


קרא בעיון לפני השימוש במכשיר
אזהרות

הpulsedive הוא מכשיר אלקטרוני עדכני. אל תפעל את המכשיר לפני שתקרא את 
הוראות השימוש.

אל תאחסן את המכשיר ואת צלחת החיפוש בטמפרטורות נמוכות או גבוהות במיוחד במשך 
(F ° 140 עד C / - 4 ° F ° 60 עד C ° 20 - :טמפרטורת אחסון) .תקופות ממושכות

המכשיר תוכנן בדירוג IP68 כיחידה אטומה למים בגובה 60 מטר. עם זאת, עליך לשים 
לב לאזהרות שלהלן:

1. אין לשטוף או לטבול את הצלחות במים כאשר הם אינם מחוברים על המכשיר!
2. כל פעם לפני הכנסת המכשיר למים או לפני שטיפתו, וודא כי:

א. אחת הצלחות מחוברת בצורה נכונה ובטוחה. אינך יכול להחליף את הצלחות מתחת 
למים!

ב. טבעת הצלחת מונחת בקפידה.
ג. טבעת ה- o בתוך מכסה תא הסוללה מונחת בקפידה והכיסוי מאובטח בחוזקה.

צלילה,  במצב  במכשיר  השימוש  בזמן  סוללה.  כיסויי    2 עם  מגיע   pulsedive ה   .3
ביבשה,  במכשיר  השימוש  ובעת  למכשיר  המצורף  הסוללה  תא  בכיסוי  השתמשו 
השתמשו במכשיר המיועד לשימוש יבשתי לקבלת תוצאה טובה יותר. כדי למנוע נזק 
במסנן, המשמש על הכיסוי לשימוש יבשתי,  אין להכניס חפצים חדים לחורים לניקוי או 

למטרות אחרות.
4. בעת השימוש ב- PulseDive בחול, יש לחבר את מכסה ההגנה מפני האבק לצלחת 

האחרת שאינה מותקנת במכשיר! אם חול נתקע על טבעת ה- o, הברש את החול.
שים לב לפריטים שלהלן לאחר השימוש במכשיר במיוחד תחת מים מלוחים:             

   1. וודא שאחת הצלחות ומכסה  הסוללה מחוברים ושטוף את המכשיר במי ברז.
  2. אל תשתמש בכימיקלים לניקוי ו / או למטרות אחרות.                              

רגיל. למשלוח, הנח בזהירות את הגלאי  הגן על הגלאי מפני פגיעות במהלך שימוש 
בקרטון המקורי, עם אריזות עמידות בפני זעזועים.

ניתן לפרק ולפתוח את המכשיר רק אצל היבואן הרשמי איתן גלאים. פירוק או פתיחה 
בלתי מורשים לדיור בקרת גלאי המתכות מכל סיבה שהיא מבטלת את האחריות.
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1) יחידת שליטה
2) כפתור הפעלה

3) כפתור F- פונקציה
4) כפתור כוונון

LED 5) ירוק
LED 6) אדום
LED 7) פנס

8) 8צלחת צלילה ודיסקית (לבנה)
9) עגינת טעינה

10) רמקול
11) כיסוי סוללה (לצלילה)
12) כיסוי צלחת (ליבשה)

13) כיסוי מצביע ודיסקית (שחור) 
14) הגנת אבק

15) מארז קשיח להחלפה למצביע

ניתן לרכוש את ה- PulseDive בשני דגמים: Scuba Detector & Pointer 2-in-1 סט 
וכסטנדרט Pinpointer בלבד. לשני הדגמים יש אותן פונקציות ופועלים באותה צורה. 
ההבדל היחיד ביניהם הוא צלחת הצלילה וכמה אביזרים הכלולים במערך ה- 2 ב 1-. אם 
קנית את מצביע העצמאי, אנא התעלם מההוראות לגבי צלחת הצלילה בחלק ההרכבה. 

אתה יכול לרכוש את צלחת הצלילה בנפרד כדי להוסיף פונקציונליות זו בכל עת.
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מבוא למכשיר
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בצלחת  להשתמש  ברצונך  אם  המחוברת.  הצלילה  צלחת  עם  מגיע   PulseDive ה- 
צלחת  את  מחדש  לחבר  ברצונך  אם  שבתמונות.  הצעדים  אחר  עקוב  אנא  המצביע, 

הצלילה, חזור על הצעדים בסדר הפוך.

1) כדי לנתק את סליל הצלילה, סובב אותו נגד כיוון השעון.
2) משוך את צלחת הסקובה  מיחידת הבקרה.

1 2

חשוב! אל תחזיק את כיסוי צלחת הצלילה מקצהו הקדמי תוך הסרתו. החזק אותו מקצה 
האחורי כמוצג בתמונה למטה כדי להימנע משבירת הצלחת.

חשוב! בעת החלפת הצלחות, יישר את 
לשונית הפלסטיק ביחידת הבקרה עם 

החריץ המנוגד על הצלחת והסתובב בכיוון 
השעון כדי להדק.

הרכבה
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5) כדי לחבר את צלחת המצביע, הכנס את הכיסוי הקשיח מעל צלחת המצביע ודחוף 
אותו קדימה.

6) סובב את הצלחת בכיוון השעון כדי להדק. לבסוף, דחפו את הכיסוי הקשיח עד הסוף 
כך שייכנס למקומו. 

חשוב! צלחת ה- pinpointer נועדה להתאים בצורה הדוקה מאוד בכדי לספק חותם 
אטום למים. כאשר ברצונך לנתק או לחבר את צלחת המצביע, הכנס את מארז הכיסוי 
וסובב את צלחת המצביע בעזרת מארז  הקשיח מעל צלחת המצביע למחצית הדרך 

הכיסוי הקשיחה.

חשוב! אסור לנתק ו / או להחליף את הscuba או את צלחת המצביע מתחת למים!

6

3 4

3) החזק את צלחת המצביע כך שהחוטים יהיו מיושרים כראוי.

4) הכנס את צלחת המצביע ליחידת הבקרה ולחץ.

הרכבה
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אזהרות: אם אתה מחליף את הצלחת חיפוש בזמן שהמכשיר פועל, עליך להגדיר מחדש 
את המכשיר על ידי לחיצה על כפתור ההפעלה / כוונון מחדש פעם אחת.

כדי לא לאבד את ה- PulseDive בזמן השימוש בו מתחת למים או ביבשה, אנו ממליצים 
לחבר את שרוך האבטחה כמוצג בתמונה למטה.

7) חבר את הקצה האחד (א) של שרוך האבטחה לחור שנמצא בחלק האחורי של יחידת 
הבקרה ואת הקצה השני עם וו הצמד (b) לחגורה שלך או לפס כף היד.

על מנת לשאת את PulseDive על המותניים ולא לאבד אותו, אנו ממליצים להשתמש 
בנרתיק החגורה ובשרוך האבטחה כמוצג בתמונה למטה.

8)  חבר את הקצה האחד (א) של שרוך האבטחה לחור שנמצא בחלק האחורי של יחידת 
הבקרה ואת הקצה השני עם וו הצמד (b) לולאת נרתיק החגורה.
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ל- PulseDive סוללת ליתיום פולימרית בנפח 1650mAh. טען את המכשיר לפני כל שימוש. 
טעינה לוקחת בערך כשעתיים.

הטענה
ניתן לטעון את המכשיר באמצעות מטען USB, בטריה ניידת, במחשב או ברכב באמצעות 

כבל הטעינה הכלול.

אמפר   1 מ-  פחות  המדורגים   USB מטעני  עבור  יותר  רב  זמן  לערוך  עשויה  הטעינה    *
ומחשבים ישנים יותר.

במהלך טעינה הנורית האדומה תידלק. כאשר הסוללה מלאה, נוריות LED ירוקות ואדומות 
ידלקו זו בזו. אם יש בעיה במהלך הטעינה, הנורית הירוקה תתחיל להבהב.

בטריה
בהתחלה:

נריות אדום וירוק מהבהבות פעם אחת: הסוללה מלאה
נורית LED ירוקה מהבהבת פעם אחת: הסוללה מלאה למחצה

נורית LED אדומה מהבהבת פעם אחת: הסוללה ריקה

כאשר הסוללות מתרוקנות לחלוטין, נוריות LED אדום וירוק נדלקות כל 5 שניות. לפרק זמן 
קצר המכשיר ימשיך לעבוד ואז הוא ישמיע צפצוף יחיד ויכבה. 

אזהרות בטריה
חשוב! המכשיר לא עובד בזמן טעינה.

של  הכפפות  תא  או  המטען  תא  (למשל  קיצוניות  לטמפרטורות  המכשיר  את  תחשוף  אל 
המכונית).

.(C (32 ° F ° -0 או מתחת ל C ° 35 אל תטעין את הסוללה בטמפרטורות מעל

ניתן להחליף את סוללת PulseDive רק אצל היבואן המורשה ובלעדי איתן גלאים

5

מידע על הבטריה



במהלך פעולת ה- PulseDive הנורית הירוקה מהבהבת פעם אחת כאשר אתה לוחץ 
על כפתור כלשהו. הוא נדלק כשהוא לחוץ ומוחזק.

ON-OFF סגירה-פתיחה
לחץ פעם אחת על כפתור ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר. צפצוף נשמע ונוריות ה
LED נדלקות בהתאם למצב חיי הסוללה. כדי לכבות את המכשיר, לחץ לחיצה ארוכה 
על לחצן ההפעלה. צפצופים כפולים יישמעו, ללא קשר למצב המשמש, ושתי נוריות ה- 

LED נדלקות בו זמנית.

לכן, הרחק את המכשיר  המכשיר מתחבר לעצמו באופן אוטומטי כאשר הוא מופעל. 
מחפצי מתכת תוך הפעלתו. אם אתה מתכוון להשתמש במכשיר על חול חוף רטוב או 
על קרקע מינרלית מאוד, מומלץ להפעיל את  המכשיר כאשר צלחת החיפוש מונחת 

על הקרקע. למרות שהדבר מביא לאובדן עומק קל, הוא מספק פעולה יציבה יותר.

ניתן גם לכוונן מחדש את המכשיר באופן מיידי כאשר המכשיר פולט אותות שווא. כדי 
לכוונן מחדש את המכשיר, לחץ פעם אחת על לחצן ההפעלה. אל תפעיל מחדש את 

המכשיר מעל חפצי מתכת. אחרת, המכשיר יאבד את יכולת העומק.

כאשר המכשיר נכבה ומופעל, הוא יתחיל בהגדרות האחרונות שנשמרו.

מצבי חיפוש
למכשיר 3 מצבי זיהוי: שמע, רטט, שמע ורטט. 

לחץ על כפתור F לשינוי המצב.

 LED אדום
בנוסף למצבי הגילוי שלעיל, ל- PulseDive יש גם נורית LED אדומה שמציינת גילוי 

מתכות.

כאשר  נורית ה- LED האדומה מופעלת, היא מהבהבת פעם אחת בזיהוי מתכות ללא 
קשר למצב המשמש. ככל שמתקרבים למטרה, זה מהבהב מהר יותר ותדיר יותר.

.(A) בכדי להפעיל / לכבות את הנורית האדומה, לחץ לחיצה ארוכה על כפתור ההתאמה

רגישות
ישנן 5 רמות רגישות. כדי להתאים את הרגישות, לחץ על לחצן ההתאמה (A) תוך לחיצה 
ממושכת על לחצן הפונקציה (F). בכל לחיצה על כפתור A הרגישות עולה רמה 1. כל 
רמה מסומנת על ידי מספר צפצופים ו / או רעידות בהתאם למצב המשמש. לדוגמא רמה 
4 מסומנת על ידי 4 צפצופים ו / או תנודות. ברגישות מקסימאלית - ברמה -5 המכשיר 

פולט צפצוף ו / או רטט ארוך. אם הנורית האדומה פעילה, היא נדלקת בהדלקה.

בתוך חורים  מינרליים, המכשיר עשוי להפיק אותות כוזבים. במקרה כזה, הפחיתו את 
הרגישות.

LED פנס
להפעלת הפנס, לחץ פעם אחת על לחצן ההתאמה (A) בזמן שהמכשיר פועל. לחץ עליו 

שוב כדי לכבות.

מצב צלילה
אם אתם צוללים עם ה- PulseDive, עליכם להעביר את המכשיר למצב צלילה על מנת 
למנוע לחיצה על הכפתורים בלחץ מים. במצב צלילה הכפתורים נעולים ואינם עובדים. 
לכן, וודאו כי המכשיר מוגדר להגדרות הרצויות לפני המעבר למצב צלילה. ההגדרות 

המומלצות הן רטט והנורית האדומה דולקת.

החזק את המכשיר הפוך (נוריות הLED פונות כלפי מטה) כמוצג בתמונה ולחץ על כפתור 
A ו- F במקביל. הנורית הירוקה תידלק ותשמע צפצוף ו / או המכשיר ירטוט,תלוי במצב 

בו נעשה שימוש. אם הנורית האדומה דולקת, היא גם תבהב פעם אחת.

במצב צלילה, המכשיר לא יאתר יעדים כשאתה מחזיק אותו הפוך. הוא יאתר יעדים 
כשמחזיקים אותו בדרך הנכונה.

חזור על השלבים שלמעלה ליציאה ממצב הצלילה. ביציאה ממצב הצלילה, רק צפצוף 
נשמע ו / או המכשיר ירטוט, תלוי במצב בו נעשה שימוש; הנורית הירוקה לא תידלק. 

אם הנורית האדומה דולקת, היא גם תבהב פעם אחת.

חשוב! ה- PulseDive לא יעבור למצב צלילה תוך גילוי מתכת!

בזמן שהוא  צלילה  למצב  יעבור  המכשיר  אם  יעבדו  לא  האלחוטיות  האוזניות  הערה: 
מחובר לאוזניות האלחוטיות. האוזניות האלחוטיות יתחברו אוטומטית ברגע שהמכשיר 

יוצא ממצב הצלילה.

2 כיסויי  סוללה. בזמן השימוש במכשיר במצב צלילה,  PulseDive מגיע עם  חשוב! 
השתמש בכיסויי הסוללה המצורף למכשיר ובעת השימוש במכשיר ביבשה, השתמש 
בזה המיועד לשימוש יבשתי לקבלת תוצאות טובות יותר. כדי למנוע נזק בפילטר, אל 

תכניסו חפצים חדים לחורים לניקוי או למטרות אחרות.

אזעקה
ל- PulseDive יש  אזעקה  שמקלה על איתור המכשיר למקרה שתאבד אותו. אם לא 
נלחץ על כפתור ו / או אם המכשיר אינו מזהה יעדים במשך 5 דקות, האזעקה  מופעלת. 
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המכשיר יחל לצפצף בפרקי זמן קצרים ופנס LED מתחיל להבהב.

כאשר האזעקה מופעלת בזמן שהמכשיר מחובר לאוזניות האלחוטיות, האודיו נשמע 
דרך המכשיר ולא דרך האוזניות.

שינוי תדרים
הוא משמש כדי למנוע מהתקן להפריע לגלאים אחרים בקרבת מקום. 

כדי לשנות את התדר, לחץ על לחצן ההפעלה והמתן תוך לחיצה על לחצן F לחוץ. בכל 
לחיצה על כפתור ההפעלה, נשמע צפצוף ו / או שהמכשיר ירטוט והתדר יעבור שלב אחד. 
ישנם 40 שלבים בשינוי תדרים. התדר המרכזי, שהוא ברירת המחדל של היצרן, מסומן 

על ידי צפצופים / רעידות כפולות.

חיבור אוזניות אלחוטי
ל- PulseDive מודול חיבור אלחוטי פנימי לשימוש באוזניות אלחוטיות.

להפעלת החיבור האלחוטי, הפעל את המכשיר תוך לחיצה על לחצן F. הנורית הירוקה 
תתחיל להבהב בפרקי זמן מסוימים כדי לציין שהמודול האלחוטי דולק.

.F כדי לכבות את החיבור האלחוטי, כבה את המכשיר תוך לחיצה על לחצן
 Nokta Makro 2.4GHz של  האלחוטיות  באוזניות  למצוא  ניתן  ההתאמה  הוראות 

הנמכרות בנפרד.
חשוב! אם החיבור האלחוטי דולק אך המכשיר אינו מחובר לאוזניות האלחוטיות, המכשיר 
ההפעלה.  בעת  שניות   5 כמעט  תידלק  הירוקה   LED והנורית  בערוצים  חיפוש  יבצע 

במהלך זמן זה המכשיר לא יאתר מתכת!

הפעלת המכשיר



במהלך פעולת ה- PulseDive הנורית הירוקה מהבהבת פעם אחת כאשר אתה לוחץ 
על כפתור כלשהו. הוא נדלק כשהוא לחוץ ומוחזק.

ON-OFF סגירה-פתיחה
לחץ פעם אחת על כפתור ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר. צפצוף נשמע ונוריות ה
LED נדלקות בהתאם למצב חיי הסוללה. כדי לכבות את המכשיר, לחץ לחיצה ארוכה 
על לחצן ההפעלה. צפצופים כפולים יישמעו, ללא קשר למצב המשמש, ושתי נוריות ה- 

LED נדלקות בו זמנית.

לכן, הרחק את המכשיר  המכשיר מתחבר לעצמו באופן אוטומטי כאשר הוא מופעל. 
מחפצי מתכת תוך הפעלתו. אם אתה מתכוון להשתמש במכשיר על חול חוף רטוב או 
על קרקע מינרלית מאוד, מומלץ להפעיל את  המכשיר כאשר צלחת החיפוש מונחת 

על הקרקע. למרות שהדבר מביא לאובדן עומק קל, הוא מספק פעולה יציבה יותר.

ניתן גם לכוונן מחדש את המכשיר באופן מיידי כאשר המכשיר פולט אותות שווא. כדי 
לכוונן מחדש את המכשיר, לחץ פעם אחת על לחצן ההפעלה. אל תפעיל מחדש את 

המכשיר מעל חפצי מתכת. אחרת, המכשיר יאבד את יכולת העומק.

כאשר המכשיר נכבה ומופעל, הוא יתחיל בהגדרות האחרונות שנשמרו.

מצבי חיפוש
למכשיר 3 מצבי זיהוי: שמע, רטט, שמע ורטט. 

לחץ על כפתור F לשינוי המצב.

 LED אדום
בנוסף למצבי הגילוי שלעיל, ל- PulseDive יש גם נורית LED אדומה שמציינת גילוי 

מתכות.

כאשר  נורית ה- LED האדומה מופעלת, היא מהבהבת פעם אחת בזיהוי מתכות ללא 
קשר למצב המשמש. ככל שמתקרבים למטרה, זה מהבהב מהר יותר ותדיר יותר.

.(A) בכדי להפעיל / לכבות את הנורית האדומה, לחץ לחיצה ארוכה על כפתור ההתאמה

רגישות
ישנן 5 רמות רגישות. כדי להתאים את הרגישות, לחץ על לחצן ההתאמה (A) תוך לחיצה 
ממושכת על לחצן הפונקציה (F). בכל לחיצה על כפתור A הרגישות עולה רמה 1. כל 
רמה מסומנת על ידי מספר צפצופים ו / או רעידות בהתאם למצב המשמש. לדוגמא רמה 
4 מסומנת על ידי 4 צפצופים ו / או תנודות. ברגישות מקסימאלית - ברמה -5 המכשיר 

פולט צפצוף ו / או רטט ארוך. אם הנורית האדומה פעילה, היא נדלקת בהדלקה.

בתוך חורים  מינרליים, המכשיר עשוי להפיק אותות כוזבים. במקרה כזה, הפחיתו את 
הרגישות.

LED פנס
להפעלת הפנס, לחץ פעם אחת על לחצן ההתאמה (A) בזמן שהמכשיר פועל. לחץ עליו 

שוב כדי לכבות.

מצב צלילה
אם אתם צוללים עם ה- PulseDive, עליכם להעביר את המכשיר למצב צלילה על מנת 
למנוע לחיצה על הכפתורים בלחץ מים. במצב צלילה הכפתורים נעולים ואינם עובדים. 
לכן, וודאו כי המכשיר מוגדר להגדרות הרצויות לפני המעבר למצב צלילה. ההגדרות 

המומלצות הן רטט והנורית האדומה דולקת.

החזק את המכשיר הפוך (נוריות הLED פונות כלפי מטה) כמוצג בתמונה ולחץ על כפתור 
A ו- F במקביל. הנורית הירוקה תידלק ותשמע צפצוף ו / או המכשיר ירטוט,תלוי במצב 

בו נעשה שימוש. אם הנורית האדומה דולקת, היא גם תבהב פעם אחת.

במצב צלילה, המכשיר לא יאתר יעדים כשאתה מחזיק אותו הפוך. הוא יאתר יעדים 
כשמחזיקים אותו בדרך הנכונה.

חזור על השלבים שלמעלה ליציאה ממצב הצלילה. ביציאה ממצב הצלילה, רק צפצוף 
נשמע ו / או המכשיר ירטוט, תלוי במצב בו נעשה שימוש; הנורית הירוקה לא תידלק. 

אם הנורית האדומה דולקת, היא גם תבהב פעם אחת.

חשוב! ה- PulseDive לא יעבור למצב צלילה תוך גילוי מתכת!

בזמן שהוא  צלילה  למצב  יעבור  המכשיר  אם  יעבדו  לא  האלחוטיות  האוזניות  הערה: 
מחובר לאוזניות האלחוטיות. האוזניות האלחוטיות יתחברו אוטומטית ברגע שהמכשיר 

יוצא ממצב הצלילה.

2 כיסויי  סוללה. בזמן השימוש במכשיר במצב צלילה,  PulseDive מגיע עם  חשוב! 
השתמש בכיסויי הסוללה המצורף למכשיר ובעת השימוש במכשיר ביבשה, השתמש 
בזה המיועד לשימוש יבשתי לקבלת תוצאות טובות יותר. כדי למנוע נזק בפילטר, אל 

תכניסו חפצים חדים לחורים לניקוי או למטרות אחרות.

אזעקה
ל- PulseDive יש  אזעקה  שמקלה על איתור המכשיר למקרה שתאבד אותו. אם לא 
נלחץ על כפתור ו / או אם המכשיר אינו מזהה יעדים במשך 5 דקות, האזעקה  מופעלת. 
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המכשיר יחל לצפצף בפרקי זמן קצרים ופנס LED מתחיל להבהב.

כאשר האזעקה מופעלת בזמן שהמכשיר מחובר לאוזניות האלחוטיות, האודיו נשמע 
דרך המכשיר ולא דרך האוזניות.

שינוי תדרים
הוא משמש כדי למנוע מהתקן להפריע לגלאים אחרים בקרבת מקום. 

כדי לשנות את התדר, לחץ על לחצן ההפעלה והמתן תוך לחיצה על לחצן F לחוץ. בכל 
לחיצה על כפתור ההפעלה, נשמע צפצוף ו / או שהמכשיר ירטוט והתדר יעבור שלב אחד. 
ישנם 40 שלבים בשינוי תדרים. התדר המרכזי, שהוא ברירת המחדל של היצרן, מסומן 

על ידי צפצופים / רעידות כפולות.

חיבור אוזניות אלחוטי
ל- PulseDive מודול חיבור אלחוטי פנימי לשימוש באוזניות אלחוטיות.

להפעלת החיבור האלחוטי, הפעל את המכשיר תוך לחיצה על לחצן F. הנורית הירוקה 
תתחיל להבהב בפרקי זמן מסוימים כדי לציין שהמודול האלחוטי דולק.

.F כדי לכבות את החיבור האלחוטי, כבה את המכשיר תוך לחיצה על לחצן
 Nokta Makro 2.4GHz של  האלחוטיות  באוזניות  למצוא  ניתן  ההתאמה  הוראות 

הנמכרות בנפרד.
חשוב! אם החיבור האלחוטי דולק אך המכשיר אינו מחובר לאוזניות האלחוטיות, המכשיר 
ההפעלה.  בעת  שניות   5 כמעט  תידלק  הירוקה   LED והנורית  בערוצים  חיפוש  יבצע 

במהלך זמן זה המכשיר לא יאתר מתכת!

הפעלת המכשיר



במהלך פעולת ה- PulseDive הנורית הירוקה מהבהבת פעם אחת כאשר אתה לוחץ 
על כפתור כלשהו. הוא נדלק כשהוא לחוץ ומוחזק.

ON-OFF סגירה-פתיחה
לחץ פעם אחת על כפתור ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר. צפצוף נשמע ונוריות ה

LED נדלקות בהתאם למצב חיי הסוללה. כדי לכבות את המכשיר, לחץ לחיצה ארוכה 
על לחצן ההפעלה. צפצופים כפולים יישמעו, ללא קשר למצב המשמש, ושתי נוריות ה- 

LED נדלקות בו זמנית.

לכן, הרחק את המכשיר  המכשיר מתחבר לעצמו באופן אוטומטי כאשר הוא מופעל. 
מחפצי מתכת תוך הפעלתו. אם אתה מתכוון להשתמש במכשיר על חול חוף רטוב או 
על קרקע מינרלית מאוד, מומלץ להפעיל את  המכשיר כאשר צלחת החיפוש מונחת 

על הקרקע. למרות שהדבר מביא לאובדן עומק קל, הוא מספק פעולה יציבה יותר.

ניתן גם לכוונן מחדש את המכשיר באופן מיידי כאשר המכשיר פולט אותות שווא. כדי 
לכוונן מחדש את המכשיר, לחץ פעם אחת על לחצן ההפעלה. אל תפעיל מחדש את 

המכשיר מעל חפצי מתכת. אחרת, המכשיר יאבד את יכולת העומק.

כאשר המכשיר נכבה ומופעל, הוא יתחיל בהגדרות האחרונות שנשמרו.

מצבי חיפוש
למכשיר 3 מצבי זיהוי: שמע, רטט, שמע ורטט. 

לחץ על כפתור F לשינוי המצב.

 LED אדום
בנוסף למצבי הגילוי שלעיל, ל- PulseDive יש גם נורית LED אדומה שמציינת גילוי 

מתכות.

כאשר  נורית ה- LED האדומה מופעלת, היא מהבהבת פעם אחת בזיהוי מתכות ללא 
קשר למצב המשמש. ככל שמתקרבים למטרה, זה מהבהב מהר יותר ותדיר יותר.

.(A) בכדי להפעיל / לכבות את הנורית האדומה, לחץ לחיצה ארוכה על כפתור ההתאמה

רגישות
ישנן 5 רמות רגישות. כדי להתאים את הרגישות, לחץ על לחצן ההתאמה (A) תוך לחיצה 
ממושכת על לחצן הפונקציה (F). בכל לחיצה על כפתור A הרגישות עולה רמה 1. כל 
רמה מסומנת על ידי מספר צפצופים ו / או רעידות בהתאם למצב המשמש. לדוגמא רמה 
4 מסומנת על ידי 4 צפצופים ו / או תנודות. ברגישות מקסימאלית - ברמה -5 המכשיר 

פולט צפצוף ו / או רטט ארוך. אם הנורית האדומה פעילה, היא נדלקת בהדלקה.

בתוך חורים  מינרליים, המכשיר עשוי להפיק אותות כוזבים. במקרה כזה, הפחיתו את 
הרגישות.

LED פנס
להפעלת הפנס, לחץ פעם אחת על לחצן ההתאמה (A) בזמן שהמכשיר פועל. לחץ עליו 

שוב כדי לכבות.

מצב צלילה
אם אתם צוללים עם ה- PulseDive, עליכם להעביר את המכשיר למצב צלילה על מנת 
למנוע לחיצה על הכפתורים בלחץ מים. במצב צלילה הכפתורים נעולים ואינם עובדים. 
לכן, וודאו כי המכשיר מוגדר להגדרות הרצויות לפני המעבר למצב צלילה. ההגדרות 

המומלצות הן רטט והנורית האדומה דולקת.

החזק את המכשיר הפוך (נוריות הLED פונות כלפי מטה) כמוצג בתמונה ולחץ על כפתור 
A ו- F במקביל. הנורית הירוקה תידלק ותשמע צפצוף ו / או המכשיר ירטוט,תלוי במצב 

בו נעשה שימוש. אם הנורית האדומה דולקת, היא גם תבהב פעם אחת.

במצב צלילה, המכשיר לא יאתר יעדים כשאתה מחזיק אותו הפוך. הוא יאתר יעדים 
כשמחזיקים אותו בדרך הנכונה.

חזור על השלבים שלמעלה ליציאה ממצב הצלילה. ביציאה ממצב הצלילה, רק צפצוף 
נשמע ו / או המכשיר ירטוט, תלוי במצב בו נעשה שימוש; הנורית הירוקה לא תידלק. 

אם הנורית האדומה דולקת, היא גם תבהב פעם אחת.

חשוב! ה- PulseDive לא יעבור למצב צלילה תוך גילוי מתכת!

בזמן שהוא  צלילה  למצב  יעבור  המכשיר  אם  יעבדו  לא  האלחוטיות  האוזניות  הערה: 
מחובר לאוזניות האלחוטיות. האוזניות האלחוטיות יתחברו אוטומטית ברגע שהמכשיר 

יוצא ממצב הצלילה.

2 כיסויי  סוללה. בזמן השימוש במכשיר במצב צלילה,  PulseDive מגיע עם  חשוב! 
השתמש בכיסויי הסוללה המצורף למכשיר ובעת השימוש במכשיר ביבשה, השתמש 
בזה המיועד לשימוש יבשתי לקבלת תוצאות טובות יותר. כדי למנוע נזק בפילטר, אל 

תכניסו חפצים חדים לחורים לניקוי או למטרות אחרות.

אזעקה
ל- PulseDive יש  אזעקה  שמקלה על איתור המכשיר למקרה שתאבד אותו. אם לא 
נלחץ על כפתור ו / או אם המכשיר אינו מזהה יעדים במשך 5 דקות, האזעקה  מופעלת. 
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המכשיר יחל לצפצף בפרקי זמן קצרים ופנס LED מתחיל להבהב.

כאשר האזעקה מופעלת בזמן שהמכשיר מחובר לאוזניות האלחוטיות, האודיו נשמע 
דרך המכשיר ולא דרך האוזניות.

שינוי תדרים
הוא משמש כדי למנוע מהתקן להפריע לגלאים אחרים בקרבת מקום. 

כדי לשנות את התדר, לחץ על לחצן ההפעלה והמתן תוך לחיצה על לחצן F לחוץ. בכל 
לחיצה על כפתור ההפעלה, נשמע צפצוף ו / או שהמכשיר ירטוט והתדר יעבור שלב אחד. 
ישנם 40 שלבים בשינוי תדרים. התדר המרכזי, שהוא ברירת המחדל של היצרן, מסומן 

על ידי צפצופים / רעידות כפולות.

חיבור אוזניות אלחוטי
ל- PulseDive מודול חיבור אלחוטי פנימי לשימוש באוזניות אלחוטיות.

להפעלת החיבור האלחוטי, הפעל את המכשיר תוך לחיצה על לחצן F. הנורית הירוקה 
תתחיל להבהב בפרקי זמן מסוימים כדי לציין שהמודול האלחוטי דולק.

.F כדי לכבות את החיבור האלחוטי, כבה את המכשיר תוך לחיצה על לחצן
 Nokta Makro 2.4GHz של  האלחוטיות  באוזניות  למצוא  ניתן  ההתאמה  הוראות 

הנמכרות בנפרד.
חשוב! אם החיבור האלחוטי דולק אך המכשיר אינו מחובר לאוזניות האלחוטיות, המכשיר 
ההפעלה.  בעת  שניות   5 כמעט  תידלק  הירוקה   LED והנורית  בערוצים  חיפוש  יבצע 

במהלך זמן זה המכשיר לא יאתר מתכת!

הפעלת המכשיר



נוקטה מאקרו שומרים לעצמם את הזכות לשנות את העיצוב, המפרט או האביזרים 
ללא הודעה מוקדמת וללא התחייבות ואחריות כלשהי.

עיקרון הפעלה
תדר הפעלה
שינוי תדרים
אטימות מים
מודל אלחוטי מובנה
מצבי  איתור
רגישות
אורך

משקל

סוללה
זמן טעינה
אחריות

: פעימות אינדיקציה
3kHz :

: יש
(.200ft) .' עד 60 מ - IP68 :

: יש
LED / שמע / רטט / שמע + רטט :

: 5 שלבים אפשריים
: גלאי צלילה: 39 ס"מ. (15.3 '') 

: מצביע: 28 ס"מ. (11 '')
: גלאי צלילה 419 גר '. (14.8oz) כולל כיסוי צלחת

: מצביע: 286 גר '. (10oz) כולל התיק הקשיח
1650mAh פולימר ליתיום :

: שעתיים
: שנתיים
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חשוב
עבור צרכנים בתוך האיחוד האירופי: אל תזרוק ציוד זה לפסולת ביתית כללית. 
סמל פח ההגה המשולב במכשור זה מציין כי אין להיפטר מיחידה זו בפסולת 
ולדרישות  ביתית כללית, אלא למחזר אותה בהתאם לתקנות השלטון המקומי 

הסביבתיות.

מפרט טכני




