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MANUAL DE UTILIZARE 
 

DETECTOR MULTISCANER® 
I320 ONESTEPTM 

Cod produs: 815902 

 
Detectorul MultiScaner® i320 OneStepTM oferă trei moduri de 
detectare: 

 STUD SCAN (DETECTARE GRINZI): localizează mijlocul și 
marginile grinzilor de lemn și de metal aflate la o 
adâncime de până la 19 mm 

 STUD DEEPSCAN® (DETECTARE GRINZI ADÂNCIME): 
localizează mijlocul grinzilor de lemn și de metal aflate la 
o adâncime de până la 38 mm 

 METAL SCAN (DETECTARE METALE): detectează și locali-
zează metale feromagnetice la o adâncime de până la 76 
mm și metale neferomagnetice la o adâncime de până la 
38 mm 

Funcția de detecție WireWarning® detectează automat și 
atenționează în legătură cu firele electrice sub tensiune AC 
în modurile STUD SCAN, STUD DEEPSCAN® și METAL SCAN.  
 

1. INSTALAREA BATERIEI  
 

Pentru a îndepărta capacul compartimentului pentru baterie 
apăsați cu degetul sau cu o monedă clapeta de siguranță a 
acestuia și apoi ridicați-l. Conectați o baterie de 9V la cablu. 
Așezați-o în compartiment și fixați prin apăsare. Puneți 
capacul la loc și apăsați până se închide cu un clic. În condiții 
normale bateria durează aproximativ 2 ani.  
 

2. SELECTAREA MODULUI 
 

Glisați selectorul de mod în modul dorit: STUD SCAN pentru 
a detecta grinzi de lemn și de metal, STUD DEEP SCAN® 
pentru a scana pereți de peste 19 mm, sau METAL SCAN 
pentru a localiza metale. 
Aparatul rămâne oprit până la apăsarea butonului de 
alimentare. 
 

3. DETECTAREA UNEI GRINZI 
 

Plasați întotdeauna aparatul paralel pe perete atunci când 
scanați în căutarea unei grinzi. Glisați selectorul de mod în 
poziția STUD SCAN, plasați detectorul paralel pe perete, apoi 
apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare. Așteptați 
bipul care confirmă încheierea calibrării și apoi puteți 
deplasa detectorul. 
Glisați lent detectorul de-a lungul 
suprafeței. Se va aprinde afișajul 
EDGE (MARGINE) care indică 
poziția marginii grinzii. 
Glisați detectorul în continuare. 
Atunci când este localizat mijlo-
cul unei grinzi, cu trei bare pe 
indicatorul putere semnal, se vor 
aprinde cele patru bare interme-
diare, afișajul CENTER și sistemul 
indicator luminos SpoLite®, iar 
buzzerul va începe să sune. 
 
 
 

În cazul grinzilor situate mai 
adânc (pereți mai groși), la 
localizarea mijlocului grinzii vor 
apărea numai două bare pe 
indicatorul putere semnal și se 
vor aprinde numai sistemul 
indicator luminos SpotLite® și 
patru bare intermediare. Dacă în 
continuare nu puteți localiza 
nicio grindă încercați modul 
STUD DEEPSCAN®. 
 

 
 

4. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
 

Pentru cele mai bune rezultate de scanare este important să 
țineți detectorul MultiScaner® i320 în poziție corectă și să îl 
deplasați lent în timpul scanării. Cu ajutorul indicațiilor de 
mai jos veți obține rezultate mai precise:  

 Apucați mânerul cu degetul mare 
de o parte, iar cu celelalte degete 
de partea cealaltă. Asigurați-vă că 
vârfurile degetelor dvs. se află 
deasupra sau pe marginea panou-
lui de contact, fără să atingă 
suprafața de scanat sau capul de 
scanare al detectorului. 

 Țineți detectorul drept, în poziție 
verticală, paralel cu grinzile, și nu 
îl rotiți. 

 Mențineți detectorul paralel pe 
perete, fără să îl balansați, 
înclinați sau să îl apăsați prea tare 
în timp ce îl glisați lent de-a lungul 
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suprafeței de scanat. 

 Evitați să vă sprijiniți cealaltă mână sau orice altă parte a 
corpului pe suprafața de scanat pentru a nu perturba 
funcționarea detectorului. 

 
Funcția de detecție WireWarning® 
Funcția de detecție Zircon WireWarning® este activă 
permanent în toate modurile. La detectarea unei tensiuni 
AC, indicatorul de avertizare detecție AC se afișează pe 
ecran. Dacă scanarea începe deasupra unui fir aflat sub 
tensiune AC, indicatorul AC va clipi încontinuu. În astfel de 
cazuri, eliberați butonul de alimentare, deplasați detectorul 
și recalibrați-l în alt loc. Odată încheiată calibrarea, începeți 
să glisați detectorul în direcția calibrării inițiale.  
ATENȚIE: Este posibil să nu poată fi detectate firele aflate la 
o adâncime de peste 51 mm față de suprafață, ecranate în 
canale din plastic pentru cabluri, sau în spatele unui perete 
structural din placaj, ori a unui perete cu învelitoare 
metalică. Nu pot fi detectate firele cu ecranare metalică sau 
cele ecranate în canale metalice pentru cabluri. Fiți foarte 
atenți în astfel de situații și ori de câte ori vă aflați în 
apropierea firelor aflate sub tensiune AC. 
Deconectați întotdeauna alimentarea cu curent atunci când 
lucrați în apropierea firelor electrice. 
 

5. CALIBRAREA DETECTORULUI ÎN MODUL STUD 
SCAN/STUD DEEPSCAN® 
 

Detectorul MultiScaner® i320 poate fi calibrat oriunde pe 
perete. Acesta monitorizează temporar mediul de sub 
suprafață de 10 ori pe secundă și, la nevoie, se recalibrează 
automat pentru a localiza de prima dată cu succes mijlocul 
grinzilor.  

 Plasați detectorul pe perete înainte de a apăsa butonul 
de alimentare în modul STUD SCAN sau STUD 
DEEPSCAN®. 

 Odată pornit, detectorul va efectua automat toate 
calibrările. Ecranul LCD va afișa toate simbolurile până la 
încheierea calibrării. La încheierea calibrării, sistemul 
indicator luminos SpoLite® și buzzerul se vor activa 
momentan, iar detectorul va începe măsurătorile 
continue. Mențineți apăsat butonul de alimentare, 
mențineți detectorul paralel pe perete și începeți 
scanarea. 

Notă: Este important să așteptați până la încheierea 
calibrării (1-2 secunde) înainte de a deplasa detectorul. 
 

 ACTTM (Tehnologia de Auto Corectare): 
În timpul scanării, detec-
torul se va recalibra auto-
mat la nevoie. Aceste 
recalibrări sunt impercep-
tibile și nu sunt semnali-
zate. Dacă se aprinde un 
simbol săgeată, înseamnă că detectorul s-a calibrat în 
apropierea sau deasupra unei grinzi, după care a fost 
deplasat. Săgeata indică direcția în care se află grinda omisă. 
 

6. PARTICULARITĂȚILE DIFERITELOR MATERIALE 
 

Tapet: Detectorul MultiScaner® i320 funcționează normal pe 
pereții acoperiți cu tapet de hârtie sau material textil, cu 
excepția materialelor care conțin folii sau fibre metalice sau 

care sunt încă umede după aplicare. Tapetul poate avea 
nevoie de un timp de uscare de câteva săptămâni după 
aplicare.  
Pereți proaspăt zugrăviți: Timpul de uscare poate fi de o 
săptămână sau mai mult după aplicare. Dacă aveți dificultăți 
în localizarea unei grinzi în modul STUD SCAN pe zugrăveală 
recentă, treceți în modul METAL SCAN pentru a localiza 
cuiele sau șuruburile de fixare a pereților fără mortar pe 
grinzi.  
Șipci & rigips: Datorită grosimii variabile a plăcilor rigips este 
dificil pentru MultiScaner® i320 să localizeze grinzi în modul 
STUD SCAN. Treceți în modul METAL SCAN pentru a localiza 
capetele cuielor de fixare a șipcilor pe grinzi. Dacă rigipsul 
este căptușit cu plasă metalică, atunci MultiScaner® i320 nu 
va funcționa prin acest material. 
Pereți foarte texturați sau tavane acustice: La scanarea unui 
tavan sau unui perete cu suprafață neregulată, plasați o 
bucată de carton subțire pe suprafața de scanat și scanați 
peste carton în modul STUD DEEPSCAN®. Dacă obțineți 
rezultate neregulate treceți în modul METAL SCAN pentru a 
localiza cuiele sau șuruburile de fixare a pereților fără 
mortar, aliniate pe verticală în zona de amplasament a unei 
grinzi sau traverse. 
Podele din lemn, șape sau parchet laminat pe șapă uscată 
de rigips: Utilizați modul DEEPSCAN® și deplasați lent 
detectorul. La localizarea unei grinzi printr-o suprafață 
groasă este posibil ca indicatorul putere semnal să afișeze 
numai 1-2 bare.  
MultiScaner® i320 nu poate detecta grinzi și traverse din 
lemn prin covoare și căptușeală. În situațiile dificile încercați 
să utilizați METAL SCAN pentru a localiza cuiele sau 
șuruburile aliniate pe verticală în zona de amplasament a 
unei grinzi sau traverse. 
Notă: Sensibilitatea de profunzime și precizia pot varia în 
funcție de umezeală, compoziția materialelor, textura 
pereților și a vopselelor. 
 

7. SCANAREA ÎN MODUL METAL 
 

Notă: Atunci când căutați grinzi utilizați modul STUD SCAN 
(sau modul STUD DEEPSCAN® la pereții mai groși) pentru a 
localiza rapid mijlocul și marginile grinzilor de lemn sau de 
metal. Utilizați METAL SCAN pentru a determina dacă citirea 
anterioară în modul STUD SCAN a reprezentat o grindă de 
lemn, una de metal sau o țeavă. În modul METAL SCAN vor fi 
detectate numai șuruburile metalice de fixare a pereților fără 
mortar în grinzile de lemn, în timp ce prezența metalelor va fi 
indicată pe toată suprafața unei grinzi de metal sau a unei 
țevi. 
Modul METAL SCAN dispune de calibrare interactivă care vă 
permite să îi reglați gradul de sensibilitate la metale, ceea ce 
vă poate servi la localizarea precisă a obiectelor de metal din 
interiorul pereților, podelelor și tavanelor. Sensibilitatea 
maximă este ideală pentru localizarea aproximativă rapidă a 
metalelor. În orice caz, sensibilitatea poate fi redusă prin 
calibrarea detectorului mai aproape de metale. La o 
sensibilitate redusă, zona de căutare a metalelor va fi mai 
restrânsă. Însă în ambele cazuri metalul țintă se află în 
centrul zonei de căutare a metalelor. 
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1. Glisați selectorul de mod în modul METAL SCAN. Pentru 

sensibilitate maximă la metale porniți detectorul în aer 
apăsând și menținând apăsat butonul de alimentare. 
Acest lucru garantează o calibrare departe de orice 
obiect metalic. (În modul METAL SCAN detectorul se 
poate calibra numai în aer, nu pe perete). 

2. (Figura A) Menținând apăsat butonul de alimentare, 
apăsați detectorul paralel pe perete și glisați-l lent de-a 
lungul suprafeței. Marcați punctul în care semnalul de 
prezență a metalelor este cel mai puternic (unde apar 
pe ecran cele mai multe bare intermediare). Dacă e 
vorba de o țintă importantă, atunci și sistemul indicator 
SpotLite® va emite un fascicul luminos și se va declanșa 
un bip continuu. Continuați în aceeași direcție până 
când numărul barelor afișate scade. Glisați înapoi și 
marcați punctul în care se afișează cele mai multe bare 
din direcția opusă. Mijlocul obiectului de metal se află la 
mijlocul distanței dintre cele două marcaje. Dacă 
detectorul indică prezența metalelor pe o zonă extinsă, 
puteți restrânge zona de căutare pentru a localiza mai 
precis ținta metalică urmând pașii 3 și 4 de mai jos. 

3. (Figura B) Pentru o localizare și mai precisă a țintei 
metalice, scanați din nou zona. Eliberați butonul de 
alimentare și apoi reporniți detectorul, de data aceasta 
începând pe perete deasupra unuia din punctele 
marcate anterior. Acest lucru va regla detectorul la un 
grad mai mic de sensibilitate și va restrânge zona de 
căutare.  

4. (Figura C) Pentru a reduce în continuare sensibilitatea și 
a restrânge și mai mult zona de căutare repetați pasul 3. 

Această procedură poate fi repetată de mai multe ori 
pentru a reduce în continuare zona de căutare.  

Notă: Dacă pe ecran se afișează bare, înseamnă că sunt 
prezente metale. Țintele mici sau cele aflate la adâncime pot 
activa numai câteva bare, fără linia centrală și fără 
avertizare sonoră. În acest caz, utilizați semnalul cel mai 
puternic pentru a determina poziția țintei metalice. 
 

8. SFATURI UTILE (vedeți și nr.4, INSTRUCȚIUNI 
DE UTILIZARE) 
 

 

Problema Cauza probabilă Soluția 

Detectează 
alte 
obiecte în 
afară de 
grinzi în 
modul 
STUD 
SCAN. 
Găsește 
mai multe 
ținte decât 
ar trebui 
să existe. 

 Este posibil să 
existe cabluri 
electrice sau 
conducte (din 
metal/plastic) 
în imediata 
apropiere sau 
în contact cu 
suprafața 
posterioară a 
peretelui. 

 Scanați zona în modul 
METAL SCAN pentru a 
determina dacă sunt 
prezente metale. 

 Verificați dacă există 
și alte grinzi situate de 
o parte și de alta la 
distanțe egale (la 305, 
406 sau 610 mm una 
de alta) sau scanați 
aceeași grindă în mai 
multe puncte deasu-
pra sau dedesubtul 
primei zone de 
căutare. 

 O grindă măsoară 
aproximativ 51 mm de 
la o margine la 
cealaltă; orice obiect 
mai mare sau mai mic 
cel mai probabil nu 
este o grindă, dacă nu 
se găsește în 
apropierea unei uși 
sau a unei ferestre. 

Dificultăți 
în 
detectarea 
metalelor. 

 Detectorul s-
a calibrat 
deasupra 
unui obiect 
de metal. 

 Ținte 
metalice 
prea mici sau 
la adâncime 
prea mare. 

 Este posibil ca detec-
torul să se fi calibrat 
deasupra unui obiect 
de metal, ceea ce i-a 
redus sensibilitatea. 
Încercați să calibrați 
în alt loc. 

 Scanați atât în 
direcție orizontală, 
cât și verticală. 
Sensibilitatea la 
metale crește atunci 
când obiectul de 
metal este paralel cu 
senzorul care se află 
sub logo-ul Zircon. 

Imaginea 
unui 
obiect de 
metal 
apare mai 
mare 
decât 
mărimea 
sa reală. 

 Densitatea 
metalului 
este mai 
mare decât a 
lemnului. 

 Pentru a reduce 
sensibilitatea 
recalibrați detectorul 
MultiScaner® i320 
deasupra unuia din 
cele două marcaje 
inițiale (numai pt. 
modul METAL, vedeți 
pasul nr. 7). 
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Detecție 
constantă 
a grinzilor 
în 
apropierea 
ferestrelor 
sau ușilor. 

 În jurul feres-
trelor și uși-
lor se găsesc 
de obicei 
grinzi duble 
sau triple, iar 
deasupra lor 
se găsesc 
traverse 
solide. 

 Detectați marginile 
exterioare pentru a 
ști de unde să 
începeți. 

Suspectați 
prezența 
firelor 
electrice, 
însă nu le 
detectați. 

 Firele sunt 
ecranate de 
canale meta-
lice pentru 
cabluri, plase 
metalice sau 
învelitoarea 
metalică a 
peretelui. 

 Este posibil 
ca firele afla-
te la o adân-
cime mai ma-
re de 51 mm 
față de su-
prafață să nu 
fie detectate. 

 Probabil că 
firele nu se 
află sub 
tensiune. 

 Încercați METAL 
SCAN pentru a vedea 
dacă puteți găsi 
metale, fire sau 
canale metalice 
pentru cabluri. 

 Încercați să porniți 
alimentarea cu 
curent de la 
întrerupătoare. 

 Încercați să conectați 
o lampă la priză și să 
o porniți. 

  
ACT, CenterVision, DeepScan, MultiScanner, OneStep, 
SpotLite, WireWarning și Zircon sunt mărci înregistrate ale 
Zircon Corporation. 
 
Notificare privind certificarea FCC, secțiunea 15, clasa B 
Acest aparat este în conformitate cu secțiunea 15 din 
regulamentul FCC. Utilizarea este supusă următoarelor două 
condiții: (1) acest aparat nu poate cauza interferențe 
dăunătoare, și (2) acest aparat trebuie să accepte orice 
interferență primită, inclusiv interferențe ce pot cauza o 
funcționare nedorită. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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