


يرجى قراءة دليل المستخدم بحرص قبل بدء تشغيل الجهاز
التحذيرات

يعد PulseDive جهاًزا إلكترونيًا متطوًرا. ال تقم بتشغيل الجهاز قبل قراءة دليل المستخدم.
ال تقم بتخزين الجهاز وقرص البحث تحت درجات حرارة منخفضة للغاية أو عالية لفترات طويلة. 
(درجة حرارة التخزين: - 20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية / - 4 درجة فهرنهايت إلى 140 

درجة فهرنهايت)
تم تصميم الجهاز بتصنيف IP68 كوحدة مقاومة للماء حتى 60 متر (200 قدم). ومع ذلك ، يجب 

االنتباه إلى التحذيرات أدناه:
1. ال تغسل أو تغمر االقراص في الماء عندما ال تكون مثبتة على الجهاز!

2. في كل مرة قبل غمر الجهاز في الماء أو قبل غسله ، تأكد من:
أ. يتم إرفاق أحد االقراص بشكل صحيح وآمن. ال يمكنك تغيير االقراص تحت الماء!

ب. يتم وضع حلقة o بشكل مريح.
ج. يتم وضع الحلقة الدائرية داخل غطاء حجيرة البطارية بشكل محكم ويتم تأمين الغطاء بإحكام.

3. يأتي PulseDive مع 2 غطاء للبطارية. أثناء استخدام الجهاز في وضع الغوص ، استخدم 
الغطاء  استخدم   ، الجهاز على األرض  استخدام  وأثناء  بالجهاز  المرفق  البطارية  غطاء حجرة 
المصمم الستخدام األرض للحصول على صوت أعلى. لمنع الفلتر  المستخدم على الغطاء الستخدام 

األرض ، من أي ضرر ، ال تدخل أي أشياء حادة في الفتحات للتنظيف أو أي أغراض أخرى.
4. عند استخدام PulseDive في الرمل ، يجب تثبيت غطاء حماية الغبار بالملف اآلخر غير 

المركب على الجهاز! إذا كان الرمل عالقًا في الحلقة الدائرية ، فقم بفرك الرمال.
انتبه إلى العناصر أدناه بعد استخدام الجهاز خاصة تحت الماء المالح:         

1. تأكد من إرفاق أحد االقراص وغطاء حجيرة البطارية وغسل الجهاز بماء الصنبور.
2. ال تستخدم أي مواد كيميائية للتنظيف و / أو ألي أغراض أخرى.       

حماية الكاشف من الصدمات أثناء االستخدام العادي. للشحن ، ضع الكاشف بعناية في الكرتون 
األصلي وآمن مع عبوة مقاومة للصدمات.

يمكن تفكيك جهاز PulseDive وإصالحه فقط من قبل مراكز الخدمة المعتمدة من قبل شركة 
Nokta Makro. التفكيك / الفتح غير المصرح به لوحدة التحكم في كاشف المعادن ألي سبب 

يبطل الضمان.
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1) وحدة التحكم
Retune و On-Off 2) زر

F (3- زر الوظيفة
A (4- زر التعديل

5) ضوء LED االخضر
6) ضوء LED االحمر

LED 7) مصباح
8) قرص كاشف المعادن تحت الماء & السدادة (أبيض)

9) منفذ الشحن
10) مكبر الصوت

11) غطاء البطارية (يركب عند الغوص)
12) غطاء حجيرة البطارية (عند االستخدام  في 

األراضي)
13) قرص كاشف المعادن تحت الماء & السدادة  (أسود)

14) غطاء حماية من الغبار
15) غطاء صلب  قابل لالستبدال لجهاز تحديد موقع 

يمكن شراء PulseDive في طرازين: جهاز كاشف معادن تحت الماء (الغطس) وجهاز تحديد 
موقع الهدف PinPointer مجموعة  2 في 1 او كجهاز تحديد الهدف  PinPointer مستقل  
فقط. كال النموذجين لهما نفس الوظائف ويعمالن بنفس الطريقة. والفرق الوحيد بينهما هو قرص 
كاشف المعادن تحت الماءوبعض الملحقات المدرجة في مجموعة 2 في 1. إذا قمت بشراء جهاز 
تحديد موقع الهدف المستقل ، يرجى تجاهل التعليمات حول قرص الكاشف في قسم التجميع. يمكنك 

شراء قرص الكاشف بشكل منفصل إلضافة تلك الوظيفة في أي وقت.
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مقدمة عن الجهاز
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يأتي PulseDive مع قرص الغطس المرفق. إذا كنت تريد استخدام قرص التحديد الدقيق ، يرجى 
اتباع الخطوات الموجودة في الصور. إذا كنت ترغب في نزع قرص الغطس ، كرر الخطوات 

بترتيب عكسي.

1) لفك قرص الغطس ، أدره عكس اتجاه عقارب الساعة.
2) اسحب قرص الغطس خارج وحدة التحكم.

التجميع

1 2

هام! ال تمسك غطاء قرص الغطس من طرفه االمامي أثناء إزالته. أمسكه من الطرف الخلفي كما 
هو موضح في الصورة أدناه لتجنب كسر القرص.

هام! عند تغيير االقراص، قم بمحاذاة اللسان 
البالستيكي على وحدة التحكم مع األخدود 

المعاكس على القرص وقم بلفه باتجاه عقارب 
الساعة للتثبيت.
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5) إلرفاق قرص التحديد الدقيق، أدخل الغطاء الصلب على القرص وادفعه في منتصف الطريق 
إلى األمام.

6) ثم لف القرص في اتجاه عقارب الساعة لإلحكام. أخيًرا ، ادفع الغطاء الصلب تماًما حتى يستقر 
في مكانه.

هام! تم تصميم  قرص التحديد الدقيق ليتناسب بإحكام شديد لتوفير مانع تسرب للماء. عندما ترغب 
في فصل القرص أو إرفاقه ، قم بإدخال الغطاء الصلب فوق القرص للمنتصف وقم بلف القرص 

بمساعدة الغطاء الصلب.

هام! يجب عليك عدم فصل و / أو تغيير اقراص الغطس او قرص التحديد الدقيق عندما تكون تحت 
الماء.

6

3 4

3) امسك قرص التحديد الدقيق بحيث يتم محاذاة االخاديد بشكل صحيح.

4) أدخل قرص التحديد الدقيق في وحدة التحكم وادفع.

التجميع
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التحذيرات : إذا قمت بتغيير القرص أثناء تشغيل الجهاز ، فيجب إعادة ضبط الجهاز بالضغط على 
زر التشغيل / اإليقاف مرة واحدة.

لكي ال تفقد PulseDive أثناء استخدامه تحت الماء أو على األرض ، نوصيك بتوصيل حبل اآلمان 
كما هو موضح في الصورة أدناه.

التحكم  الخلفي من وحدة  الجزء  في  الموجودة  بالفتحة  األمان  (أ) حبل  أحد طرفي  بتثبيت  قم   (7
والطرف اآلخر مع خطاف المسك (ب) بالحزام أو حزام المعصم.

من أجل حمل PulseDive على خصرك وعدم فقدانه ، نوصيك باستخدام الحزام وحزام األمان 
كما هو موضح في الصورة أدناه.

التحكم  الخلفي من وحدة  الجزء  في  الموجودة  بالفتحة  األمان  (أ) حبل  أحد طرفي  بتثبيت  قم   (8
والطرف اآلخر مع خطاف المسك (ب) بحلقة الحزام.
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التجميع



يحتوي PulseDive على بطارية ليثيوم بوليمر داخلية بسعة 1650 مللي أمبير في الساعة. اشحن 
PulseDive قبل االستخدام األولي. سيستغرق الشحن حوالي ساعتين.

الشحن
يمكنك شحن الجهاز باستخدام شاحن USB أو بنك طاقة على جهاز كمبيوتر أو في سيارتك باستخدام 

كابل الشحن المرفق.

* قد يكون وقت الشحن أطول لشواحن USB المصنفة أقل من 1 أمبير أو نوع أقدم من أجهزة الكمبيوتر.

 LED األحمر بقوة. عندما تكون البطارية ممتلئة ، تضيء مصابيح LED أثناء الشحن ، سيضيء مصباح
الخضراء والحمراء معًا. إذا كان هناك أي مشكلة أثناء الشحن ، سيبدأ مؤشر LED األخضر في الوميض.

مؤشرات البطارية
عند بدء التشغيل:

تومض مؤشرات LED الحمراء والخضراء مرة واحدة: البطارية ممتلئة
يومض مؤشر LED األخضر: البطارية نصف ممتلئة
يومض مؤشر LED باللون األحمر: البطارية فارغة

عندما تنفد البطاريات تماًما ، تضيء مصابيح LED الحمراء والخضراء كل 5 ثواٍن. لفترة قصيرة من 
الزمن ، سيستمر الجهاز في العمل ومن ثم سيصدر صوت تنبيه واحد ويغلق. 

تحذيرات البطارية
هام! الجهاز ال يعمل عندما يكون في حالة الشحن.

ال تعرض الجهاز لدرجات حرارة عالية (على سبيل المثال صندوق السيارة أو صندوق القفازات)

ال تشحن البطارية في درجات حرارة تزيد عن 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت) أو أقل من 0 
درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت).

ال يمكن استبدال بطارية PulseDive إال عبر شركة Nokta Makro أو مراكز الخدمة المعتمدة من 
قبلها.
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معلومات البطارية



أثناء تشغيل PulseDive ، يومض مؤشر LED األخضر مرة واحدة عند الضغط على أي زر. 
يضيء بلون غامق عند الضغط على األزرار باستمرار.

تشغيل واطفاء الجهاز
اضغط على زر اإليقاف مرة واحدة لتشغيل الجهاز. سيتم سماع صوت صفير وسيضيء ضوء 
LED وفقًا لحالة عمر البطارية. إليقاف تشغيل الجهاز ، اضغط مع االستمرار على زر التشغيل. 
 LED سيتم سماع صوت صفير مزدوج ، بغض النظر عن الوضع المستخدم ، وسيضيء مصباحا

في نفس الوقت.

يقوم الجهاز تلقائيًا بإعادة ضبط نفسه عند تشغيله. لذلك ، احتفظ بالجهاز بعيًدا عن األجسام المعدنية 
أثناء تشغيله. إذا كنت ستستخدم الجهاز على رمال شاطئ مبللة أو على أرض عالية التمعدن، فمن 
الجهاز وإعادة  أو لف  البحث على األرض  الجهاز  عن طريق وضع قرص  المستحسن تشغيل 
تشغيله على األرض. على الرغم من أن هذا يؤدي إلى فقدان طفيف في العمق ، فإنه يوفر عملية 

أكثراستقراًرا.

يمكنك أيًضا إعادة ضبط جهازك على الفور عندما يصدر الجهاز إشارات خاطئة. إلعادة ضبط 
الجهاز ، اضغط على زر اإليقاف مرة واحدة. ال تعيد ضبط الجهاز فوق األجسام المعدنية. خالف 

ذلك ، سوف يواجه الجهاز فقدان العمق.

عند إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله ، سيبدأ مع آخر اإلعدادات المحفوظة.

اوضاع الكشف
مع  الصوت  و وضع  االهتزاز  ووضع  الصوت  للكشف: وضع  أوضاع   3 على  الجهاز  يحتوي 

االهتزاز.

اضغط على الزر F لتغيير الوضع.

الضوء األحمر
باإلضافة إلى أوضاع الكشف أعاله ، يحتوي PulseDive أيًضا على مؤشر LED أحمر يشير 

إلى الكشف عن المعادن.

عند تنشيط مؤشر LED األحمر ، يومض مرة واحدة عند اكتشاف المعادن بغض النظر عن الوضع 
المستخدم. عندما تقترب من الهدف ، يومض بشكل أسرع وأكثر تواتًرا.

.(A) األحمر ، اضغط مع االستمرار على زر الضبط LED لتشغيل / إيقاف تشغيل مؤشر

اعدادات الحساسية
هناك 5 مستويات من الحساسية. لضبط الحساسية ، اضغط على زر الضبط (A) أثناء الضغط 
باستمرار على زر الوظيفة (F) ألسفل. في كل مرة تضغط فيها على الزر "A" ، تزيد الحساسية 
اعتماًدا على  االهتزازات  أو   / و  التنبيه  بعدد من أصوات  إلى كل مستوى  يشار  واحد.  مستوى 
الوضع المستخدم. على سبيل المثال ، يشار إلى المستوى 4 بـ 4 أصوات تنبيه و / أو اهتزازات. 

عند أقصى حساسية - مستوى 5 - يصدر الجهاز صوت صفير و / أو اهتزاز طويل. إذا كان 
مؤشر LED األحمر نشًطا ، فإنه يضيء بشكل ثابت.

داخل الحفر المعدنية للغاية (شديدة التمعدن ) ، قد ينتج الجهاز إشارات خاطئة. في مثل هذه الحالة ، 
قلل الحساسية. 
LED مصباح

لتنشيط مصباح االضاءة ، اضغط على زر الضبط (A) مرة واحدة أثناء تشغيل الجهاز. اضغط 
عليه مرة أخرى إليقاف.

وضع الغوص
إذا كنت تغطس مع PulseDive ، فأنت بحاجة إلى تبديل الجهاز إلى وضع الغوص لمنع الضغط 
على األزرار بضغط الماء. أثناء وضع الغوص ، يتم قفل األزرار وال تعمل. لذلك ، تأكد من ضبط 
الجهاز على اإلعدادات المطلوبة قبل التبديل إلى وضع الغوص. اإلعدادات الموصى بها هي االهتزاز 

وضوء LED األحمر قيد التشغيل.
أمسك الجهاز رأًسا على عقب (مصباح LED متجًها ألسفل) كما هو موضح في الصورة واضغط 
على الزر A و F في نفس الوقت. سيضيء مصباح LED األخضر وسيتم سماع صوت صفير 
و / أو سيهتز الجهاز اعتماًدا على الوضع المستخدم. إذا كان مؤشر LED األحمر قيد التشغيل ، 

فسيومض أيًضا مرة واحدة.

في وضع الغوص ، لن يكتشف الجهاز أي أهداف أثناء حمله رأًسا على عقب. سوف تكتشف األهداف 
عندما تقلبه وتمسكه بالطريقة الصحيحة.

كرر الخطوات أعاله للخروج من وضع الغوص. عند الخروج من وضع الغوص ، سيتم سماع 
 LED صوت صفير فقط و / أو سيهتز الجهاز اعتماًدا على الوضع المستخدم ؛ لن يضيء مؤشر

األخضر. إذا كان مؤشر LED األحمر قيد التشغيل ، فسيومض أيًضا مرة واحدة.
هام! لن يتحول PulseDive إلى وضع الغوص أثناء الكشف عن المعادن!
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تشغيل الجهاز
مالحظة: لن تعمل سماعات الرأس الالسلكية إذا تم تبديل الجهاز إلى وضع الغوص أثناء توصيله 
بسماعات الرأس الالسلكية. سيتم توصيل سماعات الرأس الالسلكية تلقائيًا بمجرد خروج الجهاز 

من وضع الغوص.
هام! يأتي PulseDive مع غطاءين للبطارية. أثناء استخدام الجهاز في وضع الغوص ، استخدم 
الغطاء  استخدم   ، األرض  الجهاز على  استخدام  وأثناء  بالجهاز  المرفق  البطارية  غطاء حجيرة 
الغطاء  على  المستخدم   ، الفلتر  لمنع  أعلى.  صوت  على  للحصول  األرض  الستخدام  المصمم 
الستخدام األرض ، من أي ضرر ، ال تدخل أي أشياء حادة في الفتحات للتنظيف أو أي أغراض 

أخرى.
منبه فقدان الجهاز

يحتوي PulseDive على ميزة منبه فقدان الجهاز تجعل من السهل العثور على الجهاز في حالة 
فقده. إذا لم يتم الضغط على أي زر و / أو إذا لم يكتشف الجهاز أي أهداف لمدة 5 دقائق ، فسيتم 
تنشيط تنبيه الفقدان او الضياع. الجهاز يبدأ في إصدار إشارات صوتية على فترات قصيرة ويبدأ 

مصباح االضاءة بالوميض.
عندما يتم تنشيط المنبه المفقود أثناء توصيل الجهاز بسماعات الرأس الالسلكية ، يتم سماع الصوت 

من خالل الجهاز وليس من خالل سماعات الرأس بعد اآلن.
ازاحة التردد

يتم استخدامه لمنع الجهاز من التداخل مع أجهزة الكشف األخرى القريبة.
لتغيير التردد ، اضغط على زر اإليقاف أثناء الضغط مع االستمرار على الزر F. في كل مرة 
تضغط فيها على زر التشغيل ، سيتم سماع صوت صفير و / أو سيهتز الجهاز وسيتغير التردد 
خطوة واحدة. هناك 40 خطوة في تحول التردد. يشار إلى التردد المركزي ، وهو االفتراضي 

للمصنع ، بواسطة صفير / اهتزاز مزدوج.
توصيل السماعات الالسلكية

يحتوي PulseDive على وحدة اتصال السلكية داخلية الستخدام سماعات الرأس الالسلكية.
لتنشيط االتصال الالسلكي ، قم بتشغيل الجهاز أثناء الضغط باستمرار على الزر F. سيبدأ مؤشر 

LED األخضر في الوميض على فترات معينة لإلشارة إلى تشغيل الوحدة الالسلكية.
.F إليقاف تشغيل االتصال الالسلكي ، قم بإيقاف تشغيل الجهاز مع الضغط باستمرار على الزر

يمكن العثور على تعليمات االقتران مع سماعات الرأس الالسلكية Nokta Makro 2.4 جيجا 
هرتز والتي تباع بشكل منفصل.

الرأس  بسماعات  متصل  غير  الجهاز  ولكن  التشغيل  قيد  الالسلكي  االتصال  كان  إذا  هام! 
الالسلكية ، فسيقوم الجهاز بالبحث عن قناة وسيضيء مؤشر LED األخضر لمدة 5 ثوان 

تقريبًا عند بدء التشغيل. خالل هذه الفترة ، لن يكتشف الجهاز المعادن! 



أثناء تشغيل PulseDive ، يومض مؤشر LED األخضر مرة واحدة عند الضغط على أي زر. 
يضيء بلون غامق عند الضغط على األزرار باستمرار.

تشغيل واطفاء الجهاز
اضغط على زر اإليقاف مرة واحدة لتشغيل الجهاز. سيتم سماع صوت صفير وسيضيء ضوء 
LED وفقًا لحالة عمر البطارية. إليقاف تشغيل الجهاز ، اضغط مع االستمرار على زر التشغيل. 
 LED سيتم سماع صوت صفير مزدوج ، بغض النظر عن الوضع المستخدم ، وسيضيء مصباحا

في نفس الوقت.

يقوم الجهاز تلقائيًا بإعادة ضبط نفسه عند تشغيله. لذلك ، احتفظ بالجهاز بعيًدا عن األجسام المعدنية 
أثناء تشغيله. إذا كنت ستستخدم الجهاز على رمال شاطئ مبللة أو على أرض عالية التمعدن، فمن 
الجهاز وإعادة  أو لف  البحث على األرض  الجهاز  عن طريق وضع قرص  المستحسن تشغيل 
تشغيله على األرض. على الرغم من أن هذا يؤدي إلى فقدان طفيف في العمق ، فإنه يوفر عملية 

أكثراستقراًرا.

يمكنك أيًضا إعادة ضبط جهازك على الفور عندما يصدر الجهاز إشارات خاطئة. إلعادة ضبط 
الجهاز ، اضغط على زر اإليقاف مرة واحدة. ال تعيد ضبط الجهاز فوق األجسام المعدنية. خالف 

ذلك ، سوف يواجه الجهاز فقدان العمق.

عند إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله ، سيبدأ مع آخر اإلعدادات المحفوظة.

اوضاع الكشف
مع  الصوت  و وضع  االهتزاز  ووضع  الصوت  للكشف: وضع  أوضاع   3 على  الجهاز  يحتوي 

االهتزاز.

اضغط على الزر F لتغيير الوضع.

الضوء األحمر
باإلضافة إلى أوضاع الكشف أعاله ، يحتوي PulseDive أيًضا على مؤشر LED أحمر يشير 

إلى الكشف عن المعادن.

عند تنشيط مؤشر LED األحمر ، يومض مرة واحدة عند اكتشاف المعادن بغض النظر عن الوضع 
المستخدم. عندما تقترب من الهدف ، يومض بشكل أسرع وأكثر تواتًرا.

.(A) األحمر ، اضغط مع االستمرار على زر الضبط LED لتشغيل / إيقاف تشغيل مؤشر

اعدادات الحساسية
هناك 5 مستويات من الحساسية. لضبط الحساسية ، اضغط على زر الضبط (A) أثناء الضغط 
باستمرار على زر الوظيفة (F) ألسفل. في كل مرة تضغط فيها على الزر "A" ، تزيد الحساسية 
اعتماًدا على  االهتزازات  أو   / و  التنبيه  بعدد من أصوات  إلى كل مستوى  يشار  واحد.  مستوى 
الوضع المستخدم. على سبيل المثال ، يشار إلى المستوى 4 بـ 4 أصوات تنبيه و / أو اهتزازات. 

عند أقصى حساسية - مستوى 5 - يصدر الجهاز صوت صفير و / أو اهتزاز طويل. إذا كان 
مؤشر LED األحمر نشًطا ، فإنه يضيء بشكل ثابت.

داخل الحفر المعدنية للغاية (شديدة التمعدن ) ، قد ينتج الجهاز إشارات خاطئة. في مثل هذه الحالة ، 
قلل الحساسية. 
LED مصباح

لتنشيط مصباح االضاءة ، اضغط على زر الضبط (A) مرة واحدة أثناء تشغيل الجهاز. اضغط 
عليه مرة أخرى إليقاف.

وضع الغوص
إذا كنت تغطس مع PulseDive ، فأنت بحاجة إلى تبديل الجهاز إلى وضع الغوص لمنع الضغط 
على األزرار بضغط الماء. أثناء وضع الغوص ، يتم قفل األزرار وال تعمل. لذلك ، تأكد من ضبط 
الجهاز على اإلعدادات المطلوبة قبل التبديل إلى وضع الغوص. اإلعدادات الموصى بها هي االهتزاز 

وضوء LED األحمر قيد التشغيل.
أمسك الجهاز رأًسا على عقب (مصباح LED متجًها ألسفل) كما هو موضح في الصورة واضغط 
على الزر A و F في نفس الوقت. سيضيء مصباح LED األخضر وسيتم سماع صوت صفير 
و / أو سيهتز الجهاز اعتماًدا على الوضع المستخدم. إذا كان مؤشر LED األحمر قيد التشغيل ، 

فسيومض أيًضا مرة واحدة.

في وضع الغوص ، لن يكتشف الجهاز أي أهداف أثناء حمله رأًسا على عقب. سوف تكتشف األهداف 
عندما تقلبه وتمسكه بالطريقة الصحيحة.

كرر الخطوات أعاله للخروج من وضع الغوص. عند الخروج من وضع الغوص ، سيتم سماع 
 LED صوت صفير فقط و / أو سيهتز الجهاز اعتماًدا على الوضع المستخدم ؛ لن يضيء مؤشر

األخضر. إذا كان مؤشر LED األحمر قيد التشغيل ، فسيومض أيًضا مرة واحدة.
هام! لن يتحول PulseDive إلى وضع الغوص أثناء الكشف عن المعادن!
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FA

مالحظة: لن تعمل سماعات الرأس الالسلكية إذا تم تبديل الجهاز إلى وضع الغوص أثناء توصيله 
بسماعات الرأس الالسلكية. سيتم توصيل سماعات الرأس الالسلكية تلقائيًا بمجرد خروج الجهاز 

من وضع الغوص.
هام! يأتي PulseDive مع غطاءين للبطارية. أثناء استخدام الجهاز في وضع الغوص ، استخدم 
الغطاء  استخدم   ، األرض  الجهاز على  استخدام  وأثناء  بالجهاز  المرفق  البطارية  غطاء حجيرة 
الغطاء  على  المستخدم   ، الفلتر  لمنع  أعلى.  صوت  على  للحصول  األرض  الستخدام  المصمم 
الستخدام األرض ، من أي ضرر ، ال تدخل أي أشياء حادة في الفتحات للتنظيف أو أي أغراض 

أخرى.
منبه فقدان الجهاز

يحتوي PulseDive على ميزة منبه فقدان الجهاز تجعل من السهل العثور على الجهاز في حالة 
فقده. إذا لم يتم الضغط على أي زر و / أو إذا لم يكتشف الجهاز أي أهداف لمدة 5 دقائق ، فسيتم 
تنشيط تنبيه الفقدان او الضياع. الجهاز يبدأ في إصدار إشارات صوتية على فترات قصيرة ويبدأ 

مصباح االضاءة بالوميض.
عندما يتم تنشيط المنبه المفقود أثناء توصيل الجهاز بسماعات الرأس الالسلكية ، يتم سماع الصوت 

من خالل الجهاز وليس من خالل سماعات الرأس بعد اآلن.
ازاحة التردد

يتم استخدامه لمنع الجهاز من التداخل مع أجهزة الكشف األخرى القريبة.
لتغيير التردد ، اضغط على زر اإليقاف أثناء الضغط مع االستمرار على الزر F. في كل مرة 
تضغط فيها على زر التشغيل ، سيتم سماع صوت صفير و / أو سيهتز الجهاز وسيتغير التردد 
خطوة واحدة. هناك 40 خطوة في تحول التردد. يشار إلى التردد المركزي ، وهو االفتراضي 

للمصنع ، بواسطة صفير / اهتزاز مزدوج.
توصيل السماعات الالسلكية

يحتوي PulseDive على وحدة اتصال السلكية داخلية الستخدام سماعات الرأس الالسلكية.
لتنشيط االتصال الالسلكي ، قم بتشغيل الجهاز أثناء الضغط باستمرار على الزر F. سيبدأ مؤشر 

LED األخضر في الوميض على فترات معينة لإلشارة إلى تشغيل الوحدة الالسلكية.
.F إليقاف تشغيل االتصال الالسلكي ، قم بإيقاف تشغيل الجهاز مع الضغط باستمرار على الزر

يمكن العثور على تعليمات االقتران مع سماعات الرأس الالسلكية Nokta Makro 2.4 جيجا 
هرتز والتي تباع بشكل منفصل.

الرأس  بسماعات  متصل  غير  الجهاز  ولكن  التشغيل  قيد  الالسلكي  االتصال  كان  إذا  هام! 
الالسلكية ، فسيقوم الجهاز بالبحث عن قناة وسيضيء مؤشر LED األخضر لمدة 5 ثوان 

تقريبًا عند بدء التشغيل. خالل هذه الفترة ، لن يكتشف الجهاز المعادن! 

تشغيل الجهاز



أثناء تشغيل PulseDive ، يومض مؤشر LED األخضر مرة واحدة عند الضغط على أي زر. 
يضيء بلون غامق عند الضغط على األزرار باستمرار.

تشغيل واطفاء الجهاز
اضغط على زر اإليقاف مرة واحدة لتشغيل الجهاز. سيتم سماع صوت صفير وسيضيء ضوء 
LED وفقًا لحالة عمر البطارية. إليقاف تشغيل الجهاز ، اضغط مع االستمرار على زر التشغيل. 
 LED سيتم سماع صوت صفير مزدوج ، بغض النظر عن الوضع المستخدم ، وسيضيء مصباحا

في نفس الوقت.

يقوم الجهاز تلقائيًا بإعادة ضبط نفسه عند تشغيله. لذلك ، احتفظ بالجهاز بعيًدا عن األجسام المعدنية 
أثناء تشغيله. إذا كنت ستستخدم الجهاز على رمال شاطئ مبللة أو على أرض عالية التمعدن، فمن 
الجهاز وإعادة  أو لف  البحث على األرض  الجهاز  عن طريق وضع قرص  المستحسن تشغيل 
تشغيله على األرض. على الرغم من أن هذا يؤدي إلى فقدان طفيف في العمق ، فإنه يوفر عملية 

أكثراستقراًرا.

يمكنك أيًضا إعادة ضبط جهازك على الفور عندما يصدر الجهاز إشارات خاطئة. إلعادة ضبط 
الجهاز ، اضغط على زر اإليقاف مرة واحدة. ال تعيد ضبط الجهاز فوق األجسام المعدنية. خالف 

ذلك ، سوف يواجه الجهاز فقدان العمق.

عند إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله ، سيبدأ مع آخر اإلعدادات المحفوظة.

اوضاع الكشف
مع  الصوت  و وضع  االهتزاز  ووضع  الصوت  للكشف: وضع  أوضاع   3 على  الجهاز  يحتوي 

االهتزاز.

اضغط على الزر F لتغيير الوضع.

الضوء األحمر
باإلضافة إلى أوضاع الكشف أعاله ، يحتوي PulseDive أيًضا على مؤشر LED أحمر يشير 

إلى الكشف عن المعادن.

عند تنشيط مؤشر LED األحمر ، يومض مرة واحدة عند اكتشاف المعادن بغض النظر عن الوضع 
المستخدم. عندما تقترب من الهدف ، يومض بشكل أسرع وأكثر تواتًرا.

.(A) األحمر ، اضغط مع االستمرار على زر الضبط LED لتشغيل / إيقاف تشغيل مؤشر

اعدادات الحساسية
هناك 5 مستويات من الحساسية. لضبط الحساسية ، اضغط على زر الضبط (A) أثناء الضغط 
باستمرار على زر الوظيفة (F) ألسفل. في كل مرة تضغط فيها على الزر "A" ، تزيد الحساسية 
اعتماًدا على  االهتزازات  أو   / و  التنبيه  بعدد من أصوات  إلى كل مستوى  يشار  واحد.  مستوى 
الوضع المستخدم. على سبيل المثال ، يشار إلى المستوى 4 بـ 4 أصوات تنبيه و / أو اهتزازات. 

عند أقصى حساسية - مستوى 5 - يصدر الجهاز صوت صفير و / أو اهتزاز طويل. إذا كان 
مؤشر LED األحمر نشًطا ، فإنه يضيء بشكل ثابت.

داخل الحفر المعدنية للغاية (شديدة التمعدن ) ، قد ينتج الجهاز إشارات خاطئة. في مثل هذه الحالة ، 
قلل الحساسية. 
LED مصباح

لتنشيط مصباح االضاءة ، اضغط على زر الضبط (A) مرة واحدة أثناء تشغيل الجهاز. اضغط 
عليه مرة أخرى إليقاف.

وضع الغوص
إذا كنت تغطس مع PulseDive ، فأنت بحاجة إلى تبديل الجهاز إلى وضع الغوص لمنع الضغط 
على األزرار بضغط الماء. أثناء وضع الغوص ، يتم قفل األزرار وال تعمل. لذلك ، تأكد من ضبط 
الجهاز على اإلعدادات المطلوبة قبل التبديل إلى وضع الغوص. اإلعدادات الموصى بها هي االهتزاز 

وضوء LED األحمر قيد التشغيل.
أمسك الجهاز رأًسا على عقب (مصباح LED متجًها ألسفل) كما هو موضح في الصورة واضغط 
على الزر A و F في نفس الوقت. سيضيء مصباح LED األخضر وسيتم سماع صوت صفير 
و / أو سيهتز الجهاز اعتماًدا على الوضع المستخدم. إذا كان مؤشر LED األحمر قيد التشغيل ، 

فسيومض أيًضا مرة واحدة.

في وضع الغوص ، لن يكتشف الجهاز أي أهداف أثناء حمله رأًسا على عقب. سوف تكتشف األهداف 
عندما تقلبه وتمسكه بالطريقة الصحيحة.

كرر الخطوات أعاله للخروج من وضع الغوص. عند الخروج من وضع الغوص ، سيتم سماع 
 LED صوت صفير فقط و / أو سيهتز الجهاز اعتماًدا على الوضع المستخدم ؛ لن يضيء مؤشر

األخضر. إذا كان مؤشر LED األحمر قيد التشغيل ، فسيومض أيًضا مرة واحدة.
هام! لن يتحول PulseDive إلى وضع الغوص أثناء الكشف عن المعادن!
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مالحظة: لن تعمل سماعات الرأس الالسلكية إذا تم تبديل الجهاز إلى وضع الغوص أثناء توصيله 
بسماعات الرأس الالسلكية. سيتم توصيل سماعات الرأس الالسلكية تلقائيًا بمجرد خروج الجهاز 

من وضع الغوص.
هام! يأتي PulseDive مع غطاءين للبطارية. أثناء استخدام الجهاز في وضع الغوص ، استخدم 
الغطاء  استخدم   ، األرض  الجهاز على  استخدام  وأثناء  بالجهاز  المرفق  البطارية  غطاء حجيرة 
الغطاء  على  المستخدم   ، الفلتر  لمنع  أعلى.  صوت  على  للحصول  األرض  الستخدام  المصمم 
الستخدام األرض ، من أي ضرر ، ال تدخل أي أشياء حادة في الفتحات للتنظيف أو أي أغراض 

أخرى.
منبه فقدان الجهاز

يحتوي PulseDive على ميزة منبه فقدان الجهاز تجعل من السهل العثور على الجهاز في حالة 
فقده. إذا لم يتم الضغط على أي زر و / أو إذا لم يكتشف الجهاز أي أهداف لمدة 5 دقائق ، فسيتم 
تنشيط تنبيه الفقدان او الضياع. الجهاز يبدأ في إصدار إشارات صوتية على فترات قصيرة ويبدأ 

مصباح االضاءة بالوميض.
عندما يتم تنشيط المنبه المفقود أثناء توصيل الجهاز بسماعات الرأس الالسلكية ، يتم سماع الصوت 

من خالل الجهاز وليس من خالل سماعات الرأس بعد اآلن.
ازاحة التردد

يتم استخدامه لمنع الجهاز من التداخل مع أجهزة الكشف األخرى القريبة.
لتغيير التردد ، اضغط على زر اإليقاف أثناء الضغط مع االستمرار على الزر F. في كل مرة 
تضغط فيها على زر التشغيل ، سيتم سماع صوت صفير و / أو سيهتز الجهاز وسيتغير التردد 
خطوة واحدة. هناك 40 خطوة في تحول التردد. يشار إلى التردد المركزي ، وهو االفتراضي 

للمصنع ، بواسطة صفير / اهتزاز مزدوج.
توصيل السماعات الالسلكية

يحتوي PulseDive على وحدة اتصال السلكية داخلية الستخدام سماعات الرأس الالسلكية.
لتنشيط االتصال الالسلكي ، قم بتشغيل الجهاز أثناء الضغط باستمرار على الزر F. سيبدأ مؤشر 

LED األخضر في الوميض على فترات معينة لإلشارة إلى تشغيل الوحدة الالسلكية.
.F إليقاف تشغيل االتصال الالسلكي ، قم بإيقاف تشغيل الجهاز مع الضغط باستمرار على الزر

يمكن العثور على تعليمات االقتران مع سماعات الرأس الالسلكية Nokta Makro 2.4 جيجا 
هرتز والتي تباع بشكل منفصل.

الرأس  بسماعات  متصل  غير  الجهاز  ولكن  التشغيل  قيد  الالسلكي  االتصال  كان  إذا  هام! 
الالسلكية ، فسيقوم الجهاز بالبحث عن قناة وسيضيء مؤشر LED األخضر لمدة 5 ثوان 

تقريبًا عند بدء التشغيل. خالل هذه الفترة ، لن يكتشف الجهاز المعادن! 

تشغيل الجهاز



تحتفظ Nokta Makro Detectors بالحق في تغيير التصميم أو المواصفات أو الملحقات دون 
إشعار ودون أي التزام أو مسؤولية من أي نوع.

مبدأ التشغيل
تردد التشغيل
ازاحة التردد
مقاومة الماء
وحدة السلكية مدمجة
أوضاع الكشف
الحساسية
الطول

الوزن

البطارية
وقت الشحن
الكفالة

: الحث النبضي
: 3 كيلو هرتز

: نعم
: IP68 - حتى 60 متًرا. (200 قدم).

: نعم
LED / صوت / اهتزاز / صوت + اهتزاز :

: 5 مستويات قابلة للتعديل
: كاشف المعادن تحت الماء: 39 سم. (15.3 بوصة)

:  جهاز Pinpointer (التحديد  الدقيق) : 28 سم 
(11 بوصة) 

: جهاز كاشف المعادن تحت الماء 419 غرام. 
(14.8 أوقية) بما في ذلك غطاء القرص

: جهاز التحديد  الدقيق: 286 غرام. (10 أوقية) بما في ذلك 
الغطاء الصلب

: 1650 مللي أمبير ليثيوم بوليمر
: ~ 2 ساعة

: سنتين
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هام
للمستهلكين داخل االتحاد األوروبي: ال تتخلص من هذه المعدات في النفايات 
المنزلية العامة. يشير رمز الحاوية ذات العجالت المتقاطعة على هذا الجهاز 
إلى أنه ال يجب التخلص من هذه الوحدة في النفايات المنزلية العامة ، ولكن 

يتم إعادة تدويرها وفقًا للوائح الحكومة المحلية والمتطلبات البيئية.

المواصفات التقنية




