilecektir.

Montaj

(4) Kolçak boyunu ayarlamak için
kırmızı kilidi ileri doğru ittiriniz.
Kolçağı aşağı-yukarı hareket
ettirerek pozisyonunu ayarladıktan
sonra, kırmızı kilidi tekrar zıt yönde
ittirerek sabitleyiniz. Kolçak bandını
resimde gösterildiği şekilde takınız
ve kolunuzun genişliğine göre
sıkarak ayarlayınız.

(3) Arama başlığı kablosunu
resimde görüldüğü gibi boruya
fazla gergin olmayacak şekilde
dolayınız. Daha sonra konnektörü
sistem kutusundaki arama başlığı
girişine takınız ve somunu sıkarak
sabitleyiniz. Sıkma esnasında ''tık
tık'' şeklinde ses gelecektir, bu
normaldir ve konnektörün tam
kitlendiğini ifade eder.

(2) Orta boruyu alt ve üst borularla
birleştirmek için mandalları açınız
ve boruları birbirine geçiriniz. Daha
sonra cihazın uzunluğunu
boyunuza göre ayarladıktan sonra
mandalları kapatarak sabitleyiniz.

(1) Contaları alt boru üzerindeki
yuvalarına yerleştirdikten sonra
alt boruyu arama başlığı
üzerindeki yerine yerleştiriniz.
Sıkma vidasını ve somunu
kullanarak arama başlığını alt
boruya sabitleyiniz. Bu işlemi
yaparken fazla sıkmamaya özen
gösteriniz.

