
 
 

RD312 
Lokátor kovových poklopů 

 

Návod na použití 
 
Upravte výsuvnou tyč lokátoru podle výšky uživatele povolením šroubu na tyči a pootočením. 
 
Zapnutí Držte přístroj mimo kovové předměty (nejlépe směrem do vzduchu) a stiskněte 
zelené tlačítko dokud lokátor nevydá tikavý tón. Krátce opět stlačte zelené tlačítko stále 
v pozici směrem do vzduchu k nastavení maximální citlivosti. Lokátor začne vydávat 
přerušovaný tón. 
 
Vyhledávání Pohybujte lokátorem nad  zkoumanou oblastí ze strany na stranu s talířem 
lokátoru přibližně 5 cm nad zemí. Detekce kovového poklopu je indikována zvýšenou 
intenzitou zvukové odezvy. Jestliže lokátor reaguje velmi silně na odezvu z podzemí 
v širokém okruhu, stlačte znovu zelené tlačítko v místě odezvy a tím dosáhnete snížení 
citlivosti. 
 
Vypnutí Stlačte červené tlačítko. 
Automatický vypínací systém také zajišťuje, že přístroj nezůstane v zapnutém stavu 
neúmyslně, tzn. automaticky se vypne, není-li delší dobu používán. 
 
Upozornění Přístroj bude chybně vydávat zvukovou odezvu, jestliže bude používán příliš 
blízko jiných kovových předmětů, např. vozidel nebo kovových plotů. 
 
Baterie Vyjměňte baterii, nelze-li přístroj zapnout, nebo má-li malou citlivost. 
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RD312 – lokátor kovových poklopů 
Technická specifikace 

 

Popis:    Precizní lokátor zakopaných kovových poklopů. 
 
Fyzický popis:   
Konstrukce: Hlava/ pouzdro: Vysoce odolný ABS plast pro mechanickou pevnost.  
 Noha: 22 mm aluminiová trubka. 
 Odolné proti povětrnostním vlivům dle NEMA 3R a IP54. 
 
Pevnost: Odolá pádu na beton z výšky 1 m. 
 
Rozměry: 78 x 25 x 10 cm. 
 
Rozměry transportního 
boxu: 79 x 26 x 14 cm. 
 
Hmotnost: 1 kg 
 
Transportní hmotnost: 2 kg 

Operační režimy:  

Popis Režim 

Zelené tlačítko Zapnuto/ Citlivost/ Reset 

Červené tlačítko Vypnuto 

 
Rozsah lokace: Absolutní limity přesnosti lokace nemohou být přesně specifikovány. 

Pro představu - RD312 bude detekovat zakopané kovové poklopy do 
následujících hloubek: 

 

Popis Velikost Hloubka 

Litinový poklop 63 cm do 76 cm 

Litinový poklop 15 cm do 40 cm 

Plastový poklop potažený 
kovem 10 cm do 20 cm 

 
Akustická indikace: tón měnící se intenzity z reproduktoru. Nejvyšší tón indikuje 

maximální odezvu nad cílem. Použití volitelných sluchátek vyřadí 

z provozu voděodolný reproduktor.Zvuková indikace dostatečné 
kapacity baterií. 

 
Regulace zisku: Maximum při zapnutí, může být redukován obsluhou. Automatický 

Reset zisku. 
 

Baterie: 1 x 6LR1 (9 V) alkalická. Životnost 30 hodin, nominální @ 20 C, 
nepřetržité použití.  

 

Rozsah provozní teploty: -15 C až +50 C 
 
Volitelné příslušenství: Sluchátka pro použití v létě, sluchátka pro použití v zimě, vycpaná 

nylonová transportní taška. 
 
Kontrola kvality: BS5750/ISO 9001/EN29001. 
 
EMC:    CE – vyhovuje evropské směrnici EMC 89/336EEC. 

 
Záruka:   12 měsíců. 
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