


PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS PRIETAISU ĮDĖMIAI PERSKAITYKITE INFORMACIJĄ

ĮSPĖJIMAS
PulseDive yra modernus elektroninis prietaisas. Nenaudokite prietaiso prieš tai 
neperskaitę instrukcijos.
Ilgą laiką nenaudojant prietaiso saugokite jį nuo per žemos ar per aukštos 
temperatūros. Laikymo temperatūra turėtų būti tarp -20°C ir 60 °C / - 4°F 
ir 140°F.
Prietaisas nepraleidžia dulkių bei vandens iki 60 metrų (IP68). Tačiau turite 
atkreipti dėmesį į žemiau pateiktus įspėjimus:
1. Neplaukite ir nemerkite antenos į vandenį, kai ji nėra pritvirtinta prie prietaiso!
2. Kiekvieną kartą prieš panardinant prietaisą į vandenį arba prieš jį plaudami, 
įsitikinkite, kad: 
a. Antena pritvirtinta teisingai ir saugiai. Jūs negalite keisti antenos po vandeniu!
b. Antena tvirtai uždėta ir užsukta. 
c. tarpinė esanti baterijų skyriaus dangtelyje, yra tvirtai uždėta ir dangtelis 
tvirtai užsuktas.
3. PulseDive komplektacijoje yra 2 baterijų skyriaus dangteliai. Naudodamiesi 
prietaisu nardymo režimu, naudokite dangtelį be atvirų skylučių, o naudodamiesi 
įrenginiu sausumoje, gausite garsesnį garsą uždėję dangtelį su skylutėmis. 
Norėdami išvengti dangtelio su skylutėmis kuris naudojamas sausumoje 
paviršiaus filtro sugadinimo, skylutes valykite be aštrių daiktų.
4. Jei naudojate PulseDive ir turite abi antenas, apsauginį dulkių dangtelį 
(silikoninį) reikia pritvirtinti prie kitos antenos, kuri nėra pritvirtinta prie 
prietaiso! 
Po prietaiso naudojimo, ypač po sūraus vandens, atkreipkite dėmesį į toliau 
pateiktus dalykus:            
  1. Įsitikinkite, kad prietaiso antena ir akumuliatoriaus skyriaus dangtelis yra 
gerai pritvirtinti, tada nuplaukite prietaisą vandentiekio vandeniu.   
  2. Prietaiso valymui nenaudokite jokių cheminių medžiagų.                              
Įprasto naudojimo metu saugokite detektorių nuo smūgių. Siunčiant įdėkite 
detektorių į originalią dėžutę ir apvyniokite smūgiams atsparia medžiaga.
PulseDive išmontuoti ir taisyti gali tik „Nokta Makro“ įgalioti aptarnavimo centrai. 
Neteisėtai išmontavus / įsibrovus į metalo detektoriaus valdymo korpusą dėl bet 
kokios priežasties nutrauks garantijos galiojimą.
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1) Valdymo blokas
2) Įjungimo ir išjungimo mygtukas
3) F - Funkcijos mygtukas
4) A - Reguliavimo mygtukas
5) Raudonas šviesos diodas
6) Žalia lemputė
7) LED žibintuvėlis
8) „Scuba“ ritė
9) Įkrovimo jungtis
10) Garsiakalbis
11) Baterijų skyriaus dangtis (hermetiškas)
12) Baterijų skyriaus dangtis (sausumai 
naudoti)
13) Rodyklinė ritė
14) Apsauga nuo dulkių (silikoninė)
15) Keičiamas kieto korpuso rodyklės dėklas

PulseDive galima įsigyti dviejų modelių: „Scuba Detector & Pointer“ - „Du 
viename“ komplektas ir tik kaip atskiras „Pinpointer“. Abu modeliai yra vienodų 
funkcijų ir veikia vienodai. Vienintelis skirtumas tarp jų yra ritė, „du viename“  
komplektacijoje dar yra transportavimo lagaminėlis. Jei pirkote atskirai tik 
pinpointerį, nekreipkite dėmesio į instrukcijas apie ritę. Ritę bet kada galite 
įsigyti atskirai.
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ĮVADAS APIE ĮRENGINĮ
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Jei PulseDive yra su pritvirtinta „scuba” rite. Norint naudoti tik pinpointerio 
anteną, atlikite paveikslėliuose nurodytus veiksmus. Jei norite dar kartą uždėti 
„scuba” ritę, pakartokite veiksmus atvirkštine tvarka.

1) Norėdami nuimti prietaiso anteną, pasukite ją prieš laikrodžio rodyklę.

2) Ištraukite anteną iš valdymo bloko.

MONTAVIMAS

1 2

SVARBU! Norėdami nuimti „scuba” ritės apsaugą, darykite kaip parodyta 
paveikslėlyje žemiau, kad nesugadintumėte ritės.

SVARBU! Keisdami antenas, 
sulygiuokite ant valdiklio ir antenos 
esančias raudonas rodykles ir 
pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad 
pritvirtintumėte.
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MONTAVIMAS
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5) Norėdami uždėti pinpointerio antenos apsauginį gaubtelį, reikia uždėti 
lygiagrečiai antenai, nesukant nei vieno nei kito. Viena pusė apsauginio gaubtelio 
kaip ir valdymo bloko yra apvali kita tiesi (nukirsta), turite taisyklingai juos 
sumauti kartu.

6) Uždėkite lygiagrečiai antenai, nesukant nei vieno nei kito, kad jis spragtelėtų 
į vietą.

SVARBU! Pinpointerio antena suprojektuota taip, kad susimontuotų labai sandariai 
ir būtų išlaikytas sandarumas vandeniui. Kai norite nuimti arba pritvirtinti anteną, 
raudonos rodyklės ant antenos ir valdymo bloko turi sutapti.

SVARBU! Nekeiskite PulseDive antenų po vandeniu!
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3) Raudonos rodyklės ant antenos ir valdymo bloko turi sutapti.

4) Norėdami pritvirtinti pinpointerio anteną, įstatykite anteną į valdymo bloką 
pagal raudonas rodykles.
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MONTAVIMAS

ĮSPĖJIMAS: Jei keičiate anteną, kai įrenginys įjungtas, turite iš naujo sureguliuoti 
prietaisą vieną kartą paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką.

Norėdami nepamesti PulseDive, kai naudojate jį po vandeniu ar sausumoje, mes 
rekomenduojame pritvirtinti su trosu prie diržo, kaip parodyta žemiau esančiame 
paveikslėlyje.

7) Vieną troso galą (a ) pritvirtinkite prie skylės esančios ant valdymo bloko prie 
akumuliatoriaus dangtelio, o kitą galą su prikabinamu kabliu (b) prie diržo.

Norėdami nešioti PulseDive prie liemens ir nepamesti jo, rekomenduojame turėti 
ir naudoti Pinpointerio dėklą kaip parodyta žemiau paveikslėlyje.

8) Vieną troso galą (a ) pritvirtinkite prie skylės esančios ant valdymo bloko prie 
akumuliatoriaus dangtelio, o kitą galą su prikabinamu kabliu (b) prie diržo dėklo 
kilpos.
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PulseDive turi vidinę 1650 mAh ličio polimero bateriją.  Įkraukite „PulseDive“ prieš 
pirmąjį naudojimą.  Įkrovimas užtruks maždaug 2 valandas.

Įkrovimas
Galite įkrauti įrenginį naudodami USB įkroviklį, maitinimo bloką, asmeninį kompiuterį 
ar savo Automobilyje, naudojant komplektacijoje pridedamą įkrovimo laidą.

* Mažesniems kaip 1 amperui USB įkrovikliams įkrovimo laikas gali būti ilgesnis 
(kompiuterių tipas).

Įkraunant raudona lemputė dega nuolat. Kai baterija pilna, žalia ir raudona degs 
kartu. Jei įkrovimo metu kyla kokių nors problemų, žalias šviesos diodas pradės 
mirksėti.

Baterijų indikatoriai
Įjungiant:
Raudoni ir žali šviesos diodai mirksi vieną kartą: baterija pilna
Žalias šviesos diodas mirksi vieną kartą: baterija pusiau pilna
Raudonas šviesos diodas mirksi vieną kartą: baterija tuščia

Kai baterija yra visiškai išsikrovusi, raudona ir žalia lemputės užsidega kas 5 
sekundes. Prietaisas veiks trumpai pasigirs vienas pyptelėjimas ir išsijungs.

Įspėjimai apie akumuliatorių
SVARBU! Įkrovimo metu prietaisas neveikia.

Saugokite prietaisą nuo žemos temperatūros.

Nekraukite akumuliatoriaus esant aukštesnei kaip 35 ° C ar žemesnei kaip 0 ° C 
temperatūrai.

PulseDive akumuliatorių gali pakeisti tik „Nokta Makro“ įgalioti aptarnavimo centrai.
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PulseDive veikimo metu žalias šviesos diodas sumirksi kiekvieną kartą, jums 
spaudžiant bet kurį mygtuką.

MAITINIMO ĮJUNGIMAS-IŠJUNGIMAS
Vieną kartą paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį. 
Pasigirs pyptelėjimas ir šviesos diodai užsidegs atsižvelgiant į baterijos veikimo 
laiką. Norėdami įrenginį išjungti, paspauskite ir palaikykite įjungimo / išjungimo 
mygtuką. Dvigubi pyptelėjimai bus girdimi, nepriklausomai nuo naudojamo 
režimo, ir abu šviesos diodai užsidegs vienu metu.

Įrenginys automatiškai prisitaiko prie aplinkos, kai jis yra įjungiamas. Todėl 
nelaikykite prietaiso, šalia metalinių daiktų, kai jį įjungiate. Priešingu atveju 
prietaisas praras gylį. Kai prietaisas bus išjungtas ir įjungtas, jis pradės veikti 
nuo paskutinių išsaugotų nustatymų.

Jei ketinate naudoti prietaisą ant šlapio paplūdimio smėlio ar ant labai 
mineralizuoto grunto, rekomenduojama įjungti prietaisą padėtą ant žemės. 
Nors dėl to šiek tiek prarandamas gylis, tačiau

užtikrina stabilesnį veikimą. Be to, galite iš naujo sureguliuoti savo prietaisą, kai 
jis skleidžia melagingus signalus.

Kai įrenginys išjungiamas ir pakui įjungiamas, jis pradės veikti su paskutiniais 
išsaugotais nustatymais.

NUSTATYMO REŽIMAI
Prietaisas turi 3 aptikimo režimus: garso, vibracijos, garso ir vibracijos.

Norėdami pakeisti režimą, paspauskite (F) mygtuką.

Raudonas šviesos diodas
Be aukščiau nurodytų aptikimo režimų, PulseDive taip pat turi raudoną šviesos 
diodą žymintį metalo aptikimą.

Kai raudonas šviesos diodas suaktyvinamas, jis vieną kartą mirksi aptikęs 
metalą. Priartėjus prie objekto, jis blyksteli greičiau ir daug dažniau.

Norėdami įjungti / išjungti raudoną šviesos diodą, palaikykite nuspaudę 
reguliavimo mygtuką (A).

JAUTRUMAS
Yra 5 jautrumo lygiai. Norėdami sureguliuoti jautrumą, paspauskite reguliavimo 
mygtuką (A), laikydami jį nuspaustą spauskite funkcijos mygtuką (F). Kiekvieną 

kartą paspaudus mygtuką A, jautrumas padidės 1 lygiu. Kiekvienas lygis 
pažymėtas pyptelėjimo skaičiumi ir (arba) virpesiais, priklausomai nuo naudojamo 
režimo. Pavyzdžiui 4 lygį rodo 4 pyptelėjimai ir (arba) virpesiai. Didžiausio 
jautrumo lygiu 5 - prietaisas skleidžia ilgą pyptelėjimą ir (arba) vibraciją. 

Jei raudonas šviesos diodas yra aktyvus arba prietaisas skleidžia klaidingus 
signalus, tokiu atveju sumažinkite jautrumą.

Šviesos diodų žibintuvėlis
Norėdami įjungti žibintuvėlį, paspauskite reguliavimo mygtuką (A). Dar kartą 
paspauskite, kad išjungtumėte.

Nardymo režimas
Jei nardote su „PulseDive“, turite perjungti prietaisą į nardymo režimą, kad 
mygtukų nespaustų slėgis vandenyje. Nardymo režime mygtukai yra užrakinti 
ir neveikia. Todėl, prieš įjungdami vandenyje, įsitikinkite, kad įrenginyje nustatyti 
norimi nustatymai - nardymo režimas. Rekomenduojami nustatymai yra 
vibracija ir raudonas šviesos diodas. 

Laikykite prietaisą „aukštyn kojom“ (šviesos diodai nukreipti žemyn), kaip parodyta 
paveikslėlyje ir vienu metu paspauskite (A) ir (F) mygtukus. Užsidegs žalia lemputė 
ir pasigirs pyptelėjimas ir (arba) prietaisas vibruos, atsižvelgiant į naudojamą 
režimą.  Jei dega raudonas šviesos diodas, jis taip pat vieną kartą mirksės. 

Nardymo režime prietaisas neaptinka jokių objektų, kol laikote jį „aukštyn kojom“. 
Jis aptinka objektus, kai teisingai jį laikote. 

Norėdami išeiti iš nardymo režimo, pakartokite aukščiau nurodytus veiksmus. 
Tik išeinant iš nardymo režimo pasigirs pyptelėjimas ir (arba) prietaisas vibruos, 
atsižvelgiant į naudojamą režimą - žalias šviesos diodas neužsidegs. Jei dega 
raudonas šviesos diodas, jis taip pat vieną kartą mirksės.

SVARBU! PulseDive nepersijungs į nardymo režimą jei tuo metu aptinka metalą!

PASTABA: Belaidės ausinės neveiks, jei prietaisas bus įjungtas į nardymo 
6

PRIETAISO VEIKIMAS

režimą. Belaidės ausinės automatiškai prisijungs, kai prietaisui išjungsite 
nardymo režimą.

SVARBU! PulseDive turi 2 baterijų skyriaus dangtelius. Naudodamiesi prietaisu 
nardymo režimu, naudokite pridedamą akumuliatoriaus skyriaus dangtelį 
be skylučių, o naudodamiesi įrenginiu sausumoje, galite naudoti dangtelį su 
skilutėmis, prietaiso garsas bus garsesnis ir aiškesnis. Sausumos dangtelis 
yra atsparus vandeniui ir gali būti plaunamas. Tačiau jo negalima naudoti 
nardymui. Apsauginį filtrą, esantį sausumos dangtelyje, reikia saugoti nuo bet 
kokių pažeidimo, jo nevalyti su aštriais ar smailiais daiktais.

PAMETIMO SIGNALAS
PulseDive turi pametimo aliarmo funkciją, kuri palengvina įrenginio paiešką 
tuo atveju, jei jį pamesite. Jei nepaspaudžiamas joks mygtukas 5 minutes, 
tada suaktyvinamas pametimo aliarmas. Prietaisas pradeda pypsėti trumpais 
intervalais ir pradeda mirksėti LED žibintuvėlis. 

Kai pametimo funkcija įsijungusi, o įrenginys prijungtas prie belaidžių ausinių, 
garsas girdimas per prietaisą, o ne per ausines.

DAŽNIO PERSTŪMIMAS
Jis naudojamas norint apsaugoti įrenginį nuo trukdžių kitiems netoliese 
esantiems detektoriams.

Norėdami pakeisti dažnį, įjungtam prietaisui, F nuspaudus laikyti ir įj/išj  mygt. 
spaudinėjant  - stumiasi dažnis. Kiekvieną kartą paspaudus įj/ išj mygtuką, 
pasigirs pyptelėjimas ir (arba) prietaisas vibruos, o dažnis pasislinks 1 žingsniu. 
Yra 40 dažnio poslinkių. Gamyklinį dažnį  rodo dvigubi pyptelėjimai / virpesiai.

BELAIDŽIŲ AUSINIŲ JUNGTIS
PulseDive turi vidinį belaidžio ryšio modulį, skirtą naudoti belaidėms ausinėms.

Norėdami suaktyvinti belaidį ryšį, įjunkite prietaisą, laikydami nuspaudę (F) 
mygtuką. Žalia lemputė pradės mirksėti tam tikrais intervalais, kad parodytų 
kad belaidis modulis įjungtas. 

Norėdami išjungti belaidį ryšį, išjunkite įrenginį, laikydami nuspaudę (F) mygtuką.

Sujungimo instrukcijas galite rasti „Nokta Makro 2.4GHz Wireless“ (green edition) 
Ausinės, parduodamos atskirai.

SVARBU! Jei belaidis ryšys įjungtas, bet prietasas neprijungtas. Prietaisas ieškos 
belaidžių ausinių, švies  žalios spalvos led. Pradėjus veikti, šviesos diodas degs 
beveik 5 sekundes. Šiuo laikotarpiu svarbu, kad šalia prietaiso nebūtų metalo! 



PulseDive veikimo metu žalias šviesos diodas sumirksi kiekvieną kartą, jums 
spaudžiant bet kurį mygtuką.

MAITINIMO ĮJUNGIMAS-IŠJUNGIMAS
Vieną kartą paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį. 
Pasigirs pyptelėjimas ir šviesos diodai užsidegs atsižvelgiant į baterijos veikimo 
laiką. Norėdami įrenginį išjungti, paspauskite ir palaikykite įjungimo / išjungimo 
mygtuką. Dvigubi pyptelėjimai bus girdimi, nepriklausomai nuo naudojamo 
režimo, ir abu šviesos diodai užsidegs vienu metu.

Įrenginys automatiškai prisitaiko prie aplinkos, kai jis yra įjungiamas. Todėl 
nelaikykite prietaiso, šalia metalinių daiktų, kai jį įjungiate. Priešingu atveju 
prietaisas praras gylį. Kai prietaisas bus išjungtas ir įjungtas, jis pradės veikti 
nuo paskutinių išsaugotų nustatymų.

Jei ketinate naudoti prietaisą ant šlapio paplūdimio smėlio ar ant labai 
mineralizuoto grunto, rekomenduojama įjungti prietaisą padėtą ant žemės. 
Nors dėl to šiek tiek prarandamas gylis, tačiau

užtikrina stabilesnį veikimą. Be to, galite iš naujo sureguliuoti savo prietaisą, kai 
jis skleidžia melagingus signalus.

Kai įrenginys išjungiamas ir pakui įjungiamas, jis pradės veikti su paskutiniais 
išsaugotais nustatymais.

NUSTATYMO REŽIMAI
Prietaisas turi 3 aptikimo režimus: garso, vibracijos, garso ir vibracijos.

Norėdami pakeisti režimą, paspauskite (F) mygtuką.

Raudonas šviesos diodas
Be aukščiau nurodytų aptikimo režimų, PulseDive taip pat turi raudoną šviesos 
diodą žymintį metalo aptikimą.

Kai raudonas šviesos diodas suaktyvinamas, jis vieną kartą mirksi aptikęs 
metalą. Priartėjus prie objekto, jis blyksteli greičiau ir daug dažniau.

Norėdami įjungti / išjungti raudoną šviesos diodą, palaikykite nuspaudę 
reguliavimo mygtuką (A).

JAUTRUMAS
Yra 5 jautrumo lygiai. Norėdami sureguliuoti jautrumą, paspauskite reguliavimo 
mygtuką (A), laikydami jį nuspaustą spauskite funkcijos mygtuką (F). Kiekvieną 

kartą paspaudus mygtuką A, jautrumas padidės 1 lygiu. Kiekvienas lygis 
pažymėtas pyptelėjimo skaičiumi ir (arba) virpesiais, priklausomai nuo naudojamo 
režimo. Pavyzdžiui 4 lygį rodo 4 pyptelėjimai ir (arba) virpesiai. Didžiausio 
jautrumo lygiu 5 - prietaisas skleidžia ilgą pyptelėjimą ir (arba) vibraciją. 

Jei raudonas šviesos diodas yra aktyvus arba prietaisas skleidžia klaidingus 
signalus, tokiu atveju sumažinkite jautrumą.

Šviesos diodų žibintuvėlis
Norėdami įjungti žibintuvėlį, paspauskite reguliavimo mygtuką (A). Dar kartą 
paspauskite, kad išjungtumėte.

Nardymo režimas
Jei nardote su „PulseDive“, turite perjungti prietaisą į nardymo režimą, kad 
mygtukų nespaustų slėgis vandenyje. Nardymo režime mygtukai yra užrakinti 
ir neveikia. Todėl, prieš įjungdami vandenyje, įsitikinkite, kad įrenginyje nustatyti 
norimi nustatymai - nardymo režimas. Rekomenduojami nustatymai yra 
vibracija ir raudonas šviesos diodas. 

Laikykite prietaisą „aukštyn kojom“ (šviesos diodai nukreipti žemyn), kaip parodyta 
paveikslėlyje ir vienu metu paspauskite (A) ir (F) mygtukus. Užsidegs žalia lemputė 
ir pasigirs pyptelėjimas ir (arba) prietaisas vibruos, atsižvelgiant į naudojamą 
režimą.  Jei dega raudonas šviesos diodas, jis taip pat vieną kartą mirksės. 

Nardymo režime prietaisas neaptinka jokių objektų, kol laikote jį „aukštyn kojom“. 
Jis aptinka objektus, kai teisingai jį laikote. 

Norėdami išeiti iš nardymo režimo, pakartokite aukščiau nurodytus veiksmus. 
Tik išeinant iš nardymo režimo pasigirs pyptelėjimas ir (arba) prietaisas vibruos, 
atsižvelgiant į naudojamą režimą - žalias šviesos diodas neužsidegs. Jei dega 
raudonas šviesos diodas, jis taip pat vieną kartą mirksės.

SVARBU! PulseDive nepersijungs į nardymo režimą jei tuo metu aptinka metalą!

PASTABA: Belaidės ausinės neveiks, jei prietaisas bus įjungtas į nardymo 
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režimą. Belaidės ausinės automatiškai prisijungs, kai prietaisui išjungsite 
nardymo režimą.

SVARBU! PulseDive turi 2 baterijų skyriaus dangtelius. Naudodamiesi prietaisu 
nardymo režimu, naudokite pridedamą akumuliatoriaus skyriaus dangtelį 
be skylučių, o naudodamiesi įrenginiu sausumoje, galite naudoti dangtelį su 
skilutėmis, prietaiso garsas bus garsesnis ir aiškesnis. Sausumos dangtelis 
yra atsparus vandeniui ir gali būti plaunamas. Tačiau jo negalima naudoti 
nardymui. Apsauginį filtrą, esantį sausumos dangtelyje, reikia saugoti nuo bet 
kokių pažeidimo, jo nevalyti su aštriais ar smailiais daiktais.

PAMETIMO SIGNALAS
PulseDive turi pametimo aliarmo funkciją, kuri palengvina įrenginio paiešką 
tuo atveju, jei jį pamesite. Jei nepaspaudžiamas joks mygtukas 5 minutes, 
tada suaktyvinamas pametimo aliarmas. Prietaisas pradeda pypsėti trumpais 
intervalais ir pradeda mirksėti LED žibintuvėlis. 

Kai pametimo funkcija įsijungusi, o įrenginys prijungtas prie belaidžių ausinių, 
garsas girdimas per prietaisą, o ne per ausines.

DAŽNIO PERSTŪMIMAS
Jis naudojamas norint apsaugoti įrenginį nuo trukdžių kitiems netoliese 
esantiems detektoriams.

Norėdami pakeisti dažnį, įjungtam prietaisui, F nuspaudus laikyti ir įj/išj  mygt. 
spaudinėjant  - stumiasi dažnis. Kiekvieną kartą paspaudus įj/ išj mygtuką, 
pasigirs pyptelėjimas ir (arba) prietaisas vibruos, o dažnis pasislinks 1 žingsniu. 
Yra 40 dažnio poslinkių. Gamyklinį dažnį  rodo dvigubi pyptelėjimai / virpesiai.

BELAIDŽIŲ AUSINIŲ JUNGTIS
PulseDive turi vidinį belaidžio ryšio modulį, skirtą naudoti belaidėms ausinėms.

Norėdami suaktyvinti belaidį ryšį, įjunkite prietaisą, laikydami nuspaudę (F) 
mygtuką. Žalia lemputė pradės mirksėti tam tikrais intervalais, kad parodytų 
kad belaidis modulis įjungtas. 

Norėdami išjungti belaidį ryšį, išjunkite įrenginį, laikydami nuspaudę (F) mygtuką.

Sujungimo instrukcijas galite rasti „Nokta Makro 2.4GHz Wireless“ (green edition) 
Ausinės, parduodamos atskirai.

SVARBU! Jei belaidis ryšys įjungtas, bet prietasas neprijungtas. Prietaisas ieškos 
belaidžių ausinių, švies  žalios spalvos led. Pradėjus veikti, šviesos diodas degs 
beveik 5 sekundes. Šiuo laikotarpiu svarbu, kad šalia prietaiso nebūtų metalo! 



PulseDive veikimo metu žalias šviesos diodas sumirksi kiekvieną kartą, jums 
spaudžiant bet kurį mygtuką.

MAITINIMO ĮJUNGIMAS-IŠJUNGIMAS
Vieną kartą paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį. 
Pasigirs pyptelėjimas ir šviesos diodai užsidegs atsižvelgiant į baterijos veikimo 
laiką. Norėdami įrenginį išjungti, paspauskite ir palaikykite įjungimo / išjungimo 
mygtuką. Dvigubi pyptelėjimai bus girdimi, nepriklausomai nuo naudojamo 
režimo, ir abu šviesos diodai užsidegs vienu metu.

Įrenginys automatiškai prisitaiko prie aplinkos, kai jis yra įjungiamas. Todėl 
nelaikykite prietaiso, šalia metalinių daiktų, kai jį įjungiate. Priešingu atveju 
prietaisas praras gylį. Kai prietaisas bus išjungtas ir įjungtas, jis pradės veikti 
nuo paskutinių išsaugotų nustatymų.

Jei ketinate naudoti prietaisą ant šlapio paplūdimio smėlio ar ant labai 
mineralizuoto grunto, rekomenduojama įjungti prietaisą padėtą ant žemės. 
Nors dėl to šiek tiek prarandamas gylis, tačiau

užtikrina stabilesnį veikimą. Be to, galite iš naujo sureguliuoti savo prietaisą, kai 
jis skleidžia melagingus signalus.

Kai įrenginys išjungiamas ir pakui įjungiamas, jis pradės veikti su paskutiniais 
išsaugotais nustatymais.

NUSTATYMO REŽIMAI
Prietaisas turi 3 aptikimo režimus: garso, vibracijos, garso ir vibracijos.

Norėdami pakeisti režimą, paspauskite (F) mygtuką.

Raudonas šviesos diodas
Be aukščiau nurodytų aptikimo režimų, PulseDive taip pat turi raudoną šviesos 
diodą žymintį metalo aptikimą.

Kai raudonas šviesos diodas suaktyvinamas, jis vieną kartą mirksi aptikęs 
metalą. Priartėjus prie objekto, jis blyksteli greičiau ir daug dažniau.

Norėdami įjungti / išjungti raudoną šviesos diodą, palaikykite nuspaudę 
reguliavimo mygtuką (A).

JAUTRUMAS
Yra 5 jautrumo lygiai. Norėdami sureguliuoti jautrumą, paspauskite reguliavimo 
mygtuką (A), laikydami jį nuspaustą spauskite funkcijos mygtuką (F). Kiekvieną 

kartą paspaudus mygtuką A, jautrumas padidės 1 lygiu. Kiekvienas lygis 
pažymėtas pyptelėjimo skaičiumi ir (arba) virpesiais, priklausomai nuo naudojamo 
režimo. Pavyzdžiui 4 lygį rodo 4 pyptelėjimai ir (arba) virpesiai. Didžiausio 
jautrumo lygiu 5 - prietaisas skleidžia ilgą pyptelėjimą ir (arba) vibraciją. 

Jei raudonas šviesos diodas yra aktyvus arba prietaisas skleidžia klaidingus 
signalus, tokiu atveju sumažinkite jautrumą.

Šviesos diodų žibintuvėlis
Norėdami įjungti žibintuvėlį, paspauskite reguliavimo mygtuką (A). Dar kartą 
paspauskite, kad išjungtumėte.

Nardymo režimas
Jei nardote su „PulseDive“, turite perjungti prietaisą į nardymo režimą, kad 
mygtukų nespaustų slėgis vandenyje. Nardymo režime mygtukai yra užrakinti 
ir neveikia. Todėl, prieš įjungdami vandenyje, įsitikinkite, kad įrenginyje nustatyti 
norimi nustatymai - nardymo režimas. Rekomenduojami nustatymai yra 
vibracija ir raudonas šviesos diodas. 

Laikykite prietaisą „aukštyn kojom“ (šviesos diodai nukreipti žemyn), kaip parodyta 
paveikslėlyje ir vienu metu paspauskite (A) ir (F) mygtukus. Užsidegs žalia lemputė 
ir pasigirs pyptelėjimas ir (arba) prietaisas vibruos, atsižvelgiant į naudojamą 
režimą.  Jei dega raudonas šviesos diodas, jis taip pat vieną kartą mirksės. 

Nardymo režime prietaisas neaptinka jokių objektų, kol laikote jį „aukštyn kojom“. 
Jis aptinka objektus, kai teisingai jį laikote. 

Norėdami išeiti iš nardymo režimo, pakartokite aukščiau nurodytus veiksmus. 
Tik išeinant iš nardymo režimo pasigirs pyptelėjimas ir (arba) prietaisas vibruos, 
atsižvelgiant į naudojamą režimą - žalias šviesos diodas neužsidegs. Jei dega 
raudonas šviesos diodas, jis taip pat vieną kartą mirksės.

SVARBU! PulseDive nepersijungs į nardymo režimą jei tuo metu aptinka metalą!

PASTABA: Belaidės ausinės neveiks, jei prietaisas bus įjungtas į nardymo 
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režimą. Belaidės ausinės automatiškai prisijungs, kai prietaisui išjungsite 
nardymo režimą.

SVARBU! PulseDive turi 2 baterijų skyriaus dangtelius. Naudodamiesi prietaisu 
nardymo režimu, naudokite pridedamą akumuliatoriaus skyriaus dangtelį 
be skylučių, o naudodamiesi įrenginiu sausumoje, galite naudoti dangtelį su 
skilutėmis, prietaiso garsas bus garsesnis ir aiškesnis. Sausumos dangtelis 
yra atsparus vandeniui ir gali būti plaunamas. Tačiau jo negalima naudoti 
nardymui. Apsauginį filtrą, esantį sausumos dangtelyje, reikia saugoti nuo bet 
kokių pažeidimo, jo nevalyti su aštriais ar smailiais daiktais.

PAMETIMO SIGNALAS
PulseDive turi pametimo aliarmo funkciją, kuri palengvina įrenginio paiešką 
tuo atveju, jei jį pamesite. Jei nepaspaudžiamas joks mygtukas 5 minutes, 
tada suaktyvinamas pametimo aliarmas. Prietaisas pradeda pypsėti trumpais 
intervalais ir pradeda mirksėti LED žibintuvėlis. 

Kai pametimo funkcija įsijungusi, o įrenginys prijungtas prie belaidžių ausinių, 
garsas girdimas per prietaisą, o ne per ausines.

DAŽNIO PERSTŪMIMAS
Jis naudojamas norint apsaugoti įrenginį nuo trukdžių kitiems netoliese 
esantiems detektoriams.

Norėdami pakeisti dažnį, įjungtam prietaisui, F nuspaudus laikyti ir įj/išj  mygt. 
spaudinėjant  - stumiasi dažnis. Kiekvieną kartą paspaudus įj/ išj mygtuką, 
pasigirs pyptelėjimas ir (arba) prietaisas vibruos, o dažnis pasislinks 1 žingsniu. 
Yra 40 dažnio poslinkių. Gamyklinį dažnį  rodo dvigubi pyptelėjimai / virpesiai.

BELAIDŽIŲ AUSINIŲ JUNGTIS
PulseDive turi vidinį belaidžio ryšio modulį, skirtą naudoti belaidėms ausinėms.

Norėdami suaktyvinti belaidį ryšį, įjunkite prietaisą, laikydami nuspaudę (F) 
mygtuką. Žalia lemputė pradės mirksėti tam tikrais intervalais, kad parodytų 
kad belaidis modulis įjungtas. 

Norėdami išjungti belaidį ryšį, išjunkite įrenginį, laikydami nuspaudę (F) mygtuką.

Sujungimo instrukcijas galite rasti „Nokta Makro 2.4GHz Wireless“ (green edition) 
Ausinės, parduodamos atskirai.

SVARBU! Jei belaidis ryšys įjungtas, bet prietasas neprijungtas. Prietaisas ieškos 
belaidžių ausinių, švies  žalios spalvos led. Pradėjus veikti, šviesos diodas degs 
beveik 5 sekundes. Šiuo laikotarpiu svarbu, kad šalia prietaiso nebūtų metalo! 



„Nokta Makro Detectors“ pasilieka sau teisę be išankstinio įspėjimo keisti 
dizainą, specifikaciją ar priedus komplektacijoje.

Darbo principas
Darbinis dažnis
Dažnio perstūmimas
Atsparumas vandeniui
Belaidis modulis
Paieškos režimai
Jautrumas reguliuojamas
Ilgis

Svoris

Akumuliatorius
Krovimo laikas
Garantija

: Impulsinis 
: 3kHz
: Yra  
: Yra (iki 60m.) (200ft.)
: Yra  
: Audio / Vibration / Audio + Vibration / LED
: Taip (5 lygiai)
: Scuba versija: 39cm. (15.3'')
: Pinpointerio versija: 28cm. (11'')
: Scuba versija: 419 g kartu su apsauga
: Pinpointerio versija: 286 g. su kieta apsauga
: 1650mAh Ličio polimerų 
: ≈2 val. 
: 2 metai

9

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

KKPDS-LT

DĖMESIO
Europos Sąjungos vartotojams: neišmeskite šios įrangos kartu su 
buitinėmis atliekomis. Ant šios įrangos perbrauktas šiukšliadėžės 
simbolis rodo, kad šis įrenginys neturėtų būti išmestas kartu su 
buitinėmis atliekomis, o perdirbamas laikantis vietos valdžios taisyklių 
ir aplinkos apsaugos reikalavimų.




