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Návod na obsluhu 
 
Tento prístroj využíva elektronický signál na presnú lokalizáciu dreva, kovových rúrok, tyčí a 
elektrických rozvodov v stenách. Vyhľadanie hrany dreveného objektu prístroj signalizuje 
zvukovým a optickým signálom (displej LED), čím značne uľahčuje vyhľadanie jeho stredu.  
 
Prístroj umožňuje rýchlu kalibráciu, je vyrobený z vysoko odolného plastu ABS. 
Ergonomický tvar uľahčuje jeho obsluhu a zvyšuje bezpečnosť počas práce. 
 

Obsluha zariadenia 
 

 
 

1. Červená dióda LED 
2. Zelená dióda LED 
3. Prepínač funkcií: 
 

 
 Drevo 

 
Kov 



 Napätie 

 
4. Spínač/vypínač prístroja 
5. Regulátor citlivosti detekcie dreva 
6. Dióda LED napájania 
7. Regulátor citlivosti detekcie kovu/napätia 
8. Ukazovateľ hrany 

 

Vloženie batérií: 
Otvorte kryt schránky na batérie, ktorá sa nachádza na zadnej strane prístroja, a zapojte novú 
batériu v súlade s jej polaritou. Umiestnite batériu v schránke a uzavrite kryt. Odporúčame 
používať alkalické batérie. 
 

Kalibrácia: 
Ak chcete prístroj nastaviť, umiestnite ho pred začatím vyhľadávania na povrch, ktorý chcete 
prehľadávať. Ak viete, že sa v stenách nachádzajú vodiče, ktoré sú pod napätím, vyhľadajte 
najskôr tieto vodiče. 
 
Kalibrácia a vyhľadávanie dreva: 
Priložte prístroj k povrchu, ktorý chcete prehľadávať tak, aby k nemu veľmi tesne priliehal. 

Zapnite zariadenie pomocou tlačidla „ON/OFF“ a nastavte prepínač funkcií na pozíciu „  
STUD“, následne nastavte regulátor citlivosti, ktorý sa nachádza na ľavej strane tak, aby sa 
rozsvietili dve zelené vonkajšie diódy. Po rozsvietení diód jemne posuňte regulátor citlivosti 
na druhú stranu, aby diódy zhasli. Prístroj je nastavený pre vyhľadávanie dreva. 
Pomaly posúvajte prístrojom vodorovne po stene doprava alebo doľava. V okamihu, kedy sa 
priblížite k drevenému objektu, rozsvietia sa zelené diódy od najnižších k najvyšším. Ak sa 
rozsvietia dve červené diódy, ktoré sa nachádzajú uprostred, a merač vydá neprerušovaný 
zvukový signál, znamená to, že sa nachádzate na hrane dreveného objektu. Označte tento bod 
a posúvajte detektor ďalej v rovnakom smere, pokým diódy nezhasnú. Následne posúvajte 
detektor späť v smere označeného bodu, aby ste našli druhú hranu dreveného objektu. 
Označte ju. Stred dreveného objektu sa nachádza presne uprostred medzi dvoma vyznačenými 
bodmi. 
 
Kalibrácia a vyhľadávanie kovu: 
Priložte detektor priamo k povrchu. 
 

Zapnite zariadenie pomocou tlačidla „ON/OFF“ a nastavte prepínač funkcií na pozíciu „  
METAL“, následne nastavte regulátor citlivosti, ktorý sa nachádza na pravej strane tak, aby sa 
rozsvietili dve zelené vonkajšie diódy. Po rozsvietení diód posuňte regulátor citlivosti jemne 
na druhú stranu, aby diódy zhasli. Prístroj je nastavený pre vyhľadávanie kovu. 
 
Pomaly posúvajte zariadením vodorovne po stene smerom doprava alebo doľava. V okamihu, 
kedy sa priblížite ku kovovému objektu, rozsvietia sa zelené diódy od najnižších k najvyšším. 
Ak sa rozsvietia dve červené diódy, ktoré sa nachádzajú uprostred, a merač vydá 
neprerušovaný zvukový signál, znamená to, že ste našli hranu kovového objektu. Označte 
tento bod a posúvajte detektorom ďalej v rovnakom smere, pokým diódy nezhasnú. Následne 
posúvajte detektor späť smerom k označenému bodu, aby ste našli druhú hranu kovového 



objektu. Označte ju. Stred kovového objektu sa nachádza presne uprostred medzi dvoma 
vyznačenými bodmi. 
 
Ak je citlivosť vyhľadávania kovu nastavená na maximálnu hĺbku a vyhľadávaný predmet sa 
nachádza v blízkosti prístroja (napr. kovový predmet za stenou s hrúbkou 12 mm), potom 
domnelá šírka kovového predmetu môže byť veľmi veľká. Pre odhad skutočných rozmerov 
kovového objektu umiestnite detektor približne do stredu oblasti, kde sa nachádza vyhľadaný 
predmet, a pretočte regulátor kalibrácie. Znovu prehľadajte danú oblasť a opakujte 
vyhľadávanie do okamihu, než určíte správny rozmer predmetu. 
 

Kalibrácia a vyhľadávanie elektrických rozvodov 

Zapnite zariadenie pomocou tlačidla „ON/OFF“ a nastavte prepínač funkcií na pozíciu „  
VOLTAGE“, následne nastavte regulátor citlivosti, ktorý sa nachádza na pravej strane tak, 
aby sa rozsvietili dve červené diódy. Po rozsvietení diód posuňte regulátor citlivosti jemne na 
druhú stranu, aby diódy zhasli. Prístroj je nastavený pre vyhľadávanie striedavého napätia 
AC. Citlivosť pre vyhľadávanie vodičov je nastavená na maximálnu hodnotu. 
 
Pomaly vodorovne posúvajte zariadením po stene smerom doprava alebo doľava. Ak začnú 
blikať dve červené diódy a merač bude vydávať zvuk, znamená to, že ste narazili na vodiče 
elektrickej inštalácie. 
 
Znížte citlivosť na regulátore citlivosti na pravej strane a prehľadajte túto oblasť ešte raz, aby 
ste určili presnú pozíciu vodiča. 
 
Pre zaistenie maximálnej bezpečnosti vyhľadajte najskôr vodiče elektrickej inštalácie, 
ktoré sú pod napätím, s výnimkou, že ste si istí, že sa v stene také vodiče nenachádzajú. 
 
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 
Tienené vodiče, vodiče umiestnené v kovových kanáloch, rúrkach a vodiče v kovových a 
širokých stenách s veľkou hustotou nebudú detegované. Pri práci v blízkosti káblov je vždy 
nutné vypnúť napájanie elektrickej inštalácie. 
 
Model 76250 bol navrhnutý pre vyhľadávanie napätia 110 V a 220 V AC v inštaláciách so 
zapojeným napájaním. Detektor zobrazí taktiež prítomnosť vodičov s napätím vyšším než 
220 V AC. 
 

Upozornenia a obsluha 
Dodržujte opatrnosť vždy pri zatĺkaní klincov, vŕtaní alebo rezaní stien, stropov a podláh, v 
ktorých sa pod povrchom môžu nachádzať vodiče pod napätím alebo rúrky. Tienené vodiče, 
vodiče s odpojeným napájaním, telefónne a televízne káble nebudú detegované. Pamätajte na 
to, že tyče alebo trámy sú umiestnené vo vzdialenosti 40 alebo 60 cm od seba a obvykle sa 
nachádzajú v hĺbke 4 cm. Pamätajte na to, že ak sú objekty v stene umiestnené blízko seba a 
majú rôzne rozmery, môže ísť navyše o ďalšie trámy, tyče alebo rúrky. Pri práci v blízkosti 
káblov je vždy nutné vypnúť napájanie elektrickej inštalácie. 
 
 
 
 
 
Predchádzanie poruchám pri meraní 



Aby ste pri práci s prístrojom dosiahli maximálnu presnosť, musíte ho držať za držadlo, ktoré 
je na to určené. Druhú ruku majte pri vyhľadávaní najmenej 15 cm od zariadenia. 
 

Konštrukčné štandardy 
Pri dverách a oknách sú spravidla zabudované doplnkové trámy alebo zosilnenia, ktoré majú 
za cieľ zlepšiť stabilitu konštrukcie. Detektor vyhľadá hranu dvojitých trámov a zosilnení a 
bude vydávať neprerušovaný zvuk, pokým ho nepresuniete mimo oblasti, v ktorej sa 
nachádzajú. 
 

Povrchové rozdiely 
Tapeta – práca detektora nebude nijak ovplyvnená pri vyhľadávaní na povrchu, na ktorom sa 
nachádza tapeta alebo tkanina, s výnimkou prípadu, že by obsahovala kovovú fóliu alebo 
vlákno. 
 
Betón – prístroj vyhľadá kov, ktorý sa nachádza v hĺbke cca 2 cm. Ak je povrch nerovný, 
použite kúsok lepenky ako podložku pod detektor. 
 
Stropy – pri práci na nerovnom povrchu, ktorým je napríklad strop pokrytý nástrekom, 
použite kúsok lepenky ako podložku pod detektor. Pre dosiahnutie maximálnej presnosti 
vykonajte kalibráciu prístroja s použitím lepenkovej podložky. Dôležité je taktiež držať druhú 
ruku v stanovenej vzdialenosti od zariadenia. 
 

Špecifikácia 
Pri prehľadávaní povrchu a určovaní polohy okrajových hrán prístroj odhalí stred dreva, kovu 
alebo vodiče, ktoré sa nachádzajú v hĺbke do 2 cm, s presnosťou do 3 mm. 
 
Životnosť batérie:  1 rok pri normálnom používaní 
Odolnosť proti vode:  Zariadenie je odolné proti vode, ale nie je vodotesné 
Pracovná teplota:  -7 °C až 49 °C (20 °F až 120 °F) 
Skladovacia teplota: -29 °C až 66 °C (-20 °F až 150 °F) 
 
Každé kopírovanie, reprodukovanie a rozširovanie tohto návodu vyžaduje písomný 
súhlas firmy Transfer Multisort Elektronik.  
 



 


