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MT100, MT102, MT200, MT202
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Säkerhetsanvisningar
Läs noga alla anvisningar och
beakta dem. TA VÄL VARA PÅ
ANVISNINGARNA.

Låt endast kvalificerad fackpersonal repa-
rera mätverktyget med originalreservdelar.
Detta garanterar att mätverktygets säkerhet upp-
rätthålls.

Mätverktyget får inte användas i explosions-
farlig miljö som innehåller brännbara väts-
kor, gaser eller damm. Mätverktyg kan
ge upphov till gnistor som antänder dammet eller
ångorna.

Håll inte påkopplat mätverktyg
nära en pacemaker. Magnetfältet
kan menligt påverka pacemakerns
funktion.

Håll påkopplat mätverktyg på betryggande
avstånd från magnetiska datamedia och
magnetiskt känsliga apparater. Magnetfälten
kan leda till irreversibla dataförluster.

Funktionsbeskrivning

Ändamålsenlig användning

Mätverktyget är avsett för detektering av ferromagne-
tiska föremål utomhus som t. ex. rörledningar, behål-
lare, kanallock osv.

Illustrerade komponenter

Numreringen av komponenterna hänvisar till illustra-
tion av mätverktyget på grafiksidan.

MT100/MT102

1 Ratt för inställning av sensorkänslighet
2 Ratt för reglering av ljudstyrka
3 Högtalare
4 Tillslagsknapp
5 Strömkabelindikator (MT102)
6 Display
7 Numerisk signalindikering
8 Batteriindikering
9 Analog signalindikering (stapeldiagram)

10 Frånslagsknapp
11 Erase-knapp (MT102)
12 Skruv för batterifackets lock
13 Batterifackets lock

MT200/MT202

3 Högtalare
5 Strömkabelindikator (MT202)
6 Display
7 Numerisk signalindikering
9 Analog signalindikering (stapeldiagram)

11 Erase-knapp (MT202)
13 Batterifackets lock
14 På-/Av-knapp
15 Knappar för inställning av sensorkänslighet
16 Känslighetsindikering
17 Batteriladdningsindikator
18 Ljudstyrkeindikering
19 Knappar för reglering av ljudstyrka

I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör 
ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörspro-
gram beskrivs allt tillbehör som finns.
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Tekniska data

Bullerinformation

Ljudsignalens A-vägda ljudtrycksnivå kan överskrida
85 dB(A).
Håll inte mätverktyget nära örat! Bär hörsel-
skydd!

Montage

Insättning/byte av batterier

Ta bort batterierna om mätverktyget inte
används under en längre tid. Batterierna kan
korrodera eller självurladdas vid längre tids lagring.

För mätverktyget rekommenderar vi alkali-mangan-
batterier.

Byt alltid alla batterier. Använd endast batterier av
samma märke och med lika kapacitet.

Vid insättning av batterierna kontrollera korrekt pol-
ning enligt bild i batterifacket.

MT100/MT102: Byt ut batterierna genast när batte-
riindikeringen 8 blinkar.

MT200/MT202: Byt ut batterierna genast när batte-
riets laddningsindikator 17 signalerar detta ( ).

Drift

Driftstart

När mätverktyget används avges i vissa fall
tydliga ljudsignaler. Håll därför mätverktyget
på avstånd från örat och andra personer. Den
högljudda signalen kan skada hörseln.

Skydda mätverktyget mot väta och direkt
solljus.

Mätverktyget får inte utsättas för extrema
temperaturer eller stora temperaturvariatio-
ner. Undvik t.ex. att låta mätinstrumentet ligga i en
bil undre längre tid. Låt mätverktyget anta omgiv-
ningens temperatur före användning om det har
utsatts för större temperaturförändringar.

In- och urkoppling
MT100/MT102: Tryck för Inkoppling av mätverkty-
get tillslagsknappen 4 eller för Frånkoppling från-
slagsknappen 10.

MT200/MT202: Tryck för Inkoppling av mätverkty-
get På-Av-knappen 14.
För Frånkoppling av mätverktyget tryck på På-Av-
knappen 14.

Inställning av ljudstyrka
MT100/MT102: Vrid för inställning av önskad ljud-
styrka ratten 2 medurs eller moturs.

MT200/MT202: Tryck för inställning av önskad ljud-
styrka knapparna för reglering av ljudstyrka 19. Knap-
pen ”+” ökar ljudstyrkan, knappen ”–” minskar
ljudstyrkan.
Vid frånkoppling av mätverktyget kvarhålls inställd
ljudstyrka i minnet.

Magnetdetektor MT100 MT102 MT200 MT202
Produktnummer F 034 K82 1N0 F 034 K82 3N0 F 034 K82 4N1 F 034 K82 5N0
Stavlängd cm 72 72 70 70
LCD-display
Numerisk indikering 0...99 0...99 0...99 –99...+99
Driftstemperatur –18...+49 °C –18...+49 °C –18...+49 °C –18...+49 °C
Energiförsörjning
– Batterier (alkali-mangan) 6 x AA 1,5 V 6 x AA 1,5 V 6 x AA 1,5 V 6 x AA 1,5 V
Batterikapacitet ca
– Batterier (alkali-mangan) h 100 100 100 100
Vikt enligt EPTA-Procedure 
01/2003 kg 1,1 1,1 1,0 1,0
Displayens kapslingsklass – – – –
Sökstavens kapslingsklass IP 67 (vattentät) IP 67 (vattentät) IP 67 (vattentät) IP 67 (vattentät)
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Inställning av sensorkänslighet
Ställ in sensorkänsligheten så att signalens relativa
maximum överskrider föremålets värde om 60 – 70.
Med hjälp av detta kan det sökta föremålets läge
bestämmas rätt exakt, eftersom magnetfälten eller
omgivningen för mindre metalldelar kan uteslutas.

Om flera föremål ligger bredvid varandra reducera
sensorernas känslighet tills signalspetsarna tydligt
avviker från varandra.

MT100/MT102: Ställ in sensorkänsligheten genom
att vrida ratten 1.

MT200/MT202: Tryck för inställning av önskad sen-
sorkänslighet knapparna 15. Knappen ”+” ökar sen-
sorkänsligheten, knappen ”–” minskar den.
Vid frånkoppling av mätverktyget kvarhålls inställd
sensorkänslighet i minnet.

Funktion

Signal
När ett ferromagnetiskt föremål inte ligger inom räck-
vidden avges en djup grundton. Vid detektering av ett
sådant föremål ökar ljudfrekvensen analogt med sig-
nalens intensitet.

Signalens intensitet är beroende av följande faktorer:
– Sensorkänslighet
– Föremålets storlek
– Föremålets läge eller djup
– Miljöinflytanden

Numerisk signalindikering
Den numeriska signalindikeringen 7 presenterar vär-
den inom gränserna ”0” till ”99”.

När ett ferromagnetiskt föremål inte ligger inom räck-
vidden för lägsta sensorkänslighet indikeras ett värde
mellan ”0” och ”5”. När ett ferromagnetiskt föremål
närmar sig ökar värdet och slutsatser kan dras beträf-
fande det detekterade föremålets lagringsdjup,
avstånd och storlek.

MT202: Indikeringen ”+” eller ”–” före värdet anger
föremålets polaritet. Härvid motsvarar ”+” nordpolen
och ”–” sydpolen.

Analog signalindikering (stapeldiagram)
Stapeldiagrammet 9 förlängs utgående från centrum
analogt med signalstyrkan.

MT202: Riktningen mot vilken stapeldiagrammet 9
slår ut anger på vilken sida om mätpunkten föremålets
centrum befinner sig.

Strömkabelindikator (MT102/MT202)
De elmagnetiska fält som utgår från jordmonterade
högspänningskablar registreras av instrumentets elek-
tronik och omvandlas till en blinkande signal.

Indikeringen 5 (”Caution Power Line”) visas på dis-
playen 6.

Avståndet eller avkänningsområdet är beroende av
kabelns energi. När kabeln är strömlös, kan den inte
detekteras. Mätverktyget reagerar endast för ström-
frekvenser mellan 50 – 60 Hz.

Strömkabelindikatorns funktion är automatiskt aktiv
genast när mätverktyget slås på. 
Den är inte avsedd för lokalisering av strömkablar.

Erase-funktion (MT102/MT202) (se bild A)
Med Erase-funktionen kan ferromagnetiska föremål sökas
som ligger i omedelbar närhet av metallstaket, järngaller,
armerade betongmurar, fordon, rälssträngar m.m.

MT102: Tryck Erace-knappen 11. Störande magnet-
fält uteslutes och värdet för den numeriska signalindi-
keringen 7 får värdet ”0”.

MT202: Tryck Erace-knappen 11. Sensorkänslighe-
ten reduceras eller ökas så att värdet för den nume-
riska signalindikeringen 7 är ”60”. Med det spelrum
som uppstår kan en noggrannare sökning ske.

Om du av misstag trycker på Erase-knappen 11 ovan-
för ett detekterat föremål, sväng mätverktyget åt sidan,
tryck på nytt Erase-knappen 11 för återgång till normal
sökning.

Arbetsanvisningar

Med mätverktyget kan ferromagnetiska föremål utom-
hus lokaliseras.
Icke magnetiserbara föremål eller metaller som t. ex.
aluminium, koppar, guld, silver, plast etc. kan inte
detekteras.

Grovsökning (se bild B)
Håll mätverktyget i en vinkel på 45° mot marken och
sväng det fram och tillbaka när du går över området.

Anvisning: Se till att mätverktyget hålls på ett kon-
stant avstånd till marken.

Finsökning (se bild C)
När ett ferromagnetiskt föremål ska lokaliseras, håll
mätverktyget lodrätt mot marken och bestäm föremå-
lets centrum med korta och korsande rörelser.

Läget för det ferromagnetiska föremålet framgår av
signalens maximum.

Omedelbart ovanför föremålet avges en ljudsignal
med högsta frekvens och LCD-displayen 6 signalerar
både med numerisk indikering 7 och med stapeldia-
gram 9 det högsta värdet.

Anvisning: Beakta att mätverktyget även reagerar för
ferromagnetiska föremål som t. ex. finns på din kropp.

Sökning under vatten (se bild D)
Ferromagnetiska föremål kan även lokaliseras under
vatten.

Doppa ned mätverktyget endast fram till
plasthuset. Inträngande vatten kan förstöra mät-
verktygets elektronik.
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Sökning av metallstaket
(MT100 /MT200) (se bild E)
Håll märverktyget med låg sensorkänslighet vågrätt
och såvitt möjligt i rät vinkel mot staketet.

För mätverktyget för sökning på ett konstant avstånd
från staketet och marken.

Signalen ökar när mätverktyget närmar sig det ferromag-
netiska föremålet och sjunker sedan ovanför föremålet till
basvärdet. Vid varje förändring av läget stiger signalen.

Sökning av metallstaket
(MT102/MT202) (se bild F)
Lägg upp mätverktyget på önskat avstånd till staketet
och tryck Erase-knappen 11.

Avsök sedan området parallellt med staketet och kon-
trollera att mätverktyget är parallellt med staketet.

Om avståndet till staketet förändras, måste sökningen
upprepas.

Signalmönster

Bilderna nedan visar signalmönstren för olika ferro-
magnetiska föremål.

Schaktlock

Stora ferromagnetiska föremål avger dubbla signaler
enligt ovanstående bild.

Schaktlockets centrum bestäms genom att svänga
mätverktyget fram och tillbaka.

Mitten mellan båda signaltopparna ger schaktlockets
centrum. Här sjunker signalen relativt kraftigt.

Ledningar i stål

Muffar, böjar och rörändor ger tydliga signaler.

Mätningsmärken, slidstänger

Upprättstående rör eller stänger kan lokaliseras rätt
bra. De verkar som kraftiga magneter och avger tyd-
liga signaler.

Beakta att missvisande signaler kan uppstå. Signalen
sjunker enligt bilden ovan till basvärdet kort före sta-
ven.

Detta orsakar det magnetiska fältet. Vid denna punkt
förlöper fältet i rät vinkel mot sökstaven, dvs sonderna
påverkas menligt.

Med detta fenomen kan stänger och rör sökas, efter-
som signalen kort före föremålet sjunker till basvärdet
och sedan stiger kraftigt.

Bredvid varandra liggande föremål

När flera signaltoppar ( ) uppstår, där du endast för-
väntat dig en signal, lyft upp mätverktyget en aning tills
oönskad signal försvinner ( ). Dessa signaler uppstår
på grund av skruvar eller andra ferromagnetiska små-
delar som kan finnas i marken.
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Underhåll och service

Underhåll och rengöring

Se till att mätverktyget alltid hålls rent.

Torka av mätverktyget med en torr, mjuk trasa. Använd
inte rengörings- eller lösningsmedel.

Om störningar uppstår i mätverktyget trots exakt till-
verkning och sträng kontroll bör reparationen utföras
av en auktoriserad serviceverkstad för Bosch elverk-
tyg. Ta inte isär mätverktyget på egen hand.

Kundservice och kundkonsulter

Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: +46 (020) 41 44 55
Fax: +46 (011) 18 76 91

Avfallshantering

Mätverktyg, tillbehör och förpackning ska omhänder-
tas på miljövänligt sätt för återvinning.

Endast för EU-länder:

Släng inte mätverktyg i hushållsavfall!
Enligt europeiska direktivet 
2002/96/EG för kasserade elektriska
och elektroniska apparater och dess
modifiering till nationell rätt måste
obrukbara elverktyg omhändertas

separat och på miljövänligt sätt lämnas in för återvin-
ning.

Sekundär-/primärbatterier:

Förbrukade batterier får inte slängas i hushållsavfall och
inte heller i eld eller vatten. Batterierna ska helst vara
urladdade när de samlas för återvinning eller omhän-
dertas på miljövänligt sätt.

Endast för EU-länder:
Defekta eller förbrukade batterier måste enligt direkti-
vet 2006/66/EG omhändertas för återvinning.

Ändringar förbehålles.
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