
Instrukcja Arva NEO PRO - tłumaczenie oryginalnej wersji w języku angielskim (EN). 

str. 4 - 5 EN oryginału 

Gratulujemy zakupu nowego detektora Arva. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wszystkie kluczowe informacje 

potrzebne do obsługi tego urządzenia. Instrukcja w języku EN jest również dostępna na stronie internetowej pod 

„DOWNLOADS” https://www.arva-equipment.com/en/content/20-user-manuals-downloads.  Zarejestruj detektor 

ARVA na stronie: www.arva-equipment.com aby uzyskać kolejną 3-letnią gwarancję (musisz zarejestrować swoje 

urządzenie w ciągu 2 lat od daty zakupu). 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

1 / ROZPOCZĘCIE PRACY 

2 / TRYB NADAWANIA 

3 / TRYB WYSZUKIWANIA 

4 / SONDOWANIE - WYKOPANIE 

5 / ZAKŁÓCENIA 

6 / GWARANCJA – UTRZYMANIE - CYKL ŻYCIA 

7 / DEKLARACJA ZGODNOŚCI (na końcu instrukcji) 

1.1 / DANE TECHNICZNE • 3 antenowy detektor z trybem cyfrowym i analogowym• Częstotliwość: 457 kHz • 

Szerokość pasma wyszukiwania: 70 m • Maksymalna szerokość w trybie analogowym: 80 m • Aktywne 

zarządzanie zakłóceniami • Automatyczny powrót do transmisji za pomocą czujnika ruchu • Zasilanie: 3 baterie 

alkaliczne AAA / LR03 • Żywotność baterii w trybie nadawania: 350 godzin • Zakres temperatur pracy: -20 ° C do 

+ 45 ° C • Waga: 240 g (z bateriami) 

ON / OFF BUTTON - przełącznik WŁĄCZ / WZŁĄCZ 

SEND / SEARCH SELECTOR - przełącznik SEND / SEARCH (NADAWANIE / WYSZUKIWANIE) 

MARKING BUTTON - MARKING (zapis zasypanej ofiary w pamięci detektora) 

DECREASE GAIN „–“  IN ANALOG MODE SCROLL „DOWN“ MENU - przycisk ZMNIEJSZENIA CZUŁOŚCI W TRYBIE 

ANALOGOWYM, lub przejdź  W DÓŁ w menu 

INCREASE GAIN „+“  IN ANALOG MODE SCROLL „UP“ MENU - przycisk ZWIĘKSZENIA CZUŁOŚCI W TRYBIE 

ANALOGOWYM, lub przejdź W GÓRĘ w menu 

HOLSTER – kabura detektora 

ELASTIC ATTACHMENT LANYARD  - sznurek elastyczny 
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Informacje zawarte w tej instrukcji obsługi służą wyłącznie do celów informacyjnych i mogą zostać zmienione w 

dowolnym momencie. Specyfikacje techniczne i specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia w 

przypadku przyszłych wersji tego lub innego sprzętu. 

ARVA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewłaściwe użytkowanie lub nieprzestrzeganie przepisów i 

instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, za nieautoryzowane modyfikacje urządzenia, dalsze użytkowanie 

urządzenia pomimo oczywistego zużycia lub nieprawidłowego działania lub niewłaściwego użycia lub niewłaściwej 

naprawy. 

Nie wyrzucaj tego urządzenia wraz z odpadami domowymi: 

 Symbol recyklingu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Twoim 

obowiązkiem jest dostarczenie odpadu do wyznaczonego centrum recyklingu, w którym go możesz poddać do 

https://www.arva-equipment.com/en/content/20-user-manuals-downloads


recyklacji lub likwidacji. Oddzielna likwidacja i recykling odpadów przyczyni się do ochrony naszych zasobów 

naturalnych i zapewni bezpieczne, ekologiczne usuwanie odpadów. Aby uzyskać więcej informacji na temat 

najbliższego domowego centrum recyklingu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją 

odpadów lub sklepem, w którym był zakupiony produkt. 

1.3 / ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Ćwiczenia usprawniają i uczą prawidłowego korzystania ze sprzętu, co jest niezbędne do poszukiwań lawinowych. 

Aktywności poza trasami, takie jak jazda na nartach / snowboardzie, wędrówki piesze i alpinizm to czynności 

związane z ryzykiem, a noszenie / korzystanie z detektora nie powinno wpływać na podejmowanie pochopnej decyzji 

w ryzykownej sytuacji. Jest dobrze wiedzieć, kiedy jest warto zawrócić... 

1.4 / PRZECHOWYWANIE - BATERIE 

Przechowuj detektor w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Jeśli 

przechowujesz urządzenie przez dłuższy czas, to wyjmij baterię. Twój detektor nie jest objęty gwarancją w przypadku 

wycieku baterii. Kontroluj urządzenie regularnie, aby upewnić się, że przełącznik NADAWANIE / WYSZUKIWANIE oraz 

ekran działają prawidłowo i nie ma śladów korozji w komorze baterii. NEO PRO działa wyłącznie z trzemi bateriami 

alkalicznymi AAA / LR03. Nie używaj baterii litowych ani akumulatorów. Naklejka w komorze baterii jest ważna dla 

obsługi – gwarancji dla klienta, nie należy jej usuwać. Podczas wymiany baterii, wymień wszystkie 3 baterie w tym 

samym czasie. Po wymianie baterii upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo zamknięta. 

Ważne dla Szwajcarii: Załącznik 4.10 dla SR814.013 dotyczy akumulatorów. 

! UWAGA: Jeśli baterie zostaną wrzucone do ognia lub wymienione za niewłaściwy typ, to może nastąpić jejich 

explozja. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi prawidłowej utylizacji zużytej baterii. 

 

 

1.5 / USTAWIENIA DETEKTORA  
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Aby skonfigurować swój detektor, to wykonaj następującą procedurę: 

1. Wyłącz urządzenie 

2. Ustaw przełącznik SEND / SEARCH na SEARCH 

3. Włącz urządzenie wciskając przycisk ZNAKOWANIE / MARKING do momentu pojawienia się pierwszego 

ustawienia: automatyczny czas powrotu do NADAWANIA (gdy POSZUKUJE i nie ruszam się = jestem pod drugą 

lawiną), na ekranie miga cyfra „4”. 
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Opóźnienie funkcji AUTO REVERT, po którym urządzenie automatycznie powraca do funkcji NADAWANIE, jest 

oryginalnie ustawione na 4 minuty. Aby zmienić pierwsze ustawienie, naciśnij przycisk MARKING, a następnie 

przewiń różne opcje za pomocą przycisków ▲ i ▼ (0 = wyłącza automatyczny powrót do NADAWANIA, możesz 

wybrać czas / 2 min / 4 min / 8 min), a następnie potwierdź wybór, naciskając przycisk MARKING. 

4. Przyciś przycisk ▲ dla drugiego ustawienia: ustawiania ODLEGŁOŚCI OZNACZENIA / MARKOWANIA, do której 

możesz wykonać MARKOWANIE yaszpanego. 

5. Ustawiona odległość dla MARKOWANIA wynosi 3 metry. Aby zmienić oryginalne ustawienie, naciśnij przycisk 

MARKING, a następnie przewiń różne opcje za pomocą przycisków ▲ i ▼ (3 metry / 5 metrów), a następnie naciśnij 

przycisk MARKING w celu potwierdzenia wyboru. 

6. Naciśnij przycisk ▲ dla trzeciego ustawienia: aktywacja funkcji GROUP CHECK (patrz punkt 3.1. GROUP AND 

FREQUENCY CHECK). 



7. Funkcja GROUP CHECK  / KONTROLA GRUPY jest oryginalnie włączona. Aby zmienić ustawienia, naciśnij przycisk 

MARKING, następnie przewiń różne opcje za pomocą przycisków ▲ i ▼ (1 = KONTROLA GRUPY włączona / 0 = 

KONTROLA GRUPY wyłączona), a następnie naciśnij przycisk MARKING, aby potwierdzić wybór. 

8. Naciśnij przycisk ▲ dla czwartego ustawienia: aktywacja funkcji ZARZĄDZANIA ZAKŁÓCENIAMI / INTERFERENCE 

MANAGEMENT. 

9. Funkcja aktywnego zarządzania interferencjami  /zakłoceniami jest oryginalnie włączona. Aby zmienić ustawienia, 

naciśnij przycisk MARKING, a następnie przewiń różne opcje za pomocą przycisków ▲ i ▼ (1 = aktywna interferencja 

włączona / 0 = aktywna interferencja wyłączona), a następnie potwierdź swój wybór, naciskając MARKING. 

10. Naciśnij przycisk ▲ dla piątego ustawienia: aktywacja funkcji PRZEWIJANIE / SCROLL. 

11. Funkcja PRZEWIJANIE jest oryginalnie wyłączona. Aby zmienić ustawienie, naciśnij przycisk MARKING, następnie 

przewiń różne opcje za pomocą przycisków ▲ i ▼ (1 = tryb PRZEWIJANIA włączony / 0 = tryb PRZEWIJANIA 

wyłączony), a następnie naciśnij przycisk MARKING, aby potwierdzić. 

12. Naciśnij przycisk ▲, aby wejść do końca menu (na ekranie miga „END - KONIEC”). 

13. Naciśnij przycisk MARKING, aby zapisać wprowadzone zmiany i wyjść z menu. 
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2 / TRANSMIT MODE  - TRYB NADAWANIA  

2.1 WŁĄCZENIE URZĄDZENIA 

Urządzenie jest wyłączane, gdy przełącznik ON / OFF jest ustawiony w pozycji „OFF”. Aby włączyć urządzenie, należy 

ustawić przełącznik ON / OFF o 90 ° w położenie „ON”. Przełączanie jest zakończone, gdy usłyszysz wyraźnie 

„kliknięcie” podczas obracania, a końcówka przełącznika wskaże „ON”. Po włączeniu urządzenia zacznie 

automatycznie sprawdzane – autotest, czy wszystkie główne funkcje działają poprawnie. Sprawdź, czy autotest 

przebiega prawidłowo i zwróć uwagę na wszelkie komunikaty o błędach, które mogą pojawić się po włączeniu 

urządzenia. 

Następnie urządzenie wyświetla zainstalowaną wersję oprogramowania i pozostałą pojemność baterii. Zalecamy 

wymianę baterii gdy tylko ich pojemność spadnie poniżej 50%. Przytrzymanie przycisku MARKING w trybie 

NADAWANIA pozwala w dowolnym momencie sprawdzić stan naładowania baterii. 

Po zakończeniu fazy uruchamiania, urządzenie oferuje wykonanie KONTROLI GRUPY (patrz paragraf 3.1. GRUP CHECK 

I CZĘSTOTLIWOŚCI), a następnie automatycznie przełącza się do NADAWANIA - Migająca strzałka w górnej środkowej 

części ekranu potwierdza, że detektor jest w trybie NADAWANIA. 

2.2 / NOSZENIE URZĄDZENIA  

Upewnij się, że karabinek na gumce jest połączony z paskiem (2 opcje - lewy lub prawy), umieść urządzenie w 

kaburze ekranem skierowanym na zewnątrz i zamknij kabure klamrą. Detektor NEO PRO powinien być zakładany na 

bieliznę termoaktywną = warstwę podstawową jak najbliżej ciała. 

2.3 / WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA 

Aby wyłączyć urządzenie, należy przełączyć włącznik / wyłącznik o 90 ° - równolegle do znaku „OFF”. Przełącznik jest 

prawidłowo zablokowany, jeśli jest ustawiony równolegle do znaku „OFF” i słychać mechaniczne „kliknięcie”. 

3 / TRYB WYSZUKIWANIA 

W przypadku lawiny i późniejszego przeszukania wyjmij urządzenie z kabury lub kieszeni, przesuń przełącznik SEND / 

SEARCH do przodu - w okienku przycisku pojawi się SEARCH. 

3.1 / KONTROLA GRUPY I CZĘSTOTLIWOŚCI / GROUP CHECK 
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Przed rozpoczęciem wycieczki upewnij się, że detektory wszystkich uczestników są w trybie NADAWANIA. Lider 

grupy powinien przełączyć swoje urządzenie w tryb GROUP CHECK, aby sprawdzić detektory innych członków grupy. 

Gdy włączysz NEO PRO w trybie NADAWANIA, to po wykonaniu autotestu na ekranie pojawi sie informacja o opcji 

GROUP CHECK =  na ekranie pojawią się litery „CH”, dla potwierdzenia naciśnij przycisk MARKING. 

Będziesz wtedy mógł indywidualnie przetestować urządzenia swoich partnerów w odległości do około 1 m. Ważne 

jest, aby zachować odległość 1 m między urządzeniami, w przeciwnym razie urządzenie zacznie „wydawać dwa 

sygnały dźwiękowe BEEP”, aby poinformować Cię, że urządzenia są zbyt blisko lub zbyt daleko od siebie. W trybie 

GROUP CHECK NEO PRO rozpoczyna analizę częstotliwości transmisji. Jeśli częstotliwość nie odpowiada 

obowiązującym normom, wyświetlany jest komunikat „NO / nie”, wskazujący, że kontrolowane urządzenie nie działa 

prawidłowo i należy je przesłać do obsługi klienta. Jeśli częstotliwość odpowiada normie, to na ekranie pojawi się 

odczyt odległości i można kontynuować sprawdzanie mocy nadawania. 

Wykonaj następujące kroki, aby sprawdzić: 

• Jeśli wyświetlana odległość jest w zakresie od 0,5 do 1,5 m i znajdujesz się ok. 1 m od kontrolowanego urządzenia, 

a Twoje urządzenie emituje standardowy dźwięk wyszukiwania (który wskazuje, że moc nadawania spełnia 

standardowe wymagania), wszystko jest w porządku. 

• Jeżeli wyświetlana odległość jest inna (nie w zakresie 0,5 do 1,5 m) oznacza to, że moc nadawania nie odpowiada 

normie i urządzenie należy przesłać do serwisu w celu dalszej kontroli i konserwacji. 

Po zakończeniu sprawdzania grupy naciśnij przycisk MARKING, aby przejść do trybu NADAWANIA. Na zakończenie 

sprawdź również urządzenie lidera grupy z jednym ze sprawdzonych urządzeń. 

3.2 / RATUNEK  
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3.2.1 / KROK 1: WYSZUKIWANIE SYGNAŁU  / SIGNAL SEARCH 

Wyjmij NEO PRO z kabury i przełącz urządzenie w tryb SEARCH. Rozpocznij poszukiwanie sygnału, pokonując lawinę, 

używając jednej z dwóch technik przedstawionych na schematach w oryginale EN str. 13. 

Ważne jest, aby skierować detektor w kierunku lawiny, równolegle do stoku. Uważnie obserwuj pierwsze oznaki 

sygnału i jednocześnie zwracaj uwagę na wszelkie ślady wizualne (kijki, narty i ubrania). Gdy tylko wykryjesz sygnał, 

na ekranie pojawi się piktogram - symbol ofiary. 
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Piktogramy ofiar znajdują się w lewym dolnym rogu ekranu. Symbol „+” oznacza, że są więcej niż trzy ofiary. 

3.2.2 / KROK 2: POSZUKIWANIE – PODĄŻANIE ZA SYGNAŁEM 

Kiedy jeden z piktogramów „ofiary” zaczyna migać, oznacza to, że Twoje urządzenie skupiło się na odebranym 

sygnale NADAWANYM przez tę ofiarę, więc możesz podążać za sygnałem. Trzymaj urządzenie w dłoni równolegle do 

zbocza i postępuj zgodnie z kierunkiem wskazanym strzalką na ekranie. Zwróć uwagę na odległość (wartość 

odległości powinna sie zmniejszać) i kierunek wskazany na ekranie. Ofiary są uszeregowane według mocy sygnału od 

najsilniejszego do najsłabszego. Jeśli zbliżysz się podczas poszukiwań do innego zasypanego, piktogram 

odpowiadający tej ofierze również zacznie migać. (Moce nadawania są zależne od kierunku głównej anteny). 

Jeśli nie poszukujesz we właściwym kierunku ( ale w przeciwnym), rozlega się alarm „U” = „skręt ”. Na ekranie pojawi 

się strzałka wskazująca, że należy zawrócić o 180 ° i skierować w przeciwnym kierunku = to znaczy we właściwym 

kierunku – piktogram na stronie 14. 



W przypadku zasypania więcej niż jednej ofiary: FUNKCJA PRZEWIJANIA / SCROLL: podczas korzystania z funkcji 

przewijania (patrz punkt 1.5. USTAWIENIA URZĄDZENIA), masz możliwość wyboru ofiary do wyszukania. Użyj 

przycisków „+” i „-”, aby wybrać ofiarę, którą chcesz odnaleźć (piktogram wybranej ofiary miga). Uwaga, funkcja ta 

zarezerwowana jest dla doświadczonych użytkowników posiadających solidne umiejętności, przeszkolenie i 

doświadczenie w odnajdywaniu ofiar lawin i ich ratowaniu. 

3.2.3 / KROK 3: WYSZUKIWANIE DOKŁADNE - FINAŁ 

Gdy na ekranie pojawi się informacja, że jesteś „3 metry” od zasypanego, urządzenie nie będzie już wskazywać 

kierunku. W tym momencie musisz przeprowadzić dokładne wyszukiwanie za pomocą „Krzyża”. 2. Trzzmaj detektor 

tuż nad powierzchnią śniegu i wykonuj ruchy w ksztalcie krzyża – w osiach X i Y. Znajdź punkt, w którym odczyt 

odległości na osiach X i Y jest najniższy – oznacz to miejsce na powierzchni śniegu = tutaj bedzie zaczynać 

sondowanie. 

Funkcja MARKIWANIA = ZNAKOWANIA (w przypadku większej liczby zakopanych): 

Kiedy jesteś w odleglości mniejszej niż 3 m (lub 5 m - w zależności od ustawienia)  od osoby zasypanej, ikona – 

MARKING „P“ miga w prawym górnym rogu ekranu. Naciśnij przycisk MARKING, aby oznaczyć ofiarę. Detektor 

natychmiast zacznie szukać kolejnej ofiary, która nie została jeszcze oznaczona. Po zlokalizowaniu pierwszego 

zasypanego zalecamy cofnięcie się do tyłu o 1 m, a dopiero potem wykonanie MARKINGu = w celu przyspieszenia 

przechwytywania następnego sygnału. Po MARKINGu zasypanego, flaga P pojawi się na ekranie obok piktogramu / 

symbolu zasypanego. 

3.3 / ANALOG SEARCH MODE – wyszukiwanie w trybie ANALOG 

W niektórych sytuacjach bardziej efektywne jest przełączenie urządzenia w tryb wyszukiwania analogowego. Gdy 

urządzenie jest w trybie wyszukiwania SEARCH, można włączyć tryb wyszukiwania analogowego, naciskając kciukami 

jednocześnie przycisk „+” i przycisk „-”. 
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W trybie wyszukiwania analogowego ratownik może regulować czułość sygnału podczas wyszukiwania za pomocą 

przycisków „+” i „-”. Na ekranie migają odpowiednie strzałki jako „pomoc”, aby ustawić optymalną czułość. 

Tryb wyszukiwania analogowego jest zalecany tylko dla profesjonalnych ratowników, aby ułatwić wyszukiwanie w 

komplikowanej sytuacji. 

3.4 / AUTOMATYCZNY POWRÓT DO TRYBU NADAWANIA 

W przypadku wtórnej lawiny urządzenie umożliwia automatyczne przełączenie sie z powrotem do trybu 

NADAWANIA sygnału. NEO PRO jest wyposażony w czujnik ruchu, który umożliwia wykrycie zatrzymania ruchu = jeśli 

ratownik jest unieruchomiony = zasypany. Po ustanowionym czasie urządzenie automatycznie przełącza się do trybu 

NADAWANIU. Tryb ten można ustawić na 2, 4 lub 8 minuty jako opcje w menu (ustawienie urządzenia) lub po prostu 

całkowicie wyłączyć (patrz punkt 1.5. USTAWIENIA URZĄDZENIA).  Pierwotne ustawienie to 4 minuty, po których 

urządzenie automatycznie powraca do trybu NADAWANIA. Jeśli detektor nie wykryje ruchu w ciągu 4 minut, rozlega 

się sygnał dźwiękowy jako ostrzezenie ratownika i czeka na jego potwierdzenie, że chce kontynuować w trybie 

SEARCH / SZUKAJ. Naciśnij przycisk MARKING, aby potwierdzić, że kontynuujesz SZUKANIE. Jeśli nie wykonasz 

potwierdzenia, to detektor automatycznie powróci do trybu NADAWANIA. 

 

 

4 / SONDOWANIE - WYKOPANIE 

Zanim zaczniesz sondować, upewnij się, że umieściłeś swoj detektor w kaburze, aby chronić go przed zimnem i 

możliwymi wstrząsami. Po zlokalizowaniu miejsca, w którym prawdopodobnie znajduje się ofiara, musisz szybko 

rozpocząć sondowanie. Zlokalizuj zasypanego poprzez sondowanie w kształcie zwiekszajacych sie spiral - patrz. 



obrazek na str. 17 - stopniowo od punktu z minimalną odległością wykrytą przez Twoj detektor. Sonda powinna być 

kierowana prostopadle do powierzchni śniegu. 

 

Tryb CZUWANIA - tryb STAND BY 

Jeśli pracujesz na lawinie podczas kopania lub wzkonujesz inne prace pomocnicze, to zalecamy przełączenie 

detektora w tryb czuwania STAND BY. Tryb ten odpowiada funkcji neutralnej, gdy detektor nie jest w trybie 

WYSZUKIWANIA ani NADAWANIA, ale pozostaje włączony a w razie potrzeby, daje ratownikowi możliwość 

automatycznego powrotu do trybu NADAWANIA. Tryb czuwania można włączyć w trybie SEARCH  naciskając przycisk 

MARKING i jednocześnie przestawiając przycisk SEND / SEARCH do pozycji SEND. 

W trybie CZUWANIA istnieje możliwość  umieszczenia detektora w kaburze bez ryzyka powrotu do trybu 

NADAWANIA i bez zakłócania prawie przebiegającego wyszukiwania. Aby ukończyć  tryb  CZUWANIA, ustaw 

przelacznik SEND / SEARCH do pozycji SEARCH. 

Statystycznie wykopywanie z lawiny zajmuje co najmniej tyle samo czasu co wyszukiwanie detektorem. Ważne jest 

zorganizowanie efektywnego wykopywania. Technika „przenośnika” w kształcie litery V jest wydajnym i skutecznym 

sposobem kopania. Po znalezieniu osoby jest ważne , aby jak najszybciej wyłączyć jego detektor – w zalezności od 

sytuacji, ale aż w bezpiecznym terenie. 

str. 18 - 19 EN oryginał 

5 / INTERFERENCE - ZAKŁÓCENIA 

Niektóre urządzenia elektroniczne a także instalacje elektryczne i elektromagnetyczne mogą być źródłem zakłóceń 

dla czynności detektora. 

Źródłami zakłóceń moga być: 

• Urzadzenia które nosimy: smartfony, radia, aparaty fotograficzne, monitory tętna, GPS itp. 

• Stałe urzadzenia: wieże retransmisyjne, linie energetyczne / urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej, 

wyciągi narciarskie - stacje z silnikami elektrycznymi itp. 

Aby zmniejszyć ryzyko degradacji sygnału, zalecamy aby detektor znajdował się jak najdalej od źródeł energii 

elektrycznej i elektromagnetycznej. 

5.1 / REKOMENDACJE W TRYBIE WYSZUKIWANIA 

Odsuń wszystkie metalowe i elektroniczne urządzenia co najmniej 50 cm od detektora. 

5.2 / ZALECENIA DOTYCZĄCE NADAWANIA 

Odsuń wszystkie metalowe i elektroniczne urządzenia co najmniej 20 cm od detektora. 

5.3 / AKTYWNE ZARZĄDZANIE ZAKŁÓCENIAMI 

Wraz z ogromnym wzrostem wykorzystania elektroniki i urządzeń do noszenia, zwiększył się potencjał zakłóceń 

elektromagnetycznych poszukiwanego sygnału. Aktywne zarządzanie zakłóceniami, które jest ustawione w 

detektorze NEO PRO, pozwala urządzeniu wykryć strefy zakłóceń i jeśli to konieczne, automatycznie zmniejszyć 

szerokość zasiegu / pasa wyszukiwania. Następnie użytkownik dostosowuje swoją strategię wyszukiwania w 

następujący sposób: 

Bez ingerencji teoretyczna szerokość pasa wyszukiwania wynosi 70 metrów. W przypadku wystąpienia zakłóceń, 

urządzenie zmniejsza szerokość pasa wyszukiwania do 30 m i na ekranie pojawi sie info „Sr30”. 

Jeśli zakłócenie wzrośnie i osiągnie drugi poziom, to detektor zmniejsza szerokość pasa wyszukiwania do 15 m i na 

ekranie pojawi sie info „Sr15”. 



W przypadku zakłóceń jest ważne, aby dostosować technikę wyszukiwania, zawężając pas wyszukiwania do 30 

metrów lub 15 metrów w zależności od poziomu zakłóceń. 

6 / GWARANCJA - KONSERWACJA - EXPLOATACJA 

Twoje urządzenie (bez baterii) jest objęte dwuletnią gwarancją od daty zakupu. Wszystkie detektory ARVA mają 

unikalny numer identyfikacyjny. 

Rejestracja Twojego urządzenia na www.arva-equipement.com pozwala nam połączyć Twoje dane kontaktowe z 

Twoim urządzeniem w celu optymalnego wykorzystania i przedłużyć gwarancję detektora o kolejne 3 lata. 

Wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem nie są objęte gwarancją. Gwarancja traci 

ważność, jeśli urządzenie zostało otwarte przez użytkownika lub niewykwalifikowaną osobę trzecią. W przypadku 

wszelkich napraw lub zgłoszeń do obsługi klienta, należy podać punkt sprzedaży (sklep lub sklep internetowy) wraz z 

faktura i szczegółowym opisem problemu. Zalecamy wysyłanie nam sprzętu raz na 3 lata w celu przeglądu i 

konserwacji (lub raz na 2 lata w przypadku profesjonalistów). 

 

Wiecej info: 

www.skialpshop.cz 

info@skialpshop.cz 

Sam Hawkins, s.r.o. 

Oldrichovice 591  

73961 Trinec 

Czech republic 
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