
VTMVS2 1 VELLEMAN  

 

 
 

1. Tutvustus ja omadused 
 

Keskkonnakaitse 
Ärge visake kasutatud patareisid ja elektroonikaseadmeid prügikasti, viige need vastavatesse 
kogumispunktidesse. 

. 
 

Täname teid meie toote ostu eest. Seade VTMVS2 kasutab betoon- ning muudes levinud materjalidest seintes 
asuvate neetide, AC kaablite ning muu metalli täpse asukoha tuvastamiseks elektroonilist signaali. Objekti leidmisel 
edastab seade heli- ning nähtava (LED) signaali, mis võimaldab täpse positsiooni lihtsalt leida. Seadme 
kalibreerimine on lihtne ning see on valmistatud vastupidavast materjalist (ABS). Tutvuge enne seadme 
kasutussevõtmist hoolikalt selle kasutusjuhendiga. Kui seade on defektne, ärge kasutage seda ning võtke ühendust 
kohaliku edasimüüjaga.  

 
2. Kasutusjuhend 

 
a. Kirjeldus 

 
1. Punased LEDid 
2. Rohelised LEDid 
3. Funktsioonilüliti: 

: neetide tuvastus 

: metalli tuvastus 

: pinge tuvastus 
4. On/Off  nupp 
5. Tundlikkuse muutmine (needid) 
6. Tsentreerimissoon 
7. Voolu LED 
8. Tundlikkuse muutmine (metall/pinge) 

 
b. Patareid 

 
Avage patareipesa seadme tagaküljel. Ühendage 9V patarei konnektoriga, asetage patareipessa ning sulgege 
see. Soovitatav on kasutada alkaline patareisid. 

 

c. Kalibreerimine 
 

Välja arvatud juhul kui on teada et AC kaablid puuduvad, tuvastage esmalt AC kaablid.  
 

1. Kalibreerimine ja tuvastus: puit 

Hoidke seade vastu testitavat pinda. Vajutage On/Off nuppu, määrake funktsioonilüliti asend  (neet) ning 
kohandage vasakpoolset tundlikkuse nuppu kuni kaks alumist rohelist LEDi süttivad. Seejärel keerake ettevaatlikult 
tundlikkuse nuppu tagasi kuni LEDid kustuvad. Seade on nüüd kalibreeritud puidule.  
Liigutage seadet aeglaselt üle seina. Kui seade ligineb needile, süttivad rohelised LEDid järjest, alumistest ülemisteni. 
Kui süttivad kaks keskmist punast LEDi ning kõlab teavitusheli, olete leidnud needi ääre. Märkige see punkt. Jätkake 
skanneerimist kuni LEDid hakkavad kustuma. Liigutage seadet vastupidises suunas ning leidke ja märkige teine äär.   
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2. Kalibreerimine ja tuvastus: metall 

Hoidke seade pinna vastas. Vajutage On/Off nuppu, viige lüliti asendisse  (metall) ning kohandage parempoolset 
tundlikkuse nuppu kuni süttivad kaks alumist rohelist LEDi. Seejärel keerake tundlikkuse nuppu aeglaselt tagasi kuni 
LEDid kustuvad. Seade on nüüd kalibreeritud metallile.  
Seadme sügavustundlikkuse määramiseks asetage andur soovitud sügavusega metallobjekti kohale ning lülitage 
seade sisse. Korrake ülalkirjeldatud samme. Tegelik sügavus varieerub vastavalt kasutatud metalli tüübile ja 
suurusele.  
Libistage seade aeglaselt üle seina. Liginedes metallobjektile süttivad järjest rohelised LEDid järjest alt ülespoole. 
Kui süttivad kaks keskmist punast LEDi ning seade edastab teavitusheli, on metallobjekti äär leitud. Märkige see 
punkt. Jätkake skanneerimist kuni LEDid hakkavad kustuma. Liigutage seadet vastupidises suuna ning leidke ja 
märkige teine äär.  

 
Kui metalli tundlikkus on määratud maksimum sügavuse tundlikkusele ning leitud metallobjekt on seadmele lähedal 
(näiteks metall 1cm sügavusel seinas), võib metalli näiv laius olla väga suur. Metalli tegeliku suuruse määramiseks 
asetage seade umbkaudu leitud metalli keskkohta ning rekalibreerige seade. Seejärel skanneerige ala uuesti: 
korrake protseduuri kuni metalli suurus on kindlaks määratud.  

 
3. Kalibreerimine ja tuvastus: voolukaablid 

Määrake funktsioonilüliti asendiks  (pinge). Pinge tuvastussignaal erineb teistest reziimidest: kui seade 
tuvastab AC kaabli, vilguvad kõik LEDid ning kõlab lühike teavitusheli. Kohandage parempoolset tundlikkuse 
nuppu kuni LEDid kustuvad, aga veel äärepealt põlevad. Seade on nüüd kalibreeritud pingele.  

 
Libistage seade aeglaselt üle seina. Kui LEDid vilguvad ning kõlab teavitusheli, olete leidnud AC kaabli. Vähendage 
tundlikkust, keerates tundlikkuse nuppu veidi tagasi ning skanneerige uuesti, et leida AC kaabli täpne asukoht.  

 
3. Märkused ja hoiatused 

 

 Varjestatud juhtmed või juhtmed metallkanalites, raamis, metallseinas või tihedast materjalist seinas võivad jääda 
tuvastamata.  

 VTMVS2 on disainitud tuvastamaks 110 ning 220Vac elektrijuhtmeid. Seade tuvastab ka >220V juhtmed. 
 Olge seinte, lagede ja põrandate muutmisel milles võivad asuda juhtmed või torud alati ettevaatlik, kuna 

varjestatud, vooluta, telefoni ja TV kaableid ei tuvastata aktiivsete kaablitena. Töötades kaablite ligiduses 
lülitage elektrilöögi vältimiseks alati eelnevalt vool välja. 

 Seadme parimaks kasutamiseks hoidke seda korrektselt käega seadme alaosast. Hoidke vaba käsi seadmest 
seda kasutades vähemalt 15cm kaugusel.  

 Tapeet või riidest kate seinal seadme kasutamist ei takista, välja arvatud juhul kui see sisaldab metallosi.  
 Betoonis saab metalli tuvastada kuni ca 2cm sügavusel.  
 Kareda pinna, näiteks pritslae või betoonseina puhul, kasutage skanneerimisel papitükki. Hoidke papitükki 

paigal ning teostage skanneerimine nagu ülalpool kirjeldatud. Hoidke vaba käsi alati seadmest piisaval 
kaugusel. 

 
4. Tehnilised andmed 

 
Seadmega VTMVS2 saab leida puit- või metallosade keskkoha või elektrijuhtmed läbi ca 2cm pinna täpsusega ca 
0.3cm.  

 
Veekindlus Talub niiskust kuid ei ole veekindel. 
Töötemperatuur '7°C ... +49°C (+20°F ... + 120°F) 

 
Tootjal on õigus juhendit muuta ilma sellest eelnevalt teavitamata.  
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