KABLOSUZ MODÜL

Kullanım Talimatı
ÖNEMLİ! EN İYİ PERFORMANS İÇİN EZ WANDER'IN DEDEKTÖRÜ
TUTTUĞUNUZ TARAFTA OLMASINA DİKKAT EDİNİZ!

SIMPLEX+ için Bağlanma (Eşleştirme) Talimatları
1. DEDEKTÖRÜNÜZÜN AÇIK OLDUĞUNA EMİN OLUNUZ!
2. EZ Wander'ın yanında bulunan kulaklık girişine kablolu kulaklığınızın jakını takınız.
3. EZ Wander'ın açma kapama düğmesini yaklaşık 7 saniye basılı tutunuz. Basılı tuttuğunuz
süre içerisinde mavi LED hızlı şekilde yanıp sönecektir. Kulaklıktan EZ Wander'ın pil
seviyesini bildiren bip sesi duyulana ve EZ Wander'ın üzerindeki kırmızı LED ışık yanana
kadar açma kapama düğmesine basmaya devam ediniz. Düğmeyi bıraktığınızda mavi ışık
yaklaşık 2 saniyede bir yanıp sönmeye devam edecektir. EZ Wander eşleşmeye hazırdır.
4. 5 bip dolu pil, 4, 3, 2 bip azalmakta olan pil seviyelerini ve 1 bip de düşük pil seviyesini
ifade eder. Aynı zamanda kırmızı LED de pil seviyesi kadar yanıp söner (örneğin 5 bipte
kırmızı LED 5 kez yanıp söner). Pil tamamen bitmek üzereyken ise kulaklıktan kısa aralıklarla
sürekli bir uyarı sesi duyulacaktır. Bu sesli uyarı pili şarj etmeniz gerektiğini belirtir.
ÖNEMLİ! Pil seviyesi azaldığında bağlantıda kopmalar veya bağlanmama olabilir!
5. Dedektörün üzerindeki artı (+) ve eksi (-) tuşlarına aynı anda basınız. Cihazdan yüksek
bir bip sesi duyulacaktır.
6. Eşleşme olduğunda ses kulaklıktan gelmeye ve EZ Wander'ın üzerindeki mavi LED
yaklaşık saniyede bir yanıp sönmeye başlayacaktır. Ayrıca ekranın üst kısmındaki kablosuz
bağlantı ikonu sabit olarak görünecektir. Eşleşme olmazsa kablosuz bağlantı ikonu yanıp
sönecektir. Bu durumda yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız.
7. Eşleşme bir kez yapıldığında dedektör ve kulaklık her açıldığında otomatik olarak
eşleşeceklerdir.
8. Eşleşme olduktan sonra seste bir bozulma veya diğer bir dedektörden parazit alma
durumu meydana gelirse, dedektörünüzün kablosuz bağlantı ayarına gidiniz ve artı (+) ve
eksi (-) tuşlarına basarak kanal değiştiriniz. Kanallar 1-5 arası değişecektir. 0 pozisyonunda
kablosuz kulaklık bağlantısı kapalıdır. EZ Wander'ı kullanmadığınız durumlarda ayarı bu
pozisyonda bırakmanız tavsiye edilir.
9. Gerektiğinde sesi dedektörün ses ayarı ile kontrol edebilirsiniz.

Anfibio ve Kruzer için Bağlanma (Eşleştirme) Talimatları
1. DEDEKTÖRÜNÜZÜN KAPALI OLDUĞUNA EMİN OLUNUZ!
2. EZ Wander'ın yanında bulunan kulaklık girişine kablolu kulaklığınızın jakını takınız.
3. EZ Wander'ın açma kapama düğmesini yaklaşık 7 saniye basılı tutunuz. Basılı tuttuğunuz
süre içerisinde mavi LED hızlı şekilde yanıp sönecektir. Kulaklıktan EZ Wander'ın pil
seviyesini bildiren bip sesi duyulana ve EZ Wander'ın üzerindeki kırmızı LED ışık yanana
kadar açma kapama düğmesine basmaya devam ediniz. Düğmeyi bıraktığınızda mavi ışık
yaklaşık 2 saniyede bir yanıp sönmeye devam edecektir. EZ Wander eşleşmeye hazırdır.
4. 5 bip dolu pil, 4, 3, 2 bip azalmakta olan pil seviyelerini ve 1 bip de düşük pil seviyesini
ifade eder. Aynı zamanda kırmızı LED de pil seviyesi kadar yanıp söner (örneğin 5 bipte
kırmızı LED 5 kez yanıp söner). Pil tamamen bitmek üzereyken ise kulaklıktan kısa aralıklarla
sürekli bir uyarı sesi duyulacaktır. Bu sesli uyarı pili şarj etmeniz gerektiğini belirtir.
ÖNEMLİ! Pil seviyesi azaldığında bağlantıda kopmalar veya bağlanmama olabilir!
5. Dedektörü SETTINGS tuşuna basılı tutarak açınız ve ekranda HP yazısı gelene kadar
tuşu bırakmayınız.
6. Eşleşme olduğunda ses kulaklıktan gelmeye ve EZ Wander'ın üzerindeki mavi LED
yaklaşık saniyede bir yanıp sönmeye başlayacaktır. Ayrıca ekranın sağ alt köşesinde
kablosuz bağlantı ikonu sabit olarak görünecektir. Eşleşme olmazsa kablosuz bağlantı
ikonu yanıp sönecektir. Bu durumda yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız.
7. Eşleşme olduktan sonra seste bir bozulma veya diğer bir dedektörden parazit alma
durumu meydana gelirse, dedektörünüzün kablosuz bağlantı ayarına gidiniz ve artı (+) ve
eksi (-) tuşlarına basarak kanal değiştiriniz. Kanallar 1-5 arası değişecektir. 0 pozisyonunda
kablosuz bağlantı kapalıdır. EZ Wander'ı kullanmadığınız durumlarda ayarı bu pozisyonda
bırakmanız tavsiye edilir.
8. Eşleşme bir kez yapıldığında dedektör ve EZ Wander her açıldığında otomatik olarak
bağlanacaktır. EZ Wander'ı açmak veya kapamak için açma kapama düğmesini 3 saniye
kadar basılı tutunuz.
9. Gerektiğinde sesi dedektörün ses ayarı ile kontrol edebilirsiniz.

INVENIO için Bağlanma (Eşleştirme) Talimatları
1. DEDEKTÖRÜNÜZÜN KAPALI OLDUĞUNA EMİN OLUNUZ!
2. EZ Wander'ın yanında bulunan kulaklık girişine kablolu kulaklığınızın jakını takınız.
3. EZ Wander'ın açma kapama düğmesini yaklaşık 7 saniye basılı tutunuz. Basılı tuttuğunuz
süre içerisinde mavi LED hızlı şekilde yanıp sönecektir. Kulaklıktan EZ Wander'ın pil
seviyesini bildiren bip sesi duyulana ve EZ Wander'ın üzerindeki kırmızı LED ışık yanana
kadar açma kapama düğmesine basmaya devam ediniz. Düğmeyi bıraktığınızda mavi ışık
yaklaşık 2 saniyede bir yanıp sönmeye devam edecektir. EZ Wander eşleşmeye hazırdır.
4. 5 bip dolu pil, 4, 3, 2 bip azalmakta olan pil seviyelerini ve 1 bip de düşük pil seviyesini
ifade eder. Aynı zamanda kırmızı LED de pil seviyesi kadar yanıp söner (örneğin 5 bipte
kırmızı LED 5 kez yanıp söner). Pil tamamen bitmek üzereyken ise kulaklıktan kısa aralıklarla
sürekli bir uyarı sesi duyulacaktır. Bu sesli uyarı pili şarj etmeniz gerektiğini belirtir.
ÖNEMLİ! Pil seviyesi azaldığında bağlantıda kopmalar veya bağlanmama olabilir!
5. Dedektörü uzaklaştırma tuşuna (-) basılı tutarak açınız. Cihaz açılıp ekranın sağ alt
köşesinde yeşil kulaklık ikonu görünene kadar tuşu bırakmayınız.
6. Eşleşme olduğunda ses kulaklıktan gelmeye ve EZ Wander'ın üzerindeki mavi LED ışık
her saniyede bir yanıp sönmeye başlayacaktır. Ayrıca, yeşil kulaklık ikonu sabit olarak
görünecektir. Eşleşme olmazsa yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız.
7. Eşleşme olduktan sonra seste bir bozulma veya diğer bir dedektörden parazit alma
durumu meydana gelirse, OPTIONS tuşuna basarak seçenekler menüsüne giriniz ve
kablosuz kulaklık kanalı özelliğini seçiniz. Artı (+) veya eksi (-) tuşlarını kullanarak kanal
değiştiriniz. Kapalı pozisyonunda kablosuz kulaklık bağlantısı kapalıdır. EZ Wander'ı
kullanmadığınız durumlarda kablosuz kulaklık kanalını bu pozisyonda bırakmanız tavsiye
edilir.
8. Eşleşme bir kez yapıldığında dedektör ve EZ Wander her açıldığında otomatik olarak
bağlanacaktır. EZ Wander'ı açmak veya kapamak için açma kapama düğmesini 3 saniye
kadar basılı tutunuz.
9. Gerektiğinde sesi dedektörün ses ayarı ile (VOLUME) kontrol edebilirsiniz.

TMD-101 için Bağlanma (Eşleştirme) Talimatları
1. DEDEKTÖRÜNÜZÜN KAPALI OLDUĞUNA EMİN OLUNUZ!
2. EZ Wander'ın yanında bulunan kulaklık girişine kablolu kulaklığınızın jakını takınız.
3. EZ Wander'ın açma kapama düğmesini yaklaşık 7 saniye basılı tutunuz. Basılı tuttuğunuz
süre içerisinde mavi LED hızlı şekilde yanıp sönecektir. Kulaklıktan EZ Wander'ın pil
seviyesini bildiren bip sesi duyulana ve EZ Wander'ın üzerindeki kırmızı LED ışık yanana
kadar açma kapama düğmesine basmaya devam ediniz. Düğmeyi bıraktığınızda mavi ışık
yaklaşık 2 saniyede bir yanıp sönmeye devam edecektir. EZ Wander eşleşmeye hazırdır.
4. 5 bip dolu pil, 4, 3, 2 bip azalmakta olan pil seviyelerini ve 1 bip de düşük pil seviyesini
ifade eder. Aynı zamanda kırmızı LED de pil seviyesi kadar yanıp söner (örneğin 5 bipte
kırmızı LED 5 kez yanıp söner). Pil tamamen bitmek üzereyken ise kulaklıktan kısa aralıklarla
sürekli bir uyarı sesi duyulacaktır. Bu sesli uyarı pili şarj etmeniz gerektiğini belirtir.
ÖNEMLİ! Pil seviyesi azaldığında bağlantıda kopmalar veya bağlanmama olabilir!
5. Dedektörü hassasiyet ayarının + tuşuna basılı tutarak açınız ve ekranın alt orta kısmındaki
kablosuz bağlantı ikonu yanıp sönene kadar + tuşunu bırakmayınız.
6. Eşleşme olduğunda ses kulaklıktan gelmeye ve EZ Wander'ın üzerindeki mavi LED ışık
her saniyede bir yanıp sönmeye başlayacaktır. Ayrıca, kablosuz bağlantı ikonu sabit olarak
görünecektir. Eşleşme olmazsa kablosuz bağlantı ikonu yanıp sönecektir. Bu durumda
yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız.
7. Eşleşme olduktan sonra seste bir bozulma veya diğer bir dedektörden parazit alma
durumu meydana gelebilir. Kanalı değiştirmek için cihaz açıkken M tuşuna 3 saniye kadar
basılı tutunuz. Mod üzerindeki çerçeve yanıp sönmeye başlayacaktır. Daha sonra ses
ayarının artı (+) ve eksi (-) tuşlarını kullanarak kanalı değiştirebilirsiniz. Barın sağ tarafında
değiştirdiğiniz kanal değerini görebilirsiniz. artı (+) veya eksi (-) tuşuna her bastığınızda bar
dolar ya da boşalır. Toplamda 20 adet kanal vardır. Barın boş olduğu durumda kablosuz
bağlantı kapalıdır. Kablosuz kulaklığınızı kullanmadığınızda kablosuz bağlantı ayarını bu
durumda bırakmanız tavsiye edilir.
8. Eşleşme bir kez yapıldığında dedektör ve EZ Wander her açıldığında otomatik olarak
bağlanacaktır. EZ Wander'ı açmak veya kapamak için açma kapama düğmesini 3 saniye
kadar basılı tutunuz.
9. Gerektiğinde sesi dedektörün ses ayarı ile kontrol edebilirsiniz.

PulseDive için Bağlanma (Eşleştirme) Talimatları
1. PULSEDIVE CİHAZINIZIN KAPALI OLDUĞUNA EMİN OLUNUZ!
2. EZ Wander'ın yanında bulunan kulaklık girişine kablolu kulaklığınızın jakını takınız.
3. EZ Wander'ın açma kapama düğmesini yaklaşık 7 saniye basılı tutunuz. Basılı tuttuğunuz
süre içerisinde mavi LED ışık hızlı şekilde yanıp sönecektir. Kulaklıktan EZ Wander'ın pil
seviyesini bildiren bip sesi duyulana ve EZ Wander'ın üzerindeki kırmızı LED ışık yanana
kadar açma kapama düğmesine basmaya devam ediniz. Düğmeyi bıraktığınızda mavi ışık
yaklaşık 2 saniyede bir yanıp sönmeye devam edecektir. EZ Wander eşleşmeye hazırdır.
4. 5 bip dolu pil, 4, 3, 2 bip azalmakta olan pil seviyelerini ve 1 bip de düşük pil seviyesini
ifade eder. Aynı zamanda kırmızı LED de pil seviyesi kadar yanıp söner (örneğin 5 bipte
kırmızı LED 5 kez yanıp söner). Pil tamamen bitmek üzereyken ise kulaklıktan kısa aralıklarla
sürekli bir uyarı sesi duyulacaktır. Bu esnada pili şarj etmeniz gerekir.
ÖNEMLİ! Pil seviyesi azaldığında bağlantıda kopmalar veya bağlanmama olabilir!
5. PulseDive cihazınızı ayar tuşuna (A) basılı tutarak açınız. Bir bip sesi duyulacaktır.
6. PulseDive'ın üzerindeki kırmızı LED sabit şekilde yanacak, yeşil LED ise yanıp sönecektir.
Eşleşme gerçekleştiğinde, PulseDive'ın üzerindeki yeşil LED ve EZ Wander'ın üzerindeki mavi
LED hızlı şekilde yanıp sönmeye başlayacaktır.
7. PulseDive cihazınızı ve EZ Wander'ı kapatınız. Daha sonra, önce EZ Wander'ı, daha sonra
da PulseDive cihazınızı açınız. Cihazınızla EZ Wander bir kez eşleştiğinde, kapatıp açtıktan
sonra otomatik olarak bağlanırlar.
ÖNEMLİ! Eğer EZ Wander daha önceden PulseDive harici başka bir Nokta Makro metal
dedektörü ile eşleştirilmişse, EZ Wander'ı PulseDive ile eşleştirdikten sonra metal
dedektörünüzün EZ Wander ile haberleşebilmesi için, metal dedektörünüzün bağlantı
kanalını değiştirmeniz gerekmektedir! Bu işlemi ilk eşleştirmede bir kez yapmanız
yeterlidir. Sonraki kullanımlarda kanal değiştirmenize gerek yoktur.

Racer Serisi ve Impact için Bağlanma (Eşleştirme) Talimatları
RACER 2: SİSTEM KUTUSU SERİ NO'SU 9402'DEN BÜYÜK CİHAZLAR
GOLD RACER: SİSTEM KUTUSU SERİ NO'SU 6916'DAN BÜYÜK CİHAZLAR
IMPACT: Yazılım Versiyonu R2_V1.16_V1.14 veya daha sonraki versiyonlar. En son yazılım
versiyonunu aşağıdaki linkten indirebilirsiniz: www.noktadedektor.com
ÖNEMLİ! Dedektörünüzün kablosuz bağlantı kanallarına ''kapalı'' pozisyonu eklenmiştir ve
ekranda ''oF'' olarak gösterilir. EZ Wander'ı kullanmadığınız durumlarda dedektörünüzün
kablosuz bağlantısını kapatmanız tavsiye edilir.
1. DEDEKTÖRÜNÜZÜN KAPALI OLDUĞUNA EMİN OLUNUZ!
2. EZ Wander'ın yanında bulunan kulaklık girişine kablolu kulaklığınızın jakını takınız.
Sadece Racer 2 ve Gold Racer için: Racer'ın kablosuz bağlantı modülünü sistem kutusunun
solundaki yuvasına takınız (Bu adım Racer 2 ve Gold Racer kablosuz modülü içte olan
versiyonlar için geçerli değil).
3. EZ Wander'ın açma kapama düğmesini yaklaşık 7 saniye basılı tutunuz. Basılı tuttuğunuz
süre içerisinde mavi LED ışık hızlı şekilde yanıp sönecektir. Kulaklıktan EZ Wander'ın pil
seviyesini bildiren bip sesi duyulana ve EZ Wander'ın üzerindeki kırmızı LED ışık yanana
kadar açma kapama düğmesine basmaya devam ediniz. Düğmeyi bıraktığınızda mavi ışık
yaklaşık 2 saniyede bir yanıp sönmeye devam edecektir. EZ Wander eşleşmeye hazırdır.
4. 5 bip dolu pil, 4, 3, 2 bip azalmakta olan pil seviyelerini ve 1 bip de düşük pil seviyesini
ifade eder. Aynı zamanda kırmızı LED de pil seviyesi kadar yanıp söner (örneğin 5 bipte
kırmızı LED 5 kez yanıp söner). Pil tamamen bitmek üzereyken ise kulaklıktan kısa aralıklarla
sürekli bir uyarı sesi duyulacaktır. Bu esnada pili şarj etmeniz gerekir.
ÖNEMLİ! Pil seviyesi azaldığında bağlantıda kopmalar veya bağlanmama olabilir!
5. Racer 2 ve Gold Racer: Dedektörü artı (+) tuşuna basılı tutarak açınız ve yaklaşık 5-6
saniye kadar artı (+) tuşunu bırakmayınız.
Impact: Dedektörü EXPERT tuşuna basılı tutarak açınız ve yaklaşık 5-6 saniye kadar
EXPERT tuşunu bırakmayın.
6. Eşleşme olduğunda ses kulaklıktan gelmeye ve EZ Wander'ın üzerindeki mavi LED ışık
saniyede bir yanıp sönmeye başlayacaktır.
7. Eşleşme olmazsa ya da seste bir bozulma veya diğer bir dedektörden parazit alma
durumu meydana gelirse, Racer 2 ve Gold Racer için tetiği ileri doğru iterek, Impact'te ise
tetiği geri doğru çekerek tutunuz ve aynı anda aşağı tuşuna basarak kanal değiştiriniz.
Aşağı tuşuna her bastığınızda kanallar 00-09-oF arası değişecektir.
8. Eşleşme bir kez yapıldığında dedektör ve EZ Wander her açıldığında otomatik olarak
bağlanacaktır. EZ Wander'ı açmak veya kapamak için açma kapama düğmesini 3 saniye
kadar basılı tutunuz.

9. Gerektiğinde sesi dedektörün açma-kapama/ses düğmesinden ayarlayabilirsiniz.
NOT!
Eşleşme esnasında bağlantı kopuyorsa EZ Wander'ın üzerindeki mavi LED hızlı şekilde
yanıp söner. Bu durumda dedektörü ve EZ Wander'ı kapatıp tekrar açınız ve yukarıdaki
işlemleri tekrarlayınız. Pil seviyesi düşükse pili şarj ediniz.

Şarj Etme
1. EZ Wander'ı beraberinde gelen şarj kablosunu kullanarak, herhangi bir USB şarj cihazı
veya powerbank ile ya da bilgisayar üzerinden veya aracınızda şarj edebilirsiniz. 1 Amperin
altındaki şarj aletleri veya eski bilgisayarlarda şarj süresi daha uzun olabilir.
2. Şarj kablosunun bir ucunu şarj cihazına, diğer ucunu EZ Wander'ın şarj girişine bağlayınız.
3. Şarj esnasında kırmızı LED yanar.
4. Şarj işlemi yaklaşık 2.5 saat sürer.
5. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra kırmızı LED söner.

Teknik Özellikler
Frekans
Pil
Çalışma Süresi
Şarj Süresi
Kulaklık Girişi
ExBxY
Ağırlık

: 2.4GHz
: Lityum Polimer
: 16 saatten fazla
: Yaklaşık 2.5 saat
: 6.3mm
: 60x61x29,5mm
: 81gr.
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