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Úvod
Blahopřejeme ke koupi rotačního laseru Leica.

Tento manuál obsahuje důležitá bezpečnostní pravidla a návody jak nastavit a pra-
covat s přístrojem. Další informace najdete v bodě "1 Bezpečnostní pokyny".
Před zapnutím produktu si důkladně přečtěte Uživatelskou příručku.

Modelové označení přístroje a jeho výrobní číslo je uvedeno na identifikačním
štítku.
V případě potřeby kontaktu obchodního zastoupení nebo autorizovaného servisu
Leica Geosystems vždy uvádějte tyto informace.

Tento manuál je určen pro laserové přístroje Rugby CLH/CLA/CLI. Rozdíly mezi
modely jsou označeny a popsány.

Název Popis/formát

Stručný
návod Rugby
CLH/CLA/CLI

Poskytuje přehled o produktu. Slouží
jako rychlý referenční návod.

ü ü

Uživatelská
příručka
Rugby
CLH/CLA/CLI

V manuálu jsou uvedeny všechny
postupy potřebné pro obsluhu přístroje
na základní úrovni. Poskytuje přehled
o výrobku spolu s technickými daty a
bezpečnostními pokyny.

- ü

Veškerou dokumentaci/software pro Rugby CLH/CLA/CLI najdete zde:
• Leica Rugby CD
• https://myworld.leica-geosystems.com

myWorld@Leica Geosystems (https://myworld.leica-geosystems.com) nabízí
široké spektrum služeb, informací a školícího materiálu.
Díky přímému přístupu do myWorld můžete kdykoli využívat všech relevantních
služeb.
Servis Popis
méProdukty Zaregistrujte všechny produkty, které Vy a Vaše společ-

nost vlastníte a objevte svět Leica Geosystems: Můžete
zde zobrazovat podrobné informace o svých přístrojích,
aktualizovat své přístroje na nejnovější verze softwaru a
získávat vždy tu nejaktuálnější dokumentaci.

myService Prohlížení aktuálního stavu servisu a celé servisní
historie Vašich přístrojů v servisních centrech Leica
Geosystems. Přístup k podrobným informacím o prove-
deném servisu a stahování aktuálních kalibračních cer-
tifikátů a servisních zpráv.

Nákup

Identifikace produktu

Platnost tohoto
manuálu

Dostupná dokumentace
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Servis Popis
mySupport Prohlížení aktuálního stavu servisu a celé servisní

historie Vašich přístrojů v servisních centrech Leica
Geosystems. Přístup k podrobným informacím o prove-
deném servisu a stahování aktuálních kalibračních cer-
tifikátů a servisních zpráv.

myTraining Zvyšování znalostí o produktech s Leica Geosystems
Campus - Informace, znalosti, školení. Přístup k nejno-
vějším online školením a materiálům a registrace na
kurzy a semináře ve Vaší zemi.

myTrustedServices Přidávejte a spravujte uživatele pro Leica Geosystems
Trusted Services, bezpečné softwarové služby, které
Vám pomáhají optimalizovat pracovní postupy a zvýšit
efektivitu.

Kalibrační certifikáty jsou dostupné v následujících formátech:

• Modrý certifikát Rugby CLH lze stáhnout na myWorld.
• Stříbrný certifikát Rugby CLA/CLI je v tištěné podobě uložen v každém přenos-

ném kufříku.

Kalibrační certifikát
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1 Bezpečnostní pokyny
1.1 Obecné

Následující pokyny by měly osobě zodpovědné za produkt a osobě, která skutečně
používá zařízení, umožnit předvídat provozní rizika a vyhýbat se jim.
Osoba odpovědná za produkt musí zajistit, aby všichni uživatelé porozuměli těmto
pokynům a dodržovali je.

Varovné zprávy jsou neodmyslitelnou součástí bezpečnostního systému přístroje.
Objevují se všude tam, kde hrozí nebezpečí nebo může dojít k nebezpečným
situacím.
Varovné zprávy...
• upozorňují uživatele na přímé i nepřímé nebezpečí při použití výrobku.
• upozorňují na obecná pravidla žádoucího chování.

Všechny bezpečnostní pokyny a zprávy je v zájmu vaší bezpečnosti nutno přísně
dodržovat! Proto musí být manuál stále k dispozici všem, kdo zde popsané ope-
race provádějí.
NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ, POZOR a UPOZORNĚNÍ jsou standardizované katego-
rie varovných zpráv, které upozorňují na různě vysoké riziko zranění osob a škod
na majetku. V zájmu vaší bezpečnosti si dobře prostudujte následující tabulku
vysvětlující různé typy těchto zpráv. U varovných zpráv mohou být uvedeny
doplňkové bezpečnostní symboly a informační text.
Typ Popis

NEBEZPEČÍ
Označuje bezprostředně hrozící nebezpečnou
situaci, která, pokud nebude odvrácena, bude
mít za následek smrtelný nebo těžký úraz.

VAROVÁNÍ
Označuje potenciálně nebezpečnou situaci
nebo nebezpečí neúmyslného použití, které by
mohlo mít za následek smrtelný nebo těžký
úraz.

UPOZORNĚNÍ
Označuje potenciálně nebezpečnou situaci
nebo nebezpečí neúmyslného použití, které by
mohlo mít za následek lehčí zranění.

OZNÁMENÍ Označuje potenciálně nebezpečnou situaci
nebo nebezpečí neúmyslného použití, které by
mohlo mít za následek materiální, finanční a
ekologické škody.

☞ Důležité zásady, které musí být dodrženy v
praxi, aby byl přístroj využit technicky správ-
ným a účinným způsobem.

Popis

O varovných zprávách
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1.2 Vymezení použití přístroje
• Výrobek Rugby CLH a Rugby CLI generuje horizontální laserový paprsek

bodový nebo ve tvaru plochy pro účely správného osového nastavení ploch a
stavebních prvků. Výrobek Rugby CLA generuje horizontální a vertikální lase-
rový paprsek bodový nebo ve tvaru plochy pro účely správného osového
nastavení ploch a stavebních prvků.

• Laserový paprsek lze detekovat pomocí detektoru laseru.
• Vzdálené řízení přístroje.
• Datová komunikace s externími zařízeními.

• Použití přístroje bez poučení.
• Použití mimo zamýšlené použití a limity.
• Vyřazení bezpečnostního systému z činnosti.
• Nerespektování poznámek o rizicích.
• Otevírání přístroje pomocí např. šroubováku, kromě povolených úkonů např.

výměna baterií.
• Modifikace a předělávání přístroje.
• Používání kradeného přístroje.
• Produkt nesmí být používán, pokud vykazuje znatelná poškození nebo vady.
• Použití příslušenství jiných výrobců bez předchozího výslovného souhlasu

Leica Geosystems.
• Nedostatečná bezpečnostní opatření na pracovišti.
• Úmyslné oslepení třetích osob.
• Ovládání strojů, pohybujících se objektů nebo podobných monitorovacích apli-

kací bez dalších kontrolních a bezpečnostních instalací.

1.3 Limity použití
Vhodné k použití v prostředí určenému k trvalému obývání: nevhodné k použití
v agresivním či výbušném prostředí.

NEBEZPEČÍ
Práce v nebezpečných oblastech, v blízkosti elektrických instalací nebo v
podobných situacích.
Ohrožení života.
Opatření:
▶ Před prací v takových podmínkách musí osoba zodpovědná za produkt kon-

taktovat místní úřady bezpečnosti práce a bezpečnostní odborníky.

1.4 Odpovědnost
Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, uváděna zde jako Leica Geosystems,
je odpovědná za dodání přístroje včetně uživatelského návodu a originálního pří-
slušenství, a to v bezvadném stavu.

Zamýšlené použití

Předpokládané
nesprávné použití

Prostředí

Výrobce přístroje

Bezpečnostní pokyny 7



Osoba odpovědná za produkt má následující povinnosti:
• Porozumnět bezpečnostním pokynům uvedeným na výrobku a instrukcím v

uživatelském manuálu.
• Ujistit se, že je zařízení používáno v souladu s instrukcemi.
• Seznámit se s místními předpisy, které se týkají bezpečnosti a prevence

nehod.
• Ihned informovat zastoupení Leica Geosystems, jestliže se výrobek stane

nebezpečným.
• Musí zajistit dodržování národních zákonů, předpisů a podmínek pro provoz

produktu.

1.5 Nebezpečí při práci s přístrojem

UPOZORNĚNÍ
Pád na zem, špatné použití, úpravy, dlouhodobé skladování nebo přeprava
výrobku
Sledujte, zda neprovádí chybná měření.
Opatření:
▶ Je třeba pravidelně provádět kontrolní měření a kalibraci v terénu podle Uživa-

telské příručky, zejména pokud byl přístroj nevhodně používán, a také před a
po důležitých měřeních.

NEBEZPEČÍ
Riziko úrazu elektrickým proudem
Z důvodu rizika zasažení elektrickým proudem je velmi nebezpečné používat sto-
žáry, nivelační latě a nástavce v blízkosti elektrických instalací, jako jsou silové
kabely nebo železniční troleje.
Opatření:
▶ Dodržujte bezpečnou vzdálenost od elektrických instalací. Je-li nezbytné pra-

covat v takovémto prostředí, obraťte se nejprve na úřady odpovědné za elek-
trické instalace a řiďte se jejich pokyny.

OZNÁMENÍ
Při použití dálkového ovládání si přístroj může vybrat a zaměřit nesprávný cíl.
Opatření:
▶ Při měření v režimu dálkového ovládání vždy kontrolujte věrohodnost

výsledků.

VAROVÁNÍ
Zasažení bleskem
Pokud je produkt používán společně s příslušenstvím, například se stožáry, tyčemi
a sloupy, může se zvýšit riziko zasažení bleskem.
Opatření:
▶ Produkt nepoužívejte za bouřky.

Osobě odpovědná za
výrobek
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VAROVÁNÍ
Neadekvátní zabezpečení pracoviště.
Může vést k nebezpečným situacím, například v silničním provozu, na staveništích
a v průmyslových instalacích.
Opatření:
▶ Pracoviště musí být neustále řádně zabezpečeno.
▶ Dodržujte pravidla zajišťující bezpečnost, prevenci nehod a pravidla silničního

provozu.

UPOZORNĚNÍ
Řádně nezabezpečené příslušenství.
Pokud není příslušenství používané s produktem řádně zabezpečené a produkt je
vystaven mechanickým šokům, například úderům nebo pádu, může být produkt
poškozen a může dojít ke zranění osob.
Opatření:
▶ Při ustavování produktu se ujistěte, že příslušenství je řádně uzpůsobeno,

namontováno, zabezpečeno a zajištěno v pracovní poloze.
▶ Produkt nesmí být vystaven mechanickému namáhání.

UPOZORNĚNÍ
Nevhodný mechanický dopad na baterie
Při přepravě, zasílání nebo likvidaci baterií může vzniknout při nesprávné mecha-
nické manipulaci riziko požáru.
Opatření:
▶ Před zasíláním nebo likvidací výrobku vybijte baterie ponecháním výrobku v

zapnutém stavu až do jejich úplného vybití.
▶ Při přepravě nebo zasílání baterií musí osoba odpovědná za výrobek zajistit

dodržování příslušných národních a mezinárodních pravidel a nařízení.
▶ Před přepravou nebo zasláním kontaktujte místního zástupce nebo nákladní

přepravní společnost.

VAROVÁNÍ
Při dynamickém použití jako při vytyčování hrozí úrazy, pokud uživatel nevěnuje
pozornost překážkám v okolí, například pevným předmětům, výkopům či automobi-
lovému provozu.
Opatření:
▶ Osoba odpovědná za přístroj musí zajistit plné upozornění všech uživatelů na

hrozící rizika.
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VAROVÁNÍ
Neoprávněné otevření produktu
Jakákoli následující akce hrozí nebezpečím úrazu elektrickým proudem:
• Kontakt s komponentami pod napětím
• Použití produktu po nesprávné opravě
Opatření:
▶ Produkt neotevírejte!
▶ Opravy těchto produktů smí provádět pouze servisní střediska autorizovaná

společností Leica Geosystems.

VAROVÁNÍ
Nesprávná likvidace
Jestliže je přístroj nesprávně zlikvidován, může nastat následující situace:
• Pokud jsou umělohmotné součásti spáleny nebo seškvařeny, dochází při

hoření k uvolňování jedovatých plynů, které mohou poškodit zdraví.
• Jestliže se baterie poškodí nebo silně zahřejí, mohou vybuchnout a způsobit

otravu, popáleniny, poleptání či znečištění životního prostředí.
• Při nezodpovědné likvidaci produktu můžete umožnit jeho používání neautori-

zovaným osobám v rozporu s předpisy, přičemž vystavujete sebe i třetí osoby
riziku vážných zranění a vytváříte prostředí náchylné ke znečištění životního
prostředí.

Opatření:
▶ Produkt nesmí být likvidován spolu s domovním odpadem.

Produkt vhodně zlikvidujte v souladu s národními předpisy
ve vaší zemi.
K produktu nesmí mít nikdy přístup neautorizovaný perso-
nál.

Postup likvidace daného produktu a informace o nakládání s odpady získáte
od distributora Leica Geosystems.

VAROVÁNÍ
Nesprávné opravené zařízení
Riziko úrazu a poškození zařízení kvůli nedostatečným znalostem ohledně opravy.
Opatření:
▶ Opravy těchto produktů smí provádět pouze servisní střediska autorizovaná

společností Leica Geosystems.

VAROVÁNÍ
Vystavení baterií vysokému mechanickému namáhání, vysokým okolním
teplotám nebo ponoření do kapalin
To může vést k vytečení baterií, požáru nebo výbuchu.
Opatření:
▶ Vyvarujte se toho. Nedávejte baterie do tekutin.
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VAROVÁNÍ
Zkrat kontaktů baterie
Pokud jsou kontakty baterie zkratovány, např. při styku se šperky, klíči, metalickým
papírem nebo jinými kovy, může se baterie přehřát a způsobit zranění nebo požár,
např. při nošení v kapsách.
Opatření:
▶ Ujistěte se, že kontakty baterie nejsou ve stykuk s kovovými objekty.

1.6 Klasifikace laseru
1.6.1 Obecné

Následující kapitoly obsahují pokyny a informace pro školení o bezpečnosti laserů
podle mezinárodní normy IEC 60825-1 (2014-05) a technického předpisu IEC TR
60825-14 (2004-02). Informace umožní osobě zodpovědné za výrobek a osobě,
která aktuálně používá zařízení, předvídat a vyhnout se provozním rizikům.

☞ Podle normy IEC TR 60825-14 (2004-02) výrobky klasifikované jako
lasery třídy 1, třídy 2 a třídy 3R nevyžadují:
• spolupráci s bezpečnostním technikem přes lasery,
• ochranné oblečení a brýle,
• speciální výstražné značky v pracovním prostoru laseru
pokud je zařízení používáno v souladu s Uživatelským návodem vzhle-
dem k nízkému riziku poškození zraku.

☞ Národní zákony a místní předpisy mohou stanovit přísnější pokyny pro
bezpečné používání laserů, než IEC 60825-1 (2014-05) a
IEC TR 60825-14 (2004-02).

1.6.2 Rugby CLH

Integrovaný rotační laser emituje viditelný laserový paprsek, který vychází z rotační
hlavice.

Laserový produkt popisovaný v této kapitole, je klasifikován třídou 1 v souladu s:
• IEC 60825-1 (2014-05): "Bezpečnost laserových produktů"

Tyto přístroje jsou bezpečné pro chvilkové osvícení, ale mohou být nebezpečné při
úmyslném dívání se do paprsku. Paprsek může způsobit oslnění, dočasnou sle-
potu a falešné obrazy, zejména při špatných světelných podmínkách.
Popis Hodnota
Maximální vyzařovaný výkon (ve špičce) 0,6 mW / 3,5 mW

Trvání pulsu (efektivní) 500 ms / 1,4 ms, 0,7 ms

Opakovací frekvence 10 Hz, 20 Hz

Rozbíhavost paprsku 0,2 mrad

Vlnová délka 635 nm

Obecné informace

Obecné informace
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1.6.3 Rugby CLA

Integrovaný rotační laser emituje viditelný laserový paprsek, který vychází z rotační
hlavice.

Laserový přístroj popsaný v této části je klasifikován jako laser třídy 2 dle:
• IEC 60825-1 (2014-05): "Bezpečnost laserových produktů"

Tyto přístroje jsou bezpečné pro chvilkové osvícení, ale mohou být nebezpečné při
úmyslném dívání se do paprsku. Paprsek může způsobit oslnění, dočasnou sle-
potu a falešné obrazy, zejména při špatných světelných podmínkách.
Popis Hodnota
Maximální vyzařovaný výkon (ve špičce) 0,8 mW / 2,8 mW

Trvání pulsu (efektivní) Otáčení: 500 ms / 5,6 ms, 2,9
ms, 1,4 ms, 1,0 ms, 0,7 ms
Skenování: 34 ms, 36 ms, 40
ms

Opakovací frekvence 0 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz,
15 Hz, 20 Hz

Rozbíhavost paprsku 0,2 mrad

Vlnová délka 635 nm

UPOZORNĚNÍ
Laserový produkt třídy 2
Z bezpečnostního hlediska nejsou laserové produkty třídy 2 inherentně bezpečné
pro oči.
Opatření:
▶ Nedívejte se do paprsku napřímo ani skrz optické přístroje.
▶ Necilte paprskem na lidi ani na zvířata.

Označení

Obecné informace
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0015816_001

0015815_001

b

a

a Laserový paprsek, paprsek olovnice
b Rotující laserový paprsek

 

1.6.4 Rugby CLI

Integrovaný rotační laser emituje neviditelný laserový paprsek, který vychází z
rotační hlavice.

Laserový produkt popisovaný v této kapitole, je klasifikován třídou 1 v souladu s:
• IEC 60825-1 (2014-05): "Bezpečnost laserových produktů"

Tyto přístroje jsou bezpečné pro chvilkové osvícení, ale mohou být nebezpečné při
úmyslném dívání se do paprsku. Paprsek může způsobit oslnění, dočasnou sle-
potu a falešné obrazy, zejména při špatných světelných podmínkách.
Popis Hodnota
Maximální vyzařovaný výkon (ve špičce) 3,5 mW

Trvání pulsu (efektivní) 1,4 ms, 1,0 ms, 0,7 ms

Opakovací frekvence 10 Hz, 15 Hz, 20 Hz

Rozbíhavost paprsku 0,2 mrad

Vlnová délka 780 nm

0015815_001

0015815_001

a

a Neviditelný laserový paprsek

 

Označení

Obecné informace

Označení
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1.7 Elektromagnetická shoda EMC
Termín Elektromagnetická shoda je schopnost přístroje pracovat i v prostředí, kde
se vyskytuje elektromagnetické záření a elektrostatické výboje, a to bez vlivu půso-
bení elektromagnetických poruch na práci ostatních přístrojů.

VAROVÁNÍ
Elektromagnetické záření
Elektromagnetické záření může způsobovat rušení ostatního vybavení.
Opatření:
▶ Přestože produkt splňuje přísné předpisy a standardy, které jsou v tomto

směru v platnosti, Leica Geosystems nemůže zcela vyloučit možnost rušení
ostatních zařízení.

UPOZORNĚNÍ
Používání produktu s příslušenstvím jiných výrobců. Například s počítači do
terénu, osobními počítači nebo jiným elektronickým vybavením, nestandard-
ními kabely nebo externími bateriemi
Ty mohou způsobovat rušení ostatního vybavení.
Opatření:
▶ Používejte pouze vybavení a příslušenství doporučené společností Leica Geo-

systems.
▶ V kombinaci s tímto výrobkem splňují za provozu přísné požadavky platných

směrnic a norem.
▶ Při použití počítačů, obousměrných vysílaček nebo jiného elektronického zaří-

zení věnujte pozornost informacím poskytovaným výrobcem o odrušení (elek-
tromagnetické kompatibilitě).

UPOZORNĚNÍ
Intenzivní elektromagnetické záření. Například v blízkosti rozhlasových vysí-
lačů, obousměrných vysílaček nebo dieselových generátorů
Ačkoli produkt splňuje přísné předpisy a normy, které jsou v tomto ohledu uplatňo-
vány, společnost Leica Geosystems nemůže zcela vyloučit možnost rušení pro-
duktu jiným vybavením.
Opatření:
▶ Věrohodnost výsledků získaných za těchto podmínek je nutné ověřit.

UPOZORNĚNÍ
Provoz produktu s propojovacími kabely připojenými jen na jednom konci
Pokud je produkt používán s propojovacími kabely připojenými pouze na jednom z
jejich konců, například externí napájecí kabely či kabely rozhraní, může být překro-
čena přípustná úroveň elektromagnetického záření a správné fungování ostatních
produktů může být narušeno.
Opatření:
▶ Když je produkt používán, musí být propojovací kabely, například mezi produk-

tem a baterií nebo mezi produktem a počítačem, připojeny na obou koncích.

Popis
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UPOZORNĚNÍ
Použití výrobku s vysílačkami nebo s digitálními mobilními telefony
Elektromagnetická pole mohou způsobovat rušení ostatního vybavení, v elektric-
kých instalacích, v lékařských zařízeních (například kardiostimulátory nebo naslou-
chátka) a v letadlech. Může mít také vliv na lidi a zvířata.
Opatření:
▶ Přestože produkt splňuje přísné předpisy a standardy, které jsou v tomto

směru v platnosti, Leica Geosystems nemůže zcela vyloučit možnost rušení
ostatních zařízení nebo působení na lidi nebo zvířata.

▶ Nepoužívejte výrobek s vysílačkami nebo s digitálními mobilními telefony v
blízkosti čerpacích stanic nebo chemických instalací, nebo na jiných místech,
kde hrozí nebezpečí výbuchu.

▶ Nepoužívejte výrobek s vysílačkami nebo s digitálními mobilními telefony v
blízkosti lékařských přístrojů.

▶ Nepoužívejte výrobek s vysílačkami nebo s digitálními mobilními telefony v
letadlech.

1.8 Prohlášení FCC, platné v USA

VAROVÁNÍ
Toto vybavení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v rámci omezení pro digi-
tální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC.
Tato omezení jsou navržena k poskytování přiměřené ochrany proti škodlivému
rušení v obydlených oblastech.
Toto vybavení vytváří, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud
není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé
rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v určité kon-
krétní instalaci k rušení nedojde.
• Přesměrování nebo přemístění přijímací antény.
• Zvýšení vzdálenosti mezi vybavením a přijímačem.
• Připojení vybavení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen

přijímač.
• Pro radu se obraťte na prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního

technika.

UPOZORNĚNÍ
Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny společností Leica Geosy-
stems jako vyhovující, mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele používat toto
vybavení.
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Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg

 0015817_001 

 

0015825_0010015825_001

0015825_001

 

Rod Eye 120

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device 
must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation.

Power : 3V      / 60mA
Art.No.: 785490
Made in China
Leica Geosystems AG
CH-9435

Model: RE120

012524_002

 

Rod Eye 140:  

Power : 3V      / 60mA
Art.No.: 828507
Made in China
Leica Geosystems AG
CH-9435

Model: RE140

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device 
must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation.

005146_002

 

Rod Eye 160:  

Označení Rugby
CLH/CLA/CLI

Označení Combo

Označení Rod Eye

Označení Rod Eye

Označení Rod Eye
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Power : 3V      / 60mA
Art.No.: 785492
Made in China
Leica Geosystems AG
CH-9435

Model: RE160

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device 
must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation.

004661_002
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2 Popis systému
2.1 Systémové komponenty

Rugby CLH/CLA/CLI jsou laserové přístroje pro obecné použití ve stavebnictví a
při nivelačních a svahových pracích, např.:
• Příprava bednění
• Vyrovnání podle sklonu
• Řízení hloubky výkopů

Pokud je přístroj Rugby instalován v rámci samonivelačního rozsahu, automaticky
se vyrovnává, aby mohl generovat přesnou horizontální, vertikální nebo skloněnou
rovinu laserového světla. Jakmile se přístroj Rugby vyrovná, hlavice se začne
otáčet a Rugby je připraven k použití. 30 sekund poté, co Rugby dokončil nivelaci,
se aktivuje výstražný systém H.I., který Rugby chrání proti změnám v náklonu způ-
sobeným pohybem stativu tak, aby práce byla přesná.

1

2
3

Rugby CLH/CLA/CLI je v závislosti na konfigu-
raci laser pro dva sklony. Laser vytváří přesnou
rovinu laserového světla pro aplikace, které
vyžadují vodorovnou rovinu (1), jeden sklon (2)
nebo dva sklony (3).

A100

0015903_001

Combo

A

Li-Ion

Rugby CLH/CLI/CLA

Obecný popis

Oblast použití

Komponenty k dispo-
zici
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Skutečně dodané komponenty závisí na objednaném balíčku.

2.2 Balíčky funkcí
K dispozici je celá řada balíčků funkcí pro použití s hardwarem Rugby CLH/CLA/
CLI. V závislosti na instalovaném balíčku jsou některé funkce dostupné dočasně
nebo trvale. Další informace získáte u svého prodejce/dodavatele.
Dostupnost Balíček funkcí
Trvalé • CLX001AG

• CLX200
• CLX250
• CLX300
• CLX400

• CLX500
• CLX600
• CLX700
• CLX800
• CLX900

Dočasné • CLX20
• CLX25
• CLX30
• CLX40
• CLX50

• CLX60
• CLX70
• CLX80
• CLX90

Ve všech balíčcích funkcí CLX jsou zahrnuty následující základní softwarové
funkce:
Funkce Balíčky funkcí CLX
Horizontální ü

Samonivelační ± 6 ° ü

Přesnost ± 10 " ü

Kalibrace ü

Manuální režim ü

H.I. výstraha ü

Upozornění na nevhodnou teplotu 50 °C ü

Upozornění na stav baterií ü

Upozornění na zastavení hlavice ü

Rychlost hlavice 10 ü

Provozní dosah (průměr) vysílačky Combo
600 m ü

Provozní dosah (průměr) přijímače Combo
1300 m ü

Provozní doba 50 h na 1 nabití ü

Rychlost hlavice 7, baterie ü

☞

Dostupné balíčky
funkcí

Základní softwarové
funkce
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V závislosti na instalovaném balíčku funkcí lze použít následující funkce:
Funkce CLX001AG CLX200

CLX20
CLX300
CLX30

CLX400
CLX40

Ruční náklon
DG ± 8 % - ü ü ü

Detekce
sklonu a
zámek
sklonu

- ü ü ü

Maskování
paprsku ü ü ü ü

Kontrola sta-
bility teploty
2 °C, 5 °C,
Vypnuto

ü ü ü ü

Poloautoma-
tický sklon ü - ü ü

Zadání
sklonu ± 8 % - - ü ü

Jeden sklon - - ü ü

Dva sklony ü - - ü

Zadání
sklonu ± 5 % ü - - -

Rychlost hla-
vice 15, 20 ü - - -

Poloautoma-
tická kali-
brace

ü -   

Softwarové funkce
Rugby CLH
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V závislosti na instalovaném balíčku funkcí lze použít následující funkce:
Funkce CLX250

CLX25
CLX500
CLX50

CLX600
CLX60

CLX700
CLX70

CLX800
CLX80

Ruční náklon
DG ± 8 % ü ü ü ü ü

Detekce
sklonu a
zámek sklonu

ü ü ü ü ü

Maskování
paprsku ü ü ü ü ü

Kontrola stabi-
lity teploty
2 °C, 5 °C,
Vypnuto

ü ü ü ü ü

Poloautoma-
tická kalibrace ü ü ü ü ü

Rychlost hla-
vice 15 ü ü ü ü ü

Položená
poloha - ü ü ü ü

Zachycení ske-
nování - ü ü ü ü

Skenování
10 °, 45 °, 90 ° - ü ü ü ü

Rychlost hla-
vice 0, 2, 5 - ü ü ü ü

Zadání sklonu
± 15% - - ü ü ü

Automatický
sklon - - ü ü ü

Jeden sklon - - ü ü ü

Vyrovnání os - - ü ü ü

Dva sklony
± 15 % - - - ü ü

Paprsek kolmo
nahoru - - - ü ü

Rychlost hla-
vice 20 - - - - ü

Provoz více
laserů s
Combo, max. 5
laserů

- - - - ü

Softwarové funkce
Rugby CLA
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CLX900 a CLX90 jsou dostupné balíčky funkcí pro Rugby CLI.
K dispozici jsou následující funkce:
Funkce CLX900

CLX90
Ruční náklon DG ± 8 % ü

Detekce sklonu a zámek sklonu ü

Maskování paprsku ü

Kontrola stability teploty 2 °C, 5 °C, Vypnuto ü

Poloautomatická kalibrace ü

Rychlost hlavice 15, 20 ü

Zadání sklonu ±  15 % ü

Automatický sklon ü

Poloautomatický sklon ü

Vyrovnání os ü

Paprsek kolmo nahoru ü

Provoz více laserů s Combo, max. 5 laserů ü

Dva sklony IR ± 15 % ü

2.3 Komponenty přístroje Rugby
Rugby CLH

a

b

c

e
d

0015827_001

 

a Transportní držadlo
b Obrazovka
c Ovládací panel
d Port USB-C, pouze pro software Rugby

Manager
e Prostor pro baterie

Rugby CLA

0015826_001

a

b

c

d

f
e

0015826_001

g

 

a Okénko vertikální olovnice
b Deska pro volitelný zaměřovač
c Transportní držadlo
d Obrazovka
e Ovládací panel
f Port USB-C, pouze pro software Rugby

Manager
g Prostor pro baterie

Softwarové funkce
Rugby CLI

Komponenty laseru
Rugby
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Rugby CLI

0015828_0010015828_8_001

a

b

c

d

f
e

0015828_001

 

a Deska pro volitelný zaměřovač
b Transportní držadlo
c Obrazovka
d Ovládací panel
e Port USB-C, pouze pro software Rugby

Manager
f Prostor pro baterie
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2.4 Komponenty kufříku

0015902_001

a

c
d

e

f

g

h
i

b

j

a Laser Rugby
b Uživatelská příručka, CD, Bezpečnostní pokyny, Stručný návod,

Ochranná karta
c Combo s držákem
d Power banka a kabel*
e Druhá baterie*
f Štítek v kufříku
g Nabíječka
h Flexibilní jmenovka
i Sestava zaměřovače*
j Rod Eye s držákem*

*Volitelně

2.5 Příprava
• Zajistěte, aby bylo místo instalace bez překážek, které by mohly blokovat nebo

odrážet laserový paprsek.
• Umístěte Rugby na stabilní podklad. Vibrace země a silný vítr mohou provoz

přístroje Rugby negativně ovlivnit.
• Při práci ve vysoce prašném prostředí umístěte laser Rugby na návětrné

místo, aby vítr nesl prach směrem od něj.

Komponenty kufříku

Umístění
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0015849_001

1. Připravte stativ.

2. Umístěte přístroj Rugby na stativ.

3. Utáhněte šroub na spodku stativu a tak na něm přístroj Rugby zafixujte.
• Přístroj Rugby připevněte bezpečně na stativ nebo přívěs, popřípadě uložte na

stabilní a rovný povrch.
• Před připevněním přístroje Rugby vždy stativ nebo přívěs zkontrolujte. Ujistěte

se, že jsou všechny šrouby a matice utažené.
• Pokud je stativ vybaven řetězy, měly by být poněkud volné, aby nevadilo pří-

padné tepelné rozpínání během dne.
• Při extrémně větrných dnech stativ zajistěte.

Usazení na stativ
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3 Použití přístroje
3.1 Ovládací panel

Rugby CLA/CLI

0015851_001

a

b

d

c

 

a LCD displej
b LED dioda Stav
c Vypínač
d Port USB-C, pouze pro software Rugby

Manager

Rugby CLH

0015850_001

a

b

d

c

 

a LCD displej
b LED dioda Stav
c Vypínač
d Port USB-C, pouze pro software Rugby

Manager

LCD displej  Zobrazuje všechny potřebné informace pro uživatele.

Vypínač  Stisknutím přístroj Rugby zapnete nebo vypnete.

LED dioda Stav  Signalizuje stav vyrovnání Rugby.

3.2 Zapnutí a vypnutí přístroje Rugby
Přístroj Rugby zapnete a vypnete stisknutím vypínače.

Po zapnutí:
• LCD displej se rozsvítí a zobrazí aktuální stav Rugby.
• Pokud je přístroj Rugby instalován v rámci samonivelačního rozsahu +/– 6°

(horizontálně nebo vertikálně), automaticky se vyrovná, aby mohl generovat
přesnou horizontální rovinu laserového světla.

• Jakmile se přístroj vyrovná, hlavice se začne otáčet a Rugby je připraven k
použití.

• Výstražný systém H.I. se aktivuje 30 sekund po dokončení vyrovnání. Výstra-
žný systém H.I. chrání přístroj před změnami výšky způsobenými pohybem
nebo sesedáním stativu.

• Systém automatické nivelace a funkce výstrahy H.I. dále monitoruje polohu
laserového paprsku pro zajištění konzistentní a přesné práce.

☞ Výstražný systém H.I. se automaticky zapne při spuštění přístroje Rugby.

Přehled

Funkce

Zapnutí a vypnutí
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3.3 LCD displej
LCD displej zobrazuje všechny informace nutné k provozu přístroje Rugby. Pro
komplexnější zobrazení je zapotřebí Combo.

hgfedc

b

a

015916_001

 

a Hodnota sklonu v ose X
b Hodnota sklonu v ose Y
c Maskování paprsku
d Rychlost hlavice
e Ruční/Automatické vyrovnání
f Procento
g Stav párování
h Indikace stavu nabití baterie

Při zapnutí přístroje Rugby se na LCD displeji objeví uvítací obrazovka Leica, obra-
zovka se jménem zákazníka a informační obrazovka.

Uvítací obrazovka Leica

Rugby CLH

Rugby CLA/CLI

 

Obrazovka se jménem zákazníka Leica

☞ Tato obrazovka se objevuje jen tehdy, pokud jste ji povolili v nabídce. Viz
4.3.3 Sada nabídky 2-Jméno zákazníka. K dispozici pouze u modelů
Rugby CLA/CLI.

Rugby CLA/CLI

  

Hlavní displej

Úvodní obrazovky
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Leica Informační obrazovka
Informační obrazovka zobrazuje číslo sériové číslo, verzi softwaru a hodiny pro-
vozu do kalibrace.

Rugby CLH

Rugby CLA/CLI

 

3.4 Zadání sklonu
1. Rugby CLA/CLI:

Jedním stisknutím tlačítka OK/Sklon zahajte režim
zadávání sklonu.

0016016_001

Klávesnice
Combo

 Zvýrazní se hodnota sklonu v ose X.
Stisknutím tlačítka Dolů/Spánek vyberte hodnotu sklonu v ose Y.

 

Hodnota sklonu v ose X Hodnota sklonu v
ose Y

2. Vyberte hodnotu sklonu.

3. Stisknutím tlačítka Nahoru/Menu nebo Dolů/Spánek změňte hodnotu
sklonu.

4. Stisknutím tlačítka OK/Sklon potvrďte výběr.

Přímé zadání sklonu
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5. Krátkým stisknutím tlačítka Napájení/ESC ukončete
režimu zadávání sklonu.
Objeví se hlavní obrazovka.

V režimu zadávání sklonu můžete snadno měnit znaménko plus/minus nebo jedno-
tlivé číslice.

☞ Pro vstup do režimu zadávání sklonu stiskněte tla-
čítko OK/Sklon.

0016016_001

Klávesnice
Combo

1. Vyberte osu a stisknutím tlačítka Doleva/Šířka
pásma nebo Doprava/Hlasitost vytvořte kurzor. Kur-
zor se vždy objeví na znaménku plus/minus.

2. Vyberte hodnotu sklonu.

3. Stisknutím tlačítka Nahoru/Menu nebo Dolů/
Spánek změňte hodnotu sklonu.
Stisknutím tlačítka Doleva/Šířka pásma nebo
Doprava/Hlasitost změňte číslici.

4. Stisknutím tlačítka OK/Sklon potvrďte výběr.

Zadávání sklonu po
číslicích
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5. Krátkým stisknutím tlačítka Napájení/ESC ukončete
režimu zadávání sklonu.
Objeví se hlavní obrazovka.

V režimu zadávání sklonu můžete rychle vynulovat hodnotu sklonu současným
stisknutím tlačítek Nahoru/Menu a Dolů/Spánek.

Laser Možnosti sklonu
současně v obou osách

Možnosti sklonu
v jedné ose

Rugby CLH s balíčkem
funkcí CLX001AG

až do 5 % -

Rugby CLH až do 8% až do 8%

Rugby CLA až do 10% až do 15%

Rugby CLI až do 10% až do 15%

☞ Možnosti sklonu závisí na použitém balíčku funkcí. Viz bod 2.2 Balíčky 
funkcí.

Příklad: Rugby CLA
Rugby CLA může mít sklon až 10,00 % současně v obou osách, X a Y, nebo až
15,00 % v jedné ose.
Zadání většího sklonu než 10,00 % v jedné ose je možné jen tehdy, pokud sklon
druhé osy nepřekročí ±3 %.

☞ Pokusíte-li se zadat sklon větší než 3 % nebo 10 %, objeví se na obra-
zovce při stisknutí tlačítka upozornění.

  

Sklon v ose X a Y lze překlopit z kladného do záporného změnou znaménka plus/
minus v režimu zadávání sklonu. Viz 3.4 Zadání sklonu-Zadávání sklonu po čísli-
cích.
Typické využití této funkce je při stavbě silnic.
Příklad: Přístroj Rugby je umístěn na koruně silnice a jedna osa je vyrovnána se
středovou osou. Sklon příčné osy doprava a doleva snadno nastavíte změnou zna-
ménka plus/minus na displeji.

Nastavení hodnoty
sklonu na nulu

Možnosti sklonu

Překlopení sklonu
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3.5 Identifikace osy
Při zadávání sklonu je důležité znát správný směr, v němž je sklon zadán.
Následující obrázek ukazuje, jak identifikovat správné směry os.

X+ Y+

0015852_001

 

3.6 Převod svahu na procento sklonu
Svah: Změna výšky na měrnou jednotku (stopa, metr atd.)
Procento sklonu: Změna výšky na 100 měrných jednotek (stopa, metr atd.)

Výpočet procenta sklonu ze svahu:
[Svah] x 100 = [Procento sklonu]
Příklad:
Svah = 0,0059
Převod = 0,0059 x 100
Procento sklonu = 0,590 %

3.7 Vyrovnání os
1. Vyrovnejte osu X a osu Y.

2. Na obrazovce nastavte požadovaný sklon.

☞ Nejprve vyrovnejte osy a potom nastavte sklon, jinak by Rugby nahlásil
výstrahu, například výstrahu HI.

☞ Zajistěte, aby Rugby byl správně umístěn nad kontrolním bodem.

Identifikace osy

Převod svahu

Vyrovnání osy X a osy
Y
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 Směr osy X je zobrazen od čela Rugby, pohled přes vršek Rugby.

0015856_001

3. Otáčejte Rugby pomalu, až budou vyrovnávací značky vyrovnané s dru-
hým kontrolním bodem.

☞ U modelu Rugby CLA/CLI lze použít jako pomoc při vyrovnání zaměřo-
vač Rugby.

4. Jakmile Rugby bude vyrovnán, můžete začít pracovat.

3.8 Přesné vyrovnání os
Za většiny podmínek jsou zvýšené vyrovnávací značky na vrcholku Rugby pro
vyrovnání os přiměřeně postačující. Pro přesnější vyrovnání můžete použít násle-
dující postup.
Cíl přesného vyrovnání:
• Stanovení bodu A na ose Y jako referencie a provedení odečtu výšky.
• Zadání sklonu do osy X a pak seřízení polohy laseru, dokud není opět nale-

zena původní výška v bodu A.
1. Se sklonem 0,000 % v obou osách nastavte Rugby přímo nad terč

sklonu a přibližně vyrovnejte osu Y k druhému terči sklonu (bod A).

2. Odečtěte výšku v bodu A s použitím přijímače Combo a měřicí latě.

3. Zadejte sklon +5,000 % do osy X. Když se sklon zadá do osy X, osa Y
působí jako závěs nebo opora.

4. S +5,000 % v ose X proveďte druhý odečet v bodu A.

Přesné vyrovnání osy X
a osy Y
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5. Vyrovnání:
• Jestliže se druhý odečet rovná prvnímu, je osa X správně vyrov-

naná.
• Jestliže druhý odečet je větší než první odečet, otáčejte Rugby ve

směru hodinových ručiček (doprava), dokud oba odečty nebudou
shodné.

• Jestliže druhý odečet je menší než první odečet, otáčejte Rugby
proti směru hodinových ručiček (doleva), dokud oba odečty nebu-
dou shodné.

☞ Rugby CLA/CLI zlepšuje vyrovnání os pro nastavení další den. Doporu-
čuje se nejprve provést postup přesného vyrovnání a poté zaměřovač
seřídit na tyto osy.

☞ Automatické vyrovnání os – Automatické vyrovnání os je u Rugby
CLA/CLI možné s použitím přijímače Combo. (Viz "6.12 Automatické 
vyrovnání os")

3.9 Práce v položené poloze (pouze Rugby CLA)
Rugby CLA můžete použít v položené poloze k vytvoření svislé roviny pro dispo-
ziční řešení a vyrovnávání.

0016017_001 

 

Poloha v položené poloze
Rugby

 Obrazovka v položené poloze Combo

☞ Při práci v položené poloze je možná pouze ruční změna sklonu.

Vertikální rovina lasero-
vého světla
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4 Combo
4.1 Popis Combo

Combo komunikuje s přístrojem Rugby pomocí rádiového signálu a používá se k
ovládání funkcí Rugby.

0015860_001

a

b

c
d

e

 

a Reproduktor
b Obrazovka
c Okénko pro příjem

laserového signálu
d Označení středu
e Klávesnice

Součást  Popis
Reproduktor  Označuje pozici detektoru:

• Vysoko – rychlé pípání
• Správná poloha – souvislý tón
• Nízko – pomalé pípání

Obrazovka  Přední a zadní šipka na displeji ukazuje polohu detek-
toru.

Okénko pro příjem
laserového signálu

 Detekce laserového paprsku. Okénko musí být obrá-
cené směrem k laseru.
Přední a zadní šipka na displeji ukazuje polohu detek-
toru ve vztahu k paprsku, pomocí šipek a hodnot digi-
tálního odečtu.

Označení středu  Označuje správnou pozici laseru.

Klávesnice  Vypínač, přesnost a hlasitost.

0015861_001

a
b

c

d

 

a Otvor na držák
b Střední ukazatel
c Štítek výrobku
d Dvířka baterie

Součást  Popis
Otvor na držák  Místo, kam se při běžnému provozu umístí držák přijí-

mače.

Střední ukazatel  Slouží k převodu referenčních značek. Zářez je 85 mm
pod horní hranou detektoru.

Štítek výrobku  Sériové číslo je uvedeno na štítku výrobku.

Popis

Součásti přístroje, část
1 ze 2

Součásti přístroje, část
2 ze 2
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Součást  Popis
Dvířka baterie  Prostor pro baterie smí otevřít pouze servisní partner

autorizovaný společností Leica.

015305_001

a

b

c

d
e

f

g

 

a Vypínač/tlačítko ESC
b Šipka nahoru/tlačítko Menu
c Šipka doleva/tlačítko Šířka

pásma
d Tlačítko OK/tlačítko Sklon
e Šipka dolů/tlačítko Režim

spánku
f Tlačítko Smart Target
g Šipka doprava/tlačítko Hlasitost

Tlačítko  Popis
Vypínač/
tlačítko ESC

 Dlouhým stisknutím přístroj Combo zapnete nebo
vypnete. Krátkým stisknutím opustíte obrazovku a vrátíte
se na hlavní obrazovku.

Šipka nahoru/
tlačítko Menu

 Stisknutím otevřete menu. Stisknutím se pohybujete v
menu směrem nahoru.

Šipka doleva/
tlačítko Šířka pásma

 Stisknutím změníte šířku pásma/citlivost. Stisknutím se
pohybujete v menu směrem doleva.

Tlačítko OK/
tlačítko Sklon

 Stisknutím vyberete položku nebo potvrdíte výběr. Na
hlavní obrazovce zahájíte stisknutím režim zadávání
sklonu.

Šipka dolů/
tlačítko Režim
spánku

 Stisknutím přepnete do režimu spánku. Stisknutím se
pohybujete v menu směrem dolů.
• V režimu spánku nejsou přístupné žádné funkce.
• LCD obrazovka signalizuje, že Rugby se nachází v

režimu spánku.
• Přístroj Rugby v tomto režimu setrvá dvě hodiny.

Pak se automaticky vypne a je nutno jej znovu
zapnout vypínačem.

• Pokud je přístroj Rugby v režimu spánku, stisknutí
tohoto tlačítka obnoví normální funkci.

Tlačítko Smart Tar-
get

 Poskytuje přístup k různým speciálním funkcím.
• Zachycení sklonu: Umožňuje detekovat stávající

sklon.
• Zámek sklonu: Monitoruje sklon a udržuje správný

sklon Rugby.
• Vyrovnání os: Elektronicky vyrovnává osy Rugby

podle konkrétních terčů sklonu.
• Zachycení skenování: Vyhledává Combo a po jeho

nalezení provede skenování ve směru 10 ° od
Combo.

Klávesnice

Popis tlačítek
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Tlačítko  Popis
Šipka doprava/
tlačítko Hlasitost

 Stisknutím změníte hlasitost. Stisknutím se pohybujete v
menu směrem doprava.
☞ Současným stisknutím šipek doleva a

doprava zamknete nebo odemknete kláves-
nici a zabráníte náhodnému stisknutí tlačítek
na hlavní obrazovce.

4.2 Obrazovky připojení Combo
Na dálkovém ovladači Combo jsou tři obrazovky, které se zobrazují během připojo-
vání k Rugby.
Animace hledání Obrazovka výběru laseru

Chyba párování

 

☞ Ujistěte se, že máte přímou viditelnost
na Rugby a nepřekročili jste pracovní
dosah.

☞ Počet zjistitelných laserů závisí na
balíčku funkcí nainstalovaném v laseru,
který byl s Combo naposledy spárován.

4.3 Menu Combo
4.3.1 Vstup do nabídky a pohyb v ní

Laser Combo má několik možností menu, které umožňují optimalizaci práce s
Rugby pro jednotlivá použití.
Menu Combo otevřete stisknutím tlačítka Nahoru/tlačítka Menu na hlavní obra-
zovce.

☞ Počet a umístění zobrazených možností nemusí odpovídat vašemu pro-
duktu. Zobrazené funkce závisí na použitém balíčku funkcí. Viz bod "2.2 
Balíčky funkcí".

Informační obrazovky
během připojování

Popis
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Pohyb v nabídce:

0016016_001

  

Klávesnice Combo
 V menu fungují tlačítka Šířka pásma, Hlasitost, Spá-

nek a Menu v závislosti na tvaru tlačítka, nikoli podle
ikony (tlačítka Nahoru a Dolů, Doleva a Doprava).

Tlačítkem Nahoru/Menu a Dolů/Spánek pohybujte kurzorem a zvýrazníte ikonu
nebo volbu.

 Zvýrazněná ikona se objevuje v rámečku.

 Aktuálně aktivní volba je podtržená.
Stisknutím tlačítka OK/Sklon vyberte ikonu.
Chcete-li přejít na druhou stránku menu, stiskněte tla-
čítko Doprava/Hlasitost, dokud se stránka nezobrazí.
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Pohyb v menu bez připojeného nebo zapnutého Rugby:
 Není-li žádný Rugby spárovaný s přístrojem Combo,

zobrazí se omezené menu. Menu je omezeno na
funkce, které může Combo vykonávat jako samostatný
přijímač.

 ☞ Počet a umístění zobrazených možností
nemusí odpovídat vašemu produktu. Zobra-
zené funkce závisí na použitém balíčku
funkcí. Viz bod 2.2 Balíčky funkcí.

Přeškrtnuté ikony
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4.3.2 Sada nabídky 1

Sada nabídky 1

 V sadě menu 1 můžete vybrat následující možnosti v
závislosti na použitém balíčku funkcí:
• Rychlost hlavice
• Párování
• Režim Sklopení paprsku
• H.I. výstraha
• Maskování paprsku
• Režim skenování

• Šířka skenování
• Směr skenování
• Osa skenování

• Citlivost
• Jednotka
• Citlivost na teplotu

☞ Práci v menu ukončíte krátkým stisknutím
tlačítka Vypínač/ESC.

☞ Držte stisknuté tlačítko Doprava/Menu,
dokud se na displeji nezobrazí stránka 2 a
sada menu 2.

 V závislosti na použitém balíčku funkcí můžete vybrat
šest nastavení rychlosti hlavice:
• 0 ot./s
• 2 ot./s
• 5 ot./s
• 10 ot./s
• 15 ot./s
• 20 ot./s

 Rugby a Combo zahrnují rádiové moduly, které umo-
žňují aktivovat funkce Rugby až na vzdálenost 300 m
(1000’).

Přehled

Rychlost hlavice

Párování
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☞ S novým balíčkem Rugby a Combo jsou Rugby a Combo předem spáro-
vány.

Pokud je potřeba spárovat Combo s jedním nebo více Rugby lasery (v závislosti na
použitém balíčku funkcí), postupujte následovně:
1. Zapněte Rugby a Combo.

2. Otevřete obrazovku menu Combo.

3. Vyberte menu párování.
Spustí se proces vyhledávání.

☞ V případě, že je hledání úspěšné:
Zobrazí se alespoň jedna ikona laseru a maximálně pět ikon laserů.
Požadovaný laser najděte tak, že projdete ikony a zjistíte, který laser
hlásí výstrahu. U laseru bude blikat obrazovka a bude vydávat zvukovou
signalizaci.

☞ Není-li hledání úspěšné:
Nejsou nalezeny žádné lasery, nebo není požadovaný laser k dispozici.

4. Stisknutím tlačítka OK/Sklon vyberte laser.

0016017_001 

Pro práci v položené poloze použijte Režim Sklopení
paprsku přes referenční bod. Pak lze pomocí Režimu
skenování rychle přesunout malý skenovací paprsek do
polohy vlevo nebo vpravo od laseru.
Nebo stisknutím tlačítka sklopení paprsku zastavíte
otáčení hlavice (nulové otáčky). Viz 4.3.2 Sada 
nabídky 1-Rychlost hlavice. Poloha paprsku se mění
směrem dolů, aby bylo možné vyrovnání Rugby přes
referenční bod na podlaze.

☞ Když se přístroj Rugby přesune do položené polohy, režim Sklopení
paprsku se aktivuje automaticky.

Režim Sklopení
paprsku
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Obrazovka masko-
vání paprsku

 Maskování paprsku umožňuje vypnout laserový
paprsek na vybraných stranách laseru. Zabraňuje
rušení s jinými lasery nebo přijímači, které by mohly
pracovat ve stejné pracovní oblasti.
☞ Navíc je maskování paprsku užitečné, když

pracujete v citlivém prostředí, blízko úrovně
pohledu osob nebo v blízkosti reflexních
povrchů.

   

Možné kombinace
 

008451_001

Příklad

 Můžete si zvolit blokování čtvrtiny, poloviny nebo tří
čtvrtin rotujícího laserového paprsku.
Každá ze čtyř zobrazených kombinací je k dispozici ve
čtyřech různých variantách. Tmavá oblast představuje
úsek, kde je laserový paprsek vypnutý.
Tlačítkem Nahoru/Menu a Dolů/Spánek nebo Doleva/
Šířka pásma a Doprava/Hlasitost můžete volit z
16 možných kombinací na 2 stránkách.

360 °rozsah je výchozí nastavení přístroje Rugby, ale je možné omezit paprsek na
předefinované rozsahy. Režim skenování lze měnit ohledně šířky, směru a os.
Chcete-li aktivovat tuto funkci, můžete přepínat mezi rozsahem 360 °a Režimem
skenování na obrazovce Režimu skenování.

Maskování paprsku

Režim skenování
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Šířka skenování
V Režimu skenování jsou dostupné tři šířky skenování:
• 10 °
• 45 °
• 90 °

Opakovaným stisknutím tlačítka Nahoru/Menu změníte
šířku skenování.

Směr skenování
V Režimu skenování je výchozí směr skenování přímo
v ose +X. V podmenu Směr skenování je možné ručně
určit směr skenování.

Stisknutím tlačítka Doleva/Šířka pásma nebo Doprava/
Hlasitost změníte směr.

Osa skenování
V Režimu skenování je výchozí směr skenování přímo
v ose +X. V podmenu Osa skenování je možné přes-
měrovat skenování na jinou osu.

Stisknutím tlačítka Dolů/Spánek přepínáte mezi 4
osami.

Návrat k rozsahu 360 °
Stisknutím tlačítka OK/Sklon na obrazovce Režimu skenování vrátíte přístroj
Rugby do plného rozsahu 360 °.
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Výběr funkce výstrahy
H.I.

 Funkci výstrahy H.I. můžete aktivovat nebo deaktivo-
vat.
• Zap
• Nesvítí
Je-li funkce aktivována, upozornění na nesprávnou
výšku se automaticky zapne při každém zapnutí
Rugby. Funkce se aktivuje 30 sekund po zapnutí
Rugby.

 
Jak funkce výstražného systému H.I. funguje
Funkce výšky přístroje (H.I.) nebo detekce nesprávné výšky brání nepřesnostem
měření způsobeným pohybem nebo sesedáním stativu, které by snížily výšku
paprsku.
Funkce výstrahy H.I. se aktivuje 30 sekund poté, co Rugby dokončí vyrovnání a
hlavice laseru se začne otáčet.

Aktivovaná funkce
výstrahy H.I.

  
Funkce výstrahy H.I. monitoruje pohyb laseru. Při
narušení začne obrazovka funkce výstrahy H.I. blikat a
Rugby rychle pípá.
Chcete-li varování vypnout, vypněte přístroj Rugby a
znovu jej zapněte. Před pokračováním v práci zkontro-
lujte výšku laseru.
Viz 10 Řešení potíží-Obrazovky upozornění a hlášení.
☞ Výstražný systém H.I. se automaticky zapne

při spuštění přístroje Rugby.

Funkce výstrahy H.I. –
Zap/Vyp
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 Během nivelace Rugby reaguje na rušivé vlivy, např.
vítr nebo vibrace, a zastaví otáčení hlavice, pokud je to
nutné. Můžete si vybrat ze dvou úrovní citlivosti:

• Nastavení citlivosti 1: Pro normální funkci – vítr,
vibrace a další rušivé vlivy jsou minimální.

• Nastavení citlivosti 2: Pro situace, kdy vítr, vibrace
a další rušivé vlivy jsou závažnější.

Je-li funkce aktivována, upozornění na nesprávnou
výšku se automaticky zapne při každém zapnutí
Rugby. Funkce se aktivuje 30 sekund po zapnutí
Rugby.
Viz 10 Řešení potíží-Obrazovky upozornění a hlášení.

Když je na hlavní obrazovce detekován paprsek, digi-
tální odečet zobrazí vzdálenost paprsku od středu
Combo. V menu Nastavení jednotky je možné vybrat
jednotky měření vzdálenosti:
• cm
• mm
• Palce
• Stopy

Citlivost

Výběr jednotky
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Při každé změně teploty ± 5 °C (± 9 °F) se Rugby vrátí
do vodorovné polohy, aby zkontroloval, zda změna
teploty nezpůsobila změnu v hlavním nivelačním
systému. Citlivost jednotky můžete zvýšit úpravou
nastavení změny teploty na ± 2 °C (± 4 °F).
Nebo můžete tuto funkci úplně vypnout. Změny teploty
pak nebudou monitorovány pro účely funkce interního
vyrovnání systému.
☞ Vypnutí této funkce vypne kontrolní mecha-

nismus.
Dostupné intervaly:
• Teplota se kontroluje při každé změně o 5 °C/9 °F
• Teplota se kontroluje při každé změně o 2°C/4°F
• Nesvítí

Obrazovka kontroly teploty
Když Rugby obnovuje nivelaci, ukáže se obrazovka
kontroly teploty. Než budete laser znovu používat,
počkejte na dokončení procesu. Stavová LED na Rugby
bliká a indikuje tak normální nivelaci.

4.3.3 Sada nabídky 2

Sada nabídky 2

 V sadě menu 2 můžete vybrat následující parametry v
závislosti na použitém balíčku funkcí:
• Kalibrace
• Jméno zákazníka
• Kontrast obrazovky
• Funkce upozornění na kalibraci
• Informace o systému
• Posunutí středové čáry
• Změna okna přijímání Combo

☞ Práci v menu ukončíte krátkým stisknutím
tlačítka Vypínač/ESC.

Citlivost na teplotu

Přehled
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 V menu kalibrace můžete vybrat následující možnosti:
• Poloautomatická kalibrace. Viz bod 9 Poloautoma-

tická kalibrace.
• Ruční kalibrace os X a Y. Viz 8.2 Nastavení přes-

nosti nivelace.
• Ruční kalibrace osy Z. Viz 8.3 Nastavení verti-

kální přesnosti.

Nastavení jména zákazníka umožňuje zadat jméno zákazníka, povolit/zakázat
obrazovku se jménem zákazníka při zapnutí Rugby.

 Můžete zadat 3 řádky textu, každý o délce až 15
znaků. Dostupná pole:
• Společnost
• Město
• Telefonní číslo

 Povolit/zakázat zobrazení jména při zapnutí
Před zadáním jména se jméno zobrazuje na úvodní
obrazovce. Vyberte ze dvou možností:
• Zobrazovat (YES): Obrazovka se jménem záka-

zníka se objeví při každém zapnutí Rugby.
• Jen uložit (NO): Informace zadaná na obrazovce

se jménem zákazníka se uloží v laseru, ale je
vidět jen při otevření obrazovky se jménem záka-
zníka.

Kalibrace

Jméno zákazníka
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 Pomocí tohoto nastavení můžete měnit kontrast obra-
zovky Combo.
Stisknutím tlačítka Doleva/Šířka pásma a Doprava/
Hlasitost nastavíte kontrast.

 Povolení/zakázání funkce upozornění na kalibraci
Funkce upozornění na kalibraci je založena na době
používání.
• ON: Upozornění na kalibraci je povoleno.
• OFF: Upozornění na kalibraci není povoleno.

Jestliže jste povolili funkci upozornění na kalibraci, zobrazí se hodiny upozornění
na kalibraci po zapnutí Rugby na úvodní obrazovce:
   
Hodiny pro upozornění na kalibraci na úvodní obrazovce

 Chcete-li být upozorněni na kalibraci po X hodinách
používání, zadejte požadovaný čas před zobrazením
upozornění.

Kontrast obrazovky

Funkce upozornění na
kalibraci

Upozornění na kalibraci
na úvodní obrazovce
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Obrazovka s blikajícím upozorněním na kalibraci
 Při dosažení plánovaného počtu hodin se na 8 sekund

zobrazí upozornění na kalibraci.
Po zkalibrování Rugby se hodiny pro upozornění na
kalibraci automaticky vynulují. Změnit nebo zakázat
upozornění na kalibraci je možné jen otevřením volby
nabídky „Funkce upozornění na kalibraci“.

Posunutí středové čáry umožňuje změnit polohu středové čáry.
 1. Nastavte přístroj Combo tak, aby byl rotující

paprsek na požadované středové čáře.
2. Stisknutím tlačítka OK/Sklon potvrďte novou stře-

dovou čáru.

☞ Posunutí středové čáry není kompatibilní se změnou okna přijímání
Combo.

 Výchozí výška okna Combo je 120 mm/ 4,72“.
Výšku lze snížit o 50 mm/ 1,97“: 25 mm/ 0,98“ odshora
a odzdola.
1. Stisknutím tlačítka Nahoru/Menu a Dolů/Spánek

změňte velikost okna.
2. Stisknutím tlačítka OK/Sklon potvrďte novou vel-

ikost okna.

☞ Změna okna Combo není kompatibilní s Posunutím středové čáry.

Posunutí středové čáry

Změna okna přijímání
Combo
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4.3.4 Zadání sklonu

Obrazovka zadání
sklonu

 Na obrazovce zadání sklonu můžete měnit hodnoty
sklonu a vybírat následující parametry:
• Automatický/Manuální režim
• Zobrazení – procento/promile
• Zobrazení – tisíciny/setiny
• Povolit/zakázat uložení sklonu
• Záporný sklon – povolit/zakázat

☞ Práci v menu ukončíte krátkým stisknutím
tlačítka Vypínač/ESC.

Nastavení automatického/manuálního
režimu

Můžete si vybrat ze tří různých režimů:
• Automatický režim (výchozí)
• Manuální režim
• Manuální režim se sklonem
 
☞ Režim automatické samoni-

velace se můžete rozhod-
nout deaktivovat. Přístroj
Rugby se bez ohledu na
předchozí výběr vždy
zapíná do automatického
režimu.

Automatický režim
Přístroj Rugby se vždy zapíná do automatického režimu a průběžně se vyrov-
nává pro udržování přesného sklonu.
  
Manuální režim
V manuálním režimu je funkce samonivelace vypnutá. Místo normální hlavní
obrazovky se zobrazuje obrazovka manuálního režimu.
Rovinu laserového světla lze ručně sklápět pomocí stejných tlačítek jako pro
přímé zadávání sklonu, ale na displeji se nezobrazuje žádný sklon.

Přehled

Automatický/manuální
režim
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Manuální zadání sklonu v ose X Manuální zadání sklonu v ose Y

Obrazovka manuálního režimu

 

  
 
Manuální režim se sklonem
V manuálním režimu se sklonem je funkce samonivelace vypnutá. Místo nor-
mální hlavní obrazovky se zobrazuje obrazovka manuálního režimu se sklonem.

Manuální režim se sklonem – osa X
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Rovinu laserového světla lze ručně sklápět pomocí stejných tlačítek jako pro
přímé zadávání sklonu. Hodnota zadaného sklonu se zobrazuje na obrazovkách
ručního zadávání sklonu.
Když používáte tento režim, Rugby se nejprve vyrovná na vybraný sklon a poté
se vrátí do manuálního režimu.

Můžete zvolit zobrazování sklonu v procentech nebo v promile:
• 1,000 % = převýšení 1 metru na délce 100 metrů
• 1,00‰ = převýšení 1 metr na délce 1000 metrů

Zobrazení procent Zobrazení promile
 
Standardně se používá procento sklonu.

Můžete zvolit zobrazování procenta sklonu v tisícinách nebo setinách:
• ,000 – Standardně se používá zobrazování tisícin neboli tří číslic za deseti-

nou čárkou.
• ,00 – Jestliže zvolíte zobrazování setin, zobrazují se za desetinou čárkou

jen dvě číslice.

Zobrazování tisícin

 

Zobrazování setin

Zobrazení – procento/
promile

Zobrazení – tisíciny
nebo setiny
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Normálně je nastavení sklonu při každém zapnutí přístroje Rugby vynulováno na
0,000 %.
Pokud byste při zapnutí přístroje Rugby raději zobrazovali předchozí nastavení
sklonu, můžete aktivovat volbu Uložit sklon.

• Ukázat 0,000: Nastavení sklonu je při zapnutí vynulováno na 0,000 %
(výchozí stav).

• Ukázat sklon: Při zapnutí se zobrazí předchozí nastavení sklonu.

Uložení sklonu vypnuto

 

Uložení sklonu zapnuto

Uložit sklon
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5 Přijímače Rod Eye
5.1 Přijímač Rod Eye 120

Přístor Rugby CLH/CLA/CLI lze prodávat téměř s jakýmkoli přijímačem Leica Rod
Eye 120. Další informace o přijímačích lze nalézt v konkrétních uživatelských pří-
ručkách na tomto CD.

005147_001

a
b
c

d

e
f

g

 

a Vodováha
b Reproduktor
c LCD displej
d LED diody
e Okénko pro příjem

laserového signálu
f Označení středu
g Klávesnice

Součást  Popis
Vodováha  Určeno k držení latě při měření kolmo.

Reproduktor  Označuje pozici detektoru:
• Vysoko – rychlé pípání
• Správná poloha – souvislý tón
• Nízko – pomalé pípání

LCD displej  Přední a zadní šipka na displeji ukazuje polohu detek-
toru.

LED diody  Udávají relativní pozici laserového paprsku. Indikace
tří kanálů:
• Vysoko – červená
• Správná poloha – zelená
• Nízko – modrá

Okénko pro příjem
laserového signálu

 Detekce laserového paprsku. Okénko musí být obrá-
cené směrem k laseru.

Označení středu  Označuje správnou pozici laseru.

Klávesnice  Vypínač, přesnost a hlasitost. Další informace najdete
v bodě "Popis tlačítek".

005148_003

a

b

c

d

 

a Otvor na držák
b Střední ukazatel
c Štítek výrobku
d Dvířka baterie

Popis

Součásti přístroje, část
1 ze 2

Součásti přístroje, část
2 ze 2
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Součást  Popis
Otvor na držák  Místo, kam se při běžnému provozu umístí držák přijí-

mače.

Střední ukazatel  Slouží k převodu referenčních značek. Zářez je 85 mm
pod horní hranou detektoru.

Štítek výrobku  Sériové číslo je uvedeno v prostoru pro baterie.

Dvířka baterie  Podrobné informace najdete v kapitole „Postup
výměny alkalických baterií“ v Uživatelské příručce Rod
Eye 120.

015386_001

a

b

c

 

a Napájení
b Zvuk
c Pásmo

Tlačítko  Funkce
Napájení  Jedním stisknutím přijímač zapnete.

Zvuk  Stiskem změníte zvukový výstup.

Pásmo  Stiskem změníte pásmo (přesnost) rozlišení.

Menu přijímače Rod Eye 120 otevřete současným stisknutím tlačítka Šířka pásma
a Zvuk.
• Pomocí tlačítek Pásmo a Zvuk můžete měnit parametry.
• Vypínačem se můžete posouvat v nabídce.

5.2 Přijímač Rod Eye 140 Classic
Přijímač Classic Rod Eye 140 poskytuje základní informace o poloze pomocí šipky
na displeji.

005147_001

a
b
c

d

e
f

g

 

a Vodováha
b Reproduktor
c LCD displej
d LED diody
e Okénko pro příjem

laserového signálu
f Označení středu
g Tlačítka Vypínač,

Pásmo a Zvuk

Popis tlačítek

Otevření menu pohyb v
ní

Popis

Komponenty přístroje
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015386_001

a

b

c

 

a Napájení
b Zvuk
c Pásmo

Tlačítko  Funkce
Napájení  Jedním stisknutím přijímač zapnete.

Zvuk  Stiskem změníte zvukový výstup.

Pásmo  Stiskem změníte pásmo (přesnost) rozlišení.

Menu přijímače Rod Eye 140 otevřete současným stisknutím tlačítka Šířka pásma
a Zvuk.
• Pomocí tlačítek Pásmo a Zvuk můžete měnit parametry.
• Vypínačem se můžete posouvat v nabídce.

5.3 Rod Eye 160, digitální přijímač
Digitální přijímač Rod Eye 160 poskytuje základní informace o poloze pomocí šipky
na displeji plus digitální odečet.

004637_001

a
b

c
d
e

f

g

h

 

a Reproduktor
b Digitální LCD displej
c Kontrolky
d Vypínač
e Tlačítko Postava
f Okénko pro příjem sig-

nálu
g Tlačítko Pásmo
h Tlačítko Zvuk

Tlačítko  Funkce
Napájení  Jedním stisknutím přijímač zapnete.

 Podržením po dobu 1,5 sekundy přijímač vypnete.

Postava  Stiskem zaznamenáte digitální odečet.

Pásmo  Stiskem změníte detekční pásmo.

Zvuk  Stiskem změníte zvukový výstup.

Nabídku přijímače Rod Eye 160 otevřete současným stiskem tlačítka Pásmo a
Zvuk.
• Pomocí tlačítek Pásmo a Zvuk můžete měnit parametry.
• Vypínačem se můžete posouvat v nabídce.

Popis tlačítek

Otevření menu pohyb v
ní

Popis

Komponenty přístroje

Popis tlačítek

Vstup do nabídky a
pohyb v ní
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6 Aplikační programy
6.1 Příprava bednění

ba

4

0015866_001

6
5

7

8

9

1 + 2

3

1. Usaďte Rugby na stativ.

2. Rozložte stativ na stabilní povrch tam, kde neprobíhají stavební práce.

3. Připevněte Combo k lati.

4. Zapněte Rugby a Combo.

5. Postavte základnu latě na známý bod k porovnání konečné výšky bed-
nění.

6. Upravte výšku Combo na lati tak, aby bylo vycentrování indikováno na
Combo těmito prvky:
• středová osa
• nepřerušovaný zvukový tón
• digitální displej

7. Usaďte lať s připojeným Combo na bednění.

8. Upravujte výšku bednění, dokud přístroj neukáže správnou úroveň.

9. Pokračujte dalšími pozicemi, dokud okraj bednění není v rovině tvořené
rotujícím paprskem přístroje Rugby.

6.2 Kontrola svahů u stavebních úprav
K dispozici pouze pro:
• CLX001AG
• CLX20
• CLX200
• CLX250
• CLX30
• CLX300
• CLX40
• CLX400
• CLX50
• CLX500

• CLX60
• CLX600
• CLX70
• CLX700
• CLX80
• CLX800
• CLX90
• CLX900

Podrobný postup pří-
pravy bednění

Dostupnost
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6 

ba

4

0015867_001

3 

1 + 2

5 

7a

7b

7c

1. Usaďte Rugby na stativ.

2. Rozložte stativ na stabilní povrch tam, kde neprobíhají stavební práce.

3. Připevněte Combo k lati.

4. Zapněte Rugby a Combo.

5. Postavte základnu latě na známý bod k porovnání konečné výšky bed-
nění.

6. Upravte výšku Combo na lati tak, aby bylo vycentrování indikováno na
Combo těmito prvky:
• středová osa
• nepřerušovaný zvukový tón
• digitální displej

7. Postavte lať s připojeným Combo na horní okraj výkopu nebo nalité
betonové směsi a zkontrolujte správnou výšku.

8. Odchylky lze číst v přesných hodnotách pomocí Combo.
• 7a: Pozice je příliš vysoká.
• 7b: Pozice je příliš nízká.
• 7c: Správná pozice.

Kontrola svahů u sta-
vebních úprav – pod-
robný postup
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6.3 Manuální měření svahu
6.3.1 Manuální měření svahu

7

8

ba

4

0015869_001

X

5

6

1 + 2

3
α

1. Usaďte Rugby na stativ.

2. Postavte stativ na úpatí svahu tak, aby osa X směřovala ve směru
svahu.

3. Připevněte Combo k lati.

4. Zapněte Rugby a Combo.

5. Na úpatí svahu upravte výšku Combo na lati tak, aby bylo vycentrování
na Combo signalizováno těmito prvky:
• středová osa
• nepřerušovaný zvukový tón
• digitální displej

6. Přesuňte lať s Combo na vrchol svahu.

7. Změňte vyrovnání na obrazovce sklonu na Manuální režim.

8. Vertikálními šipkami přístroje Rugby posouvejte laserový paprsek
nahoru a dolů, dokud není na správné úrovni (středové ose, tj. vycentro-
ván). Vycentrování musí na Combo signalizovat tyto prvky:
• středová osa
• nepřerušovaný zvukový tón
• digitální displej

Ruční kontrola svahů u
stavebních úprav –
podrobný postup
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6.3.2 Manuální zadání sklonu pomocí svahového adaptéru

5

7

3a

3b

4

790434 - A240
Slope adapter

1% = 0.6°
2% = 1.1°
3% = 1.7°
5% = 2.9°

10% = 5.7°
20% = 11.3°
30% = 16.7°

100% = 45.0°

9

0015870_001

8

1 + 2

6

X

α

α

1. Usaďte Rugby a svahový adaptér na stativ.

2. Postavte stativ na úpatí svahu tak, aby byl přístroj Rugby a svahový
adaptér orientován směrem k požadovanému sklonu.

3. Nastavte svahový adaptér do nulové polohy pomocí držáku a knoflíku.

4. Vyrovnejte přibližně horní část stativu pomocí kruhové vodováhy na sva-
hovém adaptéru.

5. Před zadáním sklonu do svahového adaptéru na obrazovce sklonu
spusťte Rugby v manuálním režimu.

6. Připevněte Combo k lati.

7. Zapněte Combo.

8. Na úpatí svahu upravte výšku Combo na lati tak, aby bylo vycentrování
na Combo signalizováno těmito prvky:
• středová osa
• nepřerušovaný zvukový tón

9. Požadovaný sklon lze nastavit na svahovém adaptéru.

☞ Combo lze nyní použít ke kontrole sklonu svahu.

6.4 Vytyčovací lavičky
Rugby a Combo vytváří svislou rovinu laserového světla, která funguje jako vir-
tuální šňůra k nastavení vytyčovací lavičky.

Ruční kontrola svahů
pomocí svahového
adaptéru – podrobný
postup

Popis
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Nastavení laseru

0015871_001

1a 1b

2a

2b

1. Připevněte Rugby k chytrému adaptéru a potom adaptér na vytyčovací
lavičku.

2. Zapněte Rugby. Laserový paprsek se automaticky zaměří dolů, aby bylo
možno laser s chytrým adaptérem umístit přímo nad referenční hřebík.

Nastavení Combo

0015872_001

1
3

2

4

1. Namontujte Combo na držák Combo pomocí 90 ° adaptéru.

2. Držák připevněte na vytyčovací lavičku. Horní část držáku Combo by
měla těsně přiléhat k referenčnímu hřebíku.

3. Zapněte Combo.

4. Nastavte rotaci hlavice na nejvyšší rychlost. Rychlost závisí na použitém
balíčku funkcí.

Příprava
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0015873_001

a

b

1. Pomocí dálkového ovladače Combo přesuňte laserový rotační paprsek
doleva nebo doprava, až zobrazí dobrou pozici Combo.

NEBO
1. Pomocí funkce Zachycení sklonu Combo automaticky zarovnejte verti-

kální rovinu otáčení Combo.

2. Stiskněte tlačítko Smart Target na Combo.

3. Přejděte na požadovaný proces a stiskněte tlačítko OK/Sklon.

☞ Proces monitorování umožňuje v průběhu času určité odchylky polohy.
Příkladem jsou mírné změny polohy, ke kterým dochází v průběhu času
díky teplotním fluktuacím. Změny probíhají v ose Y, aby si Combo a
Rugby zachovaly požadované nastavení sklonu.

0015874_001

a

b

1. Pomocí funkce Zachycení sklonu zarovnejte Combo a dále sledujte
laserový paprsek automaticky .

2. Stiskněte tlačítko Smart Target na Combo.

3. Přejděte na požadovaný proces a stiskněte tlačítko OK/Sklon.

Vyrovnání

Monitorování
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☞ Combo oznámí dokončení.

6.5 Fasády
Rugby a Combo vytváří svislou rovinu laserového světla, která je zarovnána podle
budovy a slouží jako trvalá referenční rovina při přípravě fasády.

Připevnění držáků fasádového adaptéru.

004808_002

1. Připevněte držáky fasádového adaptéru na stranu budovy v místech,
kde si přejete mít sestavu laseru a přijímače.

Nastavení laseru

0015932_001

1a
1b

2a

2b a

1. Připevněte Rugby k Smart Adapter a Smart Adapter pak na držák fasá-
dového adaptéru.

Popis

Příprava
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2. Zapněte Rugby. Laserový paprsek se automaticky zaměří dolů, aby bylo
možno laser s Smart Adapter umístit do požadované vzdálenosti od
povrchu budovy.

Nastavení Combo

2 a

0015933_001

1
3

1. Namontujte Combo na držák přijímače pomocí 90 ° adaptéru.

2. Tento držák připevněte na držák fasádového adaptéru. Horní část
držáku Combo musí být v rovnoměrné vzdálenosti od povrchu budovy,
aby bylo možné laser správně vyrovnat.

3. Zapněte Combo.

4. Nastavte rotaci hlavice na nejvyšší rychlost.

0015934_001

a

b

1. Pomocí dálkového ovladače Combo přesuňte laserový rotační paprsek
doleva nebo doprava, až zobrazí dobrou pozici Combo.

Vyrovnání
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2. Pomocí funkce Zachycení sklonu Combo zarovnejte vertikální rovinu
otáčení Combo automaticky .

3. Stiskněte tlačítko Smart Target na Combo.

4. Přejděte na požadovaný proces a stiskněte tlačítko OK/Sklon.

0015938_001

a

b

1. Pomocí funkce Zámek sklonu zarovnejte Combo a dále sledujte lase-
rový paprsek automaticky.

2. Stiskněte tlačítko Smart Target na Combo.

3. Přejděte na požadovaný proces a stiskněte tlačítko OK/Sklon. Combo
oznámí dokončení.

6.6 Stropní podhledy
Rugby lze také použít k instalaci zavěšených podhledů.

0015945_001

1a

1b

 

Monitorování

Popis

Instalace laseru
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1. Nasaďte Rugby na Smart Adapter.

004939_001

23a

1a

3b

4
1b

1. Po instalaci prvního pásu stropního obložení v požadované výšce
(střed stropního cíle) připevněte na obložení Smart Adapter s lase-
rem. Utáhněte zajišťovací šrouby na horní části Smart Adapter.

2. Zapněte Rugby a nechte Rugby, aby provedl nivelaci.

3. Nastavte přístroj Rugby tak, aby byl rotující paprsek v požadované
výšce pod roštem stropního podhledu. Povolte nastavovací šroub
na straně Smart Adapter a posuňte přístroj Rugby nahoru nebo
dolů. Jakmile je přístroj v požadované výšce, znovu utáhněte nasta-
vovací šroub.

4. Nainstalujte stropní rošt. Jako referenci využijte cíl na roštu strop-
ního podhledu a laserový paprsek.

Při instalaci podhledů změňte dálkovým ovladačem
Combo skenovací režim, aby se zvýšila viditelnost.

Použití

Instalace s Combo
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Skenovací paprsek lze otáčet pomocí šipek doleva a
doprava na Combo.

Skenovací paprsek lze rychle přemístit v krocích po 90 
pomocí tlačítka Skenování o 90°.

6.7 Rozvržení
Položený přístroj Rugby lze použít k vyrovnání pozic na stěnách, vytyčení pravých
úhlů, přenosu bodů a podobně.

Zobrazené funkce závisí na použitém balíčku funkcí. Viz bod 2.2 Balíčky funkcí.

Přístroj Rugby vysílá dva vzájemně kolmé laserové paprsky.

0016023_001

2

1
3

4

5

Popis

☞

Vytyčení
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1. Vložte Rugby do Smart Adapter a položte ho vodorovně.

2. Zapněte přístroj Rugby tlačítkem Vypínač/ESC. Nechte přístroj
Rugby provést nivelaci.
☞ Přístroj Rugby se spouští vždy v automatickém režimu.

3. Položený přístroj (v horizontální poloze) automaticky sklopí paprsek
dolů k vyrovnání podle referenčního bodu.

4. Spusťte otáčení hlavice nebo skenovací pohyb, aby došlo k hru-
bému vyrovnání paprsku na druhý kontrolní bod.

5. Otevřete obrazovku sklonu Combo stisknutím tlačítka OK/Sklon.
Směrovými tlačítky Combo paprsek jemně dolaďte, aby mířil přesně
na druhý kontrolní bod.

☞ Po vyrovnání je možné použít dělený paprsek a rotující paprsek k
nastavení pravých úhlů pro dispoziční řešení. Rotující paprsek také
vytváří vertikální rovinu pro přenos bodů z podlahy na strop.

Při použití přístroje Rugby v horizontální (položené)
poloze vyrovnejte směrovými šipkami Combo svislou
rovinu nebo paprsek olovnice podle druhého referenč-
ního bodu.

Skenovací paprsek lze přemístit v krocích po 90  na
levou nebo pravou stranu laseru.

Instalace s Combo
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Stisknutím tlačítka Sklopení paprsku zkontrolujte vyrov-
nání přes bod.

6.8 Dispoziční řešení se Zachycením sklonu
Zobrazené funkce závisí na použitém balíčku funkcí. Viz bod 2.2 Balíčky funkcí.

Přístroj Rugby vysílá dva vzájemně kolmé laserové paprsky.

0016025_001

2

1

3

5
4

1. Vložte Rugby do chytrého adaptéru a položte ho vodorovně.

2. Přístroj Rugby zapněte stisknutím vypínače. Nechte přístroj Rugby
provést nivelaci.
☞ Přístroj Rugby se spouští vždy v automatickém režimu.

3. Položený přístroj (v horizontální poloze) automaticky sklopí paprsek
dolů k vyrovnání podle referenčního bodu.

4. Spusťte otáčení hlavice nebo skenovací pohyb, aby došlo k hru-
bému vyrovnání paprsku na druhý kontrolní bod.

5. Stiskněte tlačítko Smart Target, přejděte na funkci Zachycení sklonu
a stiskněte tlačítko OK/Sklon.
☞ Dokončení procesu Zachycení sklonu přístroj Combo

oznámí.

☞

Dispoziční řešení se
Zachycením sklonu
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☞ Po vyrovnání je možné použít dělený paprsek a rotující paprsek k
nastavení pravých úhlů pro dispoziční řešení. Rotující paprsek také
vytváří vertikální rovinu pro přenos bodů z podlahy na strop.

Při použití přístroje Rugby v horizontální (položené)
poloze vyrovnejte směrovými šipkami Combo svislou
rovinu nebo paprsek olovnice podle druhého referenč-
ního bodu.

Skenovací paprsek lze přemístit v krocích po 90  na
levou nebo pravou stranu laseru.

Stisknutím tlačítka Sklopení paprsku zkontrolujte vyrov-
nání přes bod.

Instalace s Combo
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6.9 Zadání sklonu

3

4

5

0015875_001

1 + 2

1. Usaďte Rugby na stativ.

2. Usaďte Rugby a stativ do zákrytu s jednou osou stavebního díla a vyrov-
nejte vršek Rugby ve směru osy.

3. Zapněte Rugby.

4. Stiskněte tlačítko OK/Sklon.

5. Stisknutím tlačítka Nahoru/Menu nebo Dolů/Spánek vyberte osu. Stis-
knutím tlačítka OK/Sklon potvrďte výběr.

6. Stisknutím tlačítka Nahoru/Menu nebo Dolů/Spánek upravte vybraný
znak. Stisknutím tlačítka Doleva/Šířka pásma a Doprava/Hlasitost se
pohybujete mezi znaky.

7. Po zadání sklonu začíná Rugby seřizovat sklon. V průběhu tohoto pro-
cesu Rugby nerušte.
☞ Během procesu vyrovnání hodnoty blikají.

☞ Současným stisknutím tlačítka Nahoru/Menu nebo Dolů/Spánek změňte
hodnotu sklonu v režimu zadání sklonu na nulu.

6.10 Smart Target (Zachycení sklonu)
S použitím funkce Zachycení sklonu můžete detekovat stávající sklon. Rugby pře-
jde do polohy nového sklonu, zobrazí nalezený sklon a zahájí samonivelaci k
udržení sklonu v čase. Maximální dosah je 100 m (300’).

Zadání sklonu krok za
krokem

Podrobný postup
zachycení sklonu s
použitím Combo
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2

3

3b

0015876_001 1 

X

α

α

1. Umístěte přístroj Rugby na úpatí svahu tak, aby Rugby neukazoval
žádný sklon a osa X směřovala ve směru svahu.

2. Upravte výšku Combo na lati na úpatí tak, aby byl ve správné úrovni
(středové ose, tj. vycentrován). Vycentrování musí na Combo signalizo-
vat tyto prvky:
• středová osa
• nepřerušovaný zvukový tón
• digitální displej

3. Přesuňte lať s Combo na vrchol svahu. K zahájení procesu Zachycení
sklonu stiskněte tlačítko Smart Target a vyberte první možnost.

 Přístroj Rugby vyhledává Combo, dokud nedojde k vycentrování. Po
vycentrování se na Combo zobrazí značka zaškrtnutí a Combo se vrátí
k normálnímu provozu.

4. Po tomto signálu lze přijímač přesunout a používat obvyklým způsobem.
Sklon nakloněné osy se zobrazí na displeji a Rugby se nyní automaticky
vyrovná podle nového svahu.

☞ K zahájení procesu Zachycení sklonu v ose Y stiskněte tlačítko Smart
Target a vyberte druhou možnost. Postup je totožný.

☞ Tímto postupem můžete nastavit jednu nebo obě osy.

6.11 Smart Target (Zámek sklonu)
S použitím funkce Zámek sklonu můžete detekovat stávající sklon. Rugby přejde
do polohy nového sklonu, zobrazí nalezený sklon a zahájí samonivelaci k udržení
sklonu v čase. Maximální dosah je 100 m (300’).
Stiskněte tlačítko Smart Target a vyberte možnost 3 nebo 4. Přístroj Combo musí
zůstat na místě, aby mohl sledovat všechny pohyby rotujícího paprsku. Tak se
udrží přesné nastavení sklonu.

Podrobný postup
zamknutí sklonu s pou-
žitím Combo
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3

3b

0015877_001 1 

X

α

α

1. Hodnota sklonu musí být nastavená na nulu.
Umístěte přístroj Rugby na úpatí svahu tak, aby osa X směřovala ve
směru svahu.

2. Na úpatí svahu upravte výšku Combo na lati tak, aby bylo vycentrování
na Combo signalizováno těmito prvky:
• středová osa
• nepřerušovaný zvukový tón
• digitální displej

3. Stiskněte tlačítko Smart Target a vyberte možnost 3. Tím zapnete režim
zamknutí sklonu osy X - zachycení a zamknutí.

 Přístroj Rugby vyhledává Combo, dokud nedojde k vycentrování. Po
vycentrování se na Combo zobrazí značka zaškrtnutí.

4. Po signálu musí Combo zůstat na místě, aby mohl sledovat všechny
pohyby rotujícího paprsku. Sklon nakloněné osy se zobrazuje na displeji
Rugby.

☞ K zahájení procesu Zámek sklonu v ose Y stiskněte tlačítko Smart Tar-
get a vyberte možnost 4. Postup je totožný.

☞ Tímto postupem můžete nastavit jednu nebo obě osy.

☞ Chcete-li zrušit režim zámku Combo, podržte tlačítko Vypínač/ESC po
dobu 1,5 sekundy.

☞ Pro uzamčení a sledování rotujícího paprsku existujícího sklonu insta-
lujte Combo v rovině laseru před zahájením procesu zamknutí sklonu.

6.12 Automatické vyrovnání os
Automatické vyrovnání os elektronicky vyrovnává osy Rugby podle terčů sklonu.
Postup je stejný jako postup popsaný v "3.8 Přesné vyrovnání os" - jen vyrovnání
je provedeno elektronicky, pomocí Combo.
Automatické vyrovnání osy vyžaduje pouze umístění laseru a Combo do jedné linie
se dvěma terči sklonu a spuštění procesu. Následující kroky probíhají automaticky:

Popis
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• Přístroj Rugby vyhledává Combo v ose Y, dokud nedojde k vycentrování a
uzamčení.

• Po jeho nalezení Rugby promítne sklon do osy X a sleduje polohu paprsku
Combo.

• Rugby elektronicky kompenzuje nedostatky ve vyrovnání úpravou paprsku,
dokud není opět uzamčený Combo.

• Proces je pak úplný a Rugby se vrátí do sklonu, který jste zadali. Laser je nyní
správně vyrovnaný.

1. Zadejte požadovaný sklon pro osu X a Y.

2. Umístěte Rugby do bodu A v linii s osou Y. Alternativně lze laser také
vyrovnat s osou X.

3. Vyrovnejte osu Y přibližně podle vyrovnávacích značek na vrchu Rugby.

 Vyrovnejte Combo také v ose Y. Výška Combo není pro tento postup
důležitá. Maximální dosah je 100 m (300’).

4. Pro zahájení automatického vyrovnání osy Y stiskněte tlačítko Smart
Target na Combo a vyberte možnost 2.
Rugby začne vyhledávat Combo. Během procesu vyrovnávání Combo
zobrazuje AAY (vyrovnávání osy Y).

 Proces automatického vyrovnání trvá přibližně 2 minuty.
☞ Až do dokončení procesu zajistěte stabilní polohu Combo!

5. Je-li proces úspěšný:
Combo zobrazí na jednu sekundu ikonu zaškrtnutí a pak se vrátí do nor-
málního provozu.
Není-li proces úspěšný:
Combo zobrazí na 5 sekund přeškrtnutou ikonu a pak se vypne.

Automatické vyrovnání
os krok za krokem
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V průběhu a po procesu vyrovnání Rugby zobrazuje informační obrazovky se sta-
vem procesu. Během procesu vyrovnání se zobrazuje obrazovka WAIT
(ČEKEJTE).

 

Když je proces vyrovnání úspěšný, Rugby zobrazí na 8 sekund obrazovku COM-
PLETE (DOKONČENO) a poté se vrátí do normálního provozu.

Informační obrazovky
během procesu vyrov-
nání
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Když proces vyrovnání není úspěšný, Rugby zobrazí na 2 minuty obrazovku
ERROR (CHYBA) a poté se vypne.

 

6.13 Vyrovnání os plus Zámek sklonu
Pokud si přejete, aby Combo také monitoroval paprsek po vyrovnání osy, musíte
umístit správnou polohu Combo přesně do roviny laseru a zahájit proces zamknutí
sklonu.
Viz bod 6.11 Smart Target (Zámek sklonu).

6.14 Použití dvou přijímačů
Funkci Smart Target přístroje Combo lze využít k detekci a zamknutí obou os
laseru. V takovém případě proveďte výše uvedený postup u první osy a opakujte
jej u druhé pomocí Combo.

☞ Jakmile se spustí proces zamknutí sklonu, přijímače musí zůstat na
místě.

Použití v exteriéru
• Nastavení výšky bednění a patek
• Vytyčení pravých úhlů bednění
• Kontrola výšek a vztažných bodů
• Terénní úpravy
• Odpadní a septické systémy
• Ploty a zádržné stěny
• Stropy a atria
• Jednoduché příjezdové cesty nebo malá parkovací místa
• Příprava fasád
• Nastavování vytyčovacích laviček
• Vyrovnání vozovky
• Vyrovnání železnice
• Vyrovnání terénu

Vyrovnání os plus
Zámek sklonu

Použití dvou přijímačů
s přístrojem Rugby
CLH/CLA/CLI

Další způsoby použití
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Aplikace v interiéru
• Stropní podhledy
• Stěny a příčky
• Vertikální vyrovnání
• Přenos bodů z podlahy na strop
• Vertikální olovnice
• Dispoziční řešení podlah
• Vytyčení pravých úhlů
• Příprava skříní
• Nástěnné dřevěné pásy ve výši opěradla židle a deštění
• Vyrovnání nástěnných a podlahových obkladů
• Ozdobné dřevěné lišty
• Nastavení výšky hlavic sprinklerů
• Šikmé stropy
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7 Baterie
Rugby CLH/CLA/CLI a Combo lze zakoupit pouze s dobíjecími Li-Ion bateriemi.
Z následujících informací vyberte relevantní údaje pro zakoupený model.

Následující rada je platná pro nabíjení baterie, napájecí adaptér a auto adaptér.

VAROVÁNÍ
Neoprávněné otevření produktu
Jakákoli následující akce hrozí nebezpečím úrazu elektrickým proudem:
• Kontakt s komponentami pod napětím
• Použití produktu po nesprávné opravě
Opatření:
▶ Produkt neotevírejte!
▶ Opravy těchto produktů smí provádět pouze servisní střediska autorizovaná

společností Leica Geosystems.

Následující rada je platná pro nabíjení baterie, napájecí adaptér a docking station.

VAROVÁNÍ
Úraz elektrickým proudem při použití v mokru a v náročných podmínkách
Pokud jednotka navlhne, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Opatření:
▶ Vlhký produkt se nesmí používat!
▶ Používejte produkt pouze v suchém prostředí, například v budovách nebo ve

vozidlech.
 

▶ Chraňte výrobek před vlhkostí.

7.1 Princip zacházení
• Před prvním použitím musí být baterie nabita, neboť je dodávána prakticky

vybitá.
• Přípustná teplota pro nabíjení je od 0 °C do +40 °C/+32 °F do +104 °F. Pro

optimální nabíjení je doporučena teplota okolního prostředí +10 °C až
+20 °C/+50 °F až +68 °F.

• Je normální, že se baterie během nabíjení zahřívá. Při použití nabíječek, které
doporučuje Leica Geosystems, není možné baterii nabíjet, pokud je její teplota
příliš vysoká.

• U nových nebo u dlouho skladovaných baterií (více než 3 měsíce) je doporu-
čeno provést jeden cyklus nabití/vybití.

• Pro Li-Ion baterie je dostačující jeden cyklus vybití a nabití. Doporučujeme pro-
vést cyklus vybití a nabití, pokud se ukazovaná kapacita baterie na nabíječce
nebo v produktu Leica Geosystems významně liší od aktuální kapacity, která
je k dispozici.

Popis

☞

☞

První použití/
nabíjení baterií
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• Baterie mohou být používány při teplotě −20 °C až +55 °C/−4 °F až +131 °F.
• Nízké okolní teploty snižují využitelnou kapacitu; vysoké teploty zkracují život-

nost baterie.

7.2 Baterie pro Rugby
Dobíjecí Li-Ion baterie v přístroji Rugby lze nabíjet bez vyjmutí baterie z laseru.

4

0015889_001
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3

2

5

6

1. Posuňte pojistnou krytku prostoru pro baterie doleva a odkryjte tak nabí-
jecí zdířku.

2. Vidlici nabíječky zapojte do vhodné elektrické zásuvky.

3. Konektor nabíječky zapojte do nabíjecí zdířky na baterii přístroje Rugby.

4. Malá LED kontrolka vedle zdířky bliká na znamení, že se Rugby nabíjí.
Jakmile LED kontrolka trvale svítí, baterie je plně nabitá.

5. Po úplném nabití baterie odpojte nabíječku z nabíjecí zdířky.

6. Vraťte pojistnou krytku do střední polohy, aby byla zdířka chráněna před
nečistotami.

☞ Baterie dosáhne plného nabití asi za 5 hodin (pokud je zcela vybitá).
Hodina nabíjení by měla vystačit na plných osm hodin provozu přístroje
Rugby.

U nabíjecí Li-Ion baterie ukazuje ikonka baterie na LCD displeji Rugby, kdy je bate-
rie vybitá a je potřeba ji dobít. LED kontrolka nabíjení na Li-Ion baterii signalizuje
dobíjení (bliká pomalu) nebo plné nabití (svítí, ale nebliká).

Provoz/
vybíjení

Podrobný postup dobí-
jení Li-Ion baterie

Podrobný postup
výměny Li-Ion baterií
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☞ Baterie se vkládají z přední strany přístroje.

☞ Dobíjecí Li-Ion baterie lze nabíjet bez vyjmutí baterie z laseru. Viz 7.2 
Baterie pro Rugby-Podrobný postup dobíjení Li-Ion baterie.

1. Posuňte pojistnou krytku na baterii doprava a otevřete prostor pro bate-
rie.

2. Vyjmutí baterií: Vyjměte baterie z jejich prostoru.

 Vložení baterií: Vložte baterie do jejich prostoru.

3. Zavřete kryt prostoru a posuňte pojistnou krytku do levé středové polohy,
aby zapadla na místo.

7.3 Baterie pro Combo
Nabíjení nabíječkou A100

0016071_001

1 5 4

3

2

 
☞ Používejte pouze nabíječku dodávanou s Rugby/Combo.

1. Otevřete kryt, aby byla vidět nabíjecí zdířka.

Podrobný postup nabí-
jení Li-Ion baterií
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2. Vidlici nabíječky zapojte do vhodné elektrické zásuvky.

3. Konektor nabíječky zapojte do nabíjecí zdířky.

4. Po úplném nabití baterie odpojte nabíječku z nabíjecí zdířky.

5. Vraťte kryt zpět, aby byla zdířka chráněna před nečistotami.

Nabíjení pomocí power banky
1. Otevřete kryt, aby byl vidět port USB-C.

2. Připojte kabel USB k power bance.

3. Zapojte konektor USB do portu USB-C.

4. Po úplném nabití baterie odpojte konektor USB od portu USB-C.

5. Zavřete kryt, aby byl port USB-C chráněn před nečistotami.
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8 Nastavení přesnosti
• Uživatelé musí ve vlastním zájmu dodržovat pokyny k obsluze a pravidelně

kontrolovat přesnost laseru během práce.
• Přístroj Rugby je nastaven na výrobcem deklarovanou přesnost v továrně.

Doporučujeme jeho přesnost zkontrolovat po obdržení a poté v pravidelných
intervalech, abyste zajistili kvalitní funkci. Pokud přístroj vyžaduje nové nasta-
vení, obraťte se na nejbližší autorizovaný servis nebo laser nastavte postupem
popsaným v této kapitole.

• Režim nastavení používejte pouze tehdy, pokud hodláte upravit přesnost pří-
stroje. Tyto úpravy smí provádět pouze kvalifikovaná osoba obeznámená se
základními principy této operace.

• Doporučujeme, aby postup prováděly dvě osoby na relativně rovném povrchu.

8.1 Kontrola přesnosti nivelace
1. Umístěte přístroj Rugby na plochý, vodorovný povrch nebo na stativ při-

bližně 30 m od jakékoli stěny.

 

0015880_0010015880_001

30 m (100 ft)

30 m (100 ft)

X+

X—

2. Vyrovnejte první osu tak, aby byla v pravém úhlu ke stěně. Nechte pří-
stroj Rugby dokončit samonivelaci (přibližně 1 minutu poté, co se hlavice
Rugby začne otáčet).

3. Označte si pozici paprsku.

4. Otočte přístroj o 180° a nechte provést nivelaci.

5. Označte si opačný konec první osy.

 

0015890_001

30 m (100 ft)

30 m (100 ft)

Y+

Y—

6. Vyrovnejte druhou osu přístroje Rugby otočením přístroje o 90°, aby tato
osa byla kolmo ke stěně. Nechte zcela provést nivelaci přístroje Rugby.

Základní informace

Podrobný postup ke
kontrole přesnosti nive-
lace
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7. Označte si pozici paprsku.

8. Otočte přístroj o 180° a nechte provést nivelaci.

9. Označte si opačný konec druhé osy.

☞ Přesnost přístroje Rugby odpovídá specifikacím, pokud jsou získané čtyři
značky v rozmezí ± 1,5 mm od středu.

8.2 Nastavení přesnosti nivelace
V režimu kalibrace obrazovka kalibrace osy X indikuje změny u této osy.

0015891_001

X

 
Obrazovka kalibrace osy Y indikuje změny u osy Y.

0015892_001

Y

1. Otevřete menu kalibrace.

2. Vyberte osu, kterou chcete kalibrovat.

3. Upravte hodnoty dle potřeby.

☞ V režimu kalibrace LED kontrolka nebliká a hlavice laseru se otáčí. Přes-
ýpací hodiny indikují, že se Rugby vyrovnává.

Při vstupu do režimu kalibrace se objeví obrazovka kalibrace osy X:

Popis

Vstup do režimu kali-
brace krok za krokem

Podrobný postup kali-
brace osy X

82 Nastavení přesnosti



1. Po zmizení přesýpacích hodin, které indikují, že přístroj Rugby je vyrov-
naný, zkontrolujte obě strany osy X.

2. Stisknutím tlačítka Nahoru/Menu nebo Dolů/Spánek nastavte rovinu
laserového světla do stanovené vyrovnané polohy.
☞ Každý krok představuje změnu o velikosti přibližně 2 oblou-

kové sekundy. Tudíž 5 kroků se rovná přibližně 1,5 mm na
30 m (1/16" na 100’).

3. Stiskněte tlačítko OK/Sklon pro přijmutí nastavené polohy a přepnutí na
obrazovku kalibrace osy Y.

Po zkalibrování osy Y se objeví obrazovka kalibrace osy X:

1. Po zmizení přesýpacích hodin, které indikují, že přístroj Rugby je vyrov-
naný, zkontrolujte obě strany osy Y.

2. Stisknutím tlačítka Nahoru/Menu nebo Dolů/Spánek nastavte rovinu
laserového světla do stanovené vyrovnané polohy.
☞ Každý krok představuje změnu o velikosti přibližně 2 oblou-

kové sekundy. Tudíž 5 kroků se rovná přibližně 1,5 mm na
30 m (1/16" na 100’).

3. Stiskněte tlačítko OK/Sklon pro přijmutí nastavené polohy a zavření
obrazovky kalibrace.

Stiskněte tlačítko OK/Sklon pro přijmutí nastavené polohy a zavření obrazovky kali-
brace.

Stisknutím tlačítka Vypínač/ESC kdykoli v režimu kalibrace tento režim opustíte
bez uložení změn.

8.3 Nastavení vertikální přesnosti
1. Otevřete menu kalibrace.

2. Uveďte Rugby do položené polohy.

3. Vyberte osu, kterou chcete kalibrovat.

4. Upravte hodnoty dle potřeby.

Podrobný postup kali-
brace osy Y

Odchod z režimu kali-
brace

☞

Podrobný postup
nastavení režimu kali-
brace pro osu Z

Nastavení přesnosti 83



☞ V režimu kalibrace LED kontrolka nebliká a hlavice laseru se otáčí. Přes-
ýpací hodiny indikují, že se Rugby vyrovnává.

Při vstupu do režimu kalibrace pro osu Z se objeví obrazovka kalibrace osy Z:

0016017_001 

 

Poloha v položené poloze
Rugby

 Obrazovka kalibrace osy Z Combo

1. Pro nastavení vertikální polohy laserového paprsku stiskněte tlačítka
Nahoru/Menu nebo Dolů/Spánek.

2. Pokračujte v úpravách tlačítkem Doleva/Šířka pásma a Doprava/Hlasi-
tost a sledujte paprsek, dokud laser Rugby není v určeném rozsahu.

3. Stiskněte tlačítko OK/Sklon pro přijmutí nastavené polohy a zavření
obrazovky kalibrace.

Stisknutím tlačítka Vypínač/ESC kdykoli v režimu kalibrace tento režim opustíte
bez uložení změn.

Podrobný postup kali-
brace osy Z

☞
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9 Poloautomatická kalibrace
Tento postup je charakteristický pro lasery Rugby. Pomocí digitálního displeje na
Combo se provádí měření a následně nastavení roviny u každé osy. Postup je
alternativou k tradiční metodě popsané v bodě "8 Nastavení přesnosti".

Cíl: Otočit laser do všech čtyř os a pak nechat přijímač, aby automaticky paprsek
seřídil.

1. Spárujte Combo s laserem, pokud to již nebylo provedeno. Viz bod 4.2 
Obrazovky připojení Combo.

2. Instalujte laser na plochý a rovný povrch, nebo použijte stativ.

3. Zapněte laser a srovnejte osu X podle polohy Combo.

4. Namontujte Combo pevný podklad (např. nivelační lať) asi 30 metrů
(100 ft) od laseru.

5. Zapněte Combo a upravte výšku Combo přibližně do centrální polohy.
Přesné umístění není nutné.

6. Otevřete z menu obrazovku kalibrace a pokračujte poloautomatickou
kalibrací.

7. Na displeji se zobrazí animace nezbytných kroků.

8. Sledujte proces na obrazovce až do dokončení.

• Při každé otáčce může trvat až 10 sekund, než proces kalibrace identifikuje
kontrolovanou osu. Sledujte indikaci na zobrazené obrazovce.

• Každý krok tohoto procesu je velmi přesný a může trvat až 1 minutu, než se
zobrazí obrazovka ROTATE (OTÁČET).

• Pečlivě sledujte indikaci na obrazovce – zjistíte tak stav každé osy během pro-
cesu.

• Postup není nutné provádět přesně v uvedeném pořadí, jiné pořadí rotací však
bude mít za následek jinou indikaci na obrazovce.

• Prodloužení vzdálenosti mezi laserem a Combo nad 30 metrů (100 stop)
nezvýší přesnost kalibrace.

Krok 1 – Vyrovnejte osu X (X+) vůči Combo

0015893_001

30 m (100 ft)
X+

Základní informace

Popis

Nastavení

☞

Podrobný postup kali-
brace
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Indikace na obrazovce Popis
Během vyrovnávání Rugby
zobrazuje na obrazovce „přes-
ýpací hodiny“.
Po úspěšném vyrovnání osy
se zobrazí obrazovka
„ROTATE“, na níž je u první
osy označení „OK“.

Krok 2 – Otočte Rugby o 90° a vyrovnejte osu Y (Y-) vůči Combo

0015894_001

30 m (100 ft)
Y—

Indikace na obrazovce Popis
Během vyrovnávání Rugby
zobrazuje na obrazovce „přes-
ýpací hodiny“.
Po úspěšném vyrovnání osy
se zobrazí obrazovka
„ROTATE“, na níž je u druhé
osy označení „OK“.

Krok 3 – Otočte Rugby o 90° a vyrovnejte osu X (X-) vůči Combo

0015895_001

30 m (100 ft)
X—
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Indikace na obrazovce Popis
Během vyrovnávání Rugby
zobrazuje na obrazovce „přes-
ýpací hodiny“.
Po úspěšném vyrovnání osy
se zobrazí obrazovka
„ROTATE“, na níž je u třetí osy
označení „OK“.

Krok 4 – Otočte Rugby o 90° a vyrovnejte osu Y (Y+) vůči Combo

0015896_001

30 m (100 ft)
Y+

Indikace na obrazovce Popis
Během vyrovnávání Rugby
zobrazuje na obrazovce „přes-
ýpací hodiny“.
Po úspěšném vyrovnání osy a
dokončení procesu se zobrazí
obrazovka „COMPLETE“, na
níž je u čtvrté osy označení
„OK“.

Úspěšná kalibrace:
Po kontrole všech čtyř os a úspěšném procesu kalibrace Rugby pípá frekvencí
5 Hz po dobu 3 sekund a poté se vrátí na hlavní obrazovku.
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Neúspěšná kalibrace:
Jestliže Rugby zaznamená problém a proces kalibrace
nebyl úspěšný, Rugby zobrazí na 2 minuty obrazovku
ERROR (CHYBA) a poté se vypne.
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10 Řešení potíží
Upozornění Indikace či projev Možné příčiny a řešení

007746_001

Indikace vybité baterie
na displeji.

Baterie jsou vybité. Dobijte Li-Ion
baterii. Viz bod 7 Baterie.

Upozornění Upozor-
nění:
Zobrazí se obrazovka
upozornění na
nesprávnou výšku a
přístroj pípá.
(vodorovná poloha)

Došlo k nárazu do laseru Rugby
nebo pohybu stativu. Vypněte
Rugby a tím i upozornění; před
pokračováním v práci zkontrolujte
výšku laseru. Nechte přístroj
vyrovnat a zkontrolujte výšku
laseru Rugby.
Po 2 minutách aktivního upozor-
nění se přístroj automaticky vypne.

Upozornění na limit
serva
Ukáže se obrazovka
upozornění na limit
serva.

Přístroj Rugby je příliš nakloněn,
takže se nemůže vyrovnat. Pro-
veďte novou nivelaci Rugby v
rámci samonivelačního rozsahu 6°.
Po 2 minutách aktivního upozor-
nění se přístroj automaticky vypne.

Upozornění na naklo-
nění
Ukáže se obrazovka
upozornění na naklo-
nění.

Přístroj Rugby je nakloněn více
než 45° od vodorovné roviny.
Po 2 minutách aktivního upozor-
nění se přístroj automaticky vypne.

Upozornění na
nevhodnou teplotu
Ukáže se obrazovka
upozornění na
nevhodnou teplotu.

Okolní podmínky neumožňují pro-
voz Rugby – hrozí poškození lase-
rové diody, např. vystavení teplu
přímého slunečního záření.
Zastiňte Rugby před sluncem.
Po 2 minutách aktivního upozor-
nění se přístroj automaticky vypne.

Obrazovky upozornění
a hlášení
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Upozornění Indikace či projev Možné příčiny a řešení
Kontrola teploty
Zobrazí se obrazovka
upozornění na
nevhodnou teplotu.

Rugby zjistil změnu teploty o 5 °C
a kontroluje vodorovnou polohu.
☞ Počkejte na dokončení

procesu. Další infor-
mace najdete v části
4.3.2 Sada nabídky 1-
Citlivost na teplotu pro
změnu nastavení mezi
5 °C a 2 °C.

Bliká ikona „vybité
baterie“.

Rugby dosáhl stavu vybití baterie a
změní rychlost hlavice na 7 otáček
za sekundu. Pokud Combo nebo
Rod Eye detekuje, že se Rugby
otáčí rychlostí 7 ot./s, zobrazí bli-
kající Rugby.
☞ Zkontrolujte baterii pří-

stroje Rugby.

Paprsek není vysílán
ze všech stran laseru.

Je aktivováno maskování paprsku
na dvou nebo více stranách laseru.
Deaktivace nebo změna masko-
vání paprsku – viz 4.3.2 Sada 
nabídky 1-Maskování paprsku.

Nelze zadat sklon
větší než 10,00 %
nebo 3,000 %.

Rugby umožňuje zadat sklon až
10 % současně v obou osách. Jes-
tliže sklon zadaný v jedné ose je
větší než 10,00 %, sklon druhé osy
je omezený na 3 %.
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Upozornění Indikace či projev Možné příčiny a řešení
Přístroj Rugby neko-
munikuje s dálkovým
ovladačem Combo.

Rugby ztratil komunikaci s dálko-
vým ovladačem.
☞ Ujistěte se, že máte pří-

mou viditelnost na
Rugby a nepřekročili
jste pracovní dosah
100 m (300 stop).

Funkce Smart Target
nefungují.

Funkce Smart Target nebylo
možné dokončit.
☞ Ujistěte se, že pracujete

na správné ose a
nepřekročili jste pra-
covní dosah 100 m (300
stop).

Nefunguje vyrovnání
osy.

Proces vyrovnání osy nebylo
možné dokončit.
☞ Ujistěte se, že pracujete

na správné ose a
nepřekročili jste pra-
covní dosah 100 m (300
stop).

Nefunguje poloauto-
matická kalibrace.

Proces poloautomatické kalibrace
nebylo možné dokončit.
☞ Opakujte postup. Je-li

proces stále neúspěšný,
obraťte se na autorizo-
vané servisní středisko.
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Problém Možné příčiny Navrhovaná řešení
Přístroj Rugby nelze
zapnout.

Baterie jsou vybité
nebo vadné.

Zkontrolujte baterie a v pří-
padě potřeby je vyměňte nebo
dobijte. Pokud problém trvá,
vraťte přístroj Rugby do autori-
zovaného servisu k opravě.

Rugby má kratší
dosah než obvykle.

Výkon laseru je sní-
žen nečistotami.

Vyčistěte okénka na laseru
Rugby i Combo. Pokud pro-
blém trvá, vraťte přístroj
Rugby do autorizovaného
servisu k opravě.

Combo nefunguje
správně.

Laser Rugby se
neotáčí. Možná pro-
vádí nivelaci, nebo
detekoval nesprávnou
výšku přístroje.

Zkontrolujte správnou funkci
přístroje Rugby.

Combo je mimo ope-
rační dosah.

Přemístěte jej blíže k laseru
Rugby.
Při normální činnosti pracuje
Combo až do vzdálenosti
300 m (1 000 stop).

Baterie dálkového
ovladače Combo jsou
vybité.

Zkontrolujte, zda na displeji
Combo není symbol vybité
baterie. Vyměňte baterie.

Displej je příliš tmavý,
nebo příliš světlý.

Nastavení kontrastu
displeje je nevhodné.

Kontrast Combo lze obnovit v
menu. Viz 4.3.3 Sada nabídky 
2-Kontrast obrazovky.

Sklon se zobrazuje v
procentech (%), nebo
v promile (‰).

Je zvoleno chybné
nastavení.

Na obrazovce sklonu vyberte
požadované nastavení.

Sklon se vynuluje při
každém zapnutí
laseru.

Je zvoleno chybné
nastavení.

Na obrazovce sklonu vyberte
požadované nastavení.

Laser se příliš často
zastavuje kvůli
obnově nivelace.

Nastavení citlivosti je
zřejmě nastaveno na
„jemné“ (Nastavení 1).

Citlivost Rugby lze obnovit v
menu laseru. Viz 4.3.2 Sada 
nabídky 1-Citlivost.

Stativ může být nesta-
bilní.

Zkontrolujte stabilitu stativu.
Utáhněte všechny šrouby. V
případě potřeby zajistěte nohy
pytlíky s pískem.

Vítr způsobuje přílišný
pohyb přístroje
Rugby.

Chraňte Rugby před větrem.
Zatlačte nohy stativu silně do
země.

Obrazovka Combo
zamrzne nebo se
chová neobvykle.

Chyba softwaru nebo
silné rušení externích
zdrojů napájení.

Vypněte přístroj Combo a
znovu jej zapněte. Pokud se
tím potíže neodstraní, stis-
kněte tlačítko Vypínač/ESC na
Combo na 10 sekund.

Řešení potíží
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11 Údržba, skladování a přeprava
11.1 Přeprava

Při přenášení přístroje v terénu dodržujte následující zásady:
• přístroj přenášejte v orginálním kufru
• nebo noste stativ přes rameno s roztaženýma nohama stativu tak, aby byl pří-

stroj stále ve svislé poloze

Produkt v silničním vozidle nikdy nepřevážejte volně položený. Mohlo by dojít k
jeho poškození nárazy a vibracemi. Produkt vždy převážejte v kufru, originálním
obalu nebo v ekvivalentním balení a zajistěte jej.

Při přepravě produktu železniční, leteckou nebo námořní dopravou vždy používejte
kompletní originální obal Leica Geosystems, kufr a kartónovou krabici, nebo ekvi-
valentní balení, abyste chránili přístroj před nárazy a vibracemi.

Při přepravě nebo zasílání baterií musí osoba odpovědná za výrobek zajistit
dodržování příslušných národních a mezinárodních pravidel a nařízení. Před pře-
pravou nebo zasláním kontaktujte místního zástupce nebo nákladní přepravní spo-
lečnost.

Je třeba pravidelně provádět kontrolní měření a polní kalibraci dle uživatelského
návodu, zejména pokud přístroj spadl, byl dlouho skladován nebo přepravován.

11.2 Skladování
Pozor na teplotní limity zejména, když ponecháte přístroj např. v létě v autě. Více
informací o teplotních limitech nalezneznete v "Technické údaje".

Po delším uskladnění přístroje prověřte parametry polní kalibrace dané v návodu
na použití před samotným použitím stroje.

• Před uskladněním vyjměte baterie z přístroje a z nabíječky.
• Po delším skladování nabijte baterie, než začnete přístroj používat.
• Chraňte baterie před vlhkostí a mokrem. Mokré nebo vlhké baterie je potřeba

před skladováním nebo použitím nechat vyschnout.
• Pro skladování baterií je doporučeno suché prostředí a teplota od 0 °C do

+30 °C, aby bylo minimalizováno jejich samovybíjení.
• Při doporučené skladovací teplotě je možné skladovat baterie nabité na 40%

až 50% své kapacity po dobu až 1 rok. Po delším skladování musí být baterie
dobity.

11.3 Čištění a osušení
• Zfoukněte prach z čoček a hranolů.
• Nikde se nedotýkejte prsty skla.
• Na čištění používejte čistý a měkký hadřík bez cupaniny. Pokud je to nutné,

navlhčete hadřík vodou nebo čistým líhem. Nepoužívejte ostatní tekutiny;
mohly by poničit polymerové součástky.

Přenášení v terénu

Transport v silničním
vozidle

Přeprava

Zasílání, přeprava bate-
rií

Polní kalibrace

Výrobek

Polní kalibrace

Baterie Li-Ion

Produkt a příslušenství
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Přístroj, přepravní kontejner, pěnové výplně a příslušenství vysušte při teplotě nižší
než 40 °C a vyčistěte je. Sejměte kryt baterie a vysušte prostor pro baterii. Neuklá-
dejte přístroj a jeho příslušenství zpět, dokud není vše úplně suché. Během měření
v terénu zavírejte transportní kufr.

Udržujte zástrčky v čistotě a suchu. Ze zástrček spojovacích kabelů vyfoukejte vše-
chny nečistoty.

Vlhké přístroje

Kabely a jejich kon-
covky
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12 Technické údaje
12.1 Shoda s národními předpisy

• FCC kapitola 15 (platná v USA)
• Společnost Leica Geosystems AG tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu

Rugby CLH/CLA/CLI, Combo vyhovuje požadavkům Směrnice 2014/53/EU
a dalším evropským směrnicím.
Celý text EU Prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové
adrese: http://www.leica-geosystems.com/ce.

Zařízení třídy 1 podle Evropské směrnice 2014/53/EU (RED) může
být uvedeno na trh bez omezení v členských zemích EHP.

• Shoda pro země s jinými předpisy, na které se nevztahuje FCC kapitola 15
nebo Evropská směrnice 2014/53/EU, musí být schválena před uvedením
přístroje do provozu.

• Shoda s japonskými právními radio předpisy a s japonskými obchodními
telekomunikačními předpisy.
• Toto zařízení je ve shodě s Japonskými Radio předpisy (電波法 a Japon-

ským komerčním telekomunikačním zákonem 電気通信事業法).
• Toto zařízení by nemělo být pozměňováno, jinak se číslo uznání stane

neplatným.

2400–2483,5 MHz 

< 100 mW (EIRP)

Rugby CLH/CLA/CLI: Čipová anténa
Combo: Čipová anténa

12.2 Obecné technické údaje produktu

Provozní rozsah (průměr) Hodnota
Rugby CLH/CLA/CLI 1300 m/4265 stop

Typ Hodnota
Samonivelační přesnost ±1,5 mm na 30 m

Samonivelační přesnost je stanovena při 25 °C.

Typ Hodnota
Rozsah samonivelace ±6°

Typ Hodnota
Rychlost hlavice 0, 2, 5, 10, 15, 20 ot./s

Shoda s národními
předpisy

Frekvenční pásmo

Výstupní výkon

Anténa

Provozní rozsah

Samonivelační přes-
nost

Rozsah samonivelace

Rychlost hlavice
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Rugby CLH/CLA/CLI
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86 mm / 3.4 in 32 mm/1.2 in  

Typ Hodnota
Rugby CLH/CLA/CLI hmotnost
včetně baterie

3,4 kg/7,5 lbs.

Combo 0,4 kg/0,9 lbs

Typ Doba provozu* při 20 °C
Lithium-iontová (dodaná bate-
rie)

50 h

* Doba provozu závisí na podmínkách prostředí.

☞ Nabíjení Li-Ion baterie trvá maximálně pět hodin.

Teplota
Provozní teplota Skladovací teplota
-20 až +50 °C (-4 až +122 °F) -40 až +70 °C (-40 až +158 °F)

Ochrana proti vodě, prachu a písku
Ochrana
Rugby: IP68 (IEC 60529) / MIL-STD-810G
Combo: IP67 (IEC 60529) / MIL-STD-810G

Rozměry

Hmotnost

Interní baterie Rugby a
Combo

Okolní podmínky
Rugby a Combo
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Ochrana
Prachotěsné
Ochrana proti dlouhodobému ponoření do vody.

Typ Hodnota
Typ Nabíječka Li-Ion baterií

Vstupní napětí 100–240 V, 50–60 Hz

Výstupní napětí 12 V ss

Výstupní proud 3,0 A

Polarita Plochý konec: záporný, konec s kontaktem:
kladný

Typ Hodnota
Typ Li-Ion baterie

Vstupní napětí 12 V ss

Vstupní proud 2,5 A

Doba nabíjení max. 5 h při 20 °C

Nabíječka lithium-ionto-
vých baterií A100

CLB Li-Ion baterie
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13 Doživotní záruka výrobce
13.1 Rugby CLH/CLA/CLI

Doživotní záruka výrobce
Záruční krytí po celou dobu používání výrobku pod OCHRANOU podle Meziná-
rodní omezené záruky Leica Geosystems a Všeobecných podmínek OCHRANY
uvedených v www.leica-geosystems.com/protect. Bezplatná oprava nebo výměna
všech výrobků nebo dílů pod OCHRANOU, u nichž se objeví závada v důsledku
vady materiálu nebo zpracování.

Po dobu 5 let žádné náklady
Bezplatné další služby, pokud by výrobek pod OCHRANOU měl závadu, nebo byl
nutný servis, za běžných podmínek použití, jak jsou popsány v uživatelském
manuálu.

Dvouletá záruka na poškození při nárazu
Kromě doživotní záruky výrobce a období dalšího servisu „zdarma“ platí záruka i
na vnitřní samonivelační systém výrobku pod OCHRANOU. Pokud by do dvou let
od zakoupení došlo k nehodě či nárazu, záruka platí na veškeré opravy vnitřního
samonivelačního systému podle všeobecných podmínek OCHRANY.

13.2 Combo
Doživotní záruka výrobce
Záruční krytí po celou dobu používání výrobku pod OCHRANOU podle Meziná-
rodní omezené záruky Leica Geosystems a Všeobecných podmínek OCHRANY
uvedených v www.leica-geosystems.com/protect. Bezplatná oprava nebo výměna
všech výrobků nebo dílů pod OCHRANOU, u nichž se objeví závada v důsledku
vady materiálu nebo zpracování.

Po dobu 3 let žádné náklady
Bezplatné další služby, pokud by výrobek pod OCHRANOU měl závadu, nebo byl
nutný servis, za běžných podmínek použití, jak jsou popsány v uživatelském
manuálu.

Popis 

Popis

Popis 
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14 Příslušenství
A100 - nabíječka Li-Ion baterií
(790417)

  

Nabíječka Li-Ion baterií A100 dodávána se čtyřmi vidlicovými adaptéry pro
zásuvky různých zemí.
   
A130 - Kabel k 12V baterii (790418)   
Kabel A130 umožní připojení přístroje Rugby ke standardní 12V autobaterii,
která může sloužit jako záložní zdroj baterie jednotky. Délka: 4 m.
   
A140 - Kabel do autozásuvky
(797750)

  

Kabel A140 umožní zapojení přístroje Rugby do standardní automobilové
zásuvky (zdířky zapalovače), která může sloužit jako záložní zdroj nebo k nabí-
jení baterie ve vozidle. Délka: 2 m.
   
Chytrý adaptér (864855)   
Chytrý adaptér kombinuje funkce nástěnného držáku a svorky na vytyčovací
lavičku. Také se dodává s 90 ° Combo svorkou na vytyčovací lavičku.
   
CLB - Li-Ion baterie (855974)   
Li-Ion baterie CLB standardně dodávána k modelům s dobíjecími bateriemi. Pro
ucelené řešení s Li-Ion bateriemi je nutno zakoupit rovněž nabíječku A100.
   
Rugby - Zaměřovač a držák
(864859)

  

Zaměřovač a držák A260 se připojuje magneticky na horní část Rugby CLA/CLI
jako opakovatelné řešení pro vyrovnání osy a nastavení na další den. Zaměřo-
vač se musí nejprve vyrovnat podle individuálních jednotek.

Příslušenství k napá-
jení
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