


LÆS NØJE FØR BRUG AF DETEKTOREN

ADVARSEL
PulseDive er en avanceret elektronisk enhed. Brug ikke enheden, før du læser 
brugermanualen.
Opbevar ikke enheden og søgespolen under ekstremt lave eller høje 
temperaturer i længere perioder. (Opbevaringstemperatur: - 20 ° C til 60 ° C 
/ - 4 ° F til 140 ° F)
Enheden er designet med IP68-klassificering, vandtæt til 60 meter. Du skal 
dog være opmærksom på advarslerne nedenfor:
1. Vask eller nedsænk ikke spolerne i vand, når de ikke er monteret på enheden!
2. Kontroller, at hver gang, før du nedsænker enheden i vand eller inden du 
vasker den:
a. En af spolerne er monteret korrekt og sikkert. Du kan ikke skifte spoler under 
vand!
b. Spiral-o-ringen placeres korrekt.
c. O-ringen inde i dækslet til batterirummet placeres korrekt, og dækslet er 
fastgjort tæt.
3. PulseDive leveres med 2 batterirumdæksler. Når du bruger enheden i 
dykke-tilstand, skal du bruge batteridækslet, der sidder fast på enheden, 
og mens du bruger enheden på land, skal du bruge det, der er designet til 
landbrug, for at opnå en højere lydstyrke. For ikke at beskadige filteret, der 
bruges på dækslet til jordbrug, skal du ikke indsætte skarpe genstande i 
hullerne til rengøring eller andre formål.
4. Når du bruger PulseDive i sand, skal støvbeskyttelseskappen fastgøres til 
den anden spole, der ikke er monteret på enheden! Hvis sand sidder fast på 
o-ringen, børstes sandet af.
Vær opmærksom på nedenstående elementer efter brug af enheden, især under 
salt vand:          
  1. Sørg for, at en af spolerne og dækslet til batterirummet er monteret, og 
vask enheden med vand fra hanen efter brug. 
  2. Brug ikke kemikalier til rengøring og / eller til andre formål.                              
Beskyt detektoren mod stød ved normal brug. Ved forsendelse skal detektoren 
placeres i originalemballage og sikret med stødbestandig emballage.
PulseDive må kun demonteres og repareres af Nokta Makro Autoriserede 
Servicecentre. Uautoriseret adskillelse / indtrængen i metaldetektorens 
kontrolhus er uanset årsag ensbetyddende med bortfald af garanti.
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1) Kontrolenhed
2) On-Off og Retune-knap
3) F - funktionsknap
4) A - Justeringsknap
5) Grøn LED
6) Rød LED
7) LED-lommelygte
8) Scuba søgespole & tætningsring (hvid)
9) Opladeport
10) Højttaler
11) Dæksel til batterirum (til dykning)
12) Dækseæl til batterirummet (til landbrug)
13) Pointer Coil & Washer (sort)
14) Støvbeskyttelseskappe
15) Udskiftelig Hard-Shell Pointer cover

PulseDive kan købes i 2 modeller: Scuba Detector & Pointer 2-i-1 sæt og som en 
selvstændig Pinpointer. Begge modeller har de samme funktioner og fungerer 
på samme måde. Den eneste forskel mellem dem er, scuba søgespolen og noget 
tilbehør inkluderet i 2-i-1 sæt. Hvis du har købt den fristående pinpointer, skal du 
ignorere instruktionerne om scuba coil i monteringsafsnittet. Du kan købe scuba 
coil separat for at tilføje denne funktionalitet når som helst.
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INTRODUKTION TIL ENHEDEN
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PulseDive leveres med scuba coil monteret. Hvis du vil bruge pinpointer-spolen, 
skal du følge trinnene på billederne. Hvis du vil genmontere scuba coil, skal du 
gentage trinnene i omvendt rækkefølge.

1) Drej den mod uret for at løsne søgespolen.

2) Træk scuba søgespolen fra kontrolenheden.

SAMLING

1 2

VIGTIG! Hold ikke scuba coil-dækslet fra dens forende, mens du fjerner det. Hold 
det fra bagenden som vist på billedet herunder for at undgå at bryde spolen.

VIGTIG! Når du skifter spole, 
skal du justere plastiktappen på 
kontrolenheden med den modstående 
rille på spolen og dreje med uret for 
at fastgøre.



3

5

5) For at fastgøre pinpointer-spolen skal du indsætte hard-shell-coveret over 
spolen og skubbe halvvejs frem.

6) Drej derefter spolen med uret for at stramme. Til sidst skal du skubbe 
hard-shell-coveret hele vejen, så den klikker på plads.

VIGTIG! Pinpointer-spolen er designet til at passe meget tæt for at give 
en vandtæt tætning. Når du vil fjerne eller vedhæfte spolen, skal du 
sætte hard-shell-coveret over spolen halvvejs og drej spolen ved hjælp af 
hard-shell-coveret.

VIGTIG! Du må ikke fjerne og / eller skifte scuba eller pinpointer-spolen under 
vand!
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3) Hold pinpointer-spolen, så trådene er korrekt justeret.

4) Indsæt pinpointer-spolen i kontrolenheden, og skub.

SAMLING
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ADVARSLER: Hvis du skifter spole, mens enheden er tændt, skal du genindstille 
enheden ved at trykke på tænd / sluk-knappen igen.

For ikke at miste PulseDive, mens du bruger den under vand eller på land, 
anbefaler vi, at du fastgør sikkerhedsbåndet som vist på nedenstående billede.

7) Fastgør den ene ende (a) af sikkerhedssnoren til hullet, der er placeret på 
bagsiden af kontrolenheden og den anden ende med krogen (b) til dit bælte 
eller håndledsbånd.

For at bære PulseDive på din talje og ikke miste den, anbefaler vi dig at bruge 
bæltehylsteret og sikkerhedsbåndet som vist på nedenstående billede.

8) Fastgør den ene ende (a) af sikkerhedssnoren til hullet, der er placeret bag 
på kontrolenheden og den anden ende med krogen (b) til bæltehylster løkken.
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PulseDive har et internt 1650mAh litiumpolymerbatteri. Oplad PulseDive inden første 
brug. Opladning tager cirka 2 timer.

Opladning 
Du kan oplade enheden med en USB-oplader, en powerbank, på en pc eller i din bil 
ved hjælp af det medfølgende ladekabel.

* Opladningstiden kan være længere for USB-opladere, der er har under 1 ampere 
eller ældre pc'er.

Under opladning lyser den røde LED Konstant. Når batteriet er fyldt, lyser de 
grønne og røde LED'er sammen. Hvis der er problem under opladningen, begynder 
den grønne LED at blinke.

Batteri Indikator
Ved opstart:
Rød og grøn LED'er blinker én gang: Batteriet er fyldt
Grøn LED blinker en gang: Batteriet er halvt fyldt
Rød LED blinker én gang: Batteriet er tomt

Når batterierne er helt tomme, lyser den røde og grønne LED hvert 5. sekund. I en 
kort periode vil enheden fortsætte med at arbejde, og derefter udsender den et 
enkelt bip og lukkes ned.

Advarsler om batteri
VIGTIG! Enheden fungerer ikke under opladning.

Udsæt ikke enheden for ekstreme temperaturer (f.eks. En bils bagagerum eller 
handskerum)

Oplad ikke batteriet i temperaturer over 35 ° C eller under 0 ° C (32 ° F).

PulseDive-batteriet kan kun udskiftes af Nokta Makro Detectors eller dets 
autoriserede servicecentre.
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Under betjeningen af PulseDive blinker den grønne LED en gang, når du trykker 
på en vilkårlig knap. Den lyser fast, når knapperne trykkes nede og holdes nede.

POWER ON-OFF
Tryk én gang på on-off-knappen for at tænde enheden. Der høres et bip, og 
LED'erne lyser i henhold til batteriets levetid. For at slukke for enheden skal 
du trykke på og holde on-off-knappen nede. Dobbelt bip høres uanset den 
anvendte tilstand, og begge lysdioder lyser samtidig.

Enheden genindstilles automatisk, når den er tændt. Hold derfor enheden 
væk fra metalgenstande, mens den tændes. Hvis du vil bruge enheden på 
vådt strandsand eller på meget mineraliseret jord, anbefales det at tænde 
for enheden ved at placere søgespolen på jorden eller at dreje enheden og 
genindstille den over jorden. Selvom dette resulterer i et let dybdetab, giver 
det en mere stabil drift.

Du kan også genindstille din enhed med det samme, når enheden udsender falske 
signaler. For at genindstille enheden skal du trykke på on-off-knappen en gang. 
Genindstil ikke enheden over metalgenstande. Ellers vil enheden miste dybde.

Når enheden er slukket og tændt, starter den med de sidst gemte indstillinger.

DETEKTIONS TILSTANDE
Enheden har 3 detektionstilstande: lyd, vibration, lyd og vibration.

Tryk på F-knappen for at ændre tilstanden.

Rød LED
Ud over ovenstående detektions tilstande har PulseDive også en rød LED, der 
indikerer metaldetektion.

Når den røde LED er aktiveret, blinker den en gang ved metaldetektion uanset den 
anvendte tilstand. Når du kommer nærmere målet, blinker den hurtigere og oftere.

For at tænde / slukke for den røde LED skal du trykke på justeringsknappen 
(A) og holde den nede.

FØLSOMHED
Der er 5 følsomhedsniveauer. For at justere følsomheden skal du trykke på 
justeringsknappen (A), mens funktionsknappen (F) holdes nede. Hver gang 
du trykker på A-knappen, øges følsomheden 1 niveau. Hvert niveau angives 
med et antal bip og / eller vibrationer afhængigt af den anvendte tilstand. For 
eksempel er niveau 4 indikeret med 4 bip og / eller vibrationer. Ved maksimal 

følsomhed - niveau 5 udsender enheden en lang bip og / eller vibration. Hvis 
den røde LED lyser, lyser den konstant.

Inde i stærkt mineraliserede huller kan enheden give falske signaler. I et sådant 
tilfælde skal du mindske følsomheden.

LED FLASHLIGHT
For at aktivere lommelygte skal du trykke på justeringsknappen (A) en gang, 
mens enheden er tændt. Tryk på den igen for at slukke.

DYKKE TILSTAND
Hvis du dykker med PulseDive, skal du skifte enheden til dykke-tilstand for at 
forhindre, at knapperne trykkes ned af vandtryk. Mens du er i dykke-tilstand, 
er knapperne låst og fungerer ikke. Sørg derfor for, at enheden er indstillet til 
de ønskede indstillinger, før du skifter til dykke-tilstand. Anbefalede indstillinger 
er vibrationer og den røde LED lyser.

Hold enheden op og ned (lysdioder vendt nedad) som vist på billedet, og tryk 
på A og F-knappen samtidigt. Den grønne LED lyser, og der høres et bip, og / 
eller enheden vibrerer afhængigt af den anvendte tilstand. Hvis den røde LED 
lyser, blinker den også en gang.

I dykke-tilstand registrerer enheden ikke nogen mål, mens du holder den på 
hovedet. Det registrerer mål, når du vender og holder den rigtigt.

Gentag trinnene ovenfor for at forlade dykke-tilstanden. Når du forlader 
dykke-tilstanden, høres kun et bip, og / eller enheden vibrerer afhængigt af 
den anvendte tilstand. den grønne LED lyser ikke. Hvis den røde LED lyser, 
blinker den også en gang.

VIGTIG! PulseDive skifter ikke til dykningstilstand, mens metal registreres!

BEMÆRK: De trådløse hovedtelefoner fungerer ikke, hvis enheden skiftes til 
dykke-tilstand, mens den er tilsluttet de trådløse hovedtelefoner. De trådløse 
hovedtelefoner forbindes automatisk, når enheden forlader dykke-tilstand.
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VIGTIG! PulseDive leveres med 2 batterirumdæksler. Når du bruger enheden i 
dykke-tilstand, skal du bruge batteridækslet, der sidder fast på enheden, og 
mens du bruger enheden på land, skal du bruge det, der er designet til brug på 
land, for at opnå en højere lydstyrke. For ikke at beskadige filteret, der bruges 
på dækslet til jordbrug, skal du ikke indsætte skarpe genstande i hullerne til 
rengøring eller andre formål.

TABS ALARM
PulseDive har en mistet alarmfunktion, der gør det lettere at finde enheden i 
tilfælde af at du mister den. Hvis der ikke trykkes på en knap og / eller hvis 
enheden ikke registrerer nogen mål i 5 minutter, aktiveres den mistede alarm. 
Enheden begynder at udsende bip med korte intervaller, og LED-lommelygten 
begynder at blinke.

Når den mistede alarm aktiveres, mens enheden er tilsluttet de trådløse 
hovedtelefoner, høres lyden gennem enheden og ikke gennem hovedtelefonerne.

FREKVENS SKIFTE
Det bruges til at forhindre enheden i at forstyrre andre detektorer i nærheden.

For at skifte frekvens skal du trykke på on-off-knappen, mens du holder F-knappen 
nede. Hver gang du trykker på on-off-knappen, høres et bip, og / eller enheden 
vibrerer, og frekvensen skifter 1 trin. Der er 40 trin i frekvensskift. Den centrale 
frekvens, som er fabriksindstillingen, angives med dobbelt bip / vibrationer.

TRÅDLØS FORBINDELSE
PulseDive har et internt trådløst forbindelsesmodul til brug af trådløse 
hovedtelefoner.

For at aktivere den trådløse forbindelse skal du tænde for enheden, mens du 
holder F-knappen nede. Den grønne LED begynder at blinke med bestemte 
intervaller for at indikere, at det trådløse modul er tændt.

For at slukke for den trådløse forbindelse skal du slukke for enheden, mens du 
holder F-knappen nede.

Parringsinstruktionerne findes i Nokta Makro 2.4GHz trådløse hovedtelefoner, 
der sælges separat.

VIGTIG! Hvis den trådløse forbindelse er tændt, men enheden ikke er tilsluttet 
de trådløse hovedtelefoner, foretager enheden en kanalsøgning, og den grønne 
LED lyser i næsten 5 sekunder ved opstart. I denne periode registrerer enheden 
IKKE metal!



Under betjeningen af PulseDive blinker den grønne LED en gang, når du trykker 
på en vilkårlig knap. Den lyser fast, når knapperne trykkes nede og holdes nede.

POWER ON-OFF
Tryk én gang på on-off-knappen for at tænde enheden. Der høres et bip, og 
LED'erne lyser i henhold til batteriets levetid. For at slukke for enheden skal 
du trykke på og holde on-off-knappen nede. Dobbelt bip høres uanset den 
anvendte tilstand, og begge lysdioder lyser samtidig.

Enheden genindstilles automatisk, når den er tændt. Hold derfor enheden 
væk fra metalgenstande, mens den tændes. Hvis du vil bruge enheden på 
vådt strandsand eller på meget mineraliseret jord, anbefales det at tænde 
for enheden ved at placere søgespolen på jorden eller at dreje enheden og 
genindstille den over jorden. Selvom dette resulterer i et let dybdetab, giver 
det en mere stabil drift.

Du kan også genindstille din enhed med det samme, når enheden udsender falske 
signaler. For at genindstille enheden skal du trykke på on-off-knappen en gang. 
Genindstil ikke enheden over metalgenstande. Ellers vil enheden miste dybde.

Når enheden er slukket og tændt, starter den med de sidst gemte indstillinger.

DETEKTIONS TILSTANDE
Enheden har 3 detektionstilstande: lyd, vibration, lyd og vibration.

Tryk på F-knappen for at ændre tilstanden.

Rød LED
Ud over ovenstående detektions tilstande har PulseDive også en rød LED, der 
indikerer metaldetektion.

Når den røde LED er aktiveret, blinker den en gang ved metaldetektion uanset den 
anvendte tilstand. Når du kommer nærmere målet, blinker den hurtigere og oftere.

For at tænde / slukke for den røde LED skal du trykke på justeringsknappen 
(A) og holde den nede.

FØLSOMHED
Der er 5 følsomhedsniveauer. For at justere følsomheden skal du trykke på 
justeringsknappen (A), mens funktionsknappen (F) holdes nede. Hver gang 
du trykker på A-knappen, øges følsomheden 1 niveau. Hvert niveau angives 
med et antal bip og / eller vibrationer afhængigt af den anvendte tilstand. For 
eksempel er niveau 4 indikeret med 4 bip og / eller vibrationer. Ved maksimal 

følsomhed - niveau 5 udsender enheden en lang bip og / eller vibration. Hvis 
den røde LED lyser, lyser den konstant.

Inde i stærkt mineraliserede huller kan enheden give falske signaler. I et sådant 
tilfælde skal du mindske følsomheden.

LED FLASHLIGHT
For at aktivere lommelygte skal du trykke på justeringsknappen (A) en gang, 
mens enheden er tændt. Tryk på den igen for at slukke.

DYKKE TILSTAND
Hvis du dykker med PulseDive, skal du skifte enheden til dykke-tilstand for at 
forhindre, at knapperne trykkes ned af vandtryk. Mens du er i dykke-tilstand, 
er knapperne låst og fungerer ikke. Sørg derfor for, at enheden er indstillet til 
de ønskede indstillinger, før du skifter til dykke-tilstand. Anbefalede indstillinger 
er vibrationer og den røde LED lyser.

Hold enheden op og ned (lysdioder vendt nedad) som vist på billedet, og tryk 
på A og F-knappen samtidigt. Den grønne LED lyser, og der høres et bip, og / 
eller enheden vibrerer afhængigt af den anvendte tilstand. Hvis den røde LED 
lyser, blinker den også en gang.

I dykke-tilstand registrerer enheden ikke nogen mål, mens du holder den på 
hovedet. Det registrerer mål, når du vender og holder den rigtigt.

Gentag trinnene ovenfor for at forlade dykke-tilstanden. Når du forlader 
dykke-tilstanden, høres kun et bip, og / eller enheden vibrerer afhængigt af 
den anvendte tilstand. den grønne LED lyser ikke. Hvis den røde LED lyser, 
blinker den også en gang.

VIGTIG! PulseDive skifter ikke til dykningstilstand, mens metal registreres!

BEMÆRK: De trådløse hovedtelefoner fungerer ikke, hvis enheden skiftes til 
dykke-tilstand, mens den er tilsluttet de trådløse hovedtelefoner. De trådløse 
hovedtelefoner forbindes automatisk, når enheden forlader dykke-tilstand.
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VIGTIG! PulseDive leveres med 2 batterirumdæksler. Når du bruger enheden i 
dykke-tilstand, skal du bruge batteridækslet, der sidder fast på enheden, og 
mens du bruger enheden på land, skal du bruge det, der er designet til brug på 
land, for at opnå en højere lydstyrke. For ikke at beskadige filteret, der bruges 
på dækslet til jordbrug, skal du ikke indsætte skarpe genstande i hullerne til 
rengøring eller andre formål.

TABS ALARM
PulseDive har en mistet alarmfunktion, der gør det lettere at finde enheden i 
tilfælde af at du mister den. Hvis der ikke trykkes på en knap og / eller hvis 
enheden ikke registrerer nogen mål i 5 minutter, aktiveres den mistede alarm. 
Enheden begynder at udsende bip med korte intervaller, og LED-lommelygten 
begynder at blinke.

Når den mistede alarm aktiveres, mens enheden er tilsluttet de trådløse 
hovedtelefoner, høres lyden gennem enheden og ikke gennem hovedtelefonerne.

FREKVENS SKIFTE
Det bruges til at forhindre enheden i at forstyrre andre detektorer i nærheden.

For at skifte frekvens skal du trykke på on-off-knappen, mens du holder F-knappen 
nede. Hver gang du trykker på on-off-knappen, høres et bip, og / eller enheden 
vibrerer, og frekvensen skifter 1 trin. Der er 40 trin i frekvensskift. Den centrale 
frekvens, som er fabriksindstillingen, angives med dobbelt bip / vibrationer.

TRÅDLØS FORBINDELSE
PulseDive har et internt trådløst forbindelsesmodul til brug af trådløse 
hovedtelefoner.

For at aktivere den trådløse forbindelse skal du tænde for enheden, mens du 
holder F-knappen nede. Den grønne LED begynder at blinke med bestemte 
intervaller for at indikere, at det trådløse modul er tændt.

For at slukke for den trådløse forbindelse skal du slukke for enheden, mens du 
holder F-knappen nede.

Parringsinstruktionerne findes i Nokta Makro 2.4GHz trådløse hovedtelefoner, 
der sælges separat.

VIGTIG! Hvis den trådløse forbindelse er tændt, men enheden ikke er tilsluttet 
de trådløse hovedtelefoner, foretager enheden en kanalsøgning, og den grønne 
LED lyser i næsten 5 sekunder ved opstart. I denne periode registrerer enheden 
IKKE metal!

ANVENDELSE AF ENHED



Under betjeningen af PulseDive blinker den grønne LED en gang, når du trykker 
på en vilkårlig knap. Den lyser fast, når knapperne trykkes nede og holdes nede.

POWER ON-OFF
Tryk én gang på on-off-knappen for at tænde enheden. Der høres et bip, og 
LED'erne lyser i henhold til batteriets levetid. For at slukke for enheden skal 
du trykke på og holde on-off-knappen nede. Dobbelt bip høres uanset den 
anvendte tilstand, og begge lysdioder lyser samtidig.

Enheden genindstilles automatisk, når den er tændt. Hold derfor enheden 
væk fra metalgenstande, mens den tændes. Hvis du vil bruge enheden på 
vådt strandsand eller på meget mineraliseret jord, anbefales det at tænde 
for enheden ved at placere søgespolen på jorden eller at dreje enheden og 
genindstille den over jorden. Selvom dette resulterer i et let dybdetab, giver 
det en mere stabil drift.

Du kan også genindstille din enhed med det samme, når enheden udsender falske 
signaler. For at genindstille enheden skal du trykke på on-off-knappen en gang. 
Genindstil ikke enheden over metalgenstande. Ellers vil enheden miste dybde.

Når enheden er slukket og tændt, starter den med de sidst gemte indstillinger.

DETEKTIONS TILSTANDE
Enheden har 3 detektionstilstande: lyd, vibration, lyd og vibration.

Tryk på F-knappen for at ændre tilstanden.

Rød LED
Ud over ovenstående detektions tilstande har PulseDive også en rød LED, der 
indikerer metaldetektion.

Når den røde LED er aktiveret, blinker den en gang ved metaldetektion uanset den 
anvendte tilstand. Når du kommer nærmere målet, blinker den hurtigere og oftere.

For at tænde / slukke for den røde LED skal du trykke på justeringsknappen 
(A) og holde den nede.

FØLSOMHED
Der er 5 følsomhedsniveauer. For at justere følsomheden skal du trykke på 
justeringsknappen (A), mens funktionsknappen (F) holdes nede. Hver gang 
du trykker på A-knappen, øges følsomheden 1 niveau. Hvert niveau angives 
med et antal bip og / eller vibrationer afhængigt af den anvendte tilstand. For 
eksempel er niveau 4 indikeret med 4 bip og / eller vibrationer. Ved maksimal 

følsomhed - niveau 5 udsender enheden en lang bip og / eller vibration. Hvis 
den røde LED lyser, lyser den konstant.

Inde i stærkt mineraliserede huller kan enheden give falske signaler. I et sådant 
tilfælde skal du mindske følsomheden.

LED FLASHLIGHT
For at aktivere lommelygte skal du trykke på justeringsknappen (A) en gang, 
mens enheden er tændt. Tryk på den igen for at slukke.

DYKKE TILSTAND
Hvis du dykker med PulseDive, skal du skifte enheden til dykke-tilstand for at 
forhindre, at knapperne trykkes ned af vandtryk. Mens du er i dykke-tilstand, 
er knapperne låst og fungerer ikke. Sørg derfor for, at enheden er indstillet til 
de ønskede indstillinger, før du skifter til dykke-tilstand. Anbefalede indstillinger 
er vibrationer og den røde LED lyser.

Hold enheden op og ned (lysdioder vendt nedad) som vist på billedet, og tryk 
på A og F-knappen samtidigt. Den grønne LED lyser, og der høres et bip, og / 
eller enheden vibrerer afhængigt af den anvendte tilstand. Hvis den røde LED 
lyser, blinker den også en gang.

I dykke-tilstand registrerer enheden ikke nogen mål, mens du holder den på 
hovedet. Det registrerer mål, når du vender og holder den rigtigt.

Gentag trinnene ovenfor for at forlade dykke-tilstanden. Når du forlader 
dykke-tilstanden, høres kun et bip, og / eller enheden vibrerer afhængigt af 
den anvendte tilstand. den grønne LED lyser ikke. Hvis den røde LED lyser, 
blinker den også en gang.

VIGTIG! PulseDive skifter ikke til dykningstilstand, mens metal registreres!

BEMÆRK: De trådløse hovedtelefoner fungerer ikke, hvis enheden skiftes til 
dykke-tilstand, mens den er tilsluttet de trådløse hovedtelefoner. De trådløse 
hovedtelefoner forbindes automatisk, når enheden forlader dykke-tilstand.
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VIGTIG! PulseDive leveres med 2 batterirumdæksler. Når du bruger enheden i 
dykke-tilstand, skal du bruge batteridækslet, der sidder fast på enheden, og 
mens du bruger enheden på land, skal du bruge det, der er designet til brug på 
land, for at opnå en højere lydstyrke. For ikke at beskadige filteret, der bruges 
på dækslet til jordbrug, skal du ikke indsætte skarpe genstande i hullerne til 
rengøring eller andre formål.

TABS ALARM
PulseDive har en mistet alarmfunktion, der gør det lettere at finde enheden i 
tilfælde af at du mister den. Hvis der ikke trykkes på en knap og / eller hvis 
enheden ikke registrerer nogen mål i 5 minutter, aktiveres den mistede alarm. 
Enheden begynder at udsende bip med korte intervaller, og LED-lommelygten 
begynder at blinke.

Når den mistede alarm aktiveres, mens enheden er tilsluttet de trådløse 
hovedtelefoner, høres lyden gennem enheden og ikke gennem hovedtelefonerne.

FREKVENS SKIFTE
Det bruges til at forhindre enheden i at forstyrre andre detektorer i nærheden.

For at skifte frekvens skal du trykke på on-off-knappen, mens du holder F-knappen 
nede. Hver gang du trykker på on-off-knappen, høres et bip, og / eller enheden 
vibrerer, og frekvensen skifter 1 trin. Der er 40 trin i frekvensskift. Den centrale 
frekvens, som er fabriksindstillingen, angives med dobbelt bip / vibrationer.

TRÅDLØS FORBINDELSE
PulseDive har et internt trådløst forbindelsesmodul til brug af trådløse 
hovedtelefoner.

For at aktivere den trådløse forbindelse skal du tænde for enheden, mens du 
holder F-knappen nede. Den grønne LED begynder at blinke med bestemte 
intervaller for at indikere, at det trådløse modul er tændt.

For at slukke for den trådløse forbindelse skal du slukke for enheden, mens du 
holder F-knappen nede.

Parringsinstruktionerne findes i Nokta Makro 2.4GHz trådløse hovedtelefoner, 
der sælges separat.

VIGTIG! Hvis den trådløse forbindelse er tændt, men enheden ikke er tilsluttet 
de trådløse hovedtelefoner, foretager enheden en kanalsøgning, og den grønne 
LED lyser i næsten 5 sekunder ved opstart. I denne periode registrerer enheden 
IKKE metal!

ANVENDELSE AF ENHED



Nokta Makro Detectors forbeholder sig retten til at ændre design, 
specifikationer eller tilbehør uden varsel og uden nogen som helst forpligtelse 
eller ansvar.

Driftsprincip
Driftsfrekvens
Frekvensskift
Vandtæthed
Indbygget trådløst modul
Detektions tilstande
Følsomhed
Længde

Vægt

Batteri
Opladningstid
Garanti:

: Pulsinduktion
: 3kHz
: Ja
: IP68 - Ned til 60 m. (200ft.)
: Ja
: Audio / Vibration / Audio + Vibration / LED
: 5 niveauer justerbar
: Scuba Detector: 39cm. (15.3'')
: Pinpointer: 28cm. (11'')
: Scuba Detector: 419gr. (14.8oz) inklusive cover
: Pinpointer: 286 gr. (10oz) inklusiv cover
: 1650mAh litiumpolymer
: Ca. 2 timer
: 2 år
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

KKPDS-DA

VIGTIGT
For forbrugere i Den Europæiske Union: Bortskaf ikke dette udstyr i 
almindeligt husholdningsaffald. Symbolet med krydset hjulkasse på 
dette udstyr indikerer, at denne enhed ikke bør bortskaffes i almindeligt 
husholdningsaffald, men genanvendes i overensstemmelse med lokale 
myndigheders forskrifter og miljøkrav.




