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Læs betjeningsvejledningen og det vedlagte hæfte „Garantioplysninger og supplerende anvisninger“  

grundigt igennem. Følg de heri indeholdte instrukser. Dette dokument skal opbevares og følge med  

apparatet, hvis dette overdrages til en ny ejer.
!

Funktion/anvendelse
CenterScanner Plus er et system bestående af sender og modtager til sikker bestemmelse af ind- ug  

udgangspunkter ved væg- og loftsboringer op til en vægtykkelse på 150 cm. Takket være tydelige LED-

indikatorer og akustiske signaler muliggør apparatet præcis lokalisering af ind- og udgangspositioner  

og råder over tydelige markeringshjælpemidler i sender og modtager. Med det integrerede LCD-display  

vises signalradiussen op til 200 cm. Senderen TX har integreret metal- og spændingsdetektering for at  

undgå fejlboring

Almindelige sikkerhedshenvisninger
– Apparatet må kun bruges til det tiltænkte anvendelsesformål inden for de givne specifikationer.

– Måleapparaterne og tilbehøret er ikke legetøj. Skal opbevares utilgængeligt for børn.

– Ombygning eller ændring af apparatet er ikke tilladt og vil medføre, at godkendelsen og  

sikkerhedsspecifikationerne bortfalder.

– Undgå at udsætte apparatet for mekaniske belastninger, meget høje temperaturer, fugt eller  

kraftige vibrationer.

– Fastgørelse med speciallim eller klæbestrimler giver ikke 100% sikkerhed mod nedfaldning.  

Farezonen skal altid sikres.

– Inden hver måling skal man sikre sig, at både det område, der skal testes (fx en ledning), og  

testapparatet samt det anvendte tilbehør (fx tilslutningsledning) er i fejlfri stand. Apparatet skal testes  

på kendte spændingskilder (fx 230 V stik til AC-test).

– Apparatet må ikke anvendes længere, hvis en eller flere funktioner svigter, eller hvis batteriladningen  

er svag.

– Følg de sikkerhedsregler, der måtte være udstukket af lokale eller nationale myndigheder vedr.  

korrekt brug af apparatet, og evt. nødvendigt sikkerhedsudstyr (fx elektriker-handsker).

– Undlad at udføre arbejde alene i faretruende nærhed af elektriske anlæg, og altid kun under  

vejledning af en autoriseret elektriker.

– Måleapparatet kan ikke erstatte topolet test for spændingsfri tilstand.

Ekstra henvisning vedr. brug
Bemærk de tekniske sikkerhedsregler for arbejde i nærheden af elektriske anlæg, herunder:

1. Frakobling fra lysnet, 2. Sikring mod genindkobling, 3. Kontrol på to poler, at der ikke foreligger  

spænding, 4. Jording og kortslutning, 5. Sikring og isolering af nærliggende spændingsførende  

komponenter.

Sikkerhedsanvisninger
Omgang med elektromagnetisk stråling

– Lokale anvendelsesrestriktioner, f.eks. på hospitaler, i fly eller i nærheden af personer med pacemaker,  

skal iagttages. Risikoen for farlig påvirkning eller fejl i eller pga. elektronisk udstyr er til stede.

– Ved anvendelse i nærheden af høje spændinger eller under høje elektromagnetiske vekselfelter kan  

måleapparatets nøjagtighed blive påvirket.

– Forholdsregler: Undlad at benytte andre CenterScanner Plus inden for en afstand på 10 m.  

Undlad at benytte elektroniske sendere eller elmotorer i nærheden.
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Sikkerhedsanvisninger
Omgang med RF-radiostråling

– Måleapparatet er udstyret med et radio-interface.

– Måleapparatet overholder forskrifterne og grænseværdierne for elektromagnetisk kompatibilitet  

iht. RED-direktiv 2014/53/EU.

– Hermed erklærer Umarex GmbH & Co. KG, at radioanlægstypen CenterScanner Plus overholder de  

væsentlige krav og øvrige bestemmelser i EU-direktivet om radioudstyr 2014/53/EU (RED).

EU-overensstemmelseserklæringens fuldstændige tekst kan findes på følgende internetadresse:

http://laserliner.com/info?an=cescapl

Sender TX Modtager RECV

1 Markeringsåbning

7 2 LED-indikatorer

metallokalisering

3 LED-indikatorer  

spændingslokalisering

4 LED batteriladning

5 Apparat til/fra / Lyd til/fra

6 Batterirum (bagside)

7 LED-indikatorer  

til positionering

8 Markeringsåbning

9 LCD-display boredybde

10 LEDbatteriladning

11 Apparat til/fra

12 Batterirum (bagside)

Sender TX

Modtager RECV

1 Isætning afbatterier

Sender TX og EModtager RECV  

Åbn batterihuset og læg batterierne i.  

Vær opmærksom på de angivne poler.

http://laserliner.com/info?an=cescapl
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3 Bestemmelse af borested

1. Senderen TX positioneres med speciallimen med bagsiden, så den hænger fast på væggen eller  

under et loft (se fig. a).

2. Tænd for senderen TX og modtageren RECV.

3. Bevæg modtageren RECV på den modsatte side af væggen/loftet (se fig. b). LED-indikatorerne til  

positionering (7) angiver bevægelsesretningen med røde pile. Grønne kvadrater angiver, når positionen  

for senderen TX og modtageren RECV stemmeroverens.

4. Lyser de fire grønne kvadrater, betyder det, at positioneringen er færdig. Når man har opmærket  

borestedet (se fig. c), fjerner man apparaterne fra væggen/loftet og foretager boringen.

Apparaterne skal fjernes fra væggen/loftet inden borearbejdet.  

Boring gennem markeringsåbningerne er på eget ansvar!!
Bestemmelse af en boredybde > 150 cm

LED-indikatorerne til positionering (7) er egnet til bestemmelse af  

en boredybde op til 150 cm.

Ved afstande >150 cm kan borestedet bestemmes ved at måle  

minimums-boredybden ved hjælp af LCD-displayet (9).

Dette gøres ved at føre modtageren i X- og Y-aksen hen over væggen  

og markere de positioner, hvor der opnås den respektive minimale  

boredybdevisning fra alle fire retninger (højre, venstre, op, ned til det  

tænkte midtpunkt).

De fire markeringer ligger i et koordinatkryds (X-/Y-akse), hvis  

midtpunkt svarer til det søgte borested.
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4 Metallokalisering

MultiFinder Plus lokaliserer metal under overfladen på ikke-metalliske materialer som sten, beton,  

cement, træ, gips, gasbeton, keramiske og mineralske byggematerialer.

Tænd for apparatet, og bevæg det langsomt hen over overfladen

(se fig. f). LED-indikatorerne (3) angiver, når der er en spændingsførende  

ledning i nærheden.

1. Tænd for apparatet, og bevæg det langsomt hen over overfladen (se fig. d). LED-indikatorerne (2)  

angiver, når der er metal i nærheden. Ved fuldt udslag markerer man stedet.

2. Gentag trin 1 (se fig. e).

5 Spændingslokalisering

Lokalisering af spændingsførende ledninger under puds, træ og andre ikke-metalliske overflader.  

Spændingsførende ledninger i vægge med metalskelet kan ikke lokaliseres.

6 Offset-måling

1. Bevæg senderen TX til et område, hvor der findes metal, og mål afstanden fra senderen TX til det  

udsete borested (se fig. g).

2. Med modtageren RECV på den anden side bestemmer man positionen af sender TX (se fig. h).

3. Den målte afstand (trin 1) overføres i retning af det udsete borested (se fig. i).
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1. Læg en kile under senderen TX og modtageren RECV, og sørg for, at begge apparaters midterlinje  

peger i retning af det tilsigtede borested (se fig. l).

2. Foretag boringen (se fig. m).

8 Hjørnemålinger

Hvis en lige placering og indjustering ikke er mulig, som f.eks. hjørneboring, kan indjusteringen ske  

ved hjælp af to identiske kileformede støtter. Kilernes vinkel skal stemme overens med den tilsigtede  

borevinkel.

Forskellige vinkler i kilerne kan give forkerte resultater. Benyt altid identiske kiler!!

Anmærkninger vedr. vedligeholdelse og pleje
Alle komponenter skal rengøres med en let fugtet klud, og man skal undlade brug af rengørings-,  

skure- og opløsningsmidler. Batterierne skal tages ud inden længere opbevaringsperioder. Apparatet  

skal opbevares på et rent og tørt sted.

7 Flerpunkt-måling

Driften i den forhøjede tolerancemodus medfører et svagt fald i nøjagtigheden  

af boresteds-positioneringen.!

1. Markér mindst to, fortrinsvis fire, referencepunkter i samme afstand fra det udsete borested (se fig. j).

2. Det korrekte borepunkt befinder sig i referencepunkternes geometriske midtpunkt (se fig. k).

Tip: Fejl pga. metal kan medføre, at man ikke kan lokalisere borestedet. I sådanne sjældne tilfælde lyser  

de fire kvadratiske LED-indikatorer ikke på noget sted. Man kan øge tolerancen for modtageren RECV ved  

kortvarigt at trykke på Til/Fra-knappen (11). Valget bekræftes af et længere akustisk signal. Ved at trykke  

på Til/Fra-knappen (11) igen eller ved at slukke for apparatet returnerer apparatet til normal driftsmodus.
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Tekniske data (Forbehold for tekniske ændringer. 06.17)

CenterScanner Plus RECV

Indikatorer 13 LED‘er, akustisk advarselssignal

LED-display 3 x 7 segment

Måledybde
Positionsregistrering: 2 - 150 cm vægtykkelse
Dybdevisning: 2 - 200 cm boredybde

Nøjagtighed typisk 3% af måledybden

Driftstid ca. 20 timer

Arbejdsbetingelser
-30°C … 40°C, Luftfugtighed maks. 85% rH, ikke-
kondenserende, Arbejdshøjde maks. 2000 m.o.h.

Opbevaringsbetingelser -20°C … 60°C, Luftfugtighed maks. 85% rH

Driftsdata radiomodul

Frekvensbånd 1: ISM-bånd 433,95 MHz
Båndbredde: 0,05 Mhz
Modtagerkategori: 3

Strømkilde 3 x 1,5 V alkalibatterier (typeAAA)

Dimensioner (B x H x D) 75 x 172 x 28 mm

Vægt (inkl. batterier) 210 g

CenterScanner Plus TX

Indikatorer 11 LED‘er, akustisk advarselssignal

Driftstid ca. 12 timer

Arbejdsbetingelser
-20°C … 40°C, Luftfugtighed maks. 85% rH, ikke-
kondenserende, Arbejdshøjde maks. 2000 m.o.h.

Opbevaringsbetingelser -20°C … 60°C, Luftfugtighed maks. 85% rH

Driftsdata radiomodul
Frekvensbånd 1: ISM-bånd 433,95 MHz  
Sendeeffekt: < -13 dBmW
Båndbredde: 0,05 Mhz

Strømkilde 3 x 1,5 V alkalibatterier (typeAAA)

Dimensioner (B x H x D) 75 x 172 x 28 mm

Vægt (inkl. batterier) 200 g

EU-bestemmelser og bortskaffelse

Apparatet opfylder alle påkrævede standarder for fri  

vareomsætning inden for EU.

Dette produkt er et elapparat og skal indsamles og bortskaffes  

separat i henhold til EF-direktivet for (brugte)elapparater.

Flere sikkerhedsanvisninger og supplerende tips på:

http://laserliner.com/info?an=cescapl

http://laserliner.com/info?an=cescapl


CenterScanner Plus

SERVICE

Umarex GmbH & Co. KG

– Laserliner –

Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333

laserliner@umarex.de

Umarex GmbH & Co.KG  

Donnerfeld 2

59757 Arnsberg,Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333

www.laserliner.com

8
.0

7
5
.9

6
.0

6
.1

 /
R

ev
.0

61
7

mailto:laserliner@umarex.de
http://www.laserliner.com/

