DÜNYANIN İLK SU GEÇİRMEZ ÇOCUK DEDEKTÖRÜ!

Geleceğin genç
hazine avcıları
için…

KOLAY KULLANIM

Resmi
Ar-Ge Merkezi

MONTAJ
Cihaz 2 parça halinde demonte şekilde gelir. Cihazın montajını
yapmak için ilk önce orta borunun üstündeki kablo koruyucu küçük
sünger parçayı çıkarıp atınız. Sonra boruları resimde görüldüğü gibi,
vida deliği boşluğun ortasına gelecek şekilde birbirine geçiriniz. Bu
işlemi yaparken kablonun ezilmemesine dikkat ediniz. Daha sonra
iç kısımdan geçen kabloya zarar gelmeyecek şekilde, oval parçayı
üzerindeki yay işareti yukarıda kalacak biçimde yuvasına takınız.
Son olarak vidayı sıkarak sabitleyiniz.

Cihazı boyunuza göre ayarlamak için sıkıştırma mandalını yukarı
doğru açınız. Daha sonra alt boruyu aşağıya doğru çekiniz ve
istediğiniz uzunluğa getirdikten sonra mandalı iterek sabitleyiniz.
Borunun üzerinde ''max'' olarak belirtilen maksimum seviyeyi
geçmeyiniz.

Arama başlığının açısını yere paralel olacak şekilde ayarlamak
için sıkma somununu biraz gevşetiniz. Ayarladıktan sonra
sıkarak sabitleyiniz.
UYARI! Arama başlığı boruya sabittir, sökmeye çalışmayınız!

PİL MONTAJI
Cihaza pil takmak veya biten pilleri değiştirmek için, pil yuvası kapağındaki vidayı tornavida
ile sökünüz. Daha sonra kapağı sola doğru, resimde gösterilen şekilde çeyrek tur çevirdikten
sonra çekip çıkarınız.
Pilleri cihazın üzerinde bulunan etikette gösterildiği gibi (+) ve (-) yönlerine dikkat ederek
yerine yerleştiriniz. Daha sonra pil kapağını söktüğünüz şeklin tersini yaparak yerine takınız
ve vidasını sıkarak sabitleyiniz.
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1) Açma/Kapama ve Ayrım Tuşu
Cihazı açmak/kapamak için birkaç saniye basılı tutunuz.
Yukarıda bahsi geçen hedef türlerinden bir veya ikisini elemek için, cihaz açıkken bir veya
iki kez basınız. Artık dedektör sadece ekranda görünen hedefleri tespit edecektir.
2) Pinpoint Tuşu: Pinpoint yaparak hedefin tam yerini bulmak için basılı tutunuz.
Hedefin merkezine yaklaşırken sinyal sesi güçlenip tonu değişir. Ayrıca arama başlığı hedefin
tam merkezindeyken LED de yeşile döner.
3) Hassasiyet/Ses Tuşu
4) LED Gösterge
Arama esnasında - Yeşil: Yüksek ve alçak değerdeki paralar, gazoz kapakları ve bazı açma
halkaları. Sarı: Yüzükler, açma halkaları, düşük değerdeki paralar ve alüminyum folyo.
Kırmızı: Demir objeler, çiviler ve at nalları.
Pinpoint Esnasında: Arama başlığı hedefin tam merkezindeyken yeşil yanar.
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5) Hassasiyet
3 seviyeden oluşur:

Düşük

Orta

Yüksek

Ayarlamak için Hassasiyet/Ses tuşuna tek tek basınız.
6) Derinlik Göstergesi
Yüzeye Yakın

Orta Derinlikte

Derin

HEDEF ÇEŞİTLERİ VE TONLAR
7) Demir objeler, çiviler ve at nalları.
Midi Hoard bu hedeflere kalın tonda ses verir.
8) Yüzükler, açma halkaları, düşük değerdeki paralar ve alüminyum folyo.
Midi Hoard bu hedeflere orta tonda ses verir.
9) Yüksek ve alçak değerdeki paralar, gazoz kapakları ve bazı açma halkaları.
Midi Hoard bu hedeflere ince tonda ses verir.
10) Pil Seviye Göstergesi
Boş

Düşük

Orta

Dolu

Pil göstergesi ekranda boş olduktan sonra cihaz kısa bir süre daha çalışır ve daha sonra
uyarı sesi vererek kapanır.
11) Ses
2 seviyeden oluşur:

Düşük

Yüksek

Ayarlamak için Hassasiyet/Ses tuşuna basılı tutunuz.
Aşırı Yüklenme Uyarısı
Büyük ve/veya yüzeye yakın hedefler dedektörü aşırı yüklenmeye sokabilirler ve dedektör
sürekli uyarı sesi verir. Böyle bir durumda arama başlığınızı ses kesilinceye kadar yukarı
kaldırınız.
Otomatik Kapanma & Alarm
Midi Hoard'da pil tasarrufu için otomatik kapanma özelliği bulunmaktadır. Eğer cihaz
yaklaşık yarım saat boyunca kullanılmazsa (yani herhangi bir tuşa basılmazsa veya cihaz
bir hedef tespit etmezse) sesli uyarı vermeye başlar. Cihaz 3 dakika uyarı verdikten sonra
otomatik olarak kapanır.
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UYARILAR
1. Cihazı ve arama başlığını aşırı soğuk veya sıcak ortamlarda uzun süre bekletmeyiniz.
(Saklama Sıcaklığı: -20°C ile 60°C arası)
2. Cihaz IP68 standartlarında 1 metreye kadar su geçirmez olarak tasarlanmıştır.
Cihazı özellikle tuzlu suda kullandıktan sonra aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz gerekir:
a. Cihazı musluk suyu ile yıkayarak temizleyiniz.
b. Temizleme esnasında veya diğer zamanlarda kesinlikle kimyasal temizleyiciler
kullanmayınız.
c. Yıkamadan sonra cihazı yumuşak, çizmeyen bir bez ile silerek kurulayınız.

DOĞRU TARAMA
Arama başlığı açısı yanlış

Arama başlığı açısı yanlış

Arama başlığı açısı doğru

Tarama şekli yanlış

Tarama şekli doğru

Arama başlığınızın yere olan
paralelliğini bozmamanız doğru
sonuç almanız açısından önemlidir.

Arama başlığı her zaman arama
yapılan zemine paralel tutulmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
İdeal Yaş Grubu
Çalışma Prensibi
Çalışma Frekansı
Ses Tonları
Pinpoint
Hassasiyet Ayarı
Ayrım
LED Gösterge
Derinlik Göstergesi
Pil Seviye Göstergesi
Otomatik Kapanma & Alarm
Ses Ayarı
Arama Başlığı
Ekran
Ağırlık
Uzunluk
Pil
Garanti

55000406_TR

: 8-12+
: VLF
: 15kHz
:3
: Var
: 3 Seviye
: 2 Seviye
: Pinpoint & Ayrımda (Kırmızı, Sarı, Yeşil)
: 3 Seviye
: Var
: Var
: 2 Seviye
: 18cm.
: Custom LCD
: 880gr.
: 83-109cm. ayarlanabilir
: 2xAA (dahil değil)
: 2 yıl

Nokta Makro Dedektör ürünlerin özelliklerinde, tasarımlarında ve aksesuarlarında haber
vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.
GARANTİ
Bu ürünün garanti süresi satın alma tarihinden itibaren 2 yıldır. Garanti detayları için lütfen
noktadedektor.com adresini ziyaret ediniz.

Midi Hoard ile mutlu arayışlar!

Avrupa Birliği içerisindeki kullanıcılar
için: Bu cihazı ev kullanımında oluşan
genel çöplerin içerisine atmayınız. Bu
cihazdaki çarpı atılmış çöp tenekesi
sembolü ev kullanımında oluşan
genel çöplerle birlikte atılmaması
gerektiğini belirtir. Yerel yönetimlerin
düzenlemeleri ve çevresel gereksinimlerle uyumlu olarak
geri dönüşümü yapılmalıdır.
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