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Pro hledání pokladů a dohledávání malých předmětů v zemi.

Když zaznamenáte detektorem kovů přítomnost kovového předmětu v zemi, dohledání jeho přesné
polohy a oddělení od okolní země  může být složité a časově  náročné. S pomocí PinPointeru bude
dohledávání mincí i dalších malých předmětů mnohem snazší a rychlejší!

KOPÁNÍ MALÝCH PŘEDMĚTŮ 
Předměty v zemi, především ty, které jsou tam již dlouhou dobu, jsou často téměř nerozeznatelné od
země, ve které jsou uloženy. Kromě toho, při neopatrném kopání, hrozí riziko nenávratného poškození
předmětu,  čímž  ztrácí  případnou historickou  hodnotu  i  cenu.  Proto  doporučujeme vždy  používat
PinPointer k dohledání předmětů. 
Hrot dohledávačky zaznamená kovový předmět o velikosti mince přibližně ve vzdálenosti ¾“ (cca 1-2
cm)  od  jejího  konce.  Zanořte  hrot  přímo  do země; rýpejte  v blízkém okolí  do  země,  dokud není
aktivován stálý zvukový signál – „bzukot“. Je-li země dostatečně kyprá, berte postupně zem do hrsti a
prohledávejte ji pomocí PinPointeru, až předmět naleznete.

POSTUP
1. Stiskněte  a  odšroubujte  zadní  uzávěr  proti  směru  hodinových  ručiček.  Zvedejte  jej  pouze

nahoru. Nikdy netlačte uzávěr do stran, můžete ho poškodit (viz obr. A).
2. Vložte 9voltovou baterii. Zajistěte zašroubováním uzávěru ve směru hodinových ručiček.

Obrázek A

3. Kontrola baterií.
PinPointer bude okamžitě vydávat zvuk, což značí, že baterie je dostatečně nabitá. Pokud po
zapnutí nic neslyšíte, vyměňte 9voltovou baterii.

4. Nastavte citlivost.
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• Otočte  ovladač  do pozice,  ve které  je zvuk slyšet.  Pak ho zpět  otáčejte ve směru
hodinových ručiček až do polohy, ve které zvuk akorát utichne (viz obr. B).

Obrázek B

             Nepřetržitý zvuk

• V takovém nastavení je citlivost maximální (viz obr. C).

5. Během hledání postup několikrát zopakujte, abyste dosáhli maximální citlivost.

ZÁRUKA
Na  PinPointer  se  vztahuje  dvouletá  záruka  pro  prvního  majitele,  na  výrobní  vady  materiálu  a
provedení při běžném používání, začínající datem nákupu. Odpovědnost v rámci této záruky zahrnuje
výměnu nebo opravu přístroje  dle  odborného posouzení.  Na vady  vzniklé  v  důsledku zanedbání,
náhodného  poškození  nebo  nevhodného  používání  se  záruka  nevztahuje.  Jakékoliv  změny  nebo
úpravy  prováděné  nekvalifikovanou  osobou  vedou  ke  ztrátě  záruky.  Doklad  o  koupi  a  přiložte
k případné reklamaci. 
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