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INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA
1. Înainte de a utiliza dispozitivul, inspectați carcasa pentru
eventualele deteriorări mecanice. Dacă carcasa are fisuri
sau piese lipsă, nu utilizați dispozitivul.

2. Înainte de măsurare, setați modul corect de măsurare al
dispozitivului.

3. Nu utilizați dispozitivul la temperaturi care depășesc
intervalul specificat, cu umiditate ridicată, în apropierea
materialelor explozibile sau inflamabile.

4. Înlocuiți bateria imediat ce indicatorul de baterie
descărcată este afișat. În caz contrar, este afectată
precizia multimetrului și poate măsura greșit.

5. Opriți aparatul înainte de a deschide capacul
compartimentului pentru baterii.

6. Bateria descărcată trebuie înlocuită cu una nouă , care are
aceleași specificații.

7. Nu schimbați circuitele interne ale dispozitivelor. Acest
lucru ar putea duce la măsurare greșită sau la
deteriorarea dispozitivului.

8. Dispozitivul este proiectat pentru a se utiliza doar în spațiu
închis.

9. Scoateți bateriile atunci când nu folosiți dispozitivul o
perioadă mai lungă de timp.

DESCRIEREA PRODUSULUI
1. Canelură carcasă
2. Indicator baterie descărcată
3. Indicator sensibilitate detecție
4. Mod detectare lemn
5. Mod detectare metal
6. Mod detectare tensiune
7. Buton selectare mod
8. Buton pornire/calibrare
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FUNCȚIONARE
Căutarea într-un perete a lemnului, metalelor și a
cablurilor cu tensiune

1. Apăsați și țineți apăsat butonul de pornire. Pe ecran va fi
afișat ultimul mod de utilizare utilizat.

2. Apăsați butonul de selectare a modului pentru a alege
modul dorit.

3. Puneți aparatul pe suprafața peretelui și apăsați butonul
de calibrare.

4. După calibrare, apartul va suna de două ori. Deplasați
aparatul încet, de-a lungul peretelui, în timp ce apăsați
aparatul pe perete.

5. Dacă este detectat lemn, metal sau cablu cu tensiune,
indicatorul de sensibilitate la detecție se va umple, iar
aparatul va suna continuu.

6. Elementul detectat poate fi marcat folosind canelura
carcasei.

Note:
• Calibrarea trebuie efectuată pe un perete gol.
• Aparatul detectează cabluri sub tensiune mai mare de 110 V.
• Aparatul nu detectează cabluri cum ar fi: cablu ecranat,
cablu telefon, cablu TV sau fără alimentare.

• Pentru a menține precizia, țineți aparatul de partea
inferioară.

• În timp ce utilizați aparatul pe suprafețe dure, puneți o
bucată subțire de carton sub aparat. Asigurați-vă că
procesul de calibrare este realizat cu o bucată de carton
sub aparat.

SPECIFICATII
Caracteristici principale
• Indicator sensibilitate detecție
• Indicator nivel scăzut al bateriei
• Dimensiuni afișaj: 51 x 25 mm
• Dimensiuni: 155 x 54 x 27 mm
• Greutate: 157 g
• Temperatura de funcționare: -7°C ~ 40° la umiditate <75%
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• Temperatura de depozitare: -20°C ~ 50° la umiditate
<85%

• Alimentare: baterie de 9 V

Domeniu de măsurare
• Detectarea metalului în perete până la 30 mm adâncime
• Detectarea profilelor de lemn (dimensiumi max. 30 x 30
mm) în perete până la 18 mm adâncime

• Detectarea cablurilor cu tensiune 90-250 V AC

Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de
folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte
reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare.
Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator
sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor,
vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l
reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor
materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul
de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a
primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest
produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt
rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in
contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte
reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS,
ROMANIA
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