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Leica mojoRTK, Introduktion

Introduktion
Køb

Tillykke med købet af et mojoRTK system.
Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner i
opsætning og brug af produktet. Se yderligere information i "10 Sikkerheds-anvisninger". Læs omhyggeligt hele brugervejledningen, før du tænder for produktet.
For at sikre sikkerheden ved brug af systemet er det vigtigt at overholde anvisningerne og instruktionerne indeholdt i brugervejledningen og sikkerhedshåndbogen
udgivet af:
• Landbrugsmaskine-producenten.

Produkt identifikation

Typen og serienummer for dit produkt er angivet på typepladen. Skriv type og serienummer i brugervejledningen og henvis altid til dette, når du kontakter din forhandler
eller Leica Geosystems autoriserede serviceværksted.
Type:

_______________

Serie nr.:

_______________

Symboler anvendt i
denne brugervejledning

De anvendte symboler i denne brugervejledning har følgende betydning:
Type
Beskrivelse

 Fare
 Advarsel
 Udvis forsigtighed
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Angiver en overhængende farlig situation, som hvis den
ikke undgås, vil resultere i død eller alvorlige personskader.
Angiver en potentielt farlig situation eller utilsigtet brug,
som hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlige personskader.
Angiver en potentielt farlig situation eller utilsigtet brug,
som hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller
moderate personskader og/eller væsentlig materiel,
finansiel eller 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

Overblik over system

1.1

Generel information om mojoRTK system

Generel information

•
•

•
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Leica Geosystems’ mojoRTK er et GPS-baseret styringssystem, som byder på
assisteret styring på forskellige landbrugsmaskiner.
mojoRTK fungerer med en let flyttelig letvægts mobil basestation, som giver
meget pålidelig nøjagtighed uden at medføre GPS abonnementsomkostninger.
Det unikke og kompakte design for mojoRTK giver dig mulighed for at flytte den
fra en maskine til den næste og dække hele din flåde af køretøjer. Dette opnås
let med det patenterede design og installation i et DIN stik eller radiomodtager.
Ud over den evner til at styre nøjagtigt, giver mojoRTK også fjern-service og diagnose for dit styresystem og landbrugsmaskiner, fjern-opgraderinger og 24/7
service og assistance, og sparer dermed på dyr tilkaldelse service til arbejdsstedet.

1.2

mojoRTK systemet dele

mojoRTK dele

a

bc

d

mojoRTK_018

a) mojoRTK basestation
b) mojoRTK rød antenne

Leica mojoRTK, Overblik over system

c) mojoRTK sort antenne
d) mojoRTK konsol
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1.3

Udpakning af mojoRTK systemet

Kuffert til mojoRTK
basestation

c

a

d
b

e
mojoRTK_019

a) mojoRTK basestation
b) Whip-antenne
c) Batteri GEB221, 2 x



d) Skulderstrop til bærekasse
e) 12V strømkabel med krokodille klips

Undtagen mojoRTK basestationen leveres alle andre dele i en papkasse.

Papkasse til alle
andre mojoRTK
dele

e
a
f
b
g
h
c
i
d

j

mojoRTK_020

a)
b)
c)
d)
e)

Rød whip-antenne
Rød GPS-antenne
Kabel til rød whip-antenne
Kabel til rød GPS-antenne
mojoRTK konsol

Leica mojoRTK, Overblik over system

f)
g)
h)
i)
j)

Sort whip-antenne
Sort GPS-antenne
Kabel til sort GPS-antenne
Rengøringsklude
Kabel til sort whip-antenne
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1.4
mojoRTK konsol,
front

mojoRTK konsol
a
b

i
j

c
d
e

k
l
m
n
o

f
g
h
mojoRTK_001

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Tænd/sluk-knap
USB porte
Styrkeknap
MP3 stik
1, 2, 3 taster
LCD-skærm
Mode-tast
Escape-tast

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Slot til simkort
Monteringsmuffe
Auto-styring On LED
Auto-styrings-tast
Auto-styring off / klar LED
Hovedknap
OK-tast

Knapper, taster

Knap, tast

Funktion
Tænd/sluk-knap

Tænder eller slukker enheden.

Styrkeknap

Justerer radio-lydstyrke. Tryk på lydstyrkeknappen giver adgang til stereosystemets
indstillinger (bas, diskant, balance og fade).

Mode-tast

Skifter mellem GPS og underholdnings modes.

Auto-styringstast

Starter/stopper autostyringssystem.

1, 2, 3 taster

Tryk på
Tryk på

for mojo Setup.

Tryk på

for Virtual WrenchTM.
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for A-B Setup.

1, 2, 3 taster kan også bruges til op,
ned og tab.
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Knap, tast

Funktion
Escape-tast

Vender tilbage til forrige menu.

OK-tast

Tryk for at bekræfte en handling eller for at gå
ind i en menu.

Hovedknap

Bruges til at indstille radio, vælge menupunkter
og ændre indstillingsværdier.

Skærm, LED'ere,
porte

Modul

Funktion
LCD-skærm

Til at se skærmbilleder for alle modes. Se mere i
"1.5 mojoRTK konsol LCD-skærm".

Auto-styring off / Rød LED lyser når mojoRTK system er "klart":
klar LED
Tilstrækkeligt mange satellitter er fundet og
radiokommunikation til mojoRTK basestation er
god.
Auto-styring On
LED

Grøn LED lyser når mojoRTK system er klart og
aktivt:
System arbejder og autostyring er aktiveret.

MP3 stik

Giver mulighed for at en MP3-afspiller spiller via
køretøjets stereoanlæg.

USB porte

Anvendes til dataoverførsel og opbevaring og
ligeledes til opdatering afmojoRTK softwaren.

Leica mojoRTK, Overblik over system
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mojoRTK konsol,
bagside

j
k

mojoRTK_021

a)
b)
c)
d)
e)
f)

ab

cd

e

f

g

h

i

Sort stik til AM/FM antenne
Blåt stik til black GPS antenne (GPS L1) g) Strømforsyning
h) Auto-sikring (10A, 32V)
Rødt stik til rød whip-antenne
Grønt stik til rød GPS antenne (GPS L2) i) Jordforbindelses-stik
j) Stik til CAN og NMEA
Lilla stik til sort whip-antenne
k) Stik til højttalere
Stik kun til service-formål

1.5

mojoRTK konsol LCD-skærm

mojoRTK skærm

a

b

mojoRTK_002
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c

d

e

f

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Basestation
GPS satellitter
Nøjagtighed til arbejdslinje
Arbejdslinje
Virtual WrenchTM
Mobiltelefon-signal

19
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Ikon beskrivelse

Ikon

Beskrivelse
Basestation-ikon •

•

•
•

GPS Satellitter /
Signalstyrke

•

•
•
•

Et massivt ikon med tre bjælker betyder,
at du har et særdeles glimrende signal fra
basestationen.
Et massivt ikon med to bjælker betyder,
at du har et godt signal fra basestationen.
Et massivt ikon med én bjælke betyder, at
du har et svagt signal fra basestationen.
Et blinkende ikon med et X betyder, at
systemet prøver at låse sig fat på basestation-signalet.
Et massivt satellit-ikon med tre bjælker
betyder, at du har et særdeles glimrende
signal.
Et massivt satellit-ikon med to bjælker
betyder, at du har et godt signal.
Et massivt satellit-ikon med én bjælke
betyder, at du har et svagt signal.
Et blinkende satellit-ikon betyder, at
systemet ikke kan se nok satellitter.

Ikon

Leica mojoRTK, Overblik over system

Beskrivelse
Nøjagtighed til
arbejdslinje

•

Dette ikon viser nøjagtigheden i bevægelse for systemet i forhold til den aktuelle arbejdslinje.

Arbejdslinje

•

Arbejdslinjen er fed, og nul vises
nedenfor traktorikonet for første
passage; alle andre passager nummereres til venstre (L) og højre (R) for
centerlinjen. Et X gennem traktoren
angiver at roading er slået til.

Virtual WrenchTM •

Virtual WrenchTM i en blinkende talebobbel angiver forsøg på forbindelse.

•

Virtual WrenchTM i en massiv talebobbel
angiver afventning af tekniker.

•

Virtual WrenchTM med en boks under
angiver, at fjernbetjening er i drift.
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Ikon

Beskrivelse
Mobiltelefonsignal

•
•
•
•

Et massivt ikon med tre bjælker betyder,
at du har et særdeles glimrende signal.
Et massivt ikon med to bjælker betyder,
at du har et godt signal.
Et massivt ikon med én bjælke betyder, at
du har et svagt signal.
Et massivt ikon med X betyder, at du ikke
har noget mobiltelefon-signal. Bemærk at
i den situation vil Virtual Wrench ikke
være tilgængelig.

1.6

mojoRTK basestation

Overblik over basestation

a
b

Power

Charge

c

ESC

OK

d
e

g

h

f
i

mojoRTK_022

a)
b)
c)
d)
e)

Whip-antenne
Keyboard og display
USB port og beskyttelseshætte
Opladerstik
Tilbehørs-stik
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f)
g)
h)
i)

Afdækning af interfaces
Afdækning af batterirum
Batteri GEB221, 2 x
Gevind til stativskrue
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2

Systeminstallation

2.1

Før installation

Generel information installation



•

•

•
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Installation kræver ikke specialistviden. Den installerende person antages
at være bekendt med den nødvendige viden ved at læse og studere denne
brugervejledning incl. sikkerhedsanvisningerne. Den installerende skal
kunne bruge systemet ifølge brugervejledningen. Men Leica Geosystems
anbefaler at installationen af mojoRTK udstyr udføres af en kvalificeret
tekniker, da installation kræver, at der foretages så mange elektriske
forbindelser.

De følgende instruktioner skal bruges som en generel guide under installationen
af mojoRTK. For mere specifikke instruktioner, besøges www.mojoRTK.com for
at se yderligere platform-information og anbefalede køretøjindstillinger.
Forstå at systemet ikke vil fungere optimalt, hvis styrings-samlinger og forbindelsessamlinger ikke er indenfor producentens specifikationer. Tjek for slidte styredele ved at dreje på rattet. Når rattet drejes, skal hjulene begynde at bevæge sig.
Hvis resultatet er utilfredsstillende, bedes du se i dit køretøjs producents vedligeholdelsesmanual.
Installer systemet under rene og tørre værkstedsforhold. Undlades det, kan det
føre til kortslutning eller føre til fejlfunktion af produktet. Fugt på taget af køretøjet vil også hindre antennemonterings-tapen i at hæfte ordentligt.

•
•

Træk og fastgør alle kabler og ledninger for at sikre, at de ikke skraber mod noget
og fører til tidlige defekter.
Den gennemsnitlige installaionstid vil variere, men vil være omtrent to til fire
timer pr. køretøj. Installaionstiden kan være mere eller mindre afhængigt af køretøjtype.

Leica mojoRTK, Systeminstallation
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2.2


Forberedelser
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Antenne installation
Du bør også se installationstips specifikt for din traktortype eller styresæt, hvis relevant. Disse kan findes på www.mojoRTK.com eller er evt. leveret med dit system,
afhængigt af hvor du købte dit system.
1. Læs alle instruktioner før samling og installation.
2. Rengør taget af førerhuset for at gøre klar til mojoRTK rød antenne og mojoRTK
sort antenne. Godkendte rengøringsprodukter er denatureret sprit og Windex®
glasrens.

Position af GPS
antennerne

1. Først findes placeringen, som giver mulighed for at antennerne har stor separation (indbyrdes afstand) og være så nær traktorens front som muligt.

b

c
c
=

d

a
=

mojoRTK_023



a)
b)
c)
d)

Rød (sort) antenne offset
Centerlinje
Måleprikker
Antenneseparation,
minimum afstand 80 cm/32”



Centerprikken på antennen er
hvor målingerne skal tages fra.

Antennerne skal være på linje med hinanden, således den ene antenne bør
ikke være tættere på køretøjets bagende end den anden.

2. Markér disse placeringer traktorens tag.

Leica mojoRTK, Systeminstallation
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Klargør GPS
antenner



Start alle antennekabelforbindelser med håndkraft, før der bruges nøgle til
at stramme. Stram ikke kabelforbindelserne for hårdt. Kør gevindet til
enden og stram kun 1/8 omgang mere.

4

1
2

3

mojoRTK_024

rød til rød / sort til sort
1. Forbind farvekodede kabler til mojoRTK sort og mojoRTK rød antenne - sortkodet kabel til sort antenne, rød to rød.
2. Indfør gevindet på whip-antennens kabel som vist, sæt spændeskive på og stram
skruen. Whip-antenne kablerne er også farvekodede.
3. Før kablerne den runde åbning i bunden af coveret. Ret hvert kabel ind efter
åbningen og skub det ind med de medfølgende antennekabel-stropper og antennekabel-holdere.
4. Du har flere muligheder for, hvordan du ønsker, at kablerne skal komme ud af
antennecoveret; vælg hvad der virker bedst for din installation.

5. Installer en whip-antenne på på hver af de to GPS antenner.


mojoRTK_006



Whip-antennerne er farvekodede i
forhold til GPS antennerne; rød til
rød og sort til sort.

Husk at whip-antennerne skal monteres på GPS antennerne til at vende
fremad om nødvendigt.

Leica mojoRTK, Systeminstallation
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Monter GPS
antenner

Brug de medfølgende rengøringsklude til at rengøre installationensområdet.
.

1

2
3

mojoRTK_004

1. Fjern beskyttelsesslippen på det dobbeltsidede tape.
2. Monter den røde antenne i på dens tidligere markerede position; og sørg for at
den er højre side af køretøjet, når man ser fremad fra førersædet.
3. Monter den sorte antenne tilsvarende på den venstre side.



Vær forsigtig når du tager papiret af klæbeblokkene. Sørg for kun at tage
papiret af og ikke at rive klæbemidlet med af også.
Husk at begge GPS antennerne skal monteres med whip-antennerne i
fremad-position.

4. Vælg radioen/DIN stik, som mojoRTK konsollen skal installeres i og fjern enten
radioen der eller pladen på det valgte stik.
5. Træk antennekablerne til bag det valgte radio/DIN stik for tilslutning til mojoRTK
konsollen, og sørg for at kablet er lang nok til at kunne nå til det valgte radio/DIN
stik.




Træk kablerne gennem eksisterende kabelholdere, om muligt; hvis ikke, kan
der være behov for modifikationer for at trække kablerne til det ønskede
sted. Hvis der laves et nyt indgangshul, så sørg for at bruge en grommetring i hullet for at beskytte kablerne.
Kablerne må ikke klippes, snoes eller bøjes hårdt, da deres performance vil
blive reduceret, og det kan endda føre til systemfejl.

Leica mojoRTK, Systeminstallation
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2.3

mojoRTK konsol installation

2.3.1

Før installation



•

•

Før installation
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Du bør også se installationstips specifikt for din traktortype eller styresæt, hvis
relevant. Disse kan findes på www.mojoRTK.com eller er evt. leveret med dit
system.
Mærke og model for dit køre køretøj vil afgøre, hvordan du gennemfører hver af
de følgende opgave.

Før konsollen er installeret skal du gøre følgende:
1. Tjek eller forbered til konsol-strømtilslutning:
Depending on the køretøj type, you may already have de korrekte stik til at sætte
i enheden. Ellers skal du bruge de medfølgende stik og slutte dem til køretøjets
ledningsføring ifølge konsollens tilslutningsdiagram. Se mojoRTK konsol, bagside,
side 18. Kontakt venligst Leica Geosystems eller din lokale forhandler for mere
information.
2. Tjek eller forbered til højttaler-tilslutning:
Depending on the køretøj type, you may already have de korrekte stik til at sætte
i enheden. Ellers skal du bruge de medfølgende stik og slutte dem til køretøjets
ledningsføring ifølge konsollens tilslutningsdiagram. Se mojoRTK konsol, bagside,
side 18. Kontakt venligst Leica Geosystems eller din lokale forhandler for mere
information.

3. Installer styringskabel (CAN bus):
Der er mange mulige kombinationer for dette trin, afhængigt af køretøjstype
og/eller det anvendte styresæt. Kablet specifikt for dit køretøj skal købes
sammen med system.



For mere information om hvert af disse vigtige trin, bedes du se installationstips
specifikt for dit køretøj eller styresæt. Find disse installationstips på at
www.mojoRTK.com, How to Guides.

Leica mojoRTK, Systeminstallation

33

Leica mojoRTK, Systeminstallation

34

2.3.2

mojoRTK konsol installation

Konsol installation

Det kan blive nødvendigt at fjerne den aktuelle radio i DIN monteringspladsen. Refer
to brugervejledningen for den eksisterende radio for instruktioner om dens fjernelse.




Hvis den aktuelle radio fjernes, vil det aktuelle beslag måske kunne passe
til mojoRTK konsollen. Tjek venligst monteringe inden installation.
Vær forsigtig med metalarbejde; det kan være skarpt og man kan komme
tilskade, hvis man ikke er forsigtig.
1. Tag forsigtigt konsollen ud af sin
emballage.
2. Tryk på låsemekanismerne på siden
ved at bruge det medfølgende
værktøj og skub monteringsbeslaget af enheden.

mojoRTK_026

3. Skub monteringsbeslaget ind i den
valgte plads, og ved at bruge det
mest passende bukkepunkt på
beslaget sikres det på plads.

mojoRTK_027



Der er adskillige typer montering af radiosystemer. Nogle er kun fastholdt
af DIN beslaget, og andre har en fastgørelsesskrue bag på radioen.
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4. Når Virtual WrenchTM er købt og dit
system er udstyret med et GSM eller
HSDPA internt modem:
Så tages SIM kortholderen ud af kabinettet og drejes rundt.
Put SIM kortet tilbage i SIM kortholderen, chip med forside opad. Nu
vendes SIM kortholderen igen og
indføres SIM kort pladsen.

mojoRTK_028

1. Træk køretøjets AM/FM antennekabel ud af slot og tilslut det
til adaptorkablet fra mojoRTK
sættet.

Tilslutnings-kabler

mojoRTK_029

2. Træk alle kablerne, som skal tilsluttes, til bagsiden af konsollen, incl. antennekablerne, strømkabel, højttaler og CAN bus kabler, gennem kabelholderen klar til
tilslutning.
3. Sæt alle antennekabler til bagsiden af konsollen:

a

mojoRTK_030
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b

c
d

e

a) Sort stik med kabel fra AM/FM
antenne
b) Rødt stik med kabel fra rød GPS
whip-antenne
c) Lilla stik med kabel fra sort GPS
whip-antenne
d) Blåt stik med kabel fra sort GPS
antenne
e) Grønt stik med kabel fra rød GPS
antenne

37
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4. Sæt alle resterende kabler i bagsiden af konsollen:

b
a
c
mojoRTK_031



a) Strømkabel
b) Højttalerkabel
c) CAN / NMEA kabel

Vi anbefaler at sætte jordforbindelseskabel i konsollens jord-stik og den
anden ende til metallisk del på traktoren.

5. Skub konsollen ind i beslaget
og skub ind, indtil du hører
klips gå i hak i begge sider.

mojoRTK_008



Kontroller at konsollen er solidt monteret og ikke kan bevæge sig. Hvis den
kan bevæge sig, kan performance blive forringet.
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Fjernelse af
mojoRTK konsollen

40

For fjernelse af mojoRTK konsollen indføres de medfølgende værktøj til fjernelse i
hjørnerne af radiofrontpladen indtil et klik høres eller føles. Træk udad i værktøjet og
træk let tilbage på samme tid.

mojoRTK_007
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mojoRTK basestations betjening
Dette kapitel indeholder instruktioner om daglig betjening af mojoRTK basestationen.
Opladning / førstegangsbrug
• Batterierne skal være opladede før brug første gang, fordi de leveres med så lavt
energiindhold som muligt.
• Det tilladelige temperaturområde for opladning er mellem 0°C og +35°C/ +32°F
og +95°F. For at få den optimale opladning, anbefaler vi opladning af batterierne
ved lav omgivende temperatur på +10°C til +20°C/+50°F til +68°F om muligt.
• Det er normalt for batteriet at blive varmt under opladning. Hvis man bruger opladere anbefalet af Leica Geosystems, er det ikke muligt at oplade batteriet, hvis
temperaturen er for høj.
• Med nye batterier eller batterier, som har været opbevaret i længere tid(> tre
måneder), er det en god ide at gennemføre en oplade/aflade-runde.
• For Li-Ion batterier er en enkelt oplade/aflade-runde tilstrækkeligt. Vi anbefaler
at udføre processen, når atterikapaciteten angivet på opladeren eller på et Leica
Geosystems produkt afviger væsentligt fra den reelt tilgængelige kapacitet.
Anvendelse/afladning
• Batterierne kan anvendes fra -20°C til +55°C/-4°F til +131°F.
• Lav arbejdstemperatur reducerer batterikapaciteten; meget høje temperaturer
reducerer batteriets levetid.

 Advarsel

Batterier, som ikke er anbefalet af Leica Geosystems, kan blive beskadigede ved opog afladning. De kan brænde og eksplodere.
Forholdsregler:
Op- og aflad kun batterier anbefalet af Leica Geosystems.
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3.1

Basestation-opsætning



Batterierne må ikke fjernes eller sættes i mojoRTK basestationen, når den er enten i
brug eller tilsluttet ekstern strømforsyning.
1. Fjern batteridækslet med en skruetrækker.
2. Sæt batterierne i basestationen, og sørg
for at de er sat korrekt i.
Sæt batteridækslet på igen.
Stram ikke skruerne for meget;
stram til 2,3 Nm/20 in-lb.

Sæt batterierne i,
opladning

1


2

mojoRTK_032

3. Skru whip-antennen ovenpå basestationen.
4. Tilslut stikket for den eksterne oplader
på bagsiden af basestationen. Dette
stik er kodet. Brug ikke vold mod stikket.
Når stikket er tilsluttet, håndstrammes
knappen for at fastgøre kablet til basestationen.
5. Stik basestationenoplader i stikkontakt
og oplad i 24 timer.
Når opladningen er færdig, fjernes opladekablet.

3

4

5

mojoRTK_005
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Basestationopsætning

2

4

3

1
mojoRTK_009

46
1. Åben låseanordningen på stativet,
to pr. ben, og træk stativets ben ud
efter behov. Låseanordningerne
kan fastholde benet i enhver
længde.
2. Løsen håndskruen i toppen af
stativet og stræk topdelen ud til den
ønskede højde og fastlås igen ved
at stramme håndskruen.
3. Fastlås benene i den ønskede position med låseskruen placeret midt
på støtterøret i midten.
4. Skru basestationen fast ovenpå
stativet.



•
•
•
•

•

•
•

Ved almindelig brug vil man have en opsætning med stativet så højt som muligt
med maksimal afstand mellem benene.
Læg sandsække eller vægt på stativet for at forøge basestationens stabilitet.
Beskyt basestationen dyr og landbrugsudstyr.
Vær opmærksom på at andet udstyr kan påvirke basestationen. Dette omfatter,
men er ikke begrænset til, generatorer, radiosendere, elektrisk udstyr og andre
basestationer.
Basestationen bør monteres på stativet eller være fastgjort udendørs. Det bør
ikke placeres under eller nær tage, træer, store vandmængder eller markiser.
Enhver hindring kan påvirke GPS og radiotransmissioner.
Basestationen kræver synslinje til konsollen. Køretøjer, bygninger, massive hegn
eller træer kan alle påvirke funktionen.
Når basestationen anvendes som en permanent installeret referencestation kan
man købe et strømkabel som strømforsyning og der er ikke behov for batterier.
Kontakt venligst Leica Geosystems eller din lokale forhandler for mere information.
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3.2

Basestations betjening

Keyboard, display
a)
b)
c)
d)
e)
f)
mojoRTK_003

a

Strøm LED:
Oplade LED:

Brug første gang

b

c

d

e

f

Tænd/sluk-knap
Escape / return tast
Scroll op tast
Scroll ned tast
OK-tast/valg
Kontrol LED'ere for strøm og
oplade-status

Rød LED lyser når mojoRTK system arbejder.
Lyser orange, når basestation batterier oplades.
Blinker orange, når basestation batterier er fuldt opladede.

Når den tændes for allerførste gang vil en setup-wizard komme frem på basestationen. Den har to punkter i følgende rækkefølge:
• Sprog; se "3.2.1 Hvordan sprog ændres"
• Region; se "3.2.2 Valg af region"

Betjening

1. Sørg for at basestation-opsætninger er færdig og batterier er fuldt opladede.
inde i to eller tre sekunder indtil skærmen
2. Hold tænd/sluk-knappen
tændes.
3. Skærmen vil blive aktiv og begynde at tælle ned, mens den søger efter satellitter.
Den vil så gå til hovedmenuen og for at finde basestationens position.
4. Når basestationen beregner positionen, vil skærmen vise fixer…vent.
5. Få minutter efter der er trykket på

, vil skærmen gå fra fixer…vent til Posi-

tion fixed.



Første opstart af basestationen kan tage op til flere minutter på grund af
download af GPS almanak. Opstartstider kan også øges efter lang periodes
opbevaring.

6. På dette tidspunkt har basestationen en fixed position.
7. Kontroller nu radiokanalen og sørg for, at det er den samme som på mojoRTK
konsollen. Det foreslås at starte med kanal 0, undtagen hvis det interferens.



Hvis basestationen ikke kan opnå et GPS fix på to minutter, kan den gå ind en mode,
hvor systemet vil virke slukket, og genstarte. Dette sker maksimalt tre gange.
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3.2.1

Hvordan sprog ændres

Ændring af sprog,
trin for trin

1. Brug

for at scrolle til Indstillinger og tryk på

2. Brug

for at scrolle til Sprog og tryk på

3. Brug

til at vælge et sprog og tryk på

.

.
.

4. For at forlade denne menu, trykkes på Escape tasten
tilbage til hovedskærmbilledet.

3.2.2

Valg af region

Valg af region, trin
for trin

1. Brug

for at scrolle til Region og tryk på

2. Brug

for at scrolle til Land og tryk på

3. Brug




indtil vender du

•
•

.
.

til at vælge regionen du arbejder i og tryk på

.

Basestationen vil programmere den integrerede radio og genstarte. Basestationen er så klar til at angive position.

Valg af det korrekte land kan hjælpe til at forbedre den optimale satellitsøgning.
Ved valg af det forkerte land vil du kunne overtræde reglementskrav.

3.2.3
Skift af radiokanalen, trin for trin

Skift af radiokanalen
1. Brug Scroll op og ned tasterne

tasten

til at scrolle til Kanal og tryk på OK

.

2. Den aktuelle kanal basestationen er på, vil blive vist.
3. For at skifte kanalen fra 0-4 Europa (0-9 Nord-Amerika og Australien) anvendes
og tryk på

på dit valg.

4. Basestationen vil sige kanalen ændret og er klar til brug.



Husk kanalindstillingen. Sørg for at samme kanalindstilling er valgt på din mojoRTK
konsol ellers vil systemet ikke virke.
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3.2.4
Aktiver / deaktiver
GLONASS, trin for
trin

Hvordan man aktiverer / deaktiverer GLONASS



GLONASS er den russiske version af det US-drevne GPS system. mojoRTK
kan aktiveres til at gøre brug af GLONASS satellitter. For at udnytte
GLONASS satellit softwareopgraderingen, skal GLONASS være slået til på
mojoRTK konsollen.

1. Brug

for at scrolle til Indstillinger og tryk på

2. Brug

for at scrolle til GLONASS og tryk på

3. Brug



til at slå GLONASS til eller fra og tryk på

.
.
.

Hvis dette vælges, vil basestationen genstarte. Det vil tage omkring et
minut.

4. For at forlade denne menu trykkes på

, indtil du vender tilbage til hoved-

skærmbilledet.



GLONASS er som default aktiveret, så det anbefales, at det deaktiveres, hvis mojoRTK
konsollen ikke kan modtage GLONASS, da det vil forøge batterilevetiden for basestationen, når den er på batterier.

3.2.5
Justér kontrast,
trin for trin

Justering af kontrast
1. Brug

for at scrolle til Indstillinger og tryk på

2. Brug

for at scrolle til Kontrast og tryk på

3. Brug

til at vælge % kontrast og tryk på

Leica mojoRTK, mojoRTK basestations betjening
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3.2.6

Softwareopgradering

Softwareopgradering, trin for trin



Ved udførelse af en softwareopgradering sørges for, at batterierne opladede eller basestationen er tilsluttet til ekstern strømforsyning. Det er
meget vigtigt, at apparatet ikke tændes og slukkes under en opgradering.
Se i "B.3 Formatering af USB Flash drev" for vigtig information om brug af
USB drev med mojoRTK produkterne.

1. Brug

for at scrolle til Service og tryk på

2. Brug

for at scrolle til Softwareopgradering og tryk på

.
.

3. Indsæt USB-nøglen med den nye software i USB porten.
4. Tryk på

for at vælge den viste softwareversion. Hvis USB-nøglen indeholder

flere softwareversioner, vælges den ønskede version.
5. Den aktuelle og nye softwareversion vil blive vist. Tryk på



for at gå videre.

En softwareopgradering består af en række trin, som vil blive vist på skærmen incl. kontrol, sletning, installing, slukning og loading. Det vil tage nogle
få minutter.

6. Hvis ikke ønsker en softwareopgradering, trykkes
hovedskærmbilledet.

indtil du vender tilbage til

3.2.7
Brug af tidligere
software (rollback), trin for trin

Brug af tidligere software



Ved udførelse af geninstallation af tidligere software sørges for, at batterierne opladede eller basestationen er tilsluttet til ekstern strømforsyning.
Det er meget vigtigt, at apparatet ikke tændes og slukkes under en geninstallation af tidligere software.

1. Brug

for at scrolle til Service og tryk på

2. Brug

for at scrolle til geninstallation af tidligere software (rollback

software) og tryk på
3. Brug

.

.

til at vælge Ja eller Nej for at vælge softwareversionen og tryk på

for at vælge.




En geninstallation af tidligere software består af en række trin, som vil blive
vist på konsollen incl. genstart, slukning og loading. Det vil tage omkring et
minut.

Rollback (brug af tidligere software) er kun tilgængelig, når en tidligere version af
software tidligere blev installeret på basestationen.
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3.2.8
Hvordan deault
resettes, trin for
trin

Hvordan deault resettes
1. Brug

for at scrolle til Indstillinger og tryk på

2. Brug

for at scrolle til reset default og tryk på

3. For at resette defaults, trykkes på



.
.

igen.

Hvis dette vælges, vil basestationen genstarte. Det vil tage omkring et
minut.

4. For at forlade denne menu trykkes på

, indtil du vender tilbage til hoved-

skærmbilledet.

3.2.9
Adgang til
systeminformation, trin for trin

Systeminformation
1. Brug

for at scrolle til Service og tryk på

2. Brug

for at scrolle til System Info og tryk på

3. Ved at bruge

.
.

kan du se serienummeret, firmwareversion og softwarever-

sion, oplåsningskode-status og aktuel position.
4. Når det er set færdig, trykkes på
ledet.

indtil du vender tilbage til hovedskærmbil-

3.2.10
Brug af yderligere
features, trin for
trin

Yderligere features



Denne menu anvendes til manual indtastning af oplåsningskoden for købte
produktfeatures, for eksempel Yderligere dataformater.

1. Brug

for at scrolle til Service og tryk på

2. Brug

for at scrolle til Tilføj features og tryk på

3. Brug

til at finde hvert ciffer eller bogstav og tryk på

koden er indtastet; brug



.
. Gentag indtil hele

til om nødvendigt at gå en skridt tilbage.

4. Kontroller nummeret og tryk på



.

hvis korrekt.

Basestationen vil kunne genstarte for at implementere den nye feature.

Kontakt venligst Leica Geosystems eller din lokale forhandler for mere information.
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3.2.11

Valg af dataformat (hvis tilgængelig)

Generel information

Muligheden for yderligere dataformat kan købes med en oplåsningskode.
Valgmulighederne er:
• mojo1 [default]
• CMR
• RTCM 3.0
Forskellige dataformater bruges til at køre en mojoRTK konsol sammen med andre
GPS enheder, som ikke accepterer det proprietære mojo1 format, som anvendes som
default.
Uden oplåsningskoden for denne option vil denne menu ikke blive vist.

Vælg dataformat,
trin for trin



1. Brug

for at scrolle til Indstillinger og tryk på

.

2. Brug

for at scrolle til Dataformat og tryk på

.

3. Brug

til at vælge ønsket format og tryk på

.

Kontakt venligst Leica Geosystems eller din lokale forhandler for mere information.

3.2.12

Indstilling af positions-mode (hvis tilgængelig)

Generel information

Denne mulighed kan købes med en oplåsningskode.
Valgmulighederne er:
• Skift til forrige [default]
• Fixed position
• Første fix
• Gennemsnit
Uden oplåsningskoden for denne option vil denne menu ikke blive vist.

Indstilling af positions-mode, trin
for trin

1. Brug

for at scrolle til Indstillinger og tryk på

2. Brug

for at scrolle til Position mode. Dette vil fortælle dig, hvilken posi-

.

tionstype du anvender.
3. Hvis du ønsker at ændre positionstypen, brug
4. Hvis du ikke ønsker at ændre positionstypen, trykkes
hovedmenuen.



og tryk på

.

for at gå tilbage til

Kontakt venligst Leica Geosystems eller din lokale forhandler for mere information.
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4

Brug af mojoRTK konsollen for første gang

4.1

Opsætning af mojoRTK konsollen

Opsætning af
konsollen

Før start af mojoRTK konsollen i traktoren:
• Få basestationen opsat og kørende med en fixed position som beskrevet i kapitel
"3 mojoRTK basestations betjening".
• Bemærk kanalnummeret, som basestationen kører på (som default er det kanal
0).

1. Hold
inde i 2-3 sekunder og enheden vil
starte og Leica logo-skærmbilledet vil komme
frem.

Introduktion
Velkommen til Setup Wizard.
Tryk på OK for at fortsætte.
Ok
S mojoRTK 001

2. Tryk

for at fortsætte.

mojoRTK Setup Wizard er egentlig tre wizards, der kører den ene efter den
anden:
• System-wizard,
• Køretøjs-wizard, og
• Baseradio-wizard.
Disse wizards guider dig gennem setup-processen.

Leica mojoRTK, Brug af mojoRTK konsollen for første gang
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4.2
System-wizard, trin
for trin

System-wizard
1. Brug hovedknappen til at vælge Sprog og tryk på

.

2. Brug hovedknappen til at vælge Region og tryk
på

Region

.
Vælg region
Nord-Amerika
Ok
S_mojoRTK_002

3. Brug hovedknappen til at til at vælge måleenheder (US standard eller metrisk) og tryk på

Enheder

.
Vælg enheder
US Standard
Ok
S_mojoRTK_003

4. Brug hovedknappen til at justere displayets
kontrast efter din smag. Kontrasten ændres når
du drejer på hovedknappen.
Tryk på
indstilling.

Kontrast

én gang, når du har den ønskede
62%
S_mojoRTK_004

5. Brug hovedknappen til at justere displayets baggrundsbelysnings styrke og
tryk

, når du har den ønskede indstilling.
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4.3
Køretøjs-wizard,
trin for trin

Køretøjs-wizard
1. Køretøjs-wizarden starter med mojoRTK orienteringen. mojoRTK orienteringen
beskriver retningen af konsollen i traktoren.

90°

0°
mojoRTK_010

-90°

Tryk på
og justér nummeret, som
repræsenterer hvordan systemet er
monteret i førerhuset.
Hvis systemet er monteret direkte
foran dig (når du sidder i sædet), skal
retningen være 0°. Hvis enheden er
90° til højre for dig, så skal indstillingen være 90. Hvis enheden er 90°
til venstre for dig, så skal indstillingen
være -90°. Tryk på
når du har
indtasten den korrekte værdi.



For at udføre de følgende tests har du behov for at køre med traktoren og være i et
åbent område med god plads.

2. Kør traktoren til fladt område og tryk
, når du
holder helt stille. mojoRTK konsollen vil automatisk udføre en terræn-indstilling.

Terræn-kompensation
Kør til fladt område og
tryk på OK når stoppet.

Forlad

OK

S_mojoRTK_005

Bevæg ikke køretøjet, før du bedes om det.
For at sikre nøjagtig indstilling anbefales det, at
begge forhjul er klart markerede på jorden.

Terræn-kompensation
Indstilling er igang. Flyt
ikke før den er færdig.

S_mojoRTK_006
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3. Når den er færdig, vil konsollen bede dig vende
køretøjet rundt. Drej køretøjet rundt 180° tilbage
til samme position. Tryk på
på samme sted og stop helt.

når du er tilbage

Terræn-kompensation
Drej køretøjet rundt.
Tryk på OK efter stop.

OK
S_mojoRTK_007

Indstilling af terrænkompensation vil fortsætte.
Bevæg ikke køretøjet, før den er gennemført.

Terræn-kompensation
Indstilling er igang. Flyt
ikke før den er færdig.

S_mojoRTK_008

4. Konsol vil sige Indstilling gennemført. Køretøjet kan nu flyttes.
Tryk på

for at fortsætte.

Terræn-kompensation
Indstilling færdig. Opdateringer være nødvendige,
hvis du modtager en
nøjagtigheds-advarsel.
OK
S_mojoRTK_046

5. Det næste skærmbillede er til for kompasindstilling, og konsollen vil bede dig køre til et
fladt og åbent område. Tryk på
du har gjort det.

én gang, når

Kompas indstiller
Kør til et fladt, åbent
område, tryk på OK når
du er klar.
Forlad



OK

S_mojoRTK_009

Du får brug for god plads til at udføre næste indstilling.

Vær opmærksom på, at kompas-indstilling kan slå fejl, hvis:
• køretøjets hastighed er for høj eller ikke konstant under indstilling.
• indstillingen udføres under, over eller nær en metallisk masse.
• indstillingen udføres under, over eller nær en strømførende ledninger.
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6. Konsollen vil bede dig om at køre langsomt i
cirkler.

Kompas indstiller
Kør langsomt i cirkler. Del 1
af indstilling er igang.

S_mojoRTK_010

Kør langsomt (under 3,2 km/t eller 2 mpt) i
cirkler i én retning, indtil konsollen viser, at
begge kompas-indstillings-handlinger (part 1 og
2) er gennemført.

Kompas indstiller
Kør langsomt i cirkler. Del 2
af indstilling er igang.

S_mojoRTK_011

Konsollen vil sige kompas-indstilling vel

Kompas indstiller

gennemført. Tryk på
for at fortsætte. Du
kan nu stoppe køretøjet.

Kompas-indstilling
vellykket.

OK
S_mojoRTK_012

7. Brug hovedknappen til at vælge køretøjtype
eller styrings-sæt for din installation og

Køretøjs type
Vælg køretøjets type

tryk
. Du bør så se en meddelelse med status
for styringssæt-kommunikations-status, for
eksempel CAN bus tilsluttet, styringssæt
aktivt.



Ingen
OK
S_mojoRTK_013

Der kan være yderligere nødvendige trin på dette stadie eller senere afhængigt af, hvilken køretøjstype eller styringssæt du har valgt.

8. Det næste skærmbillede forklarer, at du er ved at gå ind Antenne seperation.
Sørg for at du nøjagtigt har målt afstanden mellem centrum for sort og rød GPS
antenne. Se "Position af GPS antennerne", side 27. Tryk på



for at fortsætte.

Mål fra den støbte punkt til antennens centrum.
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9. Brug hovedknappen og/eller 1.2.3 knapper for at
gå ind i mellemrummet mellem den sorte black

Ant. Separation

og den røde GPS antenne på taget og tryk
når det er gjort.

0.82 m
S_mojoRTK_014

10. Det næste skærmbillede forklarer, at du er ved at gå ind rød antenne offset.
Rød antenne offset er afstanden fra centerlinjen for traktoren til den røde
antennes center. Denne afstand bør være halvdelen af antenneseparationen, når
antennerne er installeret korrekt. Mål rød antenne offset for at sikre den bedste
system-performance. Se "Position af GPS antennerne", side 27. Tryk på
at fortsætte.
11. Brug hovedknappen og/eller 1.2.3 knapperne for
at gå ind i den målte rød antenne offset på
taget. Tryk på

Rød Ant. offset

når gennemført.

0.41 m
S_mojoRTK_015

for

12. Det næste skærmbillede forklarer, at du er ved at gå ind Køretøjs-højde. Køretøjets højde er den målte afstand fra jorden til den røde GPS-antenne. Tryk
for at fortsætte.
13. Brug hovedknappen og/eller 1.2.3 knapperne for
at gå ind i køretøjet højde. Tryk på
gennemført.

Køretøjs højde

når

2 .95m
S_mojoRTK_016
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4.4

Baseradio-wizard
1. Baseradio-wizarden starter med Base radio kanal. Brug hovedknappen til at
vælge baseradio-kanalen. Det foreslås at starte med kanal 0, undtagen hvis det

Baseradio-wizard,
trin for trin

interferens. Tryk på



72

når gennemført.

Kanalen på basestationen skal være den samme som på konsollen. Se mere om kanalskift i "3.2.3 Skift af radiokanalen"
2. Skærmbilledet vil så vise Baseradio-status. Dette er baseforbindelsens status.



•

Hvis land er blevet ændret, vil skærmbillede ikke blive vist. Hvis basestatus ikke
er god, så prøv at skifte kanal på basestationen. Tryk på

•

når gennemført.

Basestationen skal køre og på den samme kanal for god signalstyrke og basedata-modtagelse.
3. Hvis base status ikke er god, så prøv først at skifte kanal på basestationen og så
på mojoRTK konsollen ved at trykke på Escape-knappen
på konsollen for at
gå tilbage til basekanal-indstillingsmenuen. Sørg for at basestationen og konsol
er konfigureret til samme region.

4.5
Færdiggørelse af
setup-wizard, trin
for trin

Færdiggørelse af første setup-wizard
1. På dette tidspunkt vil displayet sige Setup færdiggjort, setup er færdig. Tryk
på
2. Tryk på

for at genstarte apparatet.
for at genstarte konsollen.

3. Når systemet lukker ned, vil det programmere nogle af konfigurationerne i
enheden. Vær tålmodig og slå ikke strømmen fra i denne fase.
4. Systemet vil lukke selv og selv genstart. Hvis det af en eller anden grund ikke
starter selv igen, så tænd det igen med



.

Du kan blive bedt om at udføre yderligere en indstilling for styringen; dette varierer
fra styringssæt til styringssæt. Se www.mojoRTK.com om indstilling af dit specifikke
styrings-sæt.
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5

Indstilling

Generel information

Indstillingen af mojoRTK er loaded på forhånd baseret på dit valg af køretøj/styresæt
og bør være et passende startpunkt for finindstillingen. Til finindstilling af systemet
er der fire parametre:
• Følsomhed
• Aggressivitet
• Overkompensation
• Hastighedsjustering



For optimal performance skal systemet finindstilles til dit styresæt/køretøj.

5.1

Indstillings-wizard

Generel information

Følsomhed, aggressivitet, overkompensation og hastighedsjustering kan findes i
indstillings-wizard for køretøjet.



•
•

Få følgende parametre rigtige ved 5 km/t / 3 miles/t og derefter har du kun behov
for at justere hastighed.
Indstillinger i indstillings-wizarden træder i kraft med det samme, men gemmes
ikke undtagen ved tryk på

•

.

Nogle styresæt/køretøjer behøver ikke indstilling, så denne wizard kan erstattes
af en specifik for dit valgte styresæt/køretøj.
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5.2

Følsomhed

Indstilling af
følsomhed

Følsomheden vil styre hvor ofte traktoren drejer og hvor følsom den er, når den er
på linjen. Følsomhed bør være den eneste parameter, som du behøver at justere for
at tilpasse styre-performance til de aktuelle arbejdsforhold, efter at finjusteringen
er udført.
1. Følsomhed er det første punkt i menuen. Tryk på
for vise menuen.

Menu
Følsomhed

85%

Linjeafstand

5.00m

Roading

Ja

Base kanal

1

S_mojoRTK_018

2. Brug hovedknappen til at skifte mellem menupunkter og tryk på

Følsomhed

for at vise følsomheden.

3. Brug hovedknappen til at justere følsomheden,
og tryk på

for at gemme indstillingen.

85
0cm
S mojoRTK 019

Forklaring

•
•
•

Følsomheden kan indstilles mellem 50% og 150%. Standardindstillingen er 100%.
Generelt anvendes højere følsomhed til langsommere kørehastigheder, lavere
følsomhed til hurtigere hastigheder.
Forskellige følsomhedsindstillinger og måden de nærmer sig arbejdslinjen:

150%
100%

50%

mojoRTK_011
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5.3

Aggressivitet

Indstilling af aggresivitet

Aggressivitet vil styre, hvordan traktoren nærmer sig linjen, og hvor godt den holder
fast på linjen. Ved justering af aggresiviteten søges følgende kvaliteter:
1. Brug hovedknappen til at justere aggresivitet,
og tryk på

Aggressivitet

for at gemme indstillingen.

115
0cm
S mojoRTK 021

Forklaring

Forskellige aggresivitetsindstillinger og måden de nærmer sig arbejdslinjen:
150%

100%

50%
mojoRTK_012

Standardindstillingen er 100%.

5.4

Overkompensation

Indstilling af overkompensation

Overkompensationsværdien vil styre i hvilken grad traktoren vil køre mod linjen og i
hvilken grad traktoren vil bøje af, når den nærmer sig linjen. En lav værdi vil få traktoren til at holde ved linjen længere, mens en høj værdi vil få traktoren rette ind hurtigere og muligvis køre på tværs af linjen.
1. Brug hovedknappen at justere overkompensationen, og tryk på
lingen.

Over mål

for at gemme indstil-

120
0cm
S_mojoRTK_022
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Forklaring

Forskellige overkompensationsindstillinger og måden de nærmer sig arbejdslinjen:

150%

100%
50%

mojoRTK_013

Standardindstillingen er 100%.

5.5

Hastighedsjustering

Indstilling af
hastighedsjusteringen

Hastighedsjusteringen skal anvendes til at finjustere performancen af styresystemet
ved højere hastigheder end indstillingshastigheden på 5 km/t / 3 miles/t. Typisk kan
køretøjet styre fra side til side ved højere hastigheder, og det kan løses ved at reducere hastighedsjusteringen. Hvis køretøjet ikke holder linjen som ønsket ved den
ønskede hastighed, så øges hastighedsjusteringen.
1. Brug hovedknappen to til at justere hastighedsjusteringen, og tryk på
lingen.

Hastighedsjustering

for at gemme indstil-

120
0cm
S mojoRTK 023



Hastighedsjusteringen har ingen effekt ved eller under 5 km/t / 3 miles/t.
.
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5.6

Tips om indstilling

Generelle tips om
indstilling

Ved arbejdet med indstilling skal hver parameter behandles separat, selvom der kan
være samspil mellem dem.
Ved indstilling af:
• drejehastighed og ryk på linjen, brug følsomhed.
• linjefastholdelse, svingninger og hastighed mod linjen, brug aggresivitet.
• grad af overkompensation eller underkompensation, brug overkompensation.
• ændring af hastighed, brug hastighedsjustering.
Få disse parametre rigtige ved 5 km/t / 3 miles/t og derefter indstil kun for højere
hastigheder med hastighedsjustering.

Dybdegående
justings-tips

Symptom

Løsning

Traktor er for langsom til at nærme sig
linjen.

Forøg aggresiviteten.

Traktor er for hurtig til at nærme sig
linjen eller traktoren slingrer.

Formindsk aggresiviteten.

Traktor retter op, når den kommer til
linjen.

Forøg overkompensationen.

Symptom

Løsning

Traktor kører forbi linjen og vender så
tilbage til linjen.

Formindsk overkompensationen.

Traktor drejer meget langsomt for at
køre mod linjen.

Forøg følsomheden.

Traktor drejer meget aggressivt for at
køre mod linjen og giver ryk på linjen.

Formindsk følsomheden.

Traktor slingrer kun ved højere hastigheder.

Formindsk hastighedsjusteringen.

Traktor holder ikke linjen ved højere
hastigheder.

Forøg hastighedsjusteringen.
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6

Normal brug af system

6.1

Start af systemet

Opstart, trin for
trin

84

1. Start basestationen i et åbent område og indenfor synslinje af konsollen. Se
yderligere information i "3.1 Basestation-opsætning".
2. Hold
inde i 2-3 sekunder for at starte mojoRTK konsollen i køretøjet. Vent
omkring et minut mens systemet starter.
3. mojoRTK kontrolleren vil være klar til brug, når auto-styring off / klar LED'en
bliver rød.



Auto-styring off / klar LED er den primære måde at vide, om systemet er klar til at
styre.

6.2

Indstilling af waypoints (eller A-B punkter)

Generel information

Waypoints bruges til at definere en linje på arbejdspladsen, som alle arbejdslinjer vil
være parallelle til. Waypoints skal indstilles, før auto-styring kan anvendes.


Indstilling af
waypoints, trin for
trin

Før du kan indstille waypoints, skal systemet have et godt positionsfix. Hvis
auto-styring ikke er aktivt, og systemet har et godt positionsfix, vil autostyring klar LED'en være tændt.

1. Placér dit køretøj på marken, hvor du ønsker at starte (waypoint A).
2. Tryk på

to gange for at gå ind i setup for

Waypoint A. Tryk på
Waypoint A eller tryk på

Tryk på
[OK] for at
vælge
punkt A

for at indstille
for at fortryde.

S_mojoRTK_024

3. Kør til dit ønskede endepunkt på marken (waypoint B).

Leica mojoRTK, Normal brug af system
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Minimum afstanden bør være mindst 30 meter (100 fod). Jo større afstand
mellem waypoints, jo bedre er arbejdslinjens nøjagtighed. Når det er muligt,
sættes waypoints i hver ende af marken.

4. Tryk på

for at indstille Waypoint B.

Tryk på
[OK] for at
vælge
punkt B

S_mojoRTK_025



Hvis wayline lagring er aktiveret på din mojoRTK konsol, så se venligst "6.14 Wayline
lagring".

6.3

Indstilling af linje-afstanden

Generel information

Linje-afstanden angiver, hvor langt arbejdslinjerne er fra hinanden. Afstanden er
essentielt bredden af redskabet, du bruger.

Indstilling af linjeafstanden, trin for
trin

1. I hoved-navigations-skærmbilledet, tryk på
vælg Line Spacing ved at trykke på

for at gå ind i hovedmenuen og

.

2. Hvis måling er korrekt som den er, tryk på

.

3. Brug
eller hovedknappen for at indstille
linje-afstanden baseret på den målte bredde af
redskab - fra yder-værktøj til yder-værktøj.
Når du har indstillet hele tal til den ønskede
værdi, tryk på
, som vil give dig mulighed for
at ændre brøkdelene (efter decimalkomma).
4. Tryk på

Linjeafstand

12 .00m
S_mojoRTK_027

for at bekræfte den nye indstilling.
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6.4

Indstilling af redskabs offset

Generel information

Redskabs offset anvendes, når redskabets midte ikke er på linje med midten af køretøjet. Det anvendes til justere køretøjets spor ved forskudte redskaber.

Indstilling af
redskabs offset,
trin for trin

1. I hovedskærmbilledet for styring, tryk på

for at gå ind i hovedmenuen.

2. Drej hovedknappen for at vælge Indstillinger, og derefter trykkes på
3. Brug hovedknappen til at vælge Guidening, og derefter trykkes på

.
.

4. Brug hovedknappen til at vælge redskabs offset. Den aktuelle offset er vist på
højre side af skærmbilledet. Tryk på
5. Brug

for at ændre redskabets offset.

eller hovedknappen for at indstille

Redskab offset

et nyt redskabs offset.

10 .00m
Right
S_mojoRTK_029



Når du sidder på sædet i køretøjet, og midten af redskabet er 1 m/3 fod fra
midten af køretøjet til højre for dig, skal redskabets offset være
1,00 m/36,00” højre. På samme måde hvis redskabet er 1 m/3 fod til
venstre for dig, skal redskabets offset være 1,00 m/36,00” venstre.

6. Tryk på

for at bekræfte den nye offset.

7. For at gå ud uden at bruge de nye indstillinger, trykkes på

indtil du vender

tilbage til hovedskærmbilledet for styring.

Leica mojoRTK, Normal brug af system
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6.5

Brug af auto-styring

Generel information



Brug af autostyring, trin for trin

Hvis auto-styring ikke er aktivt, og systemet har et godt positionsfix, vil det
røde lys til højre for hovedknappen være tændt.

1. Før du kan begynde at bruge auto-styring, skal systemet have et godt positionsfix.
2. Styr dit køretøj til en ønsket linje og tryk på
vil nu guide køretøjet.

, mens du kører. Styringssystemet

3. For at slå det automatiske styrings-system fra, tryk på
.
Auto-styring vil også blive slået fra, hvis du drejer rattet til venstre eller højre
(hvis dette er understøttet i dit køretøj) eller du stopper helt.



•
•

Se mere i "6.6 Vej-kørsel" om vejsikkerheds-featuren.
Nogle køretøjs/styringssæt kan have en separat start-kontakt, som vil erstatte
mojoRTK konsollens start-kontakt.

6.6

Vej-kørsel

Generel information

Vejkørsels-featuren (roading) er en sikkerhedsfunktion, som er designet til at forebygge utilsigtet aktivering af auto-styring, når auto-styring ikke må aktiveres, som
f.eks. ved kørsel på vej eller arbejde nær forhindringer.
Hver gang mojoRTK konsollen tændes, er vejkørselsfunktionen (roading) også
slået til, hvilket vil deaktivere auto-styring.

Sluk roading

Der er to måder at slukke for roading:
•

I navigationsskærmbilledet, tryk på
Roading, og tryk på
Tryk på

•

for at gå ind i menuen, scroll ned til

.

for at gå tilbage til navigationsskærmbilledet.

Når du prøver at starte auto-styring med Roading tændt, vil konsollen bede dig
bekræfte, at du ønsker at slå Roading fra. Hvis du ønsker at bruge auto-styring
og derfor slå Roading fra, så drej hovedknappen mod uret til Ja og tryk på
.
Hvis du ikke ønsker at slå Roading fra, for eksempel fordi du ved et uheld rammer



, tryk på

.

Roading-funktionen skal altid være slået til, når aktivering af styring kunne medføre
skader eller personskade, for eksempel ved kørsel på vej.
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6.7

mojo feature

Generel information

mojo funktionen giver dig mulighed for automatisk justere A-B linjen med hensyn til
din aktuelle position.

Brug af mojo
feature, trin for
trin

1. Tryk på

for at vise tast-valgmuligheder.

A-B
mojo

GG
S mojoRTK 030

2. Tryk på
igen. Du vil blive bedt om at køre til
den korrekte position.

mojo felt-afsætning
Kør køretøjet manuelt
til den korrekte position
for den aktuelle linje og
tryk på OK.
S_mojoRTK_031

3. Tryk på
én gang når du er på position, og A-B linjen vil blive justeret til din
aktuelle position.
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6.8


Indstilling af markoffset manuelt,
trin for trin

Indstilling af mark-offset manuelt
Mark-offsetten (field offset) bruges til at flytte den originale AB linje til en ny ønsket
placering. Det bruges især, hvis basestationen er blevet flyttet. Mark-offsetten kan
indstilles manuelt eller automatisk. Dette afsnit beskriver manuel indstilling.

1. I hovedskærmbilledet for styring, tryk på

for at gå ind i hovedmenuen.

2. Drej hovedknappen for at vælge Indstillinger, og derefter trykkes på
3. Brug hovedknappen til at vælge Guidening, og derefter trykkes på

.
.

4. Brug hovedknappen til at vælge mark-offset. Den aktuelle offset er vist på højre
side af skærmbilledet. Tryk på

for at ændre mark-offset.

5. Brug
eller hovedknappen for at indstille
et nyt mark-offset.

Felt offset

1.00m
S_mojoRTK_047

6. Tryk på

for at bekræfte den nye offset.

7. For at gå ud uden at bruge de nye indstillinger, trykkes på
tilbage til hovedskærmbilledet for styring.

Leica mojoRTK, Normal brug af system
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6.9

Indstilling af køretøjs-følsomhed

Generel information

Køretøjs-følsomheden ændrer følsomheden i traktorens styring. Jo højere følsomheden er, jo hurtigere vil køretøjet reagere; jo lavere følsomheden er, jo langsommere
vil køretøjet reagere, når det styrer.

Indstilling af køretøjs følsomhed,
trin for trin

1. I navigationsskærmbilledet, tryk på

for at gå ind i menu.

2. Drej hovedknappen for at vælge følsomhed, og derefter trykkes på
3. Justér følsomhed level med hovedknappen eller
og

Følsomhed

.

50%
S_mojoRTK_033

4. Tryk på

for at bekræfte den nye indstilling.

.

5. Når du er færdig, tryk på

for at gemme den valgte værdi, eller tryk på

indtil du vender tilbage til navigationsskærmbilledet, hvis du ønsker at beholde
den gamle indstilling.
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6.10
Se serienumre, trin
for trin

Se serienumre
1. I navigationsskærmbilledet, tryk på

for at gå ind i menu.

2. Drej hovedknappen for at vælge Service, og derefter trykkes på

.

3. Brug hovedknappen til at vælge Statistik, og derefter trykkes på
4. Brug hovedknappen til at vælge serienumre, og
derefter trykkes på

.

.

Serienumre
Artikel

675502

Enheds nummer

000107

GSM355633000697994
ME3 Seriel BYY08091198
S_mojoRTK_035

5. Brug hovedknappen til at scrolle op og ned for at se alle serienumrene gemt i
systemet.
6. For at gå ud af menuen, tryk på
billedet.

indtil du vender tilbage til navigationsskærm-

6.11

System-redning

Generel information

Hvis du ved et uheld ændrer sproget og ikke kan forstå menuerne, så du kan ændre
det tilbage, eller du justerer skærmens kontrast, så du ikke kan se displayet længere,
så er der en speciel taste-sekvens, som du kan trykke på for at vende tilbage til
default sprog og kontrast.

Genopretning af
tidligere sprog

For at vælge tidligere sprog, tryk på

Genopretning af
tidligere kontrast

For at vælge tidligere kontrast, tryk på

Genopretning af
fabriksindstillinger

For at aktivere fabriks-reset-muligheden i hovedmenuen, tryk på

fulgt af

fulgt af

fulgt af

tre gange efterfulgt af

tre gange, indenfor 8 sekunder, efterfulgt af

tre gange, efterfulgt af

.

tre gange efterfulgt af

tre gange, indenfor 8 sekunder, efterfulgt af

tre gange efter-

tre gange efter-

.
tre gange efter-

tre gange, indenfor 8 sekunder, efterfulgt af

.
System nedlukning

Hvis systemet ikke svarer, holdes
slukke, når knappen slippes.
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6.12

Netværk RTK



Dette er en valgfri softwareopgradering til basemodellen i alle regioner.

Fordele

100

Netværk RTK featuren giver mulighed for at anvende mojoRTK konsollen uden at
behøve en lokal basestation. RTK korrektionerne modtages istedet fra en netværksudbyder over internettet ved brug konsollens interne modem. Netværk RTK funktionen erstatter den lokale basestation med et netværk af permanente basestationer
drevet af en netværksudbyder.
Netværk RTK giver meget hurtige konvergens-tider (svarende til brug af mojoRTK
basestationen) sammenlignet med andre tilgængelige korrektionskilder.
Netværk RTK basestationerne er i analyse-kvalitet og er monteret i faste positioner,
og giver dermed reproducerbare resultater år efter år.

Begrænsninger

Netværk RTK kan kun bruges, når der findes en god internetforbindelse. Internetforbindelser supporteres kun via mojoRTK konsollens interne modem, så mobil dækning
er påkrævet i hele området, hvor du vil bruge styring.
For at bruge netværk RTK er det nødvendigt at være indenfor det anvendte netværks
rækkevidde. Kun korrektions-streams med CMR, CMR+ eller RTCM 3 format korrektioner er supporteret. GLONASS er kun supporteret med RTCM 3 formatet.

Krævede punkter

•

Netværk opgradering oplåsningskode

•
•

Netværk Data Plan oplåsningskode
Abonnement til lokal Netværk RTK udbyder

Kontakt venligst Leica Geosystems eller din lokale forhandler for yderligere oplysninger om aktivering af dette software ekstra-modul.
Konfiguration

For information om installationen af oplåsningskoderne se "B.1 Oplås koder".

Brug af tastaturet
på skærm
Opsætning af
netværk RTK, trin
for trin

For information om tastaturet på skærm se "B.2 On Screen Keyboard".
1. Tænd mojoRTK konsollen og vent på at der opnås et basis GPS fix (satellitikon
viser en eller flere bjælker).
2. mojoRTK konsollen behøver en god intern modemsignal-styrke (1 eller flere bjælker).
3. Hvis du ikke er i navigationsskærmbilledet så trykkes på

, indtil det kommer

frem.
4. Tryk på

for vise menuen.

5. Brug hovedknappen til at scrolle ned til Base-kanal.
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6. Tryk på

for at gå ind i base-kanal wizarden.

7. Brug hovedknappen til at scrolle gennem de forskellige valgmuligheder. Vælg
netværk RTK og derefter trykkes på

.

8. Du vil blive bedt om at gå ind i følgende punkter:
• Host/Server IP adresse
• Host/Server port
• Brugernavn
• Password
De vil blive oplyst af din netværk RTK udbyder, når opretter en konto hos dem.
9. Efter indtastning af oplysningerne ovenfor vil mojoRTK konsollen forsøge at få
forbindelse med den valgte kilde. Hvis der opstår problemer vil en passende
meddelelse blive vist.
10. Når konsollen har fået vellykket kontakt med netværk RTK serveren, vil du blive
bedt om at vælge, hvilken stream du vil bruge.
11. En stream består af en kombination af korrektionsformat og baseposition. Vælg
den nærmeste stream med et kompatibelt referenceformat.

12. Efter valg af en stream trykkes på
for at bekræfte valget. mojoRTK konsollen
vil forsøge at få forbindelse til stream og vil melde, hvis der opstår problemer.
13. Efter vellykket tilslutning til stream kan konsollen have behov for at genstarte,
før et godt fix kan opnås.
14. mojoRTK konsollen vil huske disse indstillinger og vil tilslutte igen automatisk, når
den tilslutter.
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6.13

Glide



Dette er en valgfri softwareopgradering til basemodellen i alle regioner.

Beskrivelse

•
•
•
•

104

Glide giver føreren mulighed for at fortsætte arbejdet en tid efter tab af signal
fra basestationen.
mojoRTK skal modtage GPS data for at Glide kan være aktivt.
Efter genopretning af signaler fra basestationen vil mojoRTK konsollen korrigere
for afvigelsen, hvis offset-fejlet er indenfor grænserne valgt for maksimum drift.
Glide er primært en nødløsning og linjens nøjagtighed vil gradvist blive mindre.

Fordele

Brug af Glide giver mojoRTK mulighed for at fortsætte med at styre køretøjet i op til
ti minutter efter basestationens signal er tabt. Tab af signal kan skyldes terræn, vegetation, eller interferens.

Begrænsninger

•
•
•
•

Glide kan ikke opstartes, før et GPS fix er opnået på både mojoRTK og basestationen.
Glide vil holde op med at fungere, hvis mojoRTK taber GPS fix.
Glide vil, når det er aktiveret, starte 30 sekunder efter tab af signal fra basestationen.
Glide-funktion er begrænset maksimum ti minutter uden at modtage korrektioner
fra basestationen. mojoRTK konsollen skal modtage mindst 15 sekunder kontinuerte referencekorrektioner for at ti minutters intervallet nulstilles.

Krævede punkter

•

Hvis positionsforskydningen ved genoprettelse af signal er større end den valgte
maksimum drift, vil styringen blive slået fra og et fejl-skærmbillede vil blive vist på
mojoRTK konsollen.

•

Oplåsningskode til at låse op for Glide funktionen på mojoRTK basestation og
konsol.
Service Pack 4 eller senere software
Opdateret ME3 firmware (v3.610 eller senere)

•
•

Kontakt venligst Leica Geosystems eller din lokale forhandler for yderligere oplysninger om aktivering af dette software ekstra-modul.
Oplåsningskoder

For information om installation af oplåsningskoderne se "B.1 Oplås koder".

Glide

Ved brug af Glide kan køretøjet drifte til venstre eller højre. Over tid kan denne afdrift
blive væsentlig. Default maksimumgrænsen for afdrift er 0,1m.
Brugeren har mulighed for at indstille en maksimumværdi for afdrift for Glide.
Gå til Menu -> Indstillinger -> Guidening -> Max. drift. Maksimalt tilladelige værdi
er 10,00 m.
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Guidening
Redskab offset

Max.Drift
0.00m

0.10 m

Backup Waylines
Load Waylines
Max. Drift

0.10m

S_mojoRTK_048

S_mojoRTK_049

Med Glide-funktionen slået til, vil Glide automatisk starte efter tab af signal fra basestationen.
I et typisk scenario vil brugeren foretage opsætning
for dagens arbejde. Et GPS fix vil blive opnået af
mojoRTK konsollen og basestationen. Brugeren vil
derefter begynde anvendelsen. Basestationikonet vil
have mindst én bjælke og satellitikonet vil have
mindst én bjælke.
GG
S_mojoRTK_050

Hvis på et tidspunkt signalet til basestationen tabes,
vil brugeren efter 15 sekunder kunne fortsætte med
Glide-skærmbilledet.

Bekræft
Du kører udenfor
RTK nøjagtighederne,
ønsker du at fortsætte
på glider?
Ja

Nej

Altid

S_mojoRTK_051

Valg af Nej vil slå styringen fra.
Valg af Ja vil fortsat lade styring være slået til.
Næste gang Glide aktiveres, vil bekræftelsesskærmbilledet blive vist.
• Valg af Altid vil fortsat lade styring være slået til.
Glide vil højest forblive aktiveret i ti minutter.
•
•

Glider
GG
S mojoRTK 052



•
•

Hvis Altid blev valgt, vil spørgsmålet om at aktivere Glide ikke blive vist, undtagen
hvis mojoRTK konsollen er blevet genstartet.
Hvis Ja eller Altid blev valgt, så vil Glide højest forblive aktiveret i ti minutter. Efter
de ti minutter vil et RTK fix være nødvendigt, før Glide kan anvendes igen. Vær
opmærksom på, at der vil være nogen afdrift, og det kan være nødvendigt at
foretage nogle korrektioner med Nudge Offset.
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•

Nudge offset

Hvis styring udføres med brug af JD Greenstar 1 eller 2, så kan nudge-funktionen
ikke udføres på mojoRTK konsollen. Den skal udføres på Greenstar.

Nudge Offset ("puf" mod afdrift) giver føreren en mekanisme til at korrigere
afdriften, som vil opstå når Glide er aktiveret.
For at bruge Nudge Offset trykkes gentagne gange
på
indtil hovedskærmen vises. Tryk på
præsenteres for Nudge Offset menuen.

Skub-afsætning

og du
Kør til linjen og tryk på
OK eller brug hovedknappen til at dreje
venstre og højre 5cm.
S_mojoRTK_053

Enten kør til linjen og tryk på
eller drej hovedknappen venstre eller højre for at
"puffe" køretøjet til venstre eller højre 5 cm pr. klik.



Nudge Offset er en midlertidig offset og vil ikke blive opretholdt efter at
korrektioner fås igen.

Når basestationsignalet fås igen, bestemmer
mojoRTK konsollen fejlen er. Hvis fejlen er udenfor
maksimum afdrift, vil mojoRTK konsollen udsende en
alarmlyd, slå styringen fra og vise en meddelelse på
en rød baggrund.

Drift-grænse
Vender tilbage til RTK
positionering, drift for høj
Anbefalede handlinger
Kør til linje og
S_mojoRTK_054

Drift-grænse
start igen
Fejl-kode: 0800

OK
S_mojoRTK_055

Tryk på
for at godkende og slette fejlen, kør indenfor aktiverings-grænserne for
wayline og start styring/guidening.
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Alternativt, hvis fejlen er under maksimumgrænsen
for afdrift, vil mojoRTK konsollen vende tilbage til
wayline.

Vender tilbage til RTK

4R
S_mojoRTK_056

Afhængigt af fejlen kan der være mellem 0,1 og 10,00 meters difference mellem den
aktuelle arbejdslinje og RTK arbejdslinjen.
a

b

c

d
mojoRTK_041

a)
b)
c)
d)

Glide starter
Drift begynder
PRS opnået
RTK styring

Disse spring kan afhjælpes ved at bruge nudge-funktionaliteten.

6.14

Wayline lagring



Dette er en valgfri softwareopgradering til basemodellen i alle regioner.

Beskrivelse

•
•

Oplåsning af wayline-lagringsfunktionen giver brugeren mulighed for at gemme
og genkalde op til 100 gemte waylines.
De gemte waylines kan overføres mellem mojoRTK konsoller med en USB-nøgle.
Se i "B.3 Formatering af USB Flash drev" for vigtig information om brug af USB
drev med mojoRTK produkterne.

Fordele

Brug af wayline lagring fjerner behovet for at brugeren gentagne gange skal foretage
opsætning af wayline, når der arbejdes med flere waylines.

Begrænsninger

•

•

For at sikre mulighed for gentagelse skal basestationen placeres i nøjagtig
samme position, som da wayline blev indstillet. For at undgå ukorrekt genkald af
waylines vil kun waylines indstillet med basestationen i den aktuelle position
være tilgængelige for genkald. Hvis basestationen er blevet flyttet og ikke sat
tilbage i nøjagtigt den samme position, så kan der være behov for brug af mojofunktionen.
Basepositionen er gemt i mojoRTK konsollen med hver wayline, og dette
anvendes til at filtrere hvilke waylines, der kan hentes frem. Hvis den aktuelle
basestationsposition ikke er den samme som den associerede basestationsposition for en ønsket wayline, så vil wayline ikke være tilgængelig. Basestationspo-
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sitionen for den ønskede wayline kan gemmes som backup fra mojoRTK
konsollen og oploades til basestationen.
Krævede punkter

•

Oplåsningskode til at låse op for wayline lagring funktionen på mojoRTK basestation og konsol.

Kontakt venligst Leica Geosystems eller din lokale forhandler for yderligere oplysninger om aktivering af dette software ekstra-modul.
Oplåsningskoder

For information om installation af oplåsningskoderne se "B.1 Oplås koder".

Wayline lagring mojoRTK

Lagring af en wayline, trin for trin
1. Tænd mojoRTK konsollen og vent på at der opnås et godt positions-fix (rødt lys
vil tænde).
2. Hvis du ikke er i navigationsskærmbilledet, så trykkes på
frem.
3. Tryk på

to gange for at gå ind i wayline-wizarden.

indtil det kommer

4. Hvis du ønsker gemme den aktuelle wayline, så trykkes på
. Hvis du ønsker at
indstille en ny wayline, så indstilles først en AB (eller A-retning) linje med procedurerne beskrevet i "6.2 Indstilling af waypoints (eller A-B punkter)". Efter indstilling af wayline vil du blive spurgt, om du vil gemme wayline.
5. Når du har valgt at gemme wayline, vil du have mulighed for at vælge hvilket plads
(1 til 100) wayline skal gemmes i.
6. Brug hovedknappen til at vælge en plads. Ledige pladser er klart indikerede.
7. Når du har valgt en plads, så tryk på

for at gemme.

Genkald af en wayline, trin for trin
1. Tænd mojoRTK konsollen og vent på at der opnås et godt positions-fix (rødt lys
vil tænde).
2. Hvis du ikke er i navigationsskærmbilledet så trykkes på

, indtil det kommer

frem.
3. Tryk på

to gange for at gå ind i wayline-wizarden.
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4. Tryk på



én gang for at gå ind i Genkald Wayline skærmbilledet.

En wayline kan ikke hentes, når auto-styring er aktiv. De bliver nødt til at
deaktivere den først.

5. Hvis der er gemte waylines gemte for din aktuelle baseposition, vil du have
mulighed for at vælge hvilken wayline, du vil bruge.
6. Brug hovedknappen til at scrolle gennem de forskellige waylines. Den aktuelle
wayline er indikeret med a *. Typen af wayline og afstanden til A punktet vil også
blive vist. Tryk på

én gang, når du har valgt den wayline, der skal hentes.

7. Hvis din aktuelle wayline ikke er blevet gemt, vil du få mulighed for at gemme den.
8. Efter genkald af wayline vil en mojoRTK mark-offset handling være nødvendig,
hvis basestationen ikke er nøjagtigt på samme sted som den associerede basestationsposition.

Backup af gemte waylines, trin for trin
1. Tænd mojoRTK konsollen og indsæt en USB-nøgle.
På USB-nøglen bør alle filer og foldere fjernes før brug.

2. Hvis du ikke er i navigationsskærmbilledet, så trykkes på
frem. Derefter trykkes på

indtil det kommer

.

3. Brug hovedknappen til at scrolle ned til Indstillinger, og derefter trykkes på
4. Brug hovedknappen til at vælge Guidening, og derefter trykkes på

.

.

5. Brug hovedknappen til at scrolle ned til Backup Waylines, og derefter trykkes
på

.

6. En meddelelse vil så blive vist som indikation af, om backup var vel gennemført.
7. Når der er foretaget backup af waylines, så sluk konsollen.
8. Fjern ikke USB-nøglen før konsollen er helt slukket (skærm er slukket).

Genkald af gemte waylines, trin for trin
1. Tænd mojoRTK konsollen og indæt USB-nøglen med backup af waylines.
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2. Hvis du ikke er i navigationsskærmbilledet derefter trykkes på
kommer frem. Derefter trykkes på

indtil det

.

3. Brug hovedknappen til at scrolle ned til Indstillinger, og derefter trykkes på
4. Brug hovedknappen til at vælge Guidening, og derefter trykkes på

.

.

5. Brug hovedknappen til at scrolle ned til Opload waylines, og derefter trykkes
på

.

6. Du vil blive bedt om at bekræfte, at du ønsker at loade waylines. Opload af et nyt
sæt waylines vil slette alle aktuelle waylines.
7. Hvis du ønsker at fortryde trykkes på

.

Hvis du ønsker at fortsætte med load af waylines, så vælg Ja ved at bruge hovedknappen, og derefter trykkes på

.

8. En meddelelse vil så blive vist som indikation af, om oploadning var vel gennemført. Tryk på
for at lukke meddelelsen.
De oploadede waylines kan nu bruges.

Basepositionlagring - basestation

Slet gemte basestationpositioner, trin for trin
1. Tænd mojoRTK basestation.
2. Brug

til at vælge Indstillinger, og derefter trykkes på

3. Brug

til at vælge Gemte positioner, og derefter trykkes på

4. Brug

til at vælge Slet gemte, og derefter trykkes på

5. Du vil blive bedst om at bekræfte handlingen. Tryk på
slette de gemte positioner. Ellers tryk på

.
.

.

for at gå videre og

for at fortryde.

Backup af gemte basestations-positioner, trin for trin
1. Tænd mojoRTK basestation og indsæt en USB-nøgle.
På USB-nøglen bør alle filer og foldere fjernes før brug.
2. Brug

til at vælge Indstillinger, og derefter trykkes på

3. Brug

til at vælge Gemte positioner, og derefter trykkes på
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4. Brug

til at vælge Eksport position, og derefter trykkes på

.

5. En meddelelse vil blive vist, hvis backupen blev vel gennemført.

Opload af gemte basestationpositioner, trin for trin
1. Tænd mojoRTK basestationen og indsæt en USB-nøgle med enten en basepositions-backup (fra en mojoRTK basestation) eller en wayline backup (fra en
mojoRTK konsol).
2. Brug

til at vælge Indstillinger, og derefter trykkes på

3. Brug

til at vælge Gemte positioner, og derefter trykkes på

4. Brug

til at vælge Import Position, og derefter trykkes på

.
.
.

5. Du vil blive bedt om at bekræfte, at du ønsker at importere positionerne. De
importerede positioner vil blive tilføjet til de allerede gemte placeringer. Men hvis
en af de nye positioner er indenfor 10 m af en allerede gemt placering, så vil den
gamle blive fjernet.

6. Hvis du ønsker at fortryde trykkes derefter på
Tryk på

.

for at gå videre med importere positionerne.

7. En meddelelse vil så blive vist, hvis importen blev vel gennemført.



•

•
•

Overvej at sætte labels på dine USB-nøgler du laver backup af waylines. Du kan
bruge en unik overskrift fra de gemte waylines til at identificere USB-nøglen,
f.eks.: Wayline 1 - 302.7
Basestation positionen er gemt med waylines, når de dannes.
Wayline-filen gemmes på USB-nøglen som WaylineDb.xml.
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6.15

Høj-præcisions NMEA output



Dette er en valgfri softwareopgradering til basemodellen i alle regioner.

Beskrivelse

120

mojoRTK konsollen kan outputte positionsinformation i NMEA format. Som default
har positionsinformationen reduceret nøjagtighed.
To oplåsningskoder er tilgængelige, som kan udvidde NMEA outputtet, NMEA terrænkompenseret og NMEA nøjagtig højde:
• NMEA terrænkompenseret giver mulighed for output af nøjagtig retningsinformation og valg af positionsreferencen. Positionsreferencen kan være:
• Den røde antenne (default/ingen).
• Midten af traktorens tag (basis).
• I jord-niveau i traktorens midte med kompensation for terræn (fuld).
• NMEA nøjagtig højde fjerne støj tilføjet til højdeinformationen.

Fordele

Da mojoRTK konsollen kan give NMEA output, giver det mulighed for support af apparater, der bruger positionsinformationen fra konsollen. NMEA terræn-kompenseret
og NMEA nøjagtig højde oplåsningskoder forbedrer positionsinformationen i NMEA
outputet til samme nøjagtighedsniveau som anvendt af konsollen til
styring(/guidening.

Begrænsninger

•

mojoRTK konsollen giver kun support til NMEA 0183 standard.

Krævede punkter

•
•

mojoRTK konsollen supporterer ikke flow-kontrol.
mojoRTK konsollen supporterer forskellige baudrates, men den valgte baudrate
kan begrænse antallet af sætninger i output og hvor ofte de kan outputtes. For
eksempel ved lave baudrates er det ikke muligt at sende alle sætninger ved
10 Hz. mojoRTK konsollen opdage situationen, vise en fejl og slå NMEA output
fra. Hvis du får denne fejl, så skift til en højere baudrate eller reducer antallet
og/eller hyppigheden af sætninger i output.

•
•

NMEA kabel (varenummer 675559)
Hvis høj positionsnøjagtighed er nødvendig, så vil der være behov for følgende
oplåsningskoder:
• NMEA terræn-kompenseret og/eller
• NMEA nøjagtig højde

Kontakt venligst Leica Geosystems eller din lokale forhandler for yderligere oplysninger om aktivering af dette software ekstra-modul.
Konfiguration

For information om installation af oplåsningskoderne se "B.1 Oplås koder".



Hvis NMEA nøjagtig højde oplåsningskoden er installeret, så vil den være
aktiv til koden udløber. Der er ikke mulighed for at slå NMEA nøjagtig højde
fra.
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Konfiguration af NMEA output, trin for trin
1. Tænd mojoRTK konsollen og i navigationsskærmbilledet tryk på
i hovedmenuen.

for at gå ind

2. Brug hovedknappen til at vælge Indstillinger -> Udvidede features -> NMEA
Indstillinger.
3. Vælg Output slået til for at slå NMEA output til, og derefter trykkes på
4. Vælg Baudrate for at ændre RS232 baudraten, og derefter trykkes på
hovedknappen til at scrolle gennem listen af baudrates. Tryk på
en baudrate eller

.
. Brug

til at vælge

for at fortryde.

5. For at ændre output-hyppigheden for en sætning vælges den ønskede sætning i
menuen, og derefter trykkes på

. Brug hovedknappen til at vælge enten Off,

1 Hz, 5 Hz, 10 Hz eller 20 Hz. Tryk på
til at vælge en baudrate eller
at fortryde.
Ikke alle sætninger supporterer output-rates større end 1 Hz.



for

Konfiguration af korrektionstype, trin for trin
(korrektionstype kræver NMEA terræn-kompenseret)
1. Tænd mojoRTK konsollen og i navigationsskærmbilledet trykkes på
ind i hovedmenuen.

for at gå

2. Brug hovedknappen til at vælge Indstillinger -> Udvidede features -> NMEA
Indstillinger.
3. Vælg Position Correction, og derefter trykkes på

.

4. Brug hovedknappen til at vælge den ønskede korrektion type. Tryk på
at bekræfte eller
Kompatibilitet

for

for at fortryde.

NMEA output er med succes anvend med mange fabrikater incl. Accutrak, AgLeader,
CNH Case New Holland, Farmscan, Intellislope, John Deere, Raven, Rinex, TeeJet.
Kontakt venligst Leica Geosystems eller din lokale forhandler for mere information.
Kompatibilitet-mode
Nogle apparater kræver brug af kompatibilitet-mode for korrekt funktion. Ved anvendelse i standard mode angiver fix-kvalitets-flag typen af GPS position, som rapporteres. I denne mode kan fix-kvaliteter være ingen GPS, GPS, DGPS eller RTK. I
kompatibilitet-mode vil de viste fix-kvaliteter enten ingen GPS eller GPS.
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At slå kompatibilitet-mode til:
1. Tænd mojoRTK konsollen og i navigationsskærmbilledet tryk på
for at gå ind
i hovedmenuen.
2. Brug hovedknappen til at vælge Indstillinger -> Udvidede features -> NMEA
Indstillinger.
3. Vælg kompatibilitet-mode, og derefter trykkes på
litet-mode.
Logge NMEA data
til et USB-drev

for at vælge kompatibi-

NMEA output logges til et USB-drev for efterbehandling af data. Dette kan være
nyttigt til at registrere, hvor et køretøj har været eller bestemme hældningen af en
mark. Se i "B.3 Formatering af USB Flash drev" for vigtig information om brug af USB
drev med mojoRTK produkterne.
Aktivering af logning af NMEA data:
1. Tænd mojoRTK konsollen og i navigationsskærmbilledet trykkes på
for at gå
ind i hovedmenuen.
2. Brug hovedknappen til at vælge Indstillinger -> Udvidede features -> NMEA
Indstillinger.
3. Vælg Log NMEA på USB, og derefter trykkes på
tionaliteten.

for at toggle logging-funk-

Når NMEA logning er slået til, logges NMEA sætningerne til USB-nøglen, efterhånden
som de kommer ud af den serielle port. NMEA data logges til en fil ved navn
nmea_log.txt i rod-biblioteket på USB-drevet.
Baggrundsinformation

mojoRTK konsollen kan outputte følgende NMEA sætninger:
•
•
•
•

GPGGA
GPGLL
GPRMC
GPZDA

geografiske koordinater
breddegrad og længdegrad
koordinater og retning
dato og tid (Zulu dato)
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•
•
•
•

GPGSA
GPGSV
GPVTG
GPGST

GPS satellitter tilgængelige
synlige GPS satellitter
hastighed og retning
støjstatistik (positionsfejl)
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7

Underholdningsfunktion

7.1

Valg af et underholdnings-mode

Generel information

Dette kapitel beskriver betjening mojoRTK konsolens indbyggede radio og MP3 input.

Valg af et underholdnings-mode,
trin for trin

1. I hoved-styrings-skærmbilledet, trykkes på
for at skifte til underholdnings-mode.
Den seneste mode vil blive vist.

SRC

FM forudvalgte

92.7MHz
90.1MHz
SEEK
92.3MHz
94.5MHz
SEEK

✓

S_mojoRTK_036

2. Tryk på
for at skifte mellem modes. Modes kan omfatte forskellige radiobånd,
Aux (bagside-input) og MP3 input.
3.

og
giver mulighed for at bruge radioens søgefunktion til at finde en
radiostation.

7.2

MP3 input

MP3 input



MP3 giver mulighed for at bruge MP3 eller tilsvarende som underholdning.

1. Tilslut dit apparat til konsolen med MP3-stikket.
2. I underholdning skærmbilledet, tryk på

7.3

Aux input

Aux input



indtil MP3 kilden er valgt.

Aux giver mulighed for at tilføje yderligere apparater for at få lyd via
lydstikket på bagsiden.

1. Tilslut dit apparat til konsolen med stikket bag på.
2. I underholdning skærmbilledet, tryk på

Leica mojoRTK, Underholdningsfunktion

indtil Aux kilden er valgt.
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7.4
Indstil og hent
radiostationer, trin
for trin

Indstilling og hentning af forvalgte stationer



Du kan indstille og hente ti forvalgte stationer for hvert radiobånd.

1. Tryk på

for at skifte mellem modes.

2. Brug hovedknappen til at vælge stationen, som du ønsker at indstille.
3.

og
giver mulighed for at bruge radioens
søgefunktion til at finde en radiostation. Når en
radiostation er fundet bliver den automatisk
gemt som forvalgt i den aktuelle position.

SRC

FM forudvalgte

92.7MHz
90.1MHz
SEEK
92.3MHz
94.5MHz
SEEK

✓

S_mojoRTK_036

4. Brug hovedknappen til at hente en forvalgt station. Når en forvalgt er fremhævet,
høres den i højttalerne.

7.5
Manuel indstilling,
trin for trin

Manuel indstilling af frekvensen
1. For at justere indstillingen manuelt vælges en
station med hovedknappen og derefter trykkes

Manuel stationsvalg

på
. Manuel indstilling skærmbilledet vil
blive vist.

87.5 MHz
S_mojoRTK_037

2. Brug
3.

til at øge frekvensen eller

til at mindske den.

og
giver mulighed for at bruge radioens søgefunktion til at finde en
radiostation.
Hovedknappen kan også bruges til at øge eller mindske frekvensen.



4. Tryk på

for at gemme frekvensen.
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7.6

Justering af radioknapper

Generel information

Når som helst vil et let tryk (uden at dreje) på lydstyrkeknappen få enheden til at gå
gennem fem lydkontrol-skærmbilleder:
• Styrkeknap
• Basknap
• Diskantknap
• Faderknap
• Balanceknap

Justér radioknapper

For justere indstillingerne drejes styrkeknappen til en
passende indstilling vises på skærmen eller tryk på
og

Volumen-knap

.
7
S_mojoRTK_038
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8

Service

8.1

Virtual Wrench™
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1. For at anmode om service skal du først tilslutte din konsol til Virtual Wrench™
systemet. Du kan gøre dette ved at trykke på
to gange. Din konsol vil forsøge
at tilslutte til Virtual Wrench™, og et serviceopkald vil blive markeret for serviceteknikeren. Når du bedes om det, skal du indtaste eller ringe til det mobilnummer,
som du ønsker teknikeren skal ringe tilbage på.
2. Efter at du har bedt om service, kan serviceteknikeren se din apparatkonfiguration, performance og endda displayet på din konsol. Teknikeren kan også fjerntrykke på knapperne på konsollen på dine vegne for at udføre nødvendige handlinger eller guide dig gennem løsningen på dit problem.

8.2

Opgradering af konsolsoftware via USB-hukommelsesnøgle

Generel information

Konsolsoftwaren kan opgraderes med software, som er læst ind på en USB-hukommelsesnøgle. Se i "B.3 Formatering af USB Flash drev" for vigtig information om brug
af USB drev med mojoRTK produkterne.

Opgrader software
via USB-nøgle, trin
for trin



Sluk ikke for mojoRTK konsollen eller fjern USB'en, når softwareopgraderingen er i gang.
1. Indsæt USB-nøglen med den nye software i et USB slot.
2. I navigations-skærmbilledet trykkes på

for at gå ind i hovedmenu.

3. Drej hovedknappen for at vælge Service og tryk på
4. Brug hovedknappen til at vælge Software og tryk på

.
.

5. Brug hovedknappen til at vælge Opgradering via USB og tryk på

.

6. Systemet vil udføre software-opgraderingen og bede om genstart af systemet.
7. For at gå ud af menuen uden software-opgradering, trykkes på

indtil du

vender tilbage til hoved-styrings-skærmbilledet.


Leica mojoRTK, Service

Fjern kun USB-hukommelsesnøglen, når enheden er slukket.
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8.3

Opgradering af konsolsoftware via Virtual Wrench™

Generel information

Konsolsoftwaren kan opgraderes med den seneste version af softwaren, som downloades af konsollen fra Virtual Wrench™ systemet.

Opgrader software
via Virtual
Wrench™, trin for
trin

1. I navigations-skærmbilledet trykkes på

for at gå ind i hovedmenu.

2. Drej hovedknappen for at vælge Service og tryk på
3. Brug hovedknappen til at vælge Software og tryk på

.
.

4. Brug hovedknappen til at downloade ny software og trykke på

.

5. konsollen vil først tilslutte til Virtual Wrench™ (hvis den ikke allerede er) og så
downloade den seneste software. Den vil derefter udføre software-opgraderingen og bede om genstart af systemet.

8.4

Gendannelse af forrige version af konsolsoftware

Generel information

Hvis du udfører en opgradering og der er et uforudset problem, som kræver at du
vender tilbage til den forrige version af konsolsoftwaren, kan du gendanne den
version af software, som var i konsollen før seneste opgradering.

Gendan forrige
version af konsolsoftware, trin for
trin

1. I navigations-skærmbilledet trykkes på

for at gå ind i hovedmenu.

2. Drej hovedknappen for at vælge Service og tryk på
3. Brug hovedknappen til at vælge Software og tryk på

.
.

4. Brug hovedknappen til at vælge Gendan forrige og tryk på

.

5. Du vil blive bedt om at bekræfte, at du ønsker at gendanne det forrige version af
konsolsoftwaren.
6. Brug hovedknappen til at vælge Ja, hvis du ønsker at fortsætte, eller vælg Nej
eller tryk på
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, hvis du ønsker at fortryde handlingen.

Efter gendannelse af den forrige version af konsolsoftwaren vil systemet
bede om en genstart.
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8.5

Backup af aktuel konsolsoftware

Generel information

Når du har installeret den nye software i konsollen via Virtual WrenchTM, kan du lave
backup af softwaren på en USB-nøgle. Det giver dig mulighed for at have en kopi af
den nye software, som også kan bruges til at opgradere mojoRTK basestationen. For
information om softwareopgradering af basestationen se "3.2.11 Valg af dataformat
(hvis tilgængelig)". Se i "B.3 Formatering af USB Flash drev" for vigtig information om
brug af USB drev med mojoRTK produkterne.

Backup af konsolsoftwaren, trin for
trin

1. I navigations-skærmbilledet trykkes på

for at gå ind i hovedmenu.

2. Drej hovedknappen for at vælge Service og tryk på
3. Brug hovedknappen til at vælge Software og tryk på

.
.

4. Brug hovedknappen til at vælge Backup til USB og tryk på

.

5. Konsollen vil så gemme en kopi af den aktuelt installerede software på USBnøglen.

8.6

Backup af den aktuelle konsol-konfiguration

Generel information

Når systemmet er helt opsat og fungerer godt, kan du gemme den aktuelle konfiguration. Det giver dig let mulighed for at gendanne konfigurationen efter behov.

Backup af aktuel
konsolkonfiguration, trin for trin

1. I navigations-skærmbilledet trykkes på

for at gå ind i hovedmenu.

2. Drej hovedknappen for at vælge Service og tryk på

.

3. Brug hovedknappen til at vælge Konfiguration og tryk på

.

4. Brug hovedknappen til at vælge Konfiguration og tryk på

.

5. Konsol vil gemme en kopi af den aktuelle konfiguration og gemme backup-kopi
internt.

Leica mojoRTK, Service
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8.7

Gendannelse af konsolkonfiguration

Generel information

Når der er lavet backup af en konfiguration, kan den gendannes, hvis der er behov
for det. Dette kan ikke gøres, hvis der ikke tidligere er lavet backup af konfigurationen.

Gendan konsolkonfiguration, trin for
trin

1. I navigations-skærmbilledet trykkes på

for at gå ind i hovedmenu.

2. Drej hovedknappen for at vælge Service og tryk på

.

3. Brug hovedknappen til at vælge Konfiguration og tryk på

.

4. Brug hovedknappen til at vælge Konfiguration og tryk på

.

5. Konsollen vil gendanne konfigurationen backup-kopien, og konsollen vil bede om
en genstart.



Hvis konsollen er flyttet til et nyt køretøj, skal konfigurationer resettes med en
fabriks-default-kommando. Se yderligere information i "6.11 System-redning".
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9

Opbevaring og transport

9.1

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
vibrationer. Transporter altid produktet fastgjort og i dets transportkasse.

Forsendelse

Når produktet transporteres med jernbane, fly eller skib, bør der altid anvendes den
komplette originale Leica Geosystems emballage, transportkuffert eller papkasse,
eller tilsvarende, for at beskytte mod stød og vibrationer.

Forsendelse, transport af batterier

Ved transport eller forsendelse af batterier, skal personen med ansvar for produktet
sikre sig, at de relevante nationale og internationale love og regler følges. Før transport eller forsendelse kontaktes din lokale rejse- eller fragtvirksomhed.

9.2

Opbevaring

Produkt

Overhold temperaturgrænserne ved opbevaring af udstyret, især om sommeren ved
opbevaring i køretøj. Se mere om temperaturgrænser i "11 Tekniske data".

Li-Ion batterier

•
•
•

•
•
•

Se mere om temperaturgrænser for opbevaring i "11 Tekniske data".
Det anbefalede temperaturområde for opbevaring i tørre omgivelser er -20 til
+30°C/-4 til 86°F for at minimere selvafladning af batteriet.
Ved det anbefalede temperaturområde for opbevaring kan batterier, der er 10%
til 50% opladede, opbevares i op til ét år. Efter denne opbevaringsperiode skal
batterierne genoplades.
Fjern batterierne fra produktet og opladeren før opbevaring.
Efter en opbevaringsperiode oplades batterier inden brug.
Undgå at batterierne bliver fugtige eller våde. Våde eller fugtige batterier skal
tørres inden opbevaring eller brug.
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9.3

Rengøring og tørring

Produkt og tilbehør

Brug kun en ren, blød, fnugfri klud til rengøring. Om nødvendigt fugtes kluden med
vand eller ren alkohol. Brug ikke andre væsker; disse kan måske skade polymermaterialerne.

Fugtige produkter

Tør produktet, transportkassen, skumindlægget og tilbehøret ved en temperatur ikke
højere end 40°C/104°F og rengør dem. Pak ikke ned igen før alt er helt tørt. Luk altid
transportkufferten ved brug i felten.

Kabler og stik

Hold stik rene og tørre. Snavs, der har samlet sig i stik eller kabler, blæses væk.
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Sikkerheds-anvisninger

10.1

Generel introduktion

Beskrivelse

•
•

144

De følgende anvisninger skal gøre personen med ansvaret for produktet og
brugerne i stand til at forudse og undgå farer.
Personen med ansvar for produktet skal sikre, at alle brugere forstår og overholder disse anvisninger.

10.2

Anvendelsesformål

Tilladt brug

•
•
•
•
•
•

Ukorrekt anvendelse

•
•
•
•
•
•
•
•
•

mojoRTK basestationen er kun beregnet til anvendelse i landbrug og skovbrug.
mojoRTK konsolen er kun beregnet til montering landbrugstraktorer. Det er ikke
tilladt at installere dette produkt i andre køretøjer.
Måling af rådata og beregning af koordinater med bærefase og kodesignal fra
GNSS (Global Navigation Satellite System) satellitter og MEMS inertisensorer.
Datakommunikation med eksternt udstyr.
Styring af godkendte landbrugsmaskiner.
Modtage udsendelser fra AM/FM radiofrekvensudsendelser.
Anvendelse af produktet uden instruktion.
Anvendelse udenfor de fastsatte grænser.
Frakobling af sikkerhedssystemer.
Fjernelse af advarselsmærkater.
Åbning af produktet med værktøj, f.eks. skruetrækker, undtagen når dette
udtrykkeligt tillades i bestemte situation.
Ændring eller ombygning af produktet.
Anvendelse efter uretmæssig tilegnelse.
Brug af produktet med tydelige skader eller fejl.
Brug af tilbehør af andet fabrikat uden forudgående eksplicit godkendelse fra
Leica Geosystems.
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 Advarsel
 Advarsel
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Utilstrækkelige forholdsregler på arbejdspladsen, f.eks. ved brug på tiltænkt
arbejdssted.
Styring af maskiner, flytning af emner eller lignende monitoringsanvendelser
uden yderligere styring og sikkerhedsinstallationer.

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.
Uautoriseret ændring af landbrugsmaskine ved montering eller installation af
produktet kan ændre funktion og sikkerhed for maskinen.
Forholdsregler:
Følg instruktionerne fra maskinproducenten. Hvis der ikke findes tilstrækkelig instruktion tilgængelig, spørges maskinproducenten om instruktioner før montering eller
installation af produktet.

10.3

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 sikkerhedsorganer og sikkerhedseksperter skal kontaktes af personen med
ansvar for produktet, inden der arbejdes i farlige eksplosive områder, nær ved elektriske installationer eller tilsvarende farlige situationer.
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10.4

Ansvarsområder

Produkenten af
produktet

Leica Geosystems AG AG, CH-9435 Heerbrugg, herefter kaldet Leica Geosystems, er
ansvarlig for at levere produktet, inklusiv brugervejledning og originalt tilbehør, i
komplet sikker tilstand.

Producenter af
ikkeLeica Geosystems
tilbehør

Producenter af ikke-Leica Geosystems tilbehør til produktet er ansvarlige for udviklingen, indførelsen og formidlingen af sikkerhedskoncepter for deres produkter og er
også ansvarlige for effekten af disse sikkerhedskoncepter i kombination med Leica
Geosystems produktet.

Person med ansvar
for produktet

Den person, som er ansvarlig for instrumentet, har følgende forpligtelser:
• At forstå sikkerhedsanvisningerne for produktet og anvisningerne i brugervejledningen.
• At være bekendt med gældende regler med hensyn til sikkerhed og forebyggelse
af ulykker.
• At informere Leica Geosystems straks, hvis produktet og applikationen bliver
usikkert.
• At sikre at nationale love, regler og betingelser for brug af radiosendere respekteres.

 Advarsel

Personen med ansvar for produktet skal sikre, at det bruges i overensstemmelse med
anvisningerne. Denne person er også ansvarlig for træning og informering af medarbejderne, som bruger produktet, og for sikkerheden ved brug af produktet.
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10.5

 Advarsel

 Advarsel

 Advarsel
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Risici ved anvendelse
Manglende eller ufuldstændig instruktion kan føre til fejlbetjening eller ukorrekt
anvendelse, og kan føre til ulykker med alvorlige følger for personer, ting, økonomi
og miljøet.
Forholdsregler:
Alle brugere skal følge producentens sikkerhedsanvisninger og anvisningerne givet af
den person, der er ansvarlig for produktet.
Vær på vagt overfor fejlagtige måleresultater, hvis produktet har været tabt eller er
blevet brugt ukorrekt, modificeret, lagret i en længere periode eller transporteret.
Forholdsregler:
Med jævne mellemrum udføres testmålinger og feltjusteringerne gennemføres, som
angivet i brugervejledningen, især efter at produktet har været udsat for unormal
brug og før og efter vigtige målinger.
Hvis produktet bruges med tilbehør, for eksempel master, stave, standere, kan du
forøge risikoen for at blive ramt af lynet.
Forholdsregler:
Brug ikke produktet i tordenvejr.

 Advarsel
 Advarsel
forsig Udvis
tighed

 Advarsel

Utilstrækkelig sikring af arbejdspladsen kan føre til farlige situationer, f.eks. i trafik,
på byggepladser og i industrielle anlæg.
Forholdsregler:
Vær altid sikker på, at arbejdspladsen er tilstrækkeligt sikret. Følg reglerne mht.
sikkerhed og ulykkesforebyggelse og færdselsloven.
Kun Leica Geosystems autoriseret serviceværksteder må reparere disse produkter.
Hvis tilbehøret anvendt med produktet ikke er sikret på passende vis, og produktet
udsættes for mekaniske stød, f.eks. slag eller fald, kan produktet blive beskadiget,
eller personer kan komme til skade.
Forholdsregler:
Ved opsætning af produktet sørges for, at tilbehøret er korrekt sat på, passer, er
sikret og låst i position.
Udsæt aldrig produktet for kraftige mekaniske påvirkninger.
Forkert fastgørelse af den eksterne antenne til køretøjer fører til en risko for at
udstyret bliver beskadiget af mekanisk påvirkning, vibration eller vind. Dette kan
resultere i ulykker og personskade.
Forholdsregler:
Monter den ekstern antenne professionelt. Den eksterne antenne skal sikres yderligere, for eksempel vha. en sikkerhedslinie. Vær sikker på, at monteringsbeslaget er
korrekte monteret og kan børe den eksterne antennes vægt (>1 kg) sikkert.
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Produktet anvender GPS P-kode-signal, som ifølge en U.S.A. politik kan afbrydes uden
varsel.
Ved transport, forsendelse eller bortskaffelse af batterier er der risiko for, at uhensigtsmæssige mekaniske påvirkninger resulterer i brandfare.
Forholdsregler:
Før produktet sendes eller smides ud, aflades batterierne ved at lade produktet køre,
indtil batterierne er flade.
Ved transport eller forsendelse af batterier, skal personen med ansvar for produktet
sikre sig, at de relevante nationale og internationale love og regler følges. Før transport eller forsendelse kontaktes din lokale rejse- eller fragtvirksomhed.
Installation nær mekanisk bevægelige maskindele kan beskadige produktet.
Forholdsregler:
Hold de mekanisk bevægelige maskindele så langt væk som muligt og definer en
sikker installationszone.
Vær opmærksom på utilstrækkelig styring, hvis maskine er defekt f.eks. efter
sammenstød eller andre beskadigende hændelser eller ændringer af maskinen.
Forholdsregler:
Gennemfør jævnligt kontrolmålinger og felt-justeringer på maskinen som specificeret
i brugervejledningen.

 Advarsel

 Advarsel
 Advarsel
 Advarsel

Ved styring eller flytning af maskinen kan der ske ulykker a) brugeren er ikke opmærksom på omgivelserne (personer, græfter, trafik etc), eller b) fejlfunktioner (… i en
systemkomponent, interferens etc.).
Forholdsregler:
Brugeren sikrer, at maskinen betjenes, styres og overvåges af en kvalificeret bruger
(f.eks. billist). Brugeren skal være kunne udføre nødprocedurer, for eksempelt et
nødstop.
Batterier, som ikke er anbefalet af Leica Geosystems, kan blive beskadigede ved opog afladning. De kan brænde og eksplodere.
Forholdsregler:
Op- og afladning kun batterier anbefalet af Leica Geosystems.
Det kan ødelægge batterierne at anvende en oplader, der ikke er anbefalet af Leica
Geosystems. Dette kan resultere i brand eller eksplosioner.
Forholdsregler:
Brug kun opladere anbefalet af Leica Geosystems til opladning af batterierne.
Store mekaniske belastninger, høje omgivende temperaturer eller nedsænkning i
væske kan forårsage lækage, brand eller eksplosion af batterierne.
Forholdsregler:
Beskyt batterierne mod mekaniske belastninger og høje omgivende temperaturer.
Tab ikke eller nedsænk ikke batterierne i væske.
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Kortsluttede batteripoler kan overophede og forårsage personskade eller brand,
f.eks. ved opbevaring eller transport i lommer, hvis batteripoler kommer i kontakt
med smykker, nøgler, metalfolie eller andet metal.
Forholdsregler:
Du skal sikre dig, at batteripolerne ikke kommer i kontakt med metalliske genstande.
Hvis produktet bruges med tilbehør, for eksempel master, stave, standere, kan du
forøge risikoen for at blive ramt af lynet. Der er også fare for høj spænding nær
højspændingsledninger. Lyn, højspænding eller berøring af strømledninger kan forårsage skade, personskade og død.
Forholdsregler:
• Brug ikke produktet i tordenvejr, da du kan forøge risikoen for at blive ramt af
lynet.
• Sørg for, at være på sikker afstand fra elektriske installationer. Brug ikke
produktet under eller meget nær højspændingsledninger. Hvis det er nødvendigt
at arbejde i disse omgivelser, kontaktes først sikkerhedsorganerne med ansvar
for de elektriske installationer og deres anvisninger følges.
• Hvis produktet skal monteres permanent på en udsat placering, er det tilrådeligt
at sørge for et lynafledningssystem. Et forslag til design af en lynafleder for
produktet ses nedenfor. Følg altid gældende regler i dit land mht. jordforbindelse
af antenner og master. Disse installationer skal udføres af en autoriseret specialist.
• For at undgå skade pga. indirekte lynnedslag (spændingspulser) bør kabler, f.eks.
til antenne, strømkilde eller modem, beskyttes med en passende beskyttelse,

•

Lynafledere

som f.eks. en lynsikring . Disse installationer skal udføres af en autoriseret
specialist.
Hvis der er risiko for tordenvejr, eller hvis udstyret vil være ubrugt og uden overvågning i en længere periode, bør du yderligere beskytte dit udstyr ved at tage
stikket ud af alle enheder i systemet og frakoble alle forbindelses- og forsyningskabler, f.eks. modtager - antenne.

Forslag til design af en lynafleder for et GNSS system:
1. På ikke-metalliske konstruktioner
Det anbefales at beskytte med luftafledere. En luftafleder er en massiv eller
rørformet stang af ledende materiale, der stikker op i luften, og som er godt
monteret og har forbindelse til en elektrisk leder . Fire luftafledere bør placeres
jævnt rundt om antennen i en afstand, der svarer til luftaflederens højde.
Luftaflederens diamenter bør være 12 mm for kobber og 15 mm for aluminium.
Højden af luftaflederen bør være 25 cm til 50 cm. Alle luftafledere bør være
forbundet med ledende materiale med jordforbindelse. Diameteren af luftaflederen bør holdes på et minimum for at reducere skygning for GNSS signaler.
2. På metalliske konstruktioner
Beskyttelse er som beskrevet for ikke-metalliske konstruktioner, men luftterminalen kan forbindes direkte til den elektrisk ledende konstruktion uden behov for
anden jordforbindelse.
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Luftafleder-opstilling, planoversigt

a
b
c
mojoRTK_016

a) Antenne
b) Støttestruktur
c) Luftafleder

Jordforbindelse af
modtager/antenne

a
b
c

d

e

mojoRTK_017
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a)
b)
c)
d)
e)

Antenne
Lynaflederopstilling
Antenne/modtager-forbindelse
Metalmast
Jordforbindelse
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Hvis produktet smides ud på ukorrekt vis, kan følgende ske:
• Hvis polymere dele afbrændes, kan der opstå giftige gasser, som kan være
sygdomsfremkaldende.
• Hvis batterierne er beskadigede eller kraftigt ophedede, kan de eksplodere og
forårsage forgiftning, forbrænding, korrosion eller forurening.
• Ved uansvarlig bortskaffelse af produktet kan du give uberettigede personer
mulighed for at bruge det i konflikt med reglerne og derved udsætte dem selv
eller tredjepart for risikoen for alvorlige personskader og udsætte miljøet for
forureningsfare.
Forholdsregler:
Produktet må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald. Sørg
for at udstyret bortskaffes korrekt i overensstemmelse med de nationale miljøbestemmelser i dit land. Undgå til enhver tid, at uberettigede personer kan få adgang til produktet.
Produktspecifik information om behandling og affaldshåndtering kan downloades på
Leica Geosystems hjemmesiden på http://www.leica-geosystems.com/treatment
eller fås af din Leica Geosystems forhandler.

10.6

Elektromagnetisk kompatibilitet EMC

Beskrivelse

Udtrykket elektromagnetisk kompatibilitet betyder produktets evne til at fungere
problemfrit i omgivelser, hvor elektromagnetisk stråling og elektrostatiske udladninger er tilstede og uden af forårsage elektromagnetiske forstyrrelser til andet
udstyr.

 Advarsel

Elektromagnetisk stråling kan forårsage forstyrrelser i andet udstyr.
Selvom produktet opfylder de strenge krav og standarder, som gælder på dette
område, kan Leica Geosystems ikke helt udelukke forstyrrelser af andet udstyr.
mojoRTK basestationen er et klasse A produkt, når den drives af batterierne GEB221
eller når der er et kabel i internet porten. I beboede områder kan dette produkt
forstyrre radio, så brugeren kan skulle tage passende forholdsregler (fjerne GEB221
batterier og strømforsyne mojoRTK basestation direkte med et strømkabel eller fjern
kablet fra internet porten hvis dette er isat).

forsig Udvis
tighed

Der er en risiko for, at forstyrrelser kan forårsages af andet udstyr, hvis produktet
anvendes sammen med tilbehør fra andre producenter, f.eks. bærbare computere,
PC'ere, to-vejs radioer, ikke-standard kabler eller eksterne batterier.
Forholdsregler:
Brug kun udstyret og tilbehøret anbefalet af Leica Geosystems. Når de bruges
sammen med produktet, opfylder de alle de strenge standarder og krav. Ved brug af
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computere og to-vejs radio skal man være opmærksom på informationen om elektromagnetisk kompatibilitet givet af producenten.
forsig Udvis
tighed

 Advarsel

Forstyrrelser fra elektromagnetisk stråling kan resultere i fejlagtige målinger. Selvom
produktet opfylder de strenge krav og standarder, som gælder på dette område, kan
Leica Geosystems ikke helt udelukke, at produktet kan forstyrres af meget stærk
elektromagnetisk stråling nær ved f.eks. radiosendere, tovejsradioer eller dieselgeneratorer.
Forholdsregler:
Hold øje med, at resultaterne ser troværdige ud under disse forhold.
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.

Radioer eller digitale mobiltelefoner

 Advarsel

Brug af produkt radio eller digital mobiltelefon:

Elektromagnetisk stråling kan give forstyrrelse i andet udstyr, i installationer, i medicinsk udstyr, f.eks. pacemakere eller høreapparater og i fly. Det kan også påvirke
mennesker og dyr.
Forholdsregler:
Selvom produktet opfylder de strenge krav og standarder, som gælder på dette
område, kan Leica Geosystems ikke helt udelukke forstyrrelser af andet udstyr eller
at mennesker og dyr kan blive påvirkede.
•

•
•

Brug ikke produktet med radio eller digital mobiltelefon nær opfyldningssteder
(som f.eks. tankstationer) eller kemiske anlæg eller i andre områder med eksplosionsfare.
Brug ikke produktet med radio eller digital mobiltelefon nær medicinsk udstyr.
Brug ikke produktet med radio eller digital mobiltelefon i fly.
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10.7

FCC erklæring, gældende i U.S.A.

Gyldighed

Afsnittet nedenfor gælder kun for produkter i mojoRTK basestation-systemet, som
er strømforsynet af internt batteri.

 Advarsel

Dette udstyr er testet og har levet op til grænserne for en klasse A digital enhed ifølge
afsnit 15 i FCC bestemmelserne.
Disse grænseværdier er opstillet til at give en tilstrækkelig beskyttelse mod forstyrrende stråling, når udstyret anvendes i kommercielle omgivelser.
Dette udstyr frembringer, bruger og kan udstråle højfrekvent energi og kan, hvis det
ikke er installeret og anvendt i overensstemmelse med brugervejledningen, forårsage
skadelig forstyrrelse af radiokommunikation.
Brug af dette udstyr i et boligområde kan let forårsage skadelige forstyrrelse, og så
tilfælde skal brugeren på egen regning rette op på forstyrrelsen.

Gyldighed

 Advarsel

Afsnittet nedenfor gælder kun for produkter i mojoRTK basestation-systemet, når
strømforsynet af en ekstern kilde og mojoRTK konsol.
Dette udstyr er testet og har levet op til grænserne for en klasse B digital enhed ifølge
afsnit 15 i FCC bestemmelserne.
Disse grænseværdier forudsætter for installation i boligområder en tilstrækkelig
beskyttelse mod forstyrrende stråling.
Dette udstyr frembringer, bruger og kan udstråle højfrekvent energi og kan, hvis det
ikke er installeret og anvendt i overensstemmelse med anvisningerne, forårsage
skadelig forstyrrelse af radiokommunikation. Det er dog ikke sikkert, at dette vil ske
i en given situation.
Hvis udstyret giver skadelig forstyrrelse af radion 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.
Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
Tilslut udstyret til en stikkontakt i en anden strømkreds end modtagerens.

•

Kontakt Deres forhandler eller en erfaren radio- og TV-tekniker for yderligere
hjælp.
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10.8

ICES-003 erklæring, gældende i Canada

Gyldighed

Afsnittet nedenfor gælder kun for produkter i mojoRTK basestation-systemet, som
er strømforsynet af internt batteri.

 Advarsel
Gyldighed

 Advarsel

Dette klasse (A) digitale apparat lever op til kanadiske ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe (A) est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
Afsnittet nedenfor gælder kun for produkter i mojoRTK basestation-systemet, når
strømforsynet af en ekstern kilde, og mojoRTK konsol.
Dette klasse (B) digitale apparat lever op til kanadiske ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe (B) est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.

10.9

Mærkning

 Advarsel

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er tilladt af Leica Geosystems,
kan indskrænke brugerens rettigheder til at bruge udstyret .

Mærkning mojoRTK
basestation

Type: PRS200 EU
Power

Charge

ESC

Art.No: . . . . . .
S.No : . . . . . .

OK

Power:
Leica Geosystems AG
Ch-9435 Heerbrugg
Manufacturered: . . . . Made in Singapore
Advisory notice: this receiver uses P-code signal, which
by U.S. policy, may be switched OFF without notice.
mojoRTK_037
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Mærkning mojoRTK
konsol

Type: MJC200 EU
Art.No: . . . . . .
S.No : . . . . . .
Power: . . . . . . . . . . .
Leica Geosystems AG
Ch-9435 Heerbrugg
Manufacturered: . . . .
Made in Singapore
Advisory notice: this receiver uses P-code signal, which
by U.S. policy, may be switched OFF without notice.

mojoRTK_041
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11

Tekniske data

11.1

mojoRTK konsols tekniske data

11.1.1

Generelle tekniske data

Design

Rustfrit stål med en polymer frontplade.

Brugerflade

Display:
Tastatur:

Dimensioner

Vægt

160 x 100 pixels, monokrom, grafik LCD, belysning
8 taster incl. 3 funktionstaster, 2 knapper, belysning

Længde [cm]

Bredde [cm]

Højde [cm]

17.4

18.6

5.8

Vægt [kg]/[lbs]
1.43/3.15

Strømforsyning

Forbrug [W]

Ekstern forsyningsspænding

14

Nominel spænding 12 V jævnstrøm (
spændingsområde 11,5 V-24 V

),

Miljømæssige
specifikationer

Temperatur
Arbejdstemperatur [°C]

Opbevaringstemperatur [°C]

-30 til +70

-40 til +85

Beskyttelse mod vand, støv og sand
Beskyttelse
IP20
Fugtighed
Beskyttelse
Op til 95 %
Effekterne af kondens skal modvirkes ved med jævne mellemrum at gennemtørre
mojoRTK konsollen.
Interfaces

RS232:
USB:

Leica mojoRTK, Tekniske data

1 x ISO C (NMEA Port)
2 x Front USB
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Dataformat for RS232
Default værdierne er:
Baudrate:
Paritet:
Databits:
Stopbits:

9600
Ingen
2
1

11.1.2

Sporingsegenskaber

Modtager teknologi

SmartTrack+

Satellitmodtagelse

Dual frekvens

Modtagerkanaler

14 kanaler kontinuert sporing på L1 og L2 (GPS); tolv kanaler kontinuert sporing på
L1 og L2 (GLONASS).

Understøttede
koder

GPS
L1

L2

Senderfase, C/A kode

Senderfase, C kode (L2C) og P2 kode

GLONASS
L1

L2

Senderfase, C/A kode

Senderfase, P2 kode

Leica mojoRTK, Tekniske data
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Sendersporing

GPS
Situation

mojoRTK konsol

L1, AS slukket eller
tændt

Gendannet senderfase via C/A kode

L2, AS slukket

Gendannet senderfase via P2 kode

L2, AS tændt

Skifter automatisk til patenteret P kode-støttet teknik og
giver fuld L2 gendannet senderfase

GLONASS

Kodemålinger

Situation

mojoRTK konsol

L1

Gendannet senderfase via C/A kode

L2

Gendannet senderfase via P2 kode

GPS
Situation

mojoRTK konsol

L1, AS slukket
L1, AS tændt

Senderfase udglattede kodemålinger: C/A kode

L2, AS slukket

Senderfase udglattede kodemålinger: P2 kode

Situation

mojoRTK konsol

L2, AS tændt

Senderfase udglattede kodemålinger: Patenteret P kodestøttet kode

GLONASS
Situation

mojoRTK konsol

L1

Senderfase udglattede kodemålinger: C/A kode

L2

Senderfase udglattede kodemålinger: P2 kode



Senderfase og kodemålinger på L1 og L2 er helt uafhængige med AS tændt eller
slukket.

Sporede satellitter

Op til 14 samtidigt på L1 og L2 (GPS) + op til 12 samtidigt på L1 og L2 (GLONASS)
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11.1.3



Positionering-nøjagtighed
Præcision afhænger af en række faktorer incl. antal sporede satellitter, konstellationsgeometri, observationstid, efemerisk nøjagtighed, ionosfærisk forstyrrelse, multipath og afklaring af modstridende input.
De følgende nøjagtigheder, som er angivet baseret på kvadratroden af middelværdiernes kvadrat, er baseret på målinger gennemført med LGO og med realtidsmålinger.

Differential fase i
real-tid

Kinematisk, horisontal

Kinematisk, vertikal

50 mm + 1 ppm

60 mm + 1 ppm

11.2

mojoRTK rød antenne tekniske data

Design

Polymerstøbt overflade.

Dimensioner

Vægt

Længde [cm]

Bredde [cm]

Højde [cm]

20.9

22.7

28.2

Vægt [kg]/[lbs]
0.7/1.54

Strømforsyning

Forbrug [W]

Ekstern forsyningsspænding

0.158

Nominel spænding 5,0 V jævnstrøm (
spændingsområde 4,5 V-18 V

Leica mojoRTK, Tekniske data
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Miljømæssige
specifikationer

Temperatur
Arbejdstemperatur [°C]

Opbevaringstemperatur [°C]

-30 til +70

-40 til +85

Beskyttelse mod vand, støv og sand
Beskyttelse
IP66
Fugtighed
Beskyttelse
Op til 95 %
Effekterne af kondens skal modvirkes ved med jævne mellemrum at gennemtørre
den røde mojoRTK antenne.

Antenne

Gyldig for

Antenne

Forstærk- Stik
ning [dBi]

Frekvensområde
[MHz]

Europa*

Whip-antenne
(ISM)

2.5

RPTNC

868

Australien,
USA, New
Zealand,
Canada

Whip-antenne
(ISM)

2.0

RPTNC

900

Globalt

Egerhjul27
antenne (GNSS)

SMA

L1: 1575,42 ± 23,0
L2: 1236,0 ± 18,3

*

Storbritannien, Østrig, Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Kyperen, Danmark, Estland,
Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Letland, Litauen, Luxemborg, Malta, Holland,
Norge, Polen, Portugal, Romanien, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Skotland,
Grækenland, Italien, Spanien.
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11.3

mojoRTK sort antenne tekniske data

Design

Polymerstøbt overflade.

Dimensioner

Vægt

Længde [cm]

Bredde [cm]

Højde [cm]

20.9

22.7

28.2

Vægt [kg]/[lbs]
0.65/1.43

Strømforsyning

Miljømæssige
specifikationer

Forbrug [W]

Ekstern forsyningsspænding

0.059

Nominel spænding 5,0 V jævnstrøm (
spændingsområde 2,7 V - 6 V

),

Temperatur
Arbejdstemperatur [°C]

Opbevaringstemperatur [°C]

-30 til +70

-40 til +85

Beskyttelse mod vand, støv og sand
Beskyttelse
IP66
Fugtighed
Beskyttelse
Op til 95 %
Effekterne af kondens skal modvirkes ved med jævne mellemrum at gennemtørre
den sorte mojoRTK antenne.
Antenne

Gyldig for

Antenne

Forstærkning [dBi]

Stik

Frekvensområde
[MHz]

Globalt

Whip-antenne
(mobil)

0

RPTNC

900

Globalt

Egerhjul-antenne
(GNSS)

27, kun
modtage

SMA

L1: 1575 ± 3,0
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11.4

mojoRTK basestation tekniske data

11.4.1

Generelle tekniske data

Design

Polymerstøbt overflade.

Brugerflade

Display:
Tastatur:

Dimensioner

Vægt

2 x 16 karakterer, LCD, belyst
4 taster

Længde [cm]

Bredde [cm]

Højde [cm]

20.9

22.7

34.2

Vægt [kg]/[lbs]
2.3/5.07

Strømforsyning

Forbrug [W]

Ekstern forsyningsspænding

Nominalt 11
Opladning 27

Nominel spænding 12 V jævnstrøm (
spændingsområde 8 V - 24 V

) 2,5 A max.,

Miljømæssige
specifikationer

Temperatur
Arbejdstemperatur [°C]

Opbevaringstemperatur [°C]

-30 til +70

-40 til +85

Beskyttelse mod vand, støv og sand
Beskyttelse
IP66

Fugtighed
Beskyttelse
Op til 95 %
Effekterne af kondens skal modvirkes ved med jævne mellemrum at gennemtørre
mojoRTK basestationen.
Interfaces

RS232:
USB:
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1 x via ud-kabel
1 x USB service-port
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Dataformat for RS232
Default værdierne er:

Batteri

Baudrate:
Paritet:
Databits:
Stopbits:

9600
Ingen
2
1

Type:
Spænding:
Kapacitet:
Typisk driftstid:

2 x Li-Ion
7,4 V
GEB221: 4,0 At
8t
De angivne driftstider gælder for
• to fuldt opladede GEB221 batterier.
• 25°C. Driftstider vil være kortere ved arbejde i koldt
vejr.
• god datalink.

Antenne

Outputeffekt

Gyldig for

Antenne

Forstærk- Stik
ning [dBi]

Frekvensområde
[MHz]

Europa*

Whip-antenne
(ISM)

2.5

RPTNC

868

Australien, USA, Whip-antenne
New Zealand,
(ISM)
Canada

2.0

RPTNC

900

Globalt

27, kun
modtage

SMA

L1: 1575,42 ± 23,0
L2: 1236,0 ± 18,3

Egerhjul-antenne
(GNSS)

Egerhjul-antenne (GNSS):
Whip-antenne (ISM):

*

Kun modtage
Australien, USA, New Zealand, Canada 1,0 W
Europa*, excl. Italien: 0,5 W
Italien: 0,025 W

Storbritannien, Østrig, Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Kyperen, Danmark, Estland,
Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Letland, Litauen, Luxemborg, Malta, Holland,
Norge, Polen, Portugal, Romanien, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Skotland,
Grækenland, Italien, Spanien.
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11.4.2

Sporingsegenskaber

Modtager teknologi

SmartTrack+

Satellitmodtagelse

Dual frekvens

Modtagerkanaler

14 kanaler kontinuert sporing på L1 og L2 (GPS); tolv kanaler kontinuert sporing på
L1 og L2 (GLONASS).

Understøttede
koder

GPS
L1

L2

Senderfase, C/A kode

Senderfase, C kode (L2C) og P2 kode

GLONASS
L1

L2

Senderfase, C/A kode

Senderfase, P2 kode

Sendersporing

GPS
Situation

mojoRTK basestation

L1, AS slukket eller
tændt

Gendannet senderfase via C/A kode

L2, AS slukket

Gendannet senderfase via P2 kode

L2, AS tændt

Skifter automatisk til patenteret P kode-støttet teknik og
giver fuld L2 gendannet senderfase

GLONASS

Kodemålinger

Situation

mojoRTK basestation

L1

Gendannet senderfase via C/A kode

L2

Gendannet senderfase via P2 kode

GPS
Situation

mojoRTK basestation

L1, AS slukket
L1, AS tændt

Senderfase udglattede kodemålinger: C/A kode

L2, AS slukket

Senderfase udglattede kodemålinger: P2 kode
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Situation

mojoRTK basestation

L2, AS tændt

Senderfase udglattede kodemålinger: Patenteret P kodestøttet kode

GLONASS
Situation

mojoRTK basestation

L1

Senderfase udglattede kodemålinger: C/A kode

L2

Senderfase udglattede kodemålinger: P2 kode



Senderfase og kodemålinger på L1 og L2 er helt uafhængige med AS tændt eller
slukket.

Sporede satellitter

Op til 14 samtidigt på L1 og L2 (GPS) + op til 12 samtidigt på L1 og L2 (GLONASS)

11.5

Efterlevelse af nationale regler

11.5.1

mojoRTK konsol

Efterlevelse af
nationale regler

•

•

Hermed erklærer Leica Geosystems AG, at mojoRTK konsolen lever op til de
essentielle krav og andre relevante betingelser i direktivet 1999/5/EC. Overholdelseserklæringen kan ses på http://www.leica-geosystems.com/ce.
Klasse 1 udstyr ifølge europæisk directiv 1999/5/EC (R&TTE)
kan markedsføres og tages i brug uden restriktioner i alle
EEA medlemslande.
Selvom udstyret er et klasse 1 udstyr, har følgende EEA
medlemslande restriktioner på markedsføringen eller på
ibrugtagning eller kræver autorisation for brug:
• Italien begrænser max. tillade outputeffekt til
maksimum 25mW e.r.p.
Overholdelse i lande med andre nationale regler, som ikke omfattes af det europæiske direktiv 1999/5/EC, skal godkendes før brug og betjening.
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Frekvensområde

Outputeffekt

Type

Frekvensområde [MHz]

GPS modtager

L1: 1575,42 ± 23
L2: 1236,00 ± 18,3

Referencedata-radio

868

AM/FM modtager

0.531 - 1.602
87.5 - 108.0

GSM modul

900/1800

GPS modtager, AM/FM modtager, referencedata-radio: kun modtage på konsolen.

Antenne

Specifik absorptionsrate (SAR)

Type

Antenne

Forstærk- Stik
ning [dBi]

GPS modtager
L1

Patch-antenne 27
(GNSS)

SMA

1575 ± 3

GPS modtager
L1/L2

Egerhjulantenne
(GNSS)

SMA

L1: 1575 ± 33
L2:1236 ± 18,3

Referencedata-radio

Whip-antenne 1.5

RPTNC

868

GSM modul

Whip-antenne 0

RPTNC

900/1800

27

Frekvensområde
[MHz]

Produkt overholder grænserne for max. tillade udstråling i de guidelines og standarder, som gælder på området. Produktet skal anvendes med den anbefalede
antenne. En adskillelsesafstand på mindst 20 centimeter bør holdes mellem
antennen og brugerens krop eller kroppen af nærtstående i den tiltænkte applikation.
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11.5.2

mojoRTK basestation

Efterlevelse af
nationale regler

•

•

Frekvensområde

Hermed erklærer Leica Geosystems AG, at mojoRTK basestationen lever op til de
essentielle krav og andre relevante betingelser i direktivet 1999/5/EC. Overholdelseserklæringen kan ses på http://www.leica-geosystems.com/ce.
Klasse 1 udstyr ifølge europæisk directiv 1999/5/EC (R&TTE)
kan markedsføres og tages i brug uden restriktioner i alle
EEA medlemslande.
Selvom udstyret er et klasse 1 udstyr, har følgende EEA
medlemslande restriktioner på markedsføringen eller på
ibrugtagning eller kræver autorisation for brug:
• Italien begrænser max. tillade outputeffekt til
maksimum 25mW e.r.p.
Overholdelse i lande med andre nationale regler, som ikke omfattes af det europæiske direktiv 1999/5/EC, skal godkendes før brug og betjening.

Type

Frekvensområde [MHz]

GPS modtager

L1: 1575 ± 23
L2:1236 ± 18,3

Referencedata-radio

868

Outputeffekt

Antenne

Type

Outputeffekt [mW]

Referencedata-radio

500

Type

Antenne

GPS modtager
L1/L2

Egerhjul-antenne 27
(GNSS)

Referencedata- Whip-antenne
radio
Specifik absorptionsrate (SAR)

Forstærkning
[dBi]

1.5

Stik

Frekvensområde
[MHz]

SMA

L1: 1575 ± 33
L2:1236 ± 18,3

RPTNC

868

Produkt overholder grænserne for max. tillade udstråling i de guidelines og standarder, som gælder på området. Produktet skal anvendes med den anbefalede
antenne. En adskillelsesafstand på mindst 20 centimeter bør holdes mellem
antennen og brugerens krop eller kroppen af nærtstående i den tiltænkte applikation.
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International
begrænset garanti

For dette produkt gælder betingelserne og forholdene i den internationale begrænsede garanti, som du kan downloade på Leica Geosystems hjemmesiden på
http://www.leica-geosystems.com/internationalwarranty eller få fra din Leica Geosystems distributør.
Den ovennævnte garanti er eksklusiv og træder i stedet for alle andre garantier, regler
eller betingelser, udtrykkelige eller underforståede, enten gældende eller ved lov,
lovfæstet eller på anden vis, incl. garantier, regler eller betingelser for salg, tilpasning
til en særligt formål, tilfredsstillende kvalitet og ikke-overtrædelse, som alle udtrykkeligt ansvarsfraskrives.

Software-licensaftale

Dette produkt indeholder software, som er installeret forud på produktet, eller er
leveret til dig på et databærende medium, eller som downloades online af dig efter
forudgående autorisering fra Leica Geosystems. Denne software er beskyttet af
copyright og andre love, og dens anvendelse defineres og reguleres af Leica Geosystems software-licensaftale, som dækker aspekter så som, men ikke kun, licensens
omfang, garanti, rettigheder for intellektuel ejendom, begrænsning af ansvar, eksklusivitet overfor assurance, gældende lov og juridisk hjemsted. Vær venlig at sikre dig,
at du til enhver tid lever op til betingelserne og reglerne i Leica Geosystems softwarelicensaftalen.

En sådan aftale leveres med alle produkter og kan også ses og downloades på Leica
Geosystems hjemmesiden på http://www.leica-geosystems.com/swlicense eller fås
hos din Leica Geosystems forhandler.
Du må ikke installere eller bruge software, undtagen du har læst og accepteret betingelserne og reglerne i Leica Geosystems software-licensaftalen. Installation eller brug
af softwaren eller nogen del heraf vil blive betragtet som en accept af alle betingelserne og reglerne i en sådan licensaftale. Hvis du ikke er enig i alle eller nogle af betingelserne i en sådan licensaftale, må du ikke downloade, installere eller bruge softwaren, og skal returnere den ubrugte software sammen med det medfølgende
brugermateriale og kvitteringen til forhandleren, hvor du købte produktet, indenfor
to (10) dage efter købet for at få fuld tilbagebetaling af købsprisen.

Leica mojoRTK, International begrænset garanti, Softwarelicensaftale

193

194

Leica mojoRTK, Flow-diagram

Appendiks A Flow-diagram
Flow-diagram
mojoRTK konsol

Mode
Felt offset

Underholdningsskærmbillede

AM

Redskab offset

LW

Backup waylines

FM

Opload waylines

Vejr-kanal
MP3 input
Aux input
A/B wizard
Navigations-skærmbillede

Indstil A retning wayline
Indstil AB wayline

Max. afdrift
Vælg retning fremad

Hent Wayline

Køretøj Wizard

Gem wayline

Indstilling wizard

mojo

mojo

Virtual WrenchTM

Nudge

Opdater terræn-komp.

Følsomhed

Lysforhold

Linjeafstand

Guidening

Antenne før/eft

Roading

Køretøj

Base kanal

System

System wizard

Indstillinger

Udvidede funktioner

Mobil radio wizard

Problemløsning

Seneste fejl

Service

Base Statistik

Baseradio wizard

Alarm volumen
Indtast ny kode
Download nye koder
Se status
NMEA indstillinger
Ekstern styring
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Kontrolér om der
er opdateringer

Opdater fra USB
Genopret fra USB
Virtual Wrench

Backup til USB

Software

Tidligere software

Konfiguration
Backup konfiguration
CAN status
Gendan konfiguration
Statistik
Opdater GPS
Styrings-test

Serienumre
Timer
Base afstand

Behøver waylinelagringsautorisationskode

Behøver Glide
autorisationskode

Kun tilgængelig i Glide
Mode

Kun Nord-Amerika

Kun Storbrittanien

Kun tilgængelig hvis korrekt
USB-nøgle er sat i

Flow-diagram
mojoRTK basestation

Kontrast
Region
Sprog
Importer Waylines
Multi-transmit
Slet gemte
Gemte positioner
Eksporter positioner
Positions-mode
Importer positioner
Dataformat
Glonass
Indstillinger
Hoved-skærmbillede

Nulstil default

Kanal
Service

Software opdatering
System Info
Tilføj funktion

Behøver tredjepartsautorisationskode

Leica mojoRTK, Flow-diagram

Behøver fixed position
autorisationskode

Tidligere SW
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Appendiks B Yderligere mojoRTK information
B.1

Oplås koder

Installation af
oplåsning af koder

Installation af oplåsning af koder manuelt på mojoRTK konsollen
1. Tænd for mojoRTK konsollen.
2. Tryk på

for vise menuen.

3. Brug hovedknappen til at vælge Indstillinger -> Udvidede features -> Indtast
ny kode.
4. Indtast den 16 cifrede kode ved at bruge hovedknappen til at vælge værdien af
et ciffer og tryk

eller

for at flytte tilbage og frem mellem cifre.

5. Når alle 16 karakterer er indtastet og kontrolleret trykkes på
6. Efter koden er accepteret vil konsollen genstarte.

.

Installation af oplåsning af koder med Virtual Wrench på mojoRTK konsollen
1. Tænd for mojoRTK konsollen.
2. Tryk på

to gange for at hente skærmbilledet ´for Virtual Wrench forbindelse.

3. Brug hovedknappen til at vælge Ja og tryk på

for at tilslutte til Virtual Wrench.

4. Når der er forbindelse vil de nye oplåsningskoder automatisk downloade og blive
installeret.
5. En meddelelse om at oplåsningskoderne er installeret vil komme frem, tryk så på
og konsollen vil genstarte.
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B.2

On Screen Keyboard

Brug af On Screen
Keyboard (OSK)

OSK på mojoRTK konsollen har to dele:
• Tekstfeltet hvor den aktuelle værdi vises.
• Keyboardet som bruges til at tilføje bogstaver til den aktuelle værdi.

200

Tastatur:
•

Softkey

skifter mellem keyboardet og tekstfeltet.

•

Softkey
skifter mellem de forskellige keyboard modes (små bogstaver, store
bogstaver, tal og symboler).

•

Softkey

•

Escape-knappen

fungerer som backspace-tast og vil slette bogstavet før cursoren.
fortryder alle ændringer og fører tilbage til det forrige

skærmbillede.
•
•

knappen virker kun i keyboard mode og vil indsætte bogstavet i cursorpositionen.
Hovedknappen vil:
• Scrolle mellem bogstaverne (og OK-knappen) i keyboard mode. Det aktuelle
bogstav til indsættelse vil blive vist og fremhævet i tekstfeltet.
• Flyt cursorpositionen i tekstfelt mode.

B.3

Formatering af USB Flash drev

Beskrivelse

•
•
•

USB Flash drev bruges til opgradering af software på mojoRTK konsollen og basestation.
USB Flash drev anvendes også til at gemme data.
Drev skal formateres med FAT filsystemet.

Fordele

Korrekt formatterede USB Flash drev giver brugeren mulighed for at loade ny software i mojoRTK konsollen og basestation, og downloade data til datalogging og diagnoseformål.

Begrænsninger

mojoRTK konsollen og mojoRTK basestation kræver, at USB drev er korrekt formatterede for at softwareopgradering og datalogging-funktioner fungerer korrekt. Ikke alle
USB drev fungerer godt med mojoRTK produkterne - vær venlig at teste og bekræfte,
at det valgte USB-drev fungerer som forventet før brug.

Krævede punkter

•

USB Flash Drive / Memory Stick

•
•

En computer med Microsoft WindowsTM (98, XP eller senere)
Tilgængelig USB port på computeren
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Procedure

USB Flash drevet indføres i computeren.
Et vindue kan komme frem og spørge om,
hvilken handling der skal udføres på USBnøglen. Vælg Åben folder for at se filer
og klik på OK knappen.

Et vindue bør så åbne og vise det aktuelle
indhold af USB Flash drevet.

202

Venstre-klik på op ikonet
i toolbaren
for at vise en liste med alle drev på
computeren.

Højre-klik på drev-ikonet for USB-nøglen
for vise Format menupunktet.

Leica mojoRTK, Yderligere mojoRTK information

203

Leica mojoRTK, Yderligere mojoRTK information
Vælg FAT (File Allocation Table) i filsystem-boksen, og klik derefter på Start.

Et vindue vil derefter blive vist og bede dig
bekræfte, at du ønsker at formatere USB
Flash drevet. Klik på OK knappen.

204

Computeren vil derefter formatere USB
Flash drevet. Den grønne bjælke vil
bevæge sig frem fra venstre til højre.

Et vindue vil derefter blive vist med indikation af at formateringen USB Flash drevet
er gennemført. Venstre-klik på OK
knappen.
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Nu bør USB Flash drevet være helt tomt.
Højre-klik på drev-ikonet for USB Flash
drevet og vælg Eject. Efter få sekunder
kan USB Flash drevet fjernes fra computeren og er klar til brug med mojoRTK
systemet.
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Appendiks C GNU Generel offentlig licens
mojoRTK Software

Dette produkt indeholder noget software dækket af GPL V2 licensen og denne erklæring er hermed et tilbud, gældende for mindst tre år, om at give enhver tredjepart en
komplet maskin-læsbar kopi af den tilsvarende kildekode, mod dækning af omkostningerne ved den fysiske distribution af kilden. For detaljerede licensbetingelser og
yderligere information se på http://www.mojoRTK.com/gpl.
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Appendiks D Ordliste
Base
En kilde for korrektionssignaler til RTK løsningen. Kan
også kaldes: basestation, referencestation og
netværks-referencestation.
C/A code
Coarse/Acquisition ('grov/opfange') GPS kode moduleret på GPS L1 signalet. Denne kode er en sekvens
af 1023 pseudo-tilfældige binære bifase-modulationer på GPS senderen med chipping-rate på 1.023
MHz, og dermed en kodegentagelses-periode på et
millisekund.
CMR
Compact Measurement Record ('kompakt måle-register'). RTK korrektionsprotokol.
Konsol
Leica Geosystems mojoRTK konsolen - den mobile
modtager installeret i køretøjet.

Efemeris
En liste over positioner eller placeringer af stjerneobjekter som en funktion af tid.
GPS
GPS er kort for NAVSTAR GPS, som står for NAVigation System with Time And Ranging Global Positioning System.
Bredegrad
Vinklen mellem den elliptiske normal og ækvatorplanet. Bredegrad er nul på ækvator og 90° ved
polerne.
Længdegrad
Længdegrad er vinklen mellem meridian-ellipsen,
som passerer gennem Greenwich og meridianellipsen indeholdende det pågældende punkt.
Dermed er længdegraden 0° ved Greenwich måles
derefter mod øst op til 360° eller mod øst 180° og
med vest 180°.

NMEA
National Marine Electronics Association.
NMEA 0183
NMEA 0183 er en kombineret elektrisk og datamæssig specifikation for kommunikation mellem elektronisk marine udstyr som f.eks. ekkolod, sonar, vindmåler (vindhastighed og retning), gyrokompas, autopilot, GPS modtagere og mange andre
instrumenttyper
NTrip
Netværks Transport af RTCM via Internet Protokol.
OSK
On Screen Keyboard, en feature anvendt af mojoRTK
konsolen til input af netværks RTK serverinformationen
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Efterbehandling
Processen med beregning af positioner i ikke-realtime baseret på data tidligere indsamlet af GPS
modtagere.
RTCM
Radio Technical Commission for Maritime Services.
RTCM3 er en RTK korrektionsprotokol.
RTK
Real Tid Kinematik. Et begreb anvendt til at beskrive
proceduren løsning af fase-uklarheder i GPS modtageren, så behovet for efterbehandling undgås.
VRS
Virtuel Reference Station.
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