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Přehled
Pře h le d

Leica RGR 200 je robustní a snadno použitelný
laserovýpřijímačpoužitelný se všemi lasery Leica
Lino line s červenýmia zelenými laserovými
čarami.

1 tlačítko ZAP/VYP: zapnutí / vypnutí
přijímače +osvětlení

2 Tlačítko přesnosti: přepíná citlivost
(±1mm/±3mm)

3 Tlačítko pípání: mění zvukovou
hladinu zvukového signálu

4 Pípací zařízení

5 Přední displej

6 vodováha

7Okno detekce

8 Citlivost: vysoká ±1mm (výchozí)

9 Citlivost: hrubá ±3mm

10 Stavbaterie: plný

11 Stavbaterie: nízký

12 Střední pípání

13 Hlasité pípání

14 Pípání vypnuto

15 Pohyb přijímače dolů

16 Pohyb přijímače nahoru

17 Přihrádka na baterie

18 Zadní displej

19 Referenční drážka

20Magnety

21 Závit držáku
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Technické údaje
Te c h n ic k é ú d a je
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Popis RGR 200

Pracovní rozsah* 2m – 80m (6,6 stop – 262 stop)

Přesnost (lze přepnout) ±1,0mm (±0,04 palce) / ±3,0mm (±0,12 palce)

Okno detekce 85mm (3,3 palce)

Úhel detekce 130°

Detekovatelné spektrum 635 nm ±5 nm červená / 525 nm ±5 nm zelená třída 2 (dle IEC 60825-1)

Osvětlenýdisplej Přední a zadní strana

Akustický signál 100 dB / 80 dB / 0 dB

Odolnost proti ponoření 1.2m (3.9 stop)

Třída ochrany IP 65 (IEC 60529) prach a stříkající voda

Baterie typ/výdrž 2 xAA 1.5 V / 40+hodin

Výstraha - nízký výkon Digitální displej

Rozměry (D xŠ xV) 158 x73 x26mm (6,22 x2,87 x1,02 palce)

Hmotnost s bateriemi 250 g (0,55 liber)

Automatické vypnutí 30min bezdetekce

Pracovní teplota -10 - +50 °C (+14 - +122 °F)

Teplota skladování -25 - +70 °C (-13 - +158 °F)

* v závislosti na světelných podmínkách



Nastavení přístroje
Na s ta v e n íp řís tro je

Úvod
Před prvním použitím výrobku je třeba, aby si
uživatelé důkladně přečetli bezpečnostní
pokyny (vizBezpečnostní pokyny) a
uživatelskou příručku.

Osoba odpovědná za produkt musí zajistit,
aby všichni uživatelé těmto pokynům
porozuměli a dodržovali je.

Použité symbolymají následující význam:

VAROVÁNÍ

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci nebo
neúmyslný způsob použití, jenžmůžemít za
následek smrt nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ

Upozorňuje na potenciálně nebezpečné situace či
neúmyslné způsobypoužití, jež bymohlymít za
následekméně závažná zranění, nezanedbatelné
materiální či finanční ztráty a škodyna životním
prostředí.

Důležité odstavce, jež je nutné dodržovat v
praxi, neboť umožňují používání výrobku
technicky správným a efektivním způsobem.

Alkalické baterie

Abybylo výrobek spolehlivě fungoval,
doporučujeme používat vysoce kvalitní
alkalické baterie.

Vložte alkalické baterie

Vložte alkalické baterie do přihrádkyna baterie.

Připevněte držák
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Obsluha
Ob s lu h a

Zapínání a vypínání Pracuje vertikálně a horizontálně Pevné připojení

Aplikace pro dlouhé délky
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Údržba
Úd rž b a

Zařízení nikdyneponořujte do vody. Nečistoty
otřete navlhčenýmměkkým hadříkem.
Nepoužívejte agresivní čisticí prostředkynebo
rozpouštědla. S přístrojem zacházejte se stejnou
péčí jako sbrýleminebo fotoaparátem. Upuštění
nebo násilné třesení s přístrojem jejmohou
poškodit. Než začnete přístroj používat,
zkontrolujte, zda není jakkoli poškozen. Pravidelně
kontrolujte přesnost přístroje.

Pro zaručení co nejlepší přesnosti pravidelně
čistěte optiku vašeho přístroje. Odfoukněte tedy
prach ze skel, aniž byste se optiky dotýkali prsty. V
případě potřebypoužijte měkký vlhkýhadřík a
trochu čistého alkoholu.

Také pravidelně čistěte adaptéry. Lze to provést
také dle navrhovaného doporučení. Zvláště
rozhranímezi adaptérem a přístrojem bymělo být
vždy čisté pro snadné připojení. K čištění
magnetického povrchumůžete použít stlačený
vzduch nebomodelovací hmotu.

Pokud je zařízenímokré, vždy jej před opětovným
vložením do obalu vysušte (max. 70 °C / 158 °F).
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Záruka
Zá ru k a

Mezinárodní omezená záruka
Společnost Leica GeosystemsAGposkytuje na
výrobekLeica Lino dvouletou záruku. Chcete-li
tuto záruku prodloužit o rok, je třeba výrobek
zaregistrovat na webové stránce
http://myworld.leica-geosystems.com do osmi
týdnů od data pořízení. Pokud produkt nebude
zaregistrován, bude platit dvouletá záruka.

Podrobnější informace omezinárodní omezené
záruce jsou uvedenyna internetu na stránkách
www.leica-
geosystems.com/internationalwarranty.

Kalibrační a opravy
Společnost Leica Geosystemsdoporučuje
zařízení pravidelně kontrolovat, abybylomožné
ověřit funkci a spolehlivost v souladu snormamia
požadavky. A to nejméně jednou za rok.

V případě poškození výrobku se nikdy
nepokoušejte opravit zařízení sami.

Informace o kalibraci nebo opravách získáte u
místního prodejce nebo autorizovaného
distributora společnosti Leica Geosystems.
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Bezpečnostní pokyny
Be z p e č n o s tn íp o k y n y

Osoba odpovědná za přístrojmusí zajistit,
aby všichni uživatelé těmto pokynům
porozuměli a dodržovali je.

Oblasti odpovědnosti

Odpovědný výrobce originálního zařízení:

Leica GeosystemsAG
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
Internet: www.leica-geosystems.com

Výše uvedená společnost odpovídá za dodávku
výrobku včetně uživatelské příručky vnaprosto
bezpečném stavu.

Výše uvedená společnost nenese odpovědnost za
příslušenství jiných výrobců.

Odpovědnost osoby pověřené obsluhou
přístroje:

1. Obsluha odpovídá za porozumění
bezpečnostním pokynům kvýrobku a
pokynům vuživatelské příručce.

2. Seznámit se splatnýmibezpečnostními
předpisy pro předcházení úrazům.

3. Obsluha vždy zamezí přístupu
nepovolaných osob k výrobku.

Povolené použití
1. Detekce vodorovných a svislých

laserových čar
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Bezpečnostní pokyny

Zakázané použití
1. Používání přístroje bezobeznámení se s

pokyny

2. Použitímimo stanovenémeze

3. Vyřazení bezpečnostních systémů z
činnosti a odstranění informativních a
výstražných štítků

4. Otevření zařízení pomocí nástrojů
(šroubovákyatd.)

5. Provádění úpravnebo adaptací přístroje

6. Nedostatečné zajištění pracoviště při
měření (např. přiměření na silnicích, na
staveništích atd.)

Emise hluku

UPOZORNĚNÍ

Hladina akustického tlaku A zvuku signálu ve
vzdálenosti jednohometru je > 80 db(A). Laserový
přijímačnedržte přímo u ucha!

Nebezpečí při používání

VAROVÁNÍ

Laserovýpřijímačby se nemělpoužívat v blízkosti
kardiostimulátoru kvůli integrovanýmmagnetům,
kterémohou ovlivnit funkci kardiostimulátoru.

VAROVÁNÍ

Dejte pozor na chybnáměření, jestliže je přístroj
vadný, upadl nebo byl nesprávně použit či
pozměněn. Provádějte pravidelná zkušební
měření. Zvláště pakpo neobvyklém použití a před
důležitýmiměřeními, v jejich průběhu i po nich.

UPOZORNĚNÍ

Nikdy se nepokoušejte produkt samiopravit. V
případě poškození kontaktujte místního prodejce.

VAROVÁNÍ

Změnya opravy, které nejsou výslovně schváleny
společností Leica Geosystems/výrobcem,mohou
vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování
zařízení.
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Bezpečnostní pokyny

Limity používání

Viz část Technické údaje. Přístroj je určen k
používání v prostorách trvale obývaných
lidmi. Výrobeknepoužívejte v prostorách s
nebezpečím výbuchu ani v agresivním
prostředí. Přístroj není určen kdetekci
laserových bodů. Výsledek se bude lišit od
zadané přesnosti.

Likvidace

UPOZORNĚNÍ

Vybité baterie nesmíbýt likvidovány jako
komunální odpad. Pečujte o životní prostředí a
baterie odevzdejte na sběrnýchmístech
ustanovených v souladu snárodníminebo
místními předpisy.

Výrobeknevhazujte do komunálního
odpadu. Výrobekpatřičně zlikvidujte v
souladu snárodnímipředpisy platnými ve
vaší zemi. Dodržujte národní předpisy a
doporučení.

Informace o speciálnímanipulaci s výrobkem a
nakládání s odpadem simůžete stáhnout z
domovské stránkynaší společnosti.

Elektromagnetická kompatibilita
(EMC)

VAROVÁNÍ

Zařízení odpovídá nejpřísnějším požadavkům
příslušných norem a předpisů. Přesto nelze zcela
vyloučit možnost rušení jiných zařízení.
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Bezpečnostní pokyny

Označení

Obsah (ilustrace, popisy a technické údaje)
podléhá změnám bezpředchozího upozornění.
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