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MOST ÉRKEZETT MEG AZ APEX KÉSZÜLÉKEM, DE NEM 
KAPCSOL BE. MIT TEGYEK?
Az Apex újratölthető lítium akkumulátorral működik. 
Ezek az akkumulátorok a gyárból minimális töltöttség 
mellett kerülnek kiszállításra. Néha a terméktesztelés 
során teljesen lemerülhet az akkumulátor. Mi azt 
javasoljuk, hogy használat előtt 4-5 órán keresztül 
töltse az Apex készüléket a teljes feltöltöttség 
biztosítása érdekében. Az LCD-kijelzőn közben villogni 
fog az akkumulátor ikon annak jelzésére, hogy a töltés 
folyamatban van.

AZ APEX ELVILEG 4-5 ÓRA ALATT TELJESEN 
FELTÖLTŐDIK. AZ ENYÉM MÁR 6 ÓRÁJA TÖLT, DE 
NEM TŰNIK GYORSNAK A FOLYAMAT. MIT TEGYEK?
Az Apex gyorstöltő rendszere 500 mA (1/2 amper) 
áramfelhasználást igényel a lehető leggyorsabb 
töltéshez. A legtöbb fali töltő képes ezt az áramot 
biztosítani. Azonban a régebbi USB-töltők esetleg csak 
100 mA áram leadására képesek. Ha a vártnál lassabb 
a töltés, próbáljon meg másik adaptert használni. A 
legjobb, ha kerüli az olyan USB-hubok használatát, 
amelyekkel egynél több USB-kábel csatlakoztatása 
lehetséges. Ezek az eszközök gyakran korlátozzák az 
elérhető áram mennyiségét. A töltés meggyorsítása 
érdekében az Apex készüléket töltés közben ki kell 
kapcsolni.

EGY TÖLTÉSSEL MENNYI IDEIG KÉPES MŰKÖDNI AZ 
APEX KÉSZÜLÉKEM?
Az Apex akkumulátora körülbelül 15 órás üzemidőt 
képes biztosítani egy teljes feltöltéssel. Ez az időtartam 
változhat, mivel a különböző frekvenciájú 
üzemmódokra és háttérvilágítás-beállításokra eltérő 
áramfelhasználás jellemző.

MI A VÁRHATÓ ÉLETTARTAMA AZ APEX 
AKKUMULÁTORÁNAK? VOLT MÁR OLYAN 
ÚJRATÖLTHETŐ AKKUMULÁTORT HASZNÁLÓ 
KÉSZÜLÉKEM, AMELYIKBEN CSAK EGY ÉVIG 
MŰKÖDÖTT AZ AKKUMULÁTOR.
Az Apex készülék a legtöbb mobiltelefon 
akkumulátorhoz hasonló típusú akkumulátort 
alkalmaz. Ezek az akkumulátorok jól tartják a töltést a 
tárolás során, és sok töltési/kisütési ciklusra képesek, 
így hosszú az élettartamuk. Az akkumulátorgyártótól 
kapott tájékoztatás alapján arra lehet számítani, hogy 
az Apex készülék heti 5 napon át, napi 8 órában 
történő használata mellett az akkumulátorok 4 év után 
még mindig rendelkeznek majd a kapacitásuk 80%-
ával. Ez nem feltétlenül garantált, de nagy 
valószínűséggel az akkumulátor sokáig fog működni.

AZ APEX AKKUMULÁTORA CSERÉLHETŐ?
Nem nehéz az akkumulátor cseréje, de javasoljuk, 
hogy szükség esetén ezt a Garrett gyárában vagy a 
megfelelő felszereléssel rendelkező tanúsított Garrett 
szervizközpontban végezzék el.
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AZ APEX SZOFTVER FRISSÍTHETŐ?
Igen, az Apex modellt úgy tervezték, hogy frissíteni 
lehessen a mikro-USB kábellel. Amikor elérhetővé 
válik a következő szoftverfrissítés, a Garrett a 
weboldalán és a közösségi média-felületén keresztül 
értesíti erről az ügyfeleket.

HASZNÁLHATOM AZ APEX KÉSZÜLÉKEMMEL 
BÁRMELYIK GARRETT Z-LYNK VEZETÉK NÉLKÜLI 
MODELLT, PÉLDÁUL AZ MS-3 FEJHALLGATÓT ÉS A 
PRO-POINTER AT MODELLT?
Igen. Bármely Garrett Z-Lynk vezeték nélküli termék 
kompatibilis az Apex készülékkel. Ha másféle típusú 
fejhallgatója vagy fülhallgatója van, azt is 
használhatja az opcionális Garrett WR-1 Z-Lynk 
vevőmodullal együtt.

HASZNÁLHATOM MÁS FÉMDETEKTOR GYÁRTÓK 
VEZETÉK NÉLKÜLI FEJHALLGATÓIT AZ APEX 
KÉSZÜLÉKKEL?
Nem. A Z-Lynk vezeték nélküli technológia a Garrett 
saját fejlesztését képezi, és nem kompatibilis a 
piacon elérhető más vezeték nélküli fejhallgató 
márkákkal.

HASZNÁLHATOK BLUETOOTH® FEJHALLGATÓKAT 
VAGY FÜLHALLGATÓKAT?
Nem. A másfajta vezeték nélküli technológiák nem 
kompatibilisek a Z-Lynk-kel.

MIÉRT DÖNTÖTT A GARRETT OLYAN VEZETÉK 
NÉLKÜLI RENDSZER MELLETT, AMELY NEM 
MŰKÖDIK MÁS RENDSZEREKKEL?
A Z-Lynk rendszert úgy fejlesztették ki, hogy a 
jelenleg elérhető vagy fejlesztés alatt álló 
technológiákkal összehasonlítva a lehető legjobban 
minimalizálja a „késést”. Például a hagyományos 
Bluetooth technológia esetében a hangátadás késése 
miatt megtörténhet, hogy a felhasználó akár néhány 
centiméterrel elmozdul az adott céltárgytól, mielőtt 
a csipogást hallhatná. A Z-Lynk rendszer ehhez 
képest akár hatszor gyorsabb, így Ön már akkor 
hallhatja a célhangot, amikor a keresőtekercs még a 
megfelelő tárgy felett van.

A NORMÁL VEZETÉKES FEJHALLGATÓIMAT 
SZERETNÉM HASZNÁLNI, DE A CSATLAKOZÓDUGÓ 
0,63 CM, AZ APEX PEDIG 1,27 CM-ES 
CSATLAKOZÓVAL RENDELKEZIK. MIT TEGYEK?
A Garrett kínál kiegészítőt erre a célra is: az 1,27 cm-es 
csatlakozóhoz egy átalakítót, amellyel használható a 
0,63 cm-es méret is. A kábel pedig elég hosszú ahhoz, 
hogy a 0,63 cm-es csatlakozódugót a kartámasz alá is 
el lehessen helyezni, így a vezetékek nem feszülnek 
meg feleslegesen, és útban sem lesznek.

AZ APEX KÉSZÜLÉK ELVILEG „IDŐJÁRÁS-ÁLLÓ”. EZ 
MIT JELENT?
A Garrett Apex modelljét úgy tervezték, hogy 
megakadályozza az esőcseppek bejutását a detektor 
házába akár szeles időjárásban is. Fontos, hogy 
behelyezze a gumi fedeleket az USB-port és a 
fejhallgató nyílásaiba a védelem biztosítása 
érdekében. Az Apex keresőtekercsét és az alsó szárát 
teljesen el lehet meríteni vízben, de a vezérlődoboz 
soha nem kerülhet víz alá. A burkolatba bejutó 
bármilyen kis mennyiségű víz a detektor 
meghibásodását eredményezheti.

AZ APEX MODELLHEZ J ELENLEG CSAK EGY 
KERESŐTEKERCS ELÉRHETŐ, A STANDARD 6" X 11" DD 
VI PER™  TEKERCCSEL. LESZNEK KÉSŐBB TOVÁBBI  
TEKERCSEK AZ APEX-HEZ?
Igen. A Garrett jelenleg azon dolgozik, hogy az Apex 
modellhez biztosítsa a kompatibilitást a népszerű 5" x 
8" és 8,5" x 11" DD tekercsekkel, valamint más 
tekercsek is fejlesztés alatt állnak.

HASZNÁLHATOM AZ ACE SOROZATHOZ KÉSZÜLT 
TEKERCSEIMET AZ APEX KÉSZÜLÉKEMHEZ?
Nem. Az új Viper tekercs és a jövőben elérhető Apex 
keresőtekercsek alacsony impedanciájú, széles 
sávszélességű tekercsek, amelyek támogatják az új 
Apex Multi-Flex™ többfrekvenciás technológiát. A 
korábbi ACE tekercsek ezért nem kompatibilisek az 
Apex detektorokkal.
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