
 
 
 
 
 
 

Skännerite nelja erinevat reziimi kasutatakse naelte, metalli ning varjestamata 
elektrijuhtmete leidmiseks kuni 38mm (11⁄2 tolli) sügavuselt seintes, põrandates 
ja lagedes. Ka saab seadet kasutada betooni armatuuri tuvastamiseks. Seadmetel 
Wall Scanner ning MultiScanner® Pro SL on olemas ka SpotLite® juhtsüsteem 
mis edastab automaatselt valguskiire.  
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LCD ekraan 
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1. REZIIMI VALIK    

• Naelu otsides kasutage alati Stud Scan reziimi, mis 
skanneerib pinda kuni  3⁄4 tolli (ca 1,9cm) sügavuselt. 

• DeepScan® reziimi kasutage ainult juhul kui teate et 
skanneeritav pind on tihedam kui tavaehitus. 
Skanneerige pind alati kõigepealt Stud Scan reziimil, 
tegemaks kindlaks kas DeepScan reziimi kasutamine on 
vajalik. DeepScan reziim sobib sügavusele 3⁄4 - 11⁄2 tolli 
(ca 1,9 – 3,8cm). 
• Otsides metalltorusid või armatuuri, kasutage Metal 

Scan reziimi. 
• Elektrijuhtmete otsimisel kasutage AC Scan reziimi.  

 
2. TÄHELEPANU!  

 

• Seadme asend. Asetage skänner enne sisse lülitamist 
alati lamedalt vastu mõõdetavat pinda.  
• Voolunupp. Vajutage ja hoidke kasutamise ajal all.  

• Kalibreerimine. Asetage seade lamedalt vastu seina. 
Vajutage ja hoidke voolunuppu all. Ärge liigutage 
seadet enne kui kalibreerimine on lõpetatud (1-2 
sekundit). Kalibreerimise lõpetamisel kuvatakse 
ekraanile TruCal® indikaator.  

• Kasutamine. Hoidke seadet lamedalt vastu seina ning 
liigutage seda aeglaselt. Ärge raputage, kallutage ega 
eemaldage seadet mõõdetavast pinnast.  

• Kui kalibreerite DeepScan reziimil naela kohal, ei tuvasta 
seade tõenäoliselt naelu. Liigutage seade naelast veidi 
eemale, vabastage voolunupp ning kalibreerige uuesti.  

 
3. SKANNEERIMINE STUD SCAN VÕI 

DEEPSCAN® REZIIMIL 
 

Peale kalibreerimist hoidke voolunuppu jätkuvalt all ning 
liigutage seadet aeglaselt üle pinna. Kui ekraanile 
kuvatakse täisnool ning kõlab teavitusheli, olete leidnud 
naela ääre. Märkige koht (vt joonis allpool). Mudelite 
Wall Scanner ning Pro SL puhul kuvab SpotLite® 
juhtsüsteem vastavale kohale ka märgistusvalguse.  

Hoidke voolunuppu jätkuvalt all ning skanneerige 
märgitud punktist edasi kuni noolmärgis ekraanil kustub.  

Voolunuppu vabastamata liigutage seadet vastupidides 
suunas teise ääre leidmiseks. Märgistage leitud koht. 
Naela keskkoht asub kahe märgistatud punkti vahelises 
keskpunktis.  

Märkus: DeepScan reziim võib tuvastada peale naelte ka 

muid esemeid.  
 

Skanneerimine Stud Scan või DeepScan reziimil 
 
 

4.SKANNEERIMINE METALLI / AC REZIIMIL 

Valige reziim. Peale kalibreerimist hoidke voolunuppu 
jätkuvalt all ning liigutage seadet aeglaselt üle pinna. 
Märkige koht kus seade kuvab ekraanile teavituse ning 
edastab teavitusheli. Mudelite Wall Scanner ning Pro SL 
puhul kuvatakse lisaks märgistusvalgus. Jätkake seadme 
liigutamist samas suunas, kuni teavitusmärgistused 
lülituvad välja.  

Liigutage seadet vastupidises suunas kuni leiate teise 
ääre. Märkige vastav punkt. Otsitava objekti keskpunkt 
asub umbkaudu kahe märgistatud punkti vahelises 
keskpunktis.  

Kui kalibreerite Metal Scan reziimil otse metallobjekti 
kohal, ei tuvasta seade tõenäoliselt metallesemeid. 
Liigutage seade veidi eemale, vabastage voolunupp ning 
alustage uuesti.  

Kui kalibreerite AC Scan reziimil otse AC pinge 
kohal, rekalibreerub seade automaatselt, kui liigutate 
selle eemale.  

 
AC WireWarning™ 
Ohutuse tagamiseks töötab kõigil reziimidel pidevalt AC 
WireWarning™ funktsioon. AC pinge tuvastamisel 
kuvatakse ekraanil AC hoiatusikoon.  

Ettevaatust: skanneerides sügavamalt kui 2 tolli 

(51 mm), isoleeritud või vineeritagust seina, ei 

pruugi seade otsitavat tuvastada. Kasutage 

äärmist ettevaatust töötades elektrijuhtmete 

läheduses, lülitage alati elekter välja.  
 

 

Metall või AC juhe 
 

   
 
 
 

5. OHUTUSNÕUDED 
 

Sõltuvalt elektrijuhtmete või torude lähedusest 
seinapinnale, võib WallScanner need tuvastada naeltega 
samal viisil, eriti kui kasutate DeepScan reziimi. Olge 
seinte, põrandate ja lagede saagimisel, naelte löömisel 
või puurimisel alati ettevaatlik, need võivad sisaldada 
metallosi. Kuna DeepScan reziim on väga tundlik, võib 
seade tuvastada lisaks naeltele ka muid metallosi.  

Pidage meeles et tavaliselt asuvad naelad üksteisest 16 tolli 
(406 mm) või 24 tolli (610 mm) kaugusel ning 11⁄2 tolli 
(38 mm) laiusel. 
Erineval vahemaal leitud metallosad võivad olla ka muud 
metallosad.  
Kui töötate elektrijuhtmete läheduses, lülitage neist alati 
eelnevalt elekter välja.  

Töö erinevate materjalidega 
• Tapeet: Tapeet ei sega seadme tööd, kui see ei sisalda 

metallfooliumi, metallkiude, ning on kuiv.  
• Liistud ja krohv: kuna krohvis võib esineda erinevat  

tihedust, on Wall Scanneriga keeruline leida naelu  
Stud Scan reziimil. Kasutage naelte leidmiseks 
metallireziimi. Kui krohvis on metallvõrk, ei saa 
skänneriga seinast metallesemeid tuvastada.  

• Tekstuuritud seinad ja akustilised laed: 

skanneerides ebatasase pinnaga seina või lage, 
asetage selle ja seadme vahele õhuke papitükk, 
ning kasutage skanneerimisel DeepScan reziimi. 
Kalibreerige kasutades sama papitükki.  
•  Puupõrandad, aluspinnas, või kipsplaat üle 

vineeri: kasutage DeepScan reziimi. 

•  WallScannerit ei saa kasutada keraamiliste 
plaatidega või vaipkattega.  

• Keerulisel juhul üritage leida vertikaaljoonel asuvad 
naelad.  

Märkus: sügavuse tuvastamine ja täpsus võib 

varieeruda vastavalt materjalide 

niiskusastmele, tekstuurile ja värvikihile.  
 

6. PATAREI VAHETAMINE 

Avage patareipesa kaas ning 
eemaldage see. Ühendage 9V patarei 
kaabliga ning asetage patareipessa. 
Kinnitage ja sulgege patareipesa kaas. 
Patarei kasutusiga on tavatingimustel 
ca 2a.  

 
FCC osa 15 klass B  
Hoiatus 

Seade on testitud ning vastab digitaalseadme 
limiitidele klass B, FCC nõuete osale 15.  

Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiolaineid 
ning võib ebakorrektse kasutamise puhul raadiosidet 
häirida.   
Kui seade häirib raadio või teleri tööd:   
(1) Liigutage vastuvõtuantenni. 
(2) Suurendage vahemaad seadmete vahel. 

(3) Ühendage seade erinevasse elektriringi. 
(4) Konsulteerige vajadusel eksperdiga.  

7. VEAOTSING 
 

 

Wall Skanner, MultiScanner®, 
MultiScanner®   Pro SL 

 

Probleem Võimalik põhjus Lahendus 
Pole kindel 
kas 
DeepScan 
reziimil leitud 
objekt on 
nael  

DeepScan suurem 
tundlikkus võimaldab leida 
ka muid objekte 

Skanneerige sama ala Metal Scan ning AC 
reziimiga. Kui seade näitab metalli või AC 
juhtme olemasolu, ei ole tõenäoliselt tegemist 
naelaga 

Kuvatakse 
“Restart at 
New 
Location”. 

Seade oli kalibreeritud 
metalli või tiheda materjali 
kohal 
Seadet kallutati või tõsteti 
kasutamise ajal 

Lülitage seade välja, liigutage veidi kõrvale ning 
alustage uuesti.  
Ebatasasel pinnal kasutage seina ja seadme vahel 
õhukest papitükki    
 

DeepScan 
reziimil ei 
tuvastata 
naelu 

Seade oli kalibreeritud naela 
kohal  

Liigutage seade veidi kõrvale ning alustage 
uuesti 

Stud Scan ning  
DeepScan 
reziimil 
tuvastatakse 
muid objekte, 
mitte naelu 

Elektrijuhtmed ja 
metall/plastiktorud võivad 
olla seina pinna lähedal  

Lülitage metallireziimi koos AC tuvastusega, 
nüüd peaksid torud ja juhtmed olema korrektselt 
tuvastatavad.  
Kontrollige teisi lähedalolevaid naelu.  

Pingega ala 
näidatakse 
juhtmest palju 
suuremana 
(ainult AC)  

Staatiline laeng võib levida 
juhtmest kuni 12 tolli 
(305mm) kaugusele  

Täpsemaks tuvastamiseks lülitage seade 
esialgsel tuvastatud äärel välja ning uuesti sisse, 
ning skanneerige uuesti.  
Asetage staatilise laengu eemaldamiseks 
vaba käsi seadme lähedal seina vastu 

Kesknoolt ei 
kuvata 
ekraanile 

Sein on väga paks või tihke  Kasutage lähimat kuvatavat tulbapaari.  
Lülituge tundlikumale DeepScan reziimile 

Metalli 
tuvastamine 
raskendatud 

Seade ei ole korrektselt 
kalibreeritud 
Metall asub liiga sügaval 

Vältige kalibreerimist metalli kohal.  
Skanneerige mõlemas, horisontaalses ja 
vertikaalses suunas.  
Tundlikkus metallile on suurem kui see asub 
anduriga paralleelselt sihiku ees   

Metallobjekti 
näidatakse 
tegelikust 
suuremana 

Metalli tihedus on suurem 
kui puidul 

Kalibreerige seade uuesti ühel kahest tuvastatud 
märgist 

Pidev akende 
ja uste 
lähedalt naelte 
tuvastamine 

Uste ja akende juures 
kasutatakse sageli kahe- 
või kolmekordset hulka 
naelu.  

Leidke välisääred ja kasutage alguspunktina 

Arvatavas 
kohas ei 
tuvastata 
elektrijuhtmeid 

Juhtmed võivad olla 
varjestatud.  
Sügavamal kui 2 tolli 
(51mm) asuvaid juhtmeid 
ei pruugi seade tuvastada 
Juhtmed võivad olla 
külmad  

Kasutage metallireziimi.  
Lülitage alati elektrijuhtmete ligiduses töötades 
vool välja.  
Lülitage pistik sisse.  
Ühendage pistikusse lamp ning lülitage lüliti 
sisse  
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