


Pirms produkta izmantošanas vienmēr izlasiet instrukciju

Brīdinājumi
PulseDive ir vismodernākā elektroniskā ierīce. Pirms lietošanas instrukcijas 
lasīšanas nedarbiniet ierīci.
Neuzglabājiet ierīci un ilgstoši nemeklējiet spoli īpaši zemā vai augstā 
temperatūrā. (Uzglabāšanas temperatūra: no 20 ° C līdz 60 ° C / - 4 ° F līdz 
140 ° F)
Lerīce ir izstrādāta ar IP68 atzīmi kā ūdensnecaurlaidīga ierīce līdz 60 metriem 
(200 pēdām). Tomēr jums jāpievērš uzmanība šādiem brīdinājumiem:
1. Nemazgājiet un nemērciet spoles ūdenī, kad tās nav uzstādītas ierīcē!
2. Katru reizi pirms ierīces iegremdēšanas ūdenī vai pirms tās mazgāšanas 
pārliecinieties, ka:
a. Viena no spolēm ir piestiprināta pareizi un droši. Jūs nevarat mainīt spoles 
zem ūdens!
b. Spoles o-gredzens ir stingri novietots.
c. O-gredzens akumulatora nodalījuma vāka iekšpusē ir cieši novietots un vāciņš 
ir cieši nostiprināts.
3. The PulseDive comes with 2 battery compartment covers. While using the 
device in dive mode, use the battery compartment cover that comes attached 
to the device and while using the device on land, use the one that is designed 
for land use to obtain a louder volume. To prevent the filter, which is used on 
the cover for land use, from any damage, do not insert any sharp objects into 
the holes for cleaning or any other purposes.
4. Izmantojot PulseDive smiltīs, putekļu aizsardzības vāciņš jāpiestiprina pie 
citas spoles, kas nav uzstādīta ierīcē! Ja uz o-veida gredzena ir iestrēdzis smiltis, 
notīriet smiltis.
Pēc ierīces lietošanas, īpaši zem sāļa ūdens, pievērsiet uzmanību tālāk 
norādītajiem punktiem:
  1. Pārliecinieties, vai ir piestiprināta viena no spolēm un akumulatora nodalījuma 
pārsegs, un mazgājiet ierīci ar krāna ūdeni. 
  2. Nelietojiet ķīmiskas vielas tīrīšanai un / vai citiem mērķiem.                             
Normālas lietošanas laikā aizsargājiet detektoru no triecieniem. Pārvadāšanai 
detektoru uzmanīgi ievietojiet oriģinālajā kastē un nostipriniet ar triecienizturīgu 
iepakojumu.
PulseDive var izjaukt un remontēt tikai Nokta Makro pilnvarotie servisa centri. 
Neatļauta izjaukšana / ielaušanās metāla detektora vadības apvalkā jebkādu 
iemeslu dēļ anulē garantiju.
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1) Vadības bloks
2) Ieslēgšanas un izslēgšanas poga
3) F - Funkcijas poga
4) A - Regulēšanas poga
5) Zaļa gaismas diode
6) Sarkana gaismas diode
7) LED lukturītis
8) Scuba Coil & Washer (balta)
9) Uzlādes osta
10) Runātājs
11) Akumulatora nodalījuma vāciņš (niršanai)
12) Bateriju nodalījuma pārsegs (zemes 
izmantošanai)
13) Rādītāja spole un paplāksne (melna)
14) Putekļu aizsardzības vāciņš
15) Maināms cietās čaulas rādītāja apvalks

PulseDive var iegādāties 2 modeļos: Scuba Detector & Pointer 2-in-1 
komplektā un tikai kā atsevišķs Pinpointer. Abiem modeļiem ir vienādas 
funkcijas un tie darbojas vienādi. Vienīgā atšķirība starp tām ir zemūdens spole 
un daži piederumi, kas iekļauti komplektā 2-in-1. Ja esat iegādājies atsevišķu 
pinpointeru, lūdzu, neņemiet vērā montāžas sadaļā sniegtos norādījumus par 
akvalances spoli. Akvalances spoli varat iegādāties atsevišķi, lai jebkurā laikā 
pievienotu šo funkcionalitāti.
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INTRODUCTION TO THE DEVICE
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PulseDive komplektā ir pievienota akvalances spole. Ja vēlaties izmantot 
pinpointera spoli, lūdzu, izpildiet attēlos redzamos soļus. Ja vēlaties atkārtoti 
piestiprināt zemūdens spirāli, atkārtojiet darbības apgrieztā secībā.

1) Lai atdalītu akvalances spoli, pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

2) Izvelciet akvalances spoli no vadības ierīces.

MONTĀŽA
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SVARĪGS! Noņemot, nenoņemiet zemūdens spoles vāku no tā priekšējā gala. 
Turiet to no aizmugures, kā parādīts attēlā zemāk, lai izvairītos no spoles 
saplīšanas.

SVARĪGS! Mainot spoles, izlīdziniet 
vadības bloka plastmasas cilni 
pretim esošajai spolei un pagrieziet 
pulksteņrādītāja virzienā, lai 
nostiprinātu.
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5) Lai pievienotu rādītāja spoli, ievietojiet cietā apvalka korpusu virs rādītāja 
spoles un virziet pusi uz priekšu.

6) Pēc tam pagrieziet spoli pulksteņrādītāja virzienā, lai pievilktu. Visbeidzot, 
līdz galam piespiediet cieto apvalku, lai tas nofiksētos vietā.

SVARĪGS! Spoles rādītāja spole ir paredzēta ļoti cieši pieguļošai, lai nodrošinātu 
ūdensnecaurlaidīgu blīvējumu. Kad vēlaties atdalīt vai piestiprināt rādītāja spoli, 
ievietojiet cietā apvalka apvalku virs rādītāja spirāles pusceļā un pagrieziet 
rādītāja spoli ar cietā apvalka palīdzību.

SVARĪGS! Jūs nedrīkstat atdalīt un / vai nomainīt zemūdens akvatoriju vai precīzi 
noteikto spoli!
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3) Turiet pinpointera spoli tā, lai pavedieni būtu pareizi izlīdzināti.

4) Ievietojiet precīza spoles vadības blokā un nospiediet.

MONTĀŽA
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BRĪDINĀJUMI: Ja maināt spoli, kamēr ierīce ir ieslēgta, jums ierīce ir jāpārregulē, 
vienreiz nospiežot ieslēgšanas / izslēgšanas / atkārtošanas pogu.

Lai nepazaudētu PulseDive, to lietojot zem ūdens vai uz sauszemes, mēs iesakām 
piestiprināt drošības virvi, kā parādīts zemāk redzamajā attēlā.

7) Piestipriniet drošības virves vienu galu (a) caurumam, kas atrodas vadības 
bloka aizmugurē, un otru galu ar piestiprināšanas āķi (b) piestipriniet pie jostas 
vai aproces joslas.

Lai nēsātu PulseDive uz jostasvietas un nepazaudētu to, mēs iesakām izmantot 
jostas maku un drošības virvi, kā parādīts zemāk redzamajā attēlā.

8) Piestipriniet drošības virves vienu galu (a) caurumam, kas atrodas vadības 
bloka aizmugurē, un otru galu ar piestiprināšanas āķi (b) piestipriniet pie jostas 
maksts cilpas.
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PulseDive ir iekšējs 1650mAh litija polimēra akumulators. Pirms pirmās lietošanas 
uzlādējiet PulseDive. Uzlāde ilgs aptuveni 2 stundas.

Lādēšana
Ierīci var uzlādēt ar USB lādētāju, barošanas bloku, personālo datoru vai automašīnu, 
izmantojot komplektācijā iekļauto uzlādes kabeli.

* USB lādētāju, kuru nominālā vērtība ir mazāka par 1 A, vai vecāka tipa datoru 
uzlādes laiks var būt ilgāks.

Lādēšanas laikā sarkanā gaismas diode iedegsies vienmērīgi. Kad akumulators ir 
uzpildīts, kopā iedegas zaļā un sarkanā gaismas diode. Ja uzlādes laikā rodas kādas 
problēmas, sāks mirgot zaļā gaismas diode.

Akumulatora indikatori
Sākot darbu:
Vienreiz mirgo sarkanā un zaļā gaismas diode: akumulators ir pilns
Vienreiz mirgo zaļa gaismas diode: akumulators ir puslīdz pilns
Vienreiz mirgo sarkana gaismas diode: akumulators ir tukšs

Kad baterijas ir pilnībā izlādējušās, sarkanās un zaļās gaismas diodes iedegas ik 
pēc 5 sekundēm. Īsu laiku ierīce turpinās strādāt, un pēc tam tā izdos vienu skaņas 
signālu un tiks izslēgta.

Brīdinājumi par akumulatoriem
SVARĪGS! Lādēšanas laikā ierīce nedarbojas.

Nepakļaujiet ierīci ārkārtīgai temperatūrai (piemēram, automašīnas bagāžniekam vai 
cimdu nodalījumam)

Neuzlādējiet akumulatoru temperatūrā, kas augstāka par 35 ° C (95 ° F) vai zemāka 
par 0 ° C (32 ° F).

PulseDive akumulatoru var aizstāt tikai ar Nokta Makro detektoriem vai tā 
pilnvarotiem servisa centriem.
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INFORMĀCIJA PAR AKUMULATORU



PulseDive darbības laikā, nospiežot jebkuru pogu, zaļa gaismas diode vienreiz 
mirgo. Tas izgaismojas stabili, kad pogas tiek nospiestas un turētas.

POWER ON-OFF
Vienreiz nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Atskan 
pīkstiens un gaismas diodes iedegas atbilstoši akumulatora darbības laikam. Lai 
izslēgtu ierīci, nospiediet un turiet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu. Neatkarīgi no 
izmantotā režīma atskanēs dubultie pīkstieni, un vienlaikus iedegsies abi LED.

Ierīce automātiski atjauno savu darbību pēc ieslēgšanas. Tāpēc, ieslēdzot 
ierīci, turiet to tālāk no metāla priekšmetiem. Ja jūs gatavojaties lietot ierīci 
uz mitrām pludmales smiltīm vai uz ļoti mineralizētas zemes, ieteicams ierīci 
ieslēgt, novietojot meklēšanas spoli uz zemes vai pagriezt ierīci un no jauna 
iestatīt to virs zemes. Lai gan tas rada nelielu dziļuma zudumu, tas nodrošina 
stabilāku darbību.

Varat arī tūlītēji noregulēt ierīci, kad tā izstaro nepatiesus signālus. Lai noregulētu 
ierīci, vienreiz nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu. Nepārregulējiet ierīci virs 
metāla priekšmetiem. Pretējā gadījumā ierīce zaudēs dziļumu.

Kad ierīce tiks izslēgta un ieslēgta, tā sāksies ar pēdējiem saglabātajiem 
iestatījumiem.

NOTEIKŠANAS REŽĪMĪ
Ierīcei ir 3 noteikšanas režīmi: audio, vibrācija, audio un vibrācija.

Lai mainītu režīmu, nospiediet taustiņu F.

Sarkans gaismas diode
Papildus iepriekšminētajiem noteikšanas režīmiem, PulseDive ir arī sarkana 
gaismas diode, kas norāda metāla noteikšanu.

Kad sarkanā gaismas diode ir aktivizēta, tā vienreiz mirgo, atklājot metālu, 
neatkarīgi no izmantotā režīma. Tuvojoties mērķim, tas mirgo ātrāk un biežāk.

Lai ieslēgtu / izslēgtu sarkano gaismas diodi, nospiediet un turiet regulēšanas 
pogu (A).

JUTĪBA
Ir 5 jutības līmeņi. Lai pielāgotu jutīgumu, nospiediet regulēšanas pogu (A), turot 
nospiestu funkcijas pogu (F). Katru reizi nospiežot pogu A, jutība palielinās par 
1 līmeni. Katru līmeni atkarībā no izmantotā režīma norāda vairāki pīkstieni 
un/vai vibrācijas. Piemēram, 4. līmeni norāda 4 pīkstieni un/vai vibrācijas. Pie 

maksimālā jutīguma līmeņa 5 - ierīce izstaro garu pīkstienu un/vai vibrāciju. Ja 
sarkanā gaismas diode ir aktīva, tā deg vienmērīgi.

Ļoti mineralizētu caurumu iekšpusē ierīce var radīt nepatiesus signālus. Šādā 
gadījumā samaziniet jutīgumu.

LED Lukturi
Lai aktivizētu lukturīti, vienreiz nospiediet ierīces regulēšanas pogu (A). 
Nospiediet to vēlreiz, lai izslēgtu.

NIRŠANAS REŽĪMS
Ja iegremdējaties ar PulseDive, ierīce jāpārslēdz niršanas režīmā, lai pogas 
netiktu nospiestas ar ūdens spiedienu. Niršanas režīmā pogas ir bloķētas un 
nedarbojas. Tāpēc pirms pārslēgšanās uz niršanas režīmu pārliecinieties, vai 
ierīce ir iestatīta vajadzīgajos iestatījumos. Ieteicamie iestatījumi ir vibrācija 
un deg sarkanā gaismas diode.

Turiet ierīci otrādi (gaismas diodes vērstas uz leju), kā parādīts attēlā, un 
vienlaikus nospiediet A un F pogas. Iedegsies zaļa gaismas diode un atskan 
pīkstiens un / vai ierīce vibrēs atkarībā no izmantotā režīma. Ja sarkanā 
gaismas diode deg, tā arī vienreiz mirgos.

Niršanas režīmā ierīce neatzīs nevienu mērķi, kamēr jūs to turēsit otrādi. Tas 
uztvers mērķus, kad jūs pagriežat un noturēsit to pareizajā virzienā.

Atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības, lai izietu no niršanas režīma. Izejot no 
niršanas režīma, būs dzirdams tikai pīkstiens un / vai ierīce vibrēs atkarībā no 
izmantotā režīma; zaļā gaismas diode nedeg. Ja sarkanā gaismas diode deg, tā 
arī vienreiz mirgos.

SVARĪGS! PulseDive neieslēgsies niršanas režīmā, atklājot metālu!

PIEZĪME: Bezvadu austiņas nedarbosies, ja ierīce tiks ieslēgta niršanas režīmā, 
kamēr tā ir savienota ar bezvadu austiņām. Bezvadu austiņas automātiski 
izveidos savienojumu, tiklīdz ierīce izies no niršanas režīma.
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IERĪCES DARBĪBA

SVARĪGI! PulseDive komplektā ir 2 akumulatora nodalījuma vāciņi. Izmantojot 
ierīci niršanas režīmā, izmantojiet akumulatora nodalījuma pārsegu, kas 
pievienots ierīcei, un, kad ierīci izmantojat uz zemes, skaļāka skaļuma iegūšanai 
izmantojiet to, kas paredzēts zemes izmantošanai. Lai filtru, kas tiek izmantots 
uz pārsega zemes izmantošanai, nesabojātu, neievietojiet asus priekšmetus 
tīrīšanas vai citos nolūkos paredzētajos caurumos.

ZAUDĒTS BRĪDINĀJUMS
PulseDive ir pazaudēta trauksmes funkcija, kas atvieglo ierīces atrašanu 
gadījumā, ja to pazaudējat. Ja netiek nospiesta neviena poga un / vai ja ierīce 
5 minūtes neatklāj mērķus, tiek aktivizēts zaudētais trauksmes signāls. Ierīce 
īsos laika periodos sāk pīkstēt, un sāk mirgot LED lukturītis.

Kad pazaudētais modinātājs tiek aktivizēts, kamēr ierīce ir savienota ar bezvadu 
austiņām, audio tiek dzirdams caur ierīci, nevis caur austiņām.

Biežuma maiņa
To lieto, lai novērstu ierīces traucējumus citiem tuvumā esošajiem detektoriem.

Lai mainītu frekvenci, nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu, turot nospiestu 
taustiņu F. Katru reizi nospiežot ieslēgšanas / izslēgšanas pogu, atskan 
pīkstiens un / vai ierīce vibrēs, un frekvence mainīsies par 1 soli. Frekvences 
maiņā ir 40 soļi. Centrālo frekvenci, kas ir rūpnīcas noklusējuma vērtība, norāda 
ar dubultiem pīkstieniem / vibrācijām.

BEZVADU AUSTIŅU SAVIENOJUMS
PulseDive ir iekšējs bezvadu savienojuma modulis bezvadu austiņu lietošanai.

Lai aktivizētu bezvadu savienojumu, ieslēdziet ierīci, turot nospiestu taustiņu F. 
Ar noteiktu intervālu sāks mirgot zaļā gaismas diode, lai norādītu, ka bezvadu 
modulis ir ieslēgts.

Lai izslēgtu bezvadu savienojumu, izslēdziet ierīci, turot nospiestu taustiņu F.

Instrukcijas savienošanai pārī ir atrodamas Nokta Makro 2.4GHz bezvadu 
austiņās, kuras tiek pārdotas atsevišķi.

SVARĪGS! Ja bezvadu savienojums ir ieslēgts, bet ierīce nav savienota ar 
bezvadu austiņām, ierīce veiks kanālu meklēšanu un ieslēgšanas laikā gandrīz 
5 sekundes iedegsies zaļā gaismas diode. Šajā laika posmā ierīce NEATKATĪS 
metālu!



PulseDive darbības laikā, nospiežot jebkuru pogu, zaļa gaismas diode vienreiz 
mirgo. Tas izgaismojas stabili, kad pogas tiek nospiestas un turētas.

POWER ON-OFF
Vienreiz nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Atskan 
pīkstiens un gaismas diodes iedegas atbilstoši akumulatora darbības laikam. Lai 
izslēgtu ierīci, nospiediet un turiet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu. Neatkarīgi no 
izmantotā režīma atskanēs dubultie pīkstieni, un vienlaikus iedegsies abi LED.

Ierīce automātiski atjauno savu darbību pēc ieslēgšanas. Tāpēc, ieslēdzot 
ierīci, turiet to tālāk no metāla priekšmetiem. Ja jūs gatavojaties lietot ierīci 
uz mitrām pludmales smiltīm vai uz ļoti mineralizētas zemes, ieteicams ierīci 
ieslēgt, novietojot meklēšanas spoli uz zemes vai pagriezt ierīci un no jauna 
iestatīt to virs zemes. Lai gan tas rada nelielu dziļuma zudumu, tas nodrošina 
stabilāku darbību.

Varat arī tūlītēji noregulēt ierīci, kad tā izstaro nepatiesus signālus. Lai noregulētu 
ierīci, vienreiz nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu. Nepārregulējiet ierīci virs 
metāla priekšmetiem. Pretējā gadījumā ierīce zaudēs dziļumu.

Kad ierīce tiks izslēgta un ieslēgta, tā sāksies ar pēdējiem saglabātajiem 
iestatījumiem.

NOTEIKŠANAS REŽĪMĪ
Ierīcei ir 3 noteikšanas režīmi: audio, vibrācija, audio un vibrācija.

Lai mainītu režīmu, nospiediet taustiņu F.

Sarkans gaismas diode
Papildus iepriekšminētajiem noteikšanas režīmiem, PulseDive ir arī sarkana 
gaismas diode, kas norāda metāla noteikšanu.

Kad sarkanā gaismas diode ir aktivizēta, tā vienreiz mirgo, atklājot metālu, 
neatkarīgi no izmantotā režīma. Tuvojoties mērķim, tas mirgo ātrāk un biežāk.

Lai ieslēgtu / izslēgtu sarkano gaismas diodi, nospiediet un turiet regulēšanas 
pogu (A).

JUTĪBA
Ir 5 jutības līmeņi. Lai pielāgotu jutīgumu, nospiediet regulēšanas pogu (A), turot 
nospiestu funkcijas pogu (F). Katru reizi nospiežot pogu A, jutība palielinās par 
1 līmeni. Katru līmeni atkarībā no izmantotā režīma norāda vairāki pīkstieni 
un/vai vibrācijas. Piemēram, 4. līmeni norāda 4 pīkstieni un/vai vibrācijas. Pie 

maksimālā jutīguma līmeņa 5 - ierīce izstaro garu pīkstienu un/vai vibrāciju. Ja 
sarkanā gaismas diode ir aktīva, tā deg vienmērīgi.

Ļoti mineralizētu caurumu iekšpusē ierīce var radīt nepatiesus signālus. Šādā 
gadījumā samaziniet jutīgumu.

LED Lukturi
Lai aktivizētu lukturīti, vienreiz nospiediet ierīces regulēšanas pogu (A). 
Nospiediet to vēlreiz, lai izslēgtu.

NIRŠANAS REŽĪMS
Ja iegremdējaties ar PulseDive, ierīce jāpārslēdz niršanas režīmā, lai pogas 
netiktu nospiestas ar ūdens spiedienu. Niršanas režīmā pogas ir bloķētas un 
nedarbojas. Tāpēc pirms pārslēgšanās uz niršanas režīmu pārliecinieties, vai 
ierīce ir iestatīta vajadzīgajos iestatījumos. Ieteicamie iestatījumi ir vibrācija 
un deg sarkanā gaismas diode.

Turiet ierīci otrādi (gaismas diodes vērstas uz leju), kā parādīts attēlā, un 
vienlaikus nospiediet A un F pogas. Iedegsies zaļa gaismas diode un atskan 
pīkstiens un / vai ierīce vibrēs atkarībā no izmantotā režīma. Ja sarkanā 
gaismas diode deg, tā arī vienreiz mirgos.

Niršanas režīmā ierīce neatzīs nevienu mērķi, kamēr jūs to turēsit otrādi. Tas 
uztvers mērķus, kad jūs pagriežat un noturēsit to pareizajā virzienā.

Atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības, lai izietu no niršanas režīma. Izejot no 
niršanas režīma, būs dzirdams tikai pīkstiens un / vai ierīce vibrēs atkarībā no 
izmantotā režīma; zaļā gaismas diode nedeg. Ja sarkanā gaismas diode deg, tā 
arī vienreiz mirgos.

SVARĪGS! PulseDive neieslēgsies niršanas režīmā, atklājot metālu!

PIEZĪME: Bezvadu austiņas nedarbosies, ja ierīce tiks ieslēgta niršanas režīmā, 
kamēr tā ir savienota ar bezvadu austiņām. Bezvadu austiņas automātiski 
izveidos savienojumu, tiklīdz ierīce izies no niršanas režīma.
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SVARĪGI! PulseDive komplektā ir 2 akumulatora nodalījuma vāciņi. Izmantojot 
ierīci niršanas režīmā, izmantojiet akumulatora nodalījuma pārsegu, kas 
pievienots ierīcei, un, kad ierīci izmantojat uz zemes, skaļāka skaļuma iegūšanai 
izmantojiet to, kas paredzēts zemes izmantošanai. Lai filtru, kas tiek izmantots 
uz pārsega zemes izmantošanai, nesabojātu, neievietojiet asus priekšmetus 
tīrīšanas vai citos nolūkos paredzētajos caurumos.

ZAUDĒTS BRĪDINĀJUMS
PulseDive ir pazaudēta trauksmes funkcija, kas atvieglo ierīces atrašanu 
gadījumā, ja to pazaudējat. Ja netiek nospiesta neviena poga un / vai ja ierīce 
5 minūtes neatklāj mērķus, tiek aktivizēts zaudētais trauksmes signāls. Ierīce 
īsos laika periodos sāk pīkstēt, un sāk mirgot LED lukturītis.

Kad pazaudētais modinātājs tiek aktivizēts, kamēr ierīce ir savienota ar bezvadu 
austiņām, audio tiek dzirdams caur ierīci, nevis caur austiņām.

Biežuma maiņa
To lieto, lai novērstu ierīces traucējumus citiem tuvumā esošajiem detektoriem.

Lai mainītu frekvenci, nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu, turot nospiestu 
taustiņu F. Katru reizi nospiežot ieslēgšanas / izslēgšanas pogu, atskan 
pīkstiens un / vai ierīce vibrēs, un frekvence mainīsies par 1 soli. Frekvences 
maiņā ir 40 soļi. Centrālo frekvenci, kas ir rūpnīcas noklusējuma vērtība, norāda 
ar dubultiem pīkstieniem / vibrācijām.

BEZVADU AUSTIŅU SAVIENOJUMS
PulseDive ir iekšējs bezvadu savienojuma modulis bezvadu austiņu lietošanai.

Lai aktivizētu bezvadu savienojumu, ieslēdziet ierīci, turot nospiestu taustiņu F. 
Ar noteiktu intervālu sāks mirgot zaļā gaismas diode, lai norādītu, ka bezvadu 
modulis ir ieslēgts.

Lai izslēgtu bezvadu savienojumu, izslēdziet ierīci, turot nospiestu taustiņu F.

Instrukcijas savienošanai pārī ir atrodamas Nokta Makro 2.4GHz bezvadu 
austiņās, kuras tiek pārdotas atsevišķi.

SVARĪGS! Ja bezvadu savienojums ir ieslēgts, bet ierīce nav savienota ar 
bezvadu austiņām, ierīce veiks kanālu meklēšanu un ieslēgšanas laikā gandrīz 
5 sekundes iedegsies zaļā gaismas diode. Šajā laika posmā ierīce NEATKATĪS 
metālu!

IERĪCES DARBĪBA



PulseDive darbības laikā, nospiežot jebkuru pogu, zaļa gaismas diode vienreiz 
mirgo. Tas izgaismojas stabili, kad pogas tiek nospiestas un turētas.

POWER ON-OFF
Vienreiz nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Atskan 
pīkstiens un gaismas diodes iedegas atbilstoši akumulatora darbības laikam. Lai 
izslēgtu ierīci, nospiediet un turiet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu. Neatkarīgi no 
izmantotā režīma atskanēs dubultie pīkstieni, un vienlaikus iedegsies abi LED.

Ierīce automātiski atjauno savu darbību pēc ieslēgšanas. Tāpēc, ieslēdzot 
ierīci, turiet to tālāk no metāla priekšmetiem. Ja jūs gatavojaties lietot ierīci 
uz mitrām pludmales smiltīm vai uz ļoti mineralizētas zemes, ieteicams ierīci 
ieslēgt, novietojot meklēšanas spoli uz zemes vai pagriezt ierīci un no jauna 
iestatīt to virs zemes. Lai gan tas rada nelielu dziļuma zudumu, tas nodrošina 
stabilāku darbību.

Varat arī tūlītēji noregulēt ierīci, kad tā izstaro nepatiesus signālus. Lai noregulētu 
ierīci, vienreiz nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu. Nepārregulējiet ierīci virs 
metāla priekšmetiem. Pretējā gadījumā ierīce zaudēs dziļumu.

Kad ierīce tiks izslēgta un ieslēgta, tā sāksies ar pēdējiem saglabātajiem 
iestatījumiem.

NOTEIKŠANAS REŽĪMĪ
Ierīcei ir 3 noteikšanas režīmi: audio, vibrācija, audio un vibrācija.

Lai mainītu režīmu, nospiediet taustiņu F.

Sarkans gaismas diode
Papildus iepriekšminētajiem noteikšanas režīmiem, PulseDive ir arī sarkana 
gaismas diode, kas norāda metāla noteikšanu.

Kad sarkanā gaismas diode ir aktivizēta, tā vienreiz mirgo, atklājot metālu, 
neatkarīgi no izmantotā režīma. Tuvojoties mērķim, tas mirgo ātrāk un biežāk.

Lai ieslēgtu / izslēgtu sarkano gaismas diodi, nospiediet un turiet regulēšanas 
pogu (A).

JUTĪBA
Ir 5 jutības līmeņi. Lai pielāgotu jutīgumu, nospiediet regulēšanas pogu (A), turot 
nospiestu funkcijas pogu (F). Katru reizi nospiežot pogu A, jutība palielinās par 
1 līmeni. Katru līmeni atkarībā no izmantotā režīma norāda vairāki pīkstieni 
un/vai vibrācijas. Piemēram, 4. līmeni norāda 4 pīkstieni un/vai vibrācijas. Pie 

maksimālā jutīguma līmeņa 5 - ierīce izstaro garu pīkstienu un/vai vibrāciju. Ja 
sarkanā gaismas diode ir aktīva, tā deg vienmērīgi.

Ļoti mineralizētu caurumu iekšpusē ierīce var radīt nepatiesus signālus. Šādā 
gadījumā samaziniet jutīgumu.

LED Lukturi
Lai aktivizētu lukturīti, vienreiz nospiediet ierīces regulēšanas pogu (A). 
Nospiediet to vēlreiz, lai izslēgtu.

NIRŠANAS REŽĪMS
Ja iegremdējaties ar PulseDive, ierīce jāpārslēdz niršanas režīmā, lai pogas 
netiktu nospiestas ar ūdens spiedienu. Niršanas režīmā pogas ir bloķētas un 
nedarbojas. Tāpēc pirms pārslēgšanās uz niršanas režīmu pārliecinieties, vai 
ierīce ir iestatīta vajadzīgajos iestatījumos. Ieteicamie iestatījumi ir vibrācija 
un deg sarkanā gaismas diode.

Turiet ierīci otrādi (gaismas diodes vērstas uz leju), kā parādīts attēlā, un 
vienlaikus nospiediet A un F pogas. Iedegsies zaļa gaismas diode un atskan 
pīkstiens un / vai ierīce vibrēs atkarībā no izmantotā režīma. Ja sarkanā 
gaismas diode deg, tā arī vienreiz mirgos.

Niršanas režīmā ierīce neatzīs nevienu mērķi, kamēr jūs to turēsit otrādi. Tas 
uztvers mērķus, kad jūs pagriežat un noturēsit to pareizajā virzienā.

Atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības, lai izietu no niršanas režīma. Izejot no 
niršanas režīma, būs dzirdams tikai pīkstiens un / vai ierīce vibrēs atkarībā no 
izmantotā režīma; zaļā gaismas diode nedeg. Ja sarkanā gaismas diode deg, tā 
arī vienreiz mirgos.

SVARĪGS! PulseDive neieslēgsies niršanas režīmā, atklājot metālu!

PIEZĪME: Bezvadu austiņas nedarbosies, ja ierīce tiks ieslēgta niršanas režīmā, 
kamēr tā ir savienota ar bezvadu austiņām. Bezvadu austiņas automātiski 
izveidos savienojumu, tiklīdz ierīce izies no niršanas režīma.
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ierīci niršanas režīmā, izmantojiet akumulatora nodalījuma pārsegu, kas 
pievienots ierīcei, un, kad ierīci izmantojat uz zemes, skaļāka skaļuma iegūšanai 
izmantojiet to, kas paredzēts zemes izmantošanai. Lai filtru, kas tiek izmantots 
uz pārsega zemes izmantošanai, nesabojātu, neievietojiet asus priekšmetus 
tīrīšanas vai citos nolūkos paredzētajos caurumos.

ZAUDĒTS BRĪDINĀJUMS
PulseDive ir pazaudēta trauksmes funkcija, kas atvieglo ierīces atrašanu 
gadījumā, ja to pazaudējat. Ja netiek nospiesta neviena poga un / vai ja ierīce 
5 minūtes neatklāj mērķus, tiek aktivizēts zaudētais trauksmes signāls. Ierīce 
īsos laika periodos sāk pīkstēt, un sāk mirgot LED lukturītis.

Kad pazaudētais modinātājs tiek aktivizēts, kamēr ierīce ir savienota ar bezvadu 
austiņām, audio tiek dzirdams caur ierīci, nevis caur austiņām.

Biežuma maiņa
To lieto, lai novērstu ierīces traucējumus citiem tuvumā esošajiem detektoriem.

Lai mainītu frekvenci, nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu, turot nospiestu 
taustiņu F. Katru reizi nospiežot ieslēgšanas / izslēgšanas pogu, atskan 
pīkstiens un / vai ierīce vibrēs, un frekvence mainīsies par 1 soli. Frekvences 
maiņā ir 40 soļi. Centrālo frekvenci, kas ir rūpnīcas noklusējuma vērtība, norāda 
ar dubultiem pīkstieniem / vibrācijām.

BEZVADU AUSTIŅU SAVIENOJUMS
PulseDive ir iekšējs bezvadu savienojuma modulis bezvadu austiņu lietošanai.

Lai aktivizētu bezvadu savienojumu, ieslēdziet ierīci, turot nospiestu taustiņu F. 
Ar noteiktu intervālu sāks mirgot zaļā gaismas diode, lai norādītu, ka bezvadu 
modulis ir ieslēgts.

Lai izslēgtu bezvadu savienojumu, izslēdziet ierīci, turot nospiestu taustiņu F.

Instrukcijas savienošanai pārī ir atrodamas Nokta Makro 2.4GHz bezvadu 
austiņās, kuras tiek pārdotas atsevišķi.

SVARĪGS! Ja bezvadu savienojums ir ieslēgts, bet ierīce nav savienota ar 
bezvadu austiņām, ierīce veiks kanālu meklēšanu un ieslēgšanas laikā gandrīz 
5 sekundes iedegsies zaļā gaismas diode. Šajā laika posmā ierīce NEATKATĪS 
metālu!

IERĪCES DARBĪBA



Nokta Makro Detectors patur tiesības mainīt dizainu, specifikācijas vai 
piederumus bez iepriekšēja brīdinājuma un bez jebkādām saistībām vai 
atbildības.

Darbības princips
Darbības frekvence
Frekvences maiņa
Ūdensnecaurlaidība
Iebūvēts bezvadu modulis
Noteikšanas režīmi
Jutība
Garums

Svars

Akumulators
Uzlādes laiks
Garantija

: Impulsa indukcija
: 3kHz
: Jā
: IP68 - līdz 60m. (200 pēdas)
: Jā
: Audio / Vibrācija / Audio + Vibrācija / LED
: 5 līmeņi regulējami
: Scuba Detector: 39cm. (15.3'')
: Pinpointer: 28cm. (11'')
: Scuba Detector: 419gr. (14.8oz) ieskaitot spoles 
vāku
: Pinpointer: 286 gr. (10oz) ieskaitot cieto 
apvalku
: 1650mAh litija polimērs
: ~ 2 stundas
: 2 gadi
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Tehniskās specifikācijas

KKPDS-LV

SVARĪGS
Patērētājiem Eiropas Savienībā: neizmetiet šo aprīkojumu kopā 
ar sadzīves atkritumiem. Šķērsotās atkritumu urnas simbols uz šī 
aprīkojuma norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves 
atkritumiem, bet gan pārstrādāt atbilstoši vietējās valdības noteikumiem 
un vides prasībām.




