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Introduktion
Køb Tillykke med købet af en Leica Rod Eye 180.

Læs og følg brugervejledningen på den medfølgende DVD før brug af produktet.
• Denne Quick Start Guide indeholder anvisninger for første anvendelse sammen 

med grundlæggende anvisninger for første opsætning af produktet og betjeningen 
af det.

• Behold al dokumention til senere brug!

Tilgængelig
dokumentation

Se følgende materiale vedrørende dokumentation/software til Rod Eye 180:
• Leica Rugby-CD'en
• https://myworld.leica-geosystems.com
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1 Sikkerhedsanvisninger
1.1 Generelt

Beskrivelse De følgende anvisninger giver personen med ansvar for produktet, og personen som 
reelt bruger udstyret, mulighed for at forudse og undgå farer ved brug.

Personen med ansvar for produktet skal sikre, at alle brugere forstår og overholder 
disse anvisninger.

Om advarselsmed-
delelser

Advarselsmeddelelser er en vigtig del af instrumentets sikkerhedskoncept. De vises, 
når der er risiko for fare eller farlige situationer.

Advarselsmeddelelser...
• gør brugeren opmærksom på direkte og indirekte farer i forbindelse med brug 

af produktet,
• indeholder generelle regler for håndtering. 

Af hensyn til brugerens sikkerhed skal alle sikkerhedsanvisninger og sikkerhedsmed-
delelser overholdes og følges! Derfor skal vejledningen altid være tilgængelig for alle 
personer, der udfører de opgaver, der er beskrevet her.

FARE, ADVARSEL, FORSIGTIG og BEMÆRK er standardiserede signalord til at identi-
ficere fare- og risikoniveauer i forhold til personskade og beskadigelse af materiel. Af 
hensyn til din sikkerhed er det vigtigt at læse og forstå nedenstående tabel med de 
forskellige signalord og tilhørende definitioner! Yderligere sikkerhedsoplysningssym-
boler kan være placeret inde i advarselsmeddelelser sammen med supplerende tekst.

Type Beskrivelse

� FARE Angiver en overhængende farlig situation, som, hvis den ikke 
undgås, vil resultere i død eller alvorlige personskader.

� ADVARSEL Angiver en potentielt farlig situation eller utilsigtet brug, som 
hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlige person-
skader.

� FORSIGTIG Angiver en potentielt farlig situation eller utilsigtet brug, som, 
hvis den ikke undgås, vil kunne forårsage mindre eller moderate 
personskader.

BEMÆRK Angiver en potentielt farlig situation eller utilsigtet brug, som, 
hvis den ikke undgås, kan resultere i væsentlig materiel, økono-
misk og miljømæssig skade.

 Vigtige afsnit, som skal følges i praksis for at anvende produktet 
på en teknisk korrekt og effektiv måde.
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1.2 Definition af brug

Tiltænkt anvendelse • Fjernbetjening af produkt.
• Datakommunikation med eksterne apparater.

Forkert brug, der 
med rimelighed kan 
forudses

• Anvendelse af produktet uden instruktion.
• Brug ud over tiltænkt brug og grænser.
• Åbning af produktet med værktøj, for eksempel skruetrækker, undtagen når dette 

er tilladt for særlige funktioner.
• Ændring eller ombygning af produktet.

� ADVARSEL Ukorrekt brug kan føre til personskade, fejlfunktion og materiel skade.
Personen med ansvar for produktet skal informere brugeren om risici ved brugen af 
udstyret og hvordan disse undgås. Produktet må ikke tages i brug, før brugeren er 
blevet instrueret i den korrekte brug.

1.3 Begrænsninger for anvendelse

Omgivelser Beregnet til brug i et miljø, som mennesker også kan opholde sig i; ikke egnet til brug 
i kemisk aggressive eller eksplosive omgivelser.

� FARE Lokale sikkerhedsmyndigheder og sikkerhedseksperter skal af personen med ansvar 
for produktet kontaktes før arbejde i farlige områder eller tæt ved elektriske installa-
tioner eller lignende situationer.

1.4 Ansvarsområder

Producenten af 
produktet

Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, herefter kaldet Leica Geosystems, er 
ansvarlig for at levere produktet, inkl. brugervejledningen og originalt tilbehør, i en 
sikker tilstand.

Person med ansvar 
for produktet

Personen med ansvar for produktet har følgende pligter:
• At forstå sikkerhedsanvisningerne på produktet og anvisningerne i brugervejled-

ningen.
• At sikre at det anvendes i overensstemmelse med anvisningerne.
• At være bekendt med lokale regler med relation til sikkerhed og forebyggelse af 

ulykker.
• At informe Leica Geosystems straks, hvis produktet og brugen bliver usikker.
• Skal sikre, at nationale love, regler og betingelser for brug af fx radiosendere eller 

lasere overholdes.
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1.5 Elektromagnetisk kompatibilitet EMC

Beskrivelse Begrebet elektromagnetisk kompatibilitet betegner produktets evne til at fungere 
godt i omgivelser, hvor elektromagnetisk stråling og elektrostatiske udladninger er 
tilstede, og uden at forårsage elektromagnetisk forstyrrelse af andet udstyr.

� ADVARSEL Elektromagnetisk stråling kan forårsage forstyrrelser i andet udstyr.

Selvom produktet lever op til de strenge regler og standarder, som gælder på dette 
område, kan Leica Geosystems ikke helt udelukke muligheden for at andet udstyr kan 
blive forstyrret.

� FORSIGTIG Der er en risiko for, at der kan være forstyrrelser af andet udstyr, hvis produktet 
anvendes med tilbehør fra andre producenter, f.eks. bærbare computere, PCere eller 
andet elektronisk udstyr, ikke-standard kabler eller eksterne batterier.
Forholdsregler:
Brug kun udstyr og tilbehør anbefalet af Leica Geosystems I kombination med 
produktet lever de op til de strenge krav i retningslinjer og standarder. Ved brug af 
computere eller andet elektronisk udstyr skal man være opmærksom på informationen 
om elektromagnetisk kompatibilitet fra producenten.

� FORSIGTIG Forstyrrelser fra elektromagnetisk stråling kan resultere i fejlagtige målinger.
Selvom produktet lever op til de strenge regler og standarder, som gælder på dette 
område, kan Leica Geosystems ikke helt udelukke muligheden for at produktet kan 
blive forstyrret af intens elektromagnetisk stråling, for eksempel, nær radiosendere, 
to-vejs radioer eller diesel generatorer.
Forholdsregler:
Hold øje med, at resultaterne ser troværdige ud under disse forhold.

� FORSIGTIG Hvis produktet bruges med kabler, f.eks. strømkabler eller interfacekabler, der kun er 
stukket ind i den ene ende, kan elektromagnetisk stråling overskride det tilladte niveau 
og forstyrre andet udstyrs korrekte funktion. 
Forholdsregler:
Når produktet er i brug, skal begge ender af kabler, f.eks. til eksternt batteri eller til 
computere, være sat i.
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1.6 FCC erklæring, gældende i USA

 Det grå afsnit nedenfor gælder kun for produkter uden radio.

� ADVARSEL

� ADVARSEL Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Leica Geosy-
stems, kan gå ud over brugerens ret til at anvende udstyret.

Mærkning af 
Rod Eye

Mærkning af 
Rod Eye

*(A) = Akse Justerin - Rugby 870/880

Dette udstyr er testet og har levet op til grænserne for en klasse B digital enhed ifølge 
afsnit 15 i FCC-bestemmelserne.
Disse grænseværdier er fastsat for at give tilstrækkelig beskyttelse mod skadelig inter-
ferens ved installation i boligområder.
Dette udstyr danner, anvender og kan udstråle radiofrekvent energi, og hvis det ikke 
installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage 
skadelig interferens med radiokommunikation. Det er dog ikke sikkert, at dette vil ske 
i en given situation.
Hvis udstyret giver skadelig forstyrrelse af radio eller tv, hvilket kan afgøres ved at 
tænde og slukke udstyret, bør brugeren forsøge at fjerne forstyrrelsen på en eller flere 
af følgende måder:
• Drej eller flyt modtagerantennen.
• Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
• Slut udstyret til en stikkontakt i en anden strømkreds end modtagerens.
• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- og TV-tekniker for yderligere hjælp.

Rod Eye 180 - Rugby 820/840

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.

CH-9435 Heerbrugg

Swiss Technology
by Leica GeosystemsPower : 3V      / 100mA

Art.No.: 785491
Made in China
Contains FCC ID: RFD-CT100   IC ID: 3177A-CT100

Type: RE180

004662_001

Rod Eye 180(A)* - Rugby 820/840/870/880

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.

CH-9435 Heerbrugg

Swiss Technology
by Leica GeosystemsPower : 3V      / 100mA

Art.No.: 832396
Made in China
Contains FCC ID: RFD-CT100   IC ID: 3177A-CT100

Type: RE180A

004662_002
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2 Instrument dele

Instrumentkompo-
nenter del 1 af 2

Instrumentkompo-
nenter del 2 af 2

a) Niveauglas
b) Højtaler
c) LCD-vindue
d) LED'er
e) Lasermodta-

gevindue
f) På faldet
g) Tastatur

Komponent Beskrivelse
Niveauglas Hjælper med at holde stadiet i lod, når der foretages aflæsninger.
Højtaler Angiver detektorens position:

• Høj - hurtige bip
• På faldet - konstant tone
• Lav - langsomme bip

LCD-vindue Den forreste og bageste LCD-pil angiver detektorens position.
LED'er Viser laserstrålens relative position. Fem kanals indikering:

• Høj - rød
• På faldet - grøn
• Lav - blå

Lasermodtage-
vindue

Detekterer laserstrålen. Modtagevinduerne skal rettes mod 
laseren.

På faldet Viser laserens position på faldet.
Tastatur Tænd/sluk, nøjagtighed, lydstyrke og opfangningsfunktioner. Se 

"Beskrivelse af tasterne" for detaljeret information.

004968_001

a
b
c

d

e
f

g

a) Monte-
ringshul til 
beslag

b) Forskydnings-
rille

c) Produkt-
mærkat

d) Batteridæksel

Komponent Beskrivelse
Monteringshul til 
beslag

Her monteres modtagerens beslag ved normal brug.

Forskydningsrille Bruges til at overføre referencemærker. Rillen er 85 mm (3,35") 
fra undersiden til oversiden af detektoren.

Produktmærkat Serienummeret sidder inde i batterirummet.
Batteridæksel Se"Sådan skiftes alkaline batterierne trin for trin" for detaljeret 

information.

004969_001

a

b

c

d
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Beskrivelse af 
tasterne

Detektorbeslag

a) Båndbredde
b) Tænd/sluk
c) Laser
d) Audio
e) x- og y-taster

Tast Funktion
Båndbredde Tryk for at ændre detekteringsbåndbredde.
Tænd/sluk Tryk én gang for at tænde modtageren.
Laser Tryk for at opfange den digitale læsning.
Audio Tryk for at ændre audio-outputtet.
x- og y-taster Tryk for at vælge alternativ eller anden akse for opfangning og 

overvågning af fald.

004970_001

a

b
c

d

e

a) Reference på 
faldet

b) Fastspæn-
dingsgreb

c) "Rette ind"-
punkter

d) Låseklemme
e) Låsegreb
f) Niveauglas

Komponent Beskrivelse
Reference på 
faldet

Tværstangens øverste kant rettes ind med positionen på faldet.

Fastspændings-
greb

Fastgør klemmen til detektorens bagside.

"Rette ind"-
punkter

Retter klemmen ind og fastgør den.

Låseklemme Fastholder modtageren og beslaget på stadiet.
Låsegreb Drej for at tilspænde låseklemmen på stadiet.
Niveauglas Hjælper med at holde stadiet i lod, når der foretages aflæsninger.

004957_001

a

b

c

d

e

f
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Særlige funktioner Funktion Beskrivelse
Beskyttelse mod 
stroboskoplys

RE Digital er konstrueret til at beskytte mod og eliminere 
uønskede signaler fra stroboskoplys.

Strålefinding Når RE Digital føres gennem laserstrålen, vil sensoren bippe 
hurtigt to gange.

Piledisplay Hvis detektoren flyttes ud af sit driftsområde, vil piledisplayet 
indikere, i hvilken retning den skal flyttes for at komme tilbage til 
laserstrålen.

Lavt batterini-
veau i laser

Advarer brugeren, når laserens batteriniveau er lavt.

Radiofunktioner Rod Eye digital RF-modtager har et indbygget radiomodul, der 
giver brugeren adgang til særlige funktioner såsom opfangning 
af fald og låsning af fald og at rette et plan ind ved opsætning af 
bukke og facader.
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3 Betjening

Menuadgang og -
navigation

For at få adgang til menuen i Rod Eye 180 digital modtager skal du trykke på bånd-
breddetasten og audiotasten samtidig.
• Brug båndbreddetasten og audiotasten til at ændre parametre.
• Tryk på tænd/sluk-tasten for at rulle gennem menuen.

Menu Menu Funktion Visning
UNT Skifter måleenheden for den digitale 

aflæsning.
Enheder - mm/cm/tommer/fod

 Den aktive enhed blinker.
LED Ændrer LED-indikatorernes 

lysstyrke.
LED'er - Høj/Lav/Fra

DRO Slår den digitale aflæsning til eller 
fra.

LED lyser grønt: digital aflæsning er 
slået til.
LED lyser rødt: digital aflæsning er 
slået fra.

 DRO blinker.
BAT Slår indikering af lavt laserbatterini-

veau til eller fra på modtageren.
LED lyser grønt: Ikonet for lavt laser-
batteriniveau er aktivt.
LED lyser rødt: Ikonet for lavt laserbat-
teriniveau er ikke aktivt.

 Rugby-ikonet blinker.
MEM Slår funktionen positionsmemory til 

eller fra.
LED lyser grønt: funktionen er slået til.
LED lyser rødt: funktionen er slået fra.

 Pilen, der peger fuldt nedad, 
blinker.

RPS Måler hovedets hastighed på 
laseren.

 Hold modtageren i den rote-
rende stråle for at måle 
hovedets hastighed.

Hovedets målte hastighed vises.
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Sådan skiftes alka-
line batterierne 
trin for trin

Det lille batteriikon symboliserer et tomt batteri på Rod Eye 180-displayet, når batte-
riniveauet er lavt, og batterierne bør udskiftes.

LCD-display

Trin Beskrivelse

 Batterierne sættes i under batteridækslet.
1. Drej låsen til ulåst position for at åbne batteridækslet.
2. Fjern batterierne fra batterirummet.

Sådan isættes batterierne:
Isæt batterierne i batterirummet, og vær sikker på, at polerne vender i den 
rigtige retning.

 Den korrekte polaritet er vist inden i batterirummet.
3. Luk dækslet til batterirummet, og drej låsen til låst position for at låse batte-

ridækslet.

004971_001

1a

1b

2b

2a

3a

3b

Ikon Beskrivelse
Pil til indikering af fald - Syv kanaler vises for over og under 
faldet.
• Pilelinjer kan vælges til at repræsentere den valgte nøjagtig-

hedsbåndbredde.
• Memorydisplay - Hvis modtageren flyttes ud af detekterings-

området, vil piledisplayet indikere, i hvilken retning den skal 
flyttes for at komme tilbage til laserstrålen. (Denne funktion 
aktiveres/deaktiveres under menuvalget MEM).

Advarsel for lavt laserbatteriniveau - Dette laserikon vises, 
når laserenhedens batteriniveau er meget lavt. Denne funktion 
er afhængig af laser (funktionen aktiveres/deaktiveres under 
menuvalget BAT).
Indikering af lydstyrke - Displayet kan indikere fire lydstyrke-
niveauer: høj, medium, lav, fra (intet ikon).
Måleenheder - Displayet kan indikere fem måleenheder: mm 
(millimeter), cm (centimeter), in (tommer), in (tommer i brøk-
form), ft (fod).
Højdeindikering - Numeriske værdier vises (afhængigt af den 
valgte måleenhed).

Indikering af nøjagtighed - Displayet kan indikere fem 
niveauer af nøjagtighed: meget fin, fin, medium, grov, meget 
grov.
Advarsel for lavt modtagerbatteriniveau - Displayet kan indi-
kere tre batteriniveauer: fuldt, lavt, tomt.
Radiotransmission - Radiotransmissionen vises som: aktiveret, 
overvåger, blinker langsomt og transmitterer, blinker hurtigt.
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4 Modtager

Beskrivelse Rugby 820/840/870/880 sælges med digital RF-modtager til Rod Eye 180. Når Rugby 
820/840/870/880 bruges sammen med Rod Eye 180, har brugeren mulighed for at 
udføre særlige opgaver såsom automatisk opfangning og overvågning af fald samt at 
rette det vertikale plan ind ved arbejde med bukke og facader (Rugby 840).
Yderligere oplysninger om Rod Eye 180 digital RF-modtager findes i de individuelle 
brugervejledninger, der også findes på denne CD.

4.1 Sådan parres Rod Eye 180 med Rugby 820/840/870/880

Parring trin for trin Rugby 820/840/870/880 og Rod Eye 180 har radioanordninger, der giver brugeren 
mulighed for at matche et eksisterende fald automatisk. 
Når Rugby 820/840/870/880 og Rod Eye 180 købes sammen, er de blevet parret på 
fabrikken. Hvis en anden modtager købes, skal Rugby 820/840/870/880 og Rod Eye 
180 først parres, før de kan kommunikere med hinanden.

Trin Beskrivelse
1. Sluk for Rugby og Rod Eye 180.
2. Tryk og hold tænd/sluk-tasten på Rugby nede i 5 sekunder for at tænde 

Rugby i parringsmode. Rugby bipper fem gange.
3. Tryk og hold tænd/sluk-tasten på Rod Eye 180 nede i 5 sekunder.

 Rugby 820/840
LED-indikatorerne for x-aksen og y-aksen blinker grønt, og Rugby bipper 
hurtigt fem gange, når parringen er lykkedes. Den grønne LED-indikator på 
modtageren vil også blinke fem gange for at indikere, at parringen lykkedes.
LED-indikatorerne for x-aksen og y-aksen blinker hurtigt rødt fem gange, 
hvis parringen mislykkedes. Den røde LED-indikator på modtageren vil også 
blinke fem gange for at indikere, at parringen mislykkedes.

 Rugby 870/880
Når parringen er vellykket: 
Både Rugby og modtageren bipper fem gange, og LED blinker (grøn). Der er 
ingen bekræftelse på LCD skærme i løbet af denne proces.
Når parringen ikke lykkedes:
Status LED på Rugby blinker (rødt) hurtigt fem gange.
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5 Applikationer
5.1 Smart Target (automatisk opfangning af fald) - 

Rugby 820/840/870/880

Smart Targeting 
(målgenkendelse) 
ved brug af 
Rugby 820/840 
trin for trin

Trin Beskrivelse
1. Opstil Rugby 820/840 ved bunden af et fald, så x-aksen peger i faldets 

retning.
2. Ved bunden af faldet skal modtagerens højde på stadiet justeres, indtil posi-

tionen på faldet (centerlinjepositionen) er indikeret på modtageren af:
• centerlinjen
• den grønne blinkende LED
• en konstant tone
• det digitale display

3. Flyt stadiet og den monterede modtager til toppen af faldet, og tryk på 
lasertasten i 1,5 sekunder for at starte Smart Targeting-processen. Modta-
geren viser SMT og derefter XSC, hvilket betyder "opfanger fald på x-
aksen".

4. Rugby søger efter modtageren, indtil positionen på faldet er fundet. Når 
positionen på faldet er fundet, blinker alle tre LED'er på modtageren 
samtidig én gang, og modtageren vender tilbage til normal drift.

5. Efter visning af dette signal kan modtageren flyttes og bruges på normal vis. 
Aksen, hvis fald er opfanget, er i manuel mode og bør kontrolleres jævnligt 
for at sikre, at Rugby ikke har flyttet sig.

2

1.5 s

3

4
XSC

SMT

004643_001 1 

X

α

α
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Smart Targeting 
trin-for-trin 
med 
Rugby 870/880

Brug af Smart Target featuren så du kan matche et eksisterende fald. Rugby 870/880 
flytter til den nye fald position, viser Fald fundet og begynder selvnivellerende at 
opretholde Fald over tid. Maksimal rækkevidde er 100 m (300').

Trin Beskrivelse
1. Opstil Rugby 870/880 i bunden af ??en skråning med intet fald tastet ind i 

Rugby og med X-aksen peger i retning af skråningen.
2. Juster højden på modtageren på stangen ved foden af skråningen, indtil på-

fald (centerlinje) position vises på modtageren ved:
• centerlinjen
• den grønne blinkende LED
• en konstant tone
• det digitale display

3. Flyt stangen med modtageren til toppen af ??skråningen. For at starte Smart 
Targeting processen tryk på "laser mand" knappen i 1.5 sekunder. Modtageren 
viser SMT og derefter XSC, hvilket betyder "registrerer fald på X-aksen".
Rugby 870/880 søger efter modtageren, indtil positionen på faldet er fundet. 
Når på-fald position er fundet, så blinker alle tre lysdioder på modtager samti-
digt én gang, og modtager indstilles igen til normal drift.

4. Efter dette signal, kan modtageren flyttes og anvendes som normalt. Fald for 
den skrå akse vises på LCD og Rugby selv-opretter nu til denne nye hældning.

 Hvis du vil bruge Smart Targeting for Y-aksen, skal du trykke på knappen Y 
sammen med "Laser Mand" knap i 1.5 sekund, indtil modtageren viser YSC for 
Y-akse fald opnået.

 Ved hjælp af denne fremgangsmåde, kan du oprette enten den ene eller begge 
akser.

2

1.5 s

3

4
XSC

SMT

007835_001 1 

X

α

α
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5.2 Smart Target-lås (lås/overvågning af fald) - 
Rugby 820/840/870/880

Smart Target-
låsning med 
Rugby 820/840 
trin for trin

Trin Beskrivelse
1. Opstil Rugby 820/840 ved bunden af et fald, så x-aksen peger i faldets 

retning.
2. Ved bunden af faldet skal Rod Eye 180 digital RF-modtagers højde på stadiet 

justeres, indtil positionen på faldet (centerlinjepositionen) er indikeret på 
modtageren af:
• centerlinjen
• den grønne blinkende LED
• en konstant tone
• det digitale display

3. Flyt stadiet og den monterede modtager til toppen af faldet, og tryk på 
lasertasten i 5 sekunder for at starte Smart Target- og låseprocessen. 
Modtageren viser SMT og derefter XSL under låseprocessen for x-aksens 
fald.

4. Rugby søger efter modtageren, indtil positionen på faldet er fundet. Når 
positionen på faldet er fundet, blinker alle tre LED'er på modtageren 
samtidig én gang, og modtageren vender tilbage til normal drift. Displayet 
viser LOC, mens modtageren er i låse-mode.

 For at deaktivere låse-mode på modtageren trykkes der på 
tænd/sluk-tasten i 1,5 sekunder.

2

5 s

3

4
XSL

SMT

004644_001 1 

X

α

α
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Smart Target-lås 
trin-for-trin 
med 
Rugby 870/880

Brug funktionen Smart Target-lås, så kan du matche et eksisterende fald. Rugby 
870/880 flytter til den nye fald position, viser Fald fundet og begynder selvnivelle-
rende at opretholde Fald over tid. Maksimal rækkevidde er 100 m (300').
Trykke og holde "Laser mand" knap i 5 sekunder snarere end 1.5 sekunder starter Rod 
Eye 180 i Lås mode. Rod Eye 180 skal forblive på plads til at overvåge alle bevægelser 
af rotations strålen. Således at en præcis fald kvalitet opretholdes.

Trin Beskrivelse
1. Sørg for, at fald værdi er sat til nul.

Opstil Rugby 870/880 ved bunden af et fald, så X-aksen peger i faldets retning.
2. Ved foden af skråningen, justere højden på Rod Eye 180 modtager på stangen, 

indtil på-fald (centerlinje) position vises på modtageren ved:
• centerlinjen
• den grønne blinkende LED
• en konstant tone
• det digitale display

3. Flyt til toppen af skråningen og tryk på "Laser mand" knap i 5 sekunder for at 
starte smart mål og lås proces. Modtageren viser SMT, så XSL under X-aksen 
skråning fangst og lås proces.
Rugby 870/880 søger efter modtageren, indtil positionen på faldet er fundet. 
Når den ønskede på-fald position er fundet, så blinker alle tre lysdioder på 
modtager samtidigt én gang. Displayet viser LOC, mens modtageren er i Lås-
tilstand.

4. Efter dette signal skal modtageren forblive på sin plads for at overvåge alle 
bevægelser i rotationsstrålen. Fald for den skrå akse vises på LCD displayet på 
Rugby.

 For at bruge Smart Target-lås for Y-aksen, tryk på knap Y sammen med "Laser 
Mand" knap i 5 sekunder, indtil modtageren viser YSC, derpå YSL under Y-
aksen fald justering og lås proces.

 For at slukke Lås mode på modtageren, skal du holde Tænd/Sluk knappen inde 
i 1.5 sekund.

 Ved hjælp af denne fremgangsmåde, kan du overvåge enten den ene eller 
begge akser.

 For at låse og overvåge roterende stråle for et eksisterende fald, montere 
modtageren i niveau med laseren før du starter proceduren Smart Target-lås.

2

5 s

3

4
XSL

SMT

007836_001 1 

X

α

α
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Når en eller begge akser er i Lås mode, vises der et lille ikon på displayet i 
stedet for H.I. symbol for at angive, at lås mode er aktiveret.

Trin Beskrivelse

007601_001
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5.3 Opsætning med to modtagere - Rugby 820/840/870/880

Opsætning med to 
modtagere sammen 
med Rugby

Det er muligt at bruge Smart Targeting-funktionen på Rod Eye 180 digital RF-modtager 
til at opfange og overvåge begge laserens akser. For at gøre dette skal du gennemgå 
de ovennævnte trin for den første akse og derefter gentage trinnene for den anden 
akse ved hjælp af en anden modtager.

 Der er behov for to modtagere, for at Smart Target-funktionen kan bruges til 
at opfange fald på begge akser og overvåge dem.

 Når låse- og overvågningsprocessen er startet, skal modtagerne forblive på 
deres pladser.

En enkelt akse kan vælges til Smart Targeting-proceduren ved at trykke på x- eller y-
tasten på modtagerens tastatur og lasertasten samtidig.

Handling Taster
For at opfange faldet på x-aksen: Tryk på x-tasten plus 
lasertasten i 1,5 sekunder.

For at opfange faldet på x-aksen og låse denne: Tryk 
på x-tasten plus lasertasten i 5 sekunder.

For at opfange faldet på y-aksen: Tryk på y-tasten plus 
lasertasten i 1,5 sekunder.

For at opfange faldet på y-aksen og låse denne: Tryk 
på y-tasten plus lasertasten i 5 sekunder.

1.5 s1x +

5 s1x +

1.5 s1x +

5 s1x +
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5.4 Bukke - Rugby 840

Beskrivelse Rugby 840 og Rod Eye 180 digital modtager danner et vertikalt plan af laserlys, der 
fungerer som en virtuel snor for opsætning af bukke.

Opsætning Opsætning af laser

Opsætning af modtager

Trin Beskrivelse
1. Montér Rugby på klemmen, og montér derefter klemmen på bukken.
2. Tænd Rugby.

Laserstrålen vil automatisk pege nedad, så laseren og klemmen kan placeres 
direkte over det opmålte referencesøm.

3. Indstil rotationshastigheden til den hurtigste hastighed (10 omdr./sek.).

Trin Beskrivelse
1. Montér modtageren på modtagerens beslag ved hjælp af 90°-adapteren.
2. Montér beslaget på bukken. Toppen af modtagerens beslag skal sidde tæt 

ind til det opmålte referencesøm.
3. Tænd for modtageren.

004805_001

1

2a 3

2b

004806_001

1
3

2
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Justering

• Brug fjernbetjeningen til at flytte den roterende laserstråle til venstre eller til højre, 
indtil modtageren viser en position på faldet.

ELLER
• Brug modtagerens Smart Target-funktion til at rette det vertikale roterende plan 

automatisk ind med modtageren. Tryk på lasertasten på modtageren i 1,5 sekunder 
for at starte justeringsprocessen. Modtageren vil vise YSC.

Overvågning

Brug modtagerens Smart Target-funktion til automatisk at justere laserstrålen og 
derefter overvåge den. Tryk på lasertasten på modtageren i 5 sekunder for at starte 
justeringen og opfangning af fald samt låse-/overvågningsprocessen. Modtageren 
viser YSL og derefter LOC, når processen er fuldført.

004939_001

1.5 s

a

b YSC

004807_001

5 s

a

b YSL c LOC
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5.5 Facader - Rugby 840

Beskrivelse Rugby 840 og Rod Eye 180 digital modtager danner et vertikalt plan af laserlys, der er 
rettet ind med bygningen og fungerer som en konstant reference for facadeinstallati-
oner.

Opsætning Montering af facadeadapterbeslag

Opsætning af laser

Trin Beskrivelse
1. Montér facadeadapterbeslagene på siden af bygningen på områder, hvor du 

ønsker at opsætte laseren og modtageren.

Trin Beskrivelse
1. Montér Rugby på klemmen, og montér derefter klemmen på facadeadapter-

beslaget.
2. Tænd Rugby.

Laserstrålen vil automatisk pege nedad, så laseren og klemmen kan placeres 
ved den ønskede afstand fra bygningens overflade.

3. Indstil rotationshastigheden til den hurtigste hastighed (10 omdr./sek.).

004808_002

004809_001

1

2a 3

2b a
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Opsætning af modtager

Justering

• Brug fjernbetjeningen til at flytte den roterende laserstråle til venstre eller til højre, 
indtil modtageren viser en position på faldet.

ELLER
• Brug modtagerens Smart Target-funktion til at rette det vertikale roterende plan 

automatisk ind med modtageren. Tryk på lasertasten på modtageren i 1,5 sekunder 
for at starte justeringsprocessen. Modtageren vil vise XSC.

Trin Beskrivelse
1. Montér modtageren på modtagerens beslag ved hjælp af 90°-adapteren.
2. Montér beslaget på facadeadapterbeslaget. Toppen af modtagerens beslag 

bør placeres, så den har samme afstand til bygningens overflade som 
laseren, så der kan rettes korrekt ind.

3. Tænd for modtageren.

2 a

004810_002

1
3

004940_002

1.5 s

a

b YSC
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Overvågning

Brug modtagerens Smart Target-funktion til automatisk at justere laserstrålen og 
derefter overvåge den. Tryk på lasertasten på modtageren i 5 sekunder for at starte 
justeringen og opfangning af fald samt låse-/overvågningsprocessen. Modtageren 
viser YSL og derefter LOC, når processen er fuldført.

5 s

8

9 YSL 10 LOC

004941_002

5 s

a

b YSL c LOC
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6 Automatisk feltkalibrering - Rugby 820/840/870/880
6.1 Generelt

Om Denne procedure er unik for Rugby-lasere, og den digitale aflæsning fra Rod Eye 180-
modtageren bruges til at måle og derefter justere planet for hver akse.

Beskrivelse Formål: At dreje laseren til alle fire akser og derefter lade modtageren justere strålen 
automatisk.

6.2 Rugby 820/840

Opsætning

 • For hver rotation kan det tage op til 10 sekunder, før kalibreringsprocessen identi-
ficerer aksen, der kontrolleres, dvs. før LED-indikatoren begynder at blinke rødt.

• Hvert trin i processen foregår med stor nøjagtighed og kan vare et minut, før LED-
indikatoren bliver grøn.

• Det er vigtigt at bemærke farven og måden, indikatoren blinker på, for at kende 
statussen for hver akse i processen.

• Det er ikke nødvendigt at følge trinnene i nøjagtig rækkefølge, men andre rotati-
onsforløb resulterer i anderledes LED-indikationer.

• Nøjagtigheden af kalibreringsprocessen forøges ikke ved at øge afstanden mellem 
laseren og modtageren til mere end 30 meter (100 fod).

Trin Beskrivelse
1. Par modtageren med laseren (hvis dette ikke allerede er sket). Se  for mere 

information.
2. Anbring laseren på en flad, jævn overflade, eller montér den på et stativ.
3. Tænd for laseren, og ret X-aksen ind mod modtagerens position.
4. Montér modtageren på en fast position (f.eks. et stationært stadie) ca. 30 

meter (100 fod) fra laseren.
5. Tænd for modtageren, og indstil modtagerens højde, så den er tæt på eller 

ved positionen på faldet. Stor nøjagtighed er ikke påkrævet.
6. Sluk for modtageren.
7. Tænd for modtageren i CAL-mode ved at trykke på samtidig på tænd/sluk-

tasten og lasertasten i fem sekunder.
8. Displayet vil vise CAL.

9. Gå tilbage til laseren, og bemærk farven og aktiviteten af LED-indikatorerne 
for X og Y.

004749_001
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Kalibrering 
trin for trin

Det følgende skema forklarer og viser LED-indikationerne, der vises under hvert trin i 
feltkalibreringsprocessen.

Trin 1 - Drej laseren, og ret den første side af X-aksen (X+) ind

Trin 2 - Drej 180°, og ret ind til den modsatte side af X-aksen (X-)

LED for 
X-akse

LED for 
Y-akse

X Y X-aksens 
status

Y-aksens 
status

Handlinger

Lyser 
rødt

Lyser 
rødt

X-aksen 
er ikke 
rettet ind

Y-akse er ikke 
rettet ind

Drej laseren, indtil 
LED-indikatoren for X-
aksen blinker rødt.

LED for 
X-akse

LED for 
Y-akse

X Y X-aksens 
status

Y-aksens 
status

Handlinger

Blinker 
rødt

Fra X-akse 
nivelleres

Fra Vent til den første side 
af X-aksen er målt.

Blinker 
grønt

Lyser 
rødt

X-akse er 
halvt 
fuldført

Y-akse er ikke 
rettet ind

Drej laseren 180°, 
indtil LED-indikatoren 
for X-aksen blinker 
rødt igen.

LED for 
X-akse

LED for 
Y-akse

X Y X-aksens 
status

Y-aksens 
status

Handlinger

Blinker 
rødt

Fra X-akse 
nivelleres

Fra Vent til den modsatte 
side af X-aksen er 
målt.

Lyser 
grønt

Lyser 
rødt

X-akse er 
fuldført

Y-akse er ikke 
rettet ind

Drej laseren 90°, indtil 
LED-indikatoren for Y-
aksen blinker rødt.

004740_001

30 m (100 ft)
X+

004741_001

30 m (100 ft)
X—
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Trin 3 - Drej 90°, og ret ind til den første side af Y-aksen (Y+)

Trin 4 - Drej 180°, og ret ind til den modsatte side af Y-aksen (Y-)

Hvis kalibreringsprocessen lykkedes, blinker LED-indikatorerne for X- og Y-aksen skif-
tevis tre gange, der lyder bip, og Rugby slukkes derefter.
Hvis Rugby ikke fuldfører ovennævnte procedure, er proceduren mislykkedes og skal 
gentages.

LED for 
X-akse

LED for 
Y-akse

X Y X-aksens 
status

Y-aksens 
status

Handlinger

Fra Blinker 
rødt

Fra Y-akse nivel-
leres

Vent til den første side 
af Y-aksen er målt.

Lyser 
grønt

Blinker 
grønt

X-akse er 
fuldført

Y-akse er halvt 
fuldført

Drej laseren 180°, 
indtil LED-indikatoren 
for X-aksen blinker 
rødt igen.

LED for 
X-akse

LED for 
Y-akse

X Y X-aksens 
status

Y-aksens 
status

Handlinger

Fra Blinker 
rødt

Fra Y-akse nivel-
leres

Vent til den modsatte 
side af Y-aksen er 
målt.

Lyser 
grønt

Lyser 
grønt

X-akse er 
fuldført

Y-akse er fuld-
ført

Fuldført.

004742_001

30 m (100 ft)
Y+

004743_001

30 m (100 ft)
Y—
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6.3 Rugby 870/880

Opsætning

 • Med hver omdrejning kan det tage op til 10 sekunder for kalibrering proces at iden-
tificere den akse, der kontrolleres. Bemærk de viste skærm indikationer.

• Hvert trin i processen er meget nøjagtig og kan tage 1 minut at gennemføre inden 
ROTER skærm vises.

• Det er vigtigt at bemærke angivelserne på skærmen for at kende status for hver 
akse i processen.

• Det er ikke nødvendigt at følge trinnene i præcis den rækkefølge, men forskellige 
rotation sekvenser resultere i forskellige skærmindikationerne.

• Øge afstanden mellem laseren og modtageren over 30 meter (100 ft) vil ikke øge 
nøjagtigheden af ??kalibreringen.

Trin Beskrivelse
1. Par modtageren med laseren (hvis dette ikke allerede er sket). Se "4.1 Sådan 

parres Rod Eye 180 med Rugby 820/840/870/880" for mere information.
2. Anbring laseren på en flad, jævn overflade, eller montér den på et stativ.
3. Tænd for laseren, og ret X-aksen ind mod modtagerens position.
4. Montér modtageren på en fast position (f.eks. et stationært stadie) ca. 30 

meter (100 fod) fra laseren.
5. Tænd for modtageren, og indstil modtagerens højde, så den er tæt på eller 

ved positionen på faldet. Stor nøjagtighed er ikke påkrævet.
6. Sluk for modtageren.
7. Tænd for modtageren i CAL-mode ved at trykke på samtidig på tænd/sluk-

tasten og lasertasten i fem sekunder.
8. Displayet vil vise CAL.

9. Gå tilbage til laseren, og bemærk farven og aktiviteten af LED-indikatorerne 
for X og Y.

004749_001
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Kalibrering 
trin for trin

Trin 1 - Tilpas X-aksen (X+) mod Rod Eye 180

Trin 2 - Drej Rugby 90° og tilpasse Y-aksen (Y-) mod Rod Eye 180

Trin 3 - Drej Rugby 90° og tilpasse X-aksen (X-) mod Rod Eye 180

Skærm Indikator Beskrivelse
Under opretning viser Rugby en "time-
glas" skærm.
Når aksen er lykkedes justeret, vises en 
"ROTER" skærm, hvor den første akse 
viser "OK".

Skærm Indikator Beskrivelse
Under opretning viser Rugby en "time-
glas" skærm.
Når aksen er lykkedes justeret, vises en 
"ROTER" skærm, hvor den anden akse 
viser "OK".

Skærm Indikator Beskrivelse
Under opretning viser Rugby en "time-
glas" skærm.
Når aksen er lykkedes justeret, vises en 
"ROTER" skærm, hvor den tredje akse 
viser "OK".

007844_001

30 m (100 ft)
X+

007736_001 007741_001

007845_001

30 m (100 ft)
Y—

007737_001 007742_001

007846_001

30 m (100 ft)
X—

007739_001 007743_001
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Trin 4 - Drej Rugby 90° og tilpasse Y-aksen (Y+) mod Rod Eye 180

Kalibrering lykkedes:
Når alle fire akser er blevet kontrolleret og kalibreringsprocessen lykkes, Rugby bipper 
med 5 Hz i 3 sekunder, hvorefter den lukkes ned. 
Kalibrering lykkedes ikke:
Hvis Rugby støder på et problem, og kalibreringen var mislykket, Rugby viser en "FEJL" 
skærm i op til 2 minutter, og slukker derpå.

Skærm Indikator Beskrivelse
Under opretning viser Rugby en "time-
glas" skærm.
Når aksen er lykkedes justeret og 
processen er færdig, vises en "FÆRDIG" 
skærm, hvor den fjerde akse viser "OK".

007847_001

30 m (100 ft)
Y+

007740_001 007744_001

007745_001
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7 Tekniske data

Conformity to nati-
onal regulations

Frekvensområde 2400 - 2483,5 MHz

Udgangseffekt < 100 mW (e. i. r. p.)

Antenne

Tekniske data

• FCC Part 15 (applicable in US)
• Hereby, Leica Geosystems AG, declares that the product Rod Eye 180 is in compli-

ance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 
1999/5/EC and other applicable European Directives. The declaration of conformity 
may be consulted at http://www.leica-geosystems.com/ce.

Class 1 equipment according European Directive 1999/5/EC (R&TTE) 
can be placed on the market and be put into service without restric-
tions in any EU Member state.

• The conformity for countries with other national regulations not covered by the FCC 
part 15 or European directive 1999/5/EC has to be approved prior to use and opera-
tion.

• Japanese Radio Law and Japanese Telecommunications Business Law Compliance.
– This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law and the Japanese 

Telecommunications Business Law.
– This device should not be modified (otherwise the granted designation number 

will become invalid).

Rugby 820/840/870/880 Chip-antenne
Rod Eye 180, digital RF-modtager Chip-antenne

Driftsdiameter (afhængig af laser): 1350 m/4430 fod
Detekteringshøjde: 120 mm/5 tommer
Numerisk udlæsningshøjde: 90 mm/3,5 tommer
Detekterbart spektrum: 600 nm til 800 nm
Detekterbare nøjagtigheder

Meget fin: ± 0,5 mm/± 0,02 tommer
Fin: ± 1,0 mm/± 0,04 tommer
Medium: ± 2,0 mm/± 0,08 tommer
Grov: ± 3,0 mm/± 0,12 tommer
Meget grov: ± 5,0 mm/± 0,20 tommer

Lydstyrker: 105 dBA/95 dBA/65 dBA/fra
Automatisk slukning: 10 minutter
Digitale udlæsninger - enheder: mm, cm, tommer, tommer (brøkform), fod
Piledisplay - kanaler: 15 kanaler
Beskyttelse mod stroboskoplys: Ja
Memory, sidste kontakt med strålen: Ja
Strålefinding (dobbeltbip): Ja
Indikator for lavt laserbatteriniveau: Ja
Garanti: 3 år
Miljø: IP67
Batterier: 2 x 1,5 V "AA" - 50+ timer
Dimensioner: 173 x 76 x 29 mm/6,8 x 3,0 x 1,1 tommer
Driftstemperatur: -20°C til +50°C/-4°F til +122°F
Opbevaringstemperatur (undtagen 
batterier):

-40°C til +70°C/-40°F til +158°F
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8 Opbevaring og transport
8.1 Transport

Transport i felten Når du transporterer udstyret i felten, bør du altid
• enten bære produktet i dets originale transportkasse,
• eller bære trefoden med dens ben spredt over din skulder, således at produktet 

holdes opad.

Transport i køretøj Transporter aldrig produktet løst i et køretøj, da det kan blive påvirket af stød og vibra-
tioner. Transporter altid produktet fastgjort og i dets transportkasse, den oprindelige 
emballage eller tilsvarende.

Forsendelse Ved transport af produktet med tog, fly eller skib bør man altid anvende den 
komplette, originale Leica Geosystems emballage, transportkuffert og papæske, eller 
tilsvarende, for at beskytte mod stød og vibrationer.

Forsendelse, trans-
port af batterier

Ved transport eller forsendelse af batterier, skal den person, der er ansvarlig for 
produktet sikre, at de gældende nationale og internationale regler og forskrifter over-
holdes. Før transport eller forsendelse kontaktes din lokale rejse- eller fragtvirk-
somhed.

Feltjusteringer Man bør regelmæssigt udføre testmålinger og udføre justeringer som angivet i bruger-
vejledningen, især efter at produktet er blevet tabt, opbevaret i længere tid eller trans-
porteret.

8.2 Opbevaring

Produkt Overhold temperaturgrænserne ved opbevaring af udstyret, især om sommeren ved 
opbevaring i køretøj. Se "7 Tekniske data" for information om temperaturgrænser.

Li-Ion og alkaline 
batterier

Angående Li-Ion og alkaline batterier
• Se "Tekniske data" for information om opbevarings-temperaturområde.
• Udtag batterier fra produktet og opladeren før opbevaring.
• Efter opbevaring genoplades batterier før brug.
• Beskyt batterier mod fugtighed og væde. Våde eller fugtige batterier skal tørres før 

opbevaring eller brug.
Angående Li-Ion batterier
• En opbevaring temperaturområde på 0°C til +30°C / +32°F til +86°F i et tørt miljø 

for at minimere selvafladning af batteriet.
• Ved den anbefalede temperaturområde for opbevaring, så kan batterier der inde-

holder en 30% til 50% opladedning, opbevares i op til et år. Efter denne opbeva-
ringsperiode skal batterierne genoplades.
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