
 

 

 

 

Detektori (seinaskanneri) kasutusjuhend 
Ettevaatust: palun lugege kasutusjuhend enne kasutamist hoolikalt läbi. Järgige juhendis 
olevaid ohutuseeskirju ja ohutusnõudeid, et detektorit maksimaalselt rakendada. Ettevõte 
jätab endale õiguse juhendit muuta. 
Detektori (seinaskanneri) kasutusjuhend 
Käeshoitava kiirelt töötava seinaskanneriga UT387B saab tuvastada, kas pistikupesa või 
seinalüliti on elektriliselt laetud, samuti tuvastada puidust seinapaneelide ja lae all 
asetsevaid voolu all olevaid juhtmeid, metalli ning puitu. Tsemendist seintes peituvate 
elektrijuhtmete tuvastamine on üksnes võrdluseks. (Tsemendist sein varjab kergesti 
signaali.) 
Graafiliste tingmärkide kirjeldus 

A Indikaatortuli B LCD-ekraan 
C Suumimisnupp ZOOM D Metalli tuvastamise nupp 
E Vahelduvvoolujuhtme tuvastamise nupp F Vaigistusnupp 
G Puidu tuvastamise nupp H Sisse-/väljalülitusnupp ON/OFF 
J Tuvastusala (ANDUR) K Patareisahtli kate 

 

 
joonis 1 joonis 2 

LCD-ekraan (joonis 3) 
a Patarei b Vaigistamine 
c Metalli tuvastamine d Puidu tuvastamine 
e Suumimine f Vahelduvvoolujuhe 
g Vahelduvvoolu elektrivälja signaal h Mittemagnetiline 
i Magnetism j Kalibreerimine 
k Tuvastatud signaal l Suumimisfunktsioon 

 

 

 

joonis 3 

 
 
Tehnilised andmed 
Maksimaalne tuvastussügavus: 
raudmetall (raudtoru, mille minimaalne diameeter on 3 cm) ----------------------------80 mm 
värviline metall (alumiinium, mille minimaalsed mõõdud on 30 cm x 2 cm x 2 cm)-80 mm 
voolu all olev juhe -----------------------------------------------------------------------------------50 mm 
puit (mille minimaalsed mõõdud on 20 cm x 16 cm x 4 cm) ------------------------------20 mm 

 
 

Töötamistemperatuur: 0 °C ~ 40 °C Saasteaste: 2 
Hoiustamistemperatuur: -10 °C ~ 50 °C Automaatse väljalülituse aeg: 5 minutit 
Garanteeritud täpsuseks vajalik temperatuur: 
18 °C ~ 28 °C 

Patarei: üks 9 V leelispatarei (6LR61) 

Niiskus: ⩽ 75% Patarei madalpinge: umbes 7,2 V 
Kõrgus: ⩽ 2000 m Hääletu režiim: jah 

Ettevaatust 
Mõõteulatus oleneb skannitava objekti suurusest ja pinnamaterjali seisukorrast. Mida 
suurem on objekt, seda suurem on mõõteulatus. 
Lisaks mõjutab mõõteulatust mingil määral ka puidu niiskus. Niiskem puit annab 
mõõteulatusele natuke kaugust juurde. 

Tegevusetapid 
1. Patareide paigaldamine 
Avage patareisahtli kate, nagu joonisel näidatud (joonis 2). Sisestage patarei, asetades 
positiivsed ja negatiivsed klemmid korrektselt, seejärel sulgege patareisahtli kaas. Kui 
detektorit pikemat aega ei kasutata, eemaldage patareid, et vältida patareide 
lekkimisest tingitud detektori kahjustumist. 
2. Õige kasutamine 
• Enne kasutamist tuleb veenduda, et skannitav ala on kuiv. Ärge kasutage detektorit 

kohe pärast suuri temperatuurimuutusi. Veenduge, et ümbruses ei oleks tugevaid 
elektromagnetilisi häireid. 

• Vajutage sisselülitusnupule ON (H). Kui AUTOCAL on õige, võib detektorit 
skannimiseks kasutada. 

• Kui kasutamisel ei tuvastata metalli, kostub detektorist endiselt hoiatussignaal, siis 
tuleb detektor kalibreerida ja objektidest eemale hoida. Hoidke nuppu C ja nuppu F 
samaaegselt kolm sekundit all, detektor lülitub automaatselt välja. Pärast 
taaskäivitamist võib detektorit uuesti kasutada. 

3. Tuvastamismeetod 
Metalli tuvastamine 
• Hoidke detektor metallist eemal ja vajutage sisselülitusnupule ON (metalli 

tuvastamise režiim on vaikimisi režiimiks) või vajutage metallirežiimi nupule, et 
metalli tuvastamise režiim sisse lülitada. Kui AutoCaL on õige, võib detektorit 
skannimiseks kasutada. 

• Suruge detektor vastu seina ja liigutage seda aeglaselt. Kui tuvastusalast vähem kui 
80 mm kaugusel leidub metalli, kuvab detektor signaali tugevuse ja annab 
hoiatussignaali. 

• Liigutage detektorit korduvalt ja tuvastage metalli täpne asukoht, lähtudes signaali 
intensiivsuse muutustest. Mida lähemal on metall tuvastusalale, seda intensiivsem on 
signaal. 

• Kui tuvastate väikese või sügaval asuva metalli, vajutage suumimisnupule ZOOM, et 
see I-ekraani diagrammiga ära määrata. 

• Kui detektor tuvastab metallist objekti, läheb punane tuli põlema ning hoiatussignaal 
hakkab tööle. Kui detektor on tuvastatud metallist objektist eemal ning 
tuvastusulatusest väljas, hakkab roheline tuli põlema ja heli vaibub. 

Ettevaatust 
Detektor ei pruugi väga väikest metallist objekti tuvastada. Kui metalli ei ole, annab 

detektor hoiatussignaali ja see tuleb uuesti kalibreerida. 
Meetod 
Tõstke detektor mõlema käega õhku. Ärge hoidke detektorit metalli ega tugeva 

elektromagnetvälja läheduses. Hoidke metalli tuvastamise režiimis suumimisnuppu ja 
helinuppu samaaegselt kolm sekundit all, detektor lülitub kalibreerimise lõpetamiseks 
automaatselt välja. 

Puidu tuvastamine 
• Detektori käivitamiseks vajutage sisselülitusnupule ON. Vajutage puidurežiimi nupule 

ja ekraanile kuvatakse puidu tingmärk, suumimise tingmärk ning vilkuv kolmnurk. 
• Vajutage detektor skannitava objekti tagakülje lähedale, seejärel hoidke 

suumimisnuppu all. Kui roheline tuli põleb, suum ei vilgu ja AutoCal on OK, võib 
detektorit liigutada, et sellega pinna alt puitu tuvastada. Kui puit hakkab lähenema 
(vähem kui 20 mm detektori pea keskpunktist eemal), muutub hoiatussignaaliga k-
ekraani diagrammil signaal. Mida lähemale jõuab tuvastatav puit, seda intensiivsem 
on signaal. 

 
• Teostage tuvastamist korduvalt, et signaali intensiivsuse muutuste abil puidu täpne 

asukoht kindlaks määrata. 
• Kui detektor tuvastab materjali, läheb punane tuli põlema ning kõlab hoiatussignaal. 

Kui detektor on tuvastatud materjalist eemal ning tuvastusulatusest väljas, hakkab 
roheline tuli põlema ja heli vaibub. 

Ettevaatust 
Tuvastamise alguses, kui detektor on tuvastatava materjali kohal, hakkavad detektorit 
liigutades k-ekraani diagrammi ja suumimise punased tuled vilkuma. Valige uuesti 
asukoht ja vajutage tuvastamiseks uuesti suumimisnupule ZOOM. Kui tuvastatakse 
seinas olevat puitu, siis puidu servades on tugev signaal. 

Vahelduvvoolujuhtme tuvastamine 
• Detektor suudab tuvastada vahelduvvoolujuhtme, mille pinge on suurem kui 110 V, 

50~60 Hz; kui juhe on maandatud, on signaal nõrk. 
• Vajutage sisselülitusnupule ON (joonisel 1 nupp H) ja vahelduvvoolunupule AC, et 

lülitada seade vahelduvvoolu tuvastamise režiimile. 
• Kui tuvastusala on tuvastatava objekti pinna lähedal ja kui voolu all olev juhe on 

tuvastusulatuses, kostub kindla intensiivsusega elektrivälja tuvastamisel detektorist 
hoiatussignaal. Vahelduvvoolujuhtme ligikaudne asukoht tuvastatakse, lähtudes 
signaali tugevusest. Kui teisi elektrivälju pole segamas, on tajutav signaal (g) seda 
tugevam, mida lähemal detektor voolu all olevale juhtmele on. Tuvastamisel saab 
valida ka hääletut režiimi. 

Ettevaatust 
Kui juhe on ühendatud töötava elektriseadmega, on juhtme kindlat asukohta lihtne 
tuvastada. Kui juhe on metallpinna all peidus või asub niiskes objektis, ei pruugi 
detektor juhtme asukohta leida. Kui juhtme tuvastamiseks skannitakse seina, ei tohi 
teise käega seina katsuda, sest juhe ei pruugi olla varjatud signaali tõttu tuvastatav. 
Kui juhe, mida tahetakse tuvastada, on ühendatud maandusjuhtmega, mõjutab see 
detektori tuvastusulatust. 
• Ümbritsevad keskkonnategurid mõjutavad tuvastamise tulemusi, nt mõjutab neid 
asjaolu, kas mõõtja on masina või objekti lähedal, millel on tugev magnet- või 
elektromagnetväli. Lisaks mõjutavad tuvastamise tulemusi niiskus, metalliga 
ehitusmaterjalid, alumiiniumiga kaetud isoleermaterjalid ja hea juhtivusega tapeet. 
Kui tsemendist sein on niiske, siis on tsemendi sees olevaid elektrijuhtmeid raske 
tuvastada. Seepärast pöörake erilist tähelepanu materjali juhistele (nagu 
ehitusjoonised), enne kui seinaplaatidesse, lakke ja põrandasse auke puurite või 
lõikate. 

Hooldus ja puhastamine 
Puhastage detektorit kuiva ja pehme lapiga. Ärge puhastage seda puhastusvahendite 
ega muude kemikaalidega. Enne saatmist on detektor läbinud range 
kvaliteedikontrolli. Kui kasutamise käigus leitakse inimtegevusest mittetingitud viga, 
siis võtke palun ühendust müügijärgse toega. Ärge võtke seda ise koost lahti ega 
parandage seda ise. 

Jäätmete kõrvaldamine 
Kahjustatud detektor ja selle lisatarvikud võetakse ringlusse riigi 
keskkonnakaitsenõuetele vastavalt. 

 
Tootja: 
Uni-Trend Technology (China) Limited  
No 6, Gong Ye Bei 1st Road 
Songshan Lake National High-Tech lndustrial  
Development Zone, Dongguan City  
Guangdong Province 
China 
Postiindeks 523 808 
 
Peakorter: 
Uni-Trend Group Limited 
Rm901, 9/F, Nanyang Plaza 57 Hung Ta Road 
Kwun Tong 
Kowloon, Hong Kong 
Tel: (+852) 2950 9168 
Faks: (+852) 2950 9303 
E-post: info@uni-trend.com http://www.uni-trend.com 
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