
Handleiding MKLD01 5 in 1 Multidetector 

Functiebeschrijving 

Lees de handleiding voor eerste gebruik zorgvuldig door en gebruik het apparaat 

zoals aangegeven in deze handleiding. 

 
De MKLD01 Multidetector kan metalen voorwerpen (zoals leidingen, wapening en koperen 

kabels), die in de muur, plafond of vloer liggen, detecteren. Ook kan het houten balken, 

metaal en kabels detecteren die onder bijvoorbeeld een gipsplaten muur liggen. Daarnaast 

meet je met de vochtmeter onderop de vochtigheid van hout en alle bouwmaterialen. 

 

1. Rode indicator LED       8.  Metaal/kabel en leiding detectie 

2. Gele indicator LED        9.  Elektroden voor vochtmetingen 

3. Groene indicator LED       10. Elektroden beschermkap (Let op: Druk op 

4. Beeldscherm          de achterkant van de kap om deze te 

5. Aan/uit knop          verwijderen) 

6. Detectie vreemde materialen (hout)   11. Sensor voor leiding zoeken 

7. Vochtmeting HOLD knop      12. Batterij compartiment 
 

Let op: Het auditieve alarm kan aan- en uitgezet worden door knop 6 en 8 tegelijk in te drukken.   

 



 

 

Weergave op het beeldscherm: 

a. Magnetische of niet magnetische metalen icoon. Leidingzoeken 

b. Metaal detectie leidingzoeker modus icoon. 

c. Spanning voerende draad detectie leidingzoeker modus icoon. 

d. Vreemde materialen detectie leidingzoeker modus. Houtvochtmeter 

e. De exacte modus waarin het te detecteren object wordt gedetecteerd. Let op: de maximale 

diepte bij optimale accuratie is 20mm. Leidingzoeken 

f. De diepe modus waarin het te detecteren object wordt gedetecteerd. Let op: de maximale 

diepte voor optimale lokalisatie is 38mm. Leidingzoeken 

g. Batterij indicator. 

h. Detectie metaal diepte bij leidingzoeken. Dit geeft de afstand tussen het middelpunt van de 

sensor en het gedetecteerde object aan. Deze indicator laat zien of het object in de muur of 

vloer zich meer naar rechts of links bevindt. 

i. Vochtmeting HOLD modus actief. 

j. Vochtmeting modus hout. 

k. Vochtmeting modus bouwmaterialen. 

l. Middelpunt indicator bij leidingzoeken. 

m. Signaalsterkte schaal bij leidingzoeken. 



Technische gegevens 

Maximale scandiepte 

Magnetische metalen 4-3/4” / 120mm 

Niet magnetische metalen 

(zoals bijv. koper) 
3-1/8” / 80mm 

Spanning voerende 

stroomkabels 

(220V@50Hz / 110V@60 

Hz) 

2” / 50mm 

Hout 
Precisie modus 3/4” / 20mm 

Diep modus  1-1/2” / 38mm 

Vochtmeting bereik en 

accuratie 

Hout 5%-50%/±2% 

Bouwmaterialen 1.5%-33%/±2% 

Automatische 

uitschakeling 
Na 5 minuten van inactiviteit 

Gebruikstempratuur -10℃ tot 50℃ / 14℉ tot 122℉ 

Opslag tempratuur -20℃ tot 70℃ / -4℉ tot 158℉ 

Spanningbron 1x 9V Batterij 

 

Let op: Het vermogen van de detector om objecten te detecteren wordt beïnvloed door de nabijheid 

van andere apparatuur die sterke magnetische of elektromagnetische velden produceert. Dit geldt 

ook voor vocht, de grootte van de te detecteren objecten, metalen bouwmaterialen, met folie 

gelamineerd isolatiemateriaal en geleidende behangsoorten. 

Gebruik 

Het detectie resultaat wordt beïnvloed door het formaat en het materiaal van het te detecteren 

object, en door het materiaal en de conditie van het oppervlak waardoor gescand wordt. Wanneer 

een kabel niet onder stroom staat is deze lastiger te detecteren. 

Let op: Haal voor het bewerken van het oppervlak altijd de stroom, water- en gasdruk van mogelijk 

aanwezige leidingen af om gevaarlijke situaties te voorkomen.  

Waarschuwing: 

- Houd het apparaat droog en laat deze niet achter in direct zonlicht. 

- Als het apparaat een grote tempratuurovergang ondergaat heeft het even tijd nodig om de 

volgende een accurate meting weer te kunnen geven. 

- Wanneer je een apparaat dat magnetische straling uitzendt (zoals een magnetron) gebruikt nabij 

de leidingzoeker, dan kan dit de meetresultaten beïnvloeden. 

- Houd nooit je hand of een ander lichaamsdeel tussen het apparaat en het oppervlakte. 



 

- Detectieresultaten kunnen worden beïnvloed door enkele factoren in de omgeving. Het 

instrument zou in de buurt van een sterk magnetisch veld of elektromagnetisch veld inaccurate 

metingen kunnen weergeven. Daarnaast kunnen vocht in metalen bouwmaterialen, aluminium 

bekleding en isolatiematerialen het resultaat beïnvloeden. De geleiding van het oppervlak is van 

invloed; behang, tapijt of tegels heeft een invloed op het detectieresultaat. Kijk ook altijd naar de 

beschikbare bouwtekeningen voor het boren. 

Voor het beste scan resultaat: 

- Vermijd het dragen van ringen of horloges bij het gebruik van het apparaat; deze kunnen de 

detectie beïnvloeden. Beweeg de leidingzoeker gelijkmatig over het oppervlak zonder deze op 

te tillen of de druk op het apparaat aan te passen. 

- De leidingzoeker moet altijd in contact zijn met het oppervlak tijdens het scannen. 

- Vermijd het aanraken van de sensor. 

- Neem altijd de tijd om een accuratere meting uit te voeren.  

Installeer of vervang de batterij 

Gebruik alleen 9 volt batterijen. 

Installeer de batterij in het daarvoor bestemde compartiment en sluit de batterijkap. 

Wanneer het apparaat voor een lange tijd buiten gebruik zal zijn, dienen de batterijen verwijderd te 

worden. 

In en uitschakelen 

Zorg dat het apparaat en het detectie oppervlak droog is vóór het inschakelen. 

Druk op de aan/uit knop (knop 5) om het apparaat aan te zetten. 

Het apparaat start op in de metaal detectie stand. 

Detectie van metalen objecten (staal, koperen leidingen, elektrische bedrading) 

Druk op de metaaldetectieknop 8 om de metaaldetectiemodus te starten. Het metaaldetectie icoon 

verschijnt op het scherm en het groene indicatielampje gaat branden. 

Plaats de detector op het oppervlak en beweeg het instrument naar links of rechts. Naarmate het 

instrument dichter bij het metalen voorwerp komt, zal het percentage op het scherm bij m geleidelijk 

toenemen. Wanneer het instrument van het object af beweegt, daalt het percentage. Wanneer de 

leidingzoeker vaststelt dat het door de sensor ontvangen signaal zijn maximale waarde heeft 

bereikt, ligt het metalen voorwerp direct onder het midden van de sensor. Het middelste pictogram 

word bij l weergegeven op het beeldscherm. 

Wanneer metaal wordt gedetecteerd, gaat het gele of rode lampje op de detector branden en klinkt 

een constant geluid. 

Het rode lampje op de detector gaat knipperen wanneer apparaat zowel metaal als wisselstroom- 

signaal detecteert, dan klinkt een piepgeluid uit apparaat. 

Wanneer het apparaat een niet-magnetisch metalen symbool detecteert, geeft dit aan dat het 

huidige object dat wordt gemeten over het algemeen een draad of koperen buis is. 

Wanneer het magnetische metalen symbool op de detector wordt weergegeven, geeft dit aan dat 

het momenteel gemeten object doorgaans een stalen staaf is. 



Als de detector geen magnetische of niet-magnetische metalen symbolen weergeeft, geeft dit aan 

dat het momenteel gemeten object over het algemeen een metaallegering is. 

Als het wisselstroomsymbool op het instrument knippert, geeft dit aan dat er een 

wisselstroomsignaal in de gedetecteerd wordt. 

 

Let op: Bij het detecteren van metaal wordt de dieptewaarde synchroon met het detectie 

percentage weergegeven. De nauwkeurigheid van de dieptewaarde is gerelateerd aan de vorm en 

het materiaal van het te meten metaal. Wanneer het gemeten object een standaard stalen staaf met 

een diameter van 18 mm of een koperen buis met een diameter van 18 mm is, is de 

nauwkeurigheid van de dieptewaarde het meest optimaal. Anders kan de dieptewaarde alleen 

worden gebruikt als ruwe referentiewaarde. 

Let op: In sommige gevallen zijn leidingzoekers mogelijk niet in staat om stroom voerende draden 

in muren nauwkeurig aan te duiden als interne apparatuur defect raakt of niet goed wordt bediend. 

Vertrouw dus niet alleen op het instrument om de aanwezigheid van gevaarlijke stroom voerende 

draden te identificeren. Kijk daarom ook altijd naar ander bewijsmateriaal zoals 

constructietekeningen of visuele identificatie van bedrading of buis-ingangspunten. 

Let op: Als er zich in de muur onder spanning staande draden bevinden, neem dan geen risico! 

Sluit in dat geval altijd het gas, water en de elektriciteit af vóór het boren. 

- Betonnen, bakstenen en keramische oppervlakken hebben afschermende effecten op 

elektrische signalen van de sensor, dus wanneer getest op deze oppervlakken, wordt de 

wisselstroom-signaaldetectie beïnvloed. 

- Wisselspanningssignalen kunnen gemakkelijker worden gedetecteerd wanneer de gewenste 

geleider is ingeschakeld. 

- Spanning voerende draadsignalen verspreiden zich vanaf beide zijden van de draad. Dus soms 

lijkt het actieve draad-alarmgebied groter dan de eigenlijke draad. 

- Wisselspanningssignalen zijn voornamelijk afkomstig van spanning voerende draden en kunnen 

ook afkomstig zijn van statische of geïnduceerde elektriciteit in de omgeving. Door uw hand op 

de muur naast de detector te plaatsen, kunt u statische en inductieve elektriciteit wegnemen. 

- De signaalsterkte van een onder spanning staande draad hangt af van de locatie van de kabel. 

Voer daarom verdere metingen in de buurt uit of gebruik andere informatie om te controleren op 

spanning voerende draden. 

- Kabels die niet onder spanning staan, worden mogelijk herkend als metalen voorwerpen en 

dunne draden worden mogelijk niet gedetecteerd. 

Detectie van vreemde materialen (bijvoorbeeld hout) 

Maximale detectiediepte: exacte modus: 20 mm; diepe modus: 38 mm.  

- Druk kort op toets 6 om in de houtdetectiemodus te komen Het symbool k zal knipperen op het 

scherm. Beweeg niet totdat het symbool k stopt met knipperen en het groene lampje brandt. De 

automatische kalibratie van het gereedschap is dan voltooid. Druk lang op knop 6 om de exacte 

modus / diepe modus te wisselen. 

- De detectiemodus voor het detecteren van vreemde voorwerpen detecteert objecten achter/in 

gipsplaten, multiplex, houten vloeren en houten wanden. 

- De detectiemodus voor vreemde voorwerpen detecteert niet in beton, mortel, stenen, tapijten, 

folies, metalen oppervlakken, tegels, glas of enig ander dicht materiaal. 

- Gevoeligheidsdiepte en nauwkeurigheid kunnen variëren door vochtgehalte, materiaaldikte, 

muurtextuur en verfsoort. 

- De detectiemodus voor vreemde voorwerpen detecteert meer dan alleen hout. Het kan ook 

metalen en andere dichte materialen detecteren, zoals waterleidingen en plastic buizen aan de 

achterkant van muren of plafondoppervlakken. Om hout te helpen identificeren, scan je eerst het 



metaal en markeer je de locatie van gedetecteerde metalen voorwerpen. Voer daarna de scan 

nogmaals uit in de detectiemodus voor vreemde materialen. De items die in de detectiemodus 

voor vreemde materialen worden gedetecteerd, maar niet in de metaaldetectiemodus, zullen 

houten objecten zijn. 

- Druk op de houtknop om de modus voor het detecteren van vreemde materialen te openen, en 

het pictogram voor het detecteren van vreemde materialen zal op het scherm verschijnen. 

- Bij het detecteren van vreemde materialen moet het apparaat verticaal tegen de muur worden 

gehouden en vervolgens 1-3 seconden op de knop voor het detecteren van vreemde 

voorwerpen worden gedrukt. Houd het instrument 1-3 seconden stil en wacht tot de 

instrumentkalibratie is voltooid (wanneer het groene lampje gaat branden) voordat u de detectie 

uitvoert. 

- Plaats de detector op het oppervlak en beweeg het instrument gelijkmatig naar links of rechts in  

dezelfde richting. Til het instrument niet op en oefen geen extra druk uit. Wanneer het apparaat 

van de muur opgetild wordt, zal het zich automatisch opnieuw kalibreren. Wacht in dit geval met 

het uitvoeren van een meting tot het groene lampje weer gaat branden. 

- Wanneer het instrument zich dicht bij de rand van het te meten object bevindt, wordt op het 

scherm het signaalpercentage weergegeven. 

- Als het instrument zich op de rand van een houten balk bevindt, wordt het randteken (rand)  

weergegeven en wordt het bijbehorende randpictogram weergegeven. Blijf het instrument in 

dezelfde richting bewegen en de andere helft van het randpictogram wordt geleidelijk 

weergegeven. Wanneer het instrument zich in het midden van de houten balk bevindt, wordt het 

middelste teken (midden) en alle randpictogrammen aan beide zijden weergegeven. Het rode 

lampje gaat branden en er klinkt een lange piep. 

 

Let op: Bij herhaalde detectie zal de locatie nauwkeuriger zijn. 

Wanneer een vreemd materiaal, zowel als wisselstroom wordt gedetecteerd, knippert het symbool 

van wisselstroom op het apparaat en klinkt een kort "druppel" -geluid. 

In de modus voor vreemde materialen, wanneer alleen wisselstroom wordt gedetecteerd, knippert 

op het apparaat alleen het wisselstroom icoon op het display. 

Let op: Soms wordt het instrument vanwege verschillende omgevingsfactoren niet automatisch 

gekalibreerd en kan er een verkeerd alarmsignaal zijn. Kalibreer in dit geval handmatig. Dit doe je 

door op de knop voor detectiemodus voor vreemde materialen (knop 6) te drukken totdat het 

groene lampje weer gaat branden. Als het instrument net is gekalibreerd op een locatie, verplaats 

het apparaat dan eerst weg van de locatie waarop deze gekalibreerd is voor je een nieuwe detectie 

uitvoert. 

- Als u verschillende scanresultaten krijgt, kan dit komen door vocht in de spouwmuur of gipsplaat 

of door recent aangebrachte verf of behang dat nog niet helemaal droog is. Hoewel vocht niet 

altijd zichtbaar is, kan het met de sensoren van het apparaat tot storing of een inaccurate meting 

leiden. 

- Afhankelijk van de afstand tussen de draad of buis en de muur, kan het instrument verschillende 

materialen als hetzelfde detecteren. Wees altijd voorzichtig bij het boren in muren, vloeren en 

plafonds die deze voorwerpen kunnen bevatten. 

Detectie van spanning voerende bedrading 

Let op: In sommige gevallen zijn leidingzoekers mogelijk niet in staat om stroom voerende draden 

in muren nauwkeurig aan te duiden als interne apparatuur defect raakt of niet goed wordt bediend. 

Vertrouw dus niet alleen op het instrument om de aanwezigheid van gevaarlijke stroom voerende 

draden te identificeren. Kijk daarom altijd ook naar ander bewijsmateriaal zoals 

constructietekeningen of visuele identificatie van bedrading of buis-ingangspunten. 



Let op: Als er zich in de muur onder spanning staande draden bevinden, neem dan geen risico! 

Sluit in dat geval altijd het gas, water en de elektriciteit af vóór het boren. 

 

Maximale scandiepte: 50 mm (220 V bij 50 Hz / 110 V bij 60 Hz) 

- Wisselstroomdraden kunnen gemakkelijker worden gedetecteerd wanneer een stroom 

verbruikend apparaat is aangesloten op de gewenste geleider en ingeschakeld is. 

- Wanneer brandkabels worden gedetecteerd, laat de leidingzoeker soms een alarm afgaan. Dit 

komt door hoge luchtvochtigheid of sterke statische elektriciteit op de muur. In dit geval kun je 

het apparaat kalibreren door de kalibratie procedure uit zoals beschreven op pagina 6 uit te 

voeren, met als enige verschil dat je nu het apparaat op de huidige positie tegen de muur 

aanhoud tijdens de kalibratie. Als het percentage signaalsterkte na de kalibratie nog steeds niet  

op nul staat, betekent dit dat de luchtvochtigheid te hoog is, de statische elektriciteit te sterk is of 

de omringende elektromagnetische straling te groot is (als er bijvoorbeeld een groot aantal 

elektrische apparaten in de omgeving in gebruik zijn). Wacht in dit geval tot de vochtigheid is 

gedaald of probeer het apparaat te herstarten. 

- Bij het detecteren van spanning voerende bedrading, wordt soms overal in de kamer 

gealarmeerd. Dit kan komen door een hoge vochtigheid van de muur of een sterke statische 

elektriciteit. Je kan interferentie verminderen door knop 8 ingedrukt te houden totdat de zoemer 

een pieptoon geeft en het percentage bij m weer nul is. Laat vervolgens de knop los om te 

blijven detecteren. Als het percentage bij m nog steeds niet op nul staat na het ingedrukt 

houden van knop 8, betekent dit dat de luchtvochtigheid te hoog is, de statische elektriciteit te 

sterk is, of dat de omringende elektromagnetische straling te groot is (bijvoorbeeld als er een 

groot aantal elektrische apparaten in de buurt zijn). In dit geval kan de leidingzoeker de onder 

spanning staande draad niet nauwkeurig detecteren. Wacht in dit geval tot de luchtvochtigheid is 

gedaald of schakel het elektrische apparaat wat interferentie veroorzaakt uit en probeer 

vervolgens opnieuw te detecteren.  

- De signaalsterkte van een spanning voerende draad hangt af van de locatie van de draad. Voer 

daarom verdere metingen in de buurt uit of gebruik andere informatie om te controleren op 

spanning voerende draden. 

- Als het apparaat net boven de onder spanning staande draad is geplaatst en vervolgens op 

knop 8 wordt gedrukt om de detectiemodus voor spanning voerende kabels te openen, zal het 

apparaat de onder spanning staande draad niet detecteren. In dit geval kun je de leidingzoeker 

opzij schuiven, waarna deze zichzelf automatisch kalibreert. 

 

Druk op knop 8 om de detectie van spanning voerende kabels te starten. Het spanning voerende 

draad pictogram (icoon c) verschijnt. Als direct een percentage signaalsterkte wordt weergegeven 

betekent dit dat het apparaat gekalibreerd moet worden zoals beschreven op pagina 6. 

Plaats de detector op het oppervlak van de detector en beweeg het instrument naar links of rechts 

in dezelfde richting. Naarmate het instrument de stroom voerende kabel nadert, zal het percentage 

op het scherm geleidelijk stijgen. Als het instrument van de stroom voerende kabel af beweegt, 

neemt het percentage af. Wanneer de sensor vaststelt dat het apparaat zich direct boven het 

midden van de stroom voerende draad bevind wordt het middelste pictogram weergegeven. 

Tegelijkertijd licht de gele of rode indicator op, en klinkt kort een "DI DI DI" -geluid. 

 

 

 



Vocht meten 

Houd er rekening mee dat de elektroden bij onjuist gebruik verwondingen kunnen veroorzaken. Plaats 

de beschermkap terug als het apparaat niet in gebruik is. Houd het apparaat buiten bereik van 

kinderen! 

 

Vochtmeetbereik en nauwkeurigheid: 

- Hout: 5% -50% RH / ± 2% 

- Bouwmaterialen: 1,5% -33% RH / ± 2% 

 

Plaats de elektroden voorzichtig op het oppervlak, oefen geen kracht uit. 

Voer metingen uit op verschillende locaties om een lek in de muur accuraat te lokaliseren.  

Nadat de meter aan een grote verandering in omgevingstemperatuur is onderworpen, heeft deze 

ten minste 30 minuten nodig voordat het weer nauwkeurige metingen kan uitvoeren. 

Om de nauwkeurigheid van de gemeten gegevens te garanderen, moeten de elektroden van het 

instrument in het gemeten materiaal worden gestoken en moet er goed contact worden gehouden. 

 

Druk kort op toets 7 en de multidetector schakelt automatisch in op de houtvochtigheids-

detectiemodus, icoon j verschijnt op het scherm. Houd de toets 7 ingedrukt om de modus voor 

bouwmateriaal vochtigheidsdetectie te openen. Dan verschijnt pictogram k op het scherm. 

Selecteer de juiste modus op basis van het te meten object. 

Druk het uiteinde van de beschermkap (10) naar beneden om deze te verwijderen. 

Verwijder bij het eerste gebruik de beschermhoesjes van de elektroden. 

Steek de punten van de elektroden in het te testen materiaal, de vochtigheidswaarde wordt op het 

scherm weergegeven. 

Druk kort op toets 7 (de HOLD knop) om de vochtigheidswaarde op het scherm te bevriezen. Het 

pictogram i verschijnt op het scherm en de vochtigheidswaarde wordt de hele tijd weergegeven 

totdat opnieuw op knop 7 wordt gedrukt. 

Onderhoud en garantie 

Gebruik een droge, zachte doek om vuil van het instrument te verwijderen. Gebruik geen reinigings- 

of oplosmiddelen. 

Plak geen label of typeplaatje op het detectiegebied voor en achter de detector. 

Gebruik de meegeleverde beschermhoes om de detector op te bergen en te vervoeren. 

Garantie 

Op de MKLD01 Multidetector van Maka is één jaar fabrieksgarantie van toepassing. 

 


