
UT387B 
 

SIENINIS DETEKTORIUS 
 

VARTOTOJO VADOVAS 

 

 

 

          Įspėjimas. Prieš naudodami detektorių, atidžiai perskaitykite vartotojo vadovą. Atkreipkite dėmesį į 

saugaus naudojimo taisykles ir įspėjimus pateiktus šiame vadove. Tai leis užtikrinti sklandų prietaiso 

veikimą ir saugų naudojimą. 

Gamintojas pasilieka teisę keisti vartotojo vadove pateikiamą informaciją. 

 

Sieninio detektoriaus vartotojo vadovas: 

 

Sieninis detektorius UT387B yra greitai veikiantis ir lengvai valdomas. Prietaisas pastatų sienose ar lubose 

aptikti kintamos srovės laidus, metalinius ir medinius objektus. Pastaba: elektros laidų padengtų cemento 

sluoksniu paieškos funkcija gali neveikti. (Betoninė siena gali blokuoti signalo perdavimą). 

 

Grafinių simbolių paaiškinimas: 

A Šviesos indikatorius B LCD ekranas 

C ZOOM mygtukas D Metalinių objektų paieškos mygtukas 

E Kintamos srovės laidų paieškos mygtukas F Nutildymo mygtukas 

G Medinių objektų paieškos mygtukas H Įjungimo/išjungimo mygtukas 

J Jutiklis K Baterijų skyriaus dangtelis 

 

 
                                                1 pav.    2 pav. 

LCD ekranas (3 pav.) 

a Baterija b Nutildyti 

c Metalinių objektų paieškos rėžimas d Medinių objektų paieškos rėžimas 

e ZOOM f Kintamosios srovės laidų paieškos rėžimas 

g Elektrinio lauko signalas h Nėra magnetinio lauko 

i Magnetinis laukas j Kalibravimas 

k Signalo stiprumo diagrama l ZOOM funkcija 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniniai duomenys: 

 

Didžiausias paieškos zonos gylis: 
 

Geležies turintys metalai (metaliniai vamzdžiai, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 3 cm)----- 80 mm 
 

Spalvotieji metalai (aliuminis, kurio diametras ne mažesnis kaip 30 cm x 2 cm x 2 cm)------- 80 mm 
 

Kintamosios srovės laidai ------------------------------------------------------------------------------- 50 mm 
 

Mediniai objektai (mažiausias diametras 20 cm x 16cm x 4 cm)-----------------------------------20 mm 
 

Darbinė temperatūra: 0°C ~ 40°C Taršos lygis: 2 

Laikymo temperatūra: -10°C ~ 50°C Automatinis išsijungimas: po 5 minučių 

Darbo aplinkos temperatūra užtikrinanti 

didžiausią tikslumą: 18°C ~ 28°C 

Maitinimas: 1 x 9 V šarminė baterija (6LR61) 

 

Drėgmė: ≤75% Maža baterijos įtampa: apie 7.2 V 

Darbinis aukštis: ≤2000 m Tylus režimas: taip 

 

Įspėjimas: 

 

Detektoriaus veikimas priklauso nuo ieškomų objektų dydžio ir juos dengiančio paviršiaus medžiagų. Kuo 

didesnė ieškomo objekto apimtis, tuo greičiau prietaisas jį aptiks. 
 

Be to, medžio drėgnumas taip pat gali turėti įtakos detektoriaus veikimui. Kuo didesnė drėgmė, tuo ilgiau 

prietaisas gali ieškoti objekto. 

 

Prietaiso naudojimas: 

 

1. Baterijų įdėjimas 

Atidarykite baterijų skyriaus dangtelį kaip parodyta pavyzdyje (2 pav.). Įdėkite baterijas, 

atkreipkite dėmesį į jų poliškumą ir uždarykite baterijų skyriaus dangtelį. Jei nenaudosite 

detektoriaus ilgą laiką, prašome išimti baterijas. Taip apsaugosite prietaisą nuo sugadinimo, kurį 

gali sukelti baterijų korozija. 

 

2. Tinkamas naudojimas: 

• Prieš pradėdami dirbti su šiuo prietaisu, įsitikinkite, kad numatoma paieškos zona yra sausa. 



Nenaudokite prietaiso aplinkoje, kurioje yra didelis temperatūrų skirtumas. Perkėlę prietaisą į 

vietą, kurios aplinkos temperatūra pasikeitė, palikite prietaisą kuriam laikui, kad susivienodintų 

detektoriaus ir aplinkos temperatūros. Taip pat įsitikinkite, kad matavimo vietoje nėra stiprių 

elektromagnetinių trukdžių. 

• Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite maitinimo mygtuką „ON“ (H). Ekrane atsiranda užrašas 

„AUTOCAL“, prietaisas atlieka kalibravimosi procedūrą. Kuomet kalibravimas yra baigtas, 

prietaisas yra paruoštas naudojimui. 

• Naudojimo metu, jei aplink nėra metalinių daiktų, tačiau prietaisas vis tiek skleidžia garsinį 

signalą, būtina kalibruoti prietaisą ir patraukti jį nuo kitų objektų. Tuo pačiu metu paspauskite 

mygtukus „C“ ir „F“, paspaudę palaikykite tris sekundes, detektorius automatiškai išsijungs. 

Detektorių galėsite naudoti, kuomet jis persikraus. 

 

3. Paieškos metodai: 

 

Metalinių objektų paieška: 

 

• Detektorių laikykite atokiau nuo metalinių daiktų. Paspauskite maitinimo mygtuką „ON“ 

(numatytasis režimas yra metalinių objektų paieška), arba paspauskite „Metal“ mygtuką, kad 

pereitumėte į metalinių objektų paieškos rėžimą. Ekrane atsiranda užrašas „AUTOCAL“, 

prietaisas atlieka kalibravimosi procedūrą. Kuomet kalibravimas yra baigtas, prietaisas yra 

paruoštas naudojimui. 

• Pridėkite detektorių prie sienos ir lėtai judinkite. Kuomet prietaisas aptinka metalinį objektą, 

esantį mažiau kaip 80 mm atstumu nuo detektoriaus, prietaisas skleidžia garsinį signalą, o ekrane 

rodomas signalo stiprumas. 

• Norėdami nustatyti tikslią metalinio objekto buvimo vietą, pakartotinai judinkite detektorių ir 

stebėkite signalo stiprumą ekrane. Kuo mažesnis atstumas, nuo detektoriaus iki metalinio objekto 

tuo stipresnis signalas. 

• Kuomet reikia nustatyti smulkaus, ar giliau esančio metalinio objekto buvimo vietą, paspauskite 

mygtuką „ZOOM“ ir ieškokite remdamiesi ekrane pavaizduotomis diagramomis. 

• Kuomet detektorius aptinka metalinį objektą, užsidega raudona lemputė ir detektorius ima 

skleisti garsinį signalą. Kuomet detektorius yra toli nuo metalinių objektų ir pasiekia savo 

paieškos diapazono ribas, užsidega žalia lemputė ir prietaisas baigia aktyvią paiešką. 

 

Įspėjimas: 

 

Prietaisas negali rasti labai mažų metalinių objektų. Jei prietaisas skleidžia garsinį signalą, bet 

paieškos diapazone nėra metalinių daiktų, kalibruokite prietaisą iš naujo. 

 

Veiksmas: 

 

Pakelkite detektorių į orą laikydami abiem rankomis. Nelaikykite prietaiso šalia metalinių objektų 

ar stipraus elektromagnetinio lauko. Esant nustatytam metalinių objektų paieškos rėžimui, tuo 

pačiu metu spauskite mygtukus „ZOOM“ ir „SOUND“ ir palaikykite nuspaudę tris sekundes, 

detektorius automatiškai išsijungs, kad pabaigtų kalibravimą. 

 

Medinių objektų paieška: 

 

• Paspauskite maitinimo mygtuką „ON“, kad įjungtumėte detektorių. Paspauskite „Wood“ 

mygtuką ir ekrane atsiranda medinių objektų paieškos rėžimo piktograma, „ZOOM“ ženklas ir 

mirksinti trikampio piktograma. 



• Pridėkite prietaisą prie objekto paieškos zonos. Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką 

„ZOOM“, kol užsidega žalia šviesa, „ZOOM“ simbolis nustoja mirksėti. Prietaisas atlieka 

kalibravimosi procedūrą. Kuomet kalibravimas yra baigtas, ekrane atsiranda užrašas „AutoCal 

OK“ galite perkelti prietaisą ir pradėti medinių objektų, paslėptų po paviršiumi paiešką. Jei 

prietaisas aptinka medinį objektą, esantį mažesniu kaip 20 mm atstumu nuo jutiklio, detektorius 

pradeda skleisti garsinį signalą ir ekrane (k) atvaizduojama signalo stiprumo diagrama. Kuo 

mažesnis atstumas, nuo detektoriaus iki medinio objekto tuo stipresnis signalas. 

• Pakartokite atliktus paieškos veiksmus remdamiesi signalo stiprumu, kad nustatytumėte tikslią 

medinio objekto būvimo vietą. 

• Kuomet detektorius aptinka medinį objektą, užsidega raudona lemputė ir detektorius ima skleisti 

garsinį signalą. Jei prietaisas yra toli nuo medinių objektų ir pasiekia savo paieškos diapazono 

ribas, užsidega žalia lemputė ir prietaisas baigia aktyvią paiešką. 

 

Įspėjimas: 

 

Pradedant paiešką, jei detektorius yra tiesiai virš medinio objekto, ekrane (k) rodoma diagrama ir 

„ZOOM“ simbolis pradeda mirksėti. Judinant detektorių mirksi raudona šviesa. Pakartotinai 

pasirinkite vietą ir paspauskite mygtuką „ZOOM“, kad atliktumėte paiešką iš naujo. Jei 

aptinkamas medinis objektas, stipriausias signalas bus skleidžiamas esant prie pat jo krašto. 

 

Kintamosios srovės laidų paieška: 

 

• Prietaisas gali aptikti kintamosios srovės laidus, jei įtampa yra didesnė nei 110 V ir dažnis yra 50 

~ 60 Hz. Paieškos signalas bus silpnesnis jei laidai yra įžeminti. 

• Paspauskite maitinimo mygtuką „ON“ (H mygtukas, 1 paveikslėlyje) ir paspauskite mygtuką 

„AC“, kad pereitumėte į kintamosios srovės laidų paieškos rėžimą. 

• Kuomet prietaisas yra šalia kintamosios srovės laidų paviršiaus, detektorius, aptikęs tam tikro 

intensyvumo elektrinį lauką, pradeda skleisti garsinį signalą. Apytikslę kintamosios srovės laidų 

buvimo vietą nustatysite pagal signalo stiprumą. Jei nėra kitų elektrinių laukų trukdžių, kuo 

stipresnis signalas (g), tuo arčiau yra kintamosios srovės laidai. Atliekant paiešką taip pat galima 

pasirinkti tylų (begarsį) rėžimą. 

 

Įspėjimas: 

 

Jei kintamosios srovės laidai yrą prijungti prie veikiančio elektrinio prietaiso, tuomet rasti tikslią 

laidų buvimo vieta yra nesunku. Kuomet kintamosios srovės laidai yra paslėpti po metaliniu ar 

drėgnu paviršiumi, detektorius gali nerasti tikslios ieškomų laidų vietos. Ieškodami laidų sienoje, 

nelieskite sienos kita ranka (delnu), kadangi signalai yra paslėpti. 

 

Atliekant laidų paiešką, detektoriaus veikimo diapazoną gali įtakoti ir tai, jei ieškomi 

kintamosios srovės laidai yra sujungti su įžemintu laidu. 

 

• Galima teigti, kad paieškos rezultatai priklauso nuo supančios aplinkos veiksnių, t.y. ar 

detektorius yra arti įrengimų/prietaisų ir objektų, kurie gali sukurti stiprų magnetinį, ar 

elektromagnetinį lauką. Be to, drėgmė, apdailos medžiagos turinčios metalo, izoliacinės 

medžiagos dengtos aliuminiu, ar sienų danga pasižyminti geromis laidumo savybėmis gali įtakoti 

paieškos rezultatus. Jei cementinė siena yra drėgna, bus sudėtinga aptikti į cementą įmontuotus 

kintamosios srovės laidus. Todėl prieš gręžiant, pjaunant ar kitaip ardant sienų, lubų ar grindų 

paviršių, prašome atidžiai išnagrinėti statybinius brėžinius. 

 



Priežiūra ir valymas 

 

Prietaisą valykite sausa, minkšta šluoste. Valymui nenaudokite skalbiklių ar kitų cheminių 

valiklių. Prieš tiekiant į rinką prietaiso kokybė buvo griežtai ir išsamiai patikrinta. Jei naudojant 

prietaisą aptiksite gamyklinį broką, prašome kreiptis į garantinio aptarnavimo skyrių. Neardykite 

ir neremontuokite prietaiso patys. 

 

Atliekų tvarkymas 

 

Nebeveikiantis detektorius ir jo dėklas su priedais turi būti utilizuoti laikantis šalyje galiojančių 

aplinkos apsaugos reikalavimų. 

 

 

 

 

 

Gamintojas: 

„Uni-Trend Technology (China) Limited“ 

No 6, Gong Ye Bei 1st Road 

Sonhshan Lake National High-Tech industrial 

Development Zone, Dongguan miestas 

Guangdong provincija 

Kinija 

 

Centrinė būstinė: 

„Uni-Trend International Limited“ 

Adresas: Rm901, 9/F, Nanyang Plaza 

57 Hung To Road 

Kwun Tong Kowloon, Honkongas 

Tel: (852) 2950 9168 

Fax: (852) 2950 9303 

El. p.: info@uni-trend.com 

http://www.uni-trend.com 


