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MANUAL DE UTILIZARE 
 

DETECTOR ZIRCON MULTISCANNER PRO SL, 
LEMN, METAL, CABLURI SUB TENSIUNE 

Cod produs: 811697 
 
 
Detectorul este folosit în patru moduri diferite pentru a detecta bolţurile, metalele şi cablurile neizolate AC de până la 1 ½ in (38 
mm) din spatele zidurilor, podele sau tavane. De asemenea detectează armăturile metalice din pereţi. Multiscanner ProSL are de 
asemenea funcţia SpotLite Poiting System, care afişează automat un fascicul de lumină în apropierea bolţurilor metalelor/CA. 
 
 

 
 
 

1. Selectare mod de funcţionare 
 

 Când căutaţi cuie, porniţi întotdeauna aparatul în modul de funcţionare Stud Scan Mode, care caută în suprafeţe cu o 
grosime de 3/4 inch. 

 Modul DeepScan trebuie selectat numai în cazul în care cunoaşteţi din ce este construită suprafaţa respectivă şi ce grosime 
are. Puteţi scana suprafaţa în modul Stud Scan mai întâi, pentru a verifica dacă este cazul şi de modul DeepScan. DeepScan 
este pentru grosimi de 3/4 inch şi 1 1/2 inch.  

 Când căutaţi cuie metalice sau armătură metalică, selectaţi modul Metal Scan. 

 Când căutaţi cabluri electrice, selectaţi modul AC Scan. 
 

2. Sfaturi importante de funcţionare – citiţi cu atenţie 
 

 Poziţia dispozitivului. Pentru o funcţionare corespunzătoare, ţineţi aparatul orizontal pe suprafaţa pe care doriţi s-o testaţi. 

 Activarea. Ţineţi apăsat butonul în timpul funcţionării. 

 Calibrarea. Puneţi dispozitivul pe un zid drept. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de pornire. Nu mutaţi aparatul până când 
calibrarea este completă (1 – 2 secunde). Când calibrarea este completă, indicatorul TruCal apare pe ecran. 

 Funcţionarea: mutaţi uşor aparatul, în timp ce îl ţineţi apăsat. Nu înclinaţi aparatul şi nu-l mişcaţi brusc. 

 Dacă setaţi aparatul pe modul de funcţionare DeepScan, probabil nu veţi găsi nici un cui. Mutaţi aparatul cu câţiva cm mai 
la stânga sau mai la dreapta, apăsaţi butonul de power şi începeţi căutarea din nou. 
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3. Scanarea în modul Stud Scan sau modul Deep Scan 
 

După calibrare (vezi nr. 2), continuaţi să ţineţi apăsat butonul de power şi lăsaţi uşor aparatul să alunece de-a lungul suprafeţei. 
Când săgeata apare pe ecranul LCD-ului şi un sunet se aude, aţi localizat marginea bolţului. Marcaţi acest loc cu (vezi imaginea 
de mai jos). SpotLite Poiting System va lumina la marginea bolţului. 
Continuaţi să ţineţi butonul de pornire apăsat şi scanaţi în locul respectiv până când săgeata dispare. 
Fără a apăsa butonul, lăsaţi să alunece aparatul în direcţia inversă pentru a localiza vârful bolţului. Marcaţi acest al doilea punct. 
Mijlocul bolţului este în centrul celor două puncte marcate. 
 

Notă: Modul Deep Scan poate duce la descoperirea duce la altor obiecte în afară de cuie şi bolţuri. Vedeţi nr. 5 şi 7. 
 

Scanarea în modul Stud Scan şi Deep Scan 

 
 
 

4. Scanarea în modul metal sau AC 
 

Selectarea modului. După calibrare (vezi nr. 2), continuaţi să ţineţi apăsat butonul şi să treceţi uşor aparatul pe suprafaţa 
respectivă, marcaţi locul unde apar pe ecran barele grafice şi se aude un semnal de avertizare. La Wall Scanner şi modelul Pro SL 
SpotLite va emite un fascicul de lumină. Continuaţi în aceeaşi direcţie până când barele de pe afişaj dispar. 
Inversaţi direcţia şi marcaţi locul unde barele se formează în aceeaşi direcţie. Punctul din mijloc dintre cele două puncte trasate 
este centrul aproximativ al obiectului. 
În modul Metal Scan, dacă orientaţi direct spre metal, probabil nu veţi detecta nici un metal. Mutaţi aparatul cu câţiva cm mai la 
stânga sau mai la dreapta, lăsaţi butonul de power şi porniţi din nou. 
În modul de scanare AC, dacă verificaţi tensiunea AC, aparatul va recalibra când îl mutaţi. 
 

Avertizare de cabluri de curent CA 
Pentru siguranţa dvs. AC WireWarning funcţionează continuu în toate modurile de funcţionare. Când tensiunea este detectată, 
simbolul de alertă AC va fi afişat pe ecran. 
 

Avertisment: cablurile mai adânci de 2 inch (51 mm), cu protecţie în tub sau din spatele izolaţiilor de placaj s-ar putea să nu fie 
detectate. Aveţi grijă mai mare în aceste cazuri, pentru că firele AC s-ar putea să fie prezente. Deconectaţi întotdeauna curentul 
când lucraţi cu cablurile electrice. 
 

Metal sau cabluri de curent AC 

 
 
 

5. Sfaturi de protecţie la utilizare 
 

În funcţie de apropierea de cablurile electrice sau conductele de pe suprafaţa zidului, scanerul de perete le poate detecta în 
acelaşi mod ca şi bolţurile sau cuiele, mai ales în modul Deep Scan. Trebuie să aveţi grijă când bateţi cuie sau daţi găuri în perete, 
podea şi tavan. Acestea pot conţine cele descrise mai sus. Datorită sensibilităţii crescute, modul DeepScan poate detecta de 
asemenea şi alte lucruri în ziduri care nu sunt neapărat cuie şi bolţuri. 
Pentru a evita surprizele, ţineţi cont de faptul că bolţurile sau grinzile se află de obicei la distanţă de 16 inch (406 mm) sau 24 
inch (610 mm) şi 1 1/2 inch (38 mm) în grosime. Orice altceva cu altă dimensiune s-ar putea să nu fie cui sau bolţ sau bară. 
Deconectaţi curentul întotdeauna când lucraţi în apropierea cablurilor electrice. 
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Lucrul cu diferite materiale 
 Tapet: Detectorul funcţionează normal în cazul pereţilor acoperiţi cu tapet. În cazul în care sunt folii metalice care conţin 

fibre metalice sau sunt umede după aplicare, rezultatele s-ar putea să nu fie la fel de bune. 

 Şipci şi ipsos: din cauza neregularităţilor ipsosului, este dificil pentru detectorul să localizeze cuiele în modul Stud Scan. 
Schimbaţi pe Metal mode pentru a localiza şipcile sau grinzile prinse în bolţuri. Dacă ipsosul are o plasă de protecţie din 
metal, s-ar putea ca aparatul să nu fie capabil să detecteze totul prin acest material. 

 Ziduri sau plafoane: când scanaţi un plafon sau un zid cu o suprafaţă neregulată, puneţi o bucată de carton subţire şi 
continuaţi căutarea în modul DeepScan cu ajutorul acestui carton.  

 Podea de lemn, şapă sau pereţi tapetaţi peste izolaţie de placaj: folosiţi modul DeepScan. 

 Detectorul nu poate căuta cuiele sub podea din gresie sau acoperită de mochetă. 

 În situaţii cu probleme, încercaţi să utilizaţi Metal Scan pentru a localiza cuiele sau şuruburile merg vertical în locul unde 
sunt poziţionate. 

 

Notă: sesizarea grosimii şi acurateţea pot depinde de umezeala din materiale, textura zidurilor şi zugrăveală. 
 

6. Schimbarea bateriei 
 

Apăsaţi pe capacul compartimentului bateriei cu degetul sau cu o monedă pentru a-l îndepărta.  
Conectaţi o baterie de 9 V la cablu şi introduceţi-o înăuntru.  
Puneţi la loc capacul compartimentului bateriei. Bateria rezistă în condiţii normale până la 2 ani.  
 
 
 

Sfaturi utile 
 

(Vezi de asemenea paragraful 2, sfaturi importante la utilizare) 
 

Situaţie Cauză posibilă Soluţie 

Niciun obiect nu este 
depistat în DeepScan 

DeepScan creşte sensibilitatea cu 
care poate fi depistat un bolț.  

Scanaţi și cu Metal Scan sau AC Scan. Dacă aparatul indică prezenţa 
metalelor sau curent CA, indicaţia iniţială este probabil falsă. 

Ecranul indică 
„Restart at New 
location” – reporniţi 
într-un alt loc. 

Instrumentul trebuie calibrat în 
jurul cuiului sau într-o parte mai 
densă a zidului. 

Opriţi detectorul, mutaţi-l la câţiva cm, apăsaţi pe butonul de power 
şi porniţi din nou. 
Pe o suprafaţă neregulată, puneţi o bucată de carton subţire pe 
care mişcaţi scannerul încet. 

Funcţionarea în 
DeepScan şi imposi-
bilitatea de a detecta 
vreun bolț. 

Trebuie să calibraţi pe cui. 
(Modul Deep Scan este foarte 
sensibil. Erorile sunt eliminate în 
acest fel). 

Mutaţi detectorul cu câţiva cm mai încolo şi începeţi din nou.  

Detectarea altor 
obiecte în spatele 
cuielor în modul 
StudScan şi modul 
DeepScan. 

Cablurile electrice şi conductele 
de plastic/metal pot fi aproape 
sau chiar în spatele zidului. 

Treceţi pe modul de căutare Metal Mode, care împreună cu modul 
de detectare CA este eficient în detectarea conductelor şi cablurilor 
electrice. 
Verificaţi existenţa altor cuie din ale părţi la distanţe de 12, 16 sau 
24 inch, (305, 406 sau 610 mm) ori acelaşi cui în mai multe locuri 
deasupra sau dedesubtul primului. 
Aveţi grijă când daţi găuri, când introduceţi şuruburi în pereţi, 
podele sau tavane, ca astfel de elemente să nu fie prezente. 

Aria cu curent 
electric apare mult 
mai întinsă decât cea 
actuală (numai la CA) 

În spatele tapetului pot avea loc 
descărcări statice, tensiunea de 
dispersare la cel mult 12 in (305 
mm) lateral în fiecare parte a 
unui cablul electric. 

Pentru detectarea într-o zonă mai îngustă, opriţi şi porniţi din nou 
aparatul. 
Treceţi mâna goală pe zid în faţa aparatului pentru a elimina 
scurgerile statice. 

Centrul săgeţii nu 
mai apare pe ecran 

Zidul este gros sau dens. Interpretaţi barele de pe ecran în apropierea centrului cuiului. 
Treceţi pe modul Deep Scan unde apar mai multe bare, pentru a 
localiza bolțul. 

Dificultate la 
detectarea 
metalelor. 

Aparatul nu este bine fixat. 
Obiectivul metalic este prea 
adânc. 

Verificaţi întotdeauna în aer pentru cea mai bună sensibilitate şi 
evitaţi verificarea pe metale. 
Scanaţi şi vertical şi orizontal. Sensibilitatea metalelor creşte când 
obiectele metalice sunt paralele cu senzorul, localizat în capătul 
aparatului. 

Imaginea obiectelor 
metalice apare mai 
mare decât cea reală 

Metalul are densitatea mai mare 
decât lemnul. 

Pentru a reduce sensibilitatea, reorientaţi detectorul spre primele 
două puncte. 

Informaţii constante 
despre bolțuri în 

Două sau trei bolțuri sunt de 
obicei depistate în zona 

Detectaţi marginile exterioare pentru a şti de unde să începeţi. 
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apropierea 
ferestrelor şi uşilor. 

geamurilor şi uşilor. Suporturile 
solide se află deasupra lor. 

Suspectaţi existenţa 
unor cabluri 
electrice, dar nu aţi 
detectat niciunul. 

Cablurile pot fi izolate în 
conducte metalice sau în spatele 
izolaţiei metalice a zidurilor. 
Cablurile mai adânci de 2 inch (51 
mm) s-ar putea să nu fie 
detectate. 
Cablurile nu trebuie să fie 
fierbinţi. 

Încercaţi modul Metal pentru a vedea dacă găsiţi metale, cabluri 
sau tuburi metalice. 
Opriţi aparatul când lucraţi în apropierea cablurilor electrice. 
Încercaţi să porniţi aparatul în orificii. 
Încercaţi să folosiţi o lumină adiacentă în orificiile din zid şi apoi 
porniţi aparatul.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, 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. 

© 2013 Zircon Corporation Germany & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 


