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Citi i integral instruc iunile de exploatare i caietul înso itor 
„Indica ii privind garan ia i indica ii suplimentare“. Urma i 
indica iile din cuprins. P stra i aceste documente cu stricte e.!

Func ie / Utilizare
Mai mul i senzori integra i fac din StarFinder de la Laserliner un 
aparat de detectare de înalt  performan . O siguran  sporit  la 
utilizare este garantat  prin indica ii speciale. 
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Afi aj maxim

Afi aj cu led

Afi aj mod
STUD / CAL / AC

Comutare adâncime 
de m surare Normal / 
Deep / S-Deep

 Led „tensiune (AC) g sit “

PORNIT / Schimbare mod  
STUD-SCAN (adâncime 
max. de m surare de 6 cm) 
AC-SCAN (adâncime 
max. de m surare de 4 cm)

 Calibrare

Suprafa  cu pânz

Clapet  baterie

 Baterie 9V (monobloc E/ 
PP3 / 6LR61)

OPRIRE:  
se apas  simultan 4+6

Partea posterioar
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3  Selectare mod m surare
Selecta i STUD-SCAN sau AC-SCAN cu ajutorul tastei modus (6). 
Afi area modului (3) indic  modul de lucru selectat. Din motive de 
siguran  avertizarea pentru tensiunea alternativ  este permanent 
activat . + Ledul „Tensiune (AC) g sit “ (5) se aprinde dac  se afl  
un conductor de tensiune în zona de m surare.

4  M surare STUD-SCAN
Detectarea electronic  a grinzilor i traverselor (din lemn i metal) în 
construc iile uscate (pl ci de gips, panouri de lemn sau alte înveli uri 
nemetalice). 

–   Selecta i modul STUD-SCAN (tasta 6). Apoi selecta i cu tasta Set (4) 
“Normal”. Aceast  setare este optim  pentru pl ci de gips dispuse 
normal (max. 2 cm).

–   Selecta i “Deep” (tasta SET) pentru pl ci de gips dispuse în dou  
straturi (max. 4 cm).     

–   Selecta i “Super-Deep” (tasta SET) pentru panouri groase din lemn 
i construc ii de pardoseal  (parchet etc.), adâncimea maxim  de 

m surare de 6 cm.

–  Aparatul se a eaz  pe perete.   

–   LED-ul CAL (3) se aprinde intermitent: Ap sa i tasta de calibrare 
(7) i a tepta i pân  la terminarea calibr rii. CAL OK: LED-ul cal (3) 
lumineaz  continuu.

–  Deplasa i aparatul u or pe suprafa .

2  Punerea în func iune
Pornirea aparatului (tasta 6). AutoShutOff: Aparatul se opre te 
automat dup  cca. 2 minute de la ultima m surare.

1  Introducerea bateriei
Deschide i compartimentul de baterii pe partea inferioar  a carcasei 
i introduce i bateria de 9V. Se va acorda aten ie polarit ii corecte. 

Vezi figura de la pagina anterioar .

În continuare c uta i cealalt  
margine a traversei. 

Împinge i aparatul lateral deasupra peretelui. Când 
afi ajul de maxim este atins, a i detectat marginea 
traversei.
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Important: Aparatul i peretele trebuie s  r mân  
pe toat  durata m sur torilor în contact.!

Dac  în apropierea unei pl ci de gips se afl  sau intr  în 
contact cu aceasta conductori electrici, evi metalice sau din 
plastic, este posibil ca StarFinder s  le recunoasc  pe acestea 
ca fiind grinzi. Decupla i întotdeauna alimentarea cu energie 
atunci când lucra i în apropierea cablurilor electrice.

!

Sfatul 1: Între cele dou  marcaje se afl  mijlocul traversei.

Sfatul 2: Acorda i aten ie pozi iei de pornire: a eza i aparatul într-o 
pozi ie astfel încât în spatele acestuia s  nu se afle alte grinzi. În caz 
contrar, este afi at  o eroare i LED-ul CAL (3) pâlpâie. Remedierea 
erorilor: Deplasa i aparatul câ iva centimetri de pozi ia actual  i 
reîncepe i m sur toarea.

Sfatul 3: Afi ajul de maxim nu se aprinde cu toate c  afi ajul LC 
reac ioneaz . De îndat  ce aer loc afi area maxim , aparatul se 
afl  deasupra marginii traversei. Realiza i un marcaj în acest loc. 
Alternativ, m ri i adâncimea de m surare (tasta SET).

Sfatul 4: Pentru prevenirea perturba iilor în timpul opera iunii de 
scanare ine i la o distan  de 15 cm de aparat mâna liber  sau 
alte obiecte.

Sfatul 5: StarFinder detecteaz  numai cantul exterior al grinzilor 
duble care sunt prev zute event. în jurul u ilor, ferestrelor i 
col urilor.

Sfatul 6: Asigura i-v  c  a i detectat cu certitudine o grind . Verifica i 
suplimentar dac  exist  alte grinzi de ambele p r i la distan e egale, 
de regul  la 30, 40 sau 60 cm. Verifica i suplimentar în mai multe 
locuri direct deasupra sau sub primul loc detectat pentru a v  asigura 
c  este vorba despre o grind .  

Sfatul 7: Plafoane texturate: Plafonul trebuie acoperit cu un carton 
de protec ie. La aceast  aplica ie utiliza i func ia DeepScan.

Particularit i în cazul diferitelor materiale
Sub urm toarele materiale este posibil s  nu fie identificate 
grinzi din lemn, resp. din metal:

– Pardoseli din ceramic

– Pardoseli mochetate cu partea posterioar  capitonat

– Tapet cu fibre metalice sau folie metalic

–  Pere i proasp t vopsi i, umezi. Ace tia trebuie s  se 
usuce timp de cel pu in o s pt mân .

5  C utare tensiune alternativ  (AC)
Localizarea conductorilor alimenta i cu tensiune afla i direct 
sub tencuial  resp. a panourilor de lemn sau a altor înveli uri 
nemetalice. Conductorii alimenta i cu tensiune nu sunt 
detecta i în pere ii usca i cu structur  metalic  portant .
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Apoi c uta i pe cealalt  
parte. 

Împinge i aparatul lateral deasupra peretelui. Atunci 
când apare afi ajul maxim, marca i.

Cablurile pozate mai adânc de 40 mm nu pot fi detectate 
în anumite cazuri. Decupla i alimentarea cu tensiune dac  
lucra i în apropiere de cabluri electrice.!

–  ine i aparatul în aer astfel încât s  fie mai departe 
de eventualele cabluri electrice conductoare de tensiune.

–  Selecta i modul AC-SCAN (tasta 6). În momentul 
select rii acestui mod se execut  o calibrare 
automat  (AUTO-CALIBRATION). La ap sarea 
tastei CAL (7) aparatul se poate calibra din nou. 

–  Deplasa i aparatul u or pe suprafa .

Sfatul 1: În func ie de suprafa  prin frecare se poate forma o 
înc rcare magnetic  perturbatoare. Atunci ledurile (2) se aprind în 
momentul mi c rii aparatului. În acest caz aparatul se mi c  u or 
deasupra peretelui f r  a se atinge suprafa a.

Sfatul 2: Din cauza înc rc rii statice se pot detecta câmpuri electrice 
în anumite cazuri lateral fa  de pozi ia real  a conductorilor. Devia i 
aceast  înc rc tur  atingând cu mâna liber  peretele.

Sfatul 3: Metalul în pere i (de ex. structur  metalic  portant ) 
transmite câmpuri electrice i genereaz  astfel influen e 
perturbatoare. În acest caz comuta i pe STUD-SCAN, pentru 
a cerceta împrejurimile.

Sfatul 4: Important  este pozi ia de pornire: Pentru a atinge sensi-
bilitatea maxim  începe i opera iunea f r  s  pozi iona i aparatul în 
apropierea conductorilor alimenta i cu tensiune.

Sfatul 5: Cu tasta SET (4) pute i seta de asemenea sesnibilitatea la 
m surare. Cea mai mare sensibilitate (max. 4 cm) se atinge în setarea 
“Super”-Deep.

RO

Manual_StarFinder_Rev.1111.indd   100 10.11.2011   14:43:22 Uhr



StarFinder

101

7  Prevederile UE i debarasarea

Aparatul respect  toate normele necesare pentru 
circula  ia liber  a m rfii pe teritoriul UE.

Acest produs este un aparat electric i trebuie 
colectat separat i debarasat în conformitate 
cu normativa european  pentru aparate uzate 
electronice i electrice.

6 cm

4 cm

110 – 230V, 50 – 60 Hz

0°C...40°C (32°F...104°F)

-20°C ... 70°C (-4°F…158°F)

1 x 9V baterie alcalin  (tip 6LR 61)

78 x 165 x 37 mm

0,173 kg

Adâncime de m surare: 
STUD-SCAN: Lemn / Metal
AC-SCAN: conductori 
alimenta i cu tensiune (AC)

Domeniu de m surare AC

Temperatur  de lucru

Temperatur  de depozitare 

Alimentare curent 

Dimensiuni (L x Î x A)

Greutate (incl. baterii)

Date tehnice

Ne rezerv m dreptul s  efectu m modific ri tehnice. 10.2010 

Pentru alte indica ii privind siguran a i indica ii 
suplimentare vizita i: www.laserliner.com/info

STUD-SCAN: Avertizare permanent  de 
tensiune în cazul cablurilor neecranate de 
îndat  ce este recunoscut un câmp electric.

6  Avertizare de tensiune

RO

Manual_StarFinder_Rev.1111.indd   101 10.11.2011   14:43:26 Uhr



08
0.

97
0A

 / 
Re

v.
11

11

SERVICE

Umarex GmbH & Co KG
– Laserliner –
Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333
laserliner@umarex.de

Umarex GmbH & Co KG 
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany 
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333  
www.laserliner.com
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