Mars MD POINTER
Ruční dohledávací detektor kovů
1. Dvojitý zvukový signál – MD POINTER je zapnut.
2. Jednoduchý zvukový signál – MD POINTER je vypnut.
3. MD POINTER se sám vypne – baterie jsou téměř vybité, měly by být vyměněny.
Základní charakteristika
MD POINTER je vysoce citlivý ruční detektor kovů pro hledání a lokalizaci malých kovových předmětů,
skrytých rozvodů, chladných zbraní (nože, meče atd.). Pokud se během hledání blížíte senzorem k cíli,
zvukový signál/vibrace zvýší intenzitu. Do pointeru se používá jedna baterie PP3 (9V). MD POINTER
má velice kvalitní plastový kryt. Je certifikovaný dle IP-64.
Balení obsahuje:
1. Mars MD POINTER
2. závěsný kroužek
3. pouzdro na opasek
4. uživatelskou příručku
Zapnutí/vypnutí Mars MD POINTERU
• předtím než zapnete detektor, ujistěte se, že v dosahu (cca 30 cm/12”)nejsou žádné kovové
předměty;
• stiskněte tlačítko jednou, uslyšíte krátké dvojité pípnutí a ucítíte vibrace – Mars MD POINTER
je zapnut;
• opět stiskněte tlačítko, uslyšíte dlouhý jednoduchý zvukový signál (pípnutí) a ucítíte vybrace –
Mars MD POINTER je vypnut.
Zapnutí/vypnutí tichého režimu:
• poté, co zapnete pointer, opět stiskněte tlačítko a podržte jej po dobu tří sekund, budou
následovat vibrace (silent) – pointer se přepne do tichého režimu a můžete pokračovat
v práci. Když vyhledáte cíl, pointer ho nyní ohlásí pouze vibracemi. Až pointer vypnete a opět
zapnete, zůstane nastaven tichý reživ tichém režimu;
• návrat do standardního hledacího režimu – zapněte detector, pak musíte stisknout a podržet
tlačítko po dobu dvou sekund, následuje krátké dvojité pípnutí a zavibrování – pointer se tak
přepne do standardního režimu (zvuk + vibrace).
V případě, že zapomenete pointer zapnutý po dvou minutách zazní „alarm proti ztrátě” (anti-lost
alarm) a opakované konstantní pípání bude vydáváno dokud se nevybije baterie.
Hledací senzor Mars MD POINTER může být namočen. Také ho můžete umýt pod tekoucí vodou.
UPOZORNĚNÍ!!! Mars MD POINTER nemůže být používán pod vodou. Ačkoliv je reproduktor chráněn
proti vlhkosti, tato ochrana není určena k trvalému ponoření do vody. Proto zamezte vstupu vody do
mřížky reproduktoru. V případě, že se pointer namočí nebo do vody spadne, co nejrychleji ho
vyndejte z vody, utřete, vyjměte baterie a nechte to vysušit na teplém suchém místě.
Na Mars MD POINTER se vztahuje záruka 24 měsíců od data nákupu.
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