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MANUAL DE UTILIZARE 
 

DETECTOR DE METALE METALLISCANNER MT 6 
Cod produs: 812511 

 
 

Atenție:  
1. MT 6 poate localiza numai obiectele metalice. Produsul nu poate afișa obiectele nemetalice, precum de ex. bârne de 

lemn sau tuburi PVC. 
2. Nu purtați bijuterii, inclusiv ceasuri cu brățară, în timp ce folosiți acest aparat. Metalul inclus în aceste obiect poate 

falsifica rezultatele obținute.  

 
 
INSTALAREA BATERIEI 

 Culisați capacul compartimentului baterii și conectați bateria 9 V la clema de 
conexiune. Instalați bateria în compartimentul baterii și apoi reașezați capacul. În condiții 
normale o baterie de 9 V are o autonomie de cca. 1 an.  

 

SIMBOLURILE AFIȘATE PE DISPLAY  

 

 Pe ecran apar simboluri care indică starea aparatului și informații privind obiectele localizate (obiectele țintă).  
Există 3 indicatoare pentru stare: simboluri pentru baterie descărcată, semnal audio și funcția mut. Simbolul baterie descărcată 
este afișat atunci când bateria poate asigura mai puțin de 5 ore de funcționare. Simbolul pentru modul semnal audio (modul 
audibil) este permanent activ atunci când aparatul funcționează în modul semnal sonor. În modul de funcționare mut apare 
simbolul pentru modul silent.  
Restul simbolurilor afișează informații referitoare la obiectul de localizat.  

 Simbolul magnet este afișat întotdeauna atunci când aparatul localizează materiale magnetice, ca de ex. fier. În cazul 
materialelor nemagnetice (de ex. cupru) apare un simbolul magnet tăiat. Niciunul dintre simboluri nu este afișat până când 
aparatul localizează obiecte metalice la o adâncime mai mică de 152 mm (6 inchi).  
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 Numărul de segmente al indicatorului adâncime arată adâncimea obiectului țintă.  
Adâncimea este indicată în centimetri și în inchi. Segmentele încep în marginea de jos a câmpului de afișare și se aprind unul 
după altul cu cât MT 6 se apropie mai mult de obiectul metalic. Cifrele privind adâncimea corespund distanței până la suprafața 
obiectului metalic.  

 Semnul plus indică faptul că vă deplasați spre obiectul metalic, iar semnul minus că vă îndepărtați de obiectul metalic. Dacă 
aparatul este staționar, atunci simbolul indică direcția ultimei scanări. Dacă obiectul de localizat este depășit, atunci semnul 
plus se schimbă în semnul minus, iar MT 6 începe să emită bipuri (dacă aparatul este în modul AUDIBLE).  

 

PORNIREA ȘI OPRIREA APARATULUI 

 Comutatorul pentru modurile de funcționare posedă 3 poziții, ce permit pornirea și oprirea aparatului și comutarea între 
modul semnal sonor (ON - AUDIBLE) și modul mut (ON - SILENT). 

 Porniți aparatul mutând comutatorul pentru modurile de funcționare în poziția ON – AUDIBLE (cu semnal sonor) sau ON – 
SILENT (modul mut). Realizați această operație la o distanță corespunzătoare de orice obiect metalic.  

 După pornire MT 6 realizează imediat calibrarea.  
Observație: Dacă aparatul nu se calibrează, se aude un semnal audio grav și prelungit și se aprind toate segmentele pentru afișarea 
adâncimii. Dacă se întâmplă așa ceva verificați dacă în apropiere nu se află obiecte metalice mari; dacă este așa îndepărtați-le din 
imediata apropiere sau mutați aparatul într-un alt loc. Apoi reporniți aparatul. 

 Pentru a opri MT 6 mutați comutatorul în poziția off.  

 Decuplarea automată oprește aparatul după 5 minute fără activitate. După ce aparatul este oprit se pierde efectul calibrării.  
 

SCANAREA ZONEI ȚINTĂ 

 Observație: 
1. Curățați zona de scanat de nisip și pietricele înainte de a începe scanarea.  
2. Dacă suprafața de scanat este aspră instalați o bucată subțire de carton între suprafață și aparat. Grosimea cartonului trebuie 

scăzută din adâncimea afișată pentru a putea determina adâncimea reală de localizare a obiectului.  

 Porniți aparatul departe de suprafața de scanat.  

 Așezați aparatul pe suprafața de scanat și mișcați-l dintr-o parte în alta. Dacă vă apropiați de un obiect țintă crește numărul de 
segmente aprinse pe indicatorul adâncime. În poziția cea mai apropiată de metal semnul plus se schimbă în semnul minus și 
se aude un semnal acustic (în modul AUDIBLE).  

 Tipul de metal localizat este indicat de simbolul magnet sau simbolul magnet tăiat.  

 Dacă aparatul localizează un obiect țintă, îndreptați MT 6 direct spre această poziție și scanați în unghi drept față de direcția 
inițială de scanare pentru a fi siguri că puteți determina dimensiunea obiectului. Dacă obiectul țintă este un tub sau o tijă atunci 
indicatorul pentru adâncime rămâne constant în timp ce scanați obiectul pe lungime.  

 Continuați scanarea pentru a determina dacă există mai multe obiecte. Dacă este nevoie de o valoare precisă privind 
adâncimea, delimitați o zonă pentru recalibrarea aparatului, care nu include obiecte metalice (vezi capitolul următor).  

 Dacă doriți acest lucru marcați pozițiile obiectelor țintă. Reticulul din partea superioară și frontală a aparatului indică locul în 
care sensibilitatea este maximă.  

 

RECALIBRAREA PENTRU MAXIMIZAREA PRECIZIEI INDICATORULUI ADÂNCIME 

 MT 6 se calibrează automat după pornire. Precizia afișării adâncimii depinde de materialele din mediul în care are loc 
măsurătoarea, mai ales dacă aceste materiale includ minerale metalice sau nemetalice, ceea ce se întâmplă deseori în cazul 
amestecurilor de beton. De aceea recomandăm să recalibrați aparatul după prima scanare a obiectelor țintă, înainte de a 
determina definitiv adâncimea de localizare. Recalibrarea nu influențează precizia poziționării.  
Pentru a recalibra aparatul:  

 Determinați o zonă pe suprafață, în care nu sunt afișate metale.  
Observație: Dacă există un raster, ceea ce apare în cazul vergelelor de armătură din beton, probabil nu există nicio zonă în care să 
nu fie metal. În acest caz puteți obține rezultate optime prin calibrarea la jumătatea traseului dintre obiectele țintă. Cu toate 
acestea precizia poate fi influențată negativ, iar o nouă recalibrare se poate să nu îmbunătățească precizia măsurătorii de 
adâncime.  

 Apăsați tasta PRESS TO RECALIBRATE și apoi eliberați-o. În timpul calibrării se aprind scurt toate simbolurile de pe ecran.  

 Scanați din nou zona țintă. Acum puteți determina definitiv adâncimea și citi valoarea obținută.  
 

PRECIZIA MĂSURĂTORII DE ADÂNCIME ȘI A DIMENSIUNII OBIECTULUI  

 Măsurătorile de adâncime sunt setate special pentru localizarea tuburilor de cupru cu un diametru de 126 mm (1/2 inchi), 
respectiv a vergelelor de armătură #4. Pentru toate celelalte obiecte metalice precizia măsurătorilor de adâncime va fi mai mică.  

 Obiectele mici, ca de ex. capetele cuielor, sunt mai puțin adânci decât ceea ce se afișează. 

 În cazul vergelelor de armătură cu o altă valoare pentru grosime decât #4 precizia măsurătorii de adâncime este de cca. ± 2,54 
cm, respectiv ± 1 inchi.  

 În cazul tuburilor de cupru cu o grosime de ¼ inchi poziția reală este cu cca. 30% mai puțin adâncă decât ceea ce se afișează.  
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 În cazul tuburilor de cupru cu o grosime de ¾ inchi poziția reală este cu cca. 20% mai adâncă decât ceea ce se afișează.  

 În cazul obiectelor metalice mari, ca de ex. tablă de metal, care se află foarte aproape de suprafață, se poate ca aparatul să 
afișeze un tip eronat de metal (magnetic, respectiv nemagnetic).  

 

ATENȚIE 
1. Decuplați întotdeauna alimentarea atunci când lucrați în apropierea cablurilor electrice.  
2. În situațiile cu mai multe obiecte țintă, aproape unul de altul, se poate ca aparatul MT 6 să nu determine poziția corectă 

și /sau adâncimea pentru fiecare obiect metalic individual. De aceea manifestați atenție deosebită și purtați ochelari de 
protecție atunci când bateți sau tăiați cuie, ori găuriți pereți, podele sau tavane ce pot conține obiecte metalice.  

3. Dacă obiectele magnetice sau nemagnetice (de ex. vergea de armătură, tub de cupru) se află unul lângă altul sau unul peste 
altul s-ar putea ca aparatul să aibă probleme cu localizarea lor.  

 

INSTRUCȚIUNI SPECIALE  
Suprafețe dure: Curățați zona de scanat de nisip și pietricele. Dacă suprafața de scanare rămâne oarecum dură, așezați o bucată 
subțire de carton între suprafață și aparat. Grosimea cartonului trebuie scăzută din valoarea măsurată pentru adâncime pentru a 
putea determina adâncimea reală a obiectului scanat.  
Modificări de temperatură: MT 6 funcționează la cca. 21 °C (70 °F). Sensibilitatea scade ușor la temperaturi mai înalte, dar nu este 
influențată de temperaturi mai scăzute.  
Obiecte nemetalice: MT 6 poate localiza numai obiectele metalice. Obiectele nemetalice, ca de ex. bârnele de lemn sau tuburile 
din ceramică sau PVC, nu pot fi localizate cu acest aparat.  
 

REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR  
Problemă Cauză posibilă Soluție  

Dificultăți în localizarea 
precisă a metalului. 

Nu se poate realiza calibrarea 
deoarece obiectele metalice 
stau mult prea aproape unele 
de altele. 

Nu purtați bijuterii, inclusiv ceasuri cu brățară, atunci când 
utilizați MT 6 și, dacă este posibil, îndepărtați sculele metalice 
mari din zona de scanare.  
În timpul scanării aplicați constant o presiune ușoară.  
Dacă aparatul a fost depozitat într-un loc cu o diferență de 
temperatură de 6 °C (10 °F) sau mai mare față de locul de 
utilizare (de ex. dintr-o clădire climatizată mutat afară într-o zi 
caldă) lăsați-l să stea 5 – 10 minute pentru stabilizarea 
temperaturii.  

Calibrare și / sau 
afișare adâncime 
imprecisă, deoarece 
obiectele 
magnetice/non-
magnetice se află unul 
lângă altul sau unul 
peste altul.  

Calibrarea s-a realizat direct 
deasupra unui obiect metalic.  
Betonul și vergelele de 
armătură sunt ordonate în 
segmente, care pot fi turnate la 
momente diferite de timp. 

Nu calibrați aparatul în apropierea obiectelor metalice, căci 
numai astfel puteți determina adâncimea cu precizie. Mutați 
aparatul în lateral câțiva centimetri și recalibrați-l.  
În timpul scanării aparatul trebuie să fie în contact cu suprafața.  
Nu folosiți o singură operație de calibrare pentru întreaga zonă. 
Scanați individual fiecare segment, calibrați aparatul și 
determinați adâncimea obiectelor țintă pentru fiecare segment 
individual de beton.  
Pentru măsurători precise ale betonului, asigurați-vă că betonul 
este perfect întărit.  

Aparatul nu mai este 
calibrat. 

Aparatul a fost oprit sau a fost 
modificat modul de 
funcționare.  

Recalibrați aparatul de fiecare dată când modificați modul de 
funcționare sau porniți aparatul.  

Semnalul audio nu 
pare să corespundă cu 
obiectele țintă. 

Scanați în apropierea marginii 
modulului de beton.  
Obiectul țintă se află la o 
adâncime mai mare de 10 cm (4 
inchi); semnalul acustic nu se 
aude în același timp cu 
schimbarea între semnul plus și 
semnul minus și apare 
indicatorul adâncime maximă.  

Nu țineți cont de semnalul acustic și folosiți în schimb 
segmentele pentru afișarea adâncimii pentru a localiza 
obiectului țintă.  

Aparatul redă un 
semnal sonor grav și 
prelungit, iar afișarea 
nu revine la normal. 

A apărut o eroare de calibrare.  Relocați MT 6 și recalibrați-l.  

Se aprinde simbolul 
pentru baterie 
descărcată 

Bateria poate oferi mai puțin de 
5 ore de funcționare 

Înlocuiți bateria pentru a menține sensibilitatea aparatului.  
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Directiva FCC, cap. 15, clasa B - Înregistrarea 
Acest echipament a fost testat și corespunde valorilor limită impuse unui aparat digital clasa B conform directivei FCC, cap.15. 
Aceste valori limită sunt stabilite în așa fel încât să se obțină o protecție adecvată la distorsiuni, atunci când aparatul funcționează 
într-o clădire de locuințe. Acest aparat generează, utilizează și radiază energie HF și de aceea poate produce interferențe în 
comunicarea radio, dacă nu este instalat și utilizat conform manualului de utilizare. Totodată nu se poate garanta faptul că aparatul 
nu va genera distorsiuni într-o anumită instalație. Dacă aparatul produce interferențe în recepția radio, ceea ce poate fi determinat 
prin pornirea și oprirea echipamentului, recomandăm utilizatorului să încerce să elimine distorsiunile folosind una dintre măsurile 
enumerate mai jos:  
1. Reorientați sau relocați antena de emisie.  
2. Creșteți distanța dintre receptor și aparat.  
3. Conectați aparatul la o priză legată la un alt circuit decât cel la care este conectat receptorul (dacă este posibil).  
4. Cereți sfatul unui tehnician radio sau TV ori adresați-vă distribuitorului.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr. 61/A, Oradea, România) şi Zircon Corporation Germany (Volkartstr. 
25, D-80634 München, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înştiinţare prealabilă. 

© 2017 Zircon Corporation Germany & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 


