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1 Důležité informace o vašem přístroji
Před použitím produktu nebo příslušenství dodaného s produktem si přečtěte Návod k
použití hlavního produktu a postupujte podle v něm uvedených pokynů.

Uchovejte pro pozdější reference.

• 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 nasta-
vení ploch a stavebních prvků.

• Laserový paprsek lze detekovat pomocí přijímače laserového paprsku.
• Vzdálené řízení přístroje.
• Datová komunikace s externími zařízeními.

Laserový produkt Třída laseru Klasifikace

Rugby CLH EDM (Electronic
Distance Measurement)

Třída 1 IEC 60825-1 (2014-05)

Rugby CLA EDM (Electronic
Distance Measurement)

Třída 2 IEC 60825-1 (2014-05)

☞
Zamýšlené použití

Laserové produkty a
umístění apertur
laseru
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Laserový produkt Třída laseru Klasifikace

Rugby CLI EDM (Electronic
Distance Measurement)

Třída 1 IEC 60825-1 (2014-05)

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.
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0016015_001

0015815_001

a

a Laserový paprsek

 Označení Rugby
CLH
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0015816_001

0015815_001

b

a

a Laserový paprsek, paprsek olovnice
b Rotující laserový paprsek

 Označení Rugby
CLA
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0015815_001

0015815_001

a

a Neviditelný laserový paprsek

 Označení Rugby CLI
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Pro AC/DC zdroj napájení a nabíječku baterií:

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.
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Pro AC/DC zdroj napájení a nabíječku baterií:

VAROVÁNÍ

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

společností Leica Geosystems.

Produkt nesmí být likvidován spolu s domovním odpadem.
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• 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.

Kompatibilita s japonským zákonem o rádiových zařízeních:
• Přístroj odpovídá Japonskému zákonu o rádiových zařízeních (電波法).
• Toto zařízení by nemělo být pozměňováno, jinak se číslo uznání stane

neplatným.

Shoda s národními
předpisy
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2 Komponenty přístroje
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

Komponenty laseru
Rugby
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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
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Rugby CLI

0015828_0010015828__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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Rugby CLA/CLI

0015851_001

a

b

d

c

 

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

Rugby Manager

Přehled
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Rugby CLH

0015850_001

a

b

d

c

 

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

Rugby Manager

LCD displej  Zobrazuje všechny potřebné informace pro uživatele.

Vypínač  Stisknutím zapnete nebo vypnete přístroj Rugby.

LED dioda Stav  Signalizuje stav vyrovnání Rugby.

Funkce
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3 Technické údaje
Provozní rozsah (průměr) Hodnota

Rugby CLH/CLA/CLI 1300 m/4265 stop

Teplota

Provozní teplota Skladovací teplota

-20 °C až +50 °C (-4 °F až +122 °F) -40 °C až +70 °C (-40 °F až +158 °F)

Ochrana proti vodě, prachu a písku

Ochrana

Rugby: IP68 (IEC 60529) / MIL-STD-810G se změnou 1 512.6 postupu I

Combo: IP67 (IEC 60529) / MIL-STD-810G se změnou 1 512.6 postupu I

Prachotěsné

Ochrana proti dlouhodobému ponoření do vody.

Provozní rozsah

Okolní podmínky
Rugby a Combo
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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 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.

Typ Hodnota

Typ Li-Ion baterie

Vstupní napětí 12 V DC

Nabíječka lithium-
iontových baterií
A100

Interní baterie
Rugby a Combo

CLB Li-Ion baterie
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Typ Hodnota

Vstupní proud 2,5 A

Doba nabíjení 5 hodin (max.) při 20 °C
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4 Údržba, skladování a 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

přístroj stále ve svislé poloze

Vystavení produktu silnému mechanickému namáhání, například při časté přepravě
nebo hrubém zacházení, nebo dlouhodobé skladování produktu může způsobit
odchylky a zhoršit přesnost měření. Před použitím produktu pravidelně provádějte
kontrolní měření a úpravy v terénu vyznačené v návodu k použití.

Přenášení v terénu

Polní kalibrace
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5 Použití přístroje
• 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
doporučeno provést jeden cyklus nabití/vybití.

• Pro Li-Ion baterie je dostačující jeden cyklus vybití a nabití. Doporučujeme
provést 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.

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

První použití/
nabíjení baterií

Podrobný postup
výměny Li-Ion
baterií
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0015878_001

1

2

3

☞ Baterie se vkládají z přední strany přístroje.

☞ Dobíjecí Li-Ion baterie lze nabíjet bez vyjmutí baterie z laseru. Viz. také
Podrobný postup dobíjení Li-Ion baterie.

1. Posuňte pojistnou krytku na baterii doprava a otevřete prostor pro baterie.

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

4

0015889_001

1
3

2

5

6

1. Posuňte pojistnou krytku prostoru pro baterie doleva a odkryjte tak nabíjecí
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 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.

Podrobný postup
dobíjení Li-Ion bate-
rie
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☞ Baterie dosáhne plného nabití asi za 5 hodin (pokud je zcela vybitá).
Hodina nabíjení by měla vystačit na plných osm hodin provozu přístroje
Rugby.

Přístroj Rugby zapnete nebo vypnete stisknutím vypínače.

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

zontálně nebo vertikálně), automaticky se urovná, aby mohl vytvářet přesnou
horizontální laserovou rovinu.

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

• Výstražný systém H.I. se aktivuje 30 sekund po dokončení samonivelace.
Výstražný systém H.I. chrání přístroj Rugby před změnami výšky způsobenými
pohybem nebo sesedáním stativu.

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

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

Zapnutí a vypnutí
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6 EU Prohlášení o shodě
The product Rugby CLH/CLA/CLI
following the provisions of Directive(s)

• 2014/53/EU Radio equipment (RED) (in accordance with annex III)
• 2006/42/EC Machinery (MD)
• 2011/65/EU Restriction of hazardous substances (RoHS)
to which this declaration relates, is in compliance with the following standards:

• EN 61010-1:2013
• EN 62311:2008
• EN 300 328 V2.1.1
• EN 301 489-1 V2.2.0
• EN 301 489-17 V3.2.0

Překlady do oficiálních jazyků EU najdete na adrese:
http://www.leica-geosystems.com/ce

EU Declaration of
Conformity

This corresponds to
EN ISO/IEC 17050-1.

 

☞
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