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Úvod 

Identifikace 
výrobku 

Tento návod k obsluze obsahuje pokyny nezbytné pro bezpe�né použití výrobku, jak rovn�ž 
popis konfigurace a provozu hleda�e (lokátoru). 
P�ed zapnutím za�ízení si návod k obsluze d�kladn� p�e�t�te. 

Na štítcích za�ízení se nachází sériová �ísla. 
Prosíme, zapište je do níže uvedených polí a vždy je používejte v rámci kontaktu se servisem 
Sonel S.A. 

P�ijíma� LKO-1000:  _________________________ 
Vysíla� LKN-1000:  _________________________ 
Lokaliza�ní vedení .......... m:  _________________________ 
Svorky N-2:  _________________________ 
Separa�ní adaptér AS-1:  _________________________ 
Vysílací sonda NAD-1:  _________________________ 
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Symboly Symboly použité v tomto návodu mají následující význam: 

Typ Popis 

Nebezpe�í 
Indikace situace s bezprost�edním nebezpe�ím nebo ohrožením, která m�že mít za následek smrt 

nebo vážné poškození zdraví. 

Varování Indikace situace s možným nebezpe�ím nebo ohrožením, která m�že mít za následek smrt nebo 

vážné poškození zdraví. 

Upozorn�ní Indikace situace s možným nebezpe�ím nebo ohrožením, anebo použití za�ízení v rozporu s jeho 

ur�ením, která m�že mít za následek smrt nebo vážné poškození zdraví. 

D�ležitá upozorn�ní, které je nutné uplatnit v praxi, protože zajiš�ují efektivní a technicky správné 

použití za�ízení. 
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1. Všeobecné informace 
1.1 Jak používat tento návod? 

Rejst�ík 

Ozna�ení za�ízení 

Doporu�ujeme, abyste k aktivnímu používání za�ízení p�istoupili teprve po pozorném p�e�tení tohoto 
návodu. Rejst�ík se nachází na konci tohoto návodu k obsluze.�
Na hleda�i (p�ijíma�i) a vysíla�i signálu se nachází popisné štítky, které obsahují d�ležité informace 
zobrazené pomoci obrázk�. V návodu je v�tšina z nich popsaná.�

Návod k obsluze hleda�e LKZ-1000 7
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1.2. Všeobecné informace 

Popis Hleda� LKO-1000 (p�ijíma�) se používá k detekci podzemních kabel� vysílajících 
elektromagnetické signály, které vytvá�í elektrický proud, jenž kabelem prochází. 
Vysíla� LKN-1000 je používán k vyvolání signálu ve vedení, které mohou nevysílat vlastní 
elektromagnetické signály nebo ze zvláštních d�vod� je nelze detekovat. Generátor signálu je nutný 
k provedení m��ení hloubky uložení kabelu. 

Hledací a lokaliza�ní souprava, která je v tomto návodu popsaná, výrazným zp�sobem zlepšuje 
proces hledání a detekování podzemní infrastruktury a p�ispívá ke snížení rizika a náklad� 
spojených s poškozením podzemního vedení. Detekce elektromagnetických signál� závisí na 
vodivosti hledaného kabelu (kovových drát�) a vysílaných signálech, jež vznikají v d�sledku 
elektrického proudu, který daným kabelem prochází. 

Je nutné pamatovat, že hleda� nemusí detekovat všechny podzemní objekty, a proto výkopy musí 
být provedeny p�esn� a s velkou opatrností. Je nutné vzít v úvahu bezpe�ný systém prací, který 
zahrnuje plánování prací s dostate�ným �asovým p�edstihem, využití eviden�ních map, 
použití hleda�� (lokátor�) a generátor� signálu a p�ijetí bezpe�ných pracovních postup� spojených s 
výkopovými pracemi. 

Upozorn�ní Pokud hleda� záporn� indikuje objekt, neznamená to, že indikovaný kabel nebo jiný objekt se 
zaru�en� na daném míst� nenachází. V podzemí se mohou nacházet instalace, které nevysílají 
žádné signály. 
LKZ-1000 m�že detekovat nekovové objekty, jako nap�. plastové trubky používané k vedení vody 
nebo plynu, pouze s použitím vhodného p�íslušenství. 

8 Návod k obsluze hleda�e LKZ-1000 
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P�íslušenství Dopl�ky navržené pro zvýšenou detekci objekt�, které nevytvá�í elektromagnetické signály nebo 
signály s velmi nízkou intenzitou. 

Kontrola funk�nosti Tato funkce je ur�ena ke kontrole, zda za�ízení pracuje správn�. Více informací na toto téma
získáte v kapitole "P�íloha A. Kontrola funkcí". 

9



1.3. Za�ízení a p�íslušenství 

Všeobecné informace LKZ-1000 je sestava ur�ená k detekci kabel� a jiných podzemních objekt� kovového a 
nekovového charakteru. 

Základní 
sestava: 

P�ehled 
dalšího 
p�íslušenství: 

a) hleda�/lokátor (p�ijíma�) LKO-1000  (WMXXLKO1000)
b) vysíla� LKN-1000    (WMXXLKN1000) 
c) pouzdro L-6               (WAFUTL6)
d) měřicí sonda pro zaražení do země       (WASONG15)

a) lokaliza�ní vedení (k detekci
nekovových trubek):
- 30 m (WAPRZPN30) 
- 50 m (WAPRZPN50) 
- 80 m (WAPRZPN80) 

10

b) vysílací sonda NAD-1       (WASONNAD1) 
c) separa�ní adaptér AS-1  (WAADAAS1PL)
d) svorky N-2                            (WACEGN2)

d
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2. Použití hleda�e 
2.1 Všeobecné informace 

Pracovní režimy • Pasivní režimy (Power a Rádio)
• Aktivní režimy (8 kHz a 33 kHz)
• Automatický režim (kombinace režim� Power a Rádio)

Elektromagnetické 
signály 

Elektromagnetický signál je vysílán lokální podzemní infrastrukturou, pokud p�es ní prochází 
elektrický proud. Hleda� tyto signály zpracovává a jejich p�ítomnost signalizuje na p�íru�ním 
displeji. 

Pasivní detekce N�které ze signál� se v lokální podzemní infrastruktu�e b�žn� vyskytují, a proto mohou být snadno 
detekovány hleda�em. V této situaci m�žeme mluvit o pasivní detekci. Tyto signály jsou 
generovány sítí pro p�enos elekt�iny a rozhlasovými vysíla�i. 

Aktivní detekce N�které kovové vodi�e neuvol�ují elektromagnetické signály. Tyto instalace mohou být detekovány 
induktivn� pomoci generátoru signálu. 

M��ení hloubky M��ení hloubky je možné pouze pomoci vysíla�e nebo sondy. Hloubka je m��ena do st�edu vodi�e 
nebo sondy. 

Zóna ohrožení Hleda� generuje poplašný zvukový signál indikující p�ítomnost nebo blízkost lokalizovaného 
vedení, které emituje signál b�hem provozu v režimu 8 kHz, 33kHz a Power. 

Maximální hladina 
signálu 

Pomáhá p�esn� lokalizovat vedení, jelikož si na ur�itou dobu ukládá do pam�ti nejvyšší hladinu 
signálu. 

Návod k obsluze hleda�e LKZ-1000 11



2.2 Popis hleda�e LKO-1000 (p�ijíma�) 

 

a) Panel displeje 
Obsahuje tla�ítka ur�ená k ovládání za�ízení. 
b) Reproduktory (umíst�né uvnit� z levé a pravé strany) 

jsou aktivní b�hem provozu v režimu Power a také ve 
chvíli, když je detekován signál. 

c) Tla�ítko On/Off 
Pro spušt�ní hleda�e tla�ítko zmá�kn�te a p�idržte. Pro 
vypnutí hleda�e tla�ítko uvoln�te. 
d) Zámek krytu baterie 
Stisknutím tla�ítka odblokujete víko umož�ující 
p�ístup do prostoru pro baterie. 
e) Prostor pro baterie 
Za�ízení pracuje se šesti bateriemi LR6 (AA). Baterie je 
nutné vym�nit nejednou v souladu s pokyny. 
f) Patka 

Patku je nutné vym�nit pokaždé, když dojde k jejímu 
opot�ebení. 

12 Návod k obsluze hleda�e LKZ-1000
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Panel displeje 

a) Ukazatel intenzity signálu 
Zobrazuje intenzitu signálu p�ijímaného hleda�em (lokátorem). 

b) Ukazatelé pracovního režimu 
Informují o zvoleném pracovním režimu: Power, Rádio, 8 kHz, 33 kHz, Automatický (jako 
na obrázku - zespoda nahoru). 

c) Funk�ní tla�ítko „F” 
Používá se k výb�ru pracovního režimu. 

d) Sv�telné �idlo 
Automaticky zapne/vypne podsvícení displeje vlivem okolních sv�telných 
podmínek. 

e) Ukazatel stavu baterie 
Zobrazuje stav nabití baterie. Po�et �árek se snižuje soum�rn� s poklesem energie v 
baterii. Vym��te baterie, když ukazatel stavu nabití zobrazuje prázdnou baterii. 

f) Tla�ítko „i” 
Slouží ke zm�n� nastavení a detekce hloubky lokalizovaného objektu. 

g) Klí� 
Signalizuje �as, kdy má být hleda� p�edán zp�t výrobci k provedení pravidelné kontroly 
nebo, pokud dojde k selhání za�ízení, do servisu. 

h) Jednotky m��ení 
Hloubka se zobrazuje v metrech nebo stopách a palcích. 

i) Alfanumerický displej 
Alfanumerický displej zobrazujíce aktuální nastavení hleda�e a hloubku m��ení. 

j) Ukazatel zóny nebezpe�í 
Indikuje výskyt m�lce vedeného kabele nebo výskyt jiného objektu na malé hloubce. Ikona, která se nachází na displeji, zobrazuje režim 
m��ení - lineární nebo sondou. 

Návod k obsluze hleda�e LKZ-1000 13



2.3 Konfigurace a d�ležité informace 

LKZ-1000 má celou �adu nastavení, které se m�že uživatel p�izp�sobit dle vlastních 
preferencí. Na displeji LKO-1000 se mimo jiné zobrazují následující informace: 

Nastavení Popis 

EST 
Provádí kontrolu funkcí hardwaru a softwaru hleda�e; pokud je kontrola ukon�ena s kladným 
výsledkem, na displeji se zobrazí nápis PAS , v opa�ném p�ípad� se na displeji zobrazí nápis 
ERR. 

H.Z Aktivuje nebo deaktivuje varování o zón� s možným nebezpe�ím. 

VOL Ovládání hlasitosti reproduktor� (0-10). 

HLD Nastavení maximálního intervalu zobrazení (0 - 5 sekund). 

SSI Digitální zobrazení intenzity signálu. 

CST Nastavení kontrastu displeje (0-15). 

M/I Zobrazuje jednotky, ve kterých se m��ení provádí. 

CAL Zobrazuje datum p�íští servisní prohlídky ve formátu DD/MM/RR. 

TEL Zobrazuje telefonní �íslo výrobce. 

I.D. Zobrazuje název operátora. 

PWR Zobrazuje místní nastavení pro režim Power. Abyste získali více informací, p�ejd�te ke kapitole 
"P�íloha B. Frekvence a nap�tí elektrického proudu ve sv�t�". 

SR# Zobrazuje výrobní �íslo za�ízení. 

VER Zobrazuje verzi softwaru. 

Návod k obsluze hleda�e LKZ-1000 
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P�ístup a konfigurace 
funkcí 

1. Zapn�te LKO-1000. 

2. Ujist�te se, že p�ijíma� pracuje v režimu Power. Pokud je to nutné, stiskn�te tla�ítko funkce „F” 
a vyberte pracovní režim Power. 

 

3. Stiskn�te a podržte tla�ítko "i" po dobu 2 sekund. Uložené nastavení se zobrazí na displeji. 
 4. Stiskn�te tla�ítko funkce „F” a vyberte požadovanou funkci. 
 5. Stiskn�te tla�ítko "i" a vyberte požadované nastavení. 
 6. Stiskn�te tla�ítko funkce "F" pro aktivaci/nastavení funkcí. 

 7. Stiskn�te tla�ítko "i", uložte nastavení a ukon�ete režim nastavení. 

 

Nebezpe�í Hleda� nemusí v režimu Power detekovat elektrické objekty, pokud je p�izp�soben jinému 
frekven�nímu pásmu sít�. 

 Bezpe�nostní opat�ení: 
P�ed použitím se ujist�te, že hleda� je nakonfigurován pro práci s frekven�ním pásmem 
elektrického proudu platným ve Vaší zemi. Volitelné frekvence jsou 50 a 60 Hz. Abyste získali více 
informací, p�ejd�te ke kapitole "P�íloha B. Frekvence a nap�tí elektrického proudu ve sv�t�". 
V p�ípad� pochybností se obra�te na spole�nost Sonel S.A. 

Návod k obsluze hleda�e LKZ-1000 15

Vým�na baterií Baterie je nutné vym�nit (nebo dobít 
akumulátory) ve chvíli, když se na ukazateli 
stavu baterie zobrazí minimální úrove� nabití. 
Za tímto ú�elem je nutné: 
1. Stiskn�te zámek krytu baterie a vyjm�te 

p�ihrádku na baterie z prostoru pro baterie. 
2. Vym��te všech 6 baterií za nové - typ LR6 

(AA) nebo dobijte akumulátory (typ D). 

 

Doporu�ujeme používat alkalické baterie. 
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Doporu�ení na Zobrazení stavu Popis 
displeji pro zónu možného 
nebezpe�í 

 

Zóna pro ohrožení je zapnuta. 

 

 

Zóna pro ohrožení je zapnuta, alarm. 

 

 

Zóna pro ohrožení je vypnuta. 

16 Návod k obsluze hleda�e LKZ-1000 

2.4 Zóna ohrožení 
Popis 

Hleda� LKO-1000 generuje poplašný zvukový signál indikující p�ítomnost nebo blízkost lokalizovaného 
vedení, které emituje signál b�hem provozu v následujících režimech: 

• Power 
• 8 kHz nebo 33 kHz 

• Automatický režim (pouze v režimu Power) 
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Upozorn�ní 

Pokud hleda� záporn� indikuje objekt, neznamená to, že indikovaný kabel nebo jiný objekt se zaru�en� 
na daném míst� nenachází. V podzemí se mohou nacházet instalace, které nevysílají žádné signály. 
Hleda� m�že detekovat nekovové vedení nebo objekty, jako nap�. plastové trubky používané k vedení 
vody nebo plynu, pouze s použitím vhodného p�íslušenství. 
Bezpe�nostní opat�ení: 

Výkopové práce musí být provedeny vždy s velkou opatrností. 

Návod k obsluze hleda�e LKZ-1000 
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2.5 Detekce podzemních kabel� 

Test za�ízení Následující testová sekvence je provedena vždy po zapnutí za�ízení. 

18 
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Spušt�ný test 
Signalizace provedení 

testu 
Informace na štítku 

Emise zvukového 
signálu. 

Zvuk je b�hem 
provád�ného testování 
zapnutý. 

 

Indikátor intenzity 
signálu. 

Intenzita signálu se 
zobrazuje vzestupn�. 

Ukazatel pracovního 
režimu. Krátce zvýrazn�ný. 

Ukazatel stavu baterie. Krátce zvýrazn�ný. 

Údaje na displeji, 
ukazatel režimu hloubky. 

Krátce zvýrazn�ný. 

Po této sekvenci za�ízení p�ejde do pracovního režimu Power s maximální citlivostí. 

Návod k obsluze hleda�e LKZ-1000 

Proces detekce kabel� Proces detekce kabel� je možné rozd�lit na t�i zp�soby: 
• kontinuální/p�erušovaná detekce, 
• p�esná detekce umíst�ní kabelu, 
• detekce sm�ru vedení kabelu. 
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Kontinuální/p�eruš
ovaná detekce 
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    Za�ízení se automaticky p�epne do 
režimu Power a bude nastavena 
maximální pracovní citlivost. 

Automatický režim kombinuje výhody 
vyplývající se simultánní detekce v 
režimu Power a Rádio a umož�uje 
potvrdit p�ítomnost sít� podzemní 
infrastruktury již v po�áte�ní fázi 
detekování. P�esn�jší zjišt�ní polohy 
(identifikaci) zajistí provoz v jednom 
pracovním režimu detekce. 

    

 

1. Je nutné ur�it prostor, na kterém mají být provedeny výkopové práce. 

2. B�hem provozu v režimu Power p�ejd�te klikat� vymezeným prostorem zleva doprava a 
p�ijíma� LKO-1000 držte pevn� ve svislé poloze (za�ízením nehoupejte). P�i oto�ení se o 90 
stup�� celý postup detekce zopakujte. 
Ujist�te se, že hleda� držíte pevn� ve svislé poloze a nízko nad zemí. 

3. Proces detekce opakujte tak dlouho, dokud nedojde k vyhledání signálu nebo dosažení 
uspokojivých výsledk� m��ení ozna�eného prostoru. 
V p�ípad� detekce kabelu uslyšíte zvukový signál; intenzita signálu se na displeji b�hem 
chození nad kabelem bude m�nit. 

4. Proces detekce zopakujte v režimu Rádio. 

Vyhledávání kabel� ve vybraném prostoru musí být provedeno alespo� v režimech Power a 
Rádio, protože ne všechny kabely (nap�. n�které elektrické) vysílají dostate�n� silné signály. 
Tyto kabely mohou být detekovány v režimu Rádio nebo v rámci aktivních režim�. 
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"Zónu ohrožení" je možné zvolit b�hem provozu v pracovním režimu Power, 8 kHz, 33 kHz a 
automatickém režimu. Zp�sobí, že hleda� generuje výstražný zvukový signál indikující blízkost 
hledaného kabelu. 

P�esná detekce 
umíst�ní kabelu.  

 

Po návratu na místo, kde intenzita 
p�ijímaného signálu byla nejv�tší, 
ur�ete p�esnou polohu kabelu - 
nachází se p�ímo pod hleda�em, kde 
úrove� signálu zobrazená na displeji 
je nejvyšší. Hlasitost zvukového 
signálu se automaticky p�izp�sobí 
síle signálu zobrazeného na displeji, 
aby p�esná detekce lokalizace kabelu 
byla snazší.�

• K ozna�ení pr�b�h vedení kabelu m�žete použít k�ídu nebo barvu, ale nikdy nepoužívejte 
kolíky, které je nutné zapíchnout do zem�. 

• Ukazatel intenzity signálu totiž nezobrazuje informace týkající se velikosti, hloubky nebo 
typu kabelu. 

Maximální hodnota 
Po aktivaci funkce pro maximální hodnotu se na displeji zobrazí maximální hodnota 
intenzity signálu uložená b�hem detekování kabelu. Maximální hodnota se m�že 
zobrazit po dobu od 0 do 5 sekund. 
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Detekce sm�ru vedení 
kabelu 

 

1. Hleda� umíst�te p�ímo nad 
kabelem. 

2. Hleda� oto�te kolem jeho osy. 
3. T�leso hleda�e se bude nacházet v 

ose kabelu, pokud ukazatel 
intenzity signálu ukáže minimum; 
hleda� zobrazí maximální intenzitu 
signálu, pokud se bude nacházet 
svisle k trase kabelu.  

M��ení hloubky 

 

1. Vyvolání signálu v kabelu - viz 
3. kapitola „Použití generátoru 
signálu". 

2. Vyberte režim 33 kHz nebo 8 kHz, 
abyste p�izp�sobili pracovní 
frekvenci hleda�e frekvenci 
generátoru signálu. Hleda� 
umíst�te p�ímo nad a pod úhlem 90 
stup�� k drátu. 

3. Stiskn�te a uvoln�te tla�ítko "i". 
4. Na displeji se zobrazí hloubka 

uložení kabelu a zobrazí se ikona 
lineárního režimu. 
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• Zapnutí indikace hloubky sondy zp�sobí chybné nam��ení hodnot, nap�. není zohledn�ný 
pr�m�r trubky. 

• K ozna�ení trasy kabelu používejte vždy k�ídu nebo barvu, nikdy nepoužívejte kolíky nebo jiné 
p�edm�ty, které je nutné zapíchnout do zem�. 

• V prostoru výkopových prací se mohou nacházet i jiné kabely než jenom ty, jejichž hloubka 
položení byla nam��ena. 

• Nam��ené hodnoty budou p�esn�jší, pokud budou provád�né p�ímo nad kabelem, a to v 
míst�, kde kabel není ohnutý, nek�ižuje se s ostatními a neodchylují se od n�ho odbo�ky jiným 
sm�rem. 

• M��ení je nutné zopakovat, p�i opakovaném m��ení držte hleda� 10 cm nad zemí a o danou 
hodnotu upravte získaný výsledek. 

Nam��ené hloubkové hodnoty nemusí odpovídat skute�nému umíst�ní objektu, pokud hleda� 
obdrží signál vyslaný nap�. sondou nebo lokaliza�ním vedením z trubky. Tento signál pochází od 
osy vedení nebo sondy - je to d�ležité ve chvíli, když signál pochází ze sondy, která se nachází v 
trubce s velkým pr�m�rem! 
Bezpe�nostní opat�ení: 
Nam��enou hloubkovou hodnotu je nutné vždy upravit s ohledem na pr�m�r zkoumaného 
objektu. 

Varování 

Zobrazená a skute�ná hloubka: 
d1 - hloubka zobrazena hleda�em LKO-1000 = 
hloubka vzhledem k ose kabelu. 
d2 - skute�ná hloubka umíst�ní objektu. 
Je nutné vzít v úvahu rozdíl mezi hodnotami d1 
a d2! 

22 Návod k obsluze hleda�e LKZ-1000
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1. Po zapnutí sondy je nutné 
nastavit požadovanou frekvenci 
(viz 7. kapitola „Použití sondy"). 

2. U p�ijíma�e LKO-1000 vyberte 
režim (33 kHz nebo 8 kHz) v 
souladu s pracovní frekvencí 
sondy, následn� umíst�te hleda� 
p�ímo nad a v ose sondy (viz 7. 
kapitola „Použití sondy"). 

3. Následn� stiskn�te a p�idržte 
tla�ítko "i" po dobu 2 sekund. 

4. Na displeji se zobrazí hodnota 
hloubky sondy a rozsvítí se její 
ikona. 

5. M��ení je nutné zopakovat, p�i 
opakovaném m��ení držte hleda� 10 
cm nad zemí a o danou hodnotu 
upravte získaný výsledek. 

 

• Zapnutí lineární hloubky zp�sobí zkreslení nam��ené hloubkové hodnoty. 
• K ozna�ení umíst�ní objektu používejte vždy k�ídu nebo barvu, nikdy nepoužívejte 
kolíky nebo jiné p�edm�ty, které je nutné zapíchnout do zem�. 
• V prostoru výkopových prací se mohou nacházet i jiné kabely než jenom ty, jejichž hloubka 
uložení byla nam��ena. 
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Zobrazená hloubka a pr�m�r:

Pokud se sonda nachází v trubce s velkým 
pr�m�rem, je nutné pamatovat na fakt, že 
zobrazená nam��ená hodnota nemusí odpovídat 
skute�né hloubce objektu. 

Varování 

Informa�ní kódy 
spojené s m��ením 
hloubky 

Bezpe�nostní opat�ení: 
Odczyt gł�boko	ci nale
y zawsze skorygowa� o 	rednic� wykrywanego obiektu. 
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Informa�ní kód Popis 
Informace na štítku 

za�ízení 

 

metry 

stopy - 
palce 

Objekt je položen p�íliš m�lce, aby bylo 
možné správn� zobrazit jeho hloubku. 
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Informa�ní kód Popis 
Informace na štítku 

za�ízení 

 

metry 

stopy - 
palce 

Objekt se nachází p�íliš hluboko. 

 

 

Signál, který LKO-1000 p�ijímá, je p�íliš 
slabý na to, aby bylo možné správn� ur�it 
hloubku objektu. 

 

 

Signál, který LKO-1000 p�ijímá, je p�íliš silný 
na to, aby bylo možné m��ení správn� 
provést. 
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Informa�ní kód Popis Informace na štítku 
za�ízení 

 

Funkce m��ení hloubky není dostupná. LKO-
1000 pracuje režimu, který neumož�uje 
provést m��ení hloubky objektu. 
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3. Použití vysíla�e LKN-1000 
3.1 Všeobecné informace 

Detekce signálu Vysíla� vytvá�í signál v podob� elektrického proudu v kovovém objektu (kabelu), což umož�uje detekci a 
identifikaci vedeného kabelu p�ijíma�em LKO-1000, který pracuje na stejné frekvenci. 

Pracovní režimy 
K dispozici jsou t�i pracovní režimy: 
• 8 kHz pro práci v prostoru s velkým množstvím hust� vedených kabel�, 
• 33 kHz pro práci v normálním terénu, 

• smíšený 8 kHz + 33 kHz je dostupný v galvanickém režimu a umož�uje pohodnou práci v prostoru s 
hustou sítí kabel�. P�ijíma� m�že pracovat v obou režimech. 

Popis 

Aktivní detekce je termín, který se �asto užívá v situaci, když se použije vysíla� - generátor signálu vyvolá signál 
v kabelu, což umožní snadnou detekci jeho pr�b�hu. Použití generátoru signálu výrazn� zlepšuje detekci kabel�, 
které nevysílají žádné signály. 
Signál vytvo�ený generátorem m�že být aktivován v kabelu dv�ma zp�soby: 
• Induk�ní režim (8 kHz nebo 33 kHz): 
Indukce je snadný zp�sob, jak vyvolat signál v kabelu bez nutnosti fyzického p�ipojení generátoru ke kabelu. 
Generátor signálu k p�enosu signálu využívá vnit�ní anténu, je ale nutné si uv�domit, že signál bude vyvolán 
rovn�ž v ostatních kabelech, které se nacházejí v blízkosti vysíla�e. 
• Galvanický režim (8 kHz nebo 33 kHz anebo smíšený režim 8 kHz + 33 kHz) - je to nejefektivn�jší zp�sob, 

jak vyvolat signál v kabelech, tento režim by m�l být využíván všude tam, kde je to jen možné. Sada kabel� 
generátoru signálu je p�ipojena ke kabelu, který bude detekován a identifikován. 

 

• Pravd�podobnost, že b�hem provozu v pracovním režimu 8 kHz p�ejde signál na jiné kabely je menší, díky 
�emu je detekce v prostoru s hustou sítí kabel� mnohem snazší. 

• Režim 33 kHz je vhodný pro práci v normálním terénu. 
• Smíšený režim 8 + 33 kHz (pouze p�i galvanickém p�ipojení) se hodí do prostoru s hustou sítí kabel�, kde 

oba režimy 8 nebo 33 kHz umož�ují dosáhnout velmi dobré výsledky m��ení. Nejlepších výsledk� je možné 
dosáhnout prost�ednictvím p�epínání režim� (pracovní frekvence) na p�ijíma�i LKO-1000. 
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3.2 Konstrukce vysíla�e 

Jednotlivé �ásti 
vysíla�e LKN-1000 

 

a) Kryt prostoru pro baterii 
b) Prostor pro p�íslušenství 
c) Sonda 
d) Zásuvka pro p�ipojení 

používá se k p�ipojení dalšího p�íslušenství (sada 
kabel� s krokosvorkami, lokaliza�ní kabel, svorky). 

e) Ovládací panel frekvence a napájení 
používá se k nastavení vhodné frekvence a 
napájení, aktuální hodnoty zobrazeny pomoci LED 
diod. 

f) Tla�ítko Mute 
jeho stisknutí ztlumí zvuk z reproduktor�. 

g) Ukazatel pracovního režimu 
zobrazuje aktivní pracovní režim - galvanický nebo 
induk�ní. 

h) Ovládání intenzity signálu, ovládání 
výkonu generátoru: 
- úrove� 1 - minimální výkon, svítí nejnižší výkon, 
- úrove� 4 - maximální výkon, svítí všechny diody, 
- výchozí nastavenou hodnotou je úrove� 2. 

i) Tla�ítko On/Off a indikátor stavu baterie 
zapíná / vypíná vysíla�, dioda ukazuje, kdy je 
nutné baterie vym�nit. 

j) Reproduktor 
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Vým�na baterií Ukazatel  stavu nabití baterie za�ne blikat ve chvíli, když dojde k poklesu energie na úrove�, kdy 
jsou baterie již vybité a je nutné je vym�nit (nebo nabít akumulátory). Pokud chcete vym�nit 
baterie je nutné: 

1. odšroubovat dva šrouby p�idržující kryt 
prostoru pro baterie a následn� kryt 
odstranit, 

2. vym�nit všechny baterie na nové 
alkalické baterie LR20 (typ "D") nebo 
vyjmout akumulátory a nabít je. 

Varování Možné nebezpe�í úrazuelektrickým                    
proudem 

- p�ed vyjmutím baterií/akumulátor� je 
nutné od vysíla�e odpojit veškeré 
p�íslušenství. 
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3.3 Detekce podzemních kabel� pomoci vysíla�e LKN-1000 

Test za�ízení Níže uvedená testová sekvence je provedena vždy po zapnutí za�ízení LKN-1000. 

Spušt�ný test Signalizace provedení testu 

 

Emise zvukového signálu. Ukazatel b�hem testu z�stává aktivní. 

LED diody. Diody v pr�b�hu testu svítí. 

Volba výchozí (p�ednastaveného) režimu. 

Automaticky se aktivuje režim 33 kHz a 2. 
úrove� intenzity signálu. Induk�ní režim je 
výchozím nastavením pouze v tom p�ípad�, že 
k zásuvce nejsou p�ipojené žádné kabely nebo 
jiné p�íslušenství. 
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Provoz vysíla�e v 
induk�ním režimu 

 

 

1. Zapn�te vysíla� a sledujte indikace diod. Pokud je to nutné, vym��te baterie. 
2. Nastavte výstupní výkon a frekvenci (vhodnou pro danou situaci). 
3. Vysíla� LKN-1000 umíst�te nad podzemní sítí kabel�, šipky na plášti za�ízení by m�ly 

sm��ovat v souladu s p�edpokládaným sm�rem vedení kabelu. 
4. Signál je aktivován p�ímo v podzemních kabelech pomoci vnit�ní antény za�ízení. 
5. B�hem sledování vedení kabelu p�ijíma� LKO-1000 musí být nastaven na stejnou frekvenci 

(viz 2. kapitola „Použití hleda�e"). 
• Pracujte minimáln� ve vzdálenosti 10 m od vysíla�e, aby negativn� neovlivnil provoz 

p�ijíma�e. V p�ípad� pot�eby zm��te polohu vysíla�e. 
• Nejv�tší efektivita práce je p�i frekvenci 33 kHz. 
• Signál proniká i do sousedních objekt� v závislosti na hloubce jejich uložení a sm�ru. 
• Snížení intenzity signálu m�že prodloužit pracovní dobu za�ízení a odb�r v�tšího množství 

energie z baterií, ale pravd�podobnost, že signál pronikne na sousední kabely (objekty) se 
výrazn� sníží. 
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1. Zapn�te vysíla� LKN-1000 a zkontrolujte stav baterií. P�ipojte zástr�ku kabelové 
soustavy k vysíla�i. 

2. Sondu zastr�te do zem� (nejd�íve se ujist�te, že tam nejsou žádné kabely), k sond� p�ipojte 
�erný vodi�. 

3. �ervený vodi� p�ipojte k testovanému objektu. 
4. Vyberte frekvenci a úrove� výstupního výkonu. Když signál dosáhne odpovídající 

úrove�, LED dioda tento stav oznámí a vysílaný signál se zm�ní z pulsa�ního na stálý. 
5. B�hem detekce kabelu (podzemních objekt�) hleda� musí pracovat ve stejném režimu 

jako generátor (viz 2. kapitola „Použití hleda�e”). 
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Provoz vysíla�e v 
galvanickém režimu 
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P�ipojení soustavy vodi�� ke kabelu, který je pod nap�tím m�že vést k úrazu elektrickým 
proudem! 

Bezpe�nostní opat�ení: 
Soustavu vodi�� nep�ipojujte p�ímo k objektu, který je pod nap�tím. 

 

• P�i použití pozemní sondy se ujist�te, že v podzemí nejsou vedeny žádné kabely. Nejd�íve 
zkontrolujte terén pomoci hleda�e. 

• �erný vodi� m�že být p�ipojen ke kovovým vodi��m vy�nívajícím ze zem�. 
• V p�ípad�, že p�da je velmi suchá bez známek vlhkosti (nap�. suchý písek), se z d�vodu 

lepší vodivosti doporu�uje polít pozemní sondu vodou. 
• Pokud stále zvuk není nep�etržitý, zkontrolujte místo p�ipojení vodi�� a odstra�te veškeré 

ne�istoty. 

Potenciáln� vysíla� m�že generovat nap�tí ohrožující lidské zdraví elektrickým 
proudem. 
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4. Využití lokaliza�ního vedení: 30 m (WAPRZPN30), 50 m 
(WAPRZPN50) nebo 80 m (WAPRZPN80) 

4.1 Všeobecné informace 
Popis Lokaliza�ní vedení umož�uje detekování trubek a kabel� s malým pr�m�rem, které neemitují 

elektrické signály. M�že být používáno jak v lineárním režimu, tak v režimu sondy. 

4.2 Všeobecné informace o lokaliza�ním vedení 

a) Ukon�ení vedení: Režim sondy 
Používá se k p�esnému ozna�ení 
konce lokaliza�ního vedení. 
b) Vedení: Lineární režim 

Elastické, potažené skelným vláknem, 
uvnit� se nacházejí m�d�né vodi�e 
p�enášející signál. 

c) Zdí�ky pro p�ipojení signálu 
Používají se k p�ipojení generátoru 
signálu. 

d) Rám 
Používá se k navíjení flexibilního vedení 
(kabelu). M�že být použit ve svislé (na 
výkresu), nebo ve vodorovné poloze. 
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4.3 Detekce podzemních objekt� pomoci lokaliza�ního vedení 

Použití lokaliza�ního 
vedení v lineárním 
režimu 

1. Lokaliza�ní vedení vložte do trubky 
(kanálu) na p�íslušnou délku. 

2. P�ipojte soustavu vodi�� do 
zásuvky vysíla�e. 

3. Sondu zastr�te do zem� (nejd�íve se 
ujist�te, že tam nejsou žádné 
kabely), k sond� p�ipojte �erný vodi�. 

4. �ervený vodi� zapojte do zdí�ky 
„+” rámu lokaliza�ního vedení. 

5. Zapn�te vysíla� a zkontrolujte stav 
baterií. 

6. Vyberte frekvenci a úrove� 
výstupního výkonu. Když signál 
dosáhne odpovídající úrove�, LED 
dioda 
tento stav oznámí a vysílaný signál 
se zm�ní z pulsa�ního na nep�etržitý. 

7. B�hem detekce kabelu (podzemních 
objekt�) hleda� musí pracovat ve 
stejném režimu jako generátor (viz 2. 
kapitola „Použití hleda�e”). 

• P�i použití pozemní sondy se ujist�te, že v podzemí v míst� jejího vražení do zem� nejsou 
vedeny žádné kabely. Nejd�íve zkontrolujte terén pomoci hleda�e. 
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• B�hem provozu musí být lokaliza�ní vedení roztažené alespo� do poloviny své délky. 

Použití lokaliza�ního 
vedení v režimu sondy 

1. Lokaliza�ní vedení vložte do trubky(kanálu) na p�íslušnou délku. 

2. Vedení zapojte do zásuvky vysíla�e a �ervený vodi� následn� do zdí�ky „+" rámu 
lokaliza�ního vedení; �erný vodi� pak do zdí�ky rámu lokaliza�ního vedení. 

 3. Vyberte frekvenci a úrove� výstupního výkonu. Když signál dosáhne odpovídající úrove�, 
LED diodatento stav oznámí a vysílaný signál se zm�ní z pulsa�ního na nep�etržitý. 

 4. B�hem detekce kabelu (podzemních objekt�) hleda� musí pracovat ve stejném režimu jako 
generátor (viz 2. kapitola „Použití hleda�e”). 
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5. Použití vysílacích svorek 
5.1 Všeobecné informace 

Popis Svorky N-2 zajiš�ují bezpe�ný zp�sob aktivování signálu v telekomunika�ních kabelech apod. 
P�ipojují se k vysíla�i a upev�ují ke kabelu. Proud, který proplouvá detekovaným kabelem, 
nebude narušen aktivovaným signálem ze svorek. 

5.2 Popis svorek N-2 

Stavba svorek 
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a) Koncovka pro p�ipojení k 
vysíla�i 

b) �elisti 
c) Rukoje� 
d) Kabel 

5.3 Detekce podzemních kabel� pomocí svorek 

Použití svorek 1. Svorky p�ipojte ke generátoru signálu. 
 2. Otev�ete �elisti svorky a umíst�te jej kolem kabelu, který bude detekován. 

 3. Zapn�te vysíla� LKN-1000 a vyberte požadovanou pracovní frekvenci. Pokud z vysíla�e je slyšet 
nep�erušovaný zvuk, znamená to, že signál má vhodnou úrove�. 

 4. B�hem sledování vedení kabelu hleda� (p�ijíma�) LKO-1000 musí být nastaven na stejnou frekvenci. 

 • Ujist�te se, že �elisti dob�e p�iléhají k detekovanému kabelu. 
 • Nejlepší pracovní výsledky svorka dosáhne v režimu 33 kHz. 
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V p�ípad� p�ipojení svorek k aktivnímu kabelu celým systémem m�že projít nebezpe�né elektrické 
nap�tí. 

Nebezpe�í Bezpe�nostní opat�ení: 
P�ed p�ipojením svorek k aktivnímu kabelu je nutné je nejd�íve p�ipojit k vysíla�i LKN- 1000. 

 
Na kabelu se m�že vyskytnout elektrické nap�tí, které zp�sobí úraz elektrickým proudem.  

Nebezpe�í Bezpe�nostní opat�ení: 
Svorky nepoužívejte, pokud elektrický kabel nemá izolaci, nebo je poškozená. Pokud máte o stavu 
kabelu pochybnosti, svorky rad�ji nepoužívejte. 
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6. Použití separa�ního adaptéru AS-1 
6.1 Všeobecné informace 

Popis Separa�ní adaptér zajiš�uje bezpe�í b�hem aktivace signálu v elektrických kabelech, které jsou 
pod nap�tím. K okruhu je p�ipojen pomoci zástr�ky vložené do elektrické zásuvky; vysílá signál, 
který m�že být detekován v kabelu. Proud v elektrických kabelech není aktivovaným signálem 
žádným zp�sobem rušen. 
Adaptér m�že být p�ipojen k sí�ovému nap�tí <250V. 

6.2 Popis separa�ního adaptéru 

Jednotlivé �ásti 
separa�ního 
adaptéru 

 

a) Zástr�ka do elektrické zásuvky 
b) Izolátor signál� 
c) Koncovka pro p�ipojení k vysíla�i 
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6.3 Detekce podzemních kabel� pomoci separa�ního adaptéru 

Použití separa�ního 
adaptéru 

1. Separa�ní adaptér p�ipojte k vysíla�i LKN-1000. 
2. Separa�ní adaptér p�ipojte k elektrické zásuvce, která je pod nap�tím. Ujist�te se, že zástr�ka 

a koncovka jsou dob�e p�ipevn�né. 
3. Zapn�te vysíla� a vyberte požadovanou pracovní frekvenci. Pokud z vysíla�e je 

slyšet nep�erušovaný zvuk, znamená to, že signál má vhodnou úrove�. 
4. B�hem sledování vedení kabelu hleda� (p�ijíma�) LKO-1000 musí být nastaven na stejnou 

frekvenci. 

• Elektrická zásuvka musí být pod nap�tím <250V. 
• Nejlepší pracovní výsledky dosahuje v režimu 33 kHz. 
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Nebezpe�í 

 

Nebezpe�í 

Zástr�ka adaptéru p�ipojená k elektrické zásuvce se nachází pod nap�tím.  
Bezpe�nostní opat�ení: 
Separa�ní adaptér musí být nejd�íve p�ipojen k vysíla�i a teprve potom k elektrické zásuvce. 

V zásuvce nebo na kabelu se m�že vyskytnout elektrické nap�tí, které zp�sobí úraz 
elektrickým proudem. 
Bezpe�nostní opat�ení: 
Adaptér nepoužívejte, pokud kabel nemá izolaci, nebo je poškozená.  Pokud máte o stavu 
kabelu pochybnosti, adaptér rad�ji nepoužívejte. 
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Hlavní �ásti sondy 

7. Použití vysílací sondy NAD-1 
7.1 Všeobecné informace 

Popis Sonda je dvoufrekven�ním vysíla�em signálu, který slouží ke sledování 
vedení kanaliza�ního potrubí, kanalizace a dalších objekt� bez elektrických signál�. Sonda m�že 
být p�ipevn�na k r�znému druhu za�ízení, nap�. k drenážním prut�m, vrtným soupravám nebo 
kamerám. Je napájena baterií 1.5 V LR6 (AA), takže na rozdíl od jiného druhu p�íslušenství 
nemusí být p�ipojena k vysíla�i. 
Signál vysílaný sondou se liší od signálu vysílaného testovaným objektem; nejsiln�jší signál je 
p�ijímán p�ímo nad sondou, slabší z p�ední a zadní �ásti sondy. Z tohoto d�vodu je sonda 
detekována speciální metodou. LKO-1000 má digitální ukazatel intenzity signálu (možnost SSI 
nastavena na ON), který výrazn� usnad�uje celý proces detekce. 

 Digitální ukazatel intenzity signálu se nachází na panelu hleda�e. 

7.2 Sonda 

 

a) LED dioda 
b) T�leso sondy 
c) Baterie LR6 (AA) 
d) Víko se závitem M10 

Sonda je vybavena závitem M10 a obsahuje adaptéry jak pro evropské, tak britské drenážní pruty. 
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Zm�na pracovní 
frekvence sondy 

1. Odšroubujte a sejm�te kryt. Vložte baterii symbolem "plus" sm�rem 
dovnit�. 
Nasa�te zp�t kryt. 

2. Držte sondu ve vertikální poloze. Zkontrolujte, zda zelená LED dioda 
trvale svítí. 

3. Po�kejte asi 10 sekund, dokud LED dioda neza�ne blikat. 
4. Sonda je p�ipravena k provozu v režimu 33 kHz, když LED 

dioda za�ne blikat. 
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P�echod do pracovního režimu 33 kHz: 
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P�echod do pracovního režimu 8 kHz:

 

1. Odšroubujte a sejm�te kryt sondy. Vložte baterii symbolem "plus" 
sm�rem dovnit�. Nasa�te zp�t kryt. 

2. Držte sondu ve vertikální poloze. Zkontrolujte, zda zelená LED dioda 
trvale svítí. 

3. Oto�te sondu LED diodou sm�rem dol� a po�kejte asi 1 sekundu. 
4. Sondu oto�te zp�t nahoru. Ujist�te se, že dioda zm�nila barvu 

na jantarovou a stále svítí. 
Pokud LED dioda svítí stále zelen�, zopakujte kroky 1 až 4. 
5. Po�kejte asi 10 sekund, dokud jantarová barva LED diody 

neza�ne blikat. 
6. Sonda je p�ipravena k provozu v režimu 8 kHz, když LED dioda za�ne 
blikat. 

Po provedení kontroly pracovního režimu sondy pomoci LKO-1000, který pracuje na stejné 
frekvenci, sonda m�že být p�ipevn�na k drenážnímu prutu nebo jinému p�edm�tu, který 
umožní její zavedení do testovaného objektu. 
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7.3 Detekce podzemních objekt� pomoci sondy 

Detekce sondy 

 

1. Jd�te v souladu s p�edpokládaným sm�rem 
vodi�e a neustále sledujte displej. Intenzita 
detekovaného signálu bude r�st a klesat 
(stejn� jako na obrázku); nejsiln�jší signál 
bude p�ímo nad sondou. Digitální ukazatel 
intenzity signálu zobrazí nejvyšší hodnotu ve 
chvíli, když se hleda� bude nacházet p�ímo 
nad sondou. 

2. Vra�te se k místu, kde hleda� ukázal 
nejsiln�jší signál. Pohybujte p�ijíma�em LKO-
1000 zleva doprava, až se na digitálním 
displeji zobrazí nejvyšší hodnota intenzity 
signálu. Zobrazená hodnota umožní ur�it 
p�esnou polohu sondy. 
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M��ení svislé 
kanalizace 

3. M��ení hloubky 
M��ení hloubky m�že být provedeno pomoci hleda�e nacházejícího se p�ímo nad sondou a v 
její ose (oto�te LKO-1000 kolem jeho osy, abyste našli bod, ve kterém je p�ijímaný signál 
nejsiln�jší). Následn� stiskn�te a p�idržte tla�ítko "i" po dobu 2 sekund. Hloubka polohy sondy 
se zobrazí na displeji a pod ním bude zobrazena ikona signalizující provoz v pracovním 
režimu sondy. 

• Pro pohodlné m��ení ozna�ujte terén každé 3-4 m. 
• Pro usnadn�ní si tento proces nacvi�te nad zemí. 

 

Pokud zkoumáte svislou kanalizaci, 
musíte využít metodu umíst�ní sondy ve 
svislé poloze, abyste nap�. mohli najít 
zakopaný pr�lez nebo poklop. Hleda� 
detekuje více signál� a nulový bod ve 
st�edu. Toto je velmi p�esná metoda, ale 
je nutné, aby se sonda nacházela ve 
vertikální poloze. 
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8. 
8.1 

Skladování a p�eprava 

P�eprava 

P�eprava v terénu B�hem p�epravy za�ízení v terénu je nutné se vždy ujistit, že je použito originální balení. 

Automobilová p�eprava Za�ízení nikdy nep�evážejte voln� bez p�ipevn�ní, protože v d�sledku nárazu a vibrací m�že dojít 
k jeho poškození. Vždy musí být p�epravováno ve vhodném p�epravním obalu a �ádn� zajišt�no. 

Zásilka B�hem letecké, lodní a vlakové p�epravy vždy používejte originální balení - p�epravní obal a 
pouzdro, aby za�ízení bylo �ádn� zajišt�né, protože v d�sledku nárazu a vibrací m�že dojít k jeho 
poškození. 

Zásilka, p�eprava baterií B�hem p�epravy nebo podání zásilky se osoba zodpov�dná za za�ízení musí ujistit, že jsou 
dodrženy p�íslušné platné národní a mezinárodní p�edpisy. P�ed p�epravu nebo zásilkou se 
obra�te na kancelá� p�epravní spole�nosti. 

8.2 Skladování 

Za�ízení P�i skladování za�ízení dodržujte teplotní limity, a to zejména v lét�, když je za�ízení ponecháno 
uvnit� vozidla. V 9. kapitole „Technické údaje" se nacházejí informace o p�ípustných teplotních 
limitech. 

Pokud plánujete za�ízení delší dobu nepoužívat, vyjm�te z n�ho baterie, aby nedošlo k úniku 
elektrolytu. 
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8.3 �išt�ní a sušení 

Vlhké za�ízení, pouzdro, obal, p�nové vložky a další p�íslušenství je nutné sušit v teplot� 
nep�ekra�ující 40°C/104°F. Do pouzdra je možné vložit (zabalit) jen zcela suché za�ízení. 

 
Je nutné dávat pozor, aby veškeré zástr�ky a vodi�e byly vždy suché; odstra�te veškeré 
ne�istoty nacházející se na zástr�kách spojovacích kabel�. 
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9. Technické údaje 
9.1 Technické údaje hleda�e (p�ijíma�e) LKO-1000 

Návod k obsluze hleda�e LKZ-1000 49 

Typový rozsah detekce Režim Vzdálenost podél kabelu 
Režim Power délka kabelu 

Režim Rádio délka kabelu 

Pracovní režim s lokaliza�ním vedením délka lokaliza�ního kabelu 
  

 

Pracovní rozsah Režim Hloubka 
Režim Power do 3 m 

Režim Rádio do 2 m 

Pracovní režim generátoru signálu do 3 m 
  

 

Typová p�esnost m��ení 
hloubky 

Nespolehlivost m��ení 

10% hloubky v lineárním režimu nebo režimu sondy 

od 0.3 do 3.0 m (1 do 10 ft) 
  

 

Pracovní frekvence Režim Frekvence 

Režim Power 50 Hz nebo 60 Hz 

Režim Rádio od 15 kHz do 60 kHz 

Režim 8 kHz 8,192 kHz 
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Panel displeje 
• Displej složený ze 48 sloupc� 
• Ukazatel 5 pracovních režim� 
• Ukazatel stavu baterie 
• Ukazatel hloubky uložení vodi�e 
 

• Ukazatel hloubky uložení sondy 
• Integrované podsvícení displeje 
• Ukazatel ro�ního servisu 
•3 alfanumerické displeje o rozm�rech 5x7 bod� 

 
 

Klávesnice 

 
 
Reproduktory 

Režim Frekvence 

33 kHz 32,768 kHz 

Automatický režim Režim Power a Rádio 

2 membránová tla�ítka 

 

• 2 reproduktory: 

 

Intenzita zvukového signálu: 85 dBA @ 30 cm 
Zvuk: Režim Power, Rádio a Automatický režim: nep�etržitý 

zvuk (jiná intenzita pro každý tón). 
Režim 8 kHz a 33 kHz: p�erušovaný zvuk (jiná 
intenzita pro každý tón). 
Všech p�t tón� se r�zní. 
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Rozm�ry 

Vnit�ní baterie Typ: 
Typová pracovní doba: 

6 alkalických baterií typu LR6 (AA) 
40 hodin p�erušovaného provozu v okolní teplot� 20 °C v režimu 
8 kHz nebo 33 kHz 

Hmotnost 2,7 kg 
(v�etn� baterií) 

Návod k obsluze hleda�e LKZ-1000 51 



LKZ-1000 manuál PL 1_5_Layout 1 26-10-12 08:25 Strana 52 

Environmentální 
parametry 
použití 

Shoda s místními 
p�edpisy 

• Požadavky týkající se �ásti 15 FCC (platné v USA) 
• Sonel S.A. tímto prohlašuje, že hleda� LKO-1000 spl�uje hlavní požadavky a ustanovení 
evropského na�ízení �. 1999/5/ES. 

Za�ízení 1. t�ídy m�že být v souladu s evropským na�ízením �. 1999/5/ES (R&TTE) 
p�edm�tem obchodní nebo servisní �innosti ve všech zemích Evropské unie. 
• Shoda pro státy, které se ne�ídí evropským na�ízením �. 1999/5/ES nebo požadavky 

FCC, musí být p�ed uvedením do prodeje nejd�íve schválena. 

Frekven�ní pásmo Od 50Hz do 60kHz 

Výstupní výkon Pouze p�íjem 

Typ Popis 
Teplota  Provoz 

Skladování 

od -20°C do +50°C  

od -40°C do +70°C 

Ochrana  Ochrana proti vod�, 
prachu a písku 

IP54 (IEC 60529)  
Ochrana proti prachu 

Vlhkost   95% vlhkost vzduchu, bez kondenzace. 
Negativní dopad kondenzace vodní páry lze 
snížit periodickým osušováním za�ízení. 
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9.2 Technické údaje vysíla�e LKN-1000 

Typový rozsah detekce Režim Vzdálenost 

Induk�ní režim 150 m 

Galvanický režim 250 m 

Pracovní frekvence • 8,192 kHz (8 kHz) nebo 
• 32,768 kHz (33 kHz) 

Displej • zobrazení režimu - 2 x LED 
• ukazatel pracovní frekvence - 2 x LED 
• ukazatel stavu baterie 
• signalizace intenzity výstupního signálu - 3 x LED 

Klávesnice 4 membránová tla�ítka 

Vestav�né reproduktory 

Napájení 

Intenzita zvukového signálu:                       85dBA @ 30cm 
Zvuk:                                                            režim 8kHz - nízký zvuk 

režim 33 kHz - vysoký zvuk 
induk�ní režim: p�erušovaný zvuk 
galvanický režim: p�erušovaný zvuk pokud chybí 
spojení nebo je nedosta�ující; nep�erušovaný, pokud 
je vše OK 

Typ:  4 alkalické baterie typu LR20 - typu D (sou�ást dodávky) nebo 
akumulátory typu D 

Typová pracovní doba: 30 hodin p�erušované práce v okolní teplot� 20°C v galvanickém režimu 
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Hmotnost 2,4 kg 
(v�etn� baterií) 

Environmentální 
parametry použití 

Typ Popis 

Teplota Provoz 
Skladování 

od -20°C do +50°C 
od -40°C do +70°C 

Ochrana proti 
vod�, prachu a 
písku 

Otev�ený kryt IP54 (IEC 60529) 
Ochrana proti prachu 

Kryt je zav�ený a 
zajišt�ný. 

IP65 (IEC 60529) Odolný v��i pylu. 
Odolnost proti vod� do 1 m, do�asné pono�ení do vody. 

Vlhkost 95% vlhkost vzduchu, bez kondenzace. Negativní dopad 
kondenzace vodní páry lze snížit periodickým osušováním 
za�ízení. 
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Shoda s místními p�edpisy  

Výstupní výkon 

• Požadavky týkající se �ásti 15 FCC (platné v USA) 
• Sonel S.A. tímto prohlašuje, že hleda� LKO-1000 spl�uje hlavní 
požadavky a ustanovení evropského na�ízení �. 1999/5/ES. 

Za�ízení 1. t�ídy m�že být v souladu s evropským na�ízením �. 
1999/5/ES (R&TTE) p�edm�tem obchodní nebo servisní 
�innosti ve všech zemích Evropské unie. 
 

• Shoda pro státy, které se ne�ídí evropským na�ízením �. 1999/5/ES nebo 
požadavky FCC, musí být p�ed uvedením do prodeje nejd�íve schválena. 

Maximáln� 1 W, b�hem p�ipojení k podzemní infrastruktu�e inženýrských 
sítí terénu, odpor 100  nebo menší. 
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9.3 Technické údaje lokaliza�ního vedení 30 m, 50 m, 80 m. 

Maximální hloubka 
umíst�ní 

Oba režimy, Lineární a Sonda: Obvykle 3,0 m 

Vzdálenost detekce Maximáln�: 30 m (WAPRZPN30); 50 m (WAPRZPN50); 80 m (WAPRZPN80). V 
závislosti na délce kabelu na bubnu. 

Pracovní frekvence 
• 8,192 kHz (8 kHz) 
• 32,768 kHz (33 kHz) 

Hmotnost 7,3kg 

56 
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Typ Popis 
Teplota Provoz 

Skladování 
od -20°C do +50°C 
od -40°C do +70°C 

Ochrana proti vod�, 
prachu a písku 

Rám IP54 (IEC 60529) 
Ochrana proti prachu 

Lokaliza�ní vedení Možnost úplného pono�ení do vody 

Vlhkost 95% vlhkost vzduchu, bez kondenzace. 
Negativní dopad kondenzace vodní páry lze 
snížit periodickým osušováním za�ízení. 
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Shoda s místními p�edpisy • Požadavky týkající se �ásti 15 FCC (platné v USA) 
• Sonel S.A. tímto prohlašuje, že Lokaliza�ní vedení spl�uje hlavní požadavky a ustanovení

evropského na�ízení �. 1999/5/ES. 
Za�ízení 1. t�ídy m�že být v souladu s evropským na�ízením �. 1999/5/ES (R&TTE) p�edm�tem 
obchodní nebo servisní �innosti ve všech zemích Evropské unie. 

• Shoda pro státy, které se ne�ídí evropským na�ízením �. 1999/5/ES nebo požadavky FCC, musí být
p�ed uvedením do prodeje nejd�íve schválena.



9.4 Technické údaje vysílací sondy NAD-1 

Pracovní frekvence • 8,192 kHz (8 kHz) nebo
• 32,768 kHz (33 kHz)

Vnit�ní baterie Typ: 

Typová pracovní doba: 

1 alkalická baterie typu LR6 (AA) 

40 hodin p�erušovaného provozu v okolní teplot� 20 °C v 
režimu 8 kHz nebo 33 kHz 
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Hmotnost 0,18kg 
(v�etn� baterie) 

Návod k obsluze hleda�e LKZ-1000 

Rozm�ry p�ístroje 
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Environmentální parametry 
použití 

Shoda s místními 
p�edpisy 

• Požadavky týkající se �ásti 15 FCC (platné v USA) 

• Sonel S.A. tímto prohlašuje, že sonda spl�uje hlavní požadavky a ustanovení evropského na�ízení �. 
1999/5/ES. 

 Za�ízení 1. t�ídy m�že být v souladu s evropským na�ízením �. 1999/5/ES (R&TTE) 
p�edm�tem obchodní nebo servisní �innosti ve všech zemích Evropské unie. 

 

 

• Shoda pro státy, které se ne�ídí evropským na�ízením �. 1999/5/ES nebo požadavky FCC, musí být 
p�ed uvedením do prodeje nejd�íve schválena. 
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Typ Popis 
Teplota Provoz 

Skladování 
od -20°C do +50°C  
od -40°C do +70°C 

Ochrana Ochrana proti vod�, 
prachu a písku 

Možnost úplného pono�ení do vody 

Vlhkost 95% vlhkost vzduchu, bez kondenzace. 
Negativní dopad kondenzace vodní páry lze 
snížit periodickým osušováním za�ízení. 
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9.5 Technické údaje separa�ního adaptéru AS-1 

Pracovní frekvence  • 8,192 kHz (8 kHz) nebo 
• 32,768 (33kHz) 

Rozm�ry p�ístroje 

 

Hmotnost 0,15 kg 

Environmentální 
parametry použití 

Typ Popis 

Teplota Provoz 
Skladování 

od -20°C do +50°C  
od -40°C do +70°C 

Ochrana Ochrana proti vod�, 
prachu a písku 

IP54 (IEC 60529)  
Ochrana proti prachu 

Vlhkost 95% vlhkost vzduchu, bez kondenzace. 
Negativní dopad kondenzace vodní páry lze 
snížit periodickým osušováním za�ízení. 
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Návod k obsluze hleda�e LKZ-1000 61

Shoda s místními 
p�edpisy 

• Požadavky týkající se �ásti 15 FCC (platné v USA)
• Sonel S.A. tímto prohlašuje, že Spojovací soustava spl�uje hlavní požadavky a ustanovení

evropského na�ízení �. 1999/5/ES.
Za�ízení 1. t�ídy m�že být v souladu s evropským na�ízením �. 1999/5/ES (R&TTE) 
p�edm�tem obchodní nebo servisní �innosti ve všech zemích Evropské unie. 

• Shoda pro státy, které se ne�ídí evropským na�ízením �. 1999/5/ES nebo
požadavky FCC, musí být p�ed uvedením do prodeje nejd�íve schválena. 



9.6 Technické údaje vysílacích svorek N-2 

Pracovní frekvence  32,768 kHz (33 kHz) 
                                                 v rámci spole�ného provozu s generátorem signálu pracujícím s frekvencí 33kHz. 

Hmotnost 

Environmentální 
parametry 
použití 

0,354 kg

Typ Popis 

Teplota Provoz 
Skladování 

od -20°C do +50°C od -40°C do +70°C 

Ochrana Ochrana proti vod�, 
prachu a písku 

IP54 (IEC 60529) Ochrana proti prachu 

Vlhkost 95% vlhkost vzduchu, bez kondenzace. 
Negativní dopad kondenzace vodní páry lze 
snížit periodickým osušováním za�ízení. 
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Shoda s 
místními 

�edpisy • Požadavky týkající se �ásti 15 FCC (platné v USA)

• Sonel S.A. tímto prohlašuje, že vysílací svorky N-2 spl�ují hlavní požadavky a ustanovení evropského
na�ízení �. 1999/5/ES.

Za�ízení 1. t�ídy m�že být v souladu s evropským na�ízením �. 1999/5/ES (R&TTE) p�edm�tem 
obchodní nebo servisní �innosti ve všech zemích Evropské unie. 

• Shoda pro státy, které se ne�ídí evropským na�ízením �. 1999/5/ES nebo požadavky FCC, musí být
p�ed uvedením do prodeje nejd�íve schválena.
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P�íloha A 

A.1 

Kontrola funkcí 
Kontrola hleda�e (p�ijíma�e) LKO-1000 

Kontrola funkcí P�ed zahájením m��ení se doporu�uje provést kontrolu za�ízení, stavu baterie a základních funkcí. 
Výše uvedená kontrola by se m�la skládat z následujících �inností: 

1. Kontrola 
• Pláš�  Pláš� za�ízení musí být bez viditelných poškození. 
• Ozna�ení  Etikety, štítky a jiná ozna�ení musí být �itelné a nepoškozené. Ovládací panel 

spolu se zna�ením nesmí být poškozený ani poškrábaný. 
• Kryt baterie  Kryt baterie musí být uzam�en. 
• Prostor pro baterie  Všechny kontakty a pružiny, které se v prostoru pro baterie nachází, musí být 

bez koroze a sám prostor musí být bez ne�istot. 
• Kontakty baterie  Kontakty baterie musí být bez koroze. 

Po ukon�ení kontroly celkového stavu hleda�e, je možné provést audiovizuální test. 

2. Audiovizuální test displeje 
Po stisknutí tla�ítka On/Off hleda� zkontroluje stav displeje a reproduktor�, p�i �emž zvýrazní �árky na 
�árovém displeji, stejn� jako ukazatele pracovního režimu a funkcí, jak rovn�ž displej pro zobrazení 
hloubky, ukazatel stavu baterie bude b�hem testu displeje svítit. Všechny LCD displeje musí být pln� 
funk�ní a za�ízení musí emitovat zvukový signál. 
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 3. Baterie / Automatická kontrola 
Pokud po stisknutí tla�ítka On/Off nedojde k žádné reakci, nebo po testu displeje se zobrazí 
informace, že baterie jsou vybité (symbol m�že rovn�ž blikat), je nutné baterie vym�nit. 
Používejte jen alkalické baterie. Všechny baterie vym��te najednou. 

Kontrola 
provozuschopnosti 
hleda�e 

Ú�elem tohoto postupu je ov��ení provozuschopnosti hleda�e. Test je nutné provést v prostoru, 
ve kterém se neobjevují žádné elektromagnetické rušivé prvky nebo zá�ení, které by vycházely z 
podzemního kabelového systému. 
1. Zapn�te LKO-1000. 

2. B�hem provozu v pracovním režimu Power stiskn�te tla�ítko „i" a po�kejte, až se zobrazí aktuální 
nastavení. 
3. Stiskn�te tla�ítko funkce „F” tak dlouho, dokud se na displeji nezobrazí nápis EST. 
4. Stiskn�te tla�ítko „i” a spus�te test. 
5. Pozorn� pozorujte informa�ní nápisy, které se zobrazí na displeji: 
PAS znamená, že za�ízení pracuje ve stanových mezích (rozp�tí) a je pln� funk�ní. 
ERR znamená, že za�ízení pracuje mimo stanovené meze (rozp�tí) a je nutné je odeslat do 
servisu. 

•  Pokud se na displeji stále zobrazuje informa�ní zpráva ERR, zopakujte test na jiném míst�. 

 
• Pokud je výsledek testu negativní, hleda� automaticky celý test zopakuje. 
• Pokud výsledek dalších test� bude rovn�ž negativní, odešlete za�ízení do servisu. 

Kontrola m��ení 
hloubky Kontrolní m��ení hloubky je lépe provést v prostoru, ve kterém již známe hloubku položení 

kabelového systému. 

1. Zapn�te hleda� LKO-1000 a ujist�te se, že pracuje v režimu 33 kHz. 
2. Hleda� umíst�te v pozici pravého úhlu nad vedením. 
3. Pro provedení m��ení hloubky stiskn�te a následn� uvoln�te tla�ítko "i". 
4. Zkontrolujte zobrazený výsledek m��ení hloubky. 
5. Pokud zobrazený výsledek m��ení se liší od normálních hodnot, nebo se na displeji zobrazí 

kód chyby, hleda� odešlete do servisu. 
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A.2 Kontrola vysíla�e LKN-1000 

Kontrola funkcí Ú�elem tohoto postupu je ov��ení provozuschopnosti vysíla�e. 

P�ed zahájením m��ení se doporu�uje provést kontrolu za�ízení, stavu baterie a základních 
funkcí. 

• Zkušební prostor musí být bez podzemní infrastruktury a kabelového systému (viz níže uvedený
obrázek).

1. Kontrola

• Pláš�
• Ozna�ení

• Kryt baterie
• Prostor pro baterie

• Kontakty baterie

Pláš� za�ízení musí být bez viditelných poškození. Etikety, štítky a jiná 
ozna�ení musí být �itelné a nepoškozené. Ovládací panel spolu se 
zna�ením nesmí být poškozený ani poškrábaný. 
Kryt baterie musí být uzam�en. 
Všechny kontakty a pružiny, které se v prostoru pro baterie nachází, 
musí být bez koroze a sám prostor musí být bez ne�istot. 
Kontakty baterie musí být bez koroze. 

Po ukon�ení kontroly celkového stavu generátoru signálu, je možné provést audiovizuální test. 

2. Audiovizuální test displeje
Zapn�te vysíla�. Všechny LED diody se rozsvítí a ozve se zvukový signál. Všechny LED musí být
funk�ní a zvukový signál slyšitelný.
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3. Kontrola baterie 
Vybitá baterie je signalizována blikajícím ukazatelem stavu baterie. V tomto p�ípad� baterie 
vym��te za nové, nebo dobijte akumulátory. Všechny baterie vym��te najednou. Používejte jen 
alkalické baterie. 

Kontrola provozuschopnosti vysíla�e Testování by m�lo prob�hnout mimo vliv elektromagnetického pole. 

1. P�ed zahájením testu zkontrolujte stav nabití baterií/akumulátor�, po kontrole vysíla� vypn�te. 
2. Soustavu vodi�� zapojte do zásuvky vysíla�e a následn� propojte krokosvorky nacházející se 
na koncích �erného a �erveného vodi�e. 
3. P�idržte frekven�ní tla�ítko a zapn�te vysíla� LKN-1000 (frekven�ní tla�ítko musí být stisknuté 
až do chvíle zahájení rozší�eného testu). 
4. Pozorujte informa�ní nápisy, které se zobrazí na displeji: 

Kontrola induk�ního 
režimu 

Displej režimu: Induk�ní dioda svítí. 

Frekven�ní 
displej: 

Frekven�ní dioda svítí, indikuje 
probíhající test. 

Displej režimu: Induk�ní dioda nesvítí. 

Kontrola režimu pro 
p�ipojení 

Displej režimu: Dioda pro p�ipojení svítí. 

Frekven�ní 
displej: 

Frekven�ní diody svítí, indikují probíhající 
test. 

Displej režimu: Dioda pro p�ipojení nesvítí. 

5. Výsledky testu: 
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Kladný výsledek Ukazatel stavu baterie: Dioda bliká. 

Zvuk: P�erušovaný trojitý zvukový signál se 
st�ídáním vysoký - nízký. 

Negativní výsledek Ukazatel stavu baterie: Dioda bliká. 

Zvuk: Nízký zvukový signál. 

 Displej režimu: Dioda „pro p�ipojení” nebo „indukce” 
svítí v závislosti na možné chyb�. 

Frekven�ní displej: Frekven�ní dioda bliká a indikuje chybu. 

 

• Pokud za�ízení zobrazí chybu, zkontrolujte, zda je kabel dob�e p�ipojený. 
Pokud b�hem testu dojde k chyb�, test se nep�eruší, za�ízení nebude možné v pracovním 
režimu zapnout ani po vypnutí (p�erušení testu). 

• Pokud výsledky další test� budou rovn�ž negativní, za�ízení odešlete do servisu. 
Pokud n�který z test� nebude ukon�en zp�tným signálem, nebo zobrazený výsledek se 
bude lišit od normálních výsledk�, vysíla� LKN-1000 odešlete do servisu. 
POZOR! Potenciáln� vysíla� m�že generovat nap�tí ohrožující lidské zdraví elektrickým 
proudem. V p�ípad� manipulace s nechrán�nými nebo neizolovanými spoji zachovejte zvýšenou 
opatrnost, zvlášt� pak p�i manipulaci s propojovací soustavou. M�li byste také varovat všechny 
osoby nacházející se v nejbližším okolí. 
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A.3 Kontrola lokaliza�ního vedení 

Kontrola funkcí Ú�elem tohoto postupu je ov��ení provozuschopnosti lokaliza�ního vodi�e. 

Za ú�elem provedení testu je nutné zajistit: 
• Vysíla� LKN-1000 ke generování signálu nastavený v režimu Sondy nebo Lineárním režimu.
• Soustavu vodi�� p�iložených k lokaliza�nímu vedení.

Soustavu vodi�� p�ipojte k vysíla�i LKN-1000, �ervený vodi� následn� zapojte do zdí�ky „+” v 
rámu lokaliza�ního vedení a �erný vodi� do zbylé zdí�ky rámu. Vysíla� zapn�te a signál nastavte 
na minimum takovým zp�sobem, aby zvukový signál byl konstantní. Po odpojení �erného vodi�e 
od vysíla�e zvukový signál musí být p�erušovaný. 

Pokud provedený test nebude ukon�en zp�tným signálem, nebo zobrazený výsledek se 
bude lišit od normálních výsledk�, lokaliza�ní vedení odešlete do servisu. 
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70 Návod k obsluze hleda�e LKZ-1000 

A.4 Kontrola sondy 

Kontrola funkcí Ú�elem tohoto postupu je ov��ení provozuschopnosti sondy uživatelem. 

Za ú�elem provedení testu je nutné zajistit: 

• Hleda� LKO-1000 (p�ijíma�) ur�ený k detekci signál�.
• Zkušební prostor musí být bez podzemní infrastruktury a kabelového systému (viz uvedený obrázek).

1. Kontrola
• Pláš� Pláš� musí být bez viditelného poškození, t�snící kroužek a závit šroubu musí 

být neporušený. 

Po ukon�ení kontroly celkového stavu sondy je možné provést test provozuschopnosti a zkontrolovat 
stav baterie. 

2. Test LED diod
Zapn�te sondu, LED displej se rozsvítí.

3. Kontrola baterie
Tmavá LED dioda a krátký dosah detekce signálu ukazuje na nízkou úrove� energie v bateriích.
Používejte jen alkalické baterie.

1. Zapn�te sondu a aktivujte režim 33 kHz.
2. Na hleda�i LKO-1000 nastavte režim 33 kHz a nasm�rujte ho na sondu (viz uvedený obrázek).
3. Ve vzdálenosti 2 m hleda� musí ukazovat maximální hodnoty.
4. Tento postup zopakujte pro sondu a hleda� nastavený v režimu 8 kHz.
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Pokud n�který z test� nebude ukon�en zp�tným signálem, nebo zobrazený výsledek se 
bude lišit od normálních výsledk�, sondu odešlete do servisu. 
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P�íloha B Frekvencea nap�tíelektrického proudu ve sv�t�

Severní Amerika 
 

Kanada 120V / 60Hz 
Mexiko 120V / 50Hz, 60Hz 
Spojené Státy 120V / 60Hz 

St�ední Amerika 
 

Nizozemské Antily 110-127 V/50Hz 
Barbados 115V / 50Hz 
Belize 110-220V / 60Hz 
Bermudy 115V / 60Hz 
Guatemala 115-230V / 60Hz 

Haiti 110-220V / 60Hz 
Honduras 110-220V / 60Hz 
Jamajka 220V / 50Hz 
Kostarika 120V / 60Hz 
Kuba 115-120V / 60Hz 

Nikaragua 120V / 60Hz 
Panama 120V / 60Hz 

Portoriko 120V / 60Hz 
Dominikánská Republika 110-220V / 60Hz 
Salvador 120-240V/60Hz 

Trinidad a Tobago 115-230V / 60Hz 
Bahamské ostrovy 115V / 60Hz 
Panenské ostrovy 120V / 60Hz 

Jižní Amerika 
 

Argentina 230V / 50Hz 
Bolívie 110V / 50Hz 

Brazílie 110-127-220V / 60Hz 
Chile 220V / 50Hz 

Ekvádor 110-220V / 60Hz 
Francouzská Guyana 220V / 50Hz 
Guyana 110-240V / 60Hz 
Kolumbie 110-220V / 60Hz 

Paraguay 220V / 60Hz 
Peru 220V / 60Hz 

Surinam 110-127V/60Hz 

Uruguay 220V / 50Hz 
Venezuela 120-240V / 60Hz 

Austrálie, Oceánie 
 

Austrálie 240V / 50Hz 
Nový Zéland 230V / 50Hz 
Fidžijské ostrovy 240V / 50Hz 
Šalamounovy ostrovy 240V / 50Hz 

Tonga ostrovy 230V / 50Hz 
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Evropa  

Albánie 230V / 50Hz 
Rakousko 230V / 50Hz 
Belgie 230V / 50Hz 
B�lorusko 230V / 50Hz 
Bulharsko 230V / 50Hz 
Chorvatsko 230V / 50Hz 
Dánsko 230V / 50Hz 
Estonsko 230V / 50Hz 
Finsko 230V / 50Hz 
Francie 230V / 50Hz 
�ecko 230V / 50Hz 
Špan�lsko 230V / 50Hz 
Holandsko 230V / 50Hz 
Island 230V / 50Hz 
Irsko 230V / 50Hz 
Itálie 230V / 50Hz 
Litva 230V / 50Hz 
Lucembursko 230V / 50Hz 
Lotyšsko 230V / 50Hz 
Moldavsko 230V / 50Hz 
N�mecko 230V / 50Hz 
Norsko 230V / 50Hz 
Polsko 230V / 50Hz 

Portugalsko 230V / 50Hz 
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�eská republika 230V / 50Hz 
Rusko 230V / 50Hz 
Rumunsko 230V / 50Hz 
Srbsko a �erná Hora 230V / 50Hz 
Slovensko 230V / 50Hz 
Slovinsko 230V / 50Hz 
Švýcarsko 230V / 50Hz 
Švédsko 230V / 50Hz 
Ukrajina 230V / 50Hz 
Ma�arsko 230V / 50Hz 
Velká Británie 230V / 50Hz 
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Afrika 
Alžírsko 127-220V / 50Hz
Angola 220V / 50Hz
Benin 220V / 50Hz
Botswana 220V / 50Hz
Burkina Faso 220V / 50Hz
Burundi 220V / 50Hz
�ad 220V / 50Hz
Dahomey 220V / 50Hz
Egypt 220V / 50Hz
Etiopie 220V / 50Hz
Gabon 220V / 50Hz
Gambie 230V / 50Hz
Ghana 240V / 50Hz
Kamerun 127-220V / 50Hz
Ke�a 240V / 50Hz
Kongo 220V / 50Hz
Lesotho 220-240V / 50Hz
Libérie 120V / 60Hz
Libye 115-220V / 50Hz
Malawi 230V / 50Hz
Mali 220V / 50Hz
Mauritánie 220V / 50Hz
Mauricius 230V / 50Hz
Maroko 127-220V / 50Hz
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Mosambik 220V / 50Hz 
Namibie 220V / 50Hz 
Niger 220V / 50Hz 
Nigérie 230V / 50Hz 
Jihoafrická republika 220-240V / 50Hz
St�edoafrická republika 220V / 50Hz
Rwanda 220V / 50Hz
Senegal 110V / 50Hz
Sierra Leone 230V / 50Hz
Somálsko 220V / 50Hz
Súdán 240V / 50Hz
Svazijsko 220V / 50Hz
Tanzanie 230V / 50Hz
Togo 127-220V / 50Hz
Tunis 127-220V / 50Hz
Uganda 240V / 50Hz
Pob�eží slonoviny 220V / 50Hz
Zair 220V / 50Hz
Zambie 220V / 50Hz
Zimbabwe 220V / 50Hz

Návod k obsluze hleda�e LKZ-1000 
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Asie  

Abú Dhabi 230V / 50Hz 
Afghánistán 220V / 50Hz 
Saudská Arábie 127-220V / 50Hz 
Arménie 220V / 50Hz 
Ázerbájdžán 220V / 50Hz 
Bahrajn 110-230V / 50Hz, 60Hz 
Bangladéš 230V / 50Hz 
Barma 240V / 50Hz 
Brunej 240V / 50Hz 
�ína 220V / 50Hz 
Kypr 240V / 50Hz 
Filipíny 110-220V / 60Hz 
Gruzie 220V / 50Hz 
Hongkong 220V / 50Hz 
Indie 230-250V / 50Hz, 60Hz 
Indonésie 127-220V / 50Hz 
Írán 220V / 50Hz 
Irák 220V / 50Hz 
Izrael 230V / 50Hz 
Japonsko 100-220V/50Hz, 60Hz 
Jemen 220V / 50Hz 
Jordánsko 220V / 50Hz 
Kambodža 220V / 50Hz 
Katar 240V / 50Hz 

Návod k obsluze hleda�e LKZ-1000 

Kazachstán 220V / 50Hz 
Kyrgyzstán 220V / 50Hz 
Severní Korea 220V / 50Hz 
Jižní Korea 110-220V / 60Hz 
Kuvajt 240V / 50Hz 
Laos 220V / 50Hz 
Libanon 110-220V / 50Hz 
Malajsie 240V / 50Hz 
Omán 240V / 50Hz 
Pákistán 230V / 50Hz 
Singapur 230V / 50Hz 
Srí Lanka 230V / 50Hz 
Sýrie 220V / 50Hz 
Tchaj-wan 110-220V / 60Hz 
Tádžikistán 220V / 50Hz 
Thajsko 220V / 50Hz 
Turecko 220V / 50Hz 
Turkmenistán 220V / 50Hz 
Uzbekistán 220V / 50Hz 
Vietnam 120-220V / 50Hz 
Spojené arabské emiráty 220V / 50Hz 
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Vyrobeno v EU 

SONEL S.A. 
Wokulskiego 11
58-100 Świdnica

Polsko

+48 74 858 38 60 
+48 74 858 38 00

Fax +48 74 858 38 09

e-mail: export@sonel.pl
www.sonel.pl




