
CZ Detektor kabelů MCE640

A. ÚVOD

Detektor lze použít k detekci kovů (železo a neželezné kovy), dřevěných trámů a
kabelů uložených ve stěnách, stropech a podlahách, které jsou vyrobeny z 
běžného betonu, keramických dlaždic, dřevěných panelů atd. 

B. FUNKCE

1). Detekce železa a barevných kovů, dřeva, živých kabelů

2). Červená, žlutá a zelená kontrolka zajišťují bezpečný provoz

3). Rozsah detekce až 80 mm, s přesností a Pokud detektor není v režimu 
detekce kovů, stiskněte “ tlačítko pro přepnutí do kovového režimu; když 
přístroj nedetekuje v blízkosti žádné kovové předměty, svítí zelené světlo 10 "

na; pokud jsou detekovány kovové předměty, svítí červené světlo a bzučák je 
detekční signál a rozsvítí se více pruhů. přes detekovaný objekt, jak je 
znázorněno na obrázku: spolehlivé umístění

4). Nastavitelný alarm bzučáku a tichý režim vyprchá; čím blíže je kov k 
detektoru, tím silnější Pohybujte detektorem tam a zpět různými směry

5). Automatické vypnutí

C. POPIS ČÁSTÍ

1. Červená kontrolka 2. Žlutá kontrolka 3. Zelená kontrolka 4. Přepínací 
tlačítko 5. Tlačítko detekce dřeva 6. Tlačítko bzučáku / podsvícení 7. Tlačítko 
detekce kovů / drátů 8. LCD displej 9. Nadýchaná podložka 10. Detekční zóna 
11. Načechraná podložka  12. Přihrádka na baterie
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D. LCD DISPLAY

1. Ikona ztlumení 2. Ikona detekce dřeva 3. Ikona režimu detekce kovů 4. 
Nemagnetické kovy 5. Magnetické kovy 6. Živý vodič 7. Indikátor stavu baterie 
8. Jednotka hloubky detekce 9. Oblast zobrazení síly detekčního signálu 10. 
Ikona označující, zda se detekovaný objekt nachází pod středem detekční 
oblasti 11. Oblast zobrazení hloubky detekce 12. Indikace detekce kovů

E. INSTRUKCE

1. Popis tlačítka:

1)„“tlačítko: Stisknutím zapnete / vypnete detektor. 
2)„“tlačítko: Krátkým stisknutím zapnete / vypnete bzučák, dlouhý stisknutím 
zapnete / vypnete podsvícení. 
3)„“tlačítko: Krátkým stisknutím přepnete na detekci dřeva rozhraní nebo jasný
signál detekce dřeva. 
4)„“tlačítko: krátkým stisknutím přepnete na detekci kovů nebo detekce živého 
drátu, dlouhým stisknutím provedete nulovou kalibraci signálu detekce kovu 
nebo živého drátu. 

2. Zapnutí / vypnutí:

Stisknutím vypínače zapněte detektor a rozhraní detekce kovů se zobrazí po 1 s
zobrazení na celou obrazovku. Opětovným stisknutím jej vypnete. 

Poznámka: Chraňte vlhkost před detektorem nebo zabraňte přímému 
slunečnímu záření na přístroj. Před zapnutím detektoru se ujistěte, že v 
detekční oblasti není vlhkost. V případě potřeby detektor osušte hadříkem. 
Pokud je přístroj vystaven prostředí s velkými teplotními rozdíly, musí být 
detektor po stabilizaci teploty zapnut. Nepřibližujte k dalším elektrickým 
zařízením, jako je například mikrovlnná trouba.

3. Detekce kovů:

Po zapnutí přístroje je výchozím režimem detekce kovů a rozhraní je na 
obrázku: 

Pokud detektor není v režimu detekce kovů, stiskněte “ tlačítko pro přepnutí do
kovového režimu; když přístroj nedetekuje v blízkosti žádné kovové předměty, 
svítí zelené světlo; pokud jsou detekovány kovové předměty, svítí červené světlo
a poté vyprchá; čím blíže je kov detektoru, tím silnější je detekční signál a 
rozsvítí se více pruhů. Pohybujte detektorem tam a zpět různými směry, jak je 
znázorněno na obrázku. 

Když program určí, že signál přijímaný detektorem dosáhne maxima, je kov 
přímo pod detekční zónou a zobrazí se ikona „“. The detektor může rozhodnout,
zda je kov magnetický „“ nebo nemagnetické „“. Pokud magnetický kov a 
nemagnetický kovy jsou přítomny současně, ten je náchylný k první detekci a 
zobrazení; pokud jsou současně detekovány živé elektrické vodiče, zobrazí se 
ikona „“. Přesnost hodnoty hloubky souvisí s tvarem a materiálem, rozložením a
vlastnostmi média obklopujícího detekovaný kov. Pokud je detekovaným 
objektem standardní ocel o průměru 18 mm, je přesnost hodnoty hloubky 
nejlepší; Jinak může být hodnota hloubky pouze přibližnou referencí. 

4. Detekce živých vodičů: Zapněte detektor, stiskněte tlačítko a přepněte do 
režimu detekce živého drátu je rozhraní zobrazeno na obrázku:
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Pokud v blízkosti detekční oblasti není vodič se střídavým proudem (AC), svítí 
zelené světlo; pokud je detekováno 110 ~ 220V AC, rozsvítí se červené světlo a 
bzučák zhasne; čím silnější je detekční signál a tím více pruhů se rozsvítí. 

Poznámka: 1) Detektor dokáže detekovat střídavé vodiče 50 nebo 60 Hz (HZ). 
2) V některých případech (např. Dráty jsou skryté pod kovem nebo zakryté v 
objektech pokrytých vodou) nemusí být přístroj schopen lokalizovat zakopané 
elektrické vodiče. Detekční signál je ovlivněn polohou vodičů. Proto je nutné 
opakovaně provádět detekci v blízkosti detekčního místa nebo odkazovat na jiné
zdroje, abyste zjistili, zda existují živé vodiče. 3) Statická elektřina může 
způsobit nepřesné výsledky detekce. Například, když drát prodlouží velkou 
vzdálenost, aby se zlepšil výsledek detekce, měla by být prázdná ruka položena 
na zeď vedle detektoru, aby bylo možné uvolnit statickou elektřinu. 

5. Detekce dřeva: Zapněte detektor a stisknutím tlačítka přepněte na režim 
detekce dřeva, rozhraní je znázorněno na obrázku:

Umístěte detektor na povrch detekovaného objektu, stisknutím tlačítka “” 
zrušte signální lištu a zeleně světlo svítí; pohybujte detektorem po povrchu 
detekovaného objektu. Když je detekováno dřevo, rozsvítí se červené světlo a 
bzučák zhasne. Díky kapacitní detekci mohou vodovodní potrubí a jiné 
nedřevěné materiály také vést k indukčním signálům, které mohou ovlivnit 
výsledky detekce. Proto účinek detekce dřeva nemusí být tak dobrý jako 
detekce kovů a výsledky jsou pouze orientační.

6. Pokyny ke kontrolce:
Žluté světlo označuje kritický stav od zeleného po červené světlo; 

například při hledání kovu, pokud v blízkosti oblasti detekce není žádný kov,
pak svítí zelené světlo a když se detektor blíží ke kovu, je přijímán slabý 

kovový signál a svítí žluté světlo. pokud se vzdálenost stále zkracuje, zesílí 
se síla kovového signálu a rozsvítí se červené světlo.

7. Následující podmínky mohou způsobit posunutí nulového signálu:
1) Pád z vysokých míst;
2) Nepřetržité používání po dlouhou dobu;
3) Teplota a vlhkost se velmi mění;
4) Baterie je vybitá;
5) Nástroj je používán po demontáži. K vynulování signální lišty lze provést 
nulu; například pokud po zapnutí napájení v blízkosti nástroje není žádný kov a 
signální lišta je stále zapnutá, lze režim detekce kovů vynulovat. Po dokončení 
nulového provozu vypněte a znovu zapněte detektor, abyste zajistili přesnost.
8. Nulový provoz:

Nulový provoz v režimu detekce kovů:
1) Po zapnutí je výchozím režimem rozhraní detekce kovů;
2) Oblast detekce obličeje do vzduchu;
3) Dlouhé stisknutí “ ”, Pípnutí zhasne a zelené světlo svítí. Nulová operace je
dokončena.

Nulový provoz v režimu detekce drátu:
1) Po zapnutí stiskněte „  ”Přepnout na rozhraní detekce drátu;
2) Oblast detekce obličeje do vzduchu;
3) Fongový tisk “ ”, Pípnutí zhasne a zelené světlo svítí. Nulová operace je 
dokončena.

1) Po zapnutí stiskněte „  ”Přepnout na rozhraní detekce drátu;
2) Oblast detekce obličeje do vzduchu;
Dlouhé stisknutí “ ”Tlačítko, signální lišta zmizí a zelené světlo svítí. Nulová 
operace je dokončena.

F. TECHNICKÁ DATA

Maximální hloubka detekce 

Železné kovy 5 CM
Neželezné kovy (měď) 8 CM
Měděné dráty (živé) 5 CM
Dřevo 2 CM
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Interval automatického vypnutí Asi 5 minut
Rozsah pracovních teplot -10℃~ 50℃
Rozsah teplot skladování -20℃~ 60℃
baterie 6F22 9V baterie
Životnost baterie Asi 6 hodin
Hmotnost 186,5 g (včetně baterie)
Dimenze 72,0 x 160,6 x 29,5 mm

G. BEZPEČNOST

1. Detektor musí být neustále udržován v čistotě a suchu, aby byla 
zajištěna přesná detekce a bezpečný provoz;
2. Na přední a zadní snímací oblast detektoru nelepte žádný štítek ani 
štítek, zejména na kovový štítek; nerozebírejte ani neměňte detektor bez 
vedení.
3. Nepoužívejte detektor v prostředí s hořlavými kapalinami, plyny nebo 
prachem. Detektor může generovat jiskry a vznítit prach a plyn;
4. Nevystavujte  detektor  extrémnímu  počasí  ani  jej  nelze  umístit  do
prostředí s velkými teplotními rozdíly.  V takovém případě musí být detektor
zapnut po ustálení jeho teploty.
5. Silné elektromagnetické pole, vlhkost, stavební materiály obsahující 
kovy, hliníkové kompozitní izolační materiály a vodivé tapety nebo dlaždice v 
blízkosti detektoru ovlivní výsledky detekce, složení stěn (jako je vlhkost, kovy 
ve stavebních materiálech, vodivé tapety, zvukotěsné materiály, dlaždice) a 
počet, typ, velikost a umístění skrytých předmětů může způsobit nesprávnou 
detekci;
6. Tento přístroj nemůže zaručit 100% bezpečnost. Abyste předešli 
nebezpečí, před vrtáním, řezáním nebo frézováním na stěnu, strop nebo 
podlahu si přečtěte další zdroje informací, například architektonické výkresy 
atd., Abyste se chránili.

Specifická prohlášení:

Naše společnost nenese žádnou odpovědnost vyplývající z použití výstupu z 
tohoto produktu jako přímého nebo nepřímého důkazu.
Vyhrazujeme si právo měnit design a specifikace produktu bez 
předchozího upozornění.
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