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Návod na použitie



Popis prístroja

uloženie batérie

LED dióda

360° detekčný rozsah

zapnutie/vypnutie

reproduktor          

OVLÁDANIE
vibrácie / zvuk a svetlo

nastavenie citlivosti

IP norma:
IP67 - odolný prachu a vode do hĺbky 
jedného metra



A) Odskrutkujte uzáver, ktorý je na obrázku označený číslom 1.

B) Vyberte ovládaciu jednotku označenú číslom 2  BEZ OTÁČANIA!

C) Vložte batériu do prístroja kontaktmi smerom dole tak, aby ste dodržali 
polaritu plus (+) a mínus (-). Zariadenie nebude pracovať, ak vložíte 
batériu nesprávne.

D) Pred vložením ovládacej jednotky (2) späť do prístroja, zarovnajte 
kontakty a zarážku označenú číslom 3 a až potom zatlačte jednotku do 
prístoja. NEOTÁČAJTE OVLÁDACOU JEDNOTKOU!

 

E) Pevne zatiahnite uzáver (1) a nikdy ho nenechávejte uvoľnený, inak 
prístroj nebude vodotesný.

Inštalácia batérie
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Zapnutie prístroja
Krátko stlačte a uvoľnite zelené tlačidlo on/off (+). LED 
svetlo sa zasvieti a zaznie dlhý signál. Makro Pointer je  
pripravený na použitie. Pri zapínaní  nesmú byť v 

blízkosti prístroja žiadne kovové predmety.

Zmena pracovných módov
Stlačte červené tlačidlo (-) na tri sekundy. Zaznie 
krátky signál. Prístroj sa prepne zo zvukového režimu 
do vibračného módu. Ak tlačidlo stlačíte a pridržíte 

opäť, zmení sa nastavenie na mód zvuk a vibrácie. Ďalším 
stlačením prejdete späť na zvukový mód. Krátky signál zaznie pri 
každej zmene módu. Makro Pointer sa zapne v tom pracovnom  
móde, ktorý bol nastavený pri jeho vypnutí.

Zvýšenie citlivosti
Dvojité stlačenie zeleného tlačidla on/off (+) zvýši 
citlivosť prístroja. Citlivosť má 4 úrovne. Výrobné 
nastavenie je na hodnote 3. Prístroj indikuje hodnotu 

nastavenia počtom signálov. Makro Pointer sa zapne s citlivosťou 
nastavenou na hodnote aká bola nastavená pred jeho vypnutím.

Vypnutie prístroja
Stlačte a pridržte zelené tlačidlo on/off (+). Zaznie 6 
krátkych signálov a prístroj sa vypne.

Ovládanie



Detekčná sonda
Oblasť detekcie prístroja 
Makro Pointer je medzi 
hrotom sondy a rúčkou. 

Sonda poskytuje 360° oblasť detekcie okolo jej obvodu. Pomáha  
to lepšie a rýchlejšie lokalizovať ciele vo vykopanej diere. Ak 
budete držať prístroj v horizontálnej polohe, môžete preskúmať 
väčšiu plochu. Takto skontrolujete väčšiu oblasť oveľa rýchlejšie. 

Zníženie citlivosti
Dvojitým stlačením červeného tlačidla znížite 
citlivosť. Prístroj indikuje hodnotu nastavenia počtom 
signálov. Makro Pointer sa zapne s citlivosťou 

nastavenou na hodnote aká bola nastavená pred jeho vypnutím.

Detection
Tip

LED svetlo
Svetlo zapnete krátkym stlačením červeného tlačidla 
a  vypnete jeho opätovným stlačením.  Makro Pointer 
sa zapne s nastavením aké bolo pri jeho vypnutí.

Indikátor slabej batérie
Keď je batéria slabá, pri štarte zaznie 5 krátkych tónov. 
Signalizuje to, že prístroj môže pracovať už len krátky čas.

Blokovanie rušenia 
Keď je prístroj vypnutý, odpoja sa obvody sondy, aby sa eliminovali 
rušenia iných detektorov. Zároveň sa predchádza tomu, aby bol 
prístroj registrovaný inými detektormi ako cieľ.

Ovládanie



Vymeniteľné kryty sondy
Makro Pointer je dodávaný s dvoma odolnými krytmi. Jeden kryt je 
navrhnutý tak, aby umožňoval jednoduchšie prehrabávanie pôdy.

Použitie
Ak prístroj zaregistruje cieľ, Makro Pointer to oznámi zvukom a 
(alebo) vibráciami. Frekvencia impulzov zvuku, alebo vibrácií sa 
zvyšuje, keď sa sonda k cieľu približuje a znižuje, keď sa sonda od 
predmetu vzďaluje.

Použitie



Pracovná fekvencia

Detekcia kovu

Citlivosť

Blokovanie rušenia 

Rozmer

Sonda

Váha

Pracovný rozsah teplôt

Batéria

Výdrž batérie

11.6 kHz

zvukom a (alebo) vibráciami 

4 manuálne úrovne 
 
áno

24cm x 4.8cm x 4.8cm (s krytom sondy)

9.3cm

235gr s batériou a krytom sondy

-20°C / +50°C

9V alkalická batéria

až 30 hodín

Technické špeci�kácie



www.detektory-nox.sk


