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INTRODUKTION TIL Q30 SERIEN 

Tillykke med dit køb!
Velkommen til den spændende verden af skattejagt og lykønskning med dit køb af en Quest 30-serie 
metaldetektor.

Hele linjen af Quest-metaldetektorer er designet til at tilbyde dagens skattejægere udstyr af høj kvalitet, til 
overkommelig pris, der giver enestående ydelse i marken under en lang række forhold. Quest 30-serien 
har funktioner, der typisk findes på detektorer, der koster og vejer meget mere, på trods kan de let justeres, 
så de passer til dine personlige præferencer og behov.

Q30-serien af metaldetektorer fra Quest byder på en bred vifte af funktioner til spændte detektorister til en 
meget overkommelig pris. Nu kan du bruge avanceret teknologi til en pris på begynderniveau og begynde 
at finde værdigenstande, så snart du har pakket ud og monteret din nye detektor.

Denne betjeningsvejledning hjælper dig med at samle og forstå funktioner i kort rækkefølge, som giver dig 
mulighed for at komme ud i marken og begynde at finde mistede værdigenstande med tillid. Det dækker 
Q30-serien: Der inkluderer Q30 og Q30 +. Den eneste forskel mellem de to modeller er, at Q30 + leveres 
med indbyggede trådløse funktioner og inkluderer et sæt Quest's WireFree Lite-hovedtelefoner.

Så lad os komme igang med din nye Q30 or Q30+!
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SAMLING AF Q30 / Q30+ 

Q30-serien leveres pakket med alt hvad du behøver for at samle den og begynde at detektere. Efter at 
have pakket alle dele ud, der er inkluderet i pakken, skal du udføre følgende for at samle din nye detektor:

1. Installer sorte gummi skiver på den nederste stang, og fastgør søgespolen ved hjælp af den
medfølgende bolt og spændmøtrik. FORSIGTIG: Stram ikke bolten for meget, da det kan få
monteringsører til at revne.

2. Indsæt den nederste stang i centerstangen, og brug læsen til at fastgøre den nederste stang i
position.

3. Indsæt midterste stang i den øverste stang, og gentag processen med at fastgøre den på plads ved
hjælp af låsen.

4. Skub kontrolboksen på det øverste skaft, og placer den ca i midten af skaftet. Lås den i position
med låsen på stange.

5. Monter armstøtten / stativet på plads ved hjælp af den lille skrue, der er placeret i bunden af 
enheden.

6. Forlæng de nederste og midterste stænger til en behagelig længde baseret på din højde. Fastgør
dem på plads med låse.

7. Vikle søgespolekablet rundt om stængerne ved at føre kablet hen over toppen af den nedre skaft og
fortsætte med at gøre det, indtil stikket når kontrolboksen. Sæt kablet i stikket på bagsiden af 
skærmen. Spænd låseringen sikkert. FORSIGTIG: Vikle ikke kablet for tæt, da det kan trækkes ud
af spolen, hvis spolen bliver bøjet tilbage. Dette er IKKE dækket af garantien! Hvis ønsket træk,
velcro-remmen gennem slidserne på armstøtten. Når armen er på plads, skal du trække remmen
over armen, så stroppen er løs nok til at trække armen ind og ud af armstøtten, når du lægger den
ned for at grave et mål fri.

8. Tag fat i detektoren, og sving søgespolen over gulvet. Hvis svingene føles ubehagelig, skal du
justere placeringen af centerstangen, den nederste stang eller kontrolboks/ håndtagsenheden ved
hjælp af de respektive låse. Den ideelle position giver dig mulighed for at rejse dig ret op og svinge
søgespolen over jorden uden at bøje dig.

9. Tilslut det opladerkabel, der følger med detektoren, og tilslut et standard USB-væg / ladestik. Lad
detektoren være tilsluttet i cirka 3-4 timer for at oplade batteriet helt første gang.

10. Tilslut opladningskablet til de trådløse hovedtelefoner (kun Q30 +), og lad dem oplade helt, før de
bruges første gang. Det GRØNNE lys slukker, når batteriet er opladet.

Det er alt der skal gøres for at samle din nye detektor . . . .

Lad os se på hvad detektoren kan og hvordan dan den bruges i felten!
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Q30 SERIE KONTROLBOKS OG DISPLAY

Designet af kontrol knapper i Q30-serien sørger for, at enhver justering kan foretages hurtigt og uden at 
skulle rulle gennem flere lag på skærmmenuer. Detektoren styres gennem:

· To knapper på den øverste venstre side af kontrolboksen
· En knap på den øverste højre side af kontrolboksen (Q30 + har en ekstra knap)
· Fem knapper på forsiden af kontrolboksen

KNAPPER:

• [A] - Knapper på venstre side af boksen: Disse bruges til at justere lydstyrken, der høres fra den
interne højttaler / hovedtelefoner, samt til at vælge vibrationsniveauet i håndtaget, hvis du har valgt at
slå højtaler fra og være advaret af mål ved hjælp af vibrationer. Dette er yderst nyttigt, når du søger
under vand uden vandtætte hovedtelefoner, eller hvis du er hørehæmmet i nogen grad.

• [B] - Knapper på højre side af huset (nederste på Q30 +): Dette aktiverer et af de to niveauer af
baggrundsbelysning, der er på LCD-skærmen, som hjælper, når du søger under dårlige eller uden
lysforhold. Den deaktiverer også denne funktion for at spare på batteriets levetid.

• [C] - Øvre knapper på højre side af huset (kun Q30 +): Dette aktiverer den trådløse lydfunktion og
giver Q30 + mulighed for at oprette forbindelse til trådløse WireFree Lite-hovedtelefoner, der er
inkluderet i detektoren (se afsnittet om paring af hovedtelefoner for detaljer) .

• [D] - Op / ned - knapper: Dette bruges til at justere detektorens følsomhed, når hovedskærmen vises
eller en af de specifikke funktioner, der er tilgængelige i de individuelle søgemetoder, i tilstanden
Menuindstillinger. (se afsnittet Søgningstilstande, til hvilke funktioner der kan justeres i hver
søgefunktion)

• [E] - Pinpoint: Dette aktiverer ikke-bevægelses pinpoint funmktion, der giver dig mulighed for at
indkredse det detekterede mål for at nemt at kunne grave målet frem
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[F] - Power & Menu valg: Dette er en knap med dobbelt funktion. Når den holdes nede, tænder/slukker
detektoren. Når der trykkes på og slippes, scroller den gennem de forskellige indstillinger, der vises

gennem ikoner og meddelelser i bunden af skærmen. Disse vil blive beskrevet mere detaljeret senere.

[G] - Notch-diskrimination Accepter / afvis: Dette giver dig mulighed for at acceptere / afvise et hvilket
som helst af de individuelle segmenter, der er vist omkring den ydre kant af LCD-skærmen, når indstillingen
EXCLUDE ID er valgt fra menuen
[H] - Jord Balance / Valg af søgeprogram: Denne knap har en dobbelt funktion - det giver mulighed for at
indstille jordbalancen nøjagtigt og bruges også til at vælge det ønskede søgeprogram. Begge funktioner vil
blive dækket senere i denne vejledning.

IKONER

• [1] - Audio / Vibrations tilstand: Dette informerer dig om, hvilken metode til atsiganlere brugeren om
et detekteret mål, der er aktiv; dvs. lyd- eller vibrationstilstand.

• [2] - Batteristyrkeindikator: Dette ikon viser dig den aktuelle niveau for det interne Li-PO
genopladelige batteri.

• [3] - Søgeprogrammer: Det aktive søgeprogram vises via ikonerne på LCD-skærmen. Q30-serien har
seks (6) forskellige søgeprogrammer at vælge imellem baseret på den type område, du søger, og det
type mål, du søger efter.

• [4] - Indstillingsindstillinger: De indstillinger, der kan justeres i hver af søgeprogrammerne, vises på
tværs af skærmen under ikonet Søgeprogram. BEMÆRK: Forskellige søgeprogrammer har forskellige
indstillinger, der kan justeres.

• [5] - Lydtilstand: Dette ikon afspejler den lydindstilling, der er aktiv; dvs. lednings hovedtelefoner
(inklusive undervandshovedtelefoner), trådløse hovedtelefoner (kun Q30 +) eller den interne højttaler
(intet ikon vises)

• [6] - Mål ID Notch (frafiltrering)  segment linie: Der er 25 individuelle segmenter langs buen, der
repræsenterer mål, der spænder fra jern (helt til venstre) helt op til højt ledende mål, såsom sølv (helt til
højre). Hvert af segmenterne kan accepteres (klar) eller afvises (sort) for at vælge, hvilke mål der
producerer et svar eller ignoreres.

• [7] - Følsomhed: Dette giver en hurtig indikation af detektorens relative følsomhedsindstilling. Hvis du
trykker på OP / NED-pegefeltet, mens du er i søgeprogram, vises den aktuelle følsomhedsindstilling og
kan justeres med OP / NED-knappen.

• • [8] - Angivelse af måldybde: Dette ikon giver en hurtig tilnærmelse af et detekteret måls dybde, hvor
hvert segment repræsenterer 5cm. Bemærk store objekter vil vises mindre dybe end de er og små
objekter vises dybere end de er.

• • [9] - Andre ikoner: Der er yderligere tre ikoner, der kan vises i dette område af LCD-skærmen. Alle
tre er vist på figuren på foregående side; de vises dog kun, når den specifikke funktion er aktiv. De er:

• o Pinpoint aktiv: Symbolet til venstre vises, når pinpoint-funktion er aktiveret og forsvinder, når
detektoren er i en af søgeprogrammerne.

• o QuestGo-applikation aktiv: Q-symbolet vises, når QuestGo-app, der er installeret på din
smarttelefon, er aktiv og tilsluttet detektoren (se følgende afsnit for detaljer)

• o Jord tracking aktiv: Q30-serien har evnen til løbende at overvåge jordforholdene og automatisk
justere for ændringer i mineralisering, der kan have negativ indflydelse på detekteringsdybde eller
generel drift. Det følgende afsnit dækker, hvordan man aktiverer / deaktiverer denne funktion.
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Q30 SERIE FUNTIONER OG MULIGHEDER

Designet af kontrolknapper på Q30-serien sikrer, at enhver justering hurtigt kan foretages gennem knapper 
på kontrolboksens bruger flade uden at skulle scrolle gennem flere lag med komplicerede menuer. Dette 
afsnit dækker funktioner og indstillinger, og hvordan man justerer dem.

============================================ 

DISKRIMINATION [denne funktion er mulig i alle søgeprogrammer]
En metaldetektor er designet til at den skal finde nedgravet metal. I nogle tilfælde vil du
ønsker at søge efter alle metalgenstande i jorden, men for de fleste skattejægere, ønsker man at 

vælge, hvilke mål de skal accepteres, og hvilke der skal afvises. Q30-serien gør det muligt at gøre dette 
gennem dets diskriminations system. Q30-serien indeholder oplysninger om et måls sandsynlige 
identifikation for at hjælpe dig med at afgøre, om det er noget, du vil grave frem. Når der registreres et mål, 
analyserer detektorkredsløbet signalet og tildeler det et specifikt tal, der spænder fra 1 til 99, baseret på 
målets konduktivitet. Objekter lavet af jern har en tendens til at vises i den nedre ende af denne skala, 
mens højt ledende mål, såsom dem, der er lavet af kobber eller sølv, falder i den øvre ende af skalaen. 
Buen omkring ydersiden af LCD-skærmen indeholder 25 segmenter, og hvert segment repræsenterer fire 
(4) Mål-ID-numre. Hvis segmentet er sort, afvises de mål-ID'er, det repræsenterer. Omvendt, hvis
segmentet er klart, accepteres de mål-ID'er, det repræsenterer. Standarddiskriminering i hver af
søgeprogrammerne er angivet i nedenstående tabel; Du kan dog hurtigt ændre
diskrimineringsindstillingerne, og ændringerne bevares, når enheden er slukket. Hvis du vil gendanne
standardindstillingerne, skal du blot udføre en fabriksindstilling som beskrevet senere i dette afsnit.

SØGEPROGRAM FRASORTERET MÅL ID ACCEPTERET MÅL ID

PARK 01 to 4 05 to 99 

FIELD 01 to 8 09 to 99 

WET SAND 01 to 16 17 to 99 

SALT WATER 01 to 16 17 to 99 

GOLD 1 INGEN ALLE
GOLD 2 INGEN ALLE

THRESHOLD [Denne funktion kan kun bruges GOLD 1 & GOLD 2 søgeprogrammer].

De to GOLD-søgeprogrammer er forskellige fra de andre søgemetoder i Q30-serien. Dette er fordi 
du typisk leder efter meget små stykker guld eller andre metalliske mineraler, og følsomhed over 
for disse små mål er meget ønsket. Når du bruger GOLD-program, hører du et

konstant lydsignal (Threshold) eller i baggrunden. Når du passerer meget små genstande eller dem i 
kanten af detektionsdybden på detektoren, hører du muligvis kun en svag stigning i thresholdlyden. Dette 
er den type signal, du leder efter i de fleste guldsøgnings områder. Afhængigt af hvilken type 
hovedtelefoner du bruger, skal du muligvis justere niveauet for den threshold lyd, du hører. Du bør justere 
threshold, så du lige kan høre den, men stadig er i stand til at høre små ændringer, der indikerer, at et 
meget lille eller dybt mål er blevet opdaget

TONER - [Denne funktion er tilgængelig i søgeprogrammer PARK, FIELD, WET SAND og SALT WATER]
Denne funktion giver dig mulighed for at vælge den type lydrespons, detekterede mål producerer. 
Der er fire muligheder at vælge imellem - 2 Tone, 3 Tone, 4 Tone og Pitch. De toner, der høres i 
de første tre indstillinger, kan bruges til at hjælpe med at identificere mål, og når de kombineres 
med Mål ID # på skærmen,

giver det dig mulighed for at beslutte hvilke mål der skal graves ud.

· I 2-tone producerer standardindstillingen en lav tone for jern og alle andre mål høres en midt-tone.
· I 3-tone producerer standardindstillingen en lav tone for jern, en mellem tone for nikkel-, guld- eller
zinkmål og en høj tone for sølv- og kobbergenstande.
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I 4-tone producerer standardindstillingen en lav tone for jern ognikkel og mindre guldmål producerer en 
lidt højere tone, større guldobjekter, nogle aluminiums- eller zinkmønter giver en lidt højere tone igen, 
og sølv- eller kobbergenstande giver den højeste tone.
I Pitch varierer lydresponsen for alle accepterede mål i tonehøjde baseret på styrken af det signal, der 
er produceret af målet; dvs. dybere mål producerer en lav tonehøjde, mens større eller overfladiske mål 
producerer et højt tonelejsignal.

TONE BREAK [Denne funktion er tilgængelig i søgeprogram: PARK, FIELD, WET SAND og SALT WATER]
Du kan ændre den grænse, hvor hver tone starter, når enten indstillingen 2, 3 eller 4 tone er valgt. 
Når denne funktion er valgt, skal du bruge OP / NED-knappen til at ændre tone grænsepunkt. 
Justeringen starter fra indstilling af lav tone til højere toner. Tryk på MENU-knap for at indstille

næste tone grænsepunkt.

FESEN - [Denne funktion er tilgængelig i søgeprogrammer PARK, FIELD, WET SAND og SALT WATER]
Denne funktion giver dig mulighed for at justere volumen af jernmål, der falder i det første segment 
på ID buen; dvs. 1 til 4. Når indstillet til “5”, vil jernmål give et signal med samme volumen som ac- 
cepterede mål, der registreres fra 5 til 99. Når FESEN-værdi reduceres, vil lydstyrken fra disse lav-

konduktive mål bliver svagere, så du kan høre jern og ignorere det baseret på dets volumen. Hvis du ikke 
ønsker at blive generet af signaler fra jern, der registreres i dette område, skal du blot indstille FESEN-
funktionen til “0”, og de vil ikke blive hørt, når spolen passerer over dem. BEMÆRK: Der er tidspunkter, 
hvor du gern vil høre jernmål, og disse applikationer vil blive drøftet i afsnittet, der dækker relikvagt.

FREKVENS SKIFT - [DENNE FUNKTION ER MULIG I ALLE SØGEPROGRAMMER]

Du kan let skifte frekvens for at undgå interferens, især fra anden detektor, der bruges nærheden 
eller fra højspændingsledninger, elektriske hegn eller elektriske transformere. For at foretage 
denne justering skal du trykke og holde på Ground Balance knap (se “H” på den viste figur)

på side 4) og tryk på lydstyrke justerings knap (Se figur)

GROUND TRACKING - [DENNE FUNKTION ER MULIG I ALLE SØGEPROGRAMMER]

Denne funktion gør det muligt for detektoren automatisk at overvåge mineraler, der er til stede 
under søgespolen og tilpasse sig ændringer, der opstår, når du søger. Jordforholdene kan ofte 
ændre sig betydeligt på kort afstand, og Ground Tracking-funktionen sikrer at

din detektor kører med optimal ydelse, selv når forholdene ændrer sig. BEMÆRK: For at aktivere Ground 
Tracking-funktionen skal du trykke og holde på Ground Balance touchpad (se “H” på figuren vist på side 4) 
og trykke på Menu knap (se “F” på figuren). Gentag processen for at deaktivere funktionen. Ikonet på den 
øverste del af skærmen vises / forsvinder ud fra status for denne funktion (se “9” på figuren).

RESET DETEKTOR

Der kan opstå situation hvor det ønskes at resette detektoren til fabriksindstillingerne. For at udfør 
resetcskal du trykkee og holde på POWER-knap (se “F” på figuren på side 4). Når ikon cirkulerer 
på skærmen og derefter genstarter, er din detektor blevet nulstillet til

fabriksindstillinger. Slip knappen og foretag de nødvendige justeringer for at indstille den til maksimal 
ydeevne til dine præferencer.
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Søgeprogrammer 

Q30-serien er designet til at give enestående ydeevne til en lang række applikationer og jordforhold. I 
modsætning til mange detektorer, der har begrænset justerings muligheder til at skifte fra en type 
skattejagt til en anden eller kræver, at brugerne navigerer gennem lag med komplicerede menuer for at 
finde de rigtige indstillinger, her har Q30-serien gjort det hårde arbejde for dig ved at give flere 
søgeprogrammer tilgængelige fra hovedskærmen, som højst kræver, et par mindre justeringer for at 
imødekomme dine personlige præferencer og opnå maksimal ydelse.

Valg af den ønskede søgeprogram gøres ved hjælp af to knapper, når hovedskærmen vises. Tryk og hold 
knappen mærket "H" på side 4, og brug derefter op / ned-knapper mærket "D" til at scrolle gennem de seks 
mulige søgefunktioner. Slip knappen, og din detektor vil være i det ønskede søgeprogram med 
foruddefinerede indstillinger designet til at få dig til at finde de rigtige mål, frem for at foretage utallige 
justeringer i feltet.

PARK 

Dette søgeprogram er beregnet til brug på steder, der har et stort antal mål tæt på hinanden. 
Disse kan enten være gode mål eller affald. Husk, affald kan være enten jernholdigt; dvs. jern eller 
ikke-jernholdigt; dvs. aluminium, tinfolie osv. i naturen. Signalgastigheden (hvor hurtigt

detektoren er klar efter at have passeret et mål, før den kan registrere et andet) er hurtigere end i FIELD-
program, og hjælper med at adskille mål fra hinanden. Specifikke funktioner, der kan finjusteres baseret på 
de specifikke betingelser i PARK-program inkluderer:

Notch-diskrimination (mål accept / afvis) - se tabellen på side 6, der viser, hvilke mål der accepteres /

afvises ved fabriksindstillingerne

Toner (# eller Pitch)
Tone grænsepunkt
Jernfølsomhed
Diskriminationsfølsomhed

MARK
Dette søgeprogram er beregnet til brug på steder, hvor målene er mere spredt, og uønskede mål 
er typisk jernholdigt (jern). Mens signalhastigheden er lidt langsommere end i PARK-progra, har 
den lidt mere dybdegang og giver forbedret mål-ID-stabilitet.

Specifikke funktioner, der kan finjusteres baseret på de specifikke betingelser i FIELD-program inkluderer:
Notch-diskrimination (mål accept / afvis) - se tabellen på side 6, der viser, hvilke mål der accepteres /

afvises ved fabriksindstillingerne

Toner (# eller Pitch)
Tone Grænsepunkt
Jernfølsomhed
Diskriminationsfølsomhed

VÅDT SAND OG SALTVAND (STRAND)
Dette søgeprogram er beregnet til at blive brugt på saltvandstrande, og når spolen er helt 
nedsænket under saltvand. Strandprogram kan også bruges på ferskvandsstrande, hvis sandet er 
mineraliseret, hvor sandet er vådt fra bølger.

Programmet har to tydelige toner - en lav tone og en høj tone - ud over den Mål-ID-værdi, der vises på 
skærmen for at hjælpe med at identificere mål, før du graver dem op. Hvis du søger i den tørre sanddel på 
en strand, er enten PARK- eller FIELD-søgefunktionerne den foretrukne søgefunktion på grund af de 
ekstra tilgængelige funktioner. Strand program er designet til at blive brugt under specifikke forhold, der 
udfordrer mange andre detektorer og giver især forbedret ydelse. Specifikke funktioner, der kan finjusteres 
baseret på de specifikke betingelser i tilstanden WET SAND og SALT WATER inkluderer:
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Notch-diskrimination (mål  accept / afvis) - se tabellen på side 6, der viser, hvilke mål der accepteres /

afvises ved hjælp af fabriksindstillingerne

Tone Grænsepunkter
Jernfølsomhed
Diskriminationsfølsomhed

GOLD 1 and GOLD 2 

Dette søgeprogram fungerer anderledes end de andre søgeprogrammer i Q30-serien. I stedet for
at arbejde lydløst, indtil et mål registreres, høres en baggrundlyd, når du svinger søgespolen over 

jorden. På større mål eller dem lige under overfladen vil du blive advaret af et lydsignal "bip", ligesom du vil 
gøre i en af de andre søgeprogrammer. På mindre mål eller dem, der er ekstremt dyb, hvilket er, hvor det 
meste af guld findes, er responsen ofte bare en lille stigning i baggrunds lydsignalet, der gentages, når du 
passerer frem og tilbage over målet. Dette er den mest følsomme blandt søgefunktionerne i G30-serien, 
men det kræver en del øvelse at sikre, at du får mest muligt ud af detektoren, når det er valgt.

Specifikke funktioner, der kan finjusteres baseret på specifikke betingelser i GOLD 1-tilstanden inkluderer:

Diskriminering - Fabriksindstillingen er, at intet afvises, hvilket anbefales for at sikre, at meget små 

guldstykker ikke misses. Hvis du finder affald, der skal frafiltreres, kan du bruge denne funktion til at øge

diskrimineringsniveauet for at opnå det. BEMÆRK: Dette søgeprogram tilbyder IKKE

NOTCHdiskriminering, så du undgår afvise gode mål, hvis der bruges for meget diskrimination.

Thresholdværdi (baggrundslyd) - Dette indstiller styrken på baggrundslyd omtalt ovenfor. Afhængigt af 
hvilken type hovedtelefoner du bruger og din hørelse, kan det være nødvendigt at justere 
Diskriminations følsomhed

Specifikke funktioner, der kan finjusteres baseret på de specifikke betingelser i GOLD 2-tilstanden inkluderer:
Diskriminering - Fabriksindstillingen er, at intet afvises, hvilket anbefales for at sikre, at meget små 

guldstykker ikke misses. Hvis du finder affald, der skal fjernes, kan du bruge denne funktion til at øge

diskrimineringsniveauet for at opnå det. BEMÆRK: Dette søgeprogramd har IKKE mulighed for 
Notchdiskriminering, så du undgår at afvise gode mål, hvis der bruges for meget diskriminering.

Threshold værdi (baggrundslyd) - Dette indstiller styrken på threshold omtalt ovenfor. Afhængigt af 
hvilken type hovedtelefoner du bruger og din hørelse, kan det være nødvendigt at justere dette
Tone grænsepunkter - Dette søgeprogram har 2-tonet lyd, og dette giver dig mulighed for at justere på 
hvilket tidspunkt den anden tone høres; dvs. en lav tone for mål i området 0 til grænsepunktet og en høj 
tone for mål over dette punkt.
Diskriminationsfølsomhed
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BRUG AF FUNKTIONER

Det foregående afsnit dækkede alle Q30's funktioner såvel som de forskellige søgeprogrammer, der kan 
vælges baseret på den type websted, du søger, og den type (r) mål, du leder efter. Dette afsnit forklare dig 
hvordan de funktioner, den har bruges i felten.

FØLSOMHED

Følsomhedskontrollen er sandsynligvis den mest almindeligt forkert justerede funktion på enhver detektor 
på grund af brugere, der misforstår, hvordan den fungerer. Det giver IKKE nødvendigvis bedre resultat at 
have så høj følsomhed som muligt og dermed mere detektionsdybde, da for høj følsomhed kan resultere i 
for mange "falske" signaler og dermed resulterer ofte i færre fund og mere frustration. Q30's 
følsomhedskontrol kan justeres fra en værdi på "01" (minimum) til "99" (maks.).

Til almindelig brug er det optimale interval mellem "80" og "95". Hvis det er indstillet for højt til stedets 
forhold, vil detektoren skratte og bibbe for meget, og displayet vil være ustabilt. Dette kan være forårsaget 
af jordmineralisering, elektrisk interferens eller en høj koncentration af mål i søgeområdet. Reducer 
indstillingen ved hjælp af OP / NED-knapper på kontrolboks, indtil detektoren fungerer jævnt. Det er bedre 
at reducere følsomhedsniveauet og have detektoren til at være stabil end at prøve at skubbe den for højt 
og blive udfordret med falske signaler og uberegnelig betjening.

Fabriksindstillede følsomhedsværdier i hvert søgeprogram vises i følgende tabel. Som du kan se, mens 
den forudindstillede værdi i de fleste søgefunktioner er indstillet tilstrækkelig lav til at sikre, at detektoren 
fungerer stabilt, for optimal drift og ydeevne, skal følsomheden øges i felten som beskrevet ovenfor.

FABRIKS INDSTILLEDE FØLSOMHEDS VÆRDIER 

PARK FIELD WET SAND SALTWATER GOLD 1 GOLD 2 

70 85 70 70 70 70 

JORD BALANCE

Mineralisering i jorden kan påvirke, hvordan enhver metaldetektor fungerer. Jo mere mineraliseret jorden 
er, desto mere påvirkes signalet, der sendes i jorden, hvilket resulterer i reduceret detektionsdybde, mindre 
nøjagtig målidentifikation og mere falske signaler, når du svinger spolen over jorden. Din Quest Q30 og 
Q30 + har evnen til at ignorere virkningerne af jordmineralisering gennem dens Jord Balance-system. Det 
anbefales, at du bruger funktionen Jord Balance, når du ankommer til søgeområdet for at sikre, at 
detektoren er indstillet korrekt.

For at indstille jordbalancen skal du trykke og holde på knappen på 
jordbalance (se “H” på side 4), mens søgespolen pumpes mod jorden og 
derefter hæves den ca. 30 cm. Fortsæt med at pumpe, indtil du hører et 
kort bip, og bemærk, at indstillingen for jordbalance som vist på 
skærmen stabiliseres.

Mens områder med ingen eller meget lave niveauer af mineralisering vil 
det ikke have en mærkbar indflydelse på Q30's ydelse, derfor anbefales 
det, at du tjekker jordforholdene, når du begynder at søge.
Hvis du bemærker, at jordforholdene er ændret i forhold til det sted, du startede, skal du gentage processen 
for at sikre, at Q30 ignorerer mineraliseringen, der findes i det aktuelle søgeområde.
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Q30 og Q30 + har en jord tracking funktion, der kan hjælpe med at holde detektoren korrekt justeret, når 
jordforholdene ændres. Denne funktion kan aktiveres / deaktiveres ved hjælp af vejledningen på side 7.

BEMÆRK: Jord Tracking-funktionen anbefales IKKE, når du søger på steder, der indeholder et stort antal
af mål (enten affald eller værdifulde mål). Systemet vil tracke de metalliske genstande snarere end kun 
mineralisering, hvilket resulterer i uberegnelig drift og mindre end optimal detektionsdybde.  
indstil istedet jord balancen ved hjælp af pumpe-teknikken beskrevet ovenfor med jævne mellemrum for
optimal drift

DISKRIMINATION & NOTCH 

Q30-serien giver mulighed for at vælge, hvilke mål der skal give et lydrespons, når du søger i et område. 
Selvom der kan være tidspunkter, hvor du vil registrere alle metalliske objekter i dit søgeområde, f.eks. 
Hvis du udfører en arkæologisk undersøgelse. I de fleste tilfælde ønske at eliminere mindst nogle af 
målene for at spare tid og øge din søgefrekvens. Du kan altid reducere antallet af mål, der afvises, og søge 
stedet igen, hvis fundene berettiger til det på et senere tidspunkt.

Q30-serien har 25 segmenter på ID buen, der cirkler den ydre kant af LCD-skærmen med hvert segment, 
der omfatter fire (4) numre. Hvert af segmenterne kan aktiveres (klart) for at indikere, at der vil blive 
produceret et lydrespons eller deaktiveres (sort), hvilket betyder, at der ikke produceres nogen lydrespons, 
når spolen passerer over et mål, der svarer til det specifikke segment.

Til at begynde med, ved hjælp af Q30-serien med de forudindstillede fabriksindstillinger vil det hjælpe dig 
med at blive fortrolig med den type mål, der registreres i hvert område af ID buen. Når du bliver mere 
fortrolig med detektoren og forstår, hvilke mål det er værd at ignorere på et specifikt søgested, kan du 
tilføje eller fjerne specifikke segmenter for at oprette et brugerdefineret præference, der giver dig mulighed 
for selektivt at eliminere det, du betragter som affald og fokusere på høj værdi mål.

For at justere diskrimineringsniveauet, der anvendes, skal du trykke på Menu Selection touchpad (se “F” 
på side 4), indtil pilikonet over ikonet DISCRIMINATION vises langs den nederste del af skærmen. Brug 
OP / NED-berøringspuder til at flytte det blinkende segment til den blok, du enten vil afvise (hvis det i 
øjeblikket er klart) eller acceptere (hvis det i øjeblikket er sort). Tryk på den øverste højre knap (se “G” på 
side 4) for at foretage den ønskede ændring. Fortsæt dette, indtil du har tilpasset diskrimineringsniveauet 
for at imødekomme dine behov på det websted, du planlægger at søge.

Eventuelle ændringer, du foretager i diskrimineringsniveauet i et bestemt søgeprogram, vil bevares når
du slukker for din detektor, hvilket gør det nemt at lave en brugerdefineret indstilling, der kan bruges på flere
områder.

Et eksempel: hvor diskrimination kan bruges effektivt til at søge amerikanske mønter i et område, med 
mange mål og fyldt med affald, såsom  dåseringe skruelåg og folie, er at starte med PARK-
søgningsprogram og tilføje DISCRMINATION, så det endelige mønster inkluderer følgende:

SEARCH 
MODE 

REJECTED 
TARGET IDs 

REJECTS 
ACCEPTED 
TARGET IDs 

DETECTS 

PARK 

01 to 20 
Small iron, tin foil, 

slivers of aluminum 
21 to 32 

U.S. 5c, 
Small gold jewelry 

33 to 52 
Pull tabs, aluminum, 

small screw caps 
53 to 96 

Indian Head cents, 
copper, clad & silver coins 

97 to 100 Large rusted iron 
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Nu er dette selvfølgelig ikke altid det niveau af diskrimination, man ville bruge i områder, hvor der kunne 
være relikvier, smykker og andre interessante ikke-mønt objekter eller uden for USA, hvor mønter har 
andre ID værdier, men hvis du går målrettet efter mønter et bestemt søgeområde ved at bruge øgede 
diskriminerings niveauer kan det gøre forskellen mellem en gennemsnitlig dag og en, hvor du forlader 
området med en pose fyldt med mønter. Vær selektiv med hensyn til, hvor meget diskrimination du 
beslutter at benytte - husk, jo mindre diskrimination du bruger, jo mere vil du grave, men nogle af disse mål 
kan vise sig at være dagens fund!

VALG AF ANTAL TONER OG JUSTERING AF TONE GRÆNSEPUNKTER

Q30-serien tilbyder brugere et valg af lydindstillinger, der kan hjælpe med at identificere mål, før de graves. 
Valgene er 2-tone, 3-tone, 4-tone og Pitch.
De fleste brugere vælger en af de tre Tone-indstillinger. De giver dig mulighed for at vælge, hvor mange 
toner du hører, når mål registreres, og derefter definere, hvilket område af mål-ID'er der producerer hver af 
de valgte toner. Hvis f.eks. Indstillingen 3-tone er valgt gennem menuen, kan den lave tone, der indikerer 
jern, indstilles til “8”, midt-tone indstillet til “65” for tin og de fleste guldsmykker og den høje tone, der 
dækker resten af skalaen op til 99. Det er her, du kan bestemme se, hvor bestemte mål, du søger giver af 
respons.

BEMÆRK: brug ikke nødvendigvis grænsepunkter fra andre bruger, medmindre de søger efter det samme 

type mål som du gør, ellers risikere su at overse mål som kunne være interessante. 
Dette er et minus ved at lade sig inspirerer af andre, da indstillinger er selektive og område bestemt

Pitch-lyd (tonehøjden) giver kun lidt lyd information om detekterede mål, men varierer snarere i tonehøjde 
baseret på signalstyrke, som typisk lader en vide, hvor tæt målet er på spolen. Denne mulighed bruges ofte 
af relikier jægere, der er mere interesseret i at grave alle mål i et område end at ønsker at være selektive i, 
hvad der er registreret.

TEST AF RESPONS PÅ Q30/Q30+ 

Før du tager ud i marken med din nye detektor, tager det et par minutter med at blive fortrolig med 
responsen, af den type mål, du forventer at  finde - god eller dårlig - udsender af signal. Det vil hjælpe med 
at forkorte indlæringskurven og lade dig begynde at finde mere på mindre tid. Start med at samle prøver af 
den type mål, du kan forvente at finde, og glem ikke at medtage typer af jernaffald, du også kan forvente, 
så du begynder at lære, hvad du ikke skal grave.
Læg din Q30 på et bord med spolen væk fra ethvert metal, og husk, at spolen registrerer genstande både 
over og under det samt til siderne. Tænd for detektoren, og vælg en af de fabriksindstillede 
søgeprogrammer. Sving hvert mål ca. cm fra bunden af spolen, fra side til side; dvs. på tværs af spolen 
som normal sving retning og hastighed. Lyt til lydresponsen, og se LCD-skærmen. Skift til hver af de 
forudindstillede søgeprogrammer, og se, hvordan responsen adskiller sig mellem dem.
Opret et test område ved at grave nogle af dine testmål 5-10 centimeter dybt og markere hvor hver er 
placeret. Ved at bruge et testområde får du meget mere succes, inden du går ud i marken, da du vil forstå, 
hvad din detektor fortæller dig. Ved at ændre indstillinger som diskriminerings følsomhed, FESENS, toner 
og endda søgeprogrammer, vil du se, hvordan de kan påvirke den type responsspecifikke mål, der 
produceres. Sørg for at tage lidt tid på at gennemgå dit testområde regelmæssigt for at hjælpe med at 
finpudse dine præciseringer og målidentifikationsevner. Hvis du køber en ny spole, skal du bruge 
testområdet for at se, hvordan den nye spole påvirker detektorens respons på kendte mål. Husk, at din 
succes på dette felt er
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direkte bundet til, hvor effektivt du finder og graver mål. Jo bedre du kan skelne mellem gode og 
dårlige mål, og jo hurtigere du kan finde og grave dem, jo mere bliver din indsats belønnet når dage er 
omme.

RETTIGE SØGETEKNIKER

Den rigtige søgeteknik vil gøre en stor forskel i, hvor vellykket du er i marken. Din svinghastighed såvel 
som hvor høj du holder spolen væk fra jorden er vigtig for at få mest muligt ud af din detektor.

Hvad angår spolens højde, er den bedste anbefaling at snitte jorden med spolen. Der er et spoledæksel 
i bunden af søgespolen designet til at beskytte selve spolen, og hvis du har brug for at udskifte den, 
er omkostningerne minimale. Husk, at hvis du er i stand til at registrere en gennemsnits størrelse 
mønt 20 cm væk fra spolen, og du holder spolen 10cm over jorden, har du minimeret din detektionsdybde 
imed halvdelen, så sving spolen så tæt på jord som muligt.

Når det kommer til sving hastighed, skal du prøve at holde hastigheden omkring 2 til 3 sekunder fra den 
ene side til den anden. Selvom din detektor registrere et mål, hvis der svinges meget hurtigere, kan det 
være trættende på den lange bane og skabe chancen for, at du vil gå glip af et mål. Da Quest-detektorerne 
bruger dobbelt-D-spoler, behøver du ikke at overlappe hvert feje så meget, som du ville gjort med en 
koncentrisk spole, men overlapning anbefales for at sikre, at du ikke går glip af mål hvor du søger

CAUTION: Elektronikken i Q30-serien kræver, at søgespolen er i bevægelse, for at et mål kan  
detekteres.  Hvis du svinger for langsomt når du skal finde målet uden at aktivere pinpoint-funktion, kan 

signalet forsvinde, så du tror, at der ikke er noget der. I stedet for at reducere din sving hastighed til 
næsten ingenting, prøv at svinge spolen side til side ikke mere end ca. 5 cm, da dette forhindrer dig i 
miste signal 

Hvis du er ny i hobbyen med metaldetektion, eller du ikke er bekendt med, hvordan Q30-serien reagerer, 
kan du prøve at kaste mål inklusive mønter og affald på jorden og svinge spolen over dem, mens du holder 
den et par centimeter over dem (se Test af Svar fra din Q30 / Q30 + ovenfor).

GULDSØGNING

Når du bruger benytter din Q30 / Q30 + til guldsøgning, vil GOLD 1 eller GOLD 2 være de foretrukne 
søgeprogrammer på grund af deres følsomhed over for små mål. Hovedtelefoner anbefales stærkt, så du 
kan høre de subtile ændringer i threshold (baggrundslyd), som ofte indikerer et lille eller dybt mål. Juster 
lydgrænsen (se side 6 for detaljer), så du nemt kan høre små ændringer, men ikke have den så høj, at du 
misser ændringer. Indstillingen varierer baseret på de anvendte hovedtelefoner, dine personlige 
hørepræferencer og den eksterne støj, der kan være til stede; dvs. vind, fugle, blade osv. Sørg for at teste 
detektorens reaktion på små mål såsom, .22 kaliberkugler, BB'er, en øreringe tilbage osv. Øv dig på disse, 
før du går ud for at lede efter metalliske mineraler som f.eks. guld og sølv hvilket eliminere frustration og 
sikre, at du får succes med dine søgninger.

TIP: Brug af GOLD 1 eller GOLD 2, når du søger i tørt sand på badestrande, kan hjælpe med at finde 

fine guldsmykker såsom øreringe, kæder, armbånd og små, tynde ringe. Brug detektoren på samme måde 
som du ville, som når man er på guldsøgning. . . Brug hovedtelefoner, juster threshold og lyt efter svagere signaler, 
som der kan angive den type mål, som strandjægere søger efter. 
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LAVTVANDS SØGNING/DYKNING

Q30-serien er designet til at give dig mulighed for at udvide dine søgninger i vandet for at finde, hvad 
mange andre detektorer ikke kan. Q30 og Q30 + kan klare at være fuldt nedsænket ned til en dybde på 5 
meter. De trådløse hovedtelefoner, der leveres med Q30 +, er IKKE vandtætte, og under nedsænkning af 
dem vil det resultere i skader, der ikke er dækket af garantien. Et valgfrit sæt vandtætte hovedtelefoner kan 
bruges på begge Q30-modeller, og dette er den anbefalede mulighed for søgning på lavt vand eller ved 
dykning. De monteres via stikket bag på kontrolboksen og giver rigelig volumen til både over og under 
vand søgning.

TIP: Hvis du hurtigt vil findeet mål på lavt vand, når du søger med din Q30 / Q30 +, enten vip spolen
frem og tilbage et par tommer eller skift til Pinpoint for at centrere spolen over målet. Hvil din fod langs med 

spole og flyt derefter spolen væk, så din strandsi ikke forstyrrer den. Placer din strandsi langs 

siden af din fod, hvor spolen var, og tryk ned for at fjerne sandet og målet fra området. Sigt 
sand fra strandsi og fjern dit mål. Kontroller hullet for at sikre, at du ikke har flere mål i 
hullet, før du går videre. Når du først begynder at søge i vand dybere end dine knæ, skal du investere i en 
kvalitet langskaftet strandsi som Quest's Scoopal, der giver dig mulighed for at grave mål hurtigere, hvilket betyder 
mere fler mål når dagen er omme. 

Når du bruger Q30 / Q30 + til dykning, skal du blot forkorte skaftlængden ved hjælp af låsene, så du let 
kan svinge uden den registrere din regulator eller maske.

TIP: Vibrationstilstanden er ideel til dykning, da mål kan detekteres gennem vibration, der føles gennem 

håndtaget. Dette kan fjerne behovet for at bruge undervandshovedtelefoner, hvis vibrationen kan mærkes 

hvis handsker benyttes. 

RELIKVIER JAGT

Relikjagt involverer søgning efter en bred vifte af mål, der kan dateres 100- eller endda 1.000-år gammelt, 
afhængigt af søgestedets alder. Der vil ofte ikke være nogen tegn på bygninger, der måske har eksisteret 
på søgestedet, hvilket gør det at finde en placering en udfordring. Det er her Q30's evne til at registrere alle 
metalliske genstande i jorden og enten reducere mængden af jernholdige genstande eller indstille lydtonen 
til en, der let kan genkendes for disse typer mål, kan hjælpe hurtigt med at finde det ønskede 
søgeplacering. Når du har fundet stedet for en længe forsvundet beboelse, kan du vælge at øge mængden 
af diskrimination, der bruges til at øge antallet af interesante mål, der findes, men husk, at du har øget 
muligheden for at gå glip af jernholdige relikvier såsom musket kugler, artilleri kugler, fragmenter, jern 
artefakter og lignende. Du kan også gå glip af et ikke-jernholdigt mål, der maskeres af et større, tilstødende 
jernholdigt mål. Dette er grunden til, at relikviskejægere har begrænset diskrimination og graver næsten et 
hvert mål, de støder på. Dette er muligvis ikke muligt på alle områder; Men hvis du har tid og tålmodighed, 
vil du gøre det, så du ikke efterlader dig noget, som ville have været en velkommen tilføjelse til din samling.

PINPOINTING MÅL

At finde et mål er kun halvdelen af udfordringen, før du kan føje det til din samling. . . du har stadig brug for 
at grave det. Jo mere præcist du lokalisere et mål, desto hurtigere vil du kunne grave det og gå videre til 
det næste mål. Øvelse på mål, som du har nedgravet i din have, vil forkorte den tid, der kræves for at blive 
dygtig til at finde mål og give dig mulighed for at finde mere i den tid, du har i marken.
BEMÆRK: Når PINPOINT-funktionen er aktiveret, viser LCD-skærmen det detekterede måls dybde i 
tommer.
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Pinpointing med “X” Metode Pinpointing med “Detuning” Metode 

1. Flyt spolen af til siden af det detekterede mål. 
Tryk og hold Pinpoint

2. Flyt spolen over området hvor målet var 
detekteret in an “X” mønster (se figur til 
venstre).

3. Se skærmen og se hvor mindste

mindste dybde visning 
vises og højeste tone 
gives. 

5. målet vil være direkte 
under spolen lige foran 
hvor skaftet forbindes til 
spolen i den angivne 
dybde.

1. Flyt spolen til siden af det detekterede mål
2. Tryk og hold på PINPOINT- knap
3. Flyt spolen mod det område, hvor målet blev 
detekteret
4. Når lydsignalet begynder at stige, slippes 
PINPOINT-berøringspuden og tryk straks på og hold 
den nede. Lydresponsen forsvinder, når detektoren 
fjerner sig fra målet.
5. Fortsæt langsomt med at bevæge dig ind mod 
målområdet, og gentag trin 4, indtil du kun får et lille, 
veldefineret lydrespons fra målet.
6. Når du har afbrudt detektoren til det punkt, at du 
kun får et signal over et lille område, vil målet være 
direkte under spolen lige foran, hvor skaftet forbindes 
til spolen.

BEMÆRK: Hvis signalet forsvinder helt, skal du bare 
flytte spolen væk og starte processen igen.

PAIRING AF TRÅDLØSE HOVEDTELEFONER PÅ Q30+ 

Q30+ har indbygget trådløs lydfunktion og leveres med et sæt Quest WireFree Lite trådløse 
hovedtelefoner. For at parre hovedtelefonerne til Q30 + skal du tænde for detektoren og trykke på den 
øverste knap til højre for kontrolhuset. Det trådløse ikon begynder at blinke (se "5" på side 4). Tryk på ON/
OFF knappen på trådløse WireFree Lite-hovedtelefoner, og ikonet bliver konstant efter et sekund eller to 
for at indikere, at forbindelsen er oprettet. Når du er færdig med at søge, skal du sørge for at slukke for 
både detektoren og de trådløse WireFree Lite-hovedtelefoner, så du ikke starter med et sæt 
hovedtelefoner med et dødt batteri, næste gang du skal til at bruge dem.

BEMÆRK: Q30 + vil huske, indstillingen for trådløs lyd blev valgt,næste gang du tænder for den, så hvis 
du ikke bruger WireFree Lite trådløse hovedtelefoner, skal du sørge for at slå den trådløse lydfunktion fra, 
så ikonet ikke blinker. Hvis du ikke gør dette, høres der ingen lyd fra den interne højttaler.

QUESTGO APP

Quest Metal Detectors har udviklet en app til din smartphone, der giver 
dig mulighed for at se, hvor du har søgt ved hjælp af din telefons GPS-
funktion, gemme fund du har fundet og opdatering Q30s interne 
software, når opdateringer frigives. Denne app kaldes QuestGo og er 
tilgængelig uden omkostninger via App Store (til iPhones) eller Google 
Play (til Android). Når du har downloadet app`en til din telefon, skal du 
åbne den og oprette en konto for at låse dens funktioner op. For detaljer 
om, hvordan du forbinder QuestGo-applikationen til din detektor og 
derefter bruge den til både at registrere dine søgninger og opdatere din 

detektor, gennemgå QuestGo-guiden tilgængelig via Quest Metal Detectors-webside. Når din telefon er 
tilsluttet din detektor, vises et stort “Q” i det øverste område af LCD-skærmen (se “9” i figuren på side 4).
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TROUBLESHOOTING 

SYMPTOM SOLUTION 

Detektoren tænder 
ikke

- Sørg for, at batteriet er fuldt opladet

- Hvis batteriet er fuldt opladet, skal du kontakte din forhandler for hjælp
Detektoren tænder 
men vil ikke registrere 
metaller

- Sørg for, at søgespolen er korrekt tilsluttet kontrolhuset
- Kontroller følsomhedsniveauet - hvis det er indstillet for lavt, vil   
detektionsdybden være meget begrænset

Mål detektion ses på 
skærmen men der 
ikke lyd

- Sørg for, at lydstyrken ikke er indstillet for lavt
- Kontroller, om der er tilsluttet hovedtelefoner bag på kontrolhuset
- Sæt et sæt hovedtelefoner i for at se, om der er et problem med den interne 
højttaler
- Sørg for, at den trådløse indstilling ikke er aktiveret (se blinkende ikon øverst til 
højre på skærmen)

Megern skratten eller 
falske signaler 
modtaget, når spolen 
svinges over jorden

- Reducer følsomhedsniveauet
Prøv at bruge Frekvens skift-funktionen til at minimere eller eliminere skratten/bip
- Kontroller jordbalancen, da jordforholdene kan have ændret sig
- Prøv en anden del af det søgested, du søger på - der kan være et stort antal 
mål til stede
- Elektrisk interferens i området kan være årsagen. Hvis reduktion af følsomhed 
ikke hjælper, skal du muligvis vende tilbage på et andet tidspunkt for at se, om 
årsagen ikke længere er til stede.

Overbelastnings signal - Overbelastningssignalet indikerer, at det detekterede mål enten er meget 
overfladisk eller meget stort. Løfte spolen et par centimeter og søg området igen.

Mål ID og lyd spriger 
meget i værdi

- Dette indikerer typisk, at spolen enten passerer flere mål, en uregelmæssigt 
formet genstand eller metalaffald. Drej dig 90 grader og sving spolen hen over 
målet side til side en 5-10 cm. Dette vil hjælpe dig med at adskille flere mål eller 
bestemme, om det er et større stykke affald.

Hvis løsningen ovenfor ikke hjælper på problemmet du oplever, kan du prøve at nulstille Q30 / Q30 + til dets 

fabriksindstillinger. Sluk for detektoren, og hold derefter POWER-knappen i 5 sekunder. Alle ikoner på 

skærmen vil lyse, hvilket indikerer, at detektoren er nulstillet, og dette skulle have løst dit problem. Hvis 

ikke, kan service være påkrævet. Kontakt dit autoriserede servicecenter for at få oplysninger om service. 
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PRODUCT CARE & MAINTENANCE 

Your Quest metal detector was built to provide years of trouble-free operation but there are a few simple 

things that you can do to ensure it continues to operate without issue year-after-year. 

 Do not wrap the coil cable too tightly around the shaft as adjusting the coil can pull on the cable damaging

the wire or the connection

 Do not store the device where prolonged exposure to extreme temperatures can occur to avoid damaging

the electronics.  Leaving it in a car during the summer or winter should be avoided for this reason.

 Never use a hard or sharp object to operate the touchpads or damage may result.  This can also penetrate

the touchpad allowing it to leak when submerged.

 Avoid chemical cleaners, solvents, and insect repellents that can damage plastic components and

finishes.

 Secure the weather cap tightly to prevent damage to the USB port or allow moisture / sand to enter it

when in the field.

 Even small amounts of moisture can cause corrosion of the electrical contacts when connected to a

charger – ensure it is dry before starting the charging process.

 If you are storing the detector for an extended period of time, recharge the internal battery every few

months

 The Q30 / Q30+ is fully submersible.  When you take it out of the water, rinse it and your waterproof

headphones (if attached) with fresh water to remove any sand or salt which can cause problems if allowed

to buildup.

 The detector itself is fully waterproof; however, the wireless headphones are not.  DO NOT take them in

the water as it will damage the internal electronics.

 Periodically remove the coil cover on the bottom of the coil to remove any dirt, sand or salt that has

accumulated inside.  Excessive buildup of salt or sand can cause erratic operation of the detector.

CLEAN YOUR DETECTOR WHEN YOU GET HOME 

 Turn off the detector before you start to wipe it down

 Disassemble the shafts and flush dirt / sand from inside the shafts as well as the camlocks

 Rinse it with fresh water (not the wireless headphones)

 Wipe the device using a damp cloth using nothing more than a mild detergent solution

 Gently wipe the screen with the cloth

 Wipe it dry with soft, clean, lint-free cloth.

 Allow the device to dry completely before reassembling it
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SPECIFICATIONS 

Operating Frequency:  ....................................................................................................................................... 14 kHz VLF 

Display:  .................................................................................................................................................. 3” LCD 60x45mm 

Search Coil:  ..................................................................................................................... Waterproof Turbo-D Blade 9x5” 

Internal Battery:  .................................................................................. 3,000 mAh Li-Po battery for 14+Hrs of operation 

Recharge Method:  ............................................................................................................................. Magnetic connector 

Battery Strength Indicator: ........................................................................................................................................... Yes 

Audio output:  .................................................. Built-in speaker, 3.5mm wired headphones or waterproof headphones 

Audio Levels:  ........................................................................................................................................................ 15 levels 

Vibration Mode: ................................................................................ Yes, 2 levels of selectable vibration for target alert 

Audio Tones:  ............................................................................................................ 4; 2-Tone, 3-Tone, 4-Tone and Pitch 

Built-in Wireless Audio:............................................................................................................................. Yes (Q30+ only) 

Search Modes: .......................................................................... Six (Park, Field, Wet Sand, Saltwater, Gold 1 and Gold 2) 

Environmental Protection:  ........................................................................................... Waterproof to 16 feet (5 meters) 

On-Screen Information:  .............................. Battery level, Audio level, Target ID, TID bars (25 segments), Target Depth 

Sensitivity level, Search modes, Threshold level and # of Tones 

Notch Discrimination: ............................................................................................................ Yes, 25 individual segments 

Ground Balance:  ...................................................................................................... Yes - Automatic / Manual / Tracking 

Sensitivity Adjustment: ................................................................................................................................. Yes, 99 levels 

Search Coil Size (as shipped): ............................................................................................. 9” x 11” Raptor Double-D Coil 

Interchangeable Search Coils:  ...................................................................................................................................... Yes 

Depth Indication:  ............................................................................................................................. Yes, Inches displayed 

Target ID Range: ...................................................................................................................................................  01 to 99 

Armrest: .............................................................................................  Adjustable with built-in stand to hold unit upright 

Unit Weight:  ............................................................................................................................................. 1.2 kg. / 2.6 lbs. 

Non-Motion Pinpoint Function:  ................................................................................................................................... Yes 

Backlight for Screen ....................................................................................................................................................... Yes 

Warranty: ................................................................................................................................................................. 2 years 
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WARRANTY INFORMATION 

Quest Metal Detectors provides a two-year warranty on all of our detectors. 

To register your Quest Q30 / Q30+, please go to our website at www.QuestMetalDetectors.com and click on 

SUPPORT.  Scroll down to REGISTRATION and fill out the form to activate your two year warranty.   

If you have difficulty registering your detector online, please contact the dealer you purchased it from to finish 

the process.  

For your records, fill out the form below to help expedite any warranty work that you might require. 
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ACCESSORIES FOR THE Q30 SERIES 

Quest Metal Detectors provides a complete line of accessories for your Q30 that will help you enjoy your time 

in the field as well as find more and recover targets faster.  Some of the recommended accessories available 

from Quest include the following: 
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CODE OF ETHICS 
 

The hobby of treasure hunting has grown exponentially over the past 25 years or so which has turned it into 

a hobby enjoyed by people of all ages and walks of life.  Unfortunately as more and more people explore 

sites with their metal detectors, there has been an increase in the number of people that are willing to 

trespass, ignore existing restrictions on where detecting is allowed and leave open holes and trash laying 

around.  This has resulted in many areas being closed to metal detecting which hurts all of us. 

 

======================================== 

 

Federation of Metal Detector and Archaeological Clubs 
 

The Federation of Metal Detector and Archaeological Clubs Inc. or FMDAC for short is a U.S.-based 

organization founded in 1984 by hobbyists and manufacturers as a legislative and educational organization 

dedicated to the preservation, promotion, and protection for the hobby of recreational metal detecting and 

prospecting.  The following Code of Ethics is one that was developed and endorsed by the FMDAC and 

should be part of how you approach the hobby of treasure hunting. 

 

 I will always check Federal, State, County and local laws before searching.  It is my responsibility to 

"know the law". 

 I will respect private property and will not enter private property without the owner’s permission. Where 

possible, such permission will be in writing. 

 I will take care to refill all holes and try not to leave any damage. 

 I will remove and dispose of any and all trash and litter that I find. 

 I will appreciate and protect our inheritance of natural resources, wildlife and private property. 

 I will as an ambassador for the hobby, use thoughtfulness, consideration and courtesy at all times. 

 I will work to help bring unity to our hobby by working with any organization of any geographic area 

that may have problems that will limit their ability to peacefully pursue the hobby. 

 I will leave gates as found. 

 I will build fires in designated or safe places only. 

 I will report to the proper authorities any individuals who enter and or remove artifacts from federal 

parks, state / local preserves or designated historical sites. 

 

 

 

The National Council for Metal Detecting 
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The National Council for Metal Detecting is based in the United Kingdom and is a representative body of 

elected volunteers formed in 1981 to provide a means whereby responsible metal detector users would have 

a democratic forum to discuss problems affecting the hobby and to provide an authoritative voice to counter 

ill -informed and frequently misleading criticism of the hobby.  The NCMD has gained Government recognition 

as an organization which represents metal detector users countrywide. It has played a major role in 

representing the views of those metal detector users to Government Departments regarding legislation 

affecting the hobby. 

 

NCMD Code of Conduct 

1. Do not trespass. Obtain permission before venturing on to any land. 

2. Respect the Country Code, leave gates and property as you find them and do not damage crops, 

frighten animals or disturb nesting birds. 

3. Wherever the site, do not leave a mess or an unsafe surface for those who may follow. It is perfectly 

simple to extract a coin or other small object buried a few inches below the ground without digging a 

great hole. Use a suitable digging implement to cut a neat flap (do not remove the plug of earth entirely 

from the ground), extract the object, reinstate the grass, sand or soil carefully, and even you will have 

difficulty in locating the find spot again. 

4. If you discover any live ammunition or any lethal object such as an unexploded bomb or mine, do not 

disturb it. Mark the site carefully and report the find to the local police and landowner. 

5. Help keep Britain tidy. Safely dispose of refuse you come across. 

6. Report all unusual historical finds to the landowner, and acquaint yourself with current NCMD policy 

relating to the Voluntary Reporting of Portable Antiquities in England and Wales and the mandatory 

reporting requirements in Scotland. 

7. Remember it is illegal for anyone to use a metal detector on a designated area (e.g. Scheduled 

Monuments (SM), Sites of Special Scientific Interest (SSSI), or Ministry of Defense property) without 

permission from the appropriate authority. It is also a condition of most agri-environment agreements 

that metal detecting access is subject to certain rules and regulations including mandatory finds 

reporting of all finds to the Portable Antiquities Scheme. 

8. Acquaint yourself with the terms and definitions used in the following documents:  

1. ‘Treasure’ contained in the Treasure Act 1996 and its associated Code of Practice, making 

sure you understand your responsibilities. 

2. Advice for Finders of Archaeological Objects including Treasure 2006. 

3. The voluntary Code of Practice for Responsible Metal Detecting 2017 Revision. Note: the 

NCMD is not an endorsee to this version of the Code. Details of why the NCMD did not 

endorse the Code can be found in issue 25 of Digging Deep. 

9. Remember that when you are out with your metal detector you are an ambassador for our hobby. Do 

nothing that might give it a bad name. 

10. Never miss an opportunity to explain your hobby to anyone who asks about it. 

 




