


NÁVOD NA OBSLUHU



LED BATERKA

360° hrot detekcie

Ovládací panel 
Vypínač/Citlivosť (+)

Reproduktor

Režim/Citlivosť (-)

LED

Popis zariadenia

Umiestnenie batérie

IP NORMA:
IP67 - Odolný voči prachu, vodetesný do hĺbky 1 metra 

Varovanie!
Po použití pinpointra v slanej vode, ho umyte 
čistou vodou. Nepoužívajte chemikálie na čistenie 
alebo na iné účely. Nikdy nevkladajte akékoľvek 
ostré predmety do miesta zvukového výstupu.



A) Pre vloženie batérie, odskrutkujte krytku (označenú na obrázku číslom 1)

B) Odstráňte ovládací panel (označený na obrázku číslom 2) potiahnutím BEZ 
OTOČENIA.

C) Vložte batériu smerom nadol, pričom dbajte na správne umiestnenie 
plusového a mínusového kontaktu. Ak batéria nebude vložená správne, 
zariadenie nebude funkčné.

D) Pre opätovné nasadenie ovládacieho panela (2), zarovnajte kontaktné 
kolíky so zárezmi (na obrázku označené číslom 3) a zatlačte až pokým 
nebudete počuť kliknutie. NEOTÁČAJTE OVLÁDACÍM PANELOM! 

E) Zaskrutkujte pevne krytku (1). Aby bola zabezpečená vodotesnosť, krytka 
musí byť vž̌dy pevne utiahnutá.

Inštalácia batérie
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Zníženie citlivosti
Stlačením šedého tlačidla znížite úroveň citlivosti. Pri každom 
stlačení šedého tlačidla zaznie krátke pípnutie indikujúce 
zmenu úrovne citlivosti. Po dosiahnutí minimálnej úrovne 
citlivosti,  zariadenie  vydá  dlhé  pípnutie. Pri nasledovnom

zapnutí zariadenia bude nastavenie úrovne citlivosti také, ako pri 
poslednom použití.

Zvýšenie citlivosti
Citlivosť má desať (10) úrovní. Výrobné nastavenie je úroveň 
5. Stlačením zeleného tlačidla úroveň citlivosti zvýšite. Pri 
každom stlačení zeleného tlačidla zaznie krátke pípnutie 
indikujúce zmenu úrovne citlivosti. Po dosiahnutí 
  maximálnej úrovne citlivosti, zariadenie vydá dlhé pípnutie.  

Vypnutie zariadenia
Stlačte a podržte šedé tlačidlo. Po zaznení šiestich (6) 
varovných tónov sa zariadenie vypne.

Zapnutie zariadenia
Jedenkrát stlačte zelené tlačidlo, na čo sa rozsvieti LED 
dióda a zaznie dlhý varovný tón. Nokta Pointer je 
pripravený na použitie. Pred štartom sa uistite, že v okolí sa 
nenachádzajú žiadne kovové objekty.

Zmena režimu
Stlačte šedé tlačidlo na 3 sekundy. Zaznie krátky varovný 
tón. Zariadenie sa prepne z audio režimu do režimu 
vibračného. Pri opätovnom stlačení a podržaní, sa prepne do 
kombinovaného   audio   aj  vibračného  režimu.  Po ďalšom

stlačení sa zariadenie vráti do audio režimu. S každou zmenou režimu sa 
ozve krátky varovný tón. Pri nasledovnom zapnutí zariadenia bude 
nastavenie režimu také, ako pri poslednom použití.



360° Hrot detekcie Hrot detekcie
Oblasť detekcie na prístroji 
Nokta Pointer je medzi 
špičkou a rúčkou. Cievka 
poskytuje 360° detekciu,  čo 

napomáha k rýchlemu a jednoduchému lokalizovaniu cieľa. Ak podržíte 
zariadenie horizontálne, umožní vám to skenovať väčšiu oblasť. Tým 
pokryjete širšie územie a rýchlejšie nájdete váš cieľ. 

LED osvetlenie
Pre zapnutie alebo vypnutie LED osvetlenia, stlačte naraz 
zelené a šedé tlačidlo. Pri nasledovnom zapnutí zariadenia 
bude nastavenie LED osvetlenia, ako pri poslednom použití.

Indikácia vybitej batérie
Ak je úroveň nabitia batérie nízka, Nokta Pointer vydá pri spustení 5 
krátkych pípnutí. Zariadenie môže fungovať už len krátky čas.

Lost Alarm a automatické vypnutie
Pokiaľ prístroj nepoužívate dlhšie ako 5 minút, zaznie zvukový alarm a 
LED osvetlenie začne blikať. Po piatich minútach alarmu sa zariadenie 
automaticky vypne, kvôli šetreniu batérie.

Vymeniteľné kryty
Nokta Pointer je dodávaný s dvoma krytmi na hrot. Jeden z krytov je 
určený aj pre hrabanie.

Blokovanie rušenia cievky
Keď je zariadenie vypnuté, magnetický prenos z cievky je odpojený, čo 
eliminuje možné rušenie s iným detektorom kovov. Takisto sa tým zabráni, 
aby bolo zariadenie detekované ako cieľ. 



Použitie
Pri zameraní cieľa, zariadenie vydá audio a (alebo) vibračný tón. Intenzita 
audia alebo vibrácií sa bude stupňovať pri približovaní sa k cieľu a pri 
vzďaľovaní bude intenzita klesať.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Pracovná frekvencia
Detektor kovov 
Citlivosť
Automatické vypnutie
Blokovanie rušení cievkou 
Rozmer

Hrot detekcie
Váha

Prevádzková teplota
Batérie
Životnosť batérie

18.2 kHz
Zvuk a (alebo) vibrácie
Nastaviteľné
Áno
Áno
24 x 4.8 x 4.8cm

9.3cm
235gr (8.3oz)

 -20°C/+50°C 
9V Alkalická batéria
Až 30hodín

:
:
:
:
:
:

:
:

:
:
:






