
MultiFinder Plus

V celoti preberite navodila za uporabo v priloženi brošuri 
»Garancija in dodatna opozorila«. Upoštevajte navodila v 
brošuri. Te dokumente varno shranite za nadaljnjo uporabo.

Delovanje/uporaba
Zaradi več vgrajenih senzorjev je MultiFinder Plus proizvajalca 
Laserliner zelo učinkovita naprava za zaznavanje kovine, iskanje 
stebrov in tramov v suhogradnjah ter zaznavanje električne 
napeljave. MultiFinder Plus je opremljen z zaslonom LCD s 
priročnikom, kar zagotavlja preprosto in zanesljivo uporabo. 
Zvočni in vizualni signali za odkrivanje predmetov olajšajo 
ravnanje z napravo in zagotavljajo visoko raven funkcionalne 
zanesljivosti.

1. Prikazovalnik maksimuma
2. Zaslon LCD
3. Opozorilo za električno napravo
4. VKLOP/IZKLOP
5. Stikalo za izbiro načina iskanja
6. Ročna kalibracija (CAL)

Pri delu v načinih za ISKANJE KOVINE (METAL-SCAN) ali 
ISKANJE TRAMOV (STUD-SCAN) v bližini električnih vodnikov 
vedno izklopite napajanje.

1   Vstavljanje baterije 
Odprite predelek za baterijo na zadnji strani 
ohišja in vstavite 9-voltno baterijo. Upoštevati je 
treba pravilno polarnost. 
 
 

2  Delovanje
Vklop: Kratko pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP (4).
Izklop: Gumb za VKLOP/IZKLOP (4) držite 4 sekunde.
Samodejen izklop: Naprava se bo približno 2 minuti po 
zadnjem merjenju samodejno izklopila.

3  Simboli
  Rdeča = opozorilo za električno 
napeljavo

  Načina za iskanje kovine (Metal-Scan) 
in električne napeljave (AC-Scan)

  Zelena = kovina ali električna napeljava 
v bližini

  Rdeča = kovina ali električna napeljava 
najdena

 Način za iskanje tramov (Stud-Scan)
 Rdeča: predmet je v bližini
 Zelena: predmet najden

4  Kalibracija
 Samodejna kalibracija

Samodejna kalibracija se izvede v načinih za iskanje kovine 
(Metal-Scan) in električne napeljave (AC-Scan), takoj ko se 
naprava prižge in je izbran način za iskanje.

  Auto-Cal Plus
Ko je predmet najden, naprava izvede še eno samodejno 
kalibracijo v načinu za iskanje kovine (Metal-Scan). To olajša 
proces izolacije predmetov za merjenje in prilagajanja naprave 
na različne površine.

Ročna kalibracija
Če pritisnete na gumb CAL (5), se bo 
naprava ročno kalibrirala. To omogoča novo 
iskanje in natančnejšo izolacijo predmetov.
Največjo občutljivost dosežete, če napravo 
med kalibracijo držite v zraku. To je lahko 
uporabno pri iskanju KOVINE (METAL-SCAN) 
in ELEKTRIČNE NAPELJAVE (AC-SCAN). 
 
 
 
 

Naprava in zid morata med kalibracijo v načinu za ISKANJE 
TRAMOV (STUD-SCAN) in med celotnim postopkom iskanja 
ostati v stiku. Ves čas morate imeti ob napravi roko.
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5  Izbira načina iskanja
Kratko pritisnite gumb za izbiro načina 
iskanja (4).
ISKANJE KOVINE (METAL-SCAN): 
Zaznava kovino v vseh nekovinskih 
materialih.
ISKANJE ELEKTRIČNE NAPELJAVE (AC-
SCAN): Lociranje električne napeljave 
neposredno pod nekovinskimi oblogami.
NAČIN ZA ISKANJE TRAMOV (STUD-
SCAN): Zaznavanje lesenih stebrov in 
tramov v suhogradnjah ter kovine pod 
nekovinskimi oblogami. 
 
 

6  Iskanje v načinu ISKANJE KOVINE (METAL-SCAN)
Orodje lahko zazna skrito kovino v 
vseh nekovinskih materialih, npr. opeki, 
betonu, estrihu, lesu, vlaknenih ploščah, 
plinobetonu, keramiki in mineralnih 
gradbenih materialih.

 – Izberite ISKANJE KOVINE –  
METAL-SCAN (gumb 4).

 – Takoj ko se napis na zaslonu spremeni 
iz CAL v CAL OK, lahko premaknete 
napravo.

 – PREMIKANJE: Napravo počasi 
premikajte po površini.
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1. namig: Mesto med oznakama je srednja točka kovinskega 
predmeta. Zaradi velike občutljivosti pri iskanju so kovinski 
predmeti videti širši, kot so v resnici. 
Napravo premaknite čez predmet, ki ste ga našli, kot je 
prikazano na sliki B. Med tem postopkom se naprava 
samodejno kalibrira. Ročno kalibracijo je treba izvesti blizu 
mesta, ki ste ga nazadnje našli, kot je prikazano na sliki C. Ta 
korak po potrebi ponavljajte.
2. namig: Mesto, na katerem začnete, je zelo pomembno. 
Napravo najprej postavite na tako mesto, kjer zagotovo ni 
kovine. V nasprotnem primeru se bo na zaslonu prikazalo 
sporočilo »ERROR« (napaka). Za odpravo sporočila 
premaknite napravo nekaj centimetrov stran na drugo 
mesto in spet začnite iskati.
3. namig: V primeru zapletene uporabe, npr. pri rebrastem 
jeklu, površino preiščite vodoravno in navpično.
4. namig: Naprava lahko zazna tudi prožne cevi za ogrevanje 
sten in tal, ki vsebujejo kovinsko folijo in se nahajajo blizu 
površja. To preizkusite na mestu, kjer poznate položaj takih 
cevi.
Opomba: Če je predmet globoko v zidu, ga naprava mogoče 
ne bo jasno zaznala.

7  Iskanje v načinu za iskanje tramov (STUD-SCAN)
Zaznava lesenih stebrov in tramov v suhogradnjah ter 
kovine, npr. pod mavčnimi vlaknenimi ploščami, lesenimi 
ploščami ali drugimi nekovinskimi oblogami.

 – Izberite NAČIN ZA ISKANJE TRAMOV – STUD-SCAN 
(gumb 4).

 – Sledite navodilom na zaslonu LCD.
 – NA ZIDU: Orodje namestite ob zid.
 – PRITISNITE CAL: Pritisnite gumb za kalibracijo (5) in 

počakajte, dokler kalibracija ni končana: CAL OK.
 – PREMIKANJE: Napravo počasi premikajte po površini.

1. namig: Mesto med oznakama je srednja točka stebra.
2. namig: Mesto, na katerem začnete, je zelo pomembno. 
Napravo najprej postavite na tako mesto, kjer zagotovo ni 
stebra. V nasprotnem primeru se bo na zaslonu prikazalo 
sporočilo »ERROR« (napaka). Za odpravo sporočila 
premaknite napravo nekaj centimetrov stran na drugo 
mesto in spet začnite iskati.
3. namig: Da bi se izognili motnjam med iskanjem, prosto 
roko in druge predmete držite najmanj 15 cm oddaljene od 
naprave MultiFinder Plus.
4. namig: Naprava MultiFinder Plus bo našla samo zunanje 
robove dvojnih stebrov in prečnikov, ki so lahko nameščeni 
okoli vrat, oken in vogalov.
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5. namig: Zagotovite, da ste res zaznali steber. To naredite 
tako, da na obeh straneh preverite, če so na enaki razdalji 
prisotni drugi stebri, po navadi oddaljeni 30, 40 ali 60 cm. 
Preverite, ali ste res našli steber, tako da površino preiščete na 
več mestih neposredno nad in pod mestom, kjer ste ga prvič 
zaznali.
6. namig: Strukturirani stropi: strop mora biti za zaščito prekrit 
s kartonom.
Opomba: Če je predmet globoko v zidu, ga naprava mogoče 
ne bo jasno zaznala.

Če se električna napeljava ali kovinske ali plastične cevi 
nahajajo blizu mavčne vlaknene plošče ali so v stiku z njo, 
jih lahko naprava MultiFinder Plus prepozna kot stebre.

Posebnosti, ki jih je treba upoštevati pri posameznih vrstah 
materiala
Pri naslednjih vrstah materiala obstaja možnost, da ni 
mogoče zaznati lesenih stebrov ali tramov:

 – keramične talne ploščice,
 – vgrajene talne obloge s podloženo podlogo,
 – zidne obloge s kovinskimi vlakni ali kovinsko folijo,
 – sveže prepleskani in vlažni zidovi. Ti se morajo sušiti 

najmanj en teden.
 – V problematičnih primerih uporabite način za iskanje 

kovine (METAL-SCAN), da določite mesta žebljev ali vijakov 
v suhih navpičnih zidovih, kjer se nahaja steber.

8  ISKANJE ELEKTRIČNE NAPELJAVE (AC-SCAN):
Za določanje poteka električne napeljave neposredno pod 
mavcem ali za lesenimi ploščami ali drugimi nekovinskimi 
oblogami. Električne napeljave ni mogoče zaznati v suhih 
zidovih s kovinskimi kanali.

 – Izberite način za iskanje električne napeljave – AC-SCAN 
(gumb 4).

 – Takoj ko se napis na zaslonu spremeni iz CAL v CAL OK, 
lahko premaknete napravo.

 – PREMIKANJE: Napravo počasi premikajte po površini.
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1. namig: Ročno kalibracijo je treba izvesti blizu mesta, ki ste 
ga nazadnje našli, kot je prikazano na slikah B/C. Ta korak po 
potrebi ponavljajte.
2. namig: Zaradi električnega naboja lahko naprava električna 
polja zazna zraven dejanskega položaja napeljave. Za 
razpršitev električnega naboja svojo prosto roko položite na 
zid.
3. namig: Napravo premikajte počasi, ker lahko trenje 
proizvaja moteč električni naboj.
4. namig: Če sumite, da bi napeljava morala biti tam, kjer 
iščete, vendar je ne morete najti, je mogoče zaščitena v 
kanalih. Uporabite način za iskanje kovine (METAL-SCAN), da 
najdete kanale.
5. namig: Kovina v zidovih (npr. kovinski stebri) prenaša 
električno polje in lahko tako povzroča motnje. V tem 
primeru napravo prestavite na način za iskanje kovine 
(METAL-SCAN), da najdete napeljavo.
6. namig: Mesto, na katerem začnete, je zelo pomembno. Da 
dosežete najvišjo občutljivost naprave, napravo postavite na 
tako mesto, kjer zagotovo ni električne napeljave.

Obstaja možnost, da žic, ki so globlje kot 4 cm v zidu, 
naprava ne zazna.

9  Merjenje električnega toka v načinih za ISKANJE 
TRAMOV (STUD-SCAN)/ISKANJE KOVINE (MET-
AL-SCAN)
Neprekinjeno merjenje električnega toka v nezaščiteni 
napeljavi, takoj ko naprava zazna električno polje.

Pri delu blizu električne napeljave vedno izklopite 
napajanje.

10 Osvetlitev ozadja zaslona
Naprava ima osvetlitev ozadja zaslona.
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KOVINASTEBER



Tehnični podatki

Območje odkrivanja 
električne napeljave

110–230 V, 50–60 Hz

Delovna temperatura 0 °C– 40 °C (32 °F– 104 °F)

Temperatura za 
shranjevanje 

-20 °C– 70 °C (-4 °F– 158 °F)

Oskrba z električno energijo 1 x 9 V alkalna baterija  
(tip 6LR 61)

Dimenzije (Š x V x G) 45 mm x 94 mm x 250 mm

Teža (vključno z baterijo)  230 g

Globina iskanja

Iskanje lesenih/kovinskih 
tramov (STUD-SCAN)

do vključno 4 cm globine

Usmerjeno iskanje kovine: 
Ferro-Scan/Non-Ferro-Scan 
(NAČIN ZA ISKANJE KOVINE 
– METAL SCAN)

do vključno 10 cm/ 
5 cm globine

Usmerjeno iskanje 
električne napeljave (AC-
SCAN)

do vključno 4 cm globine

Iskanje mrtve električne 
napeljave

do vključno 4 cm globine

Na napravi se lahko izvedejo tehnične spremembe. 11. 2012

Direktive EU in odstranjevanje
Naprava je skladna z vsemi potrebnimi standardi za 
prost pretok blaga znotraj EU.
Izdelek je električna naprava in se zbira ločeno v 
skladu z evropsko direktivo o odpadni električni in 
elektronski opremi.
Več varnostnih in dodatnih opozoril najdete na spletni 
strani  www.laserliner.com/info.
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Podpis:

VARNOSTNA NAVODILA
Splošna varnostna navodila:
• Ne glejte neposredno v laserski žarek. Laserja nikoli ne smete namerno ali 
nenamerno usmerjati ljudem v oči.
• Laser naj ne bo na dosegu otrok in mladoletnih oseb.
• Laserja po nepotrebnem ne usmerjajte proti ljudem.
• Vaše oči naj bodo vedno vsaj 15 cm od odseva laserskega žarka na površini. 
Laserji lahko ustvarijo nevarne odseve.
• Če je mogoče, naj laser ne poteka v višini oči (1,60 m … 1,90 m).
• Pod nobenim pogojem se med aktivnim sevanjem predmetov ne sme poti-
skati v laserski žarek ali jih pomikati preko njegove poti.
• Očal za izboljšanje vidljivosti laserja ne uporabljajte namesto zaščitnih očal. 
Očala za izboljšanje vidljivosti laserja so oblikovane tako, da pomagajo za-
znati laserski žarek; ne nudijo nobene zaščite pred laserskim sevanjem.
• Nujno je upoštevanje veljavnih predpisov, določenih s strani organov, ki so 
pristojni za urejanje varnih delovnih postopkov.
Varnostni ukrepi:
• Da se izognete nevarnosti požara ali eksplozije, ki lahko nastane zaradi la-
serskega sevanja, v prostoru, kjer se laser uporablja, ne sme biti vnetljivih 
snovi in eksplozivnega ozračja.
• Preden laser razreda 3R vklopite, je potrebno vse prisotne v prostoru ustre-
zno informirati, da je mogoče upoštevati vse varnostne ukrepe.
• Odsevne, zrcalne in svetleče površine je potrebno med delovanjem laser-
skih naprav razreda 3R prekriti.
• Če je mogoče, zavarujte pot laserskega žarka, npr. s pregradami oziroma 
drugimi pripomočki.
• Območje dela označite z zaporami in opozorilnimi znaki.
Navodila za uporabnike:
• Osebje, ki dela na območjih z laserskimi napravami razreda 3R, mora vsaj 
enkrat letno opraviti usposabljanje in izobraževanje na področju ustreznih 
delovnih postopkov.
• Z laserjem lahko upravlja le usposobljeno osebje, ki je opravilo strokovno
usposabljanje.
Zaščitna oblačila:
• Zaradi prisotnosti odsevanega in razpršenega laserskega sevanja v obmo-
čjih z laserskimi napravami razreda 3R, je potrebna uporaba ustreznih zašči-
tnih očal s stransko zaščito.
Zdravniška pomoč v primeru poškodb oči:
• Če obstaja sum, da je lasersko sevanje je povzročilo poškodbo oči, mora 
izvajalec brez odlašanja zagotoviti ustrezno strokovno zdravstveno oskrbo 
za zavarovano osebo
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GARANCIJSKI POGOJI ZA ORODJA LASERLINER V SLOVENIJI
Vsako orodje Laserliner je predmet natančnega tovarniškega pregleda po strogih merilih za zagotavljanje kakovosti. Metalka Zastopstva SERVIS d.o.o. s sedežem na Brnčičevi 9, 1231 Ljubljana Črnuče, 
kot dajalec garancije jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku 48 mesecev, ki začne veljati z izročitvijo blaga potrošniku. V tem roku bo Metalka Zastopstva SERVIS d.o.o. brezplačno 
odpravila vse napake v delovanju orodja. Če napake ni mogoče odpraviti v 45 dneh, izdelek na željo kupca zamenjamo z novim ali vrnemo plačan znesek. Zagotavljamo, da bomo nosili vse stroške, ki 
bi nastali pri pošiljanju orodja v popravilo po veljavnem ceniku hitre dostave Pošte Slovenije. Rok zagotavljanja servisa in rezervnih delov po izteku garancije je 3 leta. Garancija velja na območju Republike 
Slovenije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Izključitve iz garancije: 

nepooblaščene osebe. Garancija ne krije rednega vzdrževanja, potrošnih ali obrabnih delov ter normalne obrabe orodja. Uveljavljanje garancije: V primeru uveljavljanja garancije mora kupec orodje 
skupaj s pravilno izpolnjenim garancijskim listom in v primeru podaljšanja garancije s potrdilom o podaljšani garanciji poslati pooblaščenemu servisu Metalka Zastopstva SERVIS d.o.o. Vsi podatki na 
posredovanih dokumentih se morajo ujemati med seboj.

Metalka Zastopstva SERVIS d.o.o. UMAREX GmbH & Co. KG

Uvoznik:
Metalka Zastopstva SERVIS d.o.o., Brnčičeva 9b, 1231 Ljubljana 

Črnuče T: 01 530 23 65, F: 01 561 36 02, E: info@metalka-servis.com

Proizvod(i): Sistem za pregledovanje s kamero, ki vključuje
več različic
Model(i): Enota za nadzor videa Videocontrol-Master, št. izdelka: 084.100A
Kamera za vrtine (boroskop) 4 mm, št. izdelka: 084.140L
Kamera Flexi 4 mm, št. izdelka: 084.150L   
Kamera Flexi3D 5,5 mm, št. izdelka: 084.160L          
Podatki o delovanju: Delovna napetost: 3,7 V DC LiIon 3500 mAh
Veljavni standardi:
Direktiva 2004/108/ES EMV:  EN 61000-6-1:2007-10
   EN 61000-6-3:2007-09
Uredba ES 1907/2006 (REACH): Upoštevanje vseh zahtevanih omejitev 
snovi.
Direktiva 2006/66/ES (Uredba BattG): Registrirano po nemški uredbi o 
ravnanju z baterijami.
Direktiva 2002/95/ES (RoHS): Upoštevanje vseh zahtevanih omejitev snovi.
Direktiva 2002/96/ES (Uredba OEEO): Nemški sistem registriranja 
odpadkov EAR.

Izjava ES o skladnosti CE:
Proizvod(i): Univerzalna naprava za zaznavanje kovine in električne 
napeljave
Model(i): MultiFinder Plus 080.965A
Podatki o delovanju: 
Delovna napetost: 9.0 V DC, 1 x tip 6LR61 alkalna

Veljavni standardi:
Direktiva 2004/108/ES  EMV:  EN 61000-6-1:2007-10 odpornost na motnje 
   EN 61000-6-3:2007-09 emisije
Uredba ES 1907/2006 (REACH): Upoštevanje vseh zahtevanih omejitev snovi.
Direktiva 2006/66/ES (Uredba BattG): Registrirano po nemški uredbi o 
ravnanju z baterijami.
Direktiva 2011/65/ES (RoHS2): Upoštevanje vseh zahtevanih omejitev snovi.
Uredba 2002/96/ES (Uredba OEEO):  Nemški sistem registriranja odpadkov EAR.
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