
Drogi Poszukiwaczu! Włączenie pinpointera

Wyłączenie pinpointera

Zmiana rodzaju sygnalizacji i poziomu czułości

Latarka

Wskaźnik rozładowania baterii

Ustawienie własnego poziomu czułości

Kalibracja (retune)

Zastosowanie

Specyfikacja

Dziekujemy za zakup tego wyjątkowego pinpointera.
Polecamy przeczytać poniższą instrukcję będzie o wiele
łatwej w terenie!

Pinpointer należy uruchamiać z dala od metalowych
przedmiotów. Wciśnĳ przycisk i puść po pierwszym
pojedynczym sygnale lub wibracji. Urządzenie jest gotowe
do pracy po trzech sygnałach lub dwóch wibracjach w trybie
cichym. Latarka uruchomi się jeśli była włączona w
poprzednio.

Procedura odwrotna do powyższej. Należy krótko
przytrzymać przycisk. Ustawienia zostaną zapamiętane.

Szybka kalibracja w słonej wodzie lub mocno
zmineralizowanej glebie pomaga ustabilizować pinpointer.
Wcześniej warto obniżyć czułość. W ten sam sposób można
zawężyć sygnał naciskająć szybko przycisk w trakcie
namierzania. Ułatwia to dokładną lokalizację środka
przedmiotu.

Wciśnĳ i przytrzymaj przycisk włączonego pinpointera, kiedy
wyemituje wielokrotny dźwięk puść. Jesteś w trybie zmian
czułości i wyboru wibracje i dźwięk lub same wibracje.
Wciskając szybko wybieramy rodzaj sygnalizacji i czułości.
Każda zmiana jest sygnalizowania odpowiednią ilością
wibracji lub dźwięków. Patrz tabelka na drugiej stronie
instrukcji. Wyjście z trybu ustawień następuje automatycznie
po 3 sekundach nieaktywności.

• Częstotliwość pracy 12 kHz

• Wysoka czułość

• Pyłoszczelna i wodoszczelna obudowa zgodna normą
z IP68 (do 6 metrów)

• 8 trybów pracy

• 4 poziomy czułości (3 stałe + 1 konfigurowalny przez
użytkownika)

• Szybkie strojenie do ziemii

• Funkcja"Magnetic"™ - czyli automatyczne włączanie/
wyłączanie przy wyjmowaniu i wkładaniu do kabury

• Funkcja "dive" (tryb podwodny)

• Statyczny tryb pracy

• System ochrony przed zakłóceniami

• 2 rodzaje sygnalizacji dźwiękowej

• Do wyboru: światło, dźwięk i alarm wibracyjny + latarka
z funkcją wyłączania

• Wskaźnik rozładowania baterii

• Ergonomiczny kształt

• Tryb zgubienia (w ciągu 40 minut)

• Średni czas pracy 60 godzin

• Źródło zasilania bateria 9V

• Waga 160 gram

• Zakres temperatur pracy od: -20 do + 60 stopni C

W trakcie uruchamiania przytrzymaj przycisk do momentu
włączenia lub wyłączenia latarki.

Kolor latarki wskazuje poziom rozładowania baterii. Zielony
pełne naładowanie, pomarańczowy połowa stanu, czerwony
rozładowanie. W przypadku kompletnego rozładowania
sprzzęt wyemituje charakterystyczny dźwięk i wyłączy się.

Sprawdź czy nie ma w pobliżu przedmiotów metalowych.
Włącz pinpointer i wciśnĳ przytrzymaj przycisk. Dioda
będzie miała kolor czerwony i pojawi się charakterystyczny
wielokrotny sygnał, puść przycisk. W tym trybie możesz
ustawić poziom czułości za pomocą najniższej
częstotliwości pracy. Ustaw przedmiot i wybierz odległość.
Naciśnĳ przycisk. Czynność można powtarzać dowlną ilość
razy. Wyłącz pinpointer. Ustawienie zostanie zapamiętane.

Ważne: jeśli ustawisz poziom czułości za wysoko w trybie
kalibracji, pinpointer może przy najwyższej czułości
zachowywać niestabilnie i się wzbudzać.

Przywrócenie poziomu czułości do wartości fabrycznej

Właściwe zastosowanie

Zmiana głośności

Zmiana tonu sygnalizacji

Funkcja automatycznego włączenia i wyłączenia

Tryb podwodny (nurkowanie)

Wymiana baterii

Po włączeniu trzymaj przyciskl, aż pojawi się czerwony kolor
diody i długi pojedynczy ton zostanie wygenerowany.

Pamiętaj o dbaniu o urządenie. Konserwacjia nie boli. Nie
używaj pinpointera do kopania w ziemii. Dbaj o uszczelkę i
pilnuj stanu baterii. Nie uruchamiaj pinpointera w pobliżu
obiektów metalowych. Wodoodporność do 6 metrów. Myć z
uczuciem i miłoscią. Nie używać w sypialnii. Zapiaszczony
spowoduje tylko same problemy.

Po włączeniu trzymaj przycisk, aż pojawi się czerwony kolor
diody i głośny ton wraz cichym następującym. Puść przycisk.
Dżwięk stanie się głośniejszy lub cichszy w zależności
od wcześniejszych ustawień. Patrz diagram na drugiej
stronie.

Po włączeniu trzymaj przycisk, aż usłyszysz zmianę dźwięku
impuls lub zmiana tonu. Puść przycisk. Patrz diagram
na drugiej stronie.

Wyjmĳ pinpointer z kabury i włącz. Włóż ponownie. Teraz
urządzenie jest w automatycznym trybie uśpienia. Każde
wyjęcie lub włożenie spowoduje włączenie lub wyłączenie.
Wszystkie dane są zapisane w pamięci. Żeby włączyć
należy fizycznie nacisnąć przycisk. Jeśli zapomnimy
wyłączyć pinpointer który znajduje się w kaburze to po 30
minutach wyłączy się sam.

Funkcja zabezpieczająca przycisk przed ciśnieniem slwody,
które możew wpływać na pracę urządzenia. Włóż włączony
pinpointer do kabury, przed emisją drugiego dzwieku wyjmĳ.
Powtórz procedurę dwa razy. Pojawi się charakterstyczny
dźwięk. Deaktywacja to powtórzenie tego procesu.

Zwróć uwagę na właściwe ustawienie polaryzacji
- biegunów. Dokręć korek z wyczuciem. Zawsze sprawdzaj
stan uszczelki zabezpieczającej. W przypadku odłożenia
na półkę na dłuższy czas wyjmĳ baterię.

Zadaniem pinpointera jest namierzanie przedmiotów
metalowych w glebie. Efektywnie ułatwia to poszukiwania i
skraca ich bezcenny czas!



19. Zestaw zawiera:
Pinpointer Sphinx Magnetic 02
Kabura do paska
Kabura na udo
Smycz mocująca
Instrukcja użytkownika

20. Gwarancja
Gwarancja obejmuje okres 24 miesięcy.
Wymiana i naprawa na podstawie aktualnego prawa
konsumenckiego.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
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Uwaga! W przypadku długiego nieużywania magnetyczny aktywator może uleć demagnetyzacji. W takiej sytuacji naley włożyć pinpointer do kabury na minimum 20 minut w celu reaktywacji
systemu automatycznego włączania i wyłączania.

Uwaga! Na rozrusznik serca, należy zachować minimalną odległość 20 cm od urządzenia.

3. Przedział baterii

menu ustawienia czułości

główne menu pinpointera

uruchomienie

włączenie

kalibracja wyłączenie WEJŚCIE DO MENU
WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE

LATARKI
ZMIANA POZIOMU

GŁOŚNOŚCI
ZMIANA

tonu dźwięku
zdefiniowany

poziom czułości
kasowanie zdefiniowanego
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Po włączeniu
wciśnĳ
przycisk

trzymaj trzymaj

jeden sygnał + wibracja dwa sygnały + wibracje trzy sygnały + wibracje ctery sygnały + wibracje jedna wibracjA DWIE wibracjE TRZY wibracjE CZTERY wibracjE

trzymaj

latarka
on/off

trzymaj trzymaj trzymaj trzymaj

schemat ustawień pinpointera

4. zasilanie/zmiana ustawień 5. sonda

1. zaczep smyczy 2. latarka i wskaźnik trybu
pracy/stanu baterii


