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1. Popis 
 

Systém LMR 360R poskytuje přesné údaje pro řízení stavebního stroje. Je vybaven 
360° detekcí rotačních laserů. 
Přijímač zařízení je připevněn k rameni radlice pomocí magnetického, nebo 
mechanického držáku. 
Systém může pracovat ve dvou režimech, přesném a hrubém. Hrubý režim pracuje 
se sedmi informačními kanály, indikátory, a přesný režim s devíti. Tyto LED 
indikátory ukazují polohu lžíce bagru, nebo radlice vzhledem k referenčnímu laseru. 
Zabudovaný senzor hlídá kolmost ramene radlice. Kolmost ramene zajišťuje přesnost 
fungování celého systému a šetří náklady, neboť zabraňuje provedení zbytečně 
hlubokého, nebo mělkého výkopu. 
 

LMD 360R Dálkové ovládání s indikací do kabiny 
 
Displej v kabině je bezdrátově propojen s přijímačem umístěným na rameni radlice. 
Ovládání je připevněno ke konstrukci předního skla kabiny tak, aby nebránilo obsluze 
stroje ve výhledu. 
Displej umožňuje obsluze stroje sledovat LED indikátory polohy, vertikální indikátory 
pohybu nahoru a dolů (šipky), výkop a lopatu stroje v jednom okamžiku. 

 

2. Napájení 
 

Přijímač LMR 360R je napájen nabíjecími bateriemi (NiMh). V příslušenství 
naleznete potřebnou nabíječku pro napětí 110V/240V. Baterie se touto nabíječkou 
plně nabijí za 12 hodin.  
Před prvním použití je třeba baterie nabít. Baterie dosáhnou své plné kapacity až po 
několika cyklech nabití a vybití. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Nastavení před zahájením výkopových prací 
 

 
 

 Umístěte laser na místo kde bude dobrá viditelnost mezi ním a přijímačem 
stroje a zapněte jej. 

 Změřte výšku laseru nad povrchem (HI) a přičtěte k ní hloubku výkopu. 
Získáte hodnotu (L). 

 Dejte rameno lopaty a lopatu stroje do přibližně svislé polohy tak, jak je 
znázorněno na předchozím obrázku. 

 Umístěte rysku přijímače tak, aby mezi ní a koncem lopaty byla vzdálenost (L). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1 LMR 360R s mechanickým připevněním  

 
Připevněte svorku k rameni stroje. Držák je možno upnout na kulatý, nebo čtvercový 
profil o rozměrech 40-55mm v průměru. 
Konzola držáku by měla být dostatečně dlouhá, aby umožňovala nastavení přijímače 
pro hlubší výkopy. 
Připevněte přijímač na rameno stroje a pohybujte s ním nahoru a dolů, dokud 
nechytíte signál referenčního laseru (středový LED indikátor svítí). 
Nezapomeňte před zahájením práce ještě dotáhnout svorku držáku, aby nedošlo 
k jeho uvolnění. 
 
 
 
 

3.2 LMR 360R s magnetickým připevněním  

 
 

Magnet držáku je velmi silný, proto nepřikládejte přijímač na rameno stroje dříve, než 
chytíte signál laseru. Pak se s ním již nedá pohybovat.  
Pohybujte přijímačem  nahoru a dolů, dokud nechytíte signál referenčního laseru 
(středový LED indikátor svítí). 
Pro snadnější nastavení můžete použít stativ laseru, který umožňuje vertikální pohyb 
a místo změny výšky přijímače na rameni stroje můžete rychle měnit výšku laseru. 
 
 
 

4. Použití přijímače LMR 360R 
 

Stiskněte červené tlačítko On/Off na spodní části zařízení. 
Po zapnutí je přístroj nastaven na výchozí hodnoty. 
Po zapnutí přístroje bliknou LED indikátory, které signalizují nastavený režim. 
Pokud je nastavený hrubý režim, bliknou horní a spodní LED indikátory.  
Pokud je nastaven přesný režim, blikne 2 a 4 LED indikátor. 
LED indikátor vestavěné olovnice (‘TILT’) blikne, pokud není rameno stroje ve svislé 
poloze. 
LED indikátory vertikálního pohybu (šipky) na displeji dálkového ovládání ukazují 
kterým směrem je třeba pohnout s ramenem stroje, aby došlo k jeho natažení. 
Pokud chcete přijímač vypnout, stiskněte tlačítko On/Off a podržte jej 3s. Led 
indikátory postupně bliknou a přístroj se vypne. 
 
 



5. Použití dálkového ovládání LMD 360R s indikací do 
kabiny 

 
Pokud chcete přístroj zapnout stiskněte tlačítko On/Off. Pro vypnutí tlačítko stiskněte 
a podržte 3s. 
Jakmile přístroj zapnete dojde k automatické detekci signálu přijímače. 
Pokud není tento signál nalezen, bliknou oba zelené LED indikátory (více informací 
naleznete v kapitole Řešení problémů). 
Displej dálkového ovládání zobrazí shodně s přijímačem 7, nebo 9 úrovní polohy 
radlice a navíc LED indikátory vestavěné olovnice, které ukazují jakým směrem 
pohnout s ramenem stroje, aby došlo k jeho natažení.  
Pokud chcete zobrazit režim Menu, je třeba nejprve vypnout displej. 
 
 
 

6. Obsluha přístroje 
 

LED indikátory hloubky výkopu: 
Blikající LED indikátory ukazují směr, kterým je třeba pohnout s radlicí, aby byla 
dosažena nastavená hloubka. 
V hrubém režimu je k dispozici 7 LED indikátorů a v přesném 9. 
Pokud LED indikátory pomalu blikají, znamená to, že přijímač ztratil signál 
referenčního laseru .  
LED šipky v takovém případě ukazují směr, kterým je třeba s ramenem stroje 
pohnout, aby byl signál laseru znovu zachycen. 
 
Indikátor olovnice: 
LED šipky na dálkovém ovládání ukazují směr, kterým je třeba s ramenem pohnout, 
aby bylo ve svislé poloze. 
 
Navíc indikátor olovnice na přijímači (TILT) ukazuje: 
bliká zeleně – rameno příliš blízko 
svítí zeleně – rameno je svislé 
bliká červeně – rameno je příliš daleko 
 
 
 

7. Použití menu pro změnu nastavení 
 

Jak přijímač, tak dálkové ovládání jsou vybaveny menu, které umožňuje procházet a 
měnit nastavení přístroje. Jednotlivé položky v menu jsou označeny LED indikátory. 
Z menu přijímače lze měnit jen některá nastavení. Z menu dálkového ovládání pak 
lze měnit všechna. 
Pozor: Pokud změníte nastavení komunikačního kanálu buď jen na přijímači, nebo 
jen na dálkovém ovládání, dojde k přerušení spojení mezi oběma přístroji. 
Pokud chcete měnit nastavení komunikačního kanálu, tak je musíte změnit na obou 
přístrojích. Je doporučeno začít s tímto nastavení na dálkovém ovládání. 
 

 



 

     7.1 Změna nastavení na dálkovém ovládání 
 

Pro přechod do režimu nastavení menu je třeba zapnout přijímač a naopak vypnout 
displej. 
Pokud je displej vypnutý, stiskněte tlačítko On/Off a podržte ho po dobu nejméně 3 s. 
Podržte tlačítko stisknuté, dokud se nerozsvítí LED indikátory, které signalizují, že 
jste na první položce v menu. 
Dalším podržením tlačítka On/Off můžete přecházet na další položky menu (celkem 
jsou 4). 
Pokud se rozsvítí led indikátor požadované položky, uvolněte stisk tlačítka. 
 
4 položky menu: 
1. LED: Změna nastavení režimů přesnosti (hrubý /přesný) 
2. LED: Změna nastavení komunikačního kanálu 
3. LED: Vypnutí a zapnutí LED indikátorů 
4. LED: Vypnutí a zapnutí  funkce vestavěné olovnice 
 
Pokud se nacházíte na požadované položce v menu, použijte další stisknutí tlačítka 
On/Off k výběru ze dvou možností položky. V jednu chvíli lze vždy změnit pouze 
nastavení v jedné aktuální položce. 5 sekund po provedení nastavení přístroj 
automaticky vypne režim nastavení menu a uloží všechny provedené změny. Pokud 
chcete provádět další změny, je třeba celý postup nastavení  opakovat. 
Nové nastavení zůstane, s výjimkou položky 3. Nastavení LED indikátorů, uloženo 
v paměti přístroje i po jeho vypnutí. 
 
 
 

    7.2 Změna nastavení v jednotlivých položkách menu  
 

1) 1. LED indikátor –  nastavení režimu přesnosti 
Hrubý režim: bliká horní a dolní LED 
Přesný režim: bliká 2. a 4. LED 
Pro změnu nastavení použijte tlačítko On/Off. 
 
2) 2. LED indikátor -  nastavení komunikačního kanálu 
Pomocí této položky menu lze změnit nastavení komunikačního kanálu. Pokud se na 
staveništi používají dva přijímače, nastavte první systém na kanál č. 1. a druhý na 
kanál č.2. 
Musíte provést toto nastavení jak na přijímači, tak na dálkovém ovládání.  
Toto nastavení proveďte nejprve na dálkovém ovládání. 
Kanál  1: svítí horní LED 
Kanál  2: svítí druhá LED 
 
3) 3. LED indikátor – nastavení LED indikátorů 
Pokud pracujete pouze s displejem dálkového ovládání, můžete vypnout LED 
indikátory přijímače a tím šetřit jeho baterii. 
Pokud svítí  3. LED, LED indikátory přijímače jsou zapnuté. 
Pokud 3. LED bliká, LED indikátory přijímače jsou vypnuté. 
 



4) 4. LED indikátor – nastavení funkce vestavěné olovnice 
Tato funkce je výhodná, pokud provádíte výkopy. Pokud pracujete se systémem na 
buldozeru, můžete tuto  funkci vypnout. 
Pokud svítí 4. LED, je funkce vestavěné olovnice zapnutá. 
Pokud 4. LED bliká, je funkce vypnutá. 
 
 
 

    7.3 Změna nastavení na přijímači 
 
Před vstupem do režimu nastavení menu musí být přijímač vypnutý. 
Pokud je přístroj vypnutý, stiskněte tlačítko On/Off a podržte ho po dobu nejméně 3 
s. 
Podržte tlačítko stisknuté, dokud se nerozsvítí LED indikátor, který signalizuje, že jste 
na první položce v menu. 
Dalším podržením tlačítka On/Off můžete přejít na druhou položku menu. 
 
Menu přijímače obsahuje dvě položky nastavení: 
 
1) Horní LED indikátor – nastavení režimu přesnosti 
Hrubý režim: bliká horní a dolní LED 
Přesný režim: bliká 2. a 4. LED 
Pro změnu nastavení použijte tlačítko On/Off. 
2) 2. LED indikátor - nastavení komunikačního kanálu 
Pomocí této položky menu lze změnit nastavení komunikačního kanálu. Pokud se na 
staveništi používají dva přijímače, nastavte první systém na kanál č. 1. a druhý na 
kanál č.2. 
Musíte provést toto nastavení jak na přijímači, tak na dálkovém ovládání.  
Toto nastavení proveďte nejprve na dálkovém ovládání. 
 
 
 
 

8. Řešení problémů 
 

Pokud dálkové ovládání nemá žádný signál od přijímače, zkontrolujte zda není 
přijímač: 
• příliš daleko 
• vypnutý 
• nastavený na jiný komunikační kanál. 
 
Pokud není signál mezi přijímačem a dálkovým ovládáním, nemůžete na dálkovém 
ovládání vstoupit do režimu nastavení menu.  
 
 
 
 
 
 
 



9. Rádiová interference 
 

Tento systém splňuje podmínky evropského standardu R&TTE a amerického FCC. 
 
Varování: Toto zařízení splňuje parametry pro digitální zařízení, podle části 15 
pravidel FCC. 
Jakékoli nepovolené zásahy do zařízení mohou způsobit odebrání oprávnění tento 
přístroj používat. 
 
Toto zařízení splňuje následující podmínky: 
(1) Toto zařízení nezpůsobuje interferenci s jinými zařízeními.  
(2) Toto zařízení není ovlivňováno jiným rádiovým signálem. 
Toto zařízení bylo testováno a splňuje parametry pro třídu B digitálních zařízení, 
podle části 15 pravidel FCC.Tyto parametry zajišťují ochranu proti škodlivé 
interferenci se zařízením, ve kterém je nainstalováno. 
 
Toto zařízení generuje rádiové záření, které, pokud není zařízení nainstalováno a 
používáno podle pokynů výrobce, může rušit rádiový signál jiných zařízení. 
Neexistuje záruka že k interferenci rádiových vln nebude docházet. 
Pokud dochází ke škodlivé interferenci rádiových signálů, například s rádiem nebo 
televizí, doporučujeme postupovat takto: 
• Znovu zorientovat, nebo přemístit anténu přijímače. 
• Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. 
• Připojit zařízení na jiný výstup než ten, do kterého je připojen přijímač. 
• Kontaktovat prodejce nebo zkušeného rádio/TV technika. 
 
 
Poznámka pro Kanadu 
Třída B digitálních zařízení splňuje veškeré požadavky kanadských standardů RSS-
210. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Technické parametry 
 

Technické parametry 
 
Operační dosah  

 
200m (závisí na použitém laseru) 

 
Rozsah příjmu horizontálně 

 
360 ° 

 
Výška přijímacího sloupce 

 
25 cm 

 
Přesnost 

Přesný režim 6 mm 
Hrubý režim 12mm 

 
Vertikální olovnice 

 
± 5 ° 

 
Kryt přijímače 

 
Vodě odolný IP67 

 
Napájení přijímače  

 
Nabíjecí NiMH baterie 

 
Výdrž baterií (záleží na způsobu používání a okolní teplotě) 

 
30 h 

 
Čas nabíjení 

 
12 h 

 
Napájení dálkového ovládání 

 
Kabelem 12-24V 

Dosah dálkového 
ovládání  

 
20m (mezi přijímačem a dálkovým ovládáním) 

 
Rozměry 

 
37.5 x 7.5 x 10.7 cm 

 
Hmotnost 

S mechanickým držákem 3,35 kg 
S magnetem 2,7 kg 

 
 
 

11 . Záruční podmínky 
 

Záruka na hardware 
Výrobce tohoto přístroje zaručuje bezporuchový provoz přístroje po dobu 2 let (1 rok 
v USA), tato doba může být výrobcem za určitých podmínek prodloužena. Tato 
záruka je platná pouze pokud jsou dodrženy veškeré instrukce vydané výrobcem 
pro provoz a údržbu přístroje. 
Záruční doba začíná dnem prodeje přístroje, nebo dnem převzetí výrobku po 
doručení. Toto datum je zákazník povinen doložit.   
Během záruční doby je výrobce povinen, v případě závady, provést potřebné opravy, 
výměnu části, nebo celého přístroje na své náklady. 
Povinností výrobce je provést opravu, rozhodnout o výměně přístroje, nebo vrácení 
peněz do 90 dnů od zaslání nefunkčního přístroje zákazníkem, nebo do 90 dnů od 
ukončení záruční doby. Veškeré části přístroje (nebo celý přístroj) které byly 
vyměněny se stávají majetkem výrobce. 
Tato záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství jako jsou baterie, žárovky, 
pojistky a příslušenství jiných výrobců. 
 
Reklamace 
Zákazník musí kontaktovat autorizovaného prodejce, nebo výrobce produktu a to 
před uplynutím záruční doby. 
Spolu s reklamací musí předložit potvrzení o zakoupení výrobku u autorizovaného 
prodejce, na kterém nesmí chybět datum zakoupení, případně převzetí a popis 
závady. Výrobce není povinen uznat reklamaci bez doložených potvrzení. 



Opravený či vyměněný přístroj bude zákazníkovi neprodleně doručen na náklady 
výrobce. 
Výrobce není zodpovědný za škody vzniklé při přepravě.  
Pokud je přístroj používán na jiném místě, než kde byl původně instalován, může si 
výrobce účtovat poplatek za novou instalaci na jiném místě. 
 
Výhradní záruka 
Poskytnutá záruka je exkluzivní. Nahrazuje veškerá jiná ujednání, závazky a 
podmínky vyplývající z výkonu práva, zákonných podmínek a jiných záruk, závazků a 
podmínek prodeje, vhodnosti pro daný účel, kvality a bezpečnosti. 
Výrobce není zodpovědný za závady vzniklé nesprávným použitím, nesprávnou 
instalací, zanedbáním povinností, neodborným zásahem do přístroje, či pokusem o 
jeho opravu, nebo úpravu, nesprávnou údržbou, nedodržením provozních zásad, 
přetěžováním, opotřebením, použitím pro jiné účely, vnějším poškozením nehodou, 
ohněm, nebo jiným rizikovým vlivem. 
Tato záruka nezahrnuje fyzické poškození přístroje ani poškození vzniklé použitím 
přístroje s doplňkovým příslušenstvím, pokud výrobce neuzná zavinění vzniklé při 
výrobě samotného přístroje. 
   
Omezení odpovědnosti 
Záruka se nevztahuje na škody vzniklé trestnou činností, včetně nedbalosti, 
nehodami, nevhodným použitím, cizími osobami a nezahrnuje také odpovědnost za 
škodu ze ztráty zisku, zakázky či dat. Nezahrnuje také finanční ztráty vzniklé 
z prodeje, instalace, údržby, použití a poruchy přístroje a to ani v případě, že na to 
byl výrobce či prodejce předem upozorněn. 
Také nelze uplatňovat škodu vzniklou komplikacemi při uplatňování záruky. 
Upozornění: Uživatel přístroje je zodpovědný za  kontrolu kalibrace.  
Laser by měl být kontrolován před každým použitím přístroje v případech, kdy se 
okolní teplota změní o více než 28˚C, nebo došlo k otřesu přístroje nárazem, nebo 
pádem. 
 
Právní prohlášení: 
Pokud je odpovědnost posuzována právní cestou, je tato odpovědnost vázána vždy 
jen na dobu uvedenou v záručních podmínkách výrobce. 
Tato omezení záruky a odpovědnosti výrobce nejsou v rozporu se zákonnými právy 
zákazníka.  
 


