LEXONI ME KUJDES PARA SE TE VINI NE PUNE PAJISJEN
KUJDES
Pulsedive eshte nje pajisje elektronike e avancuar. Mos perdorni pajisjen pa
lexuar Manualin e Perdorimit.
Mos e ruani pajisjen dhe pllaken e kërkimit nën temperatura jashtëzakonisht
të ulëta ose të larta për periudha të zgjatura. (Temperatura e ruajtjes: - 20 °
C deri 60 ° C / - 4 ° F deri 140 ° F)
Pajisja është projektuar me vlerësim IP68 si njësi e papërshkueshme
nga uji deri në 60 metra (200ft.). Sidoqoftë, duhet t'i kushtoni vëmendje
paralajmërimeve më poshtë :
1. Mos i lani ose zhytni mbështjelljet në ujë kur ato nuk janë montuar në pajisje!
2. Sa herë që të zhytni pajisjen në ujë ose para se ta lani, sigurohuni që:
a. Një prej pllakave te kerkimit është vendosur në mënyrë korrekte dhe të
sigurt. Ju nuk mund të ndryshoni pllakat nën ujë!
b. O-unaza e spirales eshte shtrenguar tamam.
c. Unaza o brenda mbulesës së ndarjes së baterisë vendoset mirë dhe mbulesa
sigurohet fort.
3. PulseDive vjen me 2 mbulesa të ndarjes së baterisë. Ndërsa përdorni
pajisjen nëprogramin e zhytjes, përdorni mbulesën e ndarjes së baterisë që i
bashkangjitet pajisjes dhe ndërsa përdorni pajisjen në tokë, përdorni atë që
është projektuar për përdorim të tokës për të marrë një volum më të lartë.
Për të parandaluar filtrin, i cili përdoret në kapakun për përdorimin e tokës,
nga ndonjë dëmtim, mos futni sende të mprehta në vrimat për pastrim ose
për ndonjë qëllim tjetër.
4. Kur përdorni PulseDive në rërë, kapaku i mbrojtjes nga pluhuri duhet të
ngjitet në mbështjellësin tjetër që nuk është i montuar në pajisje! Nëse rëra
është ngecur në unazë, pastroni rërën.
Kushtojini vëmendje rekomandimeve më poshtë pasi të keni përdorur pajisjen
vecanerisht në ujë të kripur:
1. Sigurohuni që njëra prej mbështjelljeve dhe mbulesa e baterisë të
bashkangjiten dhe lani pajisjen me ujë çezme.
2. Mos përdorni kimikate për pastrim dhe / ose për qëllime të tjera.
Mbroni detektorin nga goditjet gjatë përdorimit normal. Për transportim,
vendosni me kujdes detektorin në kutine origjinale dhe sigurojeni me paketim
rezistent ndaj goditjes.
PulseDive mund të ç'montohet dhe riparohet vetëm nga Qendrat e Autorizuara
të Nokta Makro. C'montimi / ndërhyrja e paautorizuar në njesine qendrore te
detektorit për ndonjë arsye e heq garancinë.

PREZANTIMI I PAJISJES
PulseDive mund të blihet në 2 modele: Detektor Scuba & Pointer 2-në-1 Set
dhe si Pinpointer i vetëm. Të dy modelet kanë të njëjtat funksione dhe punojne
në të njëjtën mënyrë. Dallimi i vetëm midis tyre është pllaka e kerkimit dhe
disa pajisje shtesë të përfshira në grupin 2-në-1. Nëse keni blerë pinpointer të
vetëm, ju lutemi mosrespektoni udhëzimet në lidhje me pllaken e kerkimit te
pjesa e montimit. Ju mund të blini pllaken veç për të shtuar atë funksion në
çdo kohë.
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1) Njesia e kontrollit
2) Butoni ON - OFF
3) Funksioni i butonit - F
4) Butoni Rregullues - A
5) Drita jeshile Led
6) Drita e kuqe Led
7) Drita pulsuese Led
8) Pllaka e kerkimit dhe Rondelja(e bardhe)
9) Porta e Karikimit
10) Altoparlanti
11) Mbulesa e baterise (per zhytje)
12) Mbulesa e baterise per perdorim ne toke
13) Pllaka per pointer & Rondelja (e zeze)
14) Kapak për mbrojtjen nga pluhuri
15) Kase e zevendesueshme per mbajtjen e
aparatit
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MONTIMI
PulseDive vjen me pllaken e scubes te vendosur. Nëse doni të përdorni spiralen
pinpointer, ju lutemi ndiqni hapat në fotografi. Nëse dëshironi të rivendosni
përsëri pllaken e scuba, përsëritni hapat në renditje të kundërt.
E RËNDËSISHME! Kur ndërroni pllakat,
bashkoni pjesen plastike në njësinë e
kontrollit me pllaken dhe rrotullojeni
në drejtim të akrepave të orës për të
siguruar.
1) Per te hequr pllaken e kerkimit rrotullojeni ne te kundert te akrepave te ores.
2) Tërhiqeni spiralen e pastrimit nga njësia e kontrollit

1

2

E RËNDËSISHME! Mos e mbani mbulesën e mbështjelljes së pllakes nga skaji
i saj i përparmë ndërsa e hiqni atë. Mbajeni atë nga skaji i pasëm siç tregohet
në foton më poshtë për të mos thyer mbështjelljen.
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MONTIMI
3) Mbajeni spiralen e pinpointerit në mënyrë që fijet të jenë rreshtuar siç duhet.
4) Vendoseni spiralen e pinpointerit në njësinë e kontrollit dhe shtyni.
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5) Për të bashkangjitur spiralen e pinpointer, vendosni rastin e prerjes së fortë
mbi mbështjellësin e treguesit dhe shtyni gjysmën përpara.
6) Pastaj, ktheni spiralen në drejtim të akrepave të orës për ta shtrenguar. Së
fundmi, shtyni pjesen kryesore, në mënyrë që të puthitet në vend.
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E RËNDËSISHME! Spiralja pinpointer është projektuar të puthitet shumë fort
per te qene e papërshkueshme nga uji. Kur doni të shkëputni ose bashkëngjitni
spiralen e treguesit, futni pjesen e spirales deri n gjysme te rruges dhe
rrotullojeni deri sa te puthitet plotesisht.
E RËNDËSISHME! Ju nuk duhet të shkëputni dhe / ose të ndryshoni skuba ose
spiralen pinpointer nën ujë!
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MONTIMI
PARALAJMËRIME: Nëse ndërroni spiralen ndërsa pajisja është e ndezur, duhet
ta rindizni pajisjen duke shtypur një herë butonin e ndezje / fikjes.
Në mënyrë që të mos e humbni PulseDive gjatë përdorimit të tij nën ujë ose në
tokë, ju rekomandojmë të bashkangjitni litarin e sigurisë siç tregohet në foton
më poshtë.
7) Bashkangjitni një ane (a) të rreshtit të sigurisë në vrimën e vendosur në
pjesën e prapme të njësisë së kontrollit dhe në anën tjetër (b) në rripin tuaj
ose brezin e krahut.
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Në mënyrë që të keni PulseDive në bel dhe të mos e humbni atë, ju
rekomandojmë të përdorni rripin dhe litarin e sigurisë siç tregohet në foton
më poshtë.
8) Bashkangjitni njërën anë (a) të rreshtit të sigurisë në vrimën e vendosur
në pjesën e prapme të njësisë së kontrollit dhe skajin tjetër me lidhësen e
parakohshme (b) në lakin e dollapit të rripit.

8

a

b

4

INFORMACION PER BATERINE
PulseDive ka një bateri të brendshme 1650mAh Lithium Polimer. Ngarkoni PulseDive
para përdorimit fillestar. Karikimi do kerkoje rreth 2 ore.
Karikimi
Ju mund ta ngarkoni pajisjen me një karikues USB, një powerbank, në një PC ose
në makinën tuaj duke përdorur kabllin e karikimit ne paketim.
* Koha e karikimit mund të jetë më e gjatë për karikuesit USB të vlerësuar më pak
se 1 Amp ose më të vjetër të PC-ve.
Ndërsa po karikoni, LED i kuq do të ndizet i fortë. Kur bateria të jetë e plotë, LED-të
e gjelbër dhe të kuq do të ndizen së bashku. Nëse ka ndonjë problem gjatë ngarkimit,
LED jeshil do pulsoje.
Indikatoret e Baterise
Në fillim:
LED i kuq dhe jeshil ndizen njëkohesisht: Bateria është e plotë
LED i gjelbërt i ndezur një herë: Bateria është gjysma e plotë
LED i kuq pulson një herë: Bateria është bosh
Kur bateritë janë zbrazur plotësisht, LED-të e kuqe dhe jeshile ndizen çdo 5 sekonda.
Për një periudhë të shkurtër kohe, pajisja do të vazhdojë të funksionojë dhe më pas
do të lëshojë një beep të vetëm dhe do të fiket ".
Kufizime te Baterise!
E RËNDËSISHME! Pajisja nuk funksionon gjatë karikimit.
Mos e ekspozoni pajisjen në temperatura ekstreme (për shembull bagazhi i
automjetit ose ne kroskot)
Mos e ngarkoni baterinë në temperaturë mbi 35 ° C (95 ° F) ose nën 0 ° C (32 ° F).
Bateria PulseDive mund të zëvendësohet vetëm nga Nokta Makro Detektorë ose
qendrat e tij të autorizuara të shërbimit.
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FUNKSIONIMI I PAJISJES
Gjatë funksionimit të PulseDive, LED gjelbër pulson një herë kur shtypni ndonjë
buton. Ndizet i fortë kur butonat shtypen dhe mbahen te shtypur.
Butoni ON - OFF i ndezjes dhe fikjes
Shtypni butonin e fikjes një herë për të ndezur pajisjen. Do të dëgjohet një
zhurmë dhe LED do të ndizen sipas statusit të jetës së baterisë. Për ta fikur
pajisjen, shtypni dhe mbani butonin e ndezjes. Do të dëgjohen beep të dyfishtë,
pavarësisht nga mënyra e përdorur, dhe të dy LED do të ndizen njëkohësisht.
Pajisja automatikisht leshon tingull vetvetiu kur është e ndezur. Prandaj, mbajeni
pajisjen larg objekteve metalike ndërsa e ndizni atë. Nëse do të përdorni pajisjen
në rërë të lagësht plazhi ose në tokë shumë të mineralizuar, rekomandohet që
të ndizni pajisjen duke vendosur spiralen e kërkimit në tokë ose për ta kthyer
pajisjen dhe rivendosur atë në tokë. Edhe pse kjo rezulton në një humbje të
vogël të thellësisë, ajo siguron një operacion më të qëndrueshëm.
Ju gjithashtu mund të rindizni pajisjen tuaj menjëherë kur pajisja lëshon
sinjale false. Për të rindezur pajisjen, shtypni një herë butonin e ndezjes. Mos
e rivendosni pajisjen mbi objektet metalike. Përndryshe, pajisja do të pësojë
humbje të thellësisë.
Kur pajisja është e fikur dhe ndizet, ajo do të fillojë me opsionete fundit të ruajtura.
MENYRAT E KERKIMIT
Pajisja ka 3 programe kerkimi: Audio, dridhje, audio dhe dridhje.
Shtypni butonin F per te ndryshuar programin
Drita Led e kuqe
Përveç mënyrave të mësipërme të zbulimit, PulseDive gjithashtu ka një LED të
kuqe që tregon zbulimin e metaleve.
Kur aktivizohet LED i kuq, ai ndizet një herë në zbulimin e metaleve, pavarësisht
nga mënyra e përdorur. Ndërsa i afroheni më shumë objektivit, ai ndizet më
shpejt dhe më shpesh.
Për të ndezur / fikur LED-in e kuq, shtypni dhe mbani butonin e rregullimit (A).
NDJESHMERIA
Ekzistojnë 5 nivele të ndjeshmërisë. Për të rregulluar ndjeshmërinë, shtypni
butonin e rregullimit (A) ndërsa mbani shtypur butonin e funksionit (F). Sa
herë që shtypni butonin A, ndjeshmëria rritet 1 nivel. Cdo nivel tregohet nga
një numër sinjalesh dhe / ose dridhjesh në varësi të programit të përdorur.
Për shembull, niveli 4 tregohet nga 4 sinjlae dhe / ose dridhje. Me ndjeshmëri
maksimale -level 5- pajisja lëshon një rrahje të gjatë dhe / ose dridhje. Nëse
LED i kuq është aktiv, ndizet i fortë.
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FUNKSIONIMI I PAJISJES
Brenda vrimave shumë të mineralizuara, pajisja mund të prodhojë sinjale false.
Në një rast të tillë, zvogëloni ndjeshmërinë.
Drita LED
Për të aktivizuar elektrik dore, shtypni një herë butonin e rregullimit (A) ndërsa
pajisja është e ndezur. Shtypni përsëri për të fikur.
PROGRAMI I ZHYTJES
Nëse jeni duke u zhytur me PulseDive, duhet të ndërroni pajisjen në programin
e zhytjes në mënyrë që të parandaloni që butonat të shtypen nga presioni i ujit.
Ndërsa në programin e zhytjes, butonat janë të kyçur dhe nuk funksionojnë.
Prandaj, sigurohuni që pajisja të jetë vendosur në opsionet e dëshiruara para
se të kaloni në programin e zhytjes. Cilësimet e rekomanduara janë dridhja dhe
LED i kuq për tu ndezur.
Mbajeni pajisjen me kokë poshtë (LED me drejtim poshtë) siç tregohet në foto
dhe shtypni njëkohësisht butonin A dhe F. LED i gjelbër do të ndizet dhe një
zhurmë do të dëgjohet dhe / ose pajisja do të dridhet në varësi të programit
të përdorur. Nëse LED i kuq është ndezur, ai gjithashtu do të pulsoje një herë.

A

F

Në programin e zhytjes, pajisja nuk do të zbulojë asnjë shënjestër nqs e mbani
ate me kokë poshtë. Ajo do të zbulojë objektivat kur ju e rrokullisni dhe mbani
atë në mënyrën e duhur.
Përsëritni hapat e mësipërm për të dalë ngaprogrami i zhytjes. Kur dilni
ngaprogrami i zhytjes, do të dëgjohet vetëm një sinjal dhe / ose pajisja do të
dridhet në varësi të programit të përdorur; LED jeshil nuk do të ndizet. Nëse
LED i kuq është ndezur, ai gjithashtu do të pulsoje një herë.
E RËNDËSISHME! PulseDive nuk do të kalojë në programin e zhytjes ndërsa
eshte duke kerkuar!
SHENIM: Kufjet pa tela nuk do të funksionojnë nëse pajisja është ndezur në
programin e zhytjes ndërsa jane lidhur kufjet pa tel. Kufjet pa tel do të lidhen
automatikisht pasi pajisja të dalë ngaprogrami i zhytjes.
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FUNKSIONIMI I PAJISJES
E RENDESISHME! PulseDive vjen me 2 mbulesa të baterisë. Ndërsa përdorni
pajisjen në programin e zhytjes, përdorni mbulesën e baterisë që është
bashkangjitur në pajisje dhe ndërsa përdorni pajisjen në tokë, përdorni atë
që është projektuar për përdorim të tokës për të marrë një volum më të lartë.
Për të parandaluar filtrin, i cili përdoret në kapakun për përdorimin e tokës,
nga ndonjë dëmtim, mos futni sende të mprehta në vrimat për pastrim ose
për ndonjë qëllim tjetër.
ALARM KUNDER HUMBJES
PulseDive ka një karakteristikë të alarmit kunder humbjes e cila e bën më të
lehtë gjetjen e pajisjes në rast se e humbni. Nëse nuk shtypet asnjë buton
dhe / ose nëse pajisja nuk zbulon ndonjë synim për 5 minuta, alarmi i humbur
aktivizohet. Ai fillon të lëshojë sinjale në intervale të shkurtër dhe drita LED
fillon të ndizet.
Kur alarmi i humbur aktivizohet ndërsa pajisja është e lidhur me kufjet pa tel,
audio dëgjohet përmes pajisjes dhe jo me kufjet.
NDRYSHIMI I FREKUENCAVE
Përdoret për të parandaluar ndërhyrjen e pajisjes me detektorë të tjerë aty
pranë.
Për të zhvendosur frekuencën, shtypni butonin e ndezjes ndërsa mbani shtypur
butonin F poshtë. Sa herë që shtypni butonin e fikjes, do të dëgjohet një zhurmë
dhe / ose pajisja do të dridhet dhe frekuenca do të zhvendoset 1 hap. Ka 40
hapa në ndërrimin e frekuencës. Frekuenca qendrore, e cila është parazgjedhja
e fabrikës, tregohet nga sinjale / dridhje të dyfishta.
LIDHJA E KUFJEVE WIRELESS
PulseDive ka një modul të brendshëm lidhjeje pa tel për përdorimin e kufjeve.
Për të aktivizuar lidhjen pa tel, ndizni pajisjen ndërsa mbani shtypur butonin
F. LED i gjelbër do të fillojë të ndizet në interval të caktuar për të treguar që
moduli pa tel është i ndezur.
Për ta fikur lidhjen pa tel, fikni pajisjen ndërsa mbani shtypur butonin F.
Udhëzimet e çiftimit mund të gjenden në kufje pa tel Nokta Makro 2.4GHz të
cilat shiten veç e veç.
E RËNDËSISHME! Nëse lidhja wireless është e ndezur por pajisja nuk është e
lidhur me kufjet pa tel, pajisja do të bëjë një kërkim të kanalit dhe LED i gjelbër
do të ndizet për gati 5 sekonda në fillimin e tij. Gjatë kësaj periudhe, pajisja NUK
do të zbulojë metalin!
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Specifikime Teknike
Parimi i Punes
Frekuenca Operative
Ndryshimi i Frekuencave
Kunder Ujit
Punon ne Modulin Wireless
Programet e Kerkimit
Ndjeshmeria
Gjatesia
Pesha

Bateria
Koha Karikimit
Garancia

: Pulse Induction
: 3kHz
: PO
: IP68 - Deri 60 m (200 ft)
: PO
: Audio ( me ze)/ Dridhje/ Audio+ Dridhje
: 5 Nivele
: Scuba Detector: 39cm. (15.3'')
: Pinpointer: 28cm. (11'')
: Scuba Detector: 419gr. (14.8oz) duke perfshire
mbulesen e pllakes
: Pinpointer: 286 gr. (10oz) duke perfshire gjithe
pajisjen
: 1650mAh Lithium Polymer
: ~ 2 ore
: 2 vjet

Detektorët Nokta Makro rezervojnë të drejtën të ndryshojnë modelin,
specifikimet ose aksesorët pa njoftim dhe pa ndonjë detyrim ose përgjegjësi
për keto ndryshime sidoqofte.

E RENDESISHME

Për Konsumatorët brenda Bashkimit Evropian: Mos e hidhni këtë pajisje
në mbeturinat e tjera shtëpiake. Simboli i kutisë së rrotave të kryqëzuar
në këtë pajisje tregon që kjo njësi nuk duhet të depozitohet bashke me
mbeturinat shtëpiake, por te riciklohet në përputhje me rregulloret e
qeverisjes vendore dhe kërkesat mjedisore.

KKPDS-SQ
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