
Viktige Garrett Pro Pointer II tips! 

Gratulerer med Garrett Pro Pointer II finsøkings-probe, versjon 2 av verdens mest brukte pinpointer.  

Nedenfor følger noen råd - som hvis de følges - vil hjelpe deg å få fullt utbytte av – og lang levetid på 

din nye Pro Pointer II. 

I tillegg til disse rådene - selv om Garrett Pro Pointer II er meget enkel i bruk – ta deg allikevel tid til å 

lese i den vedlagte bruksanvisningen (engelsk). Det er nemlig noen gode bruker- og vedlikeholds tips 

å finne i bruksanvisningen.  

Lett trykk, med pinpointeren pekende ut i luften 

Selve bruken av Garrett Pro Pointer II er uhyre enkel. Skru den av og på med et lett trykk rett ut og 

inn på bryteren. NB! Unngå «skyvebevegelse» med tommelen når du skrur den av og på, da det over 

tid kan medføre at gummihetten over bryteren løsner. Hold Pro Pointer II rett ut i luften (vekk fra 

metall) når du skrur den på. To korte pip og LED-lys på indikerer at den er klar til bruk. 

Tape over høytalerhullet 

Du kan med fordel tape over høytalerhullet bakenfor bryteren med litt elektrikertape (et par runder 

rundt skaftet). Dette vil forhindre at jord og vann tetter til hullet, noe som på sikt kan bli et problem. 

Ved å tape over høytalerhullet vil også lyden fra detektoren dempes litt, til et lydnivå de fleste finner 

mer behagelig. 

Åpne den og legg den på tørk! 

Garrett Pro Pointer II skal ikke brukes under vann, da den ikke er 100% vanntett. Men er 

høytalerhullet tapet over så kan du godt bruke den i regnvær. Den tåler litt vann og søle, men må 

altså ikke utsettes for vanntrykk (brukes under vann). Har du vært ute en regntung dag og Pro 

Pointeren er blitt våt og grisete, så skyll og rengjør gjerne forsiktig med rennende vann. Og så 

kommer det viktige: Legg den deretter «til tørk» over natten (eller lenger) på et varmt sted med 

batterilokket av og tape fjernet fra høytalerhullet. (sett på ny tape før du tar den i bruk igjen) Gode 

steder å legge den er oppe på en varmtvannsbereder eller på et oppvarmet badegulv.  

Batteri og O-ring 

Ved gjengene på batteridekselet sitter det en gummi o-ring som er der for å holde fukt og vann ute. 

Rengjør denne o-ringen og sporet den ligger i når du ser det er behov for dette. Derom du ikke skal 

bruke Pro Pointeren på en stund, ta ut batteriet før den legges til oppbevaring.  

Et vekslende «dual-tone / sirene» signal fra proben vil indikere når batterispenningen er lav og 

batteriet må byttes. Du kan som regel regne med flere detektor turer på ett 9V batteri i Pro 

Pointeren, men ha alltid et i reserve-batteri liggende i bilen, eller aller helst på deg. Alkalisk engangs 

9V batteri er det som anbefales fra Garrett. 

Brukertips- og teknikker, les bruksanvisningen! 

I bruksanvisningen finner du brukerinstruksjoner, brukerteknikker og lokaliseringsteknikker. Du 

finner også informasjon om hvordan du lett kan kalibrere proben til å bli mindre følsom, «tune den 

ned» hvis du synes den gir signal i hele hullet du har gravd. (ofte pga et stort objekt nær hullet) 

Følg rådene over, og du vil ha mye glede av Garrett Pro Pointeren i årene som kommer! Lykke til! 


