
81781DETEKTOR KOVŮ A VODIČŮ POD NAPĚTÍM

CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE
Zařízení využívá elektronické signály k určení přesné polohy instalačních kotev, vodičů elektrické 
instalace, prvků kovové výztuže stěn a jiných konstrukčních prvků umístěných ve stěnách, které 
nelze prostým okem vidět. Jestliže zařízení zjistí přítomnost hledaného kovového prvku, začne 
vysílat zvukový a světelný signál (LED dioda), což umožní určit přesnou polohu hledaného kovo-
vého prvku. Přístroj detekuje kovy ze skupiny paramagnetických a feromagnetických kovů, není 
však schopen zjistit kovy ze skupiny diamagnetických kovů (např. měď, zlato, stříbro).
UPOZORNĚNÍ! Nabízený detektor není měřidlem ve smyslu zákona o metrologii.

PŘÍPRAVA K PRÁCI

Instalace baterie
Otevřete záslepku skříně přístroje (např. pomocí mince) a připojte baterii 9 V (6F22) k přísluš-
ným konektorům. Baterii vložte do přístroje a skříň uzavřete. Doporučuje se používat alkalické 
baterie vyznačující se delší životností.

Kalibrace
Před každým použitím přístroje je nutné provést jeho kalibraci (seřízení). Přiložte detektor k 
povrchu, u kterého máte jistotu, že se pod ním nenachází žádné vodiče pod napětím nebo 
kovové prvky.
Přístroj zapněte otočením kolečka směrem dozadu. Otáčejte kolečkem tak dlouho, až dioda 
začne svítit a ozve se zvukový signál. Potom otáčejte kolečkem na opačnou stranu tak dlouho, 
až dioda zhasne a zvukový signál se vypne. Přístroj je připraven k použití.

POUŽÍVÁNÍ DETEKTORU

Detekce kovů
Seřízený přístroj přiložte na plocho ke kontrolovanému povrchu stranou označenou nápisem 
„METAL”. Dbejte na to, aby byl zajištěn důkladný kontakt s povrchem a přístroj posouvejte po 
povrchu tak dlouho, až se spustí zvukový signál a rozsvítí se dioda. Znamená to, že přístroj 
zjistil přítomnost kovu.

Detekce napětí
Seřízený přístroj přiložte na plocho ke kontrolovanému povrchu stranou označenou nápisem 
„VOLTAGE”. Dbejte na to, aby byl zajištěn důkladný kontakt s povrchem, a přístroj posouvejte 
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po povrchu tak dlouho, až se spustí zvukový signál a rozsvítí se dioda. Znamená to, že přístroj 
detekoval přítomnost vodiče pod napětím.
Citlivost detektoru lze zvýšit. Jestliže se stane, že během hledání kovu nebo vodiče dioda zhas-
ne a zvukový signál se vypne, otáčejte pomalu kolečkem dozadu. Tím se citlivost detektoru 
zvyšuje. To umožní zjistit polohu kovu nebo vodiče pod napětím daleko přesněji.
V případě, že na kontrolované ploše přítomnost vodiče pod napětím nezjistíte, je třeba pro kont-
rolu ověřit správnou funkčnost detektoru na místě, kde jste si jistí, že se elektrická instalace pod 
napětím určitě nachází.

UPOZORNĚNÍ! Přístroj není schopen zjistit napětí ve stíněných vodičích. V takovém případě 
lze detekovat pouze kov. 
Třením detektoru o kontrolovanou plochu nebo jeho nárazy o plochu může vzniknout elektrosta-
tické pole, které výsledek detekce zkreslí.
Upozornění! Z bezpečnostních důvodů se doporučuje zkontrolovat a lokalizovat polohu vodičů 
elektrické instalace pod napětím před pracemi takového typu, jako je např. vrtání nebo sekání.
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Symbol poukazuje na nutnost separovaného sběru opotřebovaných elektrických a elektronických zařízení. Opotřebovaná elek-
trická zařízení jsou zdrojem druhotných surovin – je zakázáno vyhazovat je do nádob na komunální odpad, jelikož obsahují látky 
nebezpečné lidskému zdraví a životnímu prostředí! Prosíme o aktivní pomoc při úsporném hospodaření s přírodními zdroji a 
ochraně životního prostředí tím, že odevzdáte použité zařízení do sběrného střediska použitých elektrických zařízení. Aby se 
omezilo množství odpadů, je nevyhnutné jejich opětovné využití, recyklace nebo jiná forma regenerace.

TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polska

Rok produkcji:
Production year:
Produktionsjahr:

Год выпуска:
Рік випуску:
Pagaminimo metai:

Ražošanas gads:
Rok výroby:
Rok výroby:

2012 Gyártási év:
Anul producţiei utilajului:
Año de fabricación:


