
Vezeték nélkül A

GARRETT PRO-POINTER-rel! 
A LEGJOBB PINPOINTER MOST MÉG JOBB LETT! 

PRO-POINTER ®AT

All Terrain Pinpointer pontkereső 

AZ USA-
BAN 

KÉSZÜLT 

Látogassa meg a garrett.com weboldalt több információért



Exkluzív "talajkaparó él" 
A talaj könnyebb átrostálására, a 
talált tárgy könnyebb feltárására 

Csuklópánt rögzítése 
Vízálló hangszóró 

LED világítás Pontkereső hegye 

Vízálló elemtartó fedél            Be-/kikapcsoló és gyors újrahangoló gomb 

360 fokos fémdetektálás 

GARRETT PRO-POINTER® AT Z-LYNK 
Cikkszám: 1142200 

• Egy gombnyomásos szinkronizálás a Garrett Z-Lynk vezeték
nélküli vevőkkel.

• Vezeték nélküli kényelem: Még zajos környezetben is
könnyen meghallhatja a detektor és a pontkereső riasztásait a
fejhallgatóval (tengerparton, erős szélben, zsúfolt városi
környezetben, szervezett vadászaton).

• Gyors újrahangolás: A gomb egyszeri gyors megnyomása
azonnal kiiktatja a környezeti zavaró jeleket és csökkenti a
felismerési mezőt, hogy a nagyobb tárgyakat is precízen
lokalizálhassa.

• Egyetlen nyomógomb mindenre: Be-/kikapcsolás,
újrahangolás, érzékenység állítása (3 fokozat), és Csendes
üzemmód (csak rezgés).

• LED világítás: ha sötétben dolgozik.

• Elveszített pontkereső figyelmeztető jelzése

• Automatikus kikapcsolási funkció

• Gyárilag beépített csuklópántot rögzítő hurok, övtartó, és egy
9 voltos elem.

• Szabadalmaztatott proporcionális hangjelzés és
“talajkaparó él” a talaj könnyebb átrostálására.

MŰSZAKI ADATOK 
Modell neve: Garrett Pro-Pointer® AT Z-Lynk 
Terméknév: 1142200 
Üzemi hőmérséklet: -4ºF (-20ºC) és 130ºF (54ºC) között
Működési frekvencia: 11,5 kHz 
Vízállósági besorolás: Maximum 20 láb (6 méter) mélységig; IP 68
Hangolás: Automatikus vagy kézi újrahangolás 
Visszajelzés: Arányosan pulzáló hangjelzés/vibrálás 
Beállítási lehetőségek: Be-/kikapcsolás, újrahangolás, érzékenység 
Méretek: Hossz: 9" (22,9 cm) 

Vastagság: 1,5" (3,8 cm), hegyénél 0,875" (2,2 cm) 
Súly: 0,2 kg (6,5 uncia), elemmel együtt 
Elem: 1 db 9 voltos elem (gyárilag tartozék) 

Alkáli elemek használata javasolt a 
lehető leghosszabb üzemidő 
biztosításához. 

Garancia: 2 év korlátozott jótállás/gyártó általi javítás 
Szabadalmi információ: US 7,575,065; D583,261 

AZ USA-BAN 
KÉSZÜLT 

(Fent) A gyors újrahangolás funkcióval gyorsan újrahangolható a 
készülék, erősen mineralizált és sótartalmú talaj, ill. egyéb környezeti 

zavar esetén. 

(Fent) Egyszerű párosítás a Garrett MS-3 Z-Lynk vezeték nélkül 
fejhallgatóval, vagy bármelyik Garrett WR-1 Z-Lynk eszközzel. 

Az MS-3 vezeték nélkül fejhallgatón vagy a Garrett WR-1 Z-Lynk 
vevőn a folyamatos piros fényjelzés mutatja, ha sikeresen 

párosításra került az eszköz a pontkeresővel. 

A Garrett Pro-Pointer AT Z-Lynk  készüléket az Amerikai Egyesült 
Államokban gyártják, a Garrett ISO 9001 nemzetközi minőségbiztosítási 
rendszerének megfelelően, és megfelel az alábbi nemzetközi 
szabványoknak: 
• FCC • CE • RoHS • ICNIRP • IEC 529-IP 68 • IC • AS/NZ

1881 W. State Street 
Garland, TX 75042 

Tel: 1.972.494.6151 

Ingyenes szám: 
1.800.527.4011                (USA és Kanada) 

Email: sales@garrett.com 
Forgalmazó: Metector Kft., H-8296 

Monostorapáti,Petőfi u. 85. Tel:+36-30-439 7649




