
 

Sériové hledačky & příslušenství 

Leica DD120, DD130 

Uživatelský manuál    

Verze 1.0      

Čeština  

 

 

 

 



 

Úvod 

Koupě 

Blahopřejeme vám ke koupi produktu Leica Detection.  

___________________________________________________________________ 

 

Tento manuál obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a instrukce pro spuštění 

přístroje a práci s ním. Podrobnější informace viz „1 Bezpečnostní pokyny“. Než 

produkt zapnete, přečtěte si pečlivě tento uživatelský manuál.  

___________________________________________________________________ 

Identifikace produktu 

Typ a sériové číslo vašeho produktu jsou uvedené na štítku. Když potřebujete 

kontaktovat naši agenturu nebo autorizované servisní centrum, vždy uveďte tyto 

informace. 

___________________________________________________________________ 

Platnost tohoto manuálu 

Tento manuál platí pro sériové hledačky Leica Detection DD120, DD130, sériové 

generátory DA a detekční příslušenství. Rozdíly mezi modely jsou označené a 

popsané.  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Dostupná dokumentace 

___________________________________________________________________ 

Jméno   Popis/Formát                                                                   . 

___________________________________________________________________ 

Stručný přehled   Obsahuje souhrnné informace o produktu, 

sériové hledačky   technické údaje a bezpečnostní pokyny. 

Leica DD120   Má sloužit jako rychlá referenční příručka v oboru.  

DD130 &  

příslušenství  

Quick Ride  

___________________________________________________________________ 



Uživatelský manuál  Všechny instrukce potřebné pro obsluhu produktu na 

Sériové hledačky  základní úrovni jsou obsažené v uživatelském manuálu. 

Leica DD120,   Obsahuje souhrnné informace o produktu, technické 

DD130 & příslušenství  údaje a bezpečnostní pokyny.  

___________________________________________________________________ 

Odkaz na následující zdroje pro veškerou dokumentaci a software Leica DD120 

a DD130. 

• Dokumentační karta USB k přístroji Leica 

• https//myworld.leica-geosystems.com 

___________________________________________________________________ 

 

myWorld@Leica Geosystems (https://myworld.leica-geosystems.com) nabízí 

široký rozsah služeb, informací a vzdělávacího materiálu. 

S přímým přístupem k myWorld se snadno dostanete ke všem příslušným službám, 

kdykoli to potřebujete.  

___________________________________________________________________ 

Služba   Popis                                                                                  . 

___________________________________________________________________ 

myProducts Přidejte všechny produkty, které vlastníte vy i vaše 

společnost, a prozkoumejte váš svět Leica Geosystems: 

Prohlédněte si podrobné informace o vašich produktech a 

modernizujte své produkty pomocí nejnovějšího softwaru 

a průběžně aktualizujte potřebné informace pomocí 

nejnovější dokumentace.  

___________________________________________________________________ 

myService Prohlédněte si aktuální stav služby a celou historii služeb 

vašich produktů v servisních centrech Leica Geosystems. 

Získejte přístup k podrobným informacím o vykonávaných 

službách a stahujte si své nejnovější kalibrační certifikáty 

a servisní zprávy. 

___________________________________________________________________ 



mySupport Vytvářejte nové žádosti o podporu pro vaše produkty, na 

které bude odpovídat váš místní podpůrný tým Leica 

Geosystems. Prohlédněte si celou historii vašich žádostí o 

podporu a podrobné informace o každé žádosti v případě, 

že budete chtít učinit odkaz na předcházející žádosti o 

podporu.  

___________________________________________________________________ 

myTraining Zdokonaluje své znalosti o produktu se vzdělávacím 

systémem Leica Geosystems Campus, který poskytuje 

informace, znalosti a školení. Prostudujte si online 

nejnovější školící materiály o vašich produktech a 

zaregistrujte se na semináře nebo kursy ve vaší zemi.  

___________________________________________________________________ 

myTrustedServices Přidejte své členské příspěvky a veďte uživatele Leica 

Geosystems Trusted Services (důvěryhodné služby Leica 

Geosystems), bezpečné softwarové služby, které vám 

pomáhají optimalizovat vaše workflow a zvyšovat vaši 

efektivitu.  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

1 Bezpečnostní pokyny 

___________________________________________________________________ 

1.1 Všeobecné informace  

___________________________________________________________________ 

 NEBEZPEČÍ                                                                                                             . 

Nesprávný přístroj podle parametrů napětí 

Hledačka možná neodhalí elektrické rozvody v režimu napájení. 

Bezpečnostní opatření: 

➢ Před použitím se přesvědčte, že je hledačka nastavená tak, aby byla 

kompatibilní s frekvencí místního vedení ve vaší zemi. Možnosti jsou 50 nebo 

60 Hz. 

➢ Více informací viz „Světová frekvenční pásma“.  

➢ Pokud je váš přístroj nesprávně nastavený pro vaši zemi, obraťte se na vaši 

agenturu nebo autorizovaný servis Leica Geosystems.  

___________________________________________________________________ 

Popis 

 

Následující pokyny umožňují osobě zodpovědné za produkt a osobě momentálně 

používající zařízení předpovídat provozní rizika a vyhnout se jim.  

 

Osoba zodpovědná za produkt se musí postarat o to, aby všichni uživatelé tyto 

pokyny pochopili a dodržovali je. 

___________________________________________________________________ 

O varovných sděleních 

 

Varovná sdělení jsou nedílnou součástí bezpečnostního konceptu přístroje. Používají 

se vždy, když může nastat nebezpečí nebo nebezpečná situace.  

Varovná sdělení 

• upozorňují uživatele na přímá a nepřímá rizika související s používáním 

produktu. 



• obsahují všeobecná pravidla chování.  

Veškeré bezpečnostní předpisy a bezpečnostní sdělení musejí být v zájmu 

bezpečnosti uživatelů důsledně dodržovány. Proto musí být manuál k dispozici všem 

osobám vykonávajícím veškeré úkoly, které jsou zde popsány.  

NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ, VÝSTRAHA a UPOZORNĚNÍ jsou standardizované 

signalizační výrazy pro identifikaci úrovní nebezpečí a rizik vztahujících se k osobním 

zraněním a poškození majetku. Pro vaši bezpečnost je důležité si přečíst a plně 

pochopit následující tabulku s různými signalizačními výrazy a jejich definicemi! 

Dodatečné symboly bezpečnostních informací mohou být umístěny uvnitř varovného 

sdělení i jako doplňkový text. 

___________________________________________________________________ 

Typ    Popis                                                                                  .                                                                              

___________________________________________________________________ 

 NEBEZPEČÍ…… Označuje mimořádně nebezpečnou situaci, která 

v případě nepředejití bude mít za následek smrt nebo 

vážné zranění.  

___________________________________________________________________ 

 VAROVÁNÍ…… Označuje potenciálně nebezpečnou situaci nebo 

neúmyslné použití, které by v případě nepředejití mohla 

mít za následek smrt nebo vážné zranění. 

___________________________________________________________________ 

 VÝSTRAHA    … Označuje potenciálně nebezpečnou situaci nebo 

neúmyslné použití, které by v případě nepředejití mohlo 

mít eventuálně za následek mírné nebo středně těžké 

zranění. 

___________________________________________________________________ 

 UPOZORNĚNÍ  … Označuje potenciálně nebezpečnou situaci nebo 

neúmyslné použití, které by v případě nepředejití mohlo 

eventuálně mít za následek značnou materiální, finanční a 

ekologickou škodu.  

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 



Typ    Popis                                                                                  . 

___________________________________________________________________ 

 Důležité odstavce, kterými je nutné se v praxi řídit, protože 

umožňují technicky správné a efektivní používání 

produktu. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

1.2 Definice použití 

___________________________________________________________________ 

Úmyslné používání 

Produkty jsou určené k používání pro následující prostředky:  

 

Generátor 

• Detekce a lokalizace podzemních vedení: kovových kabelů a potrubí  

Hledačka 

• Detekce a lokalizace vedení pomocí schváleného příslušenství nebo 

signálního generátoru.  

• Určování hloubky podzemního vedení nebo příslušenství. 

_______________________________________________________________  

Oprávněně předvídatelné příklady nesprávného používání nebo zneužívání 

• Používání produktu bez návodu.  

• Používání přesahující rámec zamýšleného používání a limitů. 

• Deaktivace bezpečnostních systémů. 

• Odstraňování upozornění na nebezpečí. 

• Otevírání produktu za použití nářadí, například šroubováku, pokud to není 

povoleno pro určité činnosti.  

• Modifikace nebo úprava produktu.  

• Používání po zpronevěře.  

• Používání produktu se zřetelnými poškozeními nebo vadami.  



• Používání vybavení od jiných výrobců bez předchozího výslovného 

schválení Leica Geosystems.  

• Nedostatečné zabezpečení na pracovišti.  

___________________________________________________________________ 

1.3 Limity používání 

___________________________________________________________________ 

 

Okolní prostředí 

Vhodné pro používání v prostředí, které mohou trvale obývat lidé, nevhodné pro 

používání v agresivním nebo výbušném prostředí. 

  VAROVÁNÍ                                                                                                          

Práce v nebezpečných oblastech nebo v blízkosti elektrických zařízení nebo 

podobné situace. 

Ohrožení života.  

Bezpečnostní opatření: 

➢ Před zahájením prací v takovýchto podmínkách musí zodpovědná osoba 

kontaktovat místní bezpečnostní úřady a bezpečnostní experty.  

___________________________________________________________________ 

1.4 Povinnosti 

___________________________________________________________________ 

Výrobce produktu 

Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, dále jen Leica Geosystems, je 

zodpovědný za to, aby byl produkt včetně uživatelského manuálu a původního 

příslušenství dodáván v bezpečném stavu. 

___________________________________________________________________ 

Osoba zodpovědná za produkt 

Osoba zodpovědná za produkt má následující povinnosti: 

• Pochopit bezpečnostní předpisy k produktu a předpisy v uživatelském 

manuálu. 

• Zajistit, aby byl produkt používán v souladu s předpisy. 

• Dobře znát místní předpisy týkající se bezpečnosti a prevence nehod. 



• Okamžitě informovat Leica Geosystems, když se produkt a jeho použití stane 

nebezpečným. 

• Zajistit, aby byly respektovány zákony jednotlivých zemí, nařízení a podmínky 

pro provoz produktu. 

___________________________________________________________________ 

1.5 Rizika používání 

___________________________________________________________________ 

1.5.1 Všeobecné informace 

___________________________________________________________________ 

UPOZORNĚNÍ                                                                                                         

Upouštění, nesprávné používání, špatné zacházení, upravování, skladování 

produktu na dlouhou dobu nebo přepravování produktu 

Dávejte pozor na nesprávné výsledky měření. 

Bezpečnostní opatření: 

➢ Pravidelně provádějte testovací měření a terénní úpravy uvedené 

v uživatelském manuálu, zejména poté, co byl produkt používán neobvyklým 

způsobem, a dále před a po důležitých měřeních. 

___________________________________________________________________ 

 NEBEZPEČÍ                                                                                                             

Kvůli riziku smrti způsobené elektrickým proudem je nebezpečné používat produkt 

v blízkosti elektrických zařízení jako proudové kabely nebo elektrické trati.  

Bezpečnostní opatření: 

➢ Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od elektrických zařízení. Pokud je nutné 

v tomto prostředí pracovat, kontaktujte nejdříve bezpečnostní orgány 

zodpovědné za elektrická zařízení a řiďte se jejich pokyny.  

___________________________________________________________________ 

 VAROVÁNÍ                                                                                                             

Práce na elektrických vedeních nebo v jejich blízkosti může způsobit, že dostanete 

elektrický šok.  

Bezpečnostní opatření: 



➢ Dodržujte doporučené technické údaje o zařízeních a návod k použití.  

➢ Kontrolujte kabely a příslušenství zařízení, abyste zjistili, jestli nedošlo k jejich 

poškození, a pokud jsou vadné, nepoužívejte je.  

➢ Nepracujte se zapnutými elektrickými zařízeními, pokud k tomu nemáte 

řádnou kvalifikaci.  

➢ Používejte osobní ochranné vybavení předepsané pro napětí a proud daného 

zařízení.  

➢ Seznamte se s pracovními předpisy a předpisy jednotlivých zemí týkajících se 

bezpečnosti a prevence nehod.  

___________________________________________________________________ 

 VAROVÁNÍ                                                                                                             

Rozrušení/ztráta pozornosti 

Během používání v pohybu, například při vytyčovacích činnostech, vzniká nebezpečí 

nehod, pokud uživatel nevěnuje pozornost okolnímu prostředí, například překážkám, 

výkopům nebo dopravě.  

Bezpečnostní opatření: 

➢ Osoba zodpovědná za produkt musí dokonale informovat všechny uživatele o 

existujících nebezpečích.  

___________________________________________________________________ 

 VAROVÁNÍ                                                                                                             

To, že přístroj nic neukazuje, nezaručuje, že se v blízkosti nenachází vedení.  

Může být přítomno vedení bez detekovatelného signálu.  

Hledačky mohou pomocí odpovídajícího příslušenství lokalizovat jen nekovová 

zařízení jako plastové potrubí, zpravidla používané pro vodní a plynová zařízení.   

Bezpečnostní opatření: 

➢ Vždy kopejte opatrně.  

___________________________________________________________________ 

 VAROVÁNÍ                                                                                                             

Určení hloubky na hledačce se může lišit od skutečné hloubky vedení  

Při provádění určení hloubky se hloubka počítá jako vzdálenost ke středu vedení 

nebo k sondě uvnitř vedení. V závislosti na průměru vedení se určení hloubky může 



lišit od skutečné hloubky vedení. To se používá zejména tehdy, když signál pro 

určení hloubky vysílá sonda ležící v potrubí se širokým průměrem nebo kanálu. 

Bezpečnostní opatření: 

➢ Vždy vezměte v úvahu početní údaje pro průměr zařízení.  

___________________________________________________________________ 

 VAROVÁNÍ                                                                                                             

Nedostatečné zabezpečení pracoviště 

To může vést k nebezpečným situacím například při dopravním ruchu, na 

staveništích a průmyslových zařízeních.  

Bezpečnostní opatření: 

➢ Vždy zajistěte, aby bylo pracoviště dostatečně zabezpečeno.  

➢ Dodržujte nařízení týkající se bezpečnosti, prevence nehod a silničního 

provozu.  

___________________________________________________________________ 

 VAROVÁNÍ                                                                                                             

Nevhodné mechanické vlivy na baterie 

Během přepravy, posílání nebo likvidace baterií mohou nevhodné mechanické vlivy 

způsobit riziko požáru.  

Bezpečnostní opatření: 

➢ Před expedicí produktu nebo jeho likvidací úplně vybijte baterie, které se 

v něm nacházejí.  

➢ Při přepravě nebo posílání baterií se musí osoba zodpovědná za produkt 

postarat, aby byly dodržovány národní i mezinárodní předpisy.  

➢ Před přepravou nebo expedicí produktu kontaktujte vašeho místního osobního 

nebo nákladního dopravce. 

___________________________________________________________________ 

 VAROVÁNÍ                                                                                                             

Signál nebezpečí se může nacházet u výstupu generátoru, je-li generátor používán 

v režimu připojení, na připojeném příslušenství a samotném vedení.  

Bezpečnostní opatření: 



➢ Dávejte pozor, když manipulujete s nechráněnými nebo neizolovanými 

přípojkami. Upozorněte ostatní, kteří mohou pracovat se zařízením nebo 

v jeho blízkosti.  

___________________________________________________________________ 

 VAROVÁNÍ                                                                                                             

Vystavování baterií velké mechanické námaze, výrazným teplotním rozdílům 

nebo ponořování do kapalin 

To může způsobit vytékání, vznícení nebo explozi baterií. 

Bezpečnostní opatření: 

➢ Chraňte baterie před mechanickými vlivy a výraznými teplotními rozdíly. 

Neházejte ani neponořujte baterie do kapalin. 

___________________________________________________________________ 

 VAROVÁNÍ                                                                                                             

Zkrat koncovek baterie 

Pokud dojde ke zkratu baterií například tím, že přijdou do kontaktu se šperky, klíči, 

metalizovaným papírem nebo jinými materiály, může se baterie přehřát a způsobit 

zranění nebo požár, například při skladování nebo přepravování v kapsách.  

Bezpečnostní opatření: 

➢ Zajistěte, aby koncovky baterie nepřišly do kontaktu s kovovými předměty.  

___________________________________________________________________ 

 VAROVÁNÍ                                                                                                             

Neoprávněné otevírání produktu 

Jedna z následujících činností může způsobit, že dostanete elektrický šok: 

➢ Dotýkání se nabitých součástí 

➢ Používání produktu po opakovaném nesprávném používání, které si vyžádalo 

opravy. 

Bezpečnostní opatření: 

➢ Neotevírejte produkt! 



➢ K opravě těchto produktů mají oprávnění jen autorizovaná servisní centra 

Leica Geosystems.  

___________________________________________________________________ 

 VAROVÁNÍ                                                                                                             

Nesprávná likvidace 

V případě nesprávné likvidace produktu se může stát následující:  

➢ Při pálení polymerových částí vznikají jedovaté plyny, které mohou poškodit 

zdraví.  

➢ Pokud jsou baterie poškozené nebo silně zahřáté, mohou explodovat a 

způsobit otravu, popálení, korozi nebo kontaminaci životního prostředí. 

➢ Při nezodpovědné likvidaci produktu můžete umožnit nekompetentním 

osobám používat produkt v rozporu s předpisy a ti pak mohou vystavit sami 

sebe i další jedince riziku vážného zranění a ohrozit životní prostředí 

kontaminací.  

      Bezpečnostní opatření: 

 

Produkt se nesmí vyhazovat do domácího odpadu. Produkt se musí likvidovat 

vhodným způsobem a v souladu s předpisy jednotlivých států.  

Vždy zabraňte neoprávněným zaměstnancům v přístupu k produktu.    

Zacházení specifické pro daný produkt a informace o nakládání s odpady je 

možné obdržet od distributora Leica Geosystems. 

___________________________________________________________________ 

 VAROVÁNÍ                                                                                                             

Nesprávně opravené zařízení 

Rizika zranění uživatelů a zničení zařízení kvůli nedostatku znalostí o opravách. 

Bezpečnostní opatření: 

➢ K opravám těchto produktů jsou oprávněná pouze autorizovaná servisní 

centra Leica Geosystems.  



___________________________________________________________________ 

1.5.2 Používání produktu s generátorem signálu 

___________________________________________________________________ 

 NEBEZPEČÍ                                                                                                            .. 

Připínání signálních kleští kolem nabitého zařízení 

Když jsou kolem nabitého zařízení připnuté signální kleště, musí být na zařízení nebo 

na konektoru generátoru umístěn signál nebezpečí, protože byste mohli dostat 

elektrický šok. 

Bezpečnostní opatření: 

➢ Nepřipínejte signální kleště kolem nabitého vedení, které má poškozenou 

nebo žádnou izolaci.  

➢ Než připnete signální kleště kolem nabitého vedení, vždy zajistěte, aby byl 

ke generátoru připojen konektor. 

___________________________________________________________________ 

 NEBEZPEČÍ                                                                                                         ….. 

Připojení kabelové sady generátoru k nabitému vedení 

Připojení kabelové sady generátoru přímo k nabitému vedení může způsobit, že 

dostanete elektrický šok.  

Bezpečnostní opatření: 

➢ Nikdy nepřipojujte kabelovou sadu generátoru přímo k nabitému elektrickému 

vedení.  

___________________________________________________________________ 

 NEBEZPEČÍ                                                                                                         ….. 

Výstupní výkon signálního generátoru 

Signální generátor může vytvářet potenciálně smrtelné elektrické napětí!  

Bezpečnostní opatření: 

➢ Dávejte pozor, když používáte maximální výstupní výkon signálního 

generátoru.  



➢ Dávejte pozor, když manipulujete s nechráněnými nebo neizolovanými 

přípojkami včetně kabelové sady generátoru, uzemňovacího kolíku a přípojky 

k zařízení. 

➢ Upozorněte ostatní, kteří mohou pracovat se zařízením nebo v jeho blízkosti. 

___________________________________________________________________ 

 VAROVÁNÍ                                                                                                             

Odstraňování baterií signálního generátoru 

Odstraňování baterií signálního generátoru by mohl způsobit, že dostanete elektrický 

šok.  

Bezpečnostní opatření: 

➢ Před odstraněním baterií vypněte signální generátor a odstraňte všechny 

kabelové sady i příslušenství z připojovací zásuvky. 

___________________________________________________________________ 

 VAROVÁNÍ                                                                                                             

Baterie signálního generátoru se po delším používání může zahřát na hodně 

vysokou teplotu. 

Riziko popálenin.  

Bezpečnostní opatření: 

➢ Nedotýkejte se horkých baterií. 

➢ Před odstraněním nechte baterie vychladnout.  

___________________________________________________________________ 

1.6 Elektromagnetická kompatibilita EMC  

___________________________________________________________________ 

Popis 

Termínem elektromagnetická kompatibilita se rozumí schopnost produktu hladce 

fungovat v prostředí, v němž se vyskytují elektromagnetická radiace a elektrostatické 

výboje, aniž by způsobil elektromagnetické rušení jiným zařízením.  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



 VAROVÁNÍ 

Elektromagnetická radiace 

Elektromagnetická radiace může způsobit rušení na jiných zařízeních.  

Bezpečnostní opatření: 

➢ Přestože produkt splňuje nejpřísnější předpisy a standardy platné v této 

oblasti, Leica Geosystems nemůže úplně vyloučit možnost, že by mohla být 

narušena činnost jiných zařízení.   

___________________________________________________________________ 

 VÝSTRAHA                                                                                                            … 

Použití produktu s příslušenstvím od jiných výrobců. Například polní počítač, 

osobní počítače a jiná elektrická zařízení, nestandardní kabely a externí baterie 

To může způsobit porušení jiných zařízení. 

Bezpečnostní opatření: 

➢ Používejte jen zařízení a příslušenství doporučené firmou Leica Geosystems. 

➢ V kombinaci s produktem splňují přísné požadavky specifikované v pokynech 

a normách. 

➢ Když používáte počítače, dvoucestná rádia nebo jiná elektronická zařízení, 

věnujte pozornost informacím o elektromagnetické kompatibilitě poskytnutým 

výrobcem.  

___________________________________________________________________ 

 VÝSTRAHA                                                                                                            … 

Intenzivní elektromagnetické záření. Například v blízkosti rádiových 

generátorů, transpondérů, dvoucestných rádií a dieselových generátorů.  

Přestože produkt splňuje nejpřísnější předpisy a standardy platné v této oblasti, Leica 

Geosystems nemůže úplně vyloučit možnost, že by v takovémto elektromagnetickém 

prostředí mohlo být narušeno fungování produktu. 

Bezpečnostní opatření: 

➢ Zkontrolujte věrohodnost výsledků dosažených za těchto podmínek.  

___________________________________________________________________ 



 VÝSTRAHA                                                                                                            … 

Elektromagnetické záření v důsledku nesprávného připojení kabelů 

Pokud se produkt ovládá pomocí připojovacích kabelů připojených jen na jednom 

z jejich dvou konců, například externích napájecích kabelů nebo kabelů rozhraní, 

může být překročený povolený stupeň elektromagnetického záření a narušeno 

správné fungování ostatních produktů.  

Bezpečnostní opatření: 

➢ Během používání produktu musejí být připojovací kabely připojeny na obou 

koncích – například produkt k externí baterii nebo produkt k počítači. 

___________________________________________________________________ 

 VAROVÁNÍ                                                                                                             

Používání produktu s rádiem nebo digitálními mobilními telefony 

Elektromagnetická pole mohou narušit činnost jiného vybavení, jiných zařízení, 

letadel a lékařských přístrojů, například kardiostimulátorů nebo naslouchátek. Může 

mít také vliv na lidi a zvířata.  

Bezpečnostní opatření: 

➢ Přestože produkt splňuje nejpřísnější předpisy a standardy platné v této 

oblasti, Leica Geosystems nemůže úplně vyloučit možnost, že by mohla být 

narušena činnost jiných přístrojů a ovlivněni lidé a zvířata.    

➢ Nepoužívejte produkt s rádiem nebo digitálními mobilními telefony v blízkosti 

čerpacích stanic nebo chemických zařízení nebo v jiných oblastech, kde je 

nebezpečí exploze.  

➢ Nepoužívejte produkt s rádiem nebo digitálními mobilními telefony v blízkosti 

lékařských zařízení. 

➢ Nepoužívejte produkt s rádiem nebo digitálními mobilními telefony v letadle. 

➢ Nepoužívejte produkt s rádiem nebo digitálními mobilními telefony delší dobu 

s produktem v bezprostřední blízkosti vašeho těla. 

___________________________________________________________________ 

1.7 Prohlášení Federální komise pro komunikaci (FCC), vztahuje 

se na USA 



___________________________________________________________________ 

 Níže uvedený šedivý odstavec se vztahuje na produkty bez rádia. 

___________________________________________________________________ 

 VAROVÁNÍ                                                                                                             

Toto zařízení bylo podrobeno testování a shledáno, že splňuje limity pro digitální 

zařízení třídy B podle části 15 směrnice Federální komise pro komunikaci (FCC).  

Tyto limity byly sestaveny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivými 

zásahy do místních zařízení.  

Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud 

není nainstalováno a používáno v souladu s těmito pokyny, může způsobit škodlivý 

zásah do rádiové komunikace. Neexistuje ovšem záruka, že se v určitém zařízení 

neobjeví porucha. 

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé zásahy rádiovému nebo televiznímu přijímači, 

proti čemuž může pomoci, když se zařízení vypne a zase zapne, může uživatel zkusit 

odstranit závadu pomocí následujících opatření:  

• Přeorientovat nebo přemístit přijímající antény. 

• Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.  

• Připojit zařízení do zdířky na jiném obvodu, než k jakému je připojený přijímač.  

• Poradit se s prodejcem nebo zkušeným technikem specializujícím se na rádia 

a televize.  

___________________________________________________________________ 

 VÝSTRAHA                                                                                                            … 

Změny nebo úpravy, které výslovně neschválila firma Leica Geosystems s tím, že 

vyhovují předpisům, by mohly uživatele připravit o pravomoc používat zařízení. 

___________________________________________________________________ 

Značení hledaček DD120, DD 130 



___________________________________________________________________ 

Značení sériových generátorů 

 

Energie 7,4 V/702Ah/0,5 A 

Leica Geosystems AG 

CH – 9435 Heerbrugg 

Švýcarsko 

Typ – Číslo výrobku – Pořadové číslo 

Toto zařízení splňuje část 15 směrnice Federální komise pro komunikaci. Při provozu musejí být 

splněny následující dvě podmínky: 

(1) Zařízení nesmí způsobit škodlivé zásahy a (2) toto zařízení musí přijmout veškeré obdržené 

zásahy včetně zásahů, které mohou způsobit nežádoucí činnost.  

___________________________________________________________________ 

2 Popis systému 

___________________________________________________________________ 

2.1 Informace o systému 

___________________________________________________________________ 

Všeobecný popis 

Hledačky se používají k detekci podzemních vodivých zařízení, které vysílají 

elektromagnetický signál. Takovýto signál se vytváří, když předmětem prochází 

elektrický proud. 



Signální generátory se používají k přiřazování charakteristického signálu k zařízením 

s následujícím úmyslem.  

• Zlepšit úspěšnost detekce. 

• Vytrasovat trasu zařízení. 

• Provést měření hloubky nebo proudu.  

 

S hledačkou a generátorem se používá různé příslušenství za účelem lokalizace 

polohy zařízení včetně těch nekovových.  

Hledačky a generátory popsané v tomto manuálu výrazně usnadňují proces 

vyhledávání a pomáhají snižovat nebezpečí a náklady spojené s výpadky vedení. 

Umístění elektromagnetického pole ovšem záleží na vodivých (kovových) zařízeních 

a vydávání signálu, když jimi prochází proud. 

 Nezapomínejte na to, že samotná hledačka nemůže detekovat všechna 

vedení. Dávejte pozor při provádění výkopu. Doporučujeme vám přijmout 

bezpečnostní systém, který zahrnuje plánování procesu vyhledávání 

prováděné v předstihu, používání map vedení, hledaček, generátorů a 

bezpečných postupů při kopání. 

___________________________________________________________________ 

2.2 Součásti systému 

___________________________________________________________________ 

Dostupné součásti systému 

Doručené součásti systému záleží na objednaném balení. 

___________________________________________________________________ 

 

a Hledačky DD120, DD130 

b Trasovačka (nekovové trasovací zařízení)  

c Prodlužovačka kabelové sady generátoru 

e Signální kleště 



f Signální kleště 

g Sonda 

h Sonda 

___________________________________________________________________ 

2.3 Součásti hledačky 

___________________________________________________________________ 

Popis součástí hledaček DD120, DD130 

 

a Displejový panel 

 Obsahuje provozní kontroly. 

b Reproduktory 

 (namontované uvnitř vlevo a vpravo)  

 Aktivní při napájení a při detekci signálu. 

c Zapínač/vypínač 

Stiskněte a podržte tlačítko, když chcete aktivovat hledačku. Uvolněte tlačítko, 

když ji chcete deaktivovat. 

d Uvolnění krytu baterie 

Stisknutím uvolňovacího tlačítka se odemkne kryt baterie, což umožní přístup 

do přihrádky na baterie.  

e Přihrádky na baterie 

 Používají se alkalické baterie 6 x LR6 (AA). Pokud je to uvedeno v instrukcích,

 vyměňte všechny baterie. 

f Spodek obalu baterie 

 Pokud je spodek obalu opotřebovaný, může se vyměnit. Kontaktujte vaši 

agenturu nebo autorizovanou servisní dílnu Leica Geosystems.   

___________________________________________________________________ 



2.4 Součásti signálního generátoru 

___________________________________________________________________ 

Popis součástí generátoru 

 

a Přihrádka na příslušenství 

b Připojovací zásuvka 

c Přihrádka na baterie a otvor na USB 

d Klávesnice signálního generátoru 

e Reproduktor 

f Šipka indukce 

___________________________________________________________________ 

2.5 Baterie li-ion 

___________________________________________________________________ 

Baterie li-ion signálního generátoru 

Baterie li-ion se dodává s co nejnižším energetickým obsahem a před použitím se 

musí aktivovat. 

Baterie li-ion aktivujete následujícím způsobem:  

 

1. Zasuňte konektor nabíječky do li-on baterie. 

___________________________________________________________________ 

2. Zastrčte konektor do odpovídajícího zdroje energie.  

___________________________________________________________________ 



 Baterie li-ion by měly být před použitím úplně nabité. 

 Výsledek: 

 Malá elektroluminiscenční dioda (LED) vedle nabíjecího konektoru rychle bliká 

na znamení procesu aktivace, potom bliká pomaleji na znamení, že baterie li-

ion jsou aktivní a nabíjí se. 

___________________________________________________________________ 

Vztahuje se na hledačky DD120, DD130 a signální generátory DA.  

 

3 Provoz hledačky 

___________________________________________________________________ 

3.1 Přehled displejového panelu 

___________________________________________________________________ 

Přehled panelu DD120, DD130 

 

a  Indikátor síly signálu 

 Ukazuje reakci hledačky na signál (zařízení).  

b Indikátor režimu 

 Zobrazuje vybraný režim: Proud, Rádio, 8 kHz, 33 kHz, Auto (512 Hz a 640 Hz 

na sériovém modelu DD130). Jak je znázorněno, zdola nahoru.  

c  Funkční tlačítko 

 Vybírá pracovní režim.  

d Světelný senzor 

 Automaticky zapíná a vypíná podsvícení displeje, aby se přizpůsobil 

světelným podmínkám. 

e Indikátor baterie 

 Ukazuje stav baterie. Jak se baterie vybíjí, osvětlení slábne. Když je indikátor 

baterie prázdný, vyměňte baterii.  



f Francouzský klíč 

 Ukazuje, že hledačka vyžaduje pravidelnou údržbu nebo je zařízení rozbité. 

g Numerický indikátor síly signálu (SSI) 

 Statický symbol: SSI je aktivován. 

 SSI je deaktivován.  

h Indikátor proudu (sériový model DD130) Ukazuje množství proudu 

protékající spojením, které používá generátor. Měří se v miliampérech (mA). 

i Měřící jednotka 

 Ukazuje, jestli se hloubka měří v metrické soustavě nebo stopách a palcích.  

j Hodnota na displeji 

 Alfanumerická matice ukazuje nastavení systému a údaj o hloubce.  

k  Indikátor režimu hloubky 

 Ukazuje údaj o hloubce zařízení nebo sondy. Obrázek hloubky ukazuje status 

nebezpečné zóny.  

i Tlačítko i 

 Používá se k přístupu do uživatelského nastavení a k získání údaje o hloubce 

pro hloubkové hledačky. 

___________________________________________________________________ 

3.2 Nastavení hledačky a informace o hledačce 

___________________________________________________________________ 

Zapínání a vypínání DD120, DD130 

Stisknutím a přidržením tlačítka zapnete a obsluhujete hledačku. Puštěním tlačítka 

hledačku vypnete.  

 

___________________________________________________________________ 

Nastavení hledačky 

Hledačky DD120 a DD130 nabízejí řadu nastavení, které provozovatel přizpůsobí 

svým vlastním prioritám. Také ukazuje dodatečné služby a kontaktní informace, jak je 

podrobně popsáno níže. 



___________________________________________________________________ 

Nastavení  Popis                                                                                          … 

___________________________________________________________________ 

EST Provádí kontrolu funkce na hardwaru a softwaru hledaček, 

zobrazuje PAS, pokud se hledačka nachází v rámci předem 

definované tolerance, nebo ERR, pokud tomu tak není.  

___________________________________________________________________ 

H.Z Zapíná a vypíná nebezpečnou zónu. 

___________________________________________________________________ 

VOL Nastavuje úroveň hlasitosti (0 až 10.) 

___________________________________________________________________ 

HLD Nastavuje časový interval zobrazení maximálního signálu (0 až 5 

sekund). 

___________________________________________________________________ 

SSI Ukazuje numerický indikátor síly signálu. 

___________________________________________________________________ 

CST Nastavuje kontrast zobrazení (0 až 15). 

___________________________________________________________________ 

M/I Ukazuje jednotku měření. 

___________________________________________________________________ 

CAL Ukazuje datum další pravidelné kontroly a opravy DD/MM/RR. 

___________________________________________________________________ 

CON Ukazuje jméno dodavatele/firmy. 

___________________________________________________________________ 

TEL Ukazuje telefonní číslo dodavatele/firmy. 

___________________________________________________________________ 

I.D Ukazuje jméno operátora.  

___________________________________________________________________ 

PWR Ukazuje regionální nastavení režimu napájení. Více informací viz 

Světová frekvenční pásma. 

___________________________________________________________________ 

SR# Ukazuje sériové číslo jednotky. 

___________________________________________________________________ 

VER Ukazuje verzi softwaru.  



___________________________________________________________________ 

LST Nastavuje spouštěcí režim hledačky.  

(sériový model Zapnutí: Hledačka se spustí v naposledy používaném režimu.  

DD 130) Vypnutí: Hledačka se spustí v režimu napájení. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Přístup a úprava nastavení 

___________________________________________________________________ 

1. Zapněte hledačku. 

___________________________________________________________________ 

2. Zajistěte, aby byla hledačka v režimu napájení. 

 Je-li to nutné, stiskněte tlačítko příslušné funkce a vyberte režim. 

___________________________________________________________________ 

3. Vypněte tlačítko i, dokud se na displeji neobjeví uživatelské nastavení. 

___________________________________________________________________ 

4. Stiskněte tlačítko funkce a přepněte na požadované nastavení.  

___________________________________________________________________ 

5. Stiskněte tlačítko i a vyberte nastavení.  

___________________________________________________________________ 

6. Stiskněte příslušné tlačítko potřebné k aktivování/úpravě.  

___________________________________________________________________ 

7. Stiskněte tlačítko i a uložte změny a opusťte systém.  

___________________________________________________________________ 

 NEBEZPEČÍ……………………………………………………………………………….. 

Nesprávné nastavení napájení 

Hledačka možná neodhalí elektrické rozvody v režimu napájení. 

Bezpečnostní opatření: 

➢ Před použitím se přesvědčte, že je hledačka nastavená tak, aby byla 

kompatibilní s frekvencí místního vedení ve vaší zemi. Možnosti jsou 50 nebo 

60 Hz. 

➢ Více informací viz „Světová frekvenční pásma“.  

➢ Pokud je váš přístroj nesprávně nastavený pro vaši zemi, obraťte se na vaši 

agenturu nebo autorizovaný servis Leica Geosystems.  



___________________________________________________________________ 

Výměna baterie 

 

1. Když je indikátor stavu baterie prázdný, vyměňte nebo znovu nabijte baterie. 

___________________________________________________________________ 

2. Stiskněte uvolňovací tlačítko a odemkněte kryt baterie. Vyjměte z hledačky 

zásobník na baterie.  

___________________________________________________________________ 

3. Nahraďte všechny baterie šesti novými alkalickými bateriemi typu LR6 (AA) 

nebo vyjměte a je-li možné použít nabíjecí baterie, znovu je nabijte.  

___________________________________________________________________ 

3.3 Nebezpečná zóna 

________________________________________________________________ 

Popis 

Obsahuje dodatečné varování před přílišnou blízkostí podzemních zařízení a 

funkcemi v následujících režimech: 

• Proud 

• 8 kHz 

• 33 kHz 

• Automatický režim (jen napájecí režim) 

• 512 Hz ξ 640 Hz (jen sériové modely DD130) 

___________________________________________________________________ 

Indikátor stavu  Popis                                                                                  . 

___________________________________________________________________ 

 Nebezpečná zóna je zapnutá. 

___________________________________________________________________ 



 

___________________________________________________________________ 

Indikátor stavu  Popis                                                                                 . 

___________________________________________________________________ 

   Nebezpečná zóna je zapnutá a vydává alarm. 

___________________________________________________________________ 

   Nebezpečná zóna je vypnutá. 

___________________________________________________________________ 

3.4 Jak lokalizovat zařízení 

___________________________________________________________________ 

Informace na štítku                                                                                                      . 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Indikátor stavu                                    Zkušební vzorek                                             . 

___________________________________________________________________ 

Audio výstup     Během celé testovací sekvence 

___________________________________________________________________ 

Indikátor síly signálu   Jednou za sekvenci 

___________________________________________________________________ 

Indikátory režimu    Lehce osvětlené 

___________________________________________________________________ 

Ikony indikátorů    Lehce osvětlené 

___________________________________________________________________ 

Indikátor baterie    Během celé testovací sekvence 

___________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________ 

3.5 Režimy vyhledávání 

___________________________________________________________________ 

Dostupné režimy vyhledávání 

___________________________________________________________________ 

Indikátor stavu                                    Zkušební vzorek                                             . 

___________________________________________________________________ 

Automatický režim  Kombinovaná detekce režimu napájení a režimu rádio. 

 Tento režim usnadňuje jednofázový proces 

prohledávání území. 

___________________________________________________________________ 

Režim napájení  Tento režim se používá k detekci elektrických kabelů. 

 Režim napájení je závislý na elektrickém proudu 

proudícím kabelem. Nezapomínejte, že ne všechny 

elektrické kabely přenášejí detekovatelný signál, a 

tak představují velké riziko, například dodávky do 

zhasnutých pouličních lamp, neobydlených budov 

nebo vyvážených třífázových kabelů.  

___________________________________________________________________ 

Režim rádio Tento režim se používá k detekci kovových trubek nebo 

kabelů včetně telefonických a elektrických.  

  Režim rádio je závislý na znovu vyzařovaných 

rádiových vlnách, které vysílají rádiové stožáry. 

Nezapomínejte, že dostupnost signálu se může lišit nebo 

být omezená v závislosti na různých faktorech, jako je 

například poloha daného místa, použití signálu nebo 

běžná údržba stožáru.  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Režim vyhledávání                     Popis                                                                       . 

___________________________________________________________________ 

Režim generátoru signálu  Používá se společně s generátorem signálu: 

• Za účelem zlepšení detekovatelnosti zařízení. 



• K vytrasování určitého konkrétního vedení.  

• K provedení měření hloubky nebo proudu.  

 Nezapomínejte na následující skutečnosti 

• Vyšší frekvence zachycuje vedení snáze než nižší 

frekvence. 

• Vyšší frekvence cestují na kratší vzdálenosti; čím 

vyšší frekvence, tím nižší uražená vzdálenost.  

• U vyšších frekvencí je vyšší pravděpodobnost, že 

budou reagovat na jiné vedení; čím vyšší 

frekvence, tím lépe se šíří.  

• Vyšší frekvence jsou užitečné pro vyhýbání se 

činnostem. 

Příklad:  

Frekvence 33 kHz má větší schopnost zachytit jiná 

vedení. 

 

Sonda   Používá se společně se sondou: 

• K trasování směru potrubí nebo kanálu včetně 

nekovových variant. 

• K lokalizaci zablokování nebo kolapsu. 

• K hloubkovému měření. 

 Nezapomínejte, že pro konkrétní aplikace založené na 

určitých úkolech jsou k dispozici různé sondy. 

• Pro běžné potrubí nebo trasování kanálů se 

používají sondy s vyššími frekvencemi. 

• Nižší frekvence (512 Hz, 640 Hz) se nejlépe hodí 

nejlépe pro kovové potrubí. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



Jak vybrat režim vyhledávání 

___________________________________________________________________ 

 Stiskněte funkční klávesu na klávesnici hledačky a vyberte režim vyhledávání. 

___________________________________________________________________ 

 VAROVÁNÍ                                                                                                                                                                                                                   

To, že přístroj nic neukazuje, nezaručuje, že se v blízkosti nenachází vedení.  

Může se tam vyskytovat vedení bez detekovatelného signálu.  

Hledačky mohou lokalizovat jen nekovová vedení jako plastové potrubí, typicky 

používané vodními nebo plynovými vedeními, a to za použití odpovídajícího 

příslušenství.   

Bezpečnostní opatření: 

➢ Vždy kopejte opatrně.  

___________________________________________________________________ 

 

4 Provoz generátoru 

___________________________________________________________________ 

4.1 Klávesnice 

___________________________________________________________________ 

Klávesnice generátoru 

 

a Vypínač 

b Vypínač výstupu a LED indikátory  

c LED indikátor slabé baterie 

d LED indikátor režimu připojení 

e Tlačítko frekvence a LED indikátory 

f Tlačítko na vypnutí zvuku  

___________________________________________________________________ 



4.2 Zapínání/vypínání 

___________________________________________________________________ 

Zapínání a vypínání generátoru 

Generátor zapnete a vypnete stisknutím vypínače. 

  

___________________________________________________________________ 

 

5 Aplikace 

___________________________________________________________________ 

5.1 Jak identifikovat přítomnost vedení 

___________________________________________________________________ 

Identifikační proces 

Hledačka vám dává vizuální a zvukovou odpověď, aby vám pomohl identifikovat 

přítomnost vedení. 

 

 

Vizuální odpověď 

Když je hledačka umístěná přímo nad zařízením a na 90º vůči němu, ukazuje 

lokalizační obrazovka zobrazení maxima. Viz „3.1 Přehled displejového panelu“.  

 

Lokalizační stupnice 

 

• Ukazuje vyšší hodnoty, když se přiblíží k vedení nebo sondě, a nižší hodnoty, 

když se vzdaluje.  



• Ukazuje zobrazení maxima, když se nachází přímo nad vedením nebo 

sondou. 

• Ukazuje nižší hodnoty, když se vzdaluje od vedení.  

 

Indikátor maxima 

 

• Ukazuje nejvyšší hodnotu zobrazení maxima na lokalizační stupnici.  

• Chvilku zůstává na nejvyšší hodnotě a poté zase klesá.  

Číselný indikátor maxima 

 

• Jeho hodnota roste, když se blíží k vedení, a klesá, když se vzdaluje. 

• Ukazuje nejvyšší hodnotu zobrazení maxima, když se nachází přímo nad 

vedením nebo sondou. 

• Ukazuje nižší hodnoty, když se vzdaluje od vedení.  

• Při použití signálního generátoru lze využít k rozlišování mezi vedeními. 

Zvuková odpověď 

Identifikačnímu procesu napomáhá zvukový výstup, který poskytuje přesnější 

odpověď díky tomu, že se automaticky přizpůsobí zobrazení maxima. 

 Označte polohu zařízení markerem, kolíky, vlaječkami nebo něčím podobným. 

Nikdy nezapichujte kolíky do země nad vedení! 

 

 Indikátory síly signálu neukazují velikost, hloubku ani typ vedení. 

 K přesnějšímu určení hloubky vedení použijte signální generátor nebo sondu. 

Viz „6 Určení hloubky zařízení a proudu, který v něm prochází“. 

___________________________________________________________________ 

5.2 Jak trasovat vedení 

___________________________________________________________________ 

Trasovací proces 



___________________________________________________________________ 

1. Identifikujte vedení nalezením zobrazení maxima. Zobrazení maxima lze 

nalézt, když je hledačka umístěna přímo nad zařízením a na 90º vůči němu.  

 

 

___________________________________________________________________ 

2. Otáčejte hledačku kolem její osy, dokud indikátory síly signálu nebudou na 

minimu.  

 

___________________________________________________________________ 

3. Když jsou indikátory síly signálu na minimu, je čepel hledačky rovnoběžná 

s vedením a ukazuje jeho směr. 

 

___________________________________________________________________ 

4. Vytrasujte směr vedení opakováním následujícího postupu:  

• Identifikujte vedení. 

• Určete směr vedení. 

• Sledujte směr vedení. 

_________________________________________________________________ 

5.3 Jak provádět prohledávání území 

_________________________________________________________________ 

Proces prohledávání území 



Před zahájením procesu prohledávání území definujte pracovní oblast, která se bude 

vykopávat, a prozkoumejte ji, abyste objevili známky podzemního vedení jako: 

• Nedávné hloubení 

• Značky svědčící o podzemních vedeních 

• Nadzemní kabely vedoucí dolů tyčemi a do podzemí 

• Přístupové kryty komory 

___________________________________________________________________ 

1. Nastavte hledačku do režimu napájení. 

 

___________________________________________________________________ 

 Držte hledačku svisle a v blízkosti země. Dávejte pozor, abyste s hledačkou 

nehoupali. 

 

___________________________________________________________________ 

2. Přecházejte stanoviště zleva doprava, dokud nepokryjete definovanou oblast. 

 

___________________________________________________________________ 

3. Otočte se o 90º a postup opakujte. 

 

___________________________________________________________________ 



4. Identifikujte vedení tím, že naleznete zobrazení maxima. Zobrazení maxima je 

nalezeno, když je hledačka umístěna přímo nad zařízením a na 90º vůči 

němu. Označte polohu přístroje markerem, kolíky, vlaječkami nebo něčím 

podobným. 

  Nikdy nezapichujte kolíky do země nad vedení! 

 Aktivujte upozornění na zónu nebezpečí, abyste vyznačili přítomnost 

podzemních vedení, které se mohou nacházet v blízkosti povrchu.  

___________________________________________________________________ 

5. Nastavte hledačku na režim rádia a opakujte vyhledávací proces. Pokračujte 

až do doby, dokud buď nedetekujete signál nebo dokud nedojdete k závěru, 

že jste oblast řádně prozkoumali. 

 

___________________________________________________________________ 

 

 K provedení jednofázového procesu prohledávání území nebo rychlého 

skenování rozsáhlých pracovních ploch lze hledačku použít 

v automatickém režimu. K bližšímu definování detekovaného zařízení 

použijte hledačku v individuálním režimu. 

___________________________________________________________________ 

5.4 Používání generátoru v indukčním režimu 

___________________________________________________________________ 

5.4.1 Všeobecné informace 

___________________________________________________________________ 

Indukční režim 

Indukce je rychlý a jednoduchý způsob, jak využít signál k nalezení zařízení, aniž by 

bylo třeba se ho fyzicky dotýkat. Generátor používá vnitřní anténu k přenášení 

signálu směrem k zařízení. 



 

 

 Pracujte minimálně ve vzdálenosti 10 m/33 stop od generátoru, abyste se 

vyhnuli signálům přenášeným vzduchem. V případě potřeby změňte polohu 

generátoru. 

 Účinnost vzájemného napojení je nejlepší při 33 kHz. 

 Signál se také může vztahovat k jiným vedením nacházejícím se v těsné 

blízkosti generátoru v závislosti na jejich hloubce a směru. 

 Snižte výstup signálu, abyste zvýšili životnost baterie a snížili 

pravděpodobnost, že se signál vztahuje na vedení vyskytující se v těsné 

blízkosti.  

 Numerický indikátor maxima lze použít k označení většího množství zařízení 

nebo k pomoci při trasování. Vedení s největšími hodnotami se zpravidla 

nachází nejblíže ke generátoru nebo k tomu, k němuž je přímo připojeno. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Standardní postup pro indukční režim  

1. Zapněte generátor.  

 Zajistěte, aby všechny připojovací kabely nebo příslušenství byly odpojené a 

stav baterie byl přiměřený. 

 

___________________________________________________________________ 

 



2. Vyberte požadovaný výstupní výkon signálu a frekvenci. 

 

___________________________________________________________________ 

3. Umístěte generátor nad vedení tak, aby byly šipky rovnoběžné 

s předpokládaným směrem vedení. Vnitřní anténa přímo přitahuje trasovací 

signál na zařízení. 

 

___________________________________________________________________ 

4. Nastavte hledačku na požadovanou frekvenci signálního generátoru. 

 

___________________________________________________________________ 

5. Pomocí procesu prohledávání území prohledávejte pracovní oblast, dokud 

nedetekujete signál nebo nedojdete k závěru, že jste oblast řádně 

prozkoumali. Viz „5.3 Jak provádět prohledávání území“. Podle potřeby 

trasujte přístroj. Viz „5.2 Jak trasovat zařízení“.  

 Dodržujte vzdálenost 10 m/33 stop od generátoru, abyste se vyhnuli 

signálům přenášeným vzduchem a neohrozili proces prohledávání. 

V případě potřeby přemístěte generátor.  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5.4.2 Indukční režim: Metoda nulování 

___________________________________________________________________ 

Metoda nulování 

Použijte metodu nulování, abyste se přesvědčili, že hledačka i generátor snímají 

totéž vedení, nebo abyste identifikovali skrytá vedení nacházející se ve 

vzájemné těsné blízkosti. 



 Generátor a hledačka musejí být nastaveny k použití v indukčním režimu. Viz 

„Standardní proces pro indukční režim“. 

___________________________________________________________________ 

1. Umístěte hledačku nad vedení s nejvyšší numerickou sílou signálu. 

 

___________________________________________________________________ 

2. Abyste se ujistili, že generátor i hledačka snímají totéž vedení, umístěte 

signální generátor svisle a přímo nad vedením. 

  Reproduktor nebo připojovací zásuvka by měly být na zemi.  

 

___________________________________________________________________ 

3. Pokud generátor i hledačka snímají totéž vedení, hodnota numerického 

indikátoru maxima na hledačce výrazně klesne. 

 

___________________________________________________________________ 

 Numerický indikátor maxima na hledačce se dá použít k opravě polohy 

generátoru. Mírně posuňte generátor doleva nebo doprava nad zařízení, dokud 

lokalizační obrazovka hledačky nebude ukazovat zobrazení minima. Je možné získat 

i hodnotu „000“. 

___________________________________________________________________ 

4. Pomocí procesu prohledávání území prohledávejte pracovní oblast, abyste 

identifikovali vedení, která předtím byla skrytá.  

 Identifikujte a trasujte vedení, dokud nedojdete k závěru, že jste oblast řádně 

prozkoumali.  



 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5.4.3 Indukční režim: Metoda paralelního prohledávání území 

___________________________________________________________________ 

Metoda paralelního prohledávání území 

Použijte metodu paralelního prohledávání území, abyste pokryli rozsáhlou oblast 

nebo abyste se přesvědčili o přítomnosti vedení před použitím standardních procesů 

pro indukční režim. 

___________________________________________________________________ 

 Na tento proces jsou zapotřebí dva lidé: jeden na obsluhu hledačky a druhý na 

obsluhu generátoru.  

___________________________________________________________________ 

 Nastavte generátor i hledačku na 33 kHz. 

___________________________________________________________________ 

1. Osoba obsluhující generátor: 

 Držte generátor v blízkosti země tak, aby byly šipky na poklopu svisle a poklop 

směřoval k osobě obsluhující hledačku. 

 Osoba obsluhující hledačku: 

 Umístěte hledačku na minimální vzdálenost 10 m/33 stop od generátoru.  

 

___________________________________________________________________ 

2. Obě osoby: 

 Začněte kráčet rovnoběžně vedle sebe. 

  Trasovací signál je indukován přímo na zařízení a vyznačen na 

hledačce.  



 

___________________________________________________________________ 

3. V přítomnosti detekovatelného vedení hledačka vydává tón a když přecházíte 

nad vedením, indikátory síly signálu stoupají a klesají. 

 Vraťte se do polohy, kde lokalizační obrazovka ukazuje zobrazení maxima. 

Označte polohu přístroje markerem, kolíky, vlaječkami nebo něčím podobným. 

  Nikdy nezapichujte kolíky do země nad vedení! 

  K trasování konkrétního vedení použijte identifikační a trasovací 

metody. Viz „5.1 Jak identifikovat přítomnost vedení“ a „5.2 Jak trasovat 

vedení“.  

 

___________________________________________________________________ 

4. Otočte o 90º a postup opakujte. 

 

___________________________________________________________________ 

 Identifikujte a trasujte vedení, dokud nedojdete k závěru, že jste oblast řádně 

prozkoumali. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5.4.4 Indukční režim: Metoda radiálního prohledávání území 

___________________________________________________________________ 

Metoda radiálního prohledávání území 

Použijte metodu radiálního prohledávání území k objevení vedení vycházejících ze 

známého bodu jako telekomunikační komora.  

___________________________________________________________________ 



 Na tento proces jsou zapotřebí dva lidé: jeden na obsluhu hledačky a druhý na 

obsluhu generátoru.  

___________________________________________________________________ 

 Nastavte generátor i hledačku na 33 kHz. 

___________________________________________________________________ 

1. Osoba obsluhující generátor: 

 Držte generátor v blízkosti země tak, aby byly šipky na poklopu svisle a poklop 

směřoval k osobě obsluhující hledačku. 

 Osoba obsluhující hledačku: 

 Umístěte hledačku na minimální vzdálenost 10 metrů/33 stop od generátoru.  

___________________________________________________________________ 

2. Obě osoby: 

 Začněte kráčet rovnoběžně vedle sebe a choďte dokola kolem cílové oblasti. 

  Trasovací signál je indukován přímo na vedení a vyznačen na 

hledačce.  

 

___________________________________________________________________ 

3. V přítomnosti detekovatelného vedení hledačka vydává tón a když přecházíte 

nad vedením, indikátory síly signálu stoupají a klesají. 

 Vraťte se do polohy, kde lokalizační obrazovka ukazuje zobrazení maxima. 

Označte polohu přístroje markerem, kolíky, vlaječkami nebo něčím podobným. 

  Nikdy nezapichujte kolíky do země nad vedení! 

  K trasování konkrétního vedení použijte identifikační a trasovací 

metody. Viz „5.1 Jak identifikovat přítomnost vedení“ a „5.2 Jak trasovat 

vedení“. 

 

___________________________________________________________________ 



 

  Identifikujte a trasujte vedení, dokud nedojdete k závěru, že jste oblast řádně 

prozkoumali. 

 

___________________________________________________________________ 

5.5 Používání generátoru v režimu připojení 

___________________________________________________________________ 

5.5.1 Všeobecné informace 

___________________________________________________________________ 

Režim připojení 

Režim připojení je nejúčinnější způsob, jak spojit signál s vedením. Kabelová sada 

generátoru nebo jiné dostupné příslušenství se připojí k vedení, které má být 

trasováno nebo identifikováno. 

 

 Kdykoli je to možné, používejte generátor v režimu připojení, zvláště pro 

určení hloubky. 

 Numerický indikátor maxima se může používat k vyznačení více vedení nebo 

jako pomocný prostředek k trasování. Vedení s maximální hodnotou je 

zpravidla to, které je připojené. 

 Černý připojovací kabel může být připojen k jiným kovovým konstrukcím, které 

přijdou do země, jako železné mřížky nebo kovové kryty přístupových komor.  

 V suchém prostředí může být zapotřebí přidat vodu kolem bodu uzemnění, 

aby vzniklo dobré spojení. 

 Při používání připojovací kabelové sady zkontrolujte připojovací body a 

odstraňte kontaminaci, pokud se vám nedaří dosáhnout souvislého zvukového 

výstupu. 

___________________________________________________________________ 

 



 K dispozici je prodlužovací kabel, aby prodloužil červené nebo černé kabely na 

připojovací kabelové sadě.  

 Omezení výstupu signálu pomůže prodloužit životnost baterie a snížit 

množství signálu zachycujícího zařízení vyskytující se v blízkosti.  

___________________________________________________________________ 

5.5.2 Režim přímého připojení 

___________________________________________________________________ 

Použití generátor v režimu přímého připojení 

___________________________________________________________________ 

1. Zasuňte kabelovou sadu generátoru do připojovací zásuvky.  

 

___________________________________________________________________ 

2. Zajistěte, aby pod vámi nebyla žádná vedení, zasuňte do země uzemňovací 

kolík a připojte k uzemňovacímu kolíku černý kabel.  

  Pro větší bezpečnost vám doporučujeme zastrčit uzemňovací 

kolík do země pod úhlem 45 stupňů.  

 Pro dosažení lepšího výsledku umístěte uzemňovací kolík a 

černý kabel pod úhlem 90 stupňů vůči předpokládanému směru 

zařízení. 

 

___________________________________________________________________ 

3. Připojte červený kabel k vedení. 

   Nikdy nepřipojujte červený kabel přímo k elektrickému kabelu! 

 Připojování červeného kabelu k železné konstrukci elektrických instalací 

jako pouliční lampy, pumpy nebo motorizované domovní brány zlepšuje 

detektabilitu nízko zavedených elektrických kabelů. Pro dosažení 

lepšího výsledku připojte k holému kovu. 



 

___________________________________________________________________ 

4. Zapněte generátor. 

  Zajistěte, aby LED indikátor režimu připojení byl zapnutý a stav baterie 

  přiměřený. 

  

___________________________________________________________________ 

5. Vyberte požadovanou frekvenci a výstupní výkon signálu. LED indikátor 

výstupního výkonu signálu a tón se mění z přerušovaného na souvislý, aby 

ukázal, že trasovací signál dosahuje dobré úrovně.  

 

___________________________________________________________________ 

6. Nastavte hledačku na požadovanou frekvenci signálního generátoru. 

 

___________________________________________________________________ 

7. Choďte dokola kolem připojovacího bodu ve vzdálenosti 5 metrů (16 stop). 

 

___________________________________________________________________ 

8. V přítomnosti detekovatelného vedení hledačka vydává tón a když přecházíte 

nad vedením, indikátory síly signálu stoupají a klesají. 



 Vraťte se do polohy, kde lokalizační obrazovka ukazuje zobrazení maxima. 

Označte polohu přístroje markerem, kolíky, vlaječkami nebo něčím podobným. 

  Nikdy nezapichujte kolíky do země nad vedení! 

  K trasování konkrétního vedení použijte identifikační a trasovací 

metody. Viz „5.1 Jak identifikovat přítomnost vedení“ a „5.2 Jak trasovat 

vedení“. 

 

___________________________________________________________________ 

  Identifikujte a trasujte vedení, dokud nedojdete k závěru, že jste oblast řádně 

prozkoumali. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5.6 Jak používat trasovačku 

___________________________________________________________________ 

5.6.1 Všeobecné informace 

___________________________________________________________________ 

Popis 

Trasovačka je stopovací zařízení umožňující stopování nevodivých potrubí, kanálů a 

odpadů s malým průměrem. Dá se používat v kabelovém režimu k nalezení směru 

kanálu nebo v sondovém režimu k nalezení překážky. 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Popis součástí 

 

a) Sonda 

 Použitím sondového režimu pomáhá sonda identifikovat koncový bod 

trasovačky. 

b) Kabel 

 Pružná tyč pokrytá skleněným vláknem, která obsahuje měděná vlákna, aby 

mohla přenášet signál.  

 Použitím kabelového režimu tyč pomáhá trasovat směr zařízení. 

c) Připojovací terminály 

 Používá se k připojení k signálnímu generátoru.  

d) Rám 

 Nachází se v něm pružná tyč. Dá se používat ve svislé (viz obrázek) i 

vodorovné orientaci. 

 ___________________________________________________________________ 

5.6.2 Lokalizace vedení pomocí trasovačky 

___________________________________________________________________ 

Použití trasovačky v kabelovém režimu 

1. Vsouvejte tyč do potrubí, dokud nedosáhnete požadované délky. 

 

___________________________________________________________________ 

2. Zasuňte kabelovou sadu generátoru do připojovací zásuvky. 



 

___________________________________________________________________ 

3. Zajistěte, aby pod vámi nebyla žádná vedení, zasuňte do země uzemňovací 

kolík a připojte k uzemňovacímu kolíku černý kabel.  

  Pro větší bezpečnost vám doporučujeme zastrčit uzemňovací 

kolík do země pod úhlem 45 stupňů.  

 Pro dosažení lepšího výsledku umístěte uzemňovací kolík a 

černý kabel pod úhlem 90 stupňů vůči předpokládanému směru 

vedení. 

 

___________________________________________________________________ 

4. Připojte červený kabel k pozitivnímu (+) konci na trasovačce. 

  

___________________________________________________________________ 

5. Zapněte generátor. 

  Zajistěte, aby LED indikátor režimu připojení byl zapnutý a stav baterie 

  přiměřený. 

 

___________________________________________________________________ 

6. Vyberte požadovanou frekvenci a výstupní výkon signálu. LED indikátor 

výstupního výkonu signálu a tón se mění z přerušovaného na souvislý, aby 

ukázal, že trasovací signál dosahuje dobré úrovně.  



 

___________________________________________________________________ 

7. Nastavte hledačku na požadovanou frekvenci signálního generátoru. 

 

___________________________________________________________________ 

8. Prohledávejte oblast, dokud neobjevíte signál. Identifikujte a trasujte vedení. 

 Použijte numerický indikátor maxima k identifikaci přesné polohy 

trasovačky. Polohu zpravidla určuje maximální hodnota.  

 

___________________________________________________________________ 

Používání trasovačky v sondovém režimu 

___________________________________________________________________ 

 Pro snazší použití provozujte postup nad zemí. 

___________________________________________________________________ 

 Pro větší snadnost a pohodlí udělejte v zemi každé 3 až 4 metry znamení. 

___________________________________________________________________ 

1. Zasouvejte trasovačku do potrubí, kanálu nebo odpadu, dokud nedosáhnete 

požadované délky.  

 

___________________________________________________________________ 

2. Zasuňte kabelovou sadu generátoru do připojovací zásuvky. 



 

___________________________________________________________________ 

3. Připojte červený kabel k pozitivnímu (+) konci na trasovačce. Připojte černý 

kabel k negativnímu (-) konci na trasovačce.  

 

___________________________________________________________________ 

4. Zapněte generátor. 

  Zajistěte, aby LED indikátor režimu připojení byl zapnutý a stav baterie 

  přiměřený. 

 

___________________________________________________________________ 

5. Vyberte požadovanou frekvenci a výstupní výkon signálu. LED indikátor 

výstupního výkonu signálu a tón se mění z přerušovaného na souvislý, aby 

ukázal, že trasovací signál dosahuje dobré úrovně.  

 

___________________________________________________________________ 

6. Nastavte hledačku na požadovanou frekvenci signálního generátoru. 

 

___________________________________________________________________ 



7. Choďte rovnoběžně s předpokládaným směrem cesty a pozorujte displej. 

Indikátor síly signálu stoupá a klesá, když přecházíte přes boční signál v zadní 

části sondy, maximální signál přímo nad sondou a boční signál v její přední 

části. Numerický indikátor maxima ukazuje svoji nejvyšší hodnotu při detekci 

maximálního signálu.  

 

___________________________________________________________________ 

8. Znovu trasujte své kroky a umístěte hledačku přímo nad maximální signál. 

Posouvejte hledačku doprava a doleva, dokud nedosáhnete nejvyššího 

numerického snímání. Toto snímání ukazuje přesnou polohu sondy. 

 Identifikujte a trasujte vedení. 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5.7 Jak používat signální kleště 

___________________________________________________________________ 

5.7.1 Všeobecné informace 

___________________________________________________________________ 

Popis 

Signální kleště poskytují bezpečnou techniku použití signálu na vedení jako telefonní 

kabely, elektrické kabely atd. Připojí se ke generátoru a potom se přichytí kolem 

vedení. Použitý signál nepřeruší dodávku proudu. 

___________________________________________________________________ 

Popis součástí 

 

a) Konektor generátoru 



b) Svorky 

c) Držadlo 

d) Kabel 

___________________________________________________________________ 

5.7.2 Používání signálních kleští k připojení na kabelová vedení 

___________________________________________________________________ 

Připojení ke kabelovému vedení 

1. Připojte konektor signálních kleští ke generátoru.  

 

___________________________________________________________________ 

2. Otevřete svorky signálních kleští a umístěte je kolem vedení, aby se dalo 

trasovat.  

  Zajistěte, aby byly svorky pevně sevřené.  

 

___________________________________________________________________ 

3. Zapněte generátor. 

  Zajistěte, aby stav baterie byl přiměřený. 

 

___________________________________________________________________ 

4. Vyberte požadovanou frekvenci a výstupní výkon signálu.  

  Pro kompatibilní frekvence zkontrolujte štítek signálních kleští.  

 LED indikátor výstupního výkonu signálu a tón se mění z přerušovaného na 

souvislý, aby ukázal, že trasovací signál dosahuje dobré úrovně. 



 

___________________________________________________________________ 

5. Nastavte hledačku na požadovanou frekvenci signálního generátoru.  

 

___________________________________________________________________ 

6. Trasujte směr vedení. Viz „5.2 Jak trasovat vedení“.  

 

___________________________________________________________________ 

5.8 Jak používat propojovací sadu 

___________________________________________________________________ 

5.8.1 Všeobecné informace 

___________________________________________________________________ 

Popis 

Propojovací sada poskytuje bezpečnou techniku použití trasovatelného signálu na 

zapnuté elektrické kabely. Použitý signál nepřerušuje hlavní dodávku elektřiny a 

výrazně se snižuje riziko vážného zranění. 

___________________________________________________________________ 

Popis součástí 

 

a) Konektor hlavního vedení 

b) Lineární izolátor 

c) Konektor generátoru 

___________________________________________________________________ 

5.8.2 Lokalizace vedení pomocí propojovací sady  



___________________________________________________________________ 

Použití propojovací sady 

1. Zasuňte propojovací sadu do generátoru. 

 

___________________________________________________________________ 

2. Připojte propojovací sadu do zapnuté zdířky hlavního vedení. 

  Zajistěte, aby bylo připojení hlavního vedení zapnuté a fungovalo.  

 

___________________________________________________________________ 

3. Zapněte generátor. 

  Zajistěte, aby stav baterie generátoru byl přiměřený. 

 

___________________________________________________________________ 

4. Vyberte požadovanou frekvenci a výstupní výkon signálu. 

 Zajistěte, aby byl výstup frekvence generátoru srovnatelný s výstupem 

frekvence propojovací sady. Na štítku propojovací sady zkontrolujte 

technické údaje o frekvenci. 

LED indikátor výstupního výkonu signálu a tón se mění z přerušovaného na 

souvislý, aby ukázal, že trasovací signál dosahuje dobré úrovně.  

 

___________________________________________________________________ 

5. Nastavte hledačku na požadovanou frekvenci signálního generátoru. 



 

___________________________________________________________________ 

6. Trasujte délku vedení. Viz „5.2 Jak trasovat vedení“.  

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5.9 Jak používat sondy 

___________________________________________________________________ 

5.9.1 Všeobecné informace 

___________________________________________________________________ 

Popis 

Sondy jsou signální generátory používané k trasování potrubí, kanálů nebo odpadů. 

Sonda se dá přidělat k nejrůznějším přístrojům včetně kanalizačních tyčí, vrtacích 

nástrojů a inspekčních kamer. Je poháněná svou vlastní baterií, takže na rozdíl od 

jiného příslušenství nevyžaduje připojení ke generátoru.  

 

Její signální vzorec vysílaný ze sondy je odlišný od toho, který vyzařuje z vedení, a 

vyžaduje trasování prováděné svou vlastní jedinečnou metodou. Sonda vysílá 

maximální signál nad svým hlavním tělesem s bočním signálem v přední a zadní 

části.  

 

 Hledačka zobrazuje numerický indikátor maxima, který se používá 

k identifikaci zobrazení maxima. Viz „3.1 Přehled displejového panelu“.  

___________________________________________________________________ 



Jak trasovat vedení za použití sondy 

 Pro snazší použití provozujte postup nad zemí. 

___________________________________________________________________ 

 Pro větší snadnost a pohodlí udělejte v zemi každé 3 až 4 metry znamení. 

___________________________________________________________________ 

1. Nastavte hledačku a sondu na stejnou frekvenci a ověřte jejich výkon. 

 

___________________________________________________________________ 

2. Jakmile ověříte, že sonda funguje, připojte ji ke kanalizačním tyčím nebo 

jinému prostředku, který bude určovat její směr.  

 Vložte sondu do potrubí, kanálu, odpadu nebo odtoku. 

 

___________________________________________________________________ 

3. Choďte rovnoběžně s předpokládaným směrem cesty a pozorujte displej. 

Indikátor síly signálu stoupá a klesá, když přecházíte přes boční signál v zadní 

části sondy, maximální signál přímo nad sondou a boční signál v její přední 

části. Numerický indikátor maxima ukazuje svoji nejvyšší hodnotu při detekci 

maximálního signálu. 

 

___________________________________________________________________ 

4. Znovu trasujte své kroky a umístěte hledačku přímo nad maximální signál. 

Posouvejte hledačku doprava a doleva, dokud nedosáhnete nejvyššího 

numerického snímání. Toto snímání ukazuje přesnou polohu sondy. 



 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6 Určování hloubky vedení a velikosti proudu 

___________________________________________________________________ 

6.1 Hloubka přípojky 

___________________________________________________________________ 

Určování hloubky 

___________________________________________________________________ 

 Má-li zjistit hloubku přípojky, musí se hledačka používat společně se signálním 

generátorem. Viz „5.4 Používání generátoru v indukčním režimu“ a „5.5 

Používání generátoru v režimu připojení“.  

___________________________________________________________________ 

1. Nastavte hledačku na požadovanou frekvenci signálního generátoru. 

 

___________________________________________________________________ 

2. Umístěte hledačku přímo nad vedení a na 90º vůči jeho směru.  

 Zajistěte, aby základna hledačky byla přímo na zemi. 

 Držte hledačku svisle a dávejte pozor, abyste s ní nehýbali.  

 

___________________________________________________________________ 

3. Stiskněte a pusťte tlačítko pro určení hloubky.  



 

___________________________________________________________________ 

4. Obrazovka hloubky přípojky ukazuje naměřenou délku.  

 Série DD130: Následně se na obrazovce objeví naměřený proud (mA).  

 Zvedněte hledačku ze země přibližně o 15 cm/6 palců a proveďte druhé určení 

hloubky. Toto určení hloubky by mělo potvrdit přidanou výšku. 

 

___________________________________________________________________ 

5. Hloubka se počítá jako vzdálenost ke středu vedení! Je třeba vzít v úvahu 

dovolené rozdíly v hodnotách.  

Všimněte si rozdílu mezi a a b! 

a) Skutečná hloubka vedení. 

b) Zobrazené určení hloubky: Hloubka ke středu vedení.  

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6.2 Hloubka sondy 

___________________________________________________________________ 

Provádění hloubkového snímání 

___________________________________________________________________ 

 Pro určení hloubky sondy se hledače musejí používat společně se sondou. Viz 

„5.9 Jak používat sondy“.  

___________________________________________________________________ 

1. Nastavte hledačku na požadovanou frekvenci sondy. 



 

___________________________________________________________________ 

2. Umístěte hledačku přímo nad sondu a rovnoběžně s ní. 

 Zajistěte, aby základna hledačky byla přímo na zemi. 

 Držte hledačku svisle a dávejte pozor, abyste s ní nehýbali. 

 

___________________________________________________________________ 

3. Zmáčkněte a držte tlačítko pro určení hloubky.  

 

___________________________________________________________________ 

4. Obrazovka hloubky sondy ukazuje naměřenou délku. 

 Zvedněte hledačku ze země přibližně o 15 cm/6 palců a proveďte druhé určení 

hloubky. Toto určení hloubky by mělo potvrdit přidanou výšku. 

 

___________________________________________________________________ 

5. Hloubka se počítá jako vzdálenost k sondě uvnitř potrubí nebo kanálu! 

Vezměte v úvahu dovolené rozdíly pro průměr potrubí nebo kanálu.  

Všimněte si rozdílu mezi a a b! 

a) Skutečná hloubka vedení. 

b) Zobrazené určení hloubky: Hloubka k sondě.  



 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6.3 Informace o hloubkovém kódu  

___________________________________________________________________ 

Obrazovky hloubkového kódu 

 Pokud není možné provést určení hloubky, zobrazí se hloubkový kód tak, jak 

je podrobně popsáno níže. 

___________________________________________________________________ 

Informační kód Popis     Informace na štítku přístroje . 

___________________________________________________________________ 

metry 

stopy-palce 

     

Spojení je příliš mělké na to, 

    aby šlo řádně zaregistrovat. 

 

___________________________________________________________________ 

 

    Spojení je příliš hluboké. 

 

___________________________________________________________________ 



 

    Signál, který obdržela hledačka, je příliš 

    slabý na to, aby mohl být řádně zaregistrován. 

 

___________________________________________________________________ 

 

    Signál, který obdržela hledačka, je příliš 

    silný na to, aby mohl být řádně zaregistrován. 

 

___________________________________________________________________ 

 

    Funkce hloubky není k dispozici. 

    Hledačka je nastavená na špatný režim 

    pro určení hloubky.  

  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6.4 Měření proudu procházejícího vedením  

___________________________________________________________________ 

Měření proudu za účelem identifikace vedení 

 Pouze série DD130. 

 Proud se měří v mA (miliampérech) a zobrazuje se spolu s hloubkou přípojky. 

Viz „6.1 Hloubka přípojky“.  



 

Identifikace vedení 

 

Signální generátor se používá k napojování signálu (proudu) na vedení, které má být 

trasováno. Signál se může spojit s dalšími vedeními a pomocí tradičních 

lokalizačních technik je pak těžké rozlišit, ke kterému vedení se signál vztahuje.  

 

Měření proudu pomáhá identifikovat vedení, k němuž je připojen generátor, protože 

velmi přesně měří velikost elektrického proudu (mA). Na rozdíl od numerické hodnoty 

zobrazení maxima není měření proudu ovlivněno měnícími se úrovněmi hloubky.  

 

 

Identifikace rozmístění a stavu vedení 

 

Signál (proud) vysílaný generátorem cestou podél vedení rovnoměrně klesá. To 

může pomoci identifikovat rozmístění a stav vedení. 

 

Náhlý pokles množství proudu může signalizovat závadu vedení, poškození izolace 

nebo odpojení od vedení. 

 



 

 

7 Připojení 

___________________________________________________________________ 

7.1 Připojení generátoru pomocí USB 

___________________________________________________________________ 

Připojení generátoru za použití USB 

Signální generátor je vybaven otvorem na USB a může být připojen k PC z jednoho 

z následujících důvodů: 

• Za účelem aktualizace softwaru. 

• Aby poskytoval kalibraci a podporu údržby.  

 Doporučuje se, aby byl při komunikaci s externími zařízeními stav baterie 

udržován na úrovni vyšší než 50%. 

Přístup k otvoru na USB 

___________________________________________________________________ 

 Kryt přihrádky na baterie také slouží jako kryt pro otvor na USB. Z důvodu 

ochrany životního prostředí otevírejte kryt jen v suchu. Po použití kryt 

přihrádky na baterie vždy zavřete.  

___________________________________________________________________ 



1. Odšroubujte uzávěr krytu. 

 

___________________________________________________________________ 

2. Zvedněte kryt přihrádky na baterie, abyste získali přístup k otvoru na USB.  

 Spojení navažte podle pokynů na externím zařízení nebo softwaru. 

Prostudujte si pokyny výrobce. 

 

___________________________________________________________________ 

3. Po odpojení zavřete kryt přihrádky na baterie a utáhněte uzávěr.  

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

8 Baterie 

 VAROVÁNÍ                                                                                                             

Zkrat terminálů baterie 

Pokud jsou terminály baterie zkratovány, například tím, že přijdou do styku se šperky, 

klíči, metalizovaným papírem nebo jinými kovy, může se baterie přehřát a způsobit 

zranění nebo požár, například při skladování nebo přepravování v kapsách.  

Bezpečnostní opatření: 

➢ Zajistěte, aby terminály baterie nepřišly do styku s kovovými předměty.  

___________________________________________________________________ 

Používejte generátory s autorizovanými nabíjecími bateriemi li-on. 

___________________________________________________________________ 

8.1 Baterie hledačky 



___________________________________________________________________ 

Baterie hledačky  

Do hledaček série DD120 a série DD130 se dává šest alkalických baterií LR6 (AA). 

___________________________________________________________________ 

Výměna baterie  

 

1. Když je indikátor stavu baterie prázdný, vyměňte nebo znovu nabijte baterie. 

2. Zmáčkněte uvolňovací tlačítko, abyste odemkli kryt baterie. Vyjměte 

z hledačky držák na baterie. 

3. Nahraďte všechny baterie šesti novými alkalickými bateriemi LR6 (AA) nebo 

vyjměte a znovu nabijte baterie, pokud lze použít nabíjecí baterie. 

___________________________________________________________________ 

8.2 Nabíjení baterií li-ion 

___________________________________________________________________ 

Nabíjení baterií signálního generátoru 

___________________________________________________________________ 

 Pokud jsou baterie signálního generátoru slabé a potřebují znovu nabít, svítí 

červeně LED indikátor slabé baterie. 

___________________________________________________________________ 

 Kryt přihrádky na baterie také slouží jako kryt pro otvor na USB. Z důvodu 

ochrany před okolním prostředím otevírejte kryt jen v suchu. Po použití kryt 

přihrádky na baterie vždy zavřete.  

___________________________________________________________________ 

1. Odšroubujte uzávěr krytu. 

 



___________________________________________________________________ 

2. Zvedněte kryt přihrádky na baterie a odstraňte baterie li-ion. 

 

___________________________________________________________________ 

3. Zapojte konektor nabíječky do baterie. 

 

___________________________________________________________________ 

4. Zasuňte konektor do vhodného zdroje energie. 

 Malý LED indikátor vedle nabíjecího konektoru bliká na znamení, že se baterie 

nabíjejí. Když jsou baterie nabité, LED indikátor nepřetržitě svítí.  

 

___________________________________________________________________ 

5. Když jsou baterie plně nabité, odpojte nabíječku a znovu vložte baterie do 

přihrádky na baterie. 

 

___________________________________________________________________ 

6. Zavřete kryt přihrádky na baterie a utáhněte uzávěr.  

 

___________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________ 

8.3 Zásady provozu 

___________________________________________________________________ 

První použití / nabíjení baterií 

• Baterie se před prvním použitím musí nabít, protože se dodává s co nejnižším 

energetickým obsahem. 

• Dovolený rozsah teplot pro nabíjení je 0 ºC až +40 ºC/+32 ºF až +104 ºF. 

Pokud je to možné, doporučujeme za ideálních podmínek nabíjet baterie při 

nízké okolní teplotě od +10 ºC do +20 ºC/od +50 ºF do +68 ºF. 

• Je normální, když se baterie během nabíjení zahřeje. Při používání nabíječek 

doporučených firmou Leica Geosystems není možné baterie nabíjet při příliš 

vysoké teplotě.  

• U nových baterií nebo baterií, které byly dlouho skladované (déle než 3 

měsíce), je účinné provést jen jeden vybíjecí a nabíjecí cyklus.  

• U baterií li-ion stačí jeden jediný vybíjecí a nabíjecí cyklus. Doporučujeme vám 

tento postup provést, když se kapacita baterie vyznačená na nabíječce nebo 

produktu Leica Geosystems  výrazně liší od skutečné dostupné kapacity 

baterie. 

___________________________________________________________________ 

Fungování/vybíjení 

• Baterie mohou fungovat od -20 ºC do +55 ºC/-4 ºF do +131 ºF.  

• Nízké provozní teploty snižují použitelnou kapacitu baterie, zatímco vysoké 

teploty zkracují životnost baterie. 

___________________________________________________________________ 

9 Funkční kontroly 

___________________________________________________________________ 

9.1 Správná funkcionalita hledačky 

___________________________________________________________________ 

Kontrola funkce 



Leica Geosystems nepřijímá žádnou zodpovědnost za údržbu a kalibraci prováděnou 

nekompetentními osobami.  

___________________________________________________________________ 

Hloubkový test hledačky 

___________________________________________________________________ 

 Když se určení hloubky liší od známé hloubky zkušebního vedení nebo když 

přístroj vysílá chybový kód, vraťte hledačku do opravy. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9.2 Funkční kontrola hledačky 

___________________________________________________________________ 

Kontrola funkce 

Před zahájením jakýchkoli testů je nesmírně důležité zkontrolovat stav přístroje, jeho 

baterie a základní funkčnost.  

Toho dosáhnete pomocí následujícího seznamu.  

 

1. Důkladná kontrola 

• Obal: Obal by neměl být výrazně poškozen.  

• Štítky: Štítky na tělese přístroje musejí být čitelné a neporušené. Štítek na   

displeji musí být nepoškozený a nepotrhaný.  

• Kryt baterie: Kryt musí být upevněný na místě. 

• Držák na baterie: Všechny kontakty baterie a pružiny na držáku nesmějí být 

rezavé a držák musí být v dobrém stavu. 

• Kontakty baterie: Kontakty baterie nesmějí být rezavé.  

Jakmile je celkový stav baterie zkontrolovaný a v pořádku, může být proveden 

audiovizuální test.  

 

2. Audiovizuální test displeje 

Po stisknutí tlačítka by hledačka měla testovat displej a reproduktory tím, že osvětlí 

každý segment na odděleném displeji, indikátory režimu a funkce a hloubkový 

displej. Světlo indikátoru baterie osvětlí celý test displeje. Všechna LCD musejí být 

v provozu a musí být slyšet zvukový výstup. 



 

3. Sebekontrola baterie / Funkční sebekontrola 

Pokud po aktivaci tlačítka nenásleduje žádná reakce nebo po audiovizuálním testu 

displeje svítí (nebo bliká) indikátor slabé baterie, musejí se vyměnit baterie. 

Používejte alkalické baterie. Vyměňte všechny baterie najednou. 

___________________________________________________________________ 

Kontrola funkce 

Účelem následujícího postupu je prověřit výkonnost hledačky. Je důležité, aby byl 

test prováděn daleko od oblastí elektromagnetického rušení nebo nad podzemními 

technickými zařízeními, z nichž vyzařuje silný signál.  

 

1. Zapněte hledačku. 

___________________________________________________________________ 

2. Zatímco jste v režimu napájení, mačkejte tlačítko i, dokud se nezobrazí 

nastavení.  

___________________________________________________________________ 

3. Pomocí tlačítka funkce projíždějte nastavením, dokud se nezobrazí EST.  

___________________________________________________________________ 

4. Stisknutím tlačítka i aktivujte test. 

___________________________________________________________________ 

5. Pozorujte zobrazený výstup. 

• PAS znamená, že přístroj se pohybuje v rámci stanovených odchylek. 

• ERR znamená, že přístroj překročil stanovené odchylky a bude potřebovat 

opravu. 

___________________________________________________________________ 

  

• Zopakujte test na jiném místě, pokud přístroj ukazuje ERR. 



• Hledačka automaticky zopakuje test funkcí, pokud neuspěje.  

• Opakovaná porucha znamená, že přístroj je vadný a musí se vrátit do opravy. 

___________________________________________________________________ 

 

Kontrola signalizace hloubky (DD120, DD130) 

Tento test lze provádět, pokud známe hloubku zařízení v testované oblasti.  

1. Zapněte hledačku a zajistěte, aby byla v režimu 33 kHz 

___________________________________________________________________ 

2. Umístěte hledačku přímo nad zařízení a do pravého úhlu vůči němu.  

___________________________________________________________________ 

3. Aktivujte měření hloubky stisknutím a puštěním tlačítka i.  

___________________________________________________________________ 

4. Zaznamenejte hloubku. 

___________________________________________________________________ 

5. Pokud se určení hloubky liší od normální hodnoty nebo se zobrazí chybový 

kód, měla by být hledačka vrácena do opravy. 

___________________________________________________________________ 

 Pokud některý z těchto testů nedává žádnou odpověď nebo odpověď 

výrazně odlišnou od normálu, měla by být hledačka vrácena do opravy. 

___________________________________________________________________ 

9.3 Funkční kontrola generátoru 

___________________________________________________________________ 

Kontrola funkce 

Před zahájením jakýchkoli testů je nesmírně důležité zkontrolovat stav přístroje, jeho 

baterie a základní funkčnost. Toho dosáhnete provedením následujícího postupu: 

___________________________________________________________________ 

 Pro tento postup je zapotřebí kabelová sada generátoru a plně nabité baterie.  

___________________________________________________________________ 

1. Důkladně zkontrolujte celkový stav generátoru. 

• Obal by neměl být výrazně poškozen. 



• Kabelová sada by neměla mít výrazně poškozenou kabelovou izolaci a 

kovosvorky. Kovosvorky by neměly být rezavé. 

• Štítky na tělese přístroje musejí být čitelné a neporušené. 

• Kryt přihrádky na baterie musí být upevněný na místě.  

• Všechny kontakty baterie a pružiny přihrádky na baterie nesmějí být rezavé a 

přihrádka na baterie musí být v dobrém stavu. 

• Kontakty baterie nesmějí být rezavé. 

• Kryt otvoru na USB musí být na místě a poskytovat požadovanou ochranu 

před okolním prostředím.  

___________________________________________________________________ 

2. Jakmile je celkový stav generátoru zkontrolovaný, proveďte 

audiovizuální test. 

Zkontrolujte generátor. Všechny LED indikátory by měly svítit a reproduktor by 

měl vydávat tón.  

___________________________________________________________________ 

3. Proveďte kontrolu baterie. 

Podívejte se na LED indikátor slabé baterie a v případě potřeby vyměňte nebo 

znovu nabijte baterie.  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Kontrola výkonnosti 

Účelem následujícího postupu je prověřit výkonnost hledačky.  

___________________________________________________________________ 

 Provádějte test daleko od oblastí elektromagnetického rušení nebo nad 

podzemními technickými zařízeními, z nichž vyzařuje silný signál.  

___________________________________________________________________ 

1.  Zasuňte kabelovou sadu generátoru do připojovací zásuvky. 

___________________________________________________________________ 

2. Připojte k sobě svorky černých a červených kabelů a zajistěte dobrý kontakt 

kovu s kovem. 

___________________________________________________________________ 



3. Stiskněte a držte tlačítko frekvence a zapněte generátor. Držte tlačítko 

frekvence, dokud test nezačne.  

___________________________________________________________________ 

4. Pozorujte zobrazený výstup během kontroly výkonnosti: 

 Test indukčního režimu: LED indikátory frekvence se rozsvítí jeden po 

druhém a budou ukazovat testovanou frekvenci. 

 Test režimu připojení: Rozsvítí se LED indikátory režimu připojení. Rozsvítí 

se LED indikátory frekvence a budou ukazovat testované frekvence. Vypne se 

LED indikátor režimu připojení.  

___________________________________________________________________ 

5. Po kontrole výkonnosti ukáže generátor výsledek:  

 Úspěšný test: Třikrát se ozve střídavě vysoký a střídavě hluboký přerušovaný 

tón. Pokud se test prováděl se slabými bateriemi, rozsvítí se LED indikátor 

slabé baterie. 

 Neúspěšný test: Ozve se hluboký tón. Pokud se test prováděl se slabými 

bateriemi, rozsvítí se LED indikátor slabé baterie. 

• Pokud se nepovedl test indukčního režimu: Rozsvítí se příslušný LED 

indikátor frekvence. 

• Pokud se nepovedl test režimu připojení: Rozsvítí se příslušný LED 

indikátor režimu připojení a příslušný LED indikátor frekvence. 

___________________________________________________________________ 

 Pokud je kontrola výkonnosti neúspěšná, zajistěte, aby kabelová sada 

generátoru byla pevně sevřená a svorky připojené.  

___________________________________________________________________ 

 Pokud je kontrola výkonnosti neúspěšná, generátor ji automaticky zopakuje. 

Opakovaná chyba dokazuje, že je přístroj vadný. Vraťte generátor do opravy.  

___________________________________________________________________ 

 Mikroprogramové vybavení signálního generátoru může být zmodernizováno 

podle nejnovějších standardů pomocí DX Office Shield. Je důležité, aby byl 

DX Office Shield nainstalovaný na PC s přístupem na internet.  

 Další informace najdete na https://leica-geosystems.com.  

___________________________________________________________________ 



9.4 Funkční kontrola trasovačky 

___________________________________________________________________ 

Kontrola výkonnosti 

Účelem následujícího postupu je prověřit výkonnost trasovačky.  

___________________________________________________________________ 

 Pro tento postup jsou zapotřebí následující součásti systému: 

• Vysílač pro generování signálu v testech sondového a kabelového 

režimu. 

• Kabelová sada pro vysílač. 

___________________________________________________________________ 

1. Zasuňte kabelovou sadu vysílače do připojovací zásuvky. 

___________________________________________________________________ 

2. Připojte červený kabel k pozitivnímu (+) konci na trasovačce a černý kabel 

k negativnímu (-) konci na trasovačce.  

___________________________________________________________________ 

3. Zapněte vysílač. 

___________________________________________________________________ 

4. Použijte tlačítko výstupního výkonu na vysílači ke snížení výstupního výkonu 

na minimum. 

 Vysílač by měl vydávat souvislý tón.  

___________________________________________________________________ 

56 

5. Odpojte černý kabel od negativního (-) konce. Vysílač by měl vydávat 

přerušovaný tón.  

___________________________________________________________________ 

 Pokud se pro některý z těchto testů nezobrazí žádný nebo výrazně odlišný 

výstup, vraťte trasovačku do opravy.  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9.5 Funkční kontrola sondy 

___________________________________________________________________ 



Kontrola funkce 

Před zahájením jakýchkoli testů je nesmírně důležité zkontrolovat stav přístroje, jeho 

baterie a základní funkčnost. Toho dosáhnete provedením následujícího postupu: 

 

___________________________________________________________________ 

1. Důkladně zkontrolujte celkový stav sondy. 

• Obal by neměl být výrazně poškozen. 

• Těsnící kroužek a závit šroubu by měly být neporušené.  

___________________________________________________________________ 

2. Jakmile je celkový stav sondy zkontrolovaný, proveďte LED test. 

 Zapněte sondu. Měl by rozsvítit LED indikátor.  

___________________________________________________________________ 

3. Proveďte kontrolu baterie.  

 Pokud se LED indikátor rozsvítí jen velmi málo nebo sonda nevysílá signál, 

jsou baterie nejspíš slabé. V případě potřeby vyměňte baterie.  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Kontrola výkonnosti 

___________________________________________________________________ 

Účelem následujícího postupu je prověřit výkonnost sondy.  

___________________________________________________________________ 

 Pro tento postup jsou zapotřebí následující součásti systému: 

• Hledačka k detekci signálu sondy. 

• Pracovní oblast bez vedení (viz obrázek). 

 

___________________________________________________________________ 



1. Nastavte sondu k použití na 33 kHz. 

___________________________________________________________________ 

2. Zapněte hledačku. Nastavte hledačku na 33 kHz. 

___________________________________________________________________ 

3. Zamiřte základnu hledačky na sondu. 

 Ve vzdálenosti 2 m/6.56 stop by indikátory síly signálu měly zobrazovat 

maximální hodnotu. 

___________________________________________________________________ 

4. Nastavte sondu k použití na 8 kHz. 

___________________________________________________________________ 

5. Zapněte hledačku. Nastavte hledačku na 8 kHz. 

___________________________________________________________________ 

6. Zamiřte základnu hledačky na sondu. 

 Ve vzdálenosti 2 m/6.56 stop by indikátory síly signálu měly zobrazovat 

maximální hodnotu. 

___________________________________________________________________ 

 Pokud se pro některý z těchto testů nezobrazí žádný nebo výrazně odlišný 

výstup, vraťte trasovačku do opravy. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10 Údržba a přeprava 

___________________________________________________________________ 

10.1 Přeprava 

___________________________________________________________________ 

Přeprava v terénu 

Při přepravě zařízení v terénu se vždy ujistěte, že nesete produkt v jeho původním 

nebo ekvivalentním balení a chraňte zařízení před nárazy a otřesy.  

___________________________________________________________________ 

Přeprava v silničním vozidle 



Nikdy nepřepravujte produkt v silničním vozidle bez jeho kontejneru, mohly by ho 

poškodit nárazy a otřesy. Vždy přepravujte produkt v kontejneru a zajistěte ho proti 

pohybu.  

U produktů, pro které není k dispozici žádný kontejner, použijte původní balení nebo 

jeho ekvivalent.  

___________________________________________________________________ 

Expedice 

Při přepravě produktu po železnici, ve vzduchu nebo po moři vždy použijte veškeré 

původní balení Leica Geosystems, kontejner a kartónovou krabici nebo jejich 

ekvivalent, abyste produkt chránili před nárazy a otřesy. 

___________________________________________________________________ 

Expedice, přeprava baterií 

Při přepravě nebo expedici baterií se musí osoba zodpovědná za produkt postarat, 

aby byly dodržovány příslušné národní i mezinárodní směrnice a nařízení. Před 

přepravou nebo expedicí kontaktujte vašeho místního osobního nebo nákladního 

dopravce. 

___________________________________________________________________ 

10.2 Skladování 

___________________________________________________________________ 

Produkt 

Při skladování zařízení respektujte teplotní limity, zejména v létě, pokud se zařízení 

nachází uvnitř nějakého vozidla. Více informací o teplotních limitech viz „11 

Technické údaje“.  

___________________________________________________________________ 

Skladování 

Nedoporučuje se dlouhodobé skladování baterií. Pokud je skladování nutné: 

• Více informací o rozsahu teplot pro skladování viz „Technické údaje“. 

• Před skladováním vyndejte baterie z produktu a nabíječky. 

• Po skladování baterie před použitím znovu nabijte. 

• Chraňte baterie před vlhkem a mokrem. Mokré nebo vlhké baterie se před 

skladováním nebo použitím musejí vysušit.  



• Aby se samovolné vybíjení baterie omezilo na minimum, je doporučený rozsah 

teplot pro skladování v suchém prostředí 0 ºC až +30 ºC/+32 ºF až 86 ºF. 

• Při doporučeném rozsahu teplot mohou být baterie obsahující 40% až 50% 

proudu skladovány až jeden rok. Po této době skladování se baterie musejí 

znovu nabít. 

• Vždy se snažte dodržovat postup „první dovnitř – první ven“, abyste dobu 

skladování omezili na minimum.  

___________________________________________________________________ 

10.3 Čištění a sušení 

___________________________________________________________________ 

Vlhké produkty 

Sušte produkt, přepravní kontejner, pěnové vycpávky a příslušenství při teplotě 

nepřesahující 40 ºC/104 ºF. Nevracejte produkt do obalu, dokud není všechno suché. 

Vždy zavřete přepravní kontejner, když ho používáte v terénu.  

___________________________________________________________________ 

Kabely a zástrčky 

Udržujte zástrčky čisté a suché. Odstraňujte veškerou špínu, která se usadí 

v zástrčkách připojovacích kabelů.  

___________________________________________________________________ 

11 Technické údaje 

___________________________________________________________________ 

11.1 Shoda s předpisy jednotlivých států 

___________________________________________________________________ 

Shoda s předpisy jednotlivých států 

 

• FCC část 15 (vztahuje se na USA) 

• Leica Geosystems AG tímto prohlašuje, že produkt/y je/jsou v souladu se  

základními požadavky a jinými důležitými ustanoveními příslušných evropských 

směrnic.  

Celý text prohlášení EU o shodě je k dispozici na následující internetové 



adrese: 

http://www.leica-geosystems.com/ce 

 

___________________________________________________________________ 

11.2 Technické údaje o generátoru 

___________________________________________________________________ 

Sériové signální vysílače DA 

___________________________________________________________________ 

Režim    Výstup                                                                     . 

___________________________________________________________________ 

Indukce    Max. do 1 Wattu  

___________________________________________________________________ 

Režim připojení   V závislosti na modelu, do 1 Wattu nebo 3 Wattů, 

pokud je připojen k podzemnímu přístroji  

s celkovým odporem 300 Ohmů 

___________________________________________________________________ 

Provozní frekvence  131.072 (131) kHz 

přenosu    32.768 (33) kHz 

     8.192 (8) kHz 

     512 Hz (sériové modely DA230) 

     640 Hz (sériové modely DA230) 

___________________________________________________________________ 

Displejový panel   LED indikátory: 

     Indikátor slabé baterie 

     Režim připojení 

     Indikátor frekvence 

     Indikátor výstupního výkonu 

___________________________________________________________________ 

Klávesnice    4 membránová tlačítka 

___________________________________________________________________ 

Audio     85 dBA @ 30 cm 

     Indukční režim 



     Přerušovaný výstup s odlišnou mírou pro každou 

     frekvenci  

     Režim připojení: 

     Nízký – Žádný výstup: přerušovaný výstup, 

     odlišná míra pro každou frekvenci 

     Dobrý výstup připojení: souvislý tón, 

     stupeň závislý na výstupním výkonu  

___________________________________________________________________ 

Typ baterií    7.4 baterie li-ion 

___________________________________________________________________ 

Typická provozní doba  15 hodin při úrovni napájení 2 režimu připojení 

3 Watty, 1 Watt 

___________________________________________________________________ 

Rozměry    250 x 206 x 113 mm/9.84 x 8.11 x 4.45 palců 

___________________________________________________________________ 

Hmotnost (včetně   2.38 kg s li-ion 

standardního vybavení  

a baterií)  

__________________________________________________________________ 

Teplota    Provozní -20 ºC až +50 ºC, -4 ºF až +122 ºF 

     Skladovací -40 ºC až +70 ºC, -40 ºF až +158 ºF 

___________________________________________________________________ 

Ochrana před vodou,  Odpovídá otevřenému nebo zavřenému víčku IP67 

prachem a pískem 

___________________________________________________________________ 

Vlhkost 95 % RH bez ohledu na to, že vlivy kondenzace 

jsou efektivně vyrušeny pravidelným vysycháním 

produktu. 

___________________________________________________________________ 

Schválení CE, FCC 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Rozměry 



 

___________________________________________________________________ 

Nabíječka 

___________________________________________________________________ 

Popis    Lithiová Ion    Lithiová Ion                  . 

    Nabíječka A100   nabíječka A140             . 

___________________________________________________________________ 

Typ Nabíječka li-ion baterií  Nabíječka li-ion baterií 

___________________________________________________________________ 

Vstupní napětí 100 V AC-240 V AC,  12 V DC 

 50 Hz – 60 Hz 

___________________________________________________________________ 

Výstupní napětí 12 V DC    12 V DC 

___________________________________________________________________ 

Výstupní proud 3.0 A     5.0 A 

___________________________________________________________________ 

Polarita Shaft: negativní   Shaft: negativní 

 Tip: pozitivní    Tip: pozitivní 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Baterie 

___________________________________________________________________ 

Popis                                     Baterie Lithium-Ion série D                       . 

___________________________________________________________________ 

Typ     baterie li-ion 

___________________________________________________________________ 

Vstupní napětí  12 V DC 

___________________________________________________________________ 

Vstupní proud  2.5 A 

___________________________________________________________________ 



Doba nabíjení  5 hodin (maximálně) na 20 ºC 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

11.3 Technické údaje o hledačce 

___________________________________________________________________ 

Lokátory DD120, DD130 

Provozní frekvence 

___________________________________________________________________ 

Režim    Frekvence                                                               . 

___________________________________________________________________ 

Napájení    50 Hz nebo 60 Hz 

      

___________________________________________________________________ 

Rádio  15 kHz až 60 kHz 

___________________________________________________________________ 

Auto  napájení, rádio, 33 kHz 

___________________________________________________________________ 

Vysílač  32.768 (33) kHz 

  8.192 (8) kHz 

  512 Hz (sériové modely DD130) 

  640 Hz (sériové modely DD130) 

___________________________________________________________________ 

Určení hloubky   

___________________________________________________________________ 

Hledačka série DD120   série DD130                           . 

___________________________________________________________________ 

Rozsah hloubky Kabel 0.3 m až 3 m  Kabel 0.3 m až 3 m 

________________________________________________ 

 Kabel 0.3 m až 3 m  Sonda 0.1 m až 9.99 m 

___________________________________________________________________ 

Přesnost hloubky 10 %    10 % 

Nenarušený signál 

___________________________________________________________________ 



 

Všeobecné technické údaje  

___________________________________________________________________ 

Režim    Frekvence                                                               . 

___________________________________________________________________ 

Displejový panel   Monochróm  

___________________________________________________________________ 

Klávesnice  2 membránová tlačítka 

___________________________________________________________________ 

Audio  85 dBA @ 30 cm 

  Režim napájení, režim rádio a automatický režim 

  Souvislý tón (různá výška pro každý režim). 

 

Režim 8 kHz a 33 kHz: Všechny tóny se mezi 

sebou navzájem liší. 

  Přerušovaný tón (různá výška pro každý režim). 

 

  Režim 512 Hz a 640 Hz: 

  Přerušovaný tón (různá výška pro každý režim). 

 

  Všechny tóny se mezi sebou navzájem liší. 

___________________________________________________________________ 

Typ baterií   6 x LR6 (AA) alkalické 

___________________________________________________________________ 

Obvyklá provozní doba  15 hodin nepřetržitého používání při 20 ºC/68 ºF 

Rozměry    85 x 250 x 760 mm/3.4 x 10 x 30 palců 

___________________________________________________________________ 

Váha (včetně baterií)  2.7 kg s bateriemi 

___________________________________________________________________ 

Teplota    Provozní -20 ºC až +50 ºC, -4 ºF až +122 ºF 

     Skladovací -40 ºC až +70 ºC, -40 ºF až +158 ºF 

___________________________________________________________________ 

Ochrana před vodou,  Odpovídá IP54 

prachem a pískem 



___________________________________________________________________ 

Vlhkost 95 % bez ohledu na to, že vlivy kondenzace jsou 

efektivně vyrušeny pravidelným vysycháním 

produktu. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Rozměry 

 

___________________________________________________________________ 

11.4 Technické údaje o trasovačce 

___________________________________________________________________ 

Trasovačka 

___________________________________________________________________ 

Popis     Hodnota                                                                   . 

___________________________________________________________________ 

Obvyklý rozsah detekce  Oba režimy, kabelový i sondový: Obvykle 

     3.2 m/10 stop 

___________________________________________________________________ 

Trasovací vzdálenost  50 m/165 stop; 80 m/263 stop (maximálně). 

  Závisí na délce cívky. 

___________________________________________________________________ 

Provozní vysílací  Závisí na vysílači 

frekvence 

___________________________________________________________________ 

Rozměry  440 x 210 x 490 mm/17.3 x 8.3 x 19.3 palce 



___________________________________________________________________ 

Hmotnost   50 m: 4 kg/8.8 liber 

  80 m: 4.7 kg/10.4 liber 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Rozměry 

 

___________________________________________________________________ 

11.5 Technické údaje o propojovací sadě 

___________________________________________________________________ 

Propojovací sada 

___________________________________________________________________ 

Režim  Výstup                                                                    .      

___________________________________________________________________ 

Provozní vysílací frekvence  32.768 (33) kHz                  

___________________________________________________________________ 

Teplota    Provozní -20 ºC až +50 ºC, -4 ºF až +122 ºF 

     Skladovací -40 ºC až +70 ºC, -40 ºF až +158 ºF 

___________________________________________________________________ 

Ochrana proti vodě,  IP54 (IEC 60529) chráněné proti prachu 

prachu a písku  

___________________________________________________________________ 

Vlhkost 95 % RH bez ohledu na to, že vlivy kondenzace  

jsou efektivně vyrušeny pravidelným vysycháním 

produktu. 

___________________________________________________________________ 

Rozměry  100 x 80 mm/3.9 x 3.1 palce 

___________________________________________________________________ 



Hmotnost   0.15 kg/0.3 libry 

___________________________________________________________________ 

Rozměry 

 

___________________________________________________________________ 

 

  



Příloha A  Světová frekvenční pásma 

___________________________________________________________________ 

Světová frekvenční pásma 

 

Severní Amerika 

Kanada    120 V / 60 Hz 

Mexiko     120 V / 50 Hz, 60 Hz 

Spojené státy   120 V / 60 Hz 

 

Střední Amerika 

Bahamy    115 V / 60 Hz 

Barbados    115 V / 50 Hz 

Belize     110-220 V / 60 Hz 

Bermudy    115 V / 60 Hz 

Dominikánská republika  110-220 V / 60 Hz 

Guatemala    115-230 V / 60 Hz 

Haiti     110-220 V / 60 Hz 

Honduras    110-220 V / 60 Hz 

Jamajka    115 V / 50 Hz 

Kostarika    120 V / 50 Hz 

Kuba     115-120 V / 60 Hz 

Nikaragua    120 V / 60 Hz 

Nizozemské Antily   115-127 V / 50 Hz 

Panama    120 V / 60 Hz 

Panenské ostrovy   120 V / 60 Hz 

Portoriko    120 V / 60 Hz 

Salvador    120-240 V / 60 Hz 

Trinidad a Tobago   115-230 V / 60 Hz 

 

Jižní Amerika    

Argentina    230 V / 50 Hz 

Bolívie    110 V / 50 Hz 

Brazílie    110-127-220 V / 60 Hz 



Ekvádor    110-220 V / 60 Hz 

Francouzská Guyana  220 V / 50 Hz 

Guyana    110-240 V / 60 Hz 

Chile     220 V / 50 Hz 

Kolumbie    110-220 V / 60 Hz 

Paraguay    220 V / 60 Hz 

Peru     220 V / 60 Hz 

Surinam    110-127 V / 60 Hz 

Uruguay    220 V / 50 Hz 

Venezuela    120-240 V / 60 Hz 

 

Austrálie a Oceánie 

Austrálie    240 V / 50 Hz 

Fidži     240 V / 50 Hz 

Nový Zéland    230 V / 50 Hz 

Šalamounovy ostrovy  240 V / 50 Hz 

Tonga     230 V / 50 Hz 

 

Evropa 

Albánie    230 V / 50 Hz 

Belgie     230 V / 50 Hz 

Bělorusko    230 V / 50 Hz 

Česká republika   230 V / 50 Hz 

Dánsko    230 V / 50 Hz 

Estonsko    230 V / 50 Hz 

Finsko    230 V / 50 Hz 

Francie    230 V / 50 Hz 

Chorvatsko    230 V / 50 Hz 

Irsko     230 V / 50 Hz 

Island     230 V / 50 Hz 

Itálie     230 V / 50 Hz 

Kypr     230 V / 50 Hz 

Litva     230 V / 50 Hz 

Lotyšsko    230 V / 50 Hz 



Lucembursko   230 V / 50 Hz 

Maďarsko    230 V / 50 Hz 

Moldávie    230 V / 50 Hz 

Německo    230 V / 50 Hz 

Nizozemí    230 V / 50 Hz 

Norsko    230 V / 50 Hz 

Rakousko    230 V / 50 Hz 

Polsko    230 V / 50 Hz 

Portugalsko    230 V / 50 Hz 

Rumunsko    230 V / 50 Hz 

Rusko     230 V / 50 Hz 

Řecko     230 V / 50 Hz 

Slovensko    230 V / 50 Hz 

Slovinsko    230 V / 50 Hz 

Spojené království   230 V / 50 Hz 

Španělsko    230 V / 50 Hz 

Švédsko    230 V / 50 Hz 

Švýcarsko    230 V / 50 Hz 

Ukrajina    230 V / 50 Hz 

 

Afrika 

Alžírsko    127-220 V / 50 Hz 

Angola    220 V / 50 Hz 

Benin     220 V / 50 Hz 

Botswana    220 V / 50 Hz 

Burkina Faso    220 V / 50 Hz 

Burundi    220 V / 50 Hz 

Čad     220 V / 50 Hz 

Dahomey    220 V / 50 Hz 

Egypt     220 V / 50 Hz 

Etiopie    220 V / 50 Hz 

Gabon    220 V / 50 Hz 

Gambie    230 V / 50 Hz 

Ghana    240 V / 50 Hz 



Jihoafrická republika  220-240 V / 50 Hz 

Kamerun    127-220 V / 50 Hz 

Keňa     240 V / 50 Hz 

Kongo     220 V / 50 Hz 

Lesotho    220-240 V / 50 Hz 

Libérie    120 V / 60 Hz 

Libye     115-220 V / 50 Hz 

Malawi    230 V / 50 Hz 

Mali     220 V / 50 Hz 

Mauricius    230 V / 50 Hz 

Mauritánie    220 V / 50 Hz 

Maroko    127-220 V / 50 Hz 

Mosambik    220 V / 50 Hz 

Namibie    220 V / 50 Hz 

Niger     220 V / 50 Hz 

Nigérie    230 V / 50 Hz 

Pobřeží slonoviny   220 V / 50 Hz 

Rwanda    220 V / 50 Hz 

Senegal    110 V / 50 Hz 

Sierra Leone    230 V / 50 Hz 

Somálsko    220 V / 50 Hz 

Středoafrická republika  220 V / 50 Hz 

Súdán     240 V / 50 Hz 

Svazijsko    220 V / 50 Hz 

Tanzanie    230 V / 50 Hz 

Togo     127-220 V / 50 Hz 

Tunisko    127-220 V / 50 Hz 

Uganda    240 V / 50 Hz 

Zair     220 V / 50 Hz 

Zambie    220 V / 50 Hz 

Zimbabwe    220 V / 50 Hz 

 

Asie 

Abú Zabí    230 V / 50 Hz 



Afghánistán    220 V / 50 Hz 

Arménie    220 V / 50 Hz 

Ázerbájdžán     220 V / 50 Hz 

Bahrajn    110-230 V / 50 Hz, 60 Hz 

Bangladéš    230 V / 50 Hz 

Barma    240 V / 50 Hz 

Brunej     240 V / 50 Hz 

Čína     220 V / 50 Hz 

Filipíny    110-220 V / 60 Hz 

Gruzie    220 V / 50 Hz 

Hong Kong    220 V / 50 Hz 

Indie     230-250 V / 50 Hz, 60 Hz 

Indonésie    127-220 V / 50 Hz 

Írán     220 V / 50 Hz 

Irák     220 V / 50 Hz 

Izrael     230 V / 50 Hz 

Japonsko    110-220 V / 50 Hz, 60 Hz 

Jemen    220 V / 50 Hz 

Jordánsko    220 V / 50 Hz 

Kambodža    220 V / 50 Hz 

Katar     240 V / 50 Hz 

Kazachstán    220 V / 50 Hz 

Kyrgyzstán    220 V / 50 Hz 

Korea (Jižní)    110-220 V / 60 Hz 

Korea (Severní)   220 V / 50 Hz 

Kuvajt     240 V / 50 Hz 

Laos     220 V / 50 Hz 

Libanon    110-220 V / 50 Hz 

Malajsie    240 V / 50 Hz 

Omán     240 V / 50 Hz 

Pákistán    230 V / 50 Hz 

Saúdská Arábie   127-220 V / 50 Hz 

Singapur    230 V / 50 Hz 

Spojené arabské emiráty  220 V / 50 Hz 



Srí Lanka    230 V / 50 Hz 

Sýrie     220 V / 50 Hz 

Tchaj-wan    110-220 V / 60 Hz 

Tádžikistán     220 V / 50 Hz 

Thajsko    220 V / 50 Hz 

Turecko    220 V / 50 Hz 

Turkmenistán   220 V / 50 Hz 

Uzbekistán    220 V / 50 Hz 

Vietnam    110-220 V / 50 Hz 

___________________________________________________________________ 
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