
Návod na obsluhu
MarsMD POINTER

Popis zariadenia
MarsMD POINTER je vysoko citlivý kompaktný ručný detektor kovov na vyhľadávanie a lokalizáciu malých 
kovových predmetov. Je určený pre vyhľadávanie kovov v zemi ako aj pri rekonštrukčných prácach na 
detekciu skrytých káblov, vnútorných inžinierskych sietí, úkrytov a pod. Môže sa použiť aj na detekciu 
kovových predmetov pri kontrole osôb a batožiny. Prítomnosť kovu je signalizovaná zvukom alebo 
vibráciami. Signalizácia sa zvyšuje približovaním sondy ku kovovému predmetu. MarsMD POINTER má 
vysoko kvalitný plastový kryt a je certifikovaný podľa normy IP64.

krytka batérie bezpečnostný krúžok vypínač sonda

reproduktor špička sondy pre presné dohľadanie

360º detekčná oblasť

Vlastnosti:
2 módy:
audio a vibrácie / iba vibrácie

prachotesný  
vodotesný

alarm pri 
strate

Špecifikácie:
Pracovná frekvencia: 12 kHz 

Prevádzkové teploty: od -15°C do +50°C 
Norma: IP 64
Dĺžka: 24 cm

Batéria: 9V 
Výdrž batérie: 16 hodín
Váha: 187 g (s batériou)

V prípade straty zapnutého detektora, sa po dvoch minútach  
aktivuje režim alarmu - detektor vydáva konštantný signál tak 
dlho, až kým sa batéria úplne nevybije.

Ak sa detektor sám vypne - batéria je slabá, je potrebné 
batériu vymeniť.

Vyhľadávacia sonda detektora MarsMD POINTER môže byť 
ponorená a umývaná pod tečúcou vodou.

Prevádzkové informácie a tipy
Zapnutie a vypnutie:
Pred zapnutím zariadenia skontrolujte či sa v jeho blízkosti nenachádza kovový predmet (bližšie ako 30cm);

Krátko stlačte a uvoľnite tlačidlo. Ozve sa krátke dvojité pípnutie a prístroj zavibruje –  MarsMD POINTER je 
zapnutý.
Opakovaným stlačením prístroj vypnete. Ozve sa krátke pípnutie a prístroj zavibruje - MarsMD POINTER je 
vypnutý.

Vibračný mód bez zvukovej signalizácie:
Po zapnutí zariadenia opakovane stlačte a podržte tlačidlo na 2 sekundy. Detektor sa prepne do vibračného 
režimu a pokračuje v práci. Ak je zaregistrovaný kovový predmet, detektor to oznamuje vibráciami. Po vypnutí a 
opätovnom zapnutí bude prístroj pracovať vo vibračnom móde.
Pre návrat do štandardného režimu stlačte po zapnutí prístroja tlačidlo na 2 sekundy. Detektor dvakrát pípne a 
zavibruje – MarsMD POINTER  sa prepol do štandardného režimu (zvuk a vibrácie).

POZOR!!!
Zariadenie MarsMD POINTER sa nesmie používať pod vodou. Aj keď je otvor reproduktora chránený pred 
vlhkosťou, táto ochrana nie je určená na trvalé ponorenie MarsMD POINTER pod vodu. Snažte sa vyhnúť 
prípadom keď sa voda dostane do reproduktora. V prípade, že sa MarsMD POINTER namočí alebo spadne do 
vody, čo najskôr odstráňte vodu, vyberte batériu, prístroj očistite a vysušte.
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