
Rodzaj wykrywanych 
przedmiotów

drewno, metal, przewo-
dy pod napięciem (AC)

Zasięg wykrywania:

     drewno max. 38 mm

     metal max. 50 mm

     przewody pod napięciem (AC) max. 30 mm

Zasilanie 9V DC (6LR61/6F22)

Temperatura pracy +10°C – +40°C

Wymiary 69 x 153 x 30 mm

Waga 0,17 kg

Wymiana baterii

Lokalizacja przewodów elektrycznych

Lokalizacja konstrukcji drewnianych

Lokalizacja obiektów metalowych

Nie stosować urządzenia w pobliżu silnych pól elektromagnetycznych lub sygnałów elektrycznych o 
wysokich częstotliwościach. 
Nie używać urządzenia w środowisku gdzie temperatura wykracza poza zakres roboczy. 
Unikać stosowania detektora na mokrych lub wilgotnych powierzchniach oraz nie wystawiać na 
działanie wody w tym także deszczu. 
Urządzenie nie wykrywa przewodów ekranowych, niskonapięciowych przewodów sygnałowych 
(CAN, komputerowe), kabli telefonicznych oraz kabli telewizji kablowej.
Jeżeli wykrywane przedmioty znajdują się dalej niż maksymalny zasięg detektora nie zostaną 
wykryte. 
Przedmioty w metalowych ścianach nie zostaną wykryte. 
Urządzenie nie działa prawidłowo w przypadku grubo otynkowanych ścian lub stropów, które zostały 
zaizolowane metalowymi foliami lub w których umieszczono metalowe lub plastikowe włókna.
Urządzenie nie jest w stanie wykryć rur wodnych wykonanych z tworzyw sztucznych.
W przypadku pracy w pobliżu przewodów, należy wyłączyć zasilanie tych przewodów przed 
rozpoczęciem pracy. 
W przypadku dłuższych przerw w stosowaniu urządzenia, należy usunąć z niego baterię.
Podczas pomiaru detektor należy trzymać jedną ręką za tył obudowy.
Nie przechowywać detektora w temperaturze powyżej 50° C, może to uszkodzić wyświetlacz LCD.
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Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą 
instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy 
o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia 
jest możliwe pod warunkiem posiadania przez montażystę podstawowej wiedzy z zakresu elektryki 
i używania odpowiednich narzędzi. 
Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego montażu czy 
eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą 
gwarancji.
Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie 
prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych 
rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrówvi walorów użytkowych produktu.
Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na stronie www.orno.pl. 
Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są 
zastrzeżone.
Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.

Produkt wyposażony jest w elementy zabezpieczające.
Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
Nie dokonuj samodzielnych napraw.
Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
Do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Produkt nie jest zabawką, trzymaj go z dala od dzieci.
Przed użyciem urządzenia należy przeprowadzić test działania, aby zapewnić poprawne 
wskazania.
Użytej baterii nie wolno ładować, rozbierać na części i wyrzucać do ognia. W przypadku wycieku 
z baterii należy unikać kontaktu z oczami i skórą
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CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

DANE TECHNICZNE

OBSŁUGA DETEKTORA

BUDOWA URZĄDZENIA

Podczas wkładania baterii do urządzenia należy pamiętać o właściwym ułożeniu 

biegunów (+/-). Baterie należy chronić przed nadmiernym ciepłem . Baterię należy 

wyjąć z produktu, gdy jest zużyta i wymienić na nową lub gdy produkt nie bedzie 

używany przez dłuższy czas.

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie 
potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie 
niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny 
materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne.
Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do 
niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. 

Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. 
Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego 
jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w 
punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem 
zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!

1. Obszar czujnika do lokalizacji przewodów elektrycznych
2. Kieszeń na baterie
3. Wskaźnik zużytej baterii
4. Wskaźnik słupkowy
5. Obszar czujnika do lokalizacji metalowych obiektów
6. Obszar czujnika do lokalizacji konstrukcji drewnianych
7. Środek czujnika do wykrywania konstrukcji drewnianych
8. Środek czujnika do wykrywania metalowych obiektów
9. Wyświetlacz LCD
10. Wybór funkcji

11. Przycisk Start do kalibrowania i do uruchamiania pomiaru
drewno przewody elektryczne metalowe obiekty np. żelazo, miedź i aluminium

Detektor wielofunkcyjny przewidziany jest do wykrywania/lokalizowania 
przewodów elektrycznych pod napięciem i metali (np. stali, miedzi 
i aluminium) w ścianach oraz konstrukcjach drewnianych. 
Gdy urządzenie wykryje jakiś obiekt, wskazywana wartość rośnie od 00 
w górę aż do max. 99. Jeżeli wartość zostanie przekroczona na 
wyświetlaczu pojawi się --.
Im bliżej obiektu względem przewodu elektrycznego znajdzie się detektor, 
tym wyższa będzie wskazywana wartość.
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1. Przesuń przełącznik na środkową pozycję      .
2. Z dala od lokalizowanego przewodu elektrycznego wciśnij 
i przytrzymaj przycisk START. Poczekaj, aż na wyświetlaczu 
pojawi się 00 co będzie oznaczać, że urządzenie jest gotowe do 
pracy. 
3. Zbliż urządzenie do gniazdka elektrycznego. Im bliżej 
przewodu znajdzie się detektor, tym bardziej wzrośnie wartość 
wskazywana na wyświetlaczu: 01, 02 ... 99. Jednocześnie 
urządzenie wyda sygnał dźwiękowy.
4. Gdy detektor znajdzie się nad przewodem elektrycznym na 
wyświetlaczu pojawi sie -- i jednocześnie urządzenie wyda 
bardzo szybki sygnał dźwiękowy.
5. Aby zlokalizować przewód elektryczny w ścianie powoli 
przesuwaj urządzenie po linii prostej w jednym kierunku nie 
oddalając go od ściany. 

6. Im bliżej przewodu elektrycznego w ścianie znajdzie się detektor, tym bardziej 
wzrośnie wartość wskazany na wyświetlaczu: 01, 02 ...99.
7. Zaznacz zlokalizowane miejsce. W celu wyłączenia urządzenia puść przycisk 
START.

1. Przesuń przełącznik na pozycję
2. Przyłóż detektor lekko do ściany na której ma być dokonany 
pomiar. Wciśnij i przytrzymaj przycisk START. Poczekaj, aż na 
wyświetlaczu pojawi się 00 co będzie oznaczać, że urządzenie 
jest gotowe do pracy.

1. Przesuń przełącznik na pozycję
2. Przyłóż detektor lekko do ściany na której ma być dokonany 
pomiar. Wciśnij i przytrzymaj przycisk START. Poczekaj, aż na 
wyświetlaczu pojawi się 00 co będzie oznaczać, że urządzenie 
jest gotowe do pracy.

3. Przesuwaj urządzenie po linii prostej w jednym kierunku nie oddalając go od ściany.
4. Im bliżej konstrukcji metalowej znajdzie się detektor, tym bardziej wzrośnie wartość 
wskazana na wyświetlaczu: 01, 02 ...99.
5. Zaznacz zlokalizowane miejsce. W celu wyłączenia urządzenia puść
przycisk START.

3. Przesuwaj urządzenie po linii prostej w jednym kierunku nie oddalając go od ściany.
4. Im bliżej konstrukcji drewnianej znajdzie się detektor, tym bardziej wzrośnie 
wartość wskazana na wyświetlaczu: 01, 02 ...99
5. Zaznacz zlokalizowane miejsce. W celu wyłączenia urządzenia puść przycisk 
START.

Gdy detektor zlokalizuje obiekt wskazana wartość rośnie od 00 do 99. Jeżeli wartość 
przekroczy zakres na wyświetlaczu pojawi się --. Im bliżej obiektu znajdzie się 
detektor, tym wyższa b będzie wskazywana wartość.



Zmniejszenie czułości detektora

Zwiększenie czułości detektora

Zmniejszenie czułości czujnika detektora działa tylko w przypadku wykrywania 

przewodów elektrycznych i metalowych obiektów. Nie działa w przypadku 

lokalizowania drewna.

Zwiększenie czułości czujnika działa w przypadku wykrywania przewodów 

elektrycznych, metalowych obiektów oraz drewnianych konstrukcji.

PRODUCENT

ul. Katowicka 134, 43-190 Mikołów,  
tel. 32 43 43 110, www.orno.pl
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1. Przesuń przełącznik na pozycję         lub   
2. Z dala od lokalizowanego przewodu elektrycznego 
względem metalowego przedmiotu wciśnij i przytrzymaj 
przycisk START. Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się 00 
co będzie oznaczać, że urządzenie jest gotowe do pracy. 

1. Przesuń przełącznik na odpowiednią pozycję      ,     lub       .
2. Przyłóż detektor do ściany, na której ma zostać dokonany 
pomiar, a następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk START. 
Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się 00 co będzie 
oznaczać, że urządzenie jest gotowe do pracy. 

3. Powoli zbliż detektor po linii prostej do przewodu elektrycznego lub metalowego 
przedmiotu.
4. Przestań zbliżać kiedy urządzenie wyda szybki sygnał dźwiękowy, a na 
wyświetlaczu pojawi się -- i zacznie migać wskaźnik słupkowy.

3. Przesuwaj detektor w jednym kierunku od lewej do prawej strony nie oddalając go 
od ściany

4. Przestań przesuwać detektor gdy urządzenie wyda szybki sygnał dźwiękowy, a 
na wyświetlaczu pojawi się -- i zacznie migać wskaźnik słupkowy.
5. Puść przycisk START w celu wyłączenia urządzenia a następnie przytrzymaj go 
ponownie. Poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się 00.
6. Przytrzymaj detektor w odległości początkowej od obiektu.
7. Powoli przemieszczaj urządzenie w linii prostej do obiektu, który ma zostać 
zlokalizowany.

5. Puść przycisk START w celu wyłączenia urządzenia, a następnie ponownie go 
wciśnij. Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się 00 co będzie oznaczało, że czułość 
została zmniejszona.
6. Przytrzymaj detektor w odległości początkowej od obiektu.
7. Powoli przemieszczaj urządzenie w linii prostej do obiektu, który ma zostać 
zlokalizowany.


