LUE HUOLELLISESTI ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA
HUOM
The PulseDive on elektroninen laite. Älä käytä laitetta ennen kuin olet lukenut
käyttöohjeen.
Älä säilytä laitetta ja etsi sillä erityisen matalissa tai korkeissa lämpötiloissa.
(Säilytyslämpötila: -20 - +60 °C).
Laite on suunniteltu IP68-luokituksen mukaan vedenpitäväksi 60 metriin
saakka. Jokatapauksessa tulee huomioida seuraavat seikat:
1. Älä pese tai upota kelaa veteen kun se ei ole asennettuna laitteeseen!
2. Joka kerta ennen laitteen upottamista veteen tai ennen sen pesemistä,
varmista nämä:
a. Kela on asennettu oikein ja huolellisesti kiinni. Et voi vaihtaa kelaa toiseen
veden alla!
b. Kela o-rengas on paikallaan tiukasti.
c. Kela o-renkaan paristokotelo on paikallaan tiukasti ja kansi on kiinni tiukasti.
3. The PulseDive:ssa on 2 paristokotelon kantta. Kun käytät laitetta
sukellustilassa, käytä paristokotelon kantta, joka tulee laitteen mukana ja
käyttäessäsi laitettaa maalla, käytä kappaletta, joka on suunniteltu maalla
käyttöön, jotta voit saat kovemman kovemman volyymin. Maalla käytteäessä
kannessa on suodatin, joten älä aseta teräviä esineitä reikiin puhdistaessa
tai muuten, jottei laite vahingoitu.
4. Kun käytät PulseDive: ia hiekalla, hiekka. Jos hiekka tukkii o-renkaan, harjaa
hiekka pois.
Huomioi nämä seikat käytön jälkeen, kun olet käyttänyt laitetta suolaisessa
vedessä:
1. Varmista, että kela ja paristonsuojakuori ovat paikoillaan ja pese laite
hanavedellä.
2. Älä käytä pesuaineita laitteen puhdistamiseen.
Suojaa laite iskuilta normaalissa käytössä. Kuljetuksen ajaksi paras paikka
laitteelle on myyntipakkaus ja suojaa laite iskunkestäväksi.
The PulseDive -laitteen voi purkaa ja koota ainoastaan Nokta Makro valtuutetut
huoltoliikkeet. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on purettu luvattomasti.

LAITTEEN ESITTELY
PulseDive koostuu kahdesta osasta: Sukellusetsimestä ja pointterista 2-in-1
settinä ja itsenäisesti toimivasta Pinpointterista. Molemmissa malleissa on
samat ominaisuudet ja toimintatavat. Ainoa ero on sukelluskelassa ja joissakin
lisätarvikkeissa sisällytettynä 2-in-1 setissä. Jos ostit itsenäisen pinpointterin,
älä huomioi laitteen esittelyä sukelluskelasta. Voit ostaa sukelluskelan erikseen
ja lisätä toiminnot milloin tahansa.
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1) Ohjausyksikkö
2) On-Off ja uudelleen käynnistys painike
3) F - toiminto painike
4) A - säätö painike
5) Vihreä LED
6) Punainen LED
7) LED taskulamppu
8) Sukelluskela & Prikka (valkoinen)
9) Latausportti
10) Kaiutin
11) Paristolokeron kansi (sukellusta varten)
12) Paristokotelon kansi (maakäyttöön)
13) Pointer/ Osoitinkela & Prikka (musta)
14) Pölynsuoja
15) Vaihdettava kovakuorinen Pointer-laukku
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KOKOONPANO
PulseDive:n mukana tulee sukelluskela. Jos haluat käyttää pinpointer kelaa,
seuraa kuvien mukaisia ohjeita. Jos haluat uudelleen kiinnittää sukelluskelan,
toista ohjeet käänteisessä järjestyksessä.
TÄRKEÄÄ! Kun vaihdat keloja, kohdista
ohjausyksikön muovilevy kielekkeen
vastakkaiselle uralle ja kierrä sitä
myötäpäivään kiinnittääksesi sen.
1) Irrottaaksesi sukelluskelan, käännä sitä vastapäivään.
2) Vedä sukelluskela keskusyksiköstä irti.
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TÄRKEÄÄ! Älä pidä kiinni sukelluskelan suojaa etupuolelta poistaessasi sitä.
Pidä siitä kiinni takaosasta alla olevan kuvan mukaisella tavalla, jotta suoja
ei rikkoudu.
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KOKOONPANO
3) Pidä pinpointterkelaa niin, että kierteet on kohdistettu oikein.
4) Asenna pinpointerkela ohjausyksikköön ja työnnä.
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5) Kiinnitä pinpointerkela asettamalla kovakantinen kotelo osoitinkelan päälle ja
työnnä puoleenväliin saakka.
6) Sitten kierrä kelaa myötäpäivää tiukemmalle. Lopuksi työnnä kovakantinen
kotelo kokonaan niin, että se loksahtaa paikoilleen.
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TÄRKEÄÄ! Pinpointerkela on suunniteltu niin, että se on todella tiukka ja
vedenpitävyys on taattu. Kun haluat irrottaa tai kiinnittää osoitinkelan, asenna
kovakantinen kotelo osoitinkelan yli puoleen väliin ja käännä osoitinkelaa
kovakantisen kotelon avulla.
TÄRKEÄÄ! Et voi vaihtaa tai asentaa kelaa veden alla!
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KOKOONPANO
VAROITUS: Jos vaihdat kelaa koneen ollessa päällä, sinun täytyy säätää laite
painamalla on/off -painikkeesta kerran.
Kun käytät laitetta maalla tai vedessä, suosittelemme sinua käyttämään
turvanauhaa alla kuvan mukaisella tavalla, jotta et kadota laitettasi.
7) Kiinnitä turvanauhan toinen pää (a) ohjausyksikön luona olevaan reikään ja
toinen pää koukulla (b) vyöhösi tai ranteeseesi.
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Kun käytät laitetta vyötärölläsi, suosittelemme käyttämään vyöpidikettä ja
turvanauhaa kuvan osoittamalla tavalla.
8) Kiinnitä turvanauhan toinen pää (a) ohjausyksikön luona olevaan reikään ja
toinen pää koukulla (b) vyökotelonsilmukaan.
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PARISTO-OHJEET
PulseDive: ssä on 1650mAh Litium Polymer akku. Lataa PulseDive enen
käyttöönottoa. Lataus vie noin 2 tuntia.
Lataus
Voit ladata laitteen USB-laturilla, virtapankilla, tietokoneella tai voi käyttää auton
latauskaapelia.
* Latausaika voi olla pidempi 1 Ampeerin tai sitä vanhempien tietokoneiden kanssa.
Latauksen aikana punainen LED-valo on päällä. Kun laturi on täynnä, vihreä ja
punainen LED-valo palavat yhdessä. Jos on ongelmia latauksessa, vihreä valo
alkaa vilkkua.
Lataus indikaattori
Aluksi:
Punainen ja vihreä LED-valo vilkkuu kerran: Laturi on täynnä.
Vihreä LED-valo vilkkuu kerran: Laturi on puoliksi täynnä.
Punainen LED-valo vilkkuu kerran: Laturi on tyhjä.
Kun laturi on tyhjä, punainen ja vihreä LED-valo vilkkuu joka 5 sekunti. Lyhyen aikaa
laite jatkaa toimintaansa ja sitten kuuluu yksi piippaus ja laite sammuu.
Laturi Huomio
TÄRKEÄÄ! Laitetta ei voi käyttää latauksen aikana.
Älä säilytä laitetta äärimmäisissä lämpötiloissa (esimerkiksi auton tavaratila tai
hansikaslokero).
Älä lataa laitetta yli 35° C tai alle 0° C.
PulseDiven laturi voidaan korvata ainoastaan Nokra Makro Detectorilta tai sen
valtuuttaman myyjän luovuttamalla laturilla.
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LAITTEEN TOIMINNOT
Vihreä LED-valo vilkkuu kerran, kun painat mitä tahansa painiketta. Se palaa
kokoaikaisesti, kun painikkeita painetaan ja pidetään alhaalla.
POWER ON-OFF
Paina on-off painiketta kerran saadaksesi laitteen päälle. Siitä kuuluu piippaus
ja LED-valo syttyy laturin merkkivaloksi. Kun käännät laitteen pois päältä,
paina ja pidä pohjassa on-off painiketta. Kaksoispiippaus kuuluu riippumatta
mode-tilasta ja molemmat LED-valot syttyvät samanaikaisesti.
Laite hienosäätää automaattisesti itsensä, kun se laitetaan päälle. Pidä laite
pois metallikohteista käynnistäessäsi sitä. Jos olet käyttämässä laitetta märällä
rannalla tai korkeasti mineralisoituneella aluellaa, pidä kelaa maassa tai käännä
laite ja viritä se uudelleen maan päälle. Vaikka tämä johtaa pieneen syvyyden
menettämiseen, se luo vakaammaan toiminnan.
Voit hienosäätää laitetta heti, kun laite antaa vääriä signaaleja. Laitteen
hienosäätämiseksi paina on/off painiketta kerran. Älä pidä laitteen lähellä
metalliesineitä. Muuten laite tulee menettämään syvyystoiminnon.
Kun laite sammutetaan ja kytketään päälle, se aloittaa viimeiseksi tallennetuista
asetuksista.
LAITTEEN TILAT
Laitteessa on 3 tilaa: Audio, vibration, audio and vibration.
Paina F-painiketta vaihtaaksesi tilaa.
Punainen LED
Yllä olevien tilojen lisäksi PulseDivessa on punainen LED-valo joka osoittaa
metallin havaitsemisen.
Kun punainen LED-valo aktivoituu, se vilkkuu kerran huolimatta siitä, mikä
tila on päällä. Kun pääset kohdetta lähemmäksi punainen LED-valo välkkyy
nopeammin ja nopeammin.
Kääntääksesi punaisen LED-valon päälle tai pois, paina ja pidä alhalla painiketta (A).
SENSITIVITY/HERKKYYS
Laitteessa on 5 herkkyystasoa. Säädä herkkyyttä painamalla painiketta (A)
ja samanaikaisesti painamalla painiketta (F) alhaalla. Joka kerta, kun painat
A painiketta, herkkyys nousee yhden tason. Jokainen taso ilmaistaan useilla
piippauksilla tai väristyksillä riippuen siitä, missä tilassa olet. Esimerkiksi
taso 4 on 4 piippausta tai värinää. Maksimaalinen herkkyys taso 5 ilmaistaan
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LAITTEEN TOIMINNOT
pitkällä piippauksella tai värinällä. Jos punainen LED-valo on aktiivisena se
palaa tasaisesti.
Korkeasti mineralisoituneissa rei'issä laite voi antaa vääriä signaaleja. Tässä
tapauksessa vähennä herkkyyttä.
LED FLASHLIGHT/TASKULAMPPU
Aktivoidaksesi taskulampun, paina painiketta (A) kerran, kun laite on päällä.
Paina sitä jälleen sammuttaaksesi sen.
DIVE MODE/SUKELLUSTILA
Jos sukellat PulseDivella, sinun täytyy kääntää laitteen sukellus tila päälle,
jotta painikkeet ovat vesitiiviit. Kun olet sukellustilassa, näppäimet eivät toimi.
Varmista, että asetukset ovat oikein, enne kuin laitat sukellustilan päälle.
Suositeltavat asetukset ovat värähtely ja punainen LED-valo palaa.
Pidä laitetta ylösalaisin (merkkivalot alaspäin) kuvan osoittamalla tavalla ja
paina A- ja F-painikkeita samanaikaisesti. Vihreä LED-valo syttyy ja kuuluu
piippaus ja / tai laite värisee käytetyn tilan mukaan. Jos punainen LED palaa,
se myös vilkkuu kerran.

A

F

Sukellustilassa laite ei valitse kohteita kun pidät sitä ylösalaisin. Se aloittaa
jälleen kohteiden tunnistuksen, kun käännät sen ja pidät sitä oikein päin.
Toista yllä olevat vaiheet poistuaksesi sukellustilasta. Kun poistut sukellustilasta,
kuuluu piippaus ja / tai laite värisee käytetyn tilan mukaan; vihreä LED-valo ei
pala. Jos punainen LED palaa, se myös vilkkuu kerran.
TÄRKEÄÄ! PulseDive ei siirry sukellustilaan, kun laite havaitsee metallia!
HUOM: Langattomat kuulokeet eivät toimi jos laite on sukellustilassa ja samalla
yhdistetty langattomiin kuulokkeisiin. Langattomat kuulokeet yhdistyvät
automaattisesti, kun poistut sukellustilasta.
TÄRKEÄÄ! PulseDivessa tulee kaksi patteri suojaa. Kun käytät laitetta
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LAITTEEN TOIMINNOT
sukellustilassa, käytä paristosuojaa, joka tulee laitteessa mukana ja
käyttäessäsi laitetta maalla, käytä sitä suojaa, mikä on suunniteltu
maakäyttöön matalammalla volyymillä. Älä laita teräviä esineitä
puhdistusaukkoihin puhdistaessa, jotta suodatin pysyy ehjänä.
LOST HÄLYTYS
PulseDivessa on hälytysominaisuus siltä varalta, että kadotat laitteen.
Jos mitään painikkeita ei paineta ja/tai laite ei tunnista kohteita viiden
minuutin kuluessa hälytys aktivoituu. Laite alkaa piipata lyhyin väliajoin ja
LED-taskulamppu alkaa välkkyä.
Kun hälytysominaisuus on aktivoitunut ja laite on yhdistettynä langattomiin
kuulokkeisiin, ääni kuuluu laitteesta, eikä enää kuulokkeista.
FREQUENCY SHIFT/TAAJUUDEN VAIHTO
Tätä käytetään estämään häiritsemästä muita lähellä olevia laitteita.
Voit vaihtaa taajuutta painamalla on-off -painikkeesta pitämällä samalla
F-painiketta painettuna. Joka kerta, kun painat on-off -painikkeesta, piippaus
kuuluu ja/tai laite värisee ja taajuus vaihtuu 1 taajuuden. Laitteessa on
40 eri taajuutta. Keskustaajuus, mikä on tehdasasetuksissa, ilmaistaan
kaksoispiippauksella tai värähtelyllä.
LANGATTOMAT KUULOKKEET YHTEYS
PulseDive etsimessä on langaton yhteys moduuli langattomien kuulokkeiden
käytölle.
Aktivoidaksesi langattoman yhteyden, käännä laite pitämällä F painiketta
painettuna. Vihreä LED-valo vilkkuu sen merkiksi, että langaton moduuli on
päällä.
Kääntääksesi langattoman yhteyden pois päältä, paina F painiketta alhaalla.
Pariliitosohjeet löytyvät Nokta Makro 2.4GHz Langattomista kuulokkeista, jotka
myydään erikseen.
TÄRKEÄÄ! Jos langaton yhteys on päällä mutta laite ei ole yhdistettynä
langattomiin kuulokkeisiin, laite voi tehdä yhteyden etsintää ja vihreä LED-valo
palaa 5 sekunnin ajan käynnistyksen yhteydessä. Tämän aikana laite ei voi
etsiä metallia.
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Tekniset erityistiedot
Toimintaperiaate
Toimintataajuus
Taajuuden vaihto
Vedenpitävyys
Sisään rakennettu
langaton moduuli
Laitteen tilat
Herkyyys
Pituus
Paino

Laturi
Latausaika

:
:
:
:

Pulssi induktio
3kHz
Kyllä
IP68 - 60 metrin syvyyteen

: Kyllä
: Audio / Vibration / Audio + Vibration / LED
: 5 säädettävää tasoa
: Scuba Detector: 39cm. (15.3'')
: Pinpointer: 28cm. (11'')
: Scuba Detector: 419gr. (14.8oz) sisältää
kelansuojan
: Pinpointer: 286 gr. (10oz) sisältää kovakuorisen
kannen
: 1650mAh Lithium Polymer
:~2h

Nokta Makro Detectors pidättää oikeudet muutoksiin koskien mallia, teknisiä
tietoja tai lisävarusteita ilman erillistä ilmoitusta ja ilman minkäänlaisia
velvoitteita tai vastuuta.

TÄRKEÄÄ

Euroopan Unionin sisäiset asiakkaat: Älä laita laitetta tavalliseen
kotitalousjätteeseen/sekajätteeseen. Laitteessa oleva symboli
osoittaa, että laite tulee kierrättää paikallisten viranomaisten ja
ympäristömääräysten mukaisesti.

KKPDS-FI
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