Leica BLK360

Uživatelská příručka
Verze 4.0
Česky

Úvod
Gratulujeme Vám k nákupu přístroje Leica BLK360.

Nákup

Tento manuál obsahuje důležitá bezpečnostní pravidla a návody jak nastavit
a pracovat s přístrojem. Další informace najdete v bodě 1 Bezpečnostní pokyny.
Před zapnutím produktu si důkladně přečtěte Uživatelskou příručku.
V zájmu zajištění bezpečnosti při používání nabíječky baterií také dodržujte pokyny
obsažené v Uživatelské příručce nabíječky baterií.
Identifikace produktu

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.

Adresář
Leica Geosystems
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Na poslední stránce této příručky najdete adresu ústředí společnosti
Leica Geosystems. Seznam regionálních kontaktů najdete na
http://leica-geosystems.com/contact-us/sales_support.
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Bezpečnostní pokyny

1.1

Obecný úvod

Popis

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.

O varovných zprávách

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
operace provádějí.
NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ, POZOR a OZNÁMENÍ jsou standardizované kategorie
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
NEBEZPEČÍ

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

OZNÁMENÍ

☞
1.2

Vymezení použití přístroje

Zamýšlený způsob
použití

•
•
•
•
•
•

Bezpečnostní pokyny

Popis
Označuje bezprostředně hrozící nebezpečnou
situaci, která, pokud nebude odvrácena, bude
mít za následek smrtelný nebo těžký úraz.
Označuje potenciálně nebezpečnou situaci
nebo nebezpečí neúmyslného použití, které by
mohlo mít za následek smrtelný nebo těžký
úraz.
Označuje potenciálně nebezpečnou situaci
nebo nebezpečí neúmyslného použití, které by
mohlo mít za následek lehčí zranění.
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
správným a účinným způsobem.

Měření horizontálních a vertikálních úhlů
Měření vzdáleností
Pořizování a ukládání obrázků
Záznam měření
Dálkové ovládání produktu
Datová komunikace s externími spotřebiči
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Předpokládané
nesprávné použití

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produkt nesmí být používán bez pokynů.
Použití mimo zamýšlené použití a limity
Nesmí se deaktivovat bezpečnostní systémy.
Nesmí se odstraňovat výstražná upozornění.
Je zakázáno otevírat produkt pomocí nářadí, jako je například šroubovák,
pokud to pro určité funkce není výslovně povoleno.
Nesmí být prováděny žádné modifikace nebo úpravy produktu.
Produkt nesmí být používán, pokud byl odcizen.
Produkt nesmí být používán, pokud vykazuje znatelná poškození nebo vady.
Produkt nesmí být používán s příslušenstvím od jiných výrobců bez
předchozího výslovného souhlasu společnosti Leica Geosystems
Nedostatečná bezpečnostní opatření na pracovišti
Záměrné oslňování jiných osob

1.3

Limity použití

Životní prostředí

Přístroj je vhodný pro používání v prostředí vhodném pro trvalé osídlení lidmi. Není
vhodný pro používání v agresivních nebo výbušných prostředích.
VAROVÁNÍ
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
kontaktovat místní úřady bezpečnosti práce a bezpečnostní odborníky.

1.4

Odpovědnost

Výrobce přístroje

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

Osoba odpovědná za
výrobek

Osoba odpovědná za produkt má následující povinnosti:
•
Musí porozumět bezpečnostním pokynům uvedeným na výrobku a instrukcím
v uživatelské příručce.
•
Zajistit, že je zařízení používáno v souladu s pokyny.
•
Musí se seznámit s místními předpisy, které se týkají bezpečnosti práce
a prevence nehod.
•
Musí ihned informovat společnost Leica Geosystems, pokud se produkt a jeho
použití stanou nebezpečnými.
•
Musí zajistit dodržování národních zákonů, předpisů a podmínek pro provoz
produktu.
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Bezpečnostní pokyny

1.5

Nebezpečí při práci s přístrojem
VAROVÁNÍ
Rozptýlení či ztráta pozornosti
Během dynamických prací existuje nebezpečí nehod, pokud uživatel nevěnuje
pozornost okolním podmínkám, například překážkám, výkopům či automobilovému
provozu.
Opatření:
▶ Osoba odpovědná za produkt musí zajistit, aby si všichni uživatelé byli tohoto
existujícího nebezpečí vědomi.

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.
OZNÁMENÍ
Pád na zem, špatné použití, úpravy, dlouhodobé skladování nebo přeprava
výrobku
Sledujte, zda neprovádí chybná měření.
Opatření:
▶ Pravidelně provádějte testovací měření, zejména poté co byl přístroj vystaven
neobvyklému používání a před a po důležitých měřeních.

UPOZORNĚNÍ
Pohyblivé díly produktu za provozu
Existuje riziko přiskřípnutí končetin nebo zachycení vlasů nebo oděvu.
Opatření:
▶ Udržujte bezpečnou vzdálenost od pohyblivých částí.

☞

Bezpečnostní pokyny

Pokud se přístroj během provozu neočekávaně pohne, zastavte ho prostřednictvím
uživatelského rozhraní (displej, tlačítko), nebo vyjměte baterii či odpojte hlavní
zdroj napájení, abyste zabránili dalšímu pohybu.
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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.

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.

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.

VAROVÁNÍ
Nevhodný mechanický dopad na baterie
Při přepravě, zasílání nebo likvidaci baterií může vzniknout při nesprávné
mechanické manipulaci riziko požáru.
Opatření:
▶ Před zasíláním nebo likvidací produktu úplně vybijte baterie.
▶ 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.
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Bezpečnostní pokyny

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

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.

☞

Platí pouze pro Kalifornii. Produkt obsahuje CR lithiové články
s perchlorátem uvnitř – mohou platit předpisy pro speciální zacházení.
Viz http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

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.

Bezpečnostní pokyny
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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.
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.

1.6

Klasifikace laseru

1.6.1

Obecné

Obecné informace

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
vzhledem 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

Skenovací laser

Obecné

Laser zabudovaný v produktu emituje neviditelný paprsek který vychází z rotačního
zrcadla.
Laserový produkt popisovaný v této kapitole je klasifikován třídou 1 v souladu
s normou:
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Bezpečnostní pokyny

•

IEC 60825-1 (2014-05): "Bezpečnost laserových produktů"

Tyto výrobky jsou bezpečné za rozumně předvídatelných podmínek provozu
a nejsou škodlivé pro oči za předpokladu, že jsou používány a udržovány
v souladu s touto uživatelskou příručkou.
Hodnota

Vlnová délka

830 nm

Maximální energie pulzu

8 nJ

Trvání pulsu

4 ns

Frekvence opakování pulzu
(PRF)

1,44 MHz

Rozbíhavost paprsku (FWHM,
plný úhel)

0,4 mrad

Rotace zrcátka

30 Hz

Rotace základny

2,5 mHz

Laserový výrobek třídy 1
podle normy IEC 60825-1
(2014-05)
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Označení

Popis

30°
0015250_003

a
b

Laserový paprsek
Skenovací laserový paprsek

1.7

Elektromagnetická shoda (EMC)

Popis

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

Bezpečnostní pokyny
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VAROVÁNÍ
Elektromagnetické záření
Elektromagnetické záření může způsobovat rušení ostatního vybavení.
Opatření:
▶ Ačkoli produkt splňuje přísné předpisy a normy, které jsou v tomto ohledu
uplatňovány, společnost Leica Geosystems nemůže zcela vyloučit možnost
rušení jiného vybavení.

UPOZORNĚNÍ
Používání produktu s příslušenstvím jiných výrobců. Například s počítači
do terénu, osobními počítači nebo jiným elektronickým vybavením,
nestandardními kabely nebo externími bateriemi
Ty mohou způsobovat rušení ostatního vybavení.
Opatření:
▶ Používejte pouze vybavení a příslušenství doporučené společností
Leica Geosystems.
▶ V kombinaci s tímto výrobkem splňují za provozu přísné požadavky platných
směrnic a norem.
▶ Při použití počítačů, obousměrných vysílaček nebo jiného elektronického
zařízení věnujte pozornost informacím poskytovaným výrobcem o odrušení
(elektromagnetické kompatibilitě).

UPOZORNĚNÍ
Intenzivní elektromagnetické záření. Například v blízkosti rozhlasových
vysílačů, transpondérů, obousměrných vysílaček nebo dieselových
generátorů
Ačkoli produkt splňuje přísné předpisy a normy, které jsou v tomto ohledu
uplatňovány, společnost Leica Geosystems nemůže zcela vyloučit možnost rušení
produktu jiným vybavením.
Opatření:
▶ Věrohodnost výsledků získaných za těchto podmínek je nutné ověřit.
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Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ
Použití výrobku s vysílačkami nebo s digitálními mobilními telefony
Elektromagnetická pole mohou způsobovat rušení ostatního vybavení,
v elektrických instalacích, v lékařských zařízeních (například kardiostimulátory
nebo naslouchátka) a v letadlech. Elektromagnetické pole může mít také vliv na
lidi a zvířata.
Opatření:
▶ Přestože produkt splňuje přísné předpisy a standardy, které jsou v tomto
směru v platnosti, společnost 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 produkt s vysílačkami nebo s digitálními mobilními telefony
v letadlech.
▶ Nepoužívejte produkt s vysílačkami nebo s digitálními mobilními telefony
dlouhodobě v těsné blízkosti těla.

1.8

Prohlášení FCC, platné v USA
VAROVÁNÍ
Toto vybavení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v rámci omezení pro
digitální 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
konkrétní instalaci k rušení nedojde.
Pokud toto vybavení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádiového nebo
televizního signálu, které lze potvrdit vypnutím a zapnutím vybavení,
doporučujeme uživateli vyzkoušet jedno z následujících opatření:
•
•
•
•

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 Geosystems jako vyhovující, mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele
používat toto vybavení.

Bezpečnostní pokyny
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Označení

0015252_003

Označení GEB212

Type: GEB212 Art. No.: 772806
Li-Ion Battery 7.4V
/2.6 Ah
5A/130 C 19Wh
10A

XXXXXXXX-XXXXXX

S. No.:10412 Made in China 2ICR19/66
Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg

A/S:+82 31 620 6252
전지

Manufactured by Huizhou Longji Electronics Co., Ltd.

0013442_001

Označení typového
štítkuGKL312

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.

006352_002
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Bezpečnostní pokyny

2

Popis systému

2.1

Systémové komponenty

Součásti
systémuBLK360
a
f

b

c

g

a
b
c
d

d

e

e
f
g

013446_001

2.2

BLK360 zařízení a kryt
Baterie GEB212
Nabíjecí stanice GKL312
GEV192-9 AC/DC nabíjecí
adaptér pro GKL312
Taška BLK360
BLK360 adaptér na stativ
Stativ

Obsah kufru

Obsah balení

c

a

d
e

f

g

a
b
c
d
e
f

h
b
i
013446_002

Popis systému

g
h
i

BLK360 kryt
Krabice na BLK360
GEB212 vnitřní baterie
Nabíjecí stanice GKL312
BLK360
GEV192-9 AC/DC napájecí
zdroj pro GKL312
Stručný návod BLK360
BLK360 přenosné USB zařízení
"swing card"
Čisticí hadřík
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2.3

Komponenty přístroje

Komponenty přístroje
e

a

a
b
c
d
e
f
g
h

Blesk pro HDR kameru
Termální kamera (dostupná ve
speciální variantě produktu)
HDR kamera
Prstencová LED indikace
Skener 360 °
Tlačítko napájení
360 ° WLAN anténa
Port USB-C Gigabit-Ethernet

a
b
c
d

Apertura laseru
Nadir referenční plocha
Otáčející se hranol
Rychloupínák

c

b
f

h

d

g

015260_003

a

c

b
d

015261_001_ru
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Popis systému

3

Uživatelské rozhraní

3.1

Vypínač

Tlačítko napájení

a

a

013456_001

Tlačítko napájení

Tlačítko napájení

Když je BLK360

Potom

Stiskněte a podržte
tlačítko < 0,5 sec.

vypnutý.

přístroj BLK360 se zapne
a LED kontrolka začne
blikat žlutě.

Stiskněte a podržte
tlačítko < 0,5 sec.

zapnutý a připravený.
LED kontrolka trvale svítí
zeleně.

Po 10 sekundovém
odpočtu začne BLK360
nahrávat a LED začne
blikat žlutě.

Stiskněte a podržte
tlačítko > 2 sec.

zapnutý a připravený.
LED kontrolka trvale svítí
zeleně.

LED začne blikat žlutě
a BLK360 se vypne.

Stiskněte a podržte
tlačítko > 5 s.

zapnutý.

BLK360 se okamžitě
vypne. Hardwarové
vypnutí.

OZNÁMENÍ
Přístroj je vždy nutné vypínat tímto postupem.
Nevyndávejte baterii ze spuštěného přístroje!

3.2

Stav přístroje

Stav zařízení

Kruhová LED dioda se rozsvítí zeleně, žlutě nebo červeně v různých intervalech,
aby zobrazovala provozní stavy zařízení BLK360.

a

a
b
c

Uživatelské rozhraní

b

c

Kruhová LED dioda svítící stále.
Kruhová LED dioda blikající.
Kruhová LED dioda svítící střídavě.
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Režim provozu

Stav LED
indikace

Stav přístroje
BLK360 je vypnutý.

BLK360 se spouští, nahrává nebo se vypíná.

BLK360 je připraven k provozu.
Světle zelená: Kapacita baterie > 20%.
Tmavě zelená: Kapacita baterie < 20%.
V případě vybití baterie si přečtěte část: Vložení a vyndání
vnitřní baterie.
BLK360 odpočítává před nahráváním. Doba odpočtu je
10 sekund.

Režim aktualizace
firmwaru

LED status

Stav přístroje
Zařízení BLK360 spouští aktualizaci firmwaru.

Aktualizace firmwaru byla úspěšně dokončena.

18

Uživatelské rozhraní

LED status

Stav přístroje
Aktualizace firmwaru se nezdařila.

☞

Uživatelské rozhraní

Podrobnosti o procesu aktualizace firmwaru naleznete v nabídce
nápovědy v aplikaci Leica BLK360.
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4

Použití přístroje

4.1

Instalace přístroje

4.1.1

Obecné informace

Používejte stativ

Přístroj by měl být vždy umístěn na stojanu nebo na stativu. Používání stativu
určeného pro tento skenovací systém garantuje maximální stabilitu během
skenovacích prací.

☞
☞
4.1.2

Nestavte přístroj přímo na zem bez stojanu nebo stativu.
Vždy se doporučuje chránit přístroj před přímým slunečním svitem
a bránit velkým teplotním přechodům kolem přístroje.

Postavení na stativ

Nastavení BLK360 krok
za krokem

1
3
4

2
013458_001

20

1.

Rozložte stativ a roztáhněte nohy stativu tak, aby byla zajištěna vhodná
pracovní poloha.

2.

Utáhněte šrouby nohou a nohy rozložte tak, aby byla poloha stativu
stabilní.

3.

Umístěte adaptér na stativ a zajistěte jej.

4.

Umístěte přístroj na adaptér stativu a zajistěte jej.

Použití přístroje

4.1.3

Nastavení podlahového stojanu

Nastavení BLK360 krok
za krokem

2

1

3

013461_001

4.2

1.

Otevřete BLK360

2.

Otočte spodní desku o 180 stupňů.

3.

Položte BLK360 na spodní desku.

Provoz – Začínáme

Samostatný provoz
krok za krokem

1

2

3

4

5

6

4,3,2...
4
4,3
,2
013464_001

Použití přístroje

1.

Přístroj BLK360 zapněte stisknutím tlačítka ON / OFF.

2.

Přístroj BLK360 se spustí. Kruhová LED dioda bliká žlutě.

3.

Pokud prstencová LED trvale svítí zeleně, je BLK360 připraven
k provozu. Stisknutím tlačítka power zapnete nahrávání.

4.

BLK360 před spuštěním odpočítává po dobu 10 sekund Kruhová LED
dioda bliká zeleně.

5.

Nahrávání se spustí. Kruhová LED dioda bliká žlutě.

6.

Nahrávání je dokončeno. Kruhová LED dioda svítí nepřetržitě zeleně.
Přenos dat začíná, jakmile je zařízení BLK360 propojeno s výpočetním
zařízením.

☞

Během nahrávání systému se nedotýkejte přístroje BLK360 ani s ním
nepohybujte.
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Přípojení výpočetního
zařízení krok za krokem

1

2

3

4

5

6

013465_002

1.

Přístroj BLK360 zapněte stisknutím vypínače.

2.

Přístroj BLK360 se spustí. Kruhová LED dioda bliká žlutě.

3.

Pokud prstencová LED trvale svítí zeleně, je BLK360 připraven
k provozu.

4.

Propojte výpočetní zařízení s BLK360.

5.

Spusťte nahrávání a současný přenos dat pomocí výpočetního zařízení.
Kruhová LED dioda bliká žlutě.

6.

Spusťte zpracování dat na výpočetním zařízení.

Připojení
k výpočetnímu zařízení
krok za krokem.

...........................................................
...........................................................
...........................................................

014420_001

1.

Spusťte přístroj BLK360 a počkejte, až bude kruhový LED indikátor
trvale svítit zeleně.

2.

Na výpočetním zařízení vyberte Nastavení a klepněte na Wi-Fi .

3.

V nastavení Wi-Fi , které chcete připojit, vyberte síť BLK360-35xxxxx .
Číslo 35xxxxx je sériové číslo BLK360.

4.

5.

☞
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☞

Zadejte heslo.
Heslo pro konkrétní přístroj je vytištěno na štítku v přihrádce
na baterie (např.COL-123-456-789)

☞

Spusťte aplikaci a připojte přístroj.
Další informace najdete v nápovědě aplikace.

Použití přístroje

Připojení
k infrastruktuře sítě
LAN krok za krokem

Připojte přístroj BLK360 pomocí adaptéru USB-C Gigabit-Ethernet k infrastruktuře
sítě LAN a vytvořte kabelové připojení k počítači pro stahování dat.

☞

Kabel sítě Ethernet musí být standardní kroucený, nikoli křížený.
Maximální délka kabelu Ethernet včetně konektorů USB-C nesmí
překročit 3 metry.

0022107_001

Podrobný postup
konfigurace přístroje
BLK360 pro přímou
komunikaci přes síť
LAN

1.

Spusťte BLK360.

2.

Připojte adaptér USB-C Gigabit-Ethernet k přístroji BLK360.

3.

Připojte síťový kabel k adaptéru USB-C Gigabit-Ethernet a síťové
zásuvce.

4.

Na výpočetním zařízení se ujistěte, že je připojeno k síti.

5.

Spusťte aplikaci a připojte přísrtoj.
Data mohou být stažena.

1.

Použijte postup popsaný v části Připojení k výpočetnímu zařízení
krok za krokem. a spusťte webové rozhraní zadáním adresy http://
192.168.10.90/ do prohlížeče.
Nedoporučujeme prohlížeč Google Chrome.

☞
2.

Rozbalte položku Advanced Settings a zaškrtněte políčko Enable
direct LAN.

3.

Klepněte na tlačítko Apply.
Přístroj BLK360 se automaticky restartuje.

4.

Po restartování bude navázána přímá komunikace přes síť LAN
s výpočetním zařízením.

☞

Použití přístroje

Pro zapnutí a vypnutí přímé komunikace přes síť LAN použijte připojení
WI-FI k přístroji BLK360.
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Podrobný
postup připojení
k výpočetnímu
zařízení pomocí přímé
komunikace přes síť
LAN

Chcete-li navázat kabelové připojení k počítači za účelem stahování dat, musíte
připojit přístroj BLK360 k výpočetnímu zařízení pomocí adaptéru USB-C GigabitEthernet a kabelu Ethernet.

☞

Kabel sítě Ethernet musí být standardní kroucený, nikoli křížený.
Maximální délka kabelu Ethernet včetně konektorů USB-C nesmí
překročit 3 metry.

1.

Připojte síťový kabel LAN k adaptéru USB-C Gigabit-Ethernet.

2.

Zapojte konektor USB-C do přístroje BLK360.
Port USB-C je umístěný na pravé straně u prostoru pro baterii.

3.

Zapojte kabel Ethernet do portu Ethernet ve výpočetním zařízení.

0022944_001

4.

☞

Spusťte program Leica BLK Data Manager a připojte se k přístroji.
Nyní lze stáhnout data pomocí kabelu.
Není-li výpočetní zařízení vybaveno portem Ethernet, ale portem USBC, je možné použít druhý adaptér USB-C-Gigabit-Ethernet.

0022945_001

☞

Pokud výpočetní zařízení používá pro připojení k Internetu dokovací
stanici, toto připojení k Internetu bude přerušeno, aby bylo navázáno
připojení k přístroji BLK360.
Ve většině případů podporuje výpočetní zařízení jen jedno připojení
LAN.
Jestliže je výpočetní zařízení připojeno k Internetu přes síť WLAN, toto
připojení zůstane zachováno.
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☞

Pokud je přístroj v režimu WI-FI (LAN není zapnutá), ale přesto je
připojený k výpočetnímu zařízení přes síť LAN, přístroj BLK360 se
spustí a zobrazí chybu (LED = červená) na přibližně 60 sekund,
aby označil, že aktuální nastavení není podporováno. Potom se LED
kontrolka rozsvítí zeleně a přístroj BLK360 lze používat přes WI-FI.

☞

Jakmile je zapnutý režim přímé komunikace přes LAN, přístroj BLK360
by již neměl být připojený ke směrovači, protože se chová jako server
DHCP. To může způsobit potíže, protože normální směrovače se rovněž
chovají jako server DHCP.

Použití přístroje

Doporučený adaptér USB-C-Gigabit-Ethernet
Značka

Model

HP

RTL8153-03

Belkin

F2CU040btBLK

Lenovo

4X90S91831
Adaptér USB-C-Gigabit-Ethernet společnost Leica Geosystems
neposkytuje a musí si ho zakoupit zákazník.

☞
4.3

Imaging

Popis

BLK360 může shromažďovat dva různé typy obrazových dat:
•
panoramatický HDR 360 ° sférický snímek se třemi kalibrovanými fotoaparáty
•
termografický snímek s infračervenou kamerou (k dispozici ve speciální
variantě produktu)

Zobrazení

a

a

013480_001
016046_001

a

3 kamery

4.4

Skenování

4.4.1

Podmínky prostředí

Nepříznivé povrchy pro
skenování

•
•
•

☞
Nepříznivé počasí pro
skenování

•
•
•

Teplota se mění během
skenování

Termovize

Vysoce odrazivé (leštěný kov, lesklý nátěr)
Vysoce pohlcující (černé)
Průhledné (čisté sklo)
V případě nutnosti obarvěte, poprašte nebo olepte tyto povrchy.
Déšť, sníh nebo mlha můžou ovlivnit kvalitu skenování. Při skenování
v takových podmínkách postupujte vždy opatrně.
Povrchy, které jsou přímo osvíceny sluncem, mohou zvýšit šum a tím
i nejistotu měření.
Pokud jsou některé objekty skenovány proti slunečnímu svitu nebo jasnému
bodovému zdroji, optický přijímač přístroje může být oslněn tak silně, že v této
oblasti nebudou uložena žádná data.

Pokud je přístroj přinesen z chladného prostředí, např. ze skladu, do teplého
a vlhkého prostředí, může na zrcadle nebo v extrémních případech i uvnitř optiky
kondenzovat vlhkost. To může způsobit chyby měření.

☞

Použití přístroje

a

Prevence: Vyhýbejte se rychlým teplotním změnám a dávejte přístroji čas
na teplotní aklimatizaci.
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Nečistoty na
ochranném skle
otočného zrcadla

Díky uzavřené konstrukci je zrcadlo chráněno před přímým kontaktem. Ale
nečistoty na ochranném skle otočného zrcadla, jako jsou vrstvy prachu,
kondenzace vlhkosti nebo otisky prstů, mohou způsobit znatelné chyby měření.

4.4.2

Řešení potíží

Základní odstraňování
problémů

Problém

Možná příčina

Doporučená opatření

Chybějící body ve
skenu.

Prach, částice nebo otisky
prstů na ochranném skle
otočného zrcadla.

Vyčistěte znečištěné části
optiky pomocí hadříku na
čištění skla.

Pokročilé odstraňování
problémů

Problém

Možná příčina

Doporučená opatření

Systém se
automaticky vypíná
při zapínání nebo při
startování skenu.

Příliš nízká kapacita
baterie.
Baterie není dostatečně
nabitá.

Nabijte nebo vyměňte
baterii.
Zkontrolujte stav baterie
postupem popsaným
v části Napájení.

Systém se při
zapnutí přístroje nebo
spuštění skenování
automaticky vypne,
přestože byl dobit.

Vadná nabíječka baterií.

Zkontrolujte funkci
nabíječky baterií.
Zkontrolujte stav nabíjení
na nabíječce baterií.

Baterie se již nenabíjí.

Baterie je na konci
životnosti a ztratila většinu
své kapacity. Vyměňte
baterii.

Odstraňování problémů
- provozní režim

LED status

Stav přístroje
Varování systému. Například plné úložné
zařízení, vybitá baterie. Vypněte přístroj
a restartujte.
Pokud se stav nezmění, zkontrolujte kapacitu
interního úložiště a stav napájení baterie.
Vymažte data nebo vyměňte baterii.

Došlo k neopravitelné chybě systému. Vypněte
přístroj a restartujte. Pokud se stav nezmění,
obraťte se na podporu společnosti Leica.
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Použití přístroje

Řešení problémů –
kontakty na podporu

Pokud máte s přístrojem potíže, podívejte se na webovou stránku přístroje BLK360
na adrese https://www.blk360.com/, kde najdete informace o podpoře a kontakty.

4.4.3

Zorné pole

Skenovací laser - zorné
pole

a

90°

0°

360°

b

360°
0°

30°

30°
014256_001

a
b

4.5

Vertikální zorné pole: 300°
Horizontální zorné pole: 360°

Přenos dat

Přenos dat z BLK360
do výpočetního zařízení

a

013477_002

a

Přenos nezpracovaných dat z BLK360 do výpočetního zařízení. Viz. také 4.2
Provoz – Začínáme.

Přenos dat pomocí
infrastruktury sítě LAN

0022111_001

☞

Přístroj BLK360 musí být ve stejné podsíti sítě jako počítač. Jinak ho
například program BLK360 Data Manager nenalezne.

Podrobný popis nastavení připojení naleznete v části 4.2 Provoz – Začínáme.

Použití přístroje
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Přenos dat pomocí
přímé komunikace přes
LAN

Port Ethernet na výpočetním zařízení

0022944_001

Port USB-C na výpočetním zařízení

0022945_001

Podrobný popis nastavení připojení najdete v části 4.2 Provoz – Začínáme.

4.6

Napájení

4.6.1

Bezpečnost baterie a nabíječky

Obecné

Používejte baterie, nabíječky a příslušenství doporučené Leica Geosystems pro
zajištění správné funkcionality přístroje.

První použití/
nabíjení baterií

•
•
•
•
•

Provoz/vybíjení
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•
•

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 pouze 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.
Baterie mohou být používány při teplotě −20 °C až +55 °C/−4 °F až +131 °F.
Nízké okolní teploty snižují využitelnou kapacitu; velmi vysoké teploty zkracují
životnost baterie.

Použití přístroje

4.6.2

Nabíjecí stanice

Hlavní komponenty

GKL312

GEV192-9

0013841_001

Napájení

GEV192-9

230 V

GEV192-9

120 V

GEV192-9

220 V

GEV192-9

230 V

GEV192-9

230 V

12/24 V

0013844_001

Použití přístroje
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Doba nabíjení

4-8h
0013845_001

Připojení nabíječky

12/24 V

100-240 V

2

GEV192-9
1

2

1

100-240 V

12/24 V

3

3

0013846_001
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Použití přístroje

Vložení a nabíjení
baterie

3

1

0%-30%
31%-60%
61%-90%

2

91%-100%
...100%
0013847_001

Ukazatel chyb

50°C
0°C

50°C
0°C

OR:

0013848_001

Použití přístroje

Low
Input Voltage!
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4.6.3

Vnitřní baterie

Vložení a vyndání
vnitřní baterie

2

1

4

3

5

0014147_001

1.

Vyjměte kryt baterií.

2.

Vyjměte baterii z bateriového prostoru.

3.

Vložte novou baterii do slotu pro baterie.
Kontakty baterií musí směřovat dovnitř.

☞

4.

Zavřete dok baterie.

5.

Zapnutím BLK360 zahajte proces spuštění.

OZNÁMENÍ
Před vyjmutím baterie přístroj vždy vypněte.
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5

Údržba, skladování a přeprava

5.1

Údržba

☞

U jednotek vystavených silnému mechanickému namáhání, například při časté
přepravě nebo hrubém zacházení, doporučujeme pravidelně provádět zkušební
měření.

5.2

Přeprava

Transport v terénu

Při přepravě zařízení v terénu vždy dbejte na to, abyste výrobek přepravovali
v původním přepravním obalu nebo aby byl stativ ve svislé poloze s přístrojem
připevněným a upevněným na stativu.

Transport v silničním
vozidle

Produkt v silničním vozidle nikdy nepřevážejte volně položený. Mohlo by dojít
k jeho poškození nárazy a vibracemi. Produkt vždy převážejte v přepravním kufru
a zajistěte jej.
U produktů, pro které není kufr k dispozici, používejte originální obal nebo
ekvivalentní způsob zabalení.

Přeprava

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

Zasílání, přeprava
baterií

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.

5.3

Skladování

BLK360

Při skladování vybavení dodržujte omezení teploty, hlavně v létě, když je vybavení
uvnitř vozidla. Informace o omezeních teploty najdete v kapitole 6 Technické údaje.

5.4

Čištění a osušení

Vlhké produkty

Přístroj, vak, pěnové vložky a příslušenství vysušte při teplotě nepřesahující 40 °
C a vyčistěte je. Sejměte kryt baterie a vysušte prostor pro baterii. Neukládejte
přístroj a jeho příslušenství zpět, dokud není vše úplně suché. Při použití v terénu
vždy zavřete tašku na přístroj.

Kryty produktu
a příslušenství

•
•

Nabíječka a AC/DC
napájecí zdroj

Nikdy se nedotýkejte skleněných povrchů a ochranného skla otočného zrcadla
prsty.
Pro čištění používejte čisté a měkké hadříky bez žmolků. Pokud je to nutné,
navlhčete hadřík vodou nebo čistým alkoholem. Nepoužívejte jiné tekutiny,
mohly by narušit součásti z polymeru.

Pro čištění používejte pouze čisté a měkké hadříky bez cupaniny.

Údržba, skladování a přeprava
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Kabely a jejich
koncovky

Udržujte zástrčky v čistotě a suchu. Ze zástrček spojovacích kabelů vyfoukejte
všechny nečistoty.

5.5

Procedura čištění skla optiky

Obecné informace
o čištění

Skenovací zrcadlo musí být udržováno čisté. Pro čištění zrcadla se musí dodržovat
instrukce popsané v této kapitole.
UPOZORNĚNÍ
Před jakoukoli čistící procedurou je potřeba vypnout přístroj a vyjmout baterii.

Prach a částice na
optickém povrchu

Pomocí tlakového plynového odprašovače (např. UltraJet® 2000 nebo UltraJet®
na stlačený CO2), odstraňte prach a částice z povrchu skla zrcadla skeneru.

☞
Čištění optických
povrchů

Prach nebo částice nikdy nedrhněte, protože tím poškrábete sklo
a způsobíte trvalé poškození speciálních optických vrstev.

Znečištění skleněné desky může způsobit extrémní chyby měření a tím
nepoužitelná data!

☞

Všechna znečištění, která jsou viditelná na skleněné desce, musí být
odstraněna, kromě jednotlivých malých prachových částic, které natrvalo
přilnuly ke sklu.

Pro čištění skla doporučujeme použít čisticí ubrousky Green Clean LC-7010
(www.green-clean.at/en.html).
Pravidelně skleněnou desku čistěte pomocí doporučeného čisticího hadříku:
•
Vypněte přístroj a vyjměte baterii.
•
Je nutné si umýt ruce, aby se na čistící hadříky nepřenášela mastnota.
•
Lepší je používat rukavice proti otiskům prstů na skle.
•
Potom použijte mokrý čisticí ubrousek na objektiv (Green Clean LC-7010)
a čistěte, dokud nebude na skle vidět jen tenká vrstva čistící esence.
•
Potom použijte suchý čisticí ubrousek na objektiv (Green Clean LC-7010)
a odstraňte zbytky čisticího prostředku.
•
Pokud jsou od světelného zdroje zezadu vidět skvrny od čištění, zopakujte
proceduru.
•
Nepoužívejte vzduch ze žádných pneumatických systémů, protože obsahují
stopy oleje.
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Technické údaje

6.1

Obecné technické údaje produktu

Uložiště a komunikace

Vnitřní úložiště:
32 GB, dostačující pro > 100 stanovisek
Komunikace:

Interní HDR kamery

Typ

Popis

WLAN

Integrovaná 802.11 b/g/n WLAN s MIMO

LAN

Síťové připojení přes port USB-C Gigabit-Ethernet
pomocí adaptéru USB-C Gigabit-Ethernet/RJ45

Leica BLK360 má tři integrované digitální HDR fotoaparáty.
Data kamery

Hodnota

Typ

Barevný snímač, pevná ohnisková
vzdálenost

Samostatná fotografie

2592 x 1944 pixelů, 60° x 45° (V x Hz)

Plná sféra

30 obrázků, automaticky prostorově
opraveno, 150 Mpx, 360 ° x 300 °

Vyvážení bílé

Automaticky

HDR

Automaticky

Blesk

LED pro trvalé osvětlení

Minimální dosah

0,6 m

6.2

Výkon systému

Výkon systému
a přesnost

☞

Všechny specifikace přesnosti ± jsou 1 sigma (1 σ) za standardních
testovacích podmínek Leica Geosystems, pokud není uvedeno jinak.

Přesnost jednoho měření (při 78%
odrazivosti)

Hodnota

Úhel (horizontální/vertikální)

40"/40"

Bodová přesnost 3D

6 mm na 10 m, 8 mm na 20 m

6.3

Výkon laserového systému

Údaje o laserovém
skenovacím systému

☞

Skenovací systém je vysokorychlostní pulzní jednotka, vylepšená
technologií Waveform Digitising (WFD) s maximální rychlostí skenování
360,000 bodů/s.

Laserová jednotka:
Skenovací laser

Hodnota

Klasifikace

Laserová třída 1 (v souladu s IEC 60825‑1 (2014‑05))

Vlnová délka

830 nm (neviditelné záření)

Dosah:

Technické údaje
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Skenovací data

Hodnota

Rozptyl paprsku

0.4 mrad (FWHM, plný úhel záběru)

Průměr paprsku na
výstupu

2.25 mm (FWHM)

Minimální dosah

0,6 m

Maximální dosah

60 m @ 78% odrazivosti

Přesnost měření délek

4 mm na 10 m a 7 mm na 20 m

Zorné pole (na sken):
Zorné pole

Hodnota

Výběr

Vždy plné zorné pole.

Horizontální

360°

Vertikální

300°

Skenovací optika

Vertikálně rotující zrcadlo na horizontálně rotující
základně.

Doba skenování pro 3 nastavení:
Režim hustoty bodů

Rozlišení
[mm @ 10 m]

Odhadovaná doba
[MM:SS] pro skenování
při plném zorném poli

Rychlý

35

00:40

Standardní

10

01:50

Vysoká hustota

5

03:40

Doba pořizování obrazu:
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Typ kamery

Odhadovaná doba pořízení obrazu [MM:SS]

Bez HDR

1:00

HDR

02:30

Termovizní

00:30

Technické údaje

Velikost skenu pro 3 nastavení:
Rozlišení
[mm @ 10 m]

velikost skenu cca [mil. bodů]

Rychlý

3

Standardní

18

Vysoká hustota

65

6.4

Elektrické parametry

Napájecí zdroj
a spotřeba BLK360

Napájení:
Vnitřní baterie
7,4 V DC; jedna interní baterie dodávaná se systémem.
Spotřeba energie:
Přístroj
Typicky 10 W; maximálně 16 W.

Nabíjecí stanice
GKL312

Zdroj

Hodnota

Vstupní napětí

10-32 V DC

GEB212 vnitřní baterie

Zdroj

Hodnota

Typ

Li-Ion

Napětí

7,4 V

Kapacita

2,6 Ah

Vnitřní baterie

Hodnota

Provozní doba

> 40 stanovisek na baterii, typické
používání (pokojová teplota).

Nabíjecí čas

Typický čas nabíjení s nabíječkou GKL312
je 4-8 hodin při pokojové teplotě.

Výdrž baterie a nabíjecí
čas

6.5

Specifikace prostředí

6.5.1

BLK360

Specifikace okolního
prostředí BLK360

Teplotní rozsah:
Typ

Pracovní teplota [°C]

Skladovací teplota [°C]

Přístroj

+5 až +40

-25 až +70

Odolnost proti vodě, prachu a písku:
Typ

Ochrana

Přístroj

IP54 (IEC 60529), stojící, dvířka baterie zavřená
Chráněno před prachem
Chráněno proti vodě stříkající ze všech směrů.

Technické údaje
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Vlhkost:
Typ

Ochrana

Přístroj

Max. 95 % nekondenzující

Osvětlení:
Typ

Podmínky

Přístroj

Plně funkční od přímého slunečního osvitu do úplné tmy.

6.5.2

Nabíječka a baterie

Specifikace nabíječky
a baterií

Teplotní rozsah pro GKL312 a GEB212
Pracovní teplota [°C]

Režim

0 až +50

Nabíjení

-20 až +55

Používání

Skladovací teplota [°C]
-40 až +70
Ochrana proti vodě, prachu, písku a vlhkosti
Typ

Ochrana

Baterie

IP54 (IEC 60529)
Chráněno před prachem
Chráněno proti vodě stříkající ze všech směrů. Vlhkost
max. 95% nekondenzující.

6.6

Typ

Ochrana

Nabíječka
a AC/DC napájecí
zdroj

Používejte pouze v suchém prostředí, například
v budovách nebo ve vozidlech.

Rozměry

Rozměry
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Přístroj

Rozměry [mm]
(D x Š x V)

Rozměry [″]
(D x Š x V)

Leica BLK360

100,3 x 100,3 x 165

3,9 x 3,9 x 6,5

AC zdroj GEV192-9
pro nabíjecí stanici
GKL312

85 x 170 x 41 / délka
kabelu: 1800

3,4 x 6,7 x 1,6 / délka
kabelu: 70

Nabíjecí stanice
GKL312

157 x 71 x 38

6,2 x 2,8 x 1,5

Baterie GEB212

71,5 x 39,5 x 21,2

2,8 x 1,6 x 0,8

Adaptér na stativ
GAD123

42 x 42 x 35,1

1,65 x 1,65 x 3,1

Přepravní kufr

195,5 x 195,5 x 258,6

7,7 x 7,7 x 10,2

Technické údaje

165.9 mm

Celková výška včetně tlumičů
nárazů

164 mm

Výška od adaptační plochy

124 mm

Rozměry přístroje

22951_001

100.3 mm
22949_001

Speciální případy
Nastavení

Výška elevační osy
= Výška od adaptační plochy

Na stativu pomocí adaptéru stativu
GAD123

149 mm nad stativem
= 124 mm + 25 mm

Na stole na gumových nožičkách
tlumících nárazy

125,9 mm
= 124 mm + 1,9 mm

35.1 mm

25 mm

9.6 mm

Rozměry adaptéru
stativu

42 mm
0022950_001

6.7
Hmotnost

Technické údaje

Hmotnost
Přístroj

Hmotnost [kg]

Hmotnost
[lbs]

Leica BLK360

1,0 nominální

2,2 nominální

AC napájecí zdroj
GEV192-9 pro GKL312

0,1

0,3
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Přístroj

Hmotnost [kg]

Hmotnost
[lbs]

Nabíjecí stanice GKL312

0,1

0,3

Baterie GEB212

0,1

0,3

Leica BLK360 Přepravní
kufr (bez skeneru
a příslušenství)

1,0

2,3

Leica BLK360 Přepravní
kufr (se skenerem
a standardním
příslušenstvím)

3,0

6,7

6.8

Příslušenství

Rozsah dodávky

Zahrnuté standardní příslušenství:
•
BLK360
•
Nabíječka baterií GKL312 s napájecím adaptérem GEV192-9
•
Batterie GEB212 (1x)
•
Stručný návod BLK360
•
Stručný návod GKL312
•
24 měsíční záruka
•
Přístup k digitálnímu kalibračnímu certifikátu prostřednictvím online registrace

Doplňkové
příslušenství

•
•
•
•
•

6.9

Shoda s národními předpisy

6.9.1

BLK360

Shoda s národními
předpisy

přídavné baterie GEB212
Stativ BLK360
BLK360 stativový adaptér
Taška BLK360
BLK360 adaptér trojnožky

•

FCC kapitola 15 (platná v USA)

•

Společnost Leica Geosystems AG tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu
BLK360 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.
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Frekvenční pásmo

Výstupní výkon

Anténa

Typ

Frekvenční pásmo [MHz]

WLAN

2412 - 2462

Typ

Výstupní výkon [mW]

WLAN

100 max.

Typ

Anténa

Zisk [dBi]

WLAN

Duální dvoupólová anténa, systém
MIMO

±2

6.9.2

Nařízení o nebezpečných materiálech

Nařízení
o nebezpečných
materiálech

Řada produktů Leica Geosystems je napájených lithiovými bateriemi.

Technické údaje

Lithiové baterie mohou být za určitých okolností nebezpečné a představovat riziko.
Za určitých okolností se Lithiové baterie mohou přehřát a vznítit.

☞

Při přepravě produktu Leica s lithiovými bateriemi na palubě komerčního
letadla je nutné dodržet předpisy IATA Dangerous Goods Regulations.

☞

Společnost Leica Geosystems vytvořila Pokyny „Jak přenášet produkty
Leica“ a „Jak převážet produkty Leica“ s lithiovými bateriemi. Žádáme
Vás, abyste si před jakýmkoli transportem produktu Leica prohlédli tyto
průvodce na našich internetových stránkách
(http://www.leica-geosystems.com/dgr) a ujistili se, že neporušujete IATA
Nařízení o nebezpečných materiálech a že pro produkty Leica mohou být
správně transportovány.

☞

Je zakázáno přenášet či převážet jakýmkoli letadlem poškozené nebo
vadné baterie. Proto se ujistěte, že všechny baterie jsou ve stavu, kdy
mohou být bezpečně transportovány.
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7

Licenční smlouva pro software/Záruka

Licenční smlouva pro
software

Tento produkt obsahuje software, který je v produktu předinstalován nebo je
dodaný na datovém nosiči nebo ho lze stáhnout online na základě předchozí
autorizace od společnosti Leica Geosystems. Tento software je chráněn autorským
právem a dalšími zákony a jeho používání je definováno a regulováno Licenční
smlouvou pro software společnosti Leica Geosystems, která se zabývá aspekty,
jako například, rozsah licence, záruka, práva duševního vlastnictví, omezení
zodpovědnosti, vyloučení ostatních záruk, rozhodné právo a místo jurisdikce.
Zajistěte, abyste vždy úplně dodržovali podmínky smlouvy o poskytnutí softwarové
licence společnosti Leica Geosystems.
Tato dohoda je součástí všech produktů a můžete si ji stáhnout na domovské
stránce společnosti Leica Geosystems na adrese
http://leica-geosystems.com/about-us/compliance-standards/legal-documents nebo
ji můžete získat od svého distributora produktů společnosti Leica Geosystems.
Software nesmíte instalovat ani používat, dokud si podmínky smlouvy o poskytnutí
softwarové licence společnosti Leica Geosystems nepřečtete a nepřijmete je.
Instalace nebo použití softwaru nebo některé jeho části je považováno za přijetí
všech smluvních podmínek této licenční smlouvy. Pokud s některými nebo všemi
ustanoveními takové licenční dohody nesouhlasíte, nesmíte si software stáhnout,
nainstalovat nebo používat, a nepoužitý software spolu s doprovodnou literaturou
a nákupním dokladem musíte vrátit prodejci, od kterého jste tento produkt
zakoupili, do deseti (10) dní od nákupu, abyste obdrželi plnou refundaci kupní
ceny.

Open source informace

Software nainstalovaný v přístroji může obsahovat software chráněný autorskými
právy, která jsou licencována různými open souce licencemi.
Kopie příslušných licencí:
•
jsou poskytovány společně s produktem (například na panelu O aplikaci).
•
lze stáhnout na adrese http://opensource.leica-geosystems.com/blk360.
Pokud to předpokládá příslušná licence s otevřeným zdrojovým kódem, můžete
získat odpovídající zdrojový kód a další související data na adrese http://
opensource.leica-geosystems.com/blk360. Potřebujete-li získat další informace,
kontaktujte nás pomocí e-mailové adresy opensource@leica-geosystems.com.
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