Popis zařízení

360° detekční hrot

Kontrolní jednotka

LED osvětlení

Tlačítko zapnutí/vynutí / Citlivost (+)
Režim / Citlivost (-)

Reproduktor

LED

Prostor pro baterie

IP posouzení:
IP67 – Odolný prachu a vodotěsný do hloubky jednoho
metru.
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Vložení baterií
Baterie vložte tak, jak je znázorněno na obrázku. Věnujte
pozornost správné orientaci polarizačních symbolů (-) a (+)
Zařízení nepracuje, když nejsou baterie vloženy správně.
9V
baterie

Po té připojte kontrolní jednotku, utáhněte ji správným
směrem. K zajištění vodotěsnosti, musí být uzávěr
pevně a správně dotažen.

Zapnutí
Stiskněte jednou zelené tlačítko. LED kontrolka se
rozsvítí a ozve se dlouhý varovný signál.
Nokta Pointer je nyní připraven k použití. Než začnete
…………… dohledávat, ujistěte se, že ve Vašem okolí nejsou žádné
kovové předměty.
Vypnutí
Stiskněte a podržte zelené tlačítko. Uslyšíte šest (6)
krátkých varovných tónů. Nokta Pointer se poté vypne.

Změna režimu
Po dobu tří sekund stiskněte a podržte šedé tlačítko.
Ozve se krátký varovný tón. Přístroj se přepne z režimu
audio do režimu vibračního. Pokud tlačítko opět stisknete
a přidržíte, přepne se do režimu audio a vibračního.
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Dalším stisknutím se vrátíte zpět do režimu audio. Krátký varovný
tón uslyšíte při každé změně režimu. Nokta Pointer při každém
startu začne ve stejném režimu jako při prvním spuštění.

Zvýšení citlivosti
Ovladač citlivosti můžete nastavit do deseti (10) úrovní.
Výrobní nastavení je na úrovni 5. Stisknutím zeleného
tlačítka zvýšíte citlivost. Přístroj oznámí změnu citlivosti
krátkým pípnutím pokaždé, když stisknete zelené tlačítko.
Pokud nastavíte maximální citlivost, ozve se dlouhé pípnutí.

Snížení citlivosti
Pro snížení citlivosti stiskněte šedé tlačítko. Přístroj
oznámí změnu citlivosti krátkým pípnutím pokaždé,
když šedé tlačítko stiskněte. Dosažení minimální
úrovně citlivosti detektor oznámí dlouhým pípnutím.
Nokta Pointer při novém zapnutí začne pracovat s naposledy
nastavenou úrovní citlivosti.
Lost Alarm a automatické vypnutí
Po pěti minutách nečinnosti přístroj vydá slyšitelný signál a LED
kontrolka začne blikat. Po pěti minutách se přístroj automaticky vypne,
aby se šetřily baterie.
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Detekce
Aktivní vyhledávací oblast
přístroje je mezi hrotem a
rukojetí. Cívka nabízí
detekci 360°. Což umožňuje
lokalizovat cíl v díře jednoduše a rychle. Pokud držíte dohledávačku
svisle, prohledáte větší plochu. To umožňuje hledání ve větší oblasti
a rychlé dosažení cílů.
360° detekční hrot

LED kontolka
Stisknutím zeleného a šedého tlačítka současně, zapnete,
stisknutím tlačítka opět vypnete, LED světlo. Nokta
Pointer bude po opětovném zapnutí v původním nastavení.
Indikátor nabití baterií
Pokud jsou baterie téměř vybité, Nokta Pointer vydá při zapnutí pět
střídavých krátkých-dlouhých pípnutí. S přístrojem je možné ještě
krátce pracovat.
Blokování rušení cívky
Pokud je detektor vypnutý, přeruší se magnetické obvod cívky, a snižuje
rušení s dalším detektorem kovů. Také zamezuje tomu, aby byl
přístroj detektován jako cíl.

Vyměnitelné ochranné kryty
Nokta Pointer má dva pevné ochranné kryty. Jeden z nich je navržen
tak, aby umožňoval kopání.
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Použití
Pokud je zaznamenán cíl, Nokta Pointer vyšle audio a/nebo
vibrační signál. Rychlost vydávaného zvuku nebo vibrací se
zvyšuje, čím blíže se dostanete k cíli a naopak snižuje, když se
budete od cíle vzdalovat.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Pracovní frekvence:
Detekce kovů:
Citlivost:
Automatické vypnutí:
Blokování rušení cívky.
Rozměr:

11,6 kHz
Audio a/nebo vibrační signál
Uživatelsky nastavitelná
Ano
Ano
24x4,8x4,8 cm (9.4''x1.9''x1.9'')

(včetně pevného ochranného krytu)

Detekční hrot:
Váha:

9,3 cm (3,7'')
235 g (8.3 oz)

Pravní teplota:
Baterie:
Životnost baterií:

-20°C/+50°C (-4°F/+122°F)
9V alkalická
až 30 hodin

(včetně baterií a ochranného krytu)
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