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Włącznik, kalibracja, ustawienia
Precyzyjne namierzanie
360° pole detekcji
Wzmocniona krawędź
Latarka LED
Wodoodporny głośnik
Zaczep - oczko na smycz
Wodoodporny przedział baterii
Linijka w calach i centymetrach
(Drugastronapinpointera)
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Uruchomienie
Wciśnĳ włącznik (❶) trzymając pointer z dala od metalowych
przedmiotów. Urządzenie wygeneruje podwójny sygnał
dźwiękowy, a latarka LED (❺) pozostanie włączona.
Wyłączenie
Przyciśnĳ i przytrzymaj włącznik, aż urządzenie wygeneruje
pojedynczy sygnał dźwiękowy (lub pojedynczą wibrację
w trybie cichym).
Zmiana ustawień
Pro-Pointer AT posiada trzy stopnie czułości i dwa
ustawienia detekcji: audio i wibracje lub same wibracje (tryb
cichy).
W celu zmiany ustawień trzymaj przez 2 sekundy włącznik
(❶) Usłyszysz pojedynczy sygnał i dwa następne. (W trybie
cichym dźwięki zastąpione są przerywanymi impulsami
wibracji).
Pierwsze naciśnięcie w trybie zmiany ustawień potwierdza
rodzaj wybranego ustawienia. Szybkie wciśnięcie włącznika
wybiera jeden z 6 trybów pracy:
1 sygnał = minimalna czułość tryb dźwiękowy
2 sygnały = średnia czułość tryb dźwiękowy (ust. fabryczne)
3 sygnały = maksymalna czułość tryb dźwiękowy
1 wibracja = minimalna czułość tryb wibracji
2 wibracje = średnia czułość tryb wibracji
3 wibracje= maksymalna czułość tryb wibracji
W celu opuszczenia trybu ustawień przytrzymaj przycisk
włącznika przez 2 sekundy lub poczekaj 5 sekund.
Urządzenie wygeneruje dwa sygnały dźwiękowe lub podwójną wibracje i wyjdzie z trybu ustawień.
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Uwagi:
•
•
•

Dla silnie zmineralizowanych gruntów, zaleca się
obniżenie czułości
Wykrywanie działa w trybie zmiany ustawień.
Ustawienia zostaną zapamiętane po wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenia.

Szybka kalibracja
W przypadku słonej wody, mokrych piasków, czy silnie
zmineralizowanych gruntów włóż czubek pointera w takie
miejscei szybko naciśnĳ przycisk (❶) dla szybkiej kalibracji.
W przypadku zakłóceń lub niestabilnej pracy powtarzaj
proces kalibracji do skutku. Alternatywa metoda to zmniejszenie czułości i ponowna próba kalibracji.

Szybko dostrój
pointer pod
zmineralizowaną
ziemię, słoną wodę,
mokry piasek i inne
trudne środowiska.

Precyzyjne namierzanie większych obiektów

Powoli skanuj teren przybliżając się do środka obiektu,
w miejscu najbardziej intensywnej sygnalizacji dokonaj
szybkiej kalibracji by zawęzić pole pracy i namierzyć
środek.
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Alarm
Po 5 minutach bezczynności, Pro-Pointer AT zacznie emitować coraz szybsze sygnały dźwiękowe przez 60 minut.
Naciśnĳ przycisk włącznika, aby zresetować urządzenie.

Funkcja automatycznego wyłączania
Po godzinie emitowania alarmu zagubienia, Pro-Pointer AT
wyłączy się automatycznie.

Ostrze do skrobania
Wytrzymała krawędź, idealna do przemiatania urobku
podczas poszukiwania celu, a dodatkowa 360 stopniowa
detekcja pozwala w ten sposób szybko namierzać przedmioty.

Zaczep - mocowanie
Idealne by zabezpieczyć urządzenie przed zgubieniem.
Możesz je zamocować do kabury lub paska.

Kabura
Mocowana do dowolnego zwykłego paska do spodni.
Metalowy zatrzask w kaburze wymusi reakcję pinpointera,
jeśli ten nie został wyłączony.
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Linĳka
Pro-Pointer AT posiada na obudowie linĳkę do pomiaru
głębokości i wielkości celu w centymetrach lub calach.

Alarm niskiego poziomu baterii
Kiedy bateria się wyczerpie, detektor będzie emitował
na przemian podwójny dźwiękowy alarm. Jak najszybciej
wymień baterię 9V.

Wymiana baterii
Wystarczy odkręcić pokrywę przedziału baterii w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W celu
prawidłowej instalacji baterii 9V, dopasuj większy zacisk
baterii do większego otworu w komorze. Wyjmĳ baterię, jeśli
urządzenie ma być przechowywane dłużej niż 30 dni.

Informacje i wskazówki
•

Obsługa jest całkowicie automatyczna. Wszystkie
metale żelazne i nieżelazne zostaną wykryte.

•

Gdy cel zostanie wykryty, Pro-Pointer AT wygeneruje
alarm dźwiękowy i wibracje lub same wibracje.
Częstotliwość pulsującego dźwięku i wibracji wzrasta
proporcjonalnie, gdy pinpointer jest przesuwany bliżej
metalowego celu.

•

Bardzo małe przedmioty mogą być sygnalizowane
w odległości 12-13 mm od czubka pinpointera.

•

W celu uniknięcia braku sygnalizacji, nie włączaj
Pro-Pointer AT, gdy znajduje się on bezpośrednio
obok celu.

6

•

Ponieważ Pro-Pointer AT jest statycznym detektorem,
optymalne działanie uzyskuje się, gdy używamy go tylko
do namierzania.

•

Unikaj używania Pro-Pointer AT jako narzędzia
do kopania. Używaj płaskiej strony do szukania,
a czubka do namierzania. Nie używaj nadmiernej siły.

•

Do użytku w wodzie nie przekraczaj głębokości
3 metrów. Upewnĳ się, że gwint pokrywy akumulatora
jest wolny od piasku, osadu itp. O-ring powinien być
okresowo smarowany smarem silikonowym, w celu
utrzymania szczelności.

•

Usuwaj zaschnięty brud, błoto lub inne zanieczyszczenia z urządzenia. Wystarczy umyć mydłem,
wodą i miękką szmatką. Nie używaj żadnych ściernych,
ani chemicznych środków czyszczących, które mogłyby
zarysować lub zniszczyć jego powierzchnię.
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MADE IN
THE USA
Garrett Pro-Pointer AT jest produkowany w Stanach Zjednoczonych Ameryki
i zgodnie z międzynarodowym certyfikowanym systemem zarządzania jakością
Garrett ISO 9001. Spełnia następujące międzynarodowe standardy:
• FCC • CE • RoHS • ICNIRP • IEC 529-IP 68

Specyfikacja
Nazwa modelu:
Kod producenta:
Dopuszczalna temp. pracy:
Częstotliwość pracy:
Wodoodporność:
Strojenie do gruntu:
Sygnalizacja:
Przyciski:

Wymiary:
Grubość:
Waga:
Zasilanie:
Czas pracy:

Patent:

Garrett Pro-Pointer® AT
1140900
od -37°C do 70°C
11.5 kHz
maksymalnie 3m; IP 68
Automatyczne lub ponowne
dostrajanie ręczne
Proporcjonalny sygnał
dźwiękowy/wibracyjny
Jedno-przyciskowa obsługa:
włączenie/wyłączenie, ponowne
dostrajanie, zmiana ustawień
Długość: 22.9 cm
zmienna, od 3.8 cm do 2.2 cm
200g z baterią
1 x bateria 9V (w zestawie)
Cynkowo-karbonowa: 16 godzin
Alkaliczna: 30 godzin
Akumulator: 8 godzin
Gwarancja: 2 lata
US 7,575,065 i inne wnioski oczekujące
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