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Introductie
Aanschaf

Gefeliciteerd met de aanschaf van een mojoRTK systeem.
Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke veiligheidsaanwijzingen, evenals aanwijzingen voor het opstellen en het gebruik van het instrument. Zie hoofdstuk "10 Veiligheidsvoorschriften" voor verdere informatie. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig
door, voordat u het instrument in gebruik neemt.
Om de veiligheid te waarborgen tijdens gebruik van het systeem, ook aandacht lees
ook de richtlijnen en instructies in de gebruiksaanwijzing en het veiligheidshandboek
uitgegeven door:
• Fabrikant Landbouwwerktuigen.

Productidentificatie

Het model en serienummer van het product staan aangegeven op het typeplaatje. Vul
deze gegevens in op deze bladzijde van uw gebruiksaanwijzing en verwijs naar deze
informatie als u contact opneemt met uw vertegenwoordiging of een door Leica
Geosystems geautoriseerde werkplaats.
Type:

_______________

Serienr.:

_______________

Symbolen gebruikt
in deze handleiding

De symbolen, die in dit handboek worden gebruikt, hebben de volgende betekenis:
Type
Beschrijving

 Gevaar
 Waarschuwing
 Voorzichtig
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Direct gevaar bij gebruik, dat beslist leidt tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.
Gevaar bij gebruik of onjuist gebruik, dat kan leiden tot
ernstig lichamelijk letsel of de dood.
Gevaar bij gebruik of onjuist gebruik, dat kan leiden tot
gering lichamelijk letsel en/of aanzienlijke materiële-, financiële- of milieuschade.
Belangrijke informatie, die de gebruiker helpt om het instrument technisch juist en efficiënt te gebruiken.
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Systeemoverzicht

1.1

Algemene mojoRTK systeeminformatie

Algemene
informatie

•
•

•
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Leica Geosystems’ mojoRTK is een op GPS gebaseerd geleidingsysteem, dat
besturingsondersteuning biedt voor diverse soorten agrarische apparatuur.
De mojoRTK werkt met een lichtgewicht en eenvoudig verplaatsbaar mobiel
basisstation, dat betrouwbaar een hoge nauwkeurigheid biedt zonder de noodzaak voor GPS abonnementen. Het unieke en compacte ontwerp van de mojoRTK
maakt het mogelijk om het over te brengen van het ene werktuig naar het
andere, en biedt dus dekking voor uw gehele wagenpark. Dit wordt gerealiseerd
dankzij het gepatenteerde ontwerp en de installatie in een DIN slot of autoradioaansluiting.
Buiten de nauwkeurige besturing, biedt de mojoRTK tevens ondersteuning en
diagnostiek op afstand voor uw geleidingsysteem en agrarische machines,
updates op afstand, en 24/7 service en support. Daarmee wordt kostbare on-site
support vermeden.

1.2

Componenten van het mojoRTK systeem

mojoRTK
componenten

a

bc

d

mojoRTK_018

a) mojoRTK basisstation
b) mojoRTK rode antenne

Leica mojoRTK, Systeemoverzicht

c) mojoRTK zwarte antenne
d) mojoRTK console

11
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1.3

Uitpakken van het mojoRTK systeem

Transportkoffer
voor mojoRTK
basisstation

c

a

d
b

e
mojoRTK_019

a) mojoRTK basisstation
b) Sprietantenne
c) Accu GEB221, 2x

d) Schouderriem voor transportkoffer
e) 12V voedingskabel, met krokodilklemmen


Kartonnen doos
voor alle overige
mojoRTK onderdelen

Buiten het mojoRTK basisstation worden alle overige onderdelen geleverd in een
kartonnen doos.
e
a
f
b
g
h
c
i
d

j

mojoRTK_020

a)
b)
c)
d)
e)

Rode sprietantenne
Rode GPS antenne
Kabel naar rode sprietantenne
Kabel naar rode GPS antenne
mojoRTK console
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f)
g)
h)
i)
j)

Zwarte sprietantenne
Zwarte GPS antenne
Kabel naar zwarte GPS antenne
Reinigingsdoekjes
Kabel naar zwarte sprietantenne

13
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1.4
mojoRTK console,
voorzijde

mojoRTK console
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)

AAN/UIT-toets
USB poorten
Volumeknop
MP3 aansluiting
1, 2, 3 toetsen
LCD scherm
Modus toets
Escape toets

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

Slot voor simkaart
Montagehuls
Auto-stuur Aan LED
Auto-stuur toets
Auto-stuur Uit / Gereed LED
Hoofdknop
OK toets

Knoppen, toetsen

Knop, toets

Functie
AAN/UIT-toets

Schakelt het apparaat aan of uit.

Volumeknop

Wijzigt het geluidsniveau van de radio. Indrukken
van de volumeknop geeft toegang tot de stereosysteeminstellingen (hoge, lage tonen, balans,
en fade).

Modus toets

Schakelt tussen GPS en Entertainment modus.

Auto-stuur toets Start of stopt het Auto-stuur systeem.

1, 2, 3 toetsen

Druk op

voor A-B instellingen.

Druk op

voor mojo instellingen.

Druk op

voor Virtual WrenchTM.
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1, 2, 3 toetsen kunnen ook worden
gebruikt voor omhoog, omlaag, en tab.
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Knop, toets

Functie
Escape toets

Keert terug naar het vorige menu.

OK toets

Indrukken om een actie te bevestigen of een
menu op te roepen.

Hoofdknop

Wordt gebruikt om de radio af te stemmen,
menu opties te selecteren en instellingen te
wijzigen.

Scherm, LEDs,
poorten

Module
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Functie
LCD scherm

beeldscherm voor alle functies. Zie hoofdstuk
"1.5 mojoRTK Console LCD scherm" voor details.

Auto-stuur Uit /
Gereed LED

Rode LED gaat branden als het mojoRTK
systeem "gereed" is:
Er zijn voldoende satellieten gevonden en de
radiocommunicatie met het mojoRTK basisstation is in orde.

Auto-stuur Aan
LED

Groene LED gaat branden als het mojoRTK
systeem gereed is en geactiveerd:
Het systeem werkt en auto-stuur is geactiveerd.

MP3 aansluiting

Hierdoor kan een MP3 speler via het stereosysteem van het voertuig afspelen.

USB poorten

Wordt gebruikt voor gegevensoverdracht en
opslag en kan tevens worden gebruikt voor
mojoRTK software updates.

17
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mojoRTK console,
achterzijde

j
k

mojoRTK_021

ab

cd

e

f

g

h

a) Zwarte connector voor AM/FM antenne
b) Blauwe connector voor zwarte GPS
antenne (GPS L1)
c) Rode connector voor rode sprietantenne
d) Groene connector voor rode GPS antenne
(GPS L2)
e) Paarse connector voor zwarte sprietantenne

i

f)

Connector uitsluitend voor
servicedoeleinden
g) Stroomvoorziening
h) Autozekering (10A, 32V)
i) Aarde connector
j) Connector voor CAN en NMEA
k) Connector voor luidsprekers

1.5

mojoRTK Console LCD scherm

mojoRTK scherm

a

b

mojoRTK_002
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c

d

e

f

a) Basisstation
b) GPS satellieten
c) Nauwkeurigheid tot de
werkbaan
d) Werkbaan
e) Virtual WrenchTM
f) GSM telefoonsignaal
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Pictogrambeschrijving

Pictogram

Beschrijving
Basisstation
pictogram

•

•

•

•

GPS satellieten / •
Signaalsterkte
•
•
•

Een pictogram met drie balken betekent,
dat u uitstekend signaal krijgt van het
basisstation.
Een pictogram met twee balken betekent,
dat u een goed signaal krijgt van het basisstation.
Een pictogram met een balk betekent,
dat u een zwak signaal krijgt van het
basisstation.
Een knipperend pictogram met een X
betekent, dat het systeem probeert
contact te krijgen met het basisstation.
Een pictogram met drie balken betekent,
dat u uitstekend signaal ontvangt.
Een pictogram met twee balken betekent,
dat u een goed signaal ontvangt.
Een pictogram met een balk betekent,
dat u een zwak signaal ontvangt.
Een knipperend satellietpictogram betekent, dat er te weinig satellieten zichtbaar zijn.

Pictogram
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Beschrijving
Nauwkeurigheid •
tot de werkbaan

Dit pictogram geeft tijdens het rijden de
nauwkeurigheid weer van het systeem
ten opzichte van de huidige werkbaan.

Werkbaan

•

De werkbaan wordt dik aangegeven, en
tijdens de eerste doorgang wordt onder
het tractorpictogram een nul aangegeven; alle volgende doorgangen worden
genummerd links (L) en rechts (R) van de
middenlijn. Een X door de tractor geeft
aan, dat roading is ingeschakeld.

Virtual WrenchTM •

De Virtual WrenchTM in een knipperende
tekstballon geeft aan, dat er wordt
geprobeerd te verbinden.

•

De Virtual WrenchTM in een vaste tekstballon geeft aan, dat er wordt gewacht
op een technicus.

•

De Virtual WrenchTM met een rechthoek
eronder geeft aan, dat de verbinding
volledig tot stand is gekomen.

21

22

Leica mojoRTK, Systeemoverzicht
Pictogram

Beschrijving
GSM telefoonsig- •
naal
•
•
•

Een pictogram met drie balken betekent,
dat u uitstekend signaal ontvangt.
Een pictogram met twee balken betekent,
dat u een goed signaal ontvangt.
Een pictogram met een balk betekent,
dat u een zwak signaal ontvangt.
Een pictogram met een X betekent, dat
er geen GSM dekking is. Merk op, dat
onder deze omstandigheden de Virtual
Wrench niet beschikbaar is.

1.6

mojoRTK basisstation

Basisstation
overzicht

a
b

Power

Charge

c

ESC

g

OK

d
e

h

f
i

mojoRTK_022

a)
b)
c)
d)
e)

Sprietantenne
Toetsenbord en display
USB poort en beschermdop
Aansluiting voor acculader
Aansluiting voor accessoires
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f) Beschermkap voor aansluitingen
g) Beschermkap voor accucompartiment
h) Accu GEB221, 2x
i) Schroefdraad voor statiefschroef
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Systeem Installatie

2.1

Voor de Installatie

Algemene installatie-informatie



•

•

•
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De installatie vereist geen specialistische kennis, degene, die de installatie
uitvoert, wordt geacht bekend te zijn met deze gebruiksaanwijzing, inclusief de veiligheidsrichtlijnen. Hij moet in staat zijn het systeem in
overeenstemming met de handleiding te kunnen gebruiken. Echter, Leica
Geosystems geeft als aanbeveling om de installatie van de mojoRTK
apparatuur uit te laten voeren door een gekwalificeerd technicus omdat
tijdens de installatie elektrische verbindingen moeten worden gemaakt.

De onderstaande instructies dienen als algemene richtlijnen tijdens de installatie
van de mojoRTK. Voor meer specifieke instructies, zie www.mojoRTK.com.
Hier vindt u ook extra platforminformatie en aanbevolen voertuiginstellingen.
Het moet duidelijk zijn, dat het systeem geen maximale prestaties kan leveren als
de diverse koppelingen met de besturing, etc. niet liggen binnen de fabriekspecificaties. Controleer op slijtage in besturingscomponenten door aan het stuurwiel te draaien. Als het stuurwiel wordt gedraaid, dan moeten de wielen meteen
gaan bewegen. Als de resultaten niet goed zijn, raadpleeg dan het onderhoudshandleiding van het voertuig.
Installeer het systeem in een schone en droge werkplaatsomgeving. Als hieraan
niet wordt voldaan, kan dit kortsluiting veroorzaken of storingen bevorderen in

•

•

het product. Het dak van het voertuig moet goed droog zijn omdat anders
de bevestigingstape voor de antenne niet goed zal plakken.
Geleid en bevestig alle bekabeling en bedrading om te voorkomen, dat ze klem
kunnen raken of ergens langs schuren. Dit kan voortijdige slijtage en storingen
veroorzaken.
De gemiddelde tijd voor een installatie zal variëren, maar is doorgaans tussen de
twee en vier uur per voertuig. Afhankelijk van voertuigtype kan deze installatietijd
korter of langer zijn.

Leica mojoRTK, Systeem Installatie
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2.2


Voorbereidingen
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Antenne-installatie
Zie ook de installatietips specifiek voor uw tractortype en/of stuurset, indien van
toepassing. Deze kunt u verkrijgen via www.mojoRTK.com of kunnen zijn geleverd
met uw systeem, afhankelijk hoe u het systeem hebt aangeschaft.
1. Lees alle instructies goed door, voordat u begint met de installatie.
2. Maak het dak van de cabine goed droog als voorbereiding voor het plaatsen van
de mojoRTK Rode Antenne en de mojoRTK Zwarte Antenne. Goedgekeurde
reinigingsmiddelen zijn gedenaturaliseerde alcohol en Glassex® glasreiniger.

Positie van de GPS
antennes

1. Zoek eerst de locaties voor de antennes, die de grootste onderlinge afstand
hebben en zo dicht mogelijk bij de voorkant van de tractor liggen.

b

c
c
=

d

a
=

a)
b)
c)
d)

Rode (Zwarte) antenne offset
Hartlijn
Meetpunten
Antenneseparatie,
minimale afstand 80 cm/32”



mojoRTK_023



Er moet worden gemeten
vanaf het putje in het midden
van de antenne.

De antenne moeten recht staan ten opzichte van elkaar, dat betekent,
dat ze beide ongeveer even ver vanaf de achterkant van het voertuig
moeten staan.

2. Markeer deze locaties op het dak van de tractor.

Leica mojoRTK, Systeem Installatie
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Voorbereiden GPS
antennes



Bevestig eerst alle antennekabelverbindingen met de hand, voordat u ze
met een steeksleutel vast zet. Zet de kabelverbindingen niet te vast. Draai
de moeren tot het einde van de schroefdraad en zet dan vast met 1/8 slag.

4

1
2

3

mojoRTK_024

rood met rood / zwart met zwart
1. Verbindt de kleurgecodeerde kabels met de mojoRTK zwarte en mojoRTK rode
antenne - zwart gecodeerde kabel met de zwarte antenne, rood met rood.
2. De schroefdraad van de sprietantennekabel inzetten zoals getoond, plaats de
klemring en bevestig met de moer. De kabels van de sprietantennes zijn eveneens kleurgecodeerd.
3. Voer de kabels door de cirkelvormige gleuf in de onderzijde van de beschermkap.
Lijn elke kabel uit met de gleuf en duw hem in de gleuf met behulp van de
geleverde rubber ringen en steunen voor de antennekabel.
4. Er zijn verschillende manieren om de kabels naar buiten de antennekap te leiden;
kies de manier die het beste past bij uw situatie.

5. Installeer een sprietantenne op elk van de twee GPS antennes.


mojoRTK_006



De sprietantennes zijn kleurgecodeerd voor de GPS antennes; rood
op rood en zwart op zwart.

Houdt in gedachte, dat de sprietantenne zodanig moeten worden gemonteerd, dat ze naar achter kunnen buigen, als dat nodig is.
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Monteer de GPS
antennes

Gebruik de geleverde reinigingsdoekjes om het installatiegebied schoon
te maken.
.

1

2
3

mojoRTK_004

1. Verwijder de beschermstrook van de dubbelzijdige tape.
2. Monteer de rode antenne op de eerder gemarkeerde positie, en let op, dat hij
aan de rechterzijde van het voertuig zit, als vanaf de stoel naar voren
wordt gekeken.
3. Monteer de zwarte antenne op dezelfde wijze aan de linkerzijde.



Wees voorzichtig bij het verwijderen van de beschermstrip van de plakkussentjes. Let op, dat u alleen de strip verwijderd en niet het plakband van de
beschermstrip trekt.
Beide GPS antennes moeten worden gemonteerd met de sprietantenne in
de voorwaartse positie.

4. Selecteer het radio/DIN slot waarin het mojoRTK console moet worden geïnstalleerd en verwijder ofwel de radio als die daar nog zit of de afdekplaat uit het
betreffende slot.
5. Voer de antennekabels naar de achterzijde van het geselecteerde radio/DIN slot
voor de verbinding met het mojoRTK console, en let op, dat er voldoende speling
zit in de kabels om naar buiten het geselecteerde radio/DIN slot te kunnen reiken.




Voer de kabels door bestaande kabeldoorvoeren waar mogelijk; zo niet,
dan kunnen modificaties noodzakelijk zijn om de kabels naar de juiste
plaats te brengen. Als een nieuwe opening moet worden gemaakt, zorg dan
voor een rubberen doorvoer om de kabels te beschermen.
De Kabels mogen niet worden ingekort, geklemd, of geknikt of hun prestaties zullen verminderen en dan kan zelfs het systeem mogelijk niet goed
werken.

Leica mojoRTK, Systeem Installatie
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2.3

mojoRTK Console Installatie

2.3.1

Voor de Installatie



•

•

Voor de Installatie
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Zie ook de installatietips specifiek voor uw tractortype en/of stuurset, indien van
toepassing. Deze kunnen worden verkregen van onze website op
www.mojoRTK.com of zijn mogelijk meegeleverd met uw systeem.
Het merk en model van uw voertuig zal bepalen hoe elk van de volgende stappen
moet worden afgewikkeld.

Voordat het console wordt geïnstalleerd moet het volgende worden gedaan:
1. Controleer of prepareer de voedingaansluiting voor het console:
Afhankelijk van het voertuigtype kunnen er al de juiste stekkers aanwezig zijn om
het apparaat op aan te sluiten. Anders zult u de meegeleverde stekkers moeten
gebruiken om aan de bedrading van het voertuig te verbinden volgens het bedradingschema van het console. Zie mojoRTK console, achterzijde, pagina 18. Neem
contact op met Leica Geosystems of uw lokale vertegenwoordiging voor verdere
informatie.
2. Controleer of prepareer de speakeraansluitingen voor het console:
Afhankelijk van het voertuigtype kunnen er al de juiste stekkers aanwezig zijn om
het apparaat op aan te sluiten. Anders zult u de meegeleverde stekkers moeten
gebruiken om aan de bedrading van het voertuig te verbinden volgens het bedradingschema van het console. Zie mojoRTK console, achterzijde, pagina 18. Neem

contact op met Leica Geosystems of uw lokale vertegenwoordiging voor verdere
informatie.
3. Installeer de stuurkabel (CAN bus):
Voor deze stap bestaan vele mogelijke combinaties, afhankelijk van het voertuigtype en/of de gebruikte stuurset. De specifieke kabel voor uw voertuig moet
worden aangeschaft met het systeem.



Voor verdere informatie over elk van deze belangrijke stappen, zie de installatietips
specifiek voor uw voertuig of stuurset. U kunt deze installatietips vinden op
www.mojoRTK.com, "How to" handleidingen.
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2.3.2

mojoRTK Console Installatie

Console Installatie

Het kan noodzakelijk zijn om de bestaande radio uit het DIN slot te verwijderen. Zie
de gebruiksaanwijzing van de bestaande radio voor instructies voor het uitbouwen.




Als de huidige radio wordt uitgebouwd, dan kan de bestaande montagehuls
wel of niet passen op het mojoRTK console. Controleer dit voor de montage
van het console.
Wees voorzichtig bij het werken met metaal; er kunnen scherpe randen zijn
en u kunt uzelf verwonden als u niet oplet.
1. Neem voorzichtig het console uit
de verpakking.
2. Duw de vergrendeling aan de
zijkanten naar binnen met behulp
van het geleverde verwijdergereedschap en schuif de montagehuls
van het apparaat.

mojoRTK_026

3. Schuif de montagehuls in het
geselecteerde slot, en zet deze
vast met behulp van de meest
praktische ombuiglipjes in de huls.

mojoRTK_027



Er bestaan diverse manieren om een radiosysteem te plaatsen. Soms wordt
de radio alleen vastgeklikt in de DIN huls, en soms moet worden bevestigd
met behulp van een schroef en moer aan de achterzijde van de radio.
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4. Als Virtual WrenchTM is aangeschaft
en uw systeem beschikt over een
GSM of HSDPA interne modem:
Neem dan de SIM kaarthouder uit de
behuizing en draai hem onderste
boven.
Leg de SIM kaart in de SIM kaarthouder met de chip omhoog. Draai
de SIM kaarthouder weer terug en zet
deze in het SIM kaartslot.

mojoRTK_028

1. Trek de AM/FM antennekabel
van het voertuig uit het slot en
sluit deze aan op de verloopkabel
van de mojoRTK set.

Aansluiten van
kabels

mojoRTK_029

2. Trek alle kabels, die moeten worden aangesloten op de achterzijde van het
console, inclusief de antennekabels, voeding, speakers, en CAN buskabels, door
de montagehuls.
3. Sluit alle antennekabels aan op de achterzijde van het console in deze volgorde:

a

mojoRTK_030
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b

c
d

e

a) De zwarte connector op de kabel
van de AM/FM antenne
b) De rode connector op de kabel van
de rode GPS sprietantenne
c) De paarse connector op de kabel
van de zwarte GPS sprietantenne
d) De blauwe connector op de kabel
van de zwarte GPS antenne
e) De groene connector op de kabel
van de rode GPS antenne

37
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4. Sluit alle overige kabels aan op de achterzijde van het console:

b
a
c
mojoRTK_031



a) Voedingskabel
b) Speakerkabels
c) CAN / NMEA kabel

Wij adviseren om een aardingskabel te gebruiken om de aardeconnector
van het console goed te verbinden met een blank metalen deel van de
tractor.

5. Schuif het console in de huls
en duw hem naar binnen
totdat u hem aan beide
zijden hoort vastklikken.

mojoRTK_008



Verifieer dat het console goed vast zit en niet kan bewegen. Als er nog
beweging mogelijk is, dan kan dit de prestaties verminderen.
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mojoRTK console

40

Voor het uitnemen van het mojoRTK console moeten het geleverde verwijdergereedschap in de hoeken van de frontplaats worden gestoken, totdat een klik wordt
gehoord of gevoeld. Duw de gereedschappen licht naar buiten en trek ze tegelijkertijd
naar achteren.

mojoRTK_007
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mojoRTK basisstation Bediening
Dit hoofdstuk bevat instructies voor de dagelijkse bediening van het mojoRTK basisstation.
Opladen/ ingebruikname
• De accu moet worden opgeladen voordat hij de eerste keer te wordt gebruikt,
omdat deze met een minimale lading wordt afgeleverd.
• Het toegestane temperatuurbereik voor opladen is 0°C tot +35°C/ +32°F tot
+95°F. Voor een optimale lading adviseren wij, waar mogelijk, de accu's bij een
lage omgevingstemperatuur (+10°C tot +20°C/+50°F tot +68°F) op te laden;.
• het is normaal dat de accu warm wordt tijdens het laden. Als de door Leica
Geosystems aanbevolen laders worden gebruikt, is het niet mogelijk de accu's te
laden als de temperatuur te hoog is.
• Voor nieuwe accu's of accu's, die lange tijd lagen opgeslagen (> drie maanden),
volstaat het om slechts een laad/ontlaad cyclus uit te voeren.
• Voor Li-Ion accu's is een enkele ontlaad en laadcyclus voldoende. Wij adviseren
dit proces uit te voeren als de aangegeven lading op de lader of op een Leica
Geosystems product beduidend verschilt met de werkelijk beschikbare accucapaciteit.

Werking/Ontladen
• De accu's kunnen worden gebruikt bij temperaturen van -20°C tot +55°C/-4°F tot
+131°F;
• Lage werktemperaturen verminderen de af te nemen capaciteit; zeer hoge werktemperaturen verminderen de levensduur van de accu's.

 Waarschuwing

Accu's, die niet door Leica Geosystems worden aanbevolen kunnen beschadigd raken
tijdens het laden of ontladen. Zij kunnen spontaan ontbranden en exploderen.
Voorzorgsmaatregel
Gebruik voor het laden of ontladen altijd door Leica Geosystems aanbevolen accu's.
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3.1

Basisstation opstellen



Er moeten geen accu's in het mojoRTK basisstation worden gezet of uitgenomen,
terwijl dit in bedrijf is of aangesloten op een externe voeding.
1. Neem het accudeksel los met behulp
van een platte schroevendraaier.
2. Zet de accu's in het basisstation, en let
op, dat ze correct worden geïnstalleerd.
Plaats het accudeksel terug.
Draai de schroeven niet te vast;
vastzetten tot 2,3 Nm/20 in-lb.

Accu's inzetten,
opladen

1


2

mojoRTK_032

3. Schroef de sprietantenne bovenop het
basisstation.
4. Sluit de stekker van de externe acculader aan op de achterzijde van het
basisstation. Deze stekker heeft een
key. Forceer de stekker niet. Als de
stekker eenmaal is aangesloten, draai
dan de moer handvast om de kabel aan
het basisstation te bevestigen.
5. Steek de stekker van de acculader van
het basisstation in een stopcontact en
laadt deze de accu's 24 uur opladen.
Als het opladen gereed is, kan de kabel
van de oplader worden losgenomen.

3

4

5

mojoRTK_005
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Basisstation
opstellen

2

4

3

1
mojoRTK_009

46
1. Trek de vergrendeling van de
statiefbenen open, twee per been,
en trek de statiefbenen uit tot de
gewenste lengte. De vergrendeling
kunnen de benen op iedere
gewenste lengte vastzetten.
2. Draai de handschroef bovenaan het
statief los en trek het bovenstuk
uit. Stel de hoogte in op het
gewenste niveau, en zet hem vast
door de handschroef vast te
draaien.
3. Vergrendel de benen in de
gewenste positie met behulp van de
klemschroef op de middenkolom.
4. Schroef het basisstation op het
statief.



•
•
•
•

•

•
•

Een normale opstelling heeft het statief ingesteld op maximale hoogte met de
benen ver uit elkaar.
Gebruik een zandzak of gewicht om de stabiliteit van het basisstation te verbeteren.
Bescherm het basisstation tegen dieren en boerderijapparatuur.
wees er op verdacht, dat andere apparatuur het basisstation kan storen. Hieronder vallen onder andere generatoren, radiozenders, elektrische apparatuur, en
andere basisstations.
Het basisstation moet op het statief worden gezet in het open veld. Het mag niet
worden opgesteld onder of vlak bij afdaken, bomen, watervlaktes, of luifels.
Ieder obstakel kan invloed hebben op de GPS en radio-ontvangst.
Het basisstation vereist een vrije zichtlijn naar de console. Voertuigen,
gebouwen, hekken, of bomen hebben allemaal invloed op de goede werking.
Bij gebruik van het basisstation in een permanente opgesteld referentiestation
kan een voedingskabel worden aangeschaft voor aansluiting op netspanning,
zodat er geen accu's meer nodig zijn. Neem contact op met Leica Geosystems of
uw plaatselijke agent voor verdere informatie.
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3.2

Basisstation Bediening

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

a

b

Voedings LED:
Opladen LED:

Eerste keer
gebruiken

c

d

e

f

AAN/UIT-toets
Escape / entertoets
Omhoogbladeren toets
Omlaagbladeren toets
OK toets/Selectie
Controle LED's voor voeding
en opladen

Rode LED gaat branden als het mojoRTK systeem in werking is.
Gaat oranje branden, als de accu's van het basisstation worden
opgeladen.
Gaat oranje knipperen, als de accu's van het basisstation geheel
zijn opgeladen.

Als het basisstation de allereerste keer wordt aangezet, dan zal een setup wizard
gaan lopen. Deze bevat twee elementen in de onderstaande volgorde:
• Taal; zie hoofdstuk "3.2.1 Wijzigen van de Taal"
• Regio; zie hoofdstuk "3.2.2 Regio Selectie"

Bediening

1. Let op, dat de setup van het basisstation volledig is uitgevoerd en dat de accu's
helemaal vol zijn.
2. Houdt de AAN/UIT-toets
twee of drie seconden ingedrukt, totdat het
scherm inschakelt.
3. Het scherm wordt actief en begint af te tellen, terwijl naar satellieten wordt gezocht.
Daarna gaat hij naar het hoofdmenu om de positie van het basisstation te bepalen.
4. Zolang het basisstation bezig is met de positieberekeningen, staat op het scherm

Geen fix… Even geduld.
5. Een aantal minuten nadat op

werd gedrukt, schakelt het scherm van Geen

fix… Even geduld naar Positie Gefixt.



Het opstarten van het basisstation kan verscheidene minuten duren als
gevolg van het downloaden van de GPS almanak. Opstarttijden kunnen ook
langer zijn na langere perioden van opslag.

6. Op dit moment heeft het basisstation zijn positie bepaald.
7. Controleer nu het ingestelde radiokanaal en let op, dat dit hetzelfde is als voor
het mojoRTK console. Het advies is om te beginnen met kanaal 0 tenzij u last van
storingen of interferentie hebt.



Als het basisstation niet binnen twee minuten een goede GPS fix kan verkrijgen, dan
schakelt het naar een "stille modus", waarin het systeem lijkt uit te schakelen en weer
op te starten. Dit kan maximaal drie keer gebeuren.
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3.2.1

Wijzigen van de Taal

Wijzigen van de
Taal, stap voor
stap

1. Blader met behulp van

, naar Instellingen en druk op

2. Blader met behulp van

, naar Taal en druk op

.

om een taal te selecteren en druk op

.

3. Gebruik

4. Verlaat het menu door drukken op de Escape toets
het hoofdscherm.

3.2.2

totdat u terug bent in

Regio Selectie

Regio selectie,
stap voor stap

1. Blader met behulp van

, naar Regio en druk op

2. Blader met behulp van

, naar Land en druk op

3. Gebruik




.

•
•

.
.

om de regio te selecteren, waarin u werkt en druk op

.

Het basisstation zal de geïntegreerde radio instellen en opnieuw starten.
Het basisstation is hierna gereed om posities door te geven.

Selectie van het juiste land zal helpen om sneller een optimale fix te bereiken.
Door een verkeerd land te selecteren, overtreedt u mogelijk wettelijke
verplichtingen.

3.2.3
Wijzigen van het
radiokanaal, stap
voor stap

Wijzigen van het radiokanaal
1. Gebruik de Blader Omhoog en Omlaag toetsen
bladeren en druk op de OK toets

om naar Kanaal te

.

2. Het huidige kanaal waarop het basisstation staat ingesteld zal worden getoond.
3. Om het kanaal te wijzigen van 0-4 Europa (0-9 Noord Amerika en Australië),
gebruik

en druk op

voor uw selectie.

4. Het basisstation geeft aan: Kanaal gewijzigd en is gereed voor gebruik.



Onthoudt de kanaalinstelling. Let op, dat hetzelfde kanaal staat ingesteld op het
mojoRTK console of het systeem zal niet functioneren.
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3.2.4
Activeren /
deactiveren van
GLONASS,
stap voor stap

Activeren/ Deactiveren van GLONASS



GLONASS is de Russische versie van het Amerikaanse GPS systeem. De
mojoRTK kan worden geactiveerd om gebruik te maken van de GLONASS
satellieten. Om de GLONASS satelliet software upgrade te kunnen
gebruiken moet GLONASS worden ingeschakeld op het mojoRTK console.

1. Blader met behulp van

, naar Instellingen en druk op

2. Blader met behulp van

, naar GLONASS en druk op

3. Gebruik



.

om GLONASS in te schakelen of uit te schakelen en druk op

.

Als deze optie wordt geselecteerd, dan zal het basisstation opnieuw
starten. Dit duurt ongeveer een minuut.

4. Om dit menu te verlaten,



.

indrukken, totdat u terug bent in het hoofdscherm.

GLONASS wordt standaard geactiveerd, het wordt aangeraden dit te deactiveren als
het mojoRTK console niet staat ingesteld om GLONASS te ontvangen, omdat hierdoor
het basisstation langer op de accu's kan werken.

3.2.5
Afstellen contrast,
stap voor stap

Afstellen Contrast
1. Blader met behulp van

, naar Instellingen en druk op

2. Blader met behulp van

, naar Contrast en druk op

.

, om % contrast te selecteren en druk op

.

3. Gebruik
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3.2.6

Software Upgrade

Software upgrade,
stap voor stap



Let er op, dat tijdens het uitvoeren van een software update, de accu's zijn
opgeladen en het basisstation is aangesloten op de externe voeding. Het
is van vitaal belang, dat het apparaat niet wordt uitgeschakeld tijdens een
upgrade.
Zie hoofdstuk "B.3 Formatteren van USB sticks" voor belangrijke informatie
over het gebruik van USB sticks in combinatie met de mojoRTK producten.

1. Blader met behulp van

, naar Service en druk op

2. Blader met behulp van

, naar Software Upgrade en druk op

.
.

3. Steek de USB stick met de nieuwe software in de USB poort.
4. Druk op
om de getoonde softwareversie te selecteren. Selecteer de
gewenste versie, als de USB stick meerdere softwareversies bevat.
5. De huidige en de nieuwe softwareversies zullen worden getoond. Druk op
om
te vervolgen.
Een software upgrade bestaat uit een aantal stappen, die op het scherm
zullen worden getoond: Controleren, Wissen, Installeren, Uitschakelen, en
Laden. Dit zal enkele minuten duren.



6. Als u geen software upgrade wilt uitvoeren, druk dan op
in het hoofdscherm.

totdat u terug bent

3.2.7
Terugdraaien
Software,
stap voor stap

Terugdraaien Software



Let er op, dat tijdens het uitvoeren van een software update, de accu's zijn
opgeladen en het basisstation is aangesloten op de externe voeding. Het
is van vitaal belang, dat het apparaat niet wordt uitgeschakeld tijdens het
terugdraaien.

1. Blader met behulp van

, naar Service en druk op

2. Blader met behulp van

, naar Software Terugdraaien en druk op

3. Gebruik
druk op




.
.

om Ja of Nee te kiezen om de softwareversie te selecteren en
de selectie te activeren.

Het terugdraaien van software bestaat uit een aantal stappen, die op het
scherm zullen worden getoond: Controleren, Wissen, Installeren, Uitschakelen, en Laden. Dit duurt ongeveer een minuut.

Het terugdraaien van software is alleen mogelijk als er vroeger een oudere versie van
de software op het basisstation werd geïnstalleerd.
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3.2.8
Reset fabrieksinstellingen,
stap voor stap

Resetten naar de Fabrieksinstellingen
1. Blader met behulp van

, naar Instellingen en druk op

2. Blader met behulp van

, naar Reset Instellingen en druk op

3. Druk nog eens op



Oproepen
systeeminformatie, stap voor
stap

.

om de instellingen te resetten.

Als deze optie wordt geselecteerd, dan zal het basisstation opnieuw
starten. Dit duurt ongeveer een minuut.

4. Om dit menu te verlaten,

3.2.9

.

indrukken, totdat u terug bent in het hoofdscherm.

Systeeminformatie
1. Blader met behulp van
2. Blader met behulp van
3. Met behulp van

, naar Service en druk op

.

, naar Systeeminfo en druk op

.

kunnen het serienummer, firmwareversie en software-

versie, ontsluitcodestatus, en huidige positie worden bekeken.
4. Druk als u klaar bent op

totdat u terug bent in het hoofdscherm.

3.2.10
Gebruik van
overige functies,
stap voor stap

Overige Functies



Dit menu wordt gebruikt voor de handmatig invoer van de ontsluitcode
voor aangeschafte instrumentfuncties, bijvoorbeeld extra Data Formaten.

1. Blader met behulp van

, naar Service en druk op

2. Blader met behulp van

, naar Kenmerken Toevoegen en druk op

3. Gebruik

om elke letter of cijfer te vinden en druk op

totdat de gehele code is ingevoerd; gebruik

.
.

. Herhaal dit

om zo nodig een positie terug te

gaan.
4. Controleer het nummer en druk op




als het correct is.

Het basisstation moet mogelijk opnieuw starten om de nieuwe functie te
activeren.

Neem contact op met Leica Geosystems of uw plaatselijke agent voor verdere
informatie.
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3.2.11

Selecteren van dataformaten (indien beschikbaar)

Algemene
informatie

De optie: Extra Dataformaten kan samen met de ontsluitcode worden aangeschaft.
De opties zijn:
• mojo1 [standaard]
• CMR
• RTCM3.0
De verschillende dataformaten worden gebruikt wanneer de mojoRTK console wordt
ingezet in combinatie met GPS apparaten, die niet het eigen mojo1 formaat ondersteunen, dat standaard wordt gebruikt.
Zonder de ontsluitcode wordt de keuze voor dit menu niet getoond.

Selecteer
dataformaten,
stap voor stap

1. Blader met behulp van

, naar Instellingen en druk op

2. Blader met behulp van

, naar Dataformaat en druk op

3. Gebruik



.
.

om het gewenste formaat te selecteren en druk op

.

Neem contact op met Leica Geosystems of uw plaatselijke agent voor verdere
informatie.

3.2.12

Instellen Positiemodus (indien beschikbaar)

Algemene
informatie

Deze optie kan samen met de ontsluitcode worden aangeschaft.
De opties zijn:
• Terug naar Vorige [standaard]
• Vaste Positie
• Eerste Fix
• Gemiddelde
Zonder de ontsluitcode wordt de keuze voor dit menu niet getoond.

Instellen
Positiemodus,
stap voor stap

1. Blader met behulp van
2. Gebruik

, naar Instellingen en druk op

.

, en blader naar Positiemodus. Hierdoor wordt aangegeven welk

type positiefix wordt gebruikt.
3. Als u het positietype wilt wijzigen, gebruik dan
4. Als u het positietype niet wilt wijzigen, druk dan op
het hoofdmenu.



en druk op

.

om terug te keren naar

Neem contact op met Leica Geosystems of uw plaatselijke agent voor verdere
informatie.
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4

De eerste keer opstarten van het mojoRTK Console

4.1

Instellen van het mojoRTK Console

Instellen van het
console

Voordat het mojoRTK console in de tractor wordt gestart:
• Zorg, dat het basisstation staat opgesteld en een positiefix heeft, zoals
beschreven in hoofdstuk "3 mojoRTK basisstation Bediening".
• Let op het kanaalnummer waarop het basisstation staat ingesteld (standaard is
dit kanaal 0).

1. Houdt
circa 2-3 seconden ingedrukt en het
apparaat zal inschakelen en het Leica logoscherm zal verschijnen.

Introductie
Welkom bij de
mojoRTK Setup Wizard
Druk op Ok om te vervolgen
Ok
S mojoRTK 001

2. Druk op

om te vervolgen.

De mojoRTK Setup Wizard bestaat eigenlijk uit drie wizards die achter elkaar
worden afgelopen:
• Systeem Wizard,
• Voertuig Wizard, en
• Basisradio Wizard.
Deze wizards leiden u door het proces van instellen.
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4.2
systeem Wizard,
stap voor stap

Systeem Wizard
1. Gebruik de hoofdknop om Taal te selecteren, en druk dan op
2. Gebruik de hoofdknop om Regio te selecteren,
en druk dan op

.
Regio

.
Selecteer regio
Noord Amerika
Ok
S_mojoRTK_002

3. Gebruik de hoofdknop om Meeteenheden (US
Standaard of Metrisch) te selecteren en druk
op

.

Eenheden
Selecteer eenheden
US Standaard
Ok
S_mojoRTK_003

4. Gebruik de hoofdknop om het schermcontrast
naar uw voorkeur in te stellen. Het contrast
veranderd als u aan de hoofdknop draait.
Druk op
bereikt.

Contrast

als u de gewenste instelling hebt
62%
S_mojoRTK_004

5. Gebruik de hoofdknop om de helderheid van de schermverlichting bij te
stellen en druk op

als de instelling naar uw zin is.
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4.3
Voertuig Wizard,
stap voor stap

64

Voertuig Wizard
1. De Voertuig Wizard start met de oriëntering van de mojoRTK. De mojoRTK oriëntatie beschrijft de oriëntering van het console in de tractor.

90°

0°
mojoRTK_010

-90°

Druk op
en stel het getal in, dat
overeenkomt met hoe het systeem is
bevestigd in de cabine.
Als het systeem recht voor u is
gemonteerd (als u in de stoel zit), dan
moet de instelling 0° zijn. Als het
systeem zich 90° rechts van u
bevindt, dan moet de instelling 90°
zijn. Als het systeem zich 90° links van
u bevindt, dan moet de waarde -90°
zijn. Druk op
als u de juiste
waarde hebt ingevoerd.



Voor de tests die volgen, moet u met de tractor rijden en in een open gebied zijn, met
voldoende bewegingsruimte.

2. Rijdt met de tractor naar vlak terrein en druk op
als u volledig stilstaat. Het mojoRTK console
zal automatisch een terreinafstelling uitvoeren.

Terreincompensatie
Ga naar vlak terrein en
druk op Ok na stoppen.

Overslaan

OK

S_mojoRTK_005

Beweeg het voertuig niet, totdat dit wordt
aangegeven. Om de afstelling zo accuraat
mogelijk uit te voeren is het nuttig om beide
voorwielen duidelijk op de grond te markeren.

Terreincompensatie
Er wordt nu afgestemd. Niet
bewegen voordat dit gereed is.

S_mojoRTK_006
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3. Als dit gereed is zal het console vragen om het
voertuig om te draaien. Draai het voertuig 180°
om en ga terug naar dezelfde positie. Druk op
als u weer terug bent op dezelfde plek en
volledig stil staat.

Terreincompensatie
Draai het voertuig
om. Druk op Ok na het
stoppen.
OK
S_mojoRTK_007

Het afstellen van de terreincompensatie zal
verder gaan. Beweeg het voertuig niet totdat
dit gereed is.

Terreincompensatie
Er wordt nu afgestemd.
Niet bewegen voordat dit
gereed is.

S_mojoRTK_008

4. Het console geeft aan: Afstellen gereed.
Het voertuig mag nu worden verplaatst.
Druk op

om te vervolgen.

Terreincompensatie
Afstellen gereed.
Aanpassing is noodzakelijk
als u een Kwaliteit
Waarschuwing ontvangt.
OK
S_mojoRTK_046

5. Het volgende scherm is voor het afstellen van
het kompas, en het console zal vragen om naar
een vlak en open locatie te rijden. Druk op
als u dit hebt gedaan.

Afstellen kompas
Ga naar een vlak
open gebied, druk op Ok
als u gereed bent.
Overslaan



OK

S_mojoRTK_009

U hebt voldoende ruimte nodig voor de volgende afstelbewerking.

Wees er op verdacht, dat het afstellen van het kompas kan mislukken als:
• de snelheid van het voertuig te hoog is of niet constant tijdens het afstellen.
• het afstellen wordt uitgevoerd onder, boven of vlakbij metalen objecten.
• het afstellen wordt uitgevoerd onder, boven of vlakbij stroomkabels.
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6. Het console zal vragen om langzaam in cirkels te
rijden.

Afstellen kompas
Rijdt langzaam in cirkels.
Afstellen deel 1 loopt.

S_mojoRTK_010

Rijdt langzaam (onder de 3,2 km/u of 2 mph) in
cirkels in een richting, totdat het console
aangeeft, dat beide afstelbewerkingen van het
kompas (deel 1 en 2) gereed zijn.

Afstellen kompas
Rijdt langzaam in cirkels.
Afstellen deel 2 loopt.

S_mojoRTK_011

Het console zal nu aangeven Kompasafstelling
geslaagd. Druk op
om te vervolgen. U kunt
het voertuig nu stoppen.

Afstellen kompas
Kompas afstellen gelukt.

OK
S_mojoRTK_012

7. Gebruik de hoofdknop om het voertuigtype of
de stuurset te selecteren voor uw installatie en
druk op
. U krijgt nu als het goed is een
melding, die de status aangeeft van de stuursetcommunicatie, bijvoorbeeld CAN Bus
verbonden, Stuurset actief.



Voertuigtype
Selecteer voertuigtype
Geen
OK
S_mojoRTK_013

Op dit punt kunnen er nog extra stappen nodig zijn, of zelfs later, afhankelijk van het geselecteerde voertuigtype of stuurset.

8. Het volgende scherm geeft aan, dat nu de Antenneseparatie moet worden
ingevoerd. Let op, dat u de afstand tussen het hart van de zwarte en de rode
GPS antennes nauwkeurig opmeet. Zie hoofdstuk "Positie van de GPS antennes",
pagina 27. Druk op



om te vervolgen.

Meet vanaf de gegoten stip in het midden op de antenne.
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9. Gebruik de hoofdknop en/of de 1.2.3 toetsen
om de afstand in te voeren tussen de zwarte en
de rode GPS antennes op het dak en druk op
daarna op

Ant. Separatie

0.82 m

.

S_mojoRTK_014

10. Het volgende scherm geeft aan, dat nu de rode antenne offset moet worden
ingevoerd. De rode antenne offset is de afstand van de hartlijn van de tractor
naar het midden van de rode antenne. Deze afstand zou ongeveer de helft
moeten zijn van de antenneseparatie als de antennes correct zijn geïnstalleerd.
Meet de rode antenne offset op, om u te verzekeren van optimale systeemprestaties. Zie hoofdstuk "Positie van de GPS antennes", pagina 27. Druk op
te vervolgen.

om

11. Gebruik de hoofdknop en/of de 1.2.3 toetsen
om de op het dak opgemeten rode antenne
offset in te voeren. Druk op

Rode Ant. Offset

als u gereed bent.

0.41 m
S_mojoRTK_015

12. Het volgende scherm geeft aan, dat nu de Voertuighoogte moet worden ingevoerd. De voertuighoogte is de gemeten afstand vanaf de grond naar de onderzijde van de rode GPS antenne. Druk op

om te vervolgen.

13. Gebruik de hoofdknop en/of de 1.2.3 toetsen

Voertuighoogte

om de voertuighoogte in te voeren. Druk op
als u gereed bent.

2 .95m
S_mojoRTK_016
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4.4

Basisradio Wizard
1. De Basisradio Wizard begint met het Basisradio Kanaal. Gebruik de hoofdknop
om het basisradiokanaal te selecteren. Het advies is om te beginnen met kanaal

Basisradio Wizard,
stap voor stap

0 tenzij u last hebt van storingen of interferentie. Druk op



als u gereed bent.

De kanaal op het basisstation moet hetzelfde zijn als het console. Voor informatie
over het wijzigen van het kanaal, zie hoofdstuk "3.2.3 Wijzigen van het radiokanaal".
2. Het scherm geeft nu de Basisradio Status weer. Dit is de status van de
verbinding met de basis.



•

•

Als het land is gewijzigd, dan kan dit scherm soms niet verschijnen. Als de basis
status niet goed is, probeer dan het basisstation op een ander kanaal te zetten.
Druk op
als u gereed bent.
Het basisstation moet op hetzelfde kanaal staan ingesteld als om een goede
signaalsterkte en data ontvangst te verkrijgen.
3. Als de status van basis niet goed is, probeer dan eerst een ander kanaal op het
basisstation en daarna op het mojoRTK console door indrukken van de Escape
toets
op het console om terug te gaan naar het instelmenu van de basis. Let
ook op, dat zowel het basisstation en het console staan ingesteld op dezelfde regio.

4.5
Initiële Instel
Wizard afronden,
stap voor stap

Afronden van de Initiële Instel Wizard
1. Op dit punt aangekomen zal het display aangeven Setup is gereed, instellingen
zijn afgerond. Druk op
2. Druk op

om het apparaat opnieuw te starten.

om het console opnieuw te starten.

3. Tijdens het uitschakelen van het systeem zullen enkele elementen van de configuratie in het apparaat worden geprogrammeerd. Wees geduldig en schakel het
apparaat niet uit in dit stadium.
4. Het systeem schakelt zichzelf uit en zal zelf weer opstarten. Als voor enige reden
het systeem niet zelf weer inschakelt, zet het dan aan met



.

U moet mogelijk nog een aanvullende afstemming uitvoeren van de stuurset;
dit is afhankelijk van de stuurset. Zie www.mojoRTK.com voor het afstemmen van
uw specifieke stuurset.
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5

Afstellen

Algemene
informatie

De afstelling van de mojoRTK wordt fabriekshalve gebaseerd op het geselecteerde
voertuig/stuursettype en moet daarom een goed uitgangspunt zijn voor het verder
verfijnen van de afstelling. Om de afstelling van het systeem te verfijnen zijn vier
parameters beschikbaar:
• Gevoeligheid
• Agressiviteit
• Overshoot
• Snelheidcorrectie



Voor optimale prestaties moet de afstelling van het systeem worden afgestemd op
uw stuurset/voertuig.

5.1

Afstelwizard

Algemene
informatie

Gevoeligheid, Agressiviteit, Overshoot, en Snelheidcorrectie kunnen worden
gevonden in de Voertuig Afstelwizard.



•
•

Stel de onderstaande parameters correct af bij 5 km/u / 3 mpu en vervolgens
hoeft u alleen nog de snelheid te corrigeren.
De instellingen in de Afstelwizard worden meteen toegepast maar worden niet
opgeslagen totdat op

•

Leica mojoRTK, Afstellen

wordt gedrukt.

Sommige stuursets/voertuigen hebben geen afstelling nodig, dus deze wizard
kan vervangen zijn door een die specifiek is voor uw geselecteerde stuurset/voertuig.
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5.2

Gevoeligheid

Instellen van de
Gevoeligheid

De gevoeligheid bepaalt de snelheid, waarmee de tractor draait en hoe gevoelig hij
is, wanneer hij op de werkbaan zit. De gevoeligheid zal de enige parameter zijn, die
nog moet worden bijgesteld om de stuurprestaties aan te passen aan de actuele
werksituatie nadat het afstellen is afgerond.
1. Gevoeligheid is het eerste element in de menudialoog. Druk op

om het menu op te roepen.

Menu
Gevoeligheid

85%

Baanbreedte

5.00m

Roading

Ja

Basis Kanaal

1

S_mojoRTK_018

2. Gebruik de hoofdknop om tussen menuregels te

Gevoeligheid

wisselen en druk op
om de gevoeligheid op
te roepen.
3. Gebruik de hoofdknop om de Gevoeligheid af te
stellen, en druk op
slaan.

85

om de instelling op te
0cm
S mojoRTK 019

Explicatie

•
•
•

De gevoeligheid kan worden ingesteld tussen 50% en 150%. De standaard
instelling is 100%.
Over het algemeen, een hogere gevoeligheid is voor lagere rijsnelheden,
een lagere gevoeligheid is voor hogere snelheden.
Verschillende gevoeligheidsinstellingen en hun effect op de werkbaan:

150%
100%

50%

mojoRTK_011
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5.3

Agressiviteit

Instellen van de
agressiviteit

De agressiviteit bepaalt de snelheid waarmee de tractor naar de werkbaan gaat en
hoe goed hij deze volgt. Let bij het instellen van de agressiviteit op deze kwaliteiten:
1. Gebruik de hoofdknop om de Agressiviteit af te
stellen, en druk op
slaan.

Agressiviteit

om de instelling op te

115
0cm
S mojoRTK 021

Explicatie

Verschillende agressiviteitinstellingen en hun effect op de werkbaan:
150%

100%

50%
mojoRTK_012

De standaard instelling is 100%.

5.4

Overshoot

Instellen van de
overshoot

De waarde voor overshoot bepaalt de snelheid waarmee de tractor de werkbaan
nadert en de snelheid waarmee de tractor zal bijdraaien bij het naderen van de baan.
Een lage waarde heeft tot gevolg, dat de tractor langer voor de werkbaan blijft terwijl
een hoge waarde tot gevolg heeft dat de tractor de werkbaan snel nadert en mogelijk
er voorbij rijdt.
1. Gebruik de hoofdknop om de Overshoot af te
stellen, en druk op
slaan.

Overshoot

om de instelling op te

120
0cm
S_mojoRTK_022
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Explicatie

Verschillende overshootinstellingen en hun effect op de werkbaan:

150%

100%
50%

mojoRTK_013

De standaard instelling is 100%.

5.5

Snelheidcorrectie

Instellen van de
snelheidcorrectie

De snelheidcorrectie moet worden gebruikt om de prestaties van de besturing bij te
stellen voor snelheden groter dan de afstelsnelheid van 5 km/u / 3 mpu. Normaal kan
het voertuig iets heen en weer sturen bij hogere snelheden, en dit kan worden voorkomen door de snelheidcorrectie te verlagen. Als het voertuig onvoldoende de werkbaan volgt bij de gewenste snelheid, verhoog dan de snelheidcorrectie.
1. Gebruik de hoofdknop om de Snelheidcorrectie
af te stellen, en druk op
te slaan.

Snelheidaanpassing

om de instelling op

120
0cm
S mojoRTK 023



De snelheidcorrectie heeft geen effect bij snelheden van 5 km/u / 3 mpu of lager.
.
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5.6

Afsteltips

Algemene
afsteltips

Tijdens het afstellen moet elke parameter apart worden behandeld, hoewel zij elkaar
onderling kunnen beïnvloeden.
Bij het afstellen van:
• draaisnelheid en stuurcorrecties op de baan: gebruik Gevoeligheid.
• vasthouden aan de baan, oscillaties, en werkbaan naderingsnelheid: gebruik
Agressiviteit.
• hoeveelheid overshoot of undershoot: gebruik Overshoot.
• variaties in snelheid: gebruik Snelheidcorrectie.
Regel al deze parameters correct af bij 5 km/u / 3 mpu, en gebruik vervolgens alleen
de Snelheidcorrectie bij het afstellen voor hogere snelheden.

Gedetailleerde
afsteltips

Symptoom

Oplossing

Tractor nadert de werkbaan te langzaam.

Vergroot de Agressiviteit.

Tractor nadert de werkbaan te snel of de tractor
oscilleert om de baan.

Verklein de Agressiviteit.

Tractor gaat rechtuit rijden voordat de werkbaan is Vergroot de Overshoot.
bereikt.

Symptoom

Oplossing

Tractor rijdt voorbij de werkbaan en komt dan
terug op de baan.

Verklein de Overshoot.

Tractor draait heel langzaam naar de werkbaan
toe.

Vergroot de Gevoeligheid.

Tractor draait snel naar de werkbaan en stuurt
steeds bij op de baan.

Verminder de Gevoeligheid.

Tractor oscilleert, maar alleen bij hogere snelheden.

Verminder de Snelheidcorrectie.

Tractor houdt de werkbaan niet vast bij hogere
snelheden.

Vergroot de Snelheidcorrectie.

Leica mojoRTK, Afstellen

83

Leica mojoRTK, Normale Systeembediening

6

Normale Systeembediening

6.1

Opstarten van het systeem

Opstarten,
stap voor stap

84

1. Start het basisstation in een open gebied en in zicht van het console.
Zie hoofdstuk "3.1 Basisstation opstellen" voor verdere informatie.
2. Houdt
2-3 seconden ingedrukt om het mojoRTK console in het voertuig te
starten. Wacht ongeveer een minuut totdat het systeem is opgestart.
3. De mojoRTK bedieningseenheid is gereed voor gebruik als de Auto-stuur Uit /
Gereed LED rood gaat branden.



De Auto-stuur Uit / Gereed LED is de belangrijkste manier om te zien of het systeem
klaar is om te gaan sturen.

6.2

Instellen referentiepunten (of A-B punten)

Algemene
informatie

De referentiepunten worden gebruikt om in het veld een lijn te definieren, waaraan
alle werkbanen parallel zullen lopen. De referentiepunten moeten worden ingesteld,
voordat auto-stuur kan worden gebruikt.


Instellen
referentiepunten,
stap voor stap

Voordat referentiepunten kunnen worden ingesteld, moet het systeem een
goede positiefix hebben. Als auto-stuur niet is ingeschakeld en het systeem
heeft een goede positiefix, dan zal de Auto-stuur Gereed LED gaan
branden.

1. Positioneer het voertuig waar u in het veld wilt gaan beginnen (Referentiepunt
A).
2. Druk tweemaal op

om het instellen van

Referentiepunt A te starten. Druk op
Referentiepunt A in te stellen of druk op

Druk op
[OK] om
Punt A in
te stellen

om
om

af te breken.
S_mojoRTK_024

3. Rijdt nu naar het gewenste eindpunt in het veld (Referentiepunt B).
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De minimale afstand moet 30 meter (100 feet) zijn. Hoe groter de afstand
tussen de referentiepunten, hoe beter de nauwkeurigheid van de werkbaan. Stel bij voorkeur de referentiepunten in op de uiteinden van het veld.

4. Druk op

om Referentiepunt B in te stellen.

Druk op
[OK] om
Punt B in
te stellen

S_mojoRTK_025



Als opslag van werkbanen is geactiveerd op uw mojoRTK console, zie dan hoofdstuk
"6.14 Werkbaanopslag".

6.3

Instellen van de Werkbreedte

Algemene
informatie

De baanbreedte bepaalt de onderlinge afstanden tussen de werkbanen. Deze
afstand komt overeen met de breedte van het gebruikte werktuig.

Instellen
baanbreedte,
stap voor stap

1. Druk in het hoofdnavigatiescherm op

om het hoofdmenu op te roepen en

selecteer Baanbreedte door indrukken van

.

2. Als de getoonde afmetingen kloppen, druk dan op

.

3. Gebruik
of de hoofdknop om de baanbreedte in te stellen op de gemeten breedte van
het werktuig - van eind tot eind.
Stel eerst het gehele getal in op de gewenste
waarde en druk dan op
, hierna kan de fractie
(het deel na het decimaalteken) worden ingesteld.
4. Druk op

Baanbreedte

12 .00m
S_mojoRTK_027

om de nieuwe instelling te bevestigen.
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6.4

Instellen van de werktuig offset

Algemene
informatie

De werktuig offset wordt gebruikt als het midden van het werktuig niet in lijn ligt met
het midden van het voertuig. Hij wordt gebruikt om de route van het voertuig aan te
passen aan excentrische werktuigen.

Instellen
werktuig offset,
stap voor stap

1. Druk op

in het hoofd besturingscherm om het hoofdmenu op te roepen.

2. Gebruik de hoofdknop om Instellingen te selecteren, en druk dan op
3. Gebruik de hoofdknop om Geleiding te selecteren, en druk dan op

.
.

4. Gebruik de hoofdknop om Werktuig Offset te selecteren. De huidige breedte
wordt getoond aan de rechterzijde van het scherm. Druk op
breedte te wijzigen.

om de werktuig-

5. Gebruik

of de hoofdknop om een

Werktuigbreedte

nieuwe werktuig offset in te stellen.

10 .00m
Rechts



S_mojoRTK_029

Als u in de stoel zit van het voertuig, als het midden van het werktuig
1 m/3 ft uit het midden van het voertuig aan uw rechter kant zit, dan is de
werktuig offset 1.00 m/36.00” Rechts. Op dezelfde manier, als het werktuig 1 m/3 ft links van het midden van het voertuig zit, dan is de werktuig
offset 1.00 m/36.00” Links.

6. Druk op

om de nieuwe instelling te bevestigen.

7. Om af te breken zonder de nieuwe instelling vast te leggen, druk op
terug bent in het hoofd besturingscherm.
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6.5

Gebruik van Auto-stuur

Algemene
informatie



Gebruik van
Auto-stuur,
stap voor stap

Als Auto-stuur niet is ingeschakeld en het systeem heeft een goede positiefix, dan zal het rode licht rechts van de hoofdknop gaan branden.

1. Voordat Auto-stuur kan worden ingeschakeld, moet het systeem een goede
positiefix hebben.
2. Stuur het voertuig naar de gewenste lijn en druk op
Het besturingsysteem zal het voertuig nu geleiden.

tijdens het rijden.

3. Schakel het automatisch besturingsysteem uit door indrukken van
.
Auto-stuur zal ook uitschakelen als u het stuurwiel naar links of rechts draait
(als dit in uw voertuig wordt ondersteund) of als u volledig tot stilstand komt.



•
•

Zie hoofdstuk "6.6 Roading" voor details over de Roading beveiligingen.
Sommige voertuigen/stuursets kunnen een eigen inschakelknop hebben, die de
functionaliteit van de mojoRTK console inschakelknop vervangt.

6.6

Roading

Algemene
informatie

De Roading functie is een veiligheidsmaatregel bedoeld om te voorkomen, dat Autostuur wordt ingeschakeld, waar dat niet moet, zoals tijdens het rijden op de weg of
vlak bij obstakels.
Elke keer als het mojoRTK console wordt ingeschakeld, wordt Roading ook
ingeschakeld; dit schakelt auto-stuur uit.

Schakel roading uit

Er zijn twee manieren om Roading uit te schakelen:
•

Druk in het navigatiescherm op
naar Roading, en druk op
Druk op

•

om het menu op te roepen, blader omlaag

.

om terug te gaan naar het navigatiescherm.

Als u auto-stuur probeert in te schakelen met ingeschakelde Roading, dan zal het
console vragen om de bevestiging, dat u Roading wilt uitschakelen. Als u autostuur wilt gebruiken en daarom Roading wilt uitschakelen, draai dan de hoofdknop linksom naar Ja en druk op

.

Als u Roading niet wilt uitschakelen, bijvoorbeeld omdat u per ongeluk op



drukte, druk dan op

.

De Roading functie moet altijd zijn ingeschakeld als het activeren van geleiding kan
leiden tot schade of verwondingen, bijvoorbeeld tijdens het rijden op de weg.
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6.7

mojo Functie

Algemene
informatie

De mojo functie maakt het mogelijk om automatisch de A-B lijn aan te passen ten
opzichte van uw huidige positie.

Gebruik van de
mojo functie,
stap voor stap

1. Druk op

om de toetsopties te tonen.

A-B
mojo

GG

2. Druk nog eens op
. U wordt gevraagd om naar
de juiste positie te rijden.

mojo Veldbreedte
Rijdt het voertuig
handmatig naar de
correcte positie voor
de huidige werkbaan en
druk op Ok

3. Druk op
als u eenmaal in positie bent, en de A-B lijn zal worden aangepast
op de huidige positie.

6.8


Handmatig
instellen
verschuiven AB,
stap voor stap

De verschuiven AB handmatig instellen
De verschuiven AB wordt gebruikt om de oorspronkelijke AB lijn te verplaatsen naar
een nieuwe gewenste locatie. Dit zal meestal worden gebruikt als het basisstation
werd verplaatst. De verschuiven AB kan handmatig of automatisch worden ingesteld.
Dit hoofdstuk beschrijft het handmatig instellen.

1. Druk op

in het hoofd besturingscherm om het hoofdmenu op te roepen.

2. Gebruik de hoofdknop om Instellingen te selecteren, en druk dan op
3. Gebruik de hoofdknop om Geleiding te selecteren, en druk dan op

.
.

4. Gebruik de hoofdknop om verschuiven AB te selecteren. De huidige breedte
wordt getoond aan de rechterzijde van het scherm. Druk op
verschuiven AB te wijzigen.
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5. Gebruik

of de hoofdknop om een

Veldbreedte

nieuwe verschuiven AB in te stellen.

1.00m
S_mojoRTK_047

6. Druk op

om de nieuwe instelling te bevestigen.

7. Om af te breken zonder de nieuwe instelling vast te leggen, druk op
terug bent in het hoofd besturingscherm.

totdat u

6.9

Instellen van de voertuiggevoeligheid

Algemene
informatie

De voertuiggevoeligheid veranderd de gevoeligheid van de tractorbesturing.
Hoe hoger de gevoeligheid, des te sneller het voertuig zal reageren; hoe lager de
gevoeligheid, des te langzamer het voertuig zal reageren tijdens het sturen.

Instellen voertuiggevoeligheid, stap
voor stap

1. Druk in het navigatiescherm op

om het menu op te roepen.

2. Gebruik de hoofdknop om Instellingen te selecteren, en druk dan op
3. Wijzig het Gevoeligheidsniveau met behulp van
de hoofdknop of

en

.

Gevoeligheid

.

50%
S_mojoRTK_033

4. Druk op

om de nieuwe instelling te bevestigen.

5. Als u klaar bent, druk dan op

om de geselecteerde waarde op te slaan, of druk op

totdat u terug bent in het navigatiescherm als u de oude instelling wilt houden.

Leica mojoRTK, Normale Systeembediening

95

96

Leica mojoRTK, Normale Systeembediening

6.10
Nakijken van het
serienummer,
stap voor stap

Nakijken van het serienummer
1. Druk in het navigatiescherm op

om het menu op te roepen.

2. Gebruik de hoofdknop om Service te selecteren, en druk dan op

.

3. Gebruik de hoofdknop om Statistieken te selecteren, en druk dan op
4. Gebruik de hoofdknop om Serienummers te
selecteren, en druk dan op

.

.

Serienummers
Artikel

675502

Eenheidnummer

000107

GSM355633000697994
ME3 Serieel BYY08091198
S_mojoRTK_035

5. Gebruik de hoofdknop om op en neer te bladeren door de lijst van alle serienummers opgeslagen in het systeem.
6. Om dit menu te verlaten,
scherm.

indrukken, totdat u terug bent in het navigatie-

6.11

Systeemherstel

Algemene
informatie

Als u per ongeluk de taal verkeerd hebt ingesteld en de menu's niet begrijpt, of u hebt
het contrast aangepast en u kunt het scherm niet meer lezen, dan bestaan er
speciale toetsenreeksen, waarmee de standaard taal en contrast weer kunt instellen.

Herstellen van
de taal

Om de taal te herstellen, druk driemaal op

Herstellen van het
contrast

Om het contrast te herstellen, druk driemaal op

Herstellen van de
fabrieksinstellingen

Om de menuoptie te activeren in het Hoofdmenu, druk driemaal op

Systeem
uitschakelen

Voor een niet-reagerend systeem, houdt
10 seconden ingedrukt om uit te schakelen. Het systeem zal uitschakelen als de toets wordt losgelaten.

driemaal

, en binnen 8 seconden, gevolgd door

daarna driemaal

driemaal

gevolgd door driemaal
.

gevolgd door driemaal

, en binnen 8 seconden, gevolgd door

, daarna driemaal
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6.12

Netwerk RTK



Dit is een optionele software upgrade voor het basismodel in alle regio's.

Voordelen

98

De Netwerk RTK functie maakt het mogelijk om het mojoRTK console te gebruiken
zonder de de noodzaak van een lokaal basisstation. De RTK correcties worden in plaats
daarvan via het Internet ontvangen van een netwerkprovider met behulp van de interne
modem van het console. De Netwerk RTK functie vervangt het lokale basisstation door
een netwerk van permanente basisstations beheerd door de netwerkprovider.
Netwerk RTK biedt zeer snelle convergentietijden (vergelijkbaar met die bij gebruik
van het mojoRTK basisstation) vergeleken met andere beschikbare bronnen van RTK
correcties.
De Netwerk RTK basisstations zijn van geodetische kwaliteit en staan op vaste posities, en bieden zo herhaalbare nauwkeurigheid door de jaren heen.

Beperkingen

Netwerk RTK kan alleen worden gebruikt als er een goede Internetverbinding beschikbaar is. Internetverbindingen worden alleen ondersteund via de interne modem van het
mojoRTK console en dus moet er GPRS dekking zijn in het gebied waar u gaat werken.
Om Netwerk RTK te kunnen gebruiken, moet u binnen bereik van het gebruikte
netwerk zijn. Er worden alleen RTK correcties ondersteund in de CMR, CMR+ of
RTCM 3 formaten. GLONASS wordt alleen ondersteund door het RTCM 3 formaat.

Vereiste artikelen

•
•
•

Netwerk Upgrade ontsluitcode
Network Data Plan ontsluitcode
Abonnement bij een plaatselijke Netwerk RTK provider

Neem contact op met Leica Geosystems of uw locale vertegenwoordiging voor
verdere details over het activeren van deze optionele software module.
Configuratie

Voor informatie over het installeren van ontsluitcodes, zie hoofdstuk
"B.1 Ontsluitcodes"

Gebruik van het On
Screen Keyboard

Voor informatie over het On Screen Keyboard (OSK) zie hoofdstuk
"B.2 On Screen Keyboard".

Instellen van
Netwerk RTK,
stap voor stap

1. Schakel het mojoRTK console in en wacht totdat er een eerste GPS fix is bereikt
(satellietpictogram heeft een of meer balken).
2. De mojoRTK console heeft een goede signaalsterkte nodig via de interne modem
(1 of meer balken).
3. Als u niet in het navigatiescherm bent, druk dan op
4. Druk op

totdat u er wel in bent.

om het hoofdmenu op te roepen.
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5. Gebruik de hoofdknop om omlaag te bladeren naar Basis Kanaal.
6. Druk op

om de Basis Kanaal Wizard te starten.

7. Gebruik de hoofdknop om door de diverse opties te bladeren. Selecteer Netwerk
RTK en druk dan op

.

8. De onderstaande details moeten nu worden ingevoerd:
• Host/Server IP adres
• Host/Server poort
• Inlognaam
• Wachtwoord
Deze zullen worden geleverd door uw Netwerk RTK provider als u bij hen een
abonnement afsluit.
9. Na het invoeren van bovenstaande details zal het mojoRTK console proberen
verbinding te maken met de geselecteerde server. Als zich hierbij problemen
voordoen, dan zal dit middels meldingen worden getoond.
10. Als het console met succes contact heeft gemaakt met de Netwerk RTK server
zal worden gevraagd een datastroom te selecteren voor gebruik.

11. Een datastroom vertegenwoordigt de combinatie van een correctieformaat en de
locatie van een of meer basisstations. Selecteer de meest gunstige datastroom
in een compatibel referentieformaat.
12. Na selectie van een datastroom op
drukken om de keuze te bevestigen. Het
mojoRTK console zal pogen contact te maken met deze datastroom en eventuele
opgetreden problemen melden.
13. Als eenmaal met succes verbinding is gemaakt met de datastroom, moet het
console mogelijk opnieuw starten voordat een goede fix kan worden verkregen.
14. Het mojoRTK console zal de instellingen onthouden en bij onderbreking automatisch opnieuw verbinden.

Leica mojoRTK, Normale Systeembediening

101

Leica mojoRTK, Normale Systeembediening

6.13

Glide



Dit is een optionele software upgrade voor het basismodel in alle regio's.

Beschrijving

•
•
•

•

102

Dankzij Glide kan nog enige tijd verder worden gewerkt als het signaal van het
basisstation wordt onderbroken.
De mojoRTK moet GPS data ontvangen om Glide te kunnen inschakelen.
Nadat het signaal van het basisstation is hersteld, zal het mojoRTK console corrigeren voor intussen ontstane fouten zolang de zijwaartse fout niet groter is dan
de ingestelde maximale drift.
Glide is voornamelijk een noodmaatregel en de nauwkeurigheid ten opzichte van
de werkbaan zal langzamerhand slechter worden.

Voordelen

Met behulp van Glide kan de mojoRTK het voertuig nog circa tien minuten blijven
geleiden nadat het signaal van het basisstation verloren werd. Dit signaalverlies kan
het gevolg zijn van hoogteverschillen in het terrein, obstakels of storing op het
signaal.

Beperkingen

•
•
•

Glide kan niet worden geactiveerd voordat zowel de mojoRTK als het basisstation
een goede GPS fix hebben verkregen.
De werking van Glide zal stoppen als de mojoRTK de GPS fix verliest.
Glide, indien geactiveerd, zal worden ingeschakeld 30 seconden nadat het signaal
van het basisstation werd verloren.

•

•

Vereiste artikelen

•
•
•

De werking van Glide is beperkt tot een maximum van tien minuten zonder de
ontvangst van correcties van het basisstation. Het mojoRTK console moet
tenminste 15 seconden ononderbroken contact hebben met het basisstation,
voordat de interval van tien minuten opnieuw kan gaan lopen.
Als de afwijking van de werkbaan bij terugkeer van het signaal groter is dan de
maximale ingestelde drift, dan zal de geleiding uitschakelen en op het mojoRTK
console wordt dan een foutmelding aangegeven.
Ontsluitcode om de Glide functie te kunnen activeren op het mojoRTK basisstation en console.
Service Pack 4 of hogere software
Bijgewerkte ME3 firmware (v3.610 of hoger)

Neem contact op met Leica Geosystems of uw locale vertegenwoordiging voor
verdere details over het activeren van deze optionele software module.
Ontsluitcodes

Voor informatie over het installeren van ontsluitcodes, zie hoofdstuk
"B.1 Ontsluitcodes"

Glide

Onder Glide kan het voertuig iets naar links of rechts afwijken. Op den duur kan deze
afwijking significant worden. De standaard grenswaarde voor drift is 0,1m.
De gebruiker kan zelf een waarde instellen voor de maximale drift voor Glide.
Blader naar Menu -> Instellingen -> Geleiding -> Max. Drift. De maximaal toegestane waarde is 10,00m.
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Geleiding
Werktuigbreedte

Max.Drift
0.00m

0.10 m

Werkbanen veiligstellen
Laden werkbanen
Max. Drift

0.10m

S_mojoRTK_048

S_mojoRTK_049

Als de Glide functie is geactiveerd, dan zal Glide automatisch inschakelen bij verlies
van het signaal van het basisstation.
In een typisch scenario zou de gebruiker de opstelling maken voor het werk van de dag. Er wordt een
GPS fix verkregen door het mojoRTK console en het
basisstation. Hierna kan de gebruiker zijn werkzaamheden beginnen. Het basisstationpictogram heeft
tenminste een balk en het satellietpictogram heeft
ook tenminste een balk.

GG
S_mojoRTK_050

Als op enig punt het signaal van het basisstation
wordt verloren, dan krijgt de gebruiker na 15 seconden
het "Vervolgen op Glide" scherm gepresenteerd.

Bevestig
U loopt nu uit de RTK
nauwkeurigheid, wilt u
doorgaan met Glide?
Ja

Nee

Altijd

S_mojoRTK_051

Selecteer Nee om de besturing uit te schakelen.
Selecteer Ja om de besturing ingeschakeld te
laten. De volgende keer, dat Glide inschakelt zal
het bevestigingscherm worden getoond.
• Selecteer Altijd om de besturing ingeschakeld te
laten.
Glide blijft ingeschakeld gedurende maximaal tien
minuten.
•
•



•

•

Glide
GG
S mojoRTK 052

Als "Altijd" werd geselecteerd dan zal de melding om Glide in te schakelen niet
meer worden getoond, totdat het mojoRTK console de volgende keer wordt
opgestart.
Als "Ja" of "Altijd" werd geselecteerd, dan zal Glide ingeschakeld blijven gedurende maximaal tien minuten. Na afloop van de tien minuten is een RTK fix nodig,
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•

Bijsturen functie

voordat Glide de volgende keer kan worden gebruikt. Wees er op verdacht, dat
er enige drift zal ontstaan en dat het noodzakelijk kan zijn om enkele correcties
uit te voeren met behulp van de "Bijsturen" functie.
Als de geleiding wordt uitgevoerd met behulp van de JD Greenstar 1 of 2 dan kan
de "bijsturen" functie niet worden uitgevoerd op het mojoRTK console. Dit moet
worden uitgevoerd op de Greenstar.

Met "Bijsturen" heeft de bestuurder een mechanisme in handen om drift te
corrigeren terwijl Glide is ingeschakeld.
Om de Bijsturenfunctie te gebruiken, herhaaldelijk op
drukken, totdat het hoofdscherm wordt weergegeven. Druk op
verschijnen.

en het Bijsturen menu zal

Bijstuurbreedte
Ga naar de werkbaan
en druk op Ok of
gebruik de hoofdknop
om links of rechts
5cm bij te sturen.
S_mojoRTK_053

Rijdt ofwel naar de werkbaan en druk op
of draai de hoofdknop naar links of
rechts om het voertuig naar links of rechts bij te sturen met 5cm per klik.



De via Bijsturen gemaakte correcties zijn slechts tijdelijk en zullen niet
behouden blijven als de GPS correcties weer binnen komen.

Als het signaal van het basisstation weer wordt
ontvangen, dan zal het mojoRTK console bepalen
wat de fout is. Als deze fout groter is dan de maximale drift, dan zal het mojoRTK console een waarschuwing laten horen, de besturing uitschakelen en
een melding op een rode achtergrond tonen.

Drift Limiet
Keer terug naar
RTK Positioneren,
drift te groot
Aanbevolen Acties
S_mojoRTK_054

Drift Limit
Ga naar de werkbaan en
schakel weer in
Foutcode: 0800
OK
S_mojoRTK_055

Druk op
om de fout te bevestigen, rijdt naar een punt binnen de inschakelgrenzen voor de werkbaan en schakel de geleiding in.
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Als de fout binnen de grenzen van de maximale drift
ligt, zal het mojoRTK console zelf terugsturen naar de
werkbaan.

Keren terug naar RTK

4R
S_mojoRTK_056

Afhankelijk van de afwijking kan er tussen 0,1 en 10,00 meter verschil zitten tussen
de huidige werkbaan en de RTK werkbaan.
a

b

c

d
mojoRTK_041

a)
b)
c)
d)

Glide start
Drift begint
PRS verkregen
RTK besturing

Deze sprongen kunnen verminderen door gebruik van de Bijsturen functionaliteit.

6.14

Werkbaanopslag



Dit is een optionele software upgrade voor het basismodel in alle regio's.

Beschrijving

•
•

Door het ontsluiten van de werkbaan opslagfunctie kunnen tot 100 werkbanen
worden opgeslagen en terug opgeroepen.
Opgeslagen werkbanen kunnen tussen mojoRTK consoles worden uitgewisseld
met behulp van een USB stick. Zie hoofdstuk "B.3 Formatteren van USB sticks"
voor belangrijke informatie over het gebruik van USB sticks in combinatie met de
mojoRTK producten.

Voordelen

Door gebruik van de Werkbaanopslag verdwijnt de noodzaak voor de gebruiker om
steeds weer de instellingen van de werkbanen uit te voeren bij het werken met meerdere werkbanen.

Beperkingen

•

•

Voor de herhaalbaarheid moet het basisstation op exact dezelfde plaats worden
opgesteld, als toen de werkbaan werd ingesteld. Om te voorkomen, dat de
verkeerde werkbanen worden opgeroepen, zijn alleen de werkbanen zichtbaar,
die werden ingesteld met de huidige positie van het basisstation. Als het basisstation is verplaatst en niet teruggezet op exact dezelfde plaats, dan is wellicht
gebruik van de mojo functie noodzakelijk.
De positie van het basisstation wordt op het mojoRTK console opgeslagen bij
elke werkbaan en deze wordt gebruikt om uit te filteren welke werkbanen
beschikbaar zijn en kunnen worden opgeroepen. Als de huidige positie van het
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basisstation niet dezelfde is als de positie die bij de werkbaan werd opgeslagen,
dan is de werkbaan niet beschikbaar. De positie van het basisstation voor de
gewenste werkbaan kan worden gekopieerd op het mojoRTK console en daarna
geladen in het basisstation.
Vereiste artikelen

•

Ontsluitcode om de Werkbaan Opslagfunctie te kunnen activeren op het
mojoRTK basisstation en console.

Neem contact op met Leica Geosystems of uw locale vertegenwoordiging voor
verdere details over het activeren van deze optionele software module.
Ontsluitcodes

Voor informatie over het installeren van ontsluitcodes, zie hoofdstuk "B.1 Ontsluitcodes"

Werkbaanopslag mojoRTK

Opslaan van een werkbaan, stap voor stap
1. Schakel het mojoRTK console in en wacht tot een goede positiefix is verkregen
(rode lampje gaat branden).
2. Als u niet in het navigatiescherm bent, druk dan op
3. Druk tweemaal op

totdat u er wel in bent.

om de Werkbaan Wizard te starten.

4. Als u de huidige werkbaan wilt opslaan, druk dan op
. Als u eerst een nieuwe
werkbaan wilt instellen, stel dan een AB (of A-Richting) lijn in met behulp van de
procedures beschreven in hoofdstuk "6.2 Instellen referentiepunten (of A-B
punten)". Na instellen van de werkbaan zult u worden gevraagd om deze op te
slaan.
5. Als u eenmaal hebt gekozen om de werkbaan op te slaan, zult u moeten
aangeven in welke geheugenplaats (1 tot/met 100) de werkbaan moet worden
opgeslagen.
6. Gebruik de hoofdknop om een geheugenplaats te selecteren. Beschikbare
geheugenplaatsen worden duidelijk aangegeven.
7. Als u een geheugenplaats hebt geselecteerd, druk dan op

om op te slaan.

Oproepen van een werkbaan, stap voor stap
1. Schakel het mojoRTK console in en wacht tot een goede positiefix is verkregen
(rode lampje gaat branden).
2. Als u niet in het navigatiescherm bent, druk dan op
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3. Druk tweemaal op
4. Druk op



om de Werkbaan Wizard te starten.

om het Oproepen Werkbaan scherm op te roepen.

Als Auto-stuur nog is ingeschakeld kunnen er geen werkbanen worden
opgeroepen. U moet Auto-stuur eerst uitschakelen.

5. Als er werkbanen zijn opgeslagen voor uw huidige positie van het basisstation,
dan hebt u de keuze om aan te geven welke werkbaan moet worden gebruikt.
6. Gebruik de hoofdknop om door de diverse werkbanen te bladeren. De huidige
werkbaan wordt aangegeven met een *. Het type werkbaan en de afstand naar
het punt A worden eveneens getoond. Druk op
geselecteerd.

als u de juiste werkbaan hebt

7. Als de huidige werkbaan nog niet is opgeslagen, dan krijgt u nu de keuze om dit
alsnog te doen.
8. Na oproepen van de werkbaan moet een mojoRTK veldbreedte instelling worden
uitgevoerd als het basisstation niet meer op exact dezelfde plaats staat.

Veiligstellen van opgeslagen werkbanen, stap voor stap
1. Schakel het mojoRTK console in en zet een USB stick in.
Vooraf moeten alle bestanden en mappen op de USB stick worden gewist.
2. Als u niet in het navigatiescherm bent, druk dan op
Druk daarna op

totdat u er wel in bent.

.

3. Gebruik de hoofdknop om omlaag te bladeren naar Instellingen, en druk dan
op

.

4. Gebruik de hoofdknop om Geleiding te selecteren, en druk dan op

.

5. Gebruik de hoofdknop om omlaag te bladeren naar Werkbanen veiligstellen,
en druk dan op

.

6. Er wordt een melding getoond als het veiligstellen is gelukt.
7. Als de werkbanen zijn veiliggesteld, kunt u het console uitschakelen.
8. De USB stick niet uitnemen voordat het console volledig is uitgeschakeld
(het scherm is uitgeschakeld).
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Terugladen van veiliggestelde werkbanen, stap voor stap
1. Schakel het mojoRTK console in en zet de USB stick in met de veiliggestelde
werkbanen.
2. Als u niet in het navigatiescherm bent, druk dan op
Druk daarna op

totdat u er wel in bent.

.

3. Gebruik de hoofdknop om omlaag te bladeren naar Instellingen, en druk dan
op

.

4. Gebruik de hoofdknop om Geleiding te selecteren, en druk dan op

.

5. Gebruik de hoofdknop om omlaag te bladeren naar Werkbanen laden, en druk
dan op

.

6. U wordt nu gevraagd te bevestigen, dat de werkbanen moeten worden teruggeladen. Het laden van een nieuwe set werkbanen zal alle huidige werkbanen
wissen.

7. Druk op

als u wilt afbreken.

Als u door wilt gaan met het laden van de werkbanen selecteer dan Ja met behulp
van de hoofdknop, en druk dan op

.

8. Er wordt een melding getoond als het terugladen is gelukt. Druk op
melding te sluiten.
De geladen werkbanen kunnen nu worden gebruikt.
Opslag van de
positie van het
basisstation

om de

Wissen van opgeslagen basisstationposities, stap voor stap
1. Schakel het mojoRTK basisstation in.
2. Gebruik

om Instellingen te selecteren, en druk dan op

3. Gebruik

om Opgeslagen posities te selecteren, en druk dan op

4. Gebruik

om Wissen posities te selecteren, en druk dan op

5. U zult worden gevraagd deze bewerking te bevestigen. Druk op
gaan met het wissen van de opgeslagen posities. Druk anders op
breken.
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Veiligstellen van opgeslagen basisstationposities, stap voor stap
1. Schakel het mojoRTK basisstation in en zet een USB stick in.
Vooraf moeten alle bestanden en mappen op de USB stick worden gewist.
2. Gebruik

om Instellingen te selecteren, en druk dan op

3. Gebruik

om Opgeslagen posities te selecteren, en druk dan op

4. Gebruik

om Exporteren posities te selecteren, en druk dan op

.
.
.

5. Er wordt een melding getoond als het veiligstellen is gelukt.

Laden van opgeslagen basisstationposities, stap voor stap
1. Schakel het mojoRTK basisstation in en zet een USB stick in met ofwel een backup van de basisstationposities (van een mojoRTK basisstation) of een werkbaanback-up (van een mojoRTK console).
2. Gebruik

om Instellingen te selecteren, en druk dan op

.

3. Gebruik

om Opgeslagen posities te selecteren, en druk dan op

.

4. Gebruik

om Importeren posities te selecteren, en druk dan op

.

5. U wordt nu gevraagd te bevestigen, dat de werkbanen moeten worden geïmporteerd. De geïmporteerde posities zullen worden toegevoegd aan de huidige
opgeslagen locaties. Echter, als een van de nieuwe posities binnen 10m ligt van
een eerder opgeslagen locatie, dan zal de oudere locatie worden verwijderd.
6. Druk op
Druk op

als u wilt afbreken.
om te vervolgen met het importeren van de posities.

7. Er wordt een melding getoond als het importeren is gelukt.



•

•
•

Markeer uw USB sticks wanneer u hierop back-ups van werkbanen hebt gezet.
U kunt bijvoorbeeld een unieke richting gebruiken van de opgeslagen werkbanen
om de USB sticks uit elkaar te houden, bijvoorbeeld: Werkbaan 1 - 302,7
De locatie van het basisstation wordt opgeslagen bij de werkbanen als deze
worden aangemaakt.
Het werkbaanbestand wordt op de USB stick opgeslagen als: WaylineDb.xml.
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6.15

Hoognauwkeurige NMEA uitvoer



Dit is een optionele software upgrade voor het basismodel in alle regio's.

Beschrijving

118

Het mojoRTK console is in staat om posities uit te voeren in het NMEA formaat.
Standaard heeft deze positie-informatie een verminderde nauwkeurigheid.
Er zijn twee ontsluitcodes beschikbaar die de NMEA uitvoer uitbreiden, NMEA Terrein
Compensatie en NMEA Nauwkeurige Hoogte:
• NMEA Terrein Compensatie maakt de nauwkeurige uitvoer mogelijk van de
rijrichting en de selectie van de positiereferentie. De positiereferentie kan zijn:
• De rode antenne (standaard/geen).
• Het midden van het dak van de tractor (basis).
• Op grondniveau in het midden van de tractor met compensatie voor het terrein
(volledig).
• NMEA Nauwkeurig Hoogte verwijderd ruis, die aan de hoogte-informatie wordt
toegevoegd.

Voordelen

Inschakelen van de uitvoer van NMEA door het mojoRTK console maakt het mogelijk
om de positie-informatie door te sturen naar andere apparatuur. De NMEA Terrein
Compensatie en NMEA Accurate Hoogte ontsluitcodes verbeteren de positie-informatie in de NMEA uitvoer tot dezelfde nauwkeurigheid als door het console wordt
gebruikt voor de geleiding.

Beperkingen

•
•
•

Het mojoRTK console biedt alleen ondersteuning voor de NMEA 0183 norm.
Het mojoRTK console biedt geen ondersteuning voor datatransportbesturing.
Het mojoRTK console ondersteunt verschillende baudrates, maar de gekozen
baudrate kan een beperking vormen voor de hoeveelheid berichten, die wordt
uitgestuurd en de frequentie waarmee dat gebeurt. Bijvoorbeeld, bij lage
baudrates is het niet mogelijk om alle berichten te versturen met 10 Hz. Het
mojoRTK console zal deze situatie detecteren, een foutmelding tonen, en de
NMEA uitvoer uitschakelen. Als u deze foutmelding krijgt, schakel dan naar een
hogere baudrate of reduceer het aantal en/of de frequentie van de berichten.

Vereiste artikelen

•
•

NMEA kabel (artikelnr. 675559)
Als een hoge positienauwkeurigheid is vereist, dan zijn de volgende ontsluitcodes
nodig:
• NMEA Terrein Compensatie en/of
• NMEA Nauwkeurige Hoogte

Neem contact op met Leica Geosystems of uw locale vertegenwoordiging voor
verdere details over het activeren van deze optionele software module.
Configuratie

Voor informatie over het installeren van ontsluitcodes, zie hoofdstuk "B.1 Ontsluitcodes"



Als de NMEA Accurate Hoogte ontsluitcode is geïnstalleerd, dan zal dit
beschikbaar blijven, totdat de code verloopt. Er is geen optie om NMEA
Accurate Hoogte uit te schakelen.
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Configureren van NMEA uitvoer, stap voor stap
1. Schakel het mojoRTK console in en druk in het navigatiescherm op
hoofdmenu op te roepen.

om het

2. Gebruik de hoofdknop om Instellingen -> Extra kenmerken -> NMEA
berichten te selecteren.
3. Selecteer Uitvoer inschakelen om de NMEA uitvoer te activeren, en druk dan
op

.

4. Selecteer Baudrate om de RS232 baudrate te wijzigen, en druk dan op

.

Gebruik de hoofdknop om door de lijst met baudrates te bladeren. Druk op
om een snelheid te selecteren of

om af te breken.

5. Om de frequentie van een bericht te wijzigen, selecteer het gewenste bericht in
het menu, en druk dan op

. Gebruik de hoofdknop om te kiezen uit Uit, 1 Hz,

5 Hz, 10 Hz of 20 Hz. Druk op

om een frequentie te selecteren of

om

af te breken.
Niet alle berichten kunnen met een hogere frequentie worden verstuurd
dan 1 Hz.



Configureren van correctietype, stap voor stap
(correctietype vereist NMEA Terrein Compensatie)
1. Schakel het mojoRTK console in en druk in het navigatiescherm op
hoofdmenu op te roepen.

om het

2. Gebruik de hoofdknop om Instellingen -> Extra kenmerken -> NMEA
berichten te selecteren.
3. Selecteer Positiecorrectie, en druk dan op

.

4. Gebruik de hoofdknop om het gewenste correctietype te selecteren. Druk op
om te bevestigen of
Compatibiliteit

om af te breken.

De NMEA uitvoer is met succes gebruikt met vele fabrikanten, waaronder Accutrak,
AgLeader, CNH Case New Holland, Farmscan, Intellislope, John Deere, Raven, Rinex, TeeJet.
Neem contact op met Leica Geosystems of uw plaatselijke agent voor verdere informatie.
Compatibiliteitmodus
Sommige apparaten vereisen het gebruik van de compatibiliteitmodus voor een
correcte werking. Wanneer in de standaard modus wordt gewerkt, dan geeft de
fixkwaliteit vlag de kwaliteit weer van de gerapporteerde GPS positie. In deze modus
kan de kwaliteit van de fix een van de volgende zijn: Geen GPS, GPS, DGPS of RTK.
In compatibiliteitmodus wordt de kwaliteit gerapporteerd als Geen GPS of GPS.
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Om de compatibiliteitmodus in te schakelen:
1. Schakel het mojoRTK console in en druk in het navigatiescherm op
om het
hoofdmenu op te roepen.
2. Gebruik de hoofdknop om Instellingen -> Extra kenmerken -> NMEA
berichten te selecteren.
3. Selecteer Compatibiliteitmodus, en druk op
of uit te schakelen.
Loggen van NMEA
Data op een USB
stick

om de compatibiliteitmodus in

De NMEA uitvoer kan worden opgeslagen op een USB stick voor postprocessing van
de gegevens. Dit kan nuttig zijn voor het in kaart brengen waar een voertuig is
geweest of het vaststellen van de helling van een veld. Zie hoofdstuk "B.3 Formatteren van USB sticks" voor belangrijke informatie over het gebruik van USB sticks in
combinatie met de mojoRTK producten.
Om NMEA data vast te leggen:
1. Schakel het mojoRTK console in en druk in het navigatiescherm op
om het
hoofdmenu op te roepen.
2. Gebruik de hoofdknop om Instellingen -> Extra kenmerken -> NMEA
berichten te selecteren.
3. Selecteer Log NMEA naar USB, en druk op
te schakelen.

om de opslagfunctie aan of uit

Als NMEA opslag is ingeschakeld, dan zullen alle NMEA berichten precies zo op de USB
stick worden opgeslagen als ze via de seriële poort worden verstuurd. De NMEA gegevens worden vastgelegd in een bestand met de naam nmea_log.txt in de root van
de USB stick.
Achtergrondinformatie

Het mojoRTK console kan de volgende NMEA berichten uitzenden:
•
•
•
•

GPGGA
GPGLL
GPRMC
GPZDA

geographische coördinaten
lengte en breedtegraad
coördinaten en richting
datum en tijd (GPS tijd)
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•
•
•
•

GPGSA
GPGSV
GPVTG
GPGST

GPS beschikbare satellieten
zichtbare GPS satellieten
snelheid en richting
ruisstatistieken (positiefouten)
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7

Entertainmentfunctie

7.1

Selecteren van een Entertainmentmodus

Algemene
informatie

Dit hoofdstuk beschrijft de bediening van radio en MP3 ingang van de mojoRTK
console.

Selectie van een
entertainmentmodus, stap voor
stap

1. Druk in het hoofd besturingscherm op
om
naar de entertainmentmodus te schakelen.
De laatst gebruikte stand zal worden getoond.

SRC

FM Instellingen

92.7MHz
90.1MHz
SEEK
92.3MHz
94.5MHz
SEEK

✓

S_mojoRTK_036

2. Druk op
om tussen de standen te wisselen. Standen kunnen verschillende
radiobanden omvatten, Aux (ingang achterzijde), en MP3 ingang.
3. Via
en
te vinden.

kan de zoekfunctie van de radio worden gebruikt om een zender

7.2

MP3 ingang

MP3 ingang



MP3 biedt de mogelijkheid om uw eigen MP3 speler of dergelijke apparaten
te gebruiken om muziek af te spelen.

1. Sluit uw speler op de console aan met behulp van de MP3 stekker.
2. Druk in het Entertainmentscherm op

7.3

Aux ingang

Aux ingang



totdat de MP3 bron is geselecteerd.

Aux biedt de mogelijkheid om een CD of cassettespeler via de achterzijde
aan te sluiten om muziek af te spelen.

1. Sluit uw speler op de console aan met behulp van de ingang aan de achterzijde.
2. Druk in het Entertainmentscherm op

Leica mojoRTK, Entertainmentfunctie

totdat de AUX bron is geselecteerd.
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7.4
Instellen en
oproepen van
radiozenders,
stap voor stap

Instellen en oproepen van zenderkeuzes



Er kunnen tien radiozenders als vaste keuze worden ingesteld voor elke
frequentieband.

1. Druk op

om tussen de standen te wisselen.

2. Gebruik de hoofdknop om de zender te selecteren, die u wilt instellen.
3. Via
en
kan de zoekfunctie van de radio
worden gebruikt om een zender te vinden. Als
een zender is gevonden, dan wordt deze automatisch als vaste keuze opgeslagen in de huidige
locatie.

SRC

FM Instellingen

92.7MHz
90.1MHz
92.3MHz
94.5MHz
SEEK

✓

SEEK

S_mojoRTK_036

4. Gebruik de hoofdknop om een ingestelde zender op te roepen. Als een zenderkeuze wordt aangegeven, dan moet deze via de luidsprekers hoorbaar zijn.

7.5
Handmatig
afstemmen,
stap voor stap

Handmatig afstemmen van de frequentie
1. Om handmatig op een zender af te stemmen,
selecteer een zender met behulp van de hoofd-

Handmatig Afstellen

knop en druk dan op
. Het Handmatig
Afstemmen scherm zal worden getoond.

87.5 MHz
S_mojoRTK_037

2. Gebruik

om een hogere frequentie in te stellen, of

voor een lagere.

3. Via
en
kan de zoekfunctie van de radio worden gebruikt om een zender
te vinden.
Tevens kan de hoofdknop worden gebruikt om de frequentie te verhogen
of verlagen.



4. Druk op

om de frequentie op te slaan.
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7.6

Het geluid van de radio afstellen

Algemene
informatie

Op ieder gewenst moment kan door licht op de volumeknop drukken (niet draaien)
door de vijf geluidsinstellingen worden gelopen:
• Volume
• Bass - lage tonen
• Treble - hoge tonen
• Fader - voor/achter speakers
• Balans - links/rechts

Afstellen geluidsregelaars

Om de instellingen te wijzigen aan de volumeknop
draaien terwijl de gewenste instelling op het scherm
wordt weergegeven of druk op

en

Volumeknop

.
7
S_mojoRTK_038
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8

Service

8.1

Virtual Wrench™
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1. Om een verzoek om service in te dienen moet u eerst het console contact laten
maken met het Virtual Wrench™ systeem. U kunt dit doen door tweemaal
drukken op
. Het console zal nu proberen een verbinding op te bouwen met
de Virtual Wrench™, en er wordt een service medewerker opgeroepen. Voer
desgevraagd het nummer in van de GSM waarop u door de technicus wilt worden
teruggebeld.
2. Na indienen van uw verzoek kan de servicetechnicus de configuratie, prestaties,
en zelfs het scherm van uw console bekijken. De technicus kan zelfs op afstand
de toetsen van het console bedienen om benodigde acties uit te voeren of om u
door procedures te begeleiden ten einde uw probleem op te lossen.

8.2

Opwaarderen van Console Software via USB stick

Algemene informatie

De console software kan worden opgewaardeerd met software die op een USB stick
is geladen. Zie hoofdstuk "B.3 Formatteren van USB sticks" voor belangrijke informatie over het gebruik van USB sticks in combinatie met de mojoRTK producten.

Software Upgrade
via USB stick,
stap voor stap



Nooit het mojoRTK console uitschakelen of de USB stick uitnemen tijdens
het uitvoeren van de software upgrade.
1. Zet de USB stick met de nieuwe software in een van de USB slots.
2. Druk in het navigatiescherm op

om het hoofdmenu op te roepen.

3. Gebruik de hoofdknop om Service te selecteren, en druk dan op
4. Gebruik de hoofdknop om Software te selecteren, en druk dan op

.
.

5. Gebruik de hoofdknop om Update via USB te selecteren, en druk dan op

.

6. Het systeem zal nu de software update uitvoeren en daarna verzoeken het
systeem opnieuw te starten.
7. Om af te breken zonder de update uit te voeren, druk op
in het hoofd besturingscherm.
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totdat u terug bent

Neem de USB stick alleen uit als het apparaat is uitgeschakeld.
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8.3

Opwaarderen van de Console Software via Virtual Wrench™

Algemene
informatie

De consolesoftware kan worden opgewaardeerd met de laatste versie van de
software, die door het console is gedownload van het Virtual Wrench™ systeem.

Software update
via Virtual
WrenchTM,
stap voor stap

1. Druk in het navigatiescherm op

om het hoofdmenu op te roepen.

2. Gebruik de hoofdknop om Service te selecteren, en druk dan op
3. Gebruik de hoofdknop om Software te selecteren, en druk dan op

.
.

4. Gebruik de hoofdknop om Download nieuwe software te selecteren,
en druk dan op

.

5. Het console zal nu eerst contact maken met de Virtual Wrench™ (als er nog geen
verbinding bestaat) en vervolgens de meest recente software downloaden.
Het systeem zal daarna de software update uitvoeren en verzoeken het systeem
opnieuw te starten.

8.4

Terugdraaien van de vorige versie van de Console Software

Algemene informatie

Als u een update hebt uitgevoerd en er treedt een onvoorzien probleem op, waardoor u moet terugschakelen naar een vorige versie van de consolesoftware, dan kan
de update worden teruggedraaid naar de vorige versie die op het console draaide
voor de laatste update.

Herstellen van de
vorige softwareversie, stap voor
stap

1. Druk in het navigatiescherm op

om het hoofdmenu op te roepen.

2. Gebruik de hoofdknop om Service te selecteren, en druk dan op
3. Gebruik de hoofdknop om Software te selecteren, en druk dan op

.
.

4. Gebruik de hoofdknop om Vorige Herstellen te selecteren, en druk dan op

.

5. U wordt om een bevestiging gevraagd, dat u de vorige versie van de consolesoftware wilt terugzetten.
6. Gebruik de hoofdknop om Ja te selecteren als u door wilt gaan, of kies Nee of
druk op
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als u de bewerking wilt afbreken.

Na het terugzetten van de vorige versie van de consolesoftware zal het
systeem vragen om opnieuw te worden opgestart.
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8.5

Veiligstellen van de huidige consolesoftware

Algemene
informatie

Als eenmaal de nieuwe software op het console is geïnstalleerd via Virtual WrenchTM,
dan kan de software op een USB stick worden veiliggesteld. Hierdoor kunt u een
kopie van de nieuwe software bewaren, die tevens kan worden gebruikt om het
mojoRTK basisstation te updaten. Voor informatie over software updates voor het
basisstation, zie hoofdstuk "3.2.11 Selecteren van dataformaten (indien beschikbaar)". Zie hoofdstuk "B.3 Formatteren van USB sticks" voor belangrijke informatie
over het gebruik van USB sticks in combinatie met de mojoRTK producten.

Veiligstellen van de
consolesoftware,
stap voor stap

1. Druk in het navigatiescherm op

om het hoofdmenu op te roepen.

2. Gebruik de hoofdknop om Service te selecteren, en druk dan op
3. Gebruik de hoofdknop om Software te selecteren, en druk dan op

.
.

4. Gebruik de hoofdknop om Back-up naar USB te selecteren, en druk dan op
5. Het console zal dan een kopie van de huidige geïnstalleerde software naar de
USB stick kopiëren.

.

8.6

Veiligstellen van de huidige consoleconfiguratie

Algemene
informatie

Als het systeem volledig is ingesteld en goed functioneert, dan kunt u een kopie
maken van de huidige configuratie. Hierdoor kan de configuratie, indien nodig,
eenvoudig en snel worden teruggezet.

Veiligstellen van de
consoleconfiguratie, stap voor
stap

1. Druk in het navigatiescherm op

om het hoofdmenu op te roepen.

2. Gebruik de hoofdknop om Service te selecteren, en druk dan op

.

3. Gebruik de hoofdknop om Configuratie te selecteren, en druk dan op

.

4. Gebruik de hoofdknop om Back-up Configuratie te selecteren, en druk dan
op

.

5. Het console zal een kopie maken van de huidige configuratie en deze back-up
intern opslaan.
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8.7

Herstellen van de Consoleconfiguratie

Algemene
informatie

Als er een configuratie is veilig gesteld, dan kan deze later zo nodig worden teruggezet. Deze bewerking kan niet worden uitgevoerd als er nog geen back-up van een
configuratie bestaat.

terugzetten van
de consoleconfiguratie, stap voor
stap

1. Druk in het navigatiescherm op

om het hoofdmenu op te roepen.

2. Gebruik de hoofdknop om Service te selecteren, en druk dan op

.

3. Gebruik de hoofdknop om Configuratie te selecteren, en druk dan op

.

4. Gebruik de hoofdknop om Configuratie Terugzetten te selecteren,
en druk dan op

.

5. Het console zal de configuratie herstellen vanaf de opgeslagen kopie, en het
console zal vragen om een herstart.



Als het console is verplaatst naar een nieuw voertuig, dan moeten de configuraties
worden teruggezet met een Fabrieksinstelling commando. Zie hoofdstuk
"6.11 Systeemherstel" voor verdere informatie.
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9

Verzorging en vervoer

9.1

Vervoer

Vervoer in het veld

Bij vervoer van de apparatuur in het veld, er altijd zorg voor dragen dat u:
• het instrument draagt in de originele transportkoffer;
• of het statief draagt met de benen gespreid over uw schouders, onderwijl het
instrument rechtop houdend.

Vervoer in een
wegvoertuig

Vervoer het instrument nooit losliggend in een auto, het kan dan onderhevig zijn aan
schokken en trillingen. Vervoer het instrument altijd in de transportkoffer en zet deze
vast.

Verschepen

Als het instrument per spoor, vliegtuig of schip wordt vervoerd, gebruik dan steeds
de originele Leica Geosystems of gelijkwaardige verpakking om het te beschermen
tegen schokken en trillingen.

Verschepen,
vervoer van accu's

Als accu's worden verscheept of vervoerd, moet de beheerder van het instrument er
voor zorgen, dat aan de van toepassing zijnde nationale en internationale regels en
voorschriften wordt voldaan. Neem vooraf contact op met uw plaatselijke personen
of vrachtvervoersbedrijf.

9.2

Opslag

Instrument

Bij opslag van uw uitrusting de temperatuurgrenswaarden in acht nemen, vooral in
de zomer wanneer u uw uitrusting in uw auto bewaart. Zie hoofdstuk "11 Technische
gegevens" voor informatie over temperatuurgrenswaarden.

Li-Ion accu's

•
•
•

•
•
•

Zie hoofdstuk "11 Technische gegevens" voor informatie over temperatuurgrenswaarden voor opslag.
Een opslagtemperatuur in het bereik van -20 tot +30°C/-4 tot 86°F in een droge
omgeving wordt aanbevolen om zelfontlading van de accu's te minimaliseren.
Bij het aanbevolen temperatuurbereik kunnen accu's met een lading tussen
10% en 50% gedurende een jaar worden opgeslagen. Na deze periode moeten
de accu's worden opgeladen.
Verwijder de accu's uit het instrument en de oplader alvorens deze op te slaan.
Laad de accu's na opslag eerst op alvorens ze te gebruiken.
Bescherm accu's tegen water en vocht. Natte of vochtige accu's moeten eerst
worden gedroogd alvorens ze te gebruiken.
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9.3

Onderhoud en drogen

Instrument en
accessoires

Gebruik alleen een schone, zachte, pluisvrije doek om schoon te maken. Maak de
doek zo nodig vochtig met wat schoon water of pure alcohol. Gebruik geen andere
vloeistoffen, deze kunnen de polymeren componenten aantasten.

Vochtige
instrumenten

Droog het instrument, de transportkoffer, de schuimrubberen inzetstukken en de
accessoires bij een temperatuur niet hoger dan 40°C / 104°F en maak ze schoon. Niet
opnieuw inpakken voordat alles goed droog is. Sluit altijd de transportkoffer tijdens
gebruik in het veld.

Kabels en Stekkers

Houdt stekkers altijd schoon en droog. Vuil in de stekkers van de aansluitsnoeren
eruit blazen.
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Veiligheidsvoorschriften

10.1

Algemene Introductie

Beschrijving

•

•

142

Deze aanwijzingen dienen om beheerders en gebruikers van het instrument in
staat te stellen om tijdig op eventuele gebruiksgevaren in te spelen en zo
mogelijk te vermijden.
De beheerder moet er op toezien, dat alle gebruikers deze aanwijzingen
begrijpen en opvolgen.

10.2

Gebruiksdoel

Toegestaan
Gebruik

•
•
•

•
•
•
Onjuist gebruik

•
•
•
•
•
•
•
•

Het mojoRTK basisstation is uitsluitend bedoeld voor gebruik in de landbouw en
bosbouw.
De mojoRTK console is uitsluitend bedoeld voor montage op agrarische tractors.
Het is niet toegestaan dit product te monteren in andere voertuigen.
Het meten van ruwe data en het berekenen van coördinaten met behulp van
draaggolf fase en codesignalen van GNSS (Global Navigatie Satelliet Systeem)
satellieten en MEMS acceleratiesensors.
Data communicatie met externe apparaten.
Geleiding van goedgekeurde agrarische apparatuur.
Het ontvangen van AM/FM radio uitzendingen.
Gebruik van het instrument zonder de noodzakelijke instructie.
Toepassing buiten de gebruiksgrenzen.
Het onklaar maken van veiligheidsvoorzieningen.
Het verwijderen van waarschuwingsstickers.
Openen van het instrument met gereedschap (schroevendraaier, enz.), tenzij dit
nadrukkelijk is toegestaan voor bepaalde functies.
Modificatie of aanpassing van het instrument.
Gebruik na ontvreemding.
Gebruik van instrumenten met duidelijk zichtbare schade of defecten.
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•
•
•

 Waarschuwing
 Waarschuwing
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Gebruik van accessoires van andere fabrikanten zonder de nadrukkelijke
toestemming vooraf van Leica Geosystems.
Onvoldoende veiligheidsmaatregelen op de werkplek, bijvoorbeeld bij gebruik op
de bedoelde locatie.
Het aansturen van machines, bewegende objecten en dergelijke monitoring
toepassingen zonder aanvullende controle en veiligeidsmiddelen.

Bij ondeskundig gebruik bestaat gevaar voor letsel, het niet functioneren of het
ontstaan van materiële schade.
De beheerder dient de gebruiker te informeren omtrent gevaren bij gebruik van het
instrument en over de voorzorgsmaatregelen. Het instrument mag pas in gebruik
worden genomen, nadat de gebruiker de betreffende instructies heeft ontvangen.
Niet geautoriseerde modificaties van agrarische machines door de montage of installatie van het product kunnen het functioneren en de veiligheid van de machine veranderen.
Voorzorgsmaatregel
Volg de instructies van de machinefabrikant. Als er geen toepasselijke instructies
beschikbaar zijn, informeer dan bij de machinefabrikant naar instructies alvorens het
product te monteren of installeren.

10.3

Beperkingen in het gebruik

Omgeving

Geschikt voor gebruik in atmosferen bestemd voor permanente menselijke bewoning;
niet geschikt voor gebruik in een agressieve of explosieve omgeving.

 Gevaar

Alvorens te gaan werken in een gevaarlijke explosieve omgeving, of vlak bij elektrische
installaties of dergelijke situaties, moet de beheerder de plaatselijke veiligheidsautoriteiten en experts raadplegen.
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10.4

Verantwoordelijkheden

Fabrikant van het
instrument

Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, hierna genoemd Leica Geosystems,
is verantwoordelijk voor de veiligheidstechnisch onberispelijke levering van het
instrument inclusief gebruiksaanwijzing en originele accessoires.

Fabrikanten van
niet
Leica Geosystems
accessoires

Fabrikanten van niet-Leica Geosystemsaccessoires voor het instrument zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen, invoeren en communiceren van veiligheidsconcepten voor hun producten en voor het functioneren daarvan in combinatie met het
Leica Geosystems instrument.

Beheerder van het
instrument

De beheerder van het instrument heeft de volgende verplichtingen:
• Hij begrijpt de veiligheidsinformatie op het instrument en de instructies in de
gebruiksaanwijzing.
• Hij is bekend met de plaatselijke voorschriften met betrekking tot veiligheid en
preventie van ongelukken.
• Hij stelt Leica Geosystems er onmiddellijk van op de hoogte, zodra veiligheidsgebreken aan de uitrusting optreden.
• Hij zorgt er voor, dat nationale wetten, regels en voorwaarden voor het in
werking hebben van radiozenders worden gerespecteerd.

 Waarschuwing

De beheerder is er verantwoordelijk voor dat het instrument conform de voorschriften
wordt gebruikt. Deze persoon moet tevens zorg dragen voor een goede training en
inzet van het personeel, dat het product gebruikt en voor de veilige toepassing van
de apparatuur.

10.5

 Waarschuwing

 Waarschuwing

 Waarschuwing

Gebruiksrisico's
Ontbrekende of onvolledige instructie kan leiden tot een onjuiste bediening of
ondeskundig gebruik. Daarbij kunnen zich ongelukken voordoen met ernstig lichamelijk letsel, aanzienlijke materiële en financiële schade en schade aan het milieu.
Voorzorgsmaatregel
Alle gebruikers dienen de veiligheidsaanwijzingen van de fabrikant en de instructies
van de beheerder op te volgen.
Pas op voor foutieve meetresultaten nadat een instrument is gevallen, misbruikt,
gemodificeerd, opgeslagen is geweest over een langere periode of getransporteerd.
Voorzorgsmaatregel
Voer periodiek testmetingen uit en controleer de veldjustering zoals aangegeven in
de handleiding, in het bijzonder nadat het instrument heeft blootgestaan aan abnormale omstandigheden en zowel voor als na belangrijke metingen.
Als het instrument wordt gebruikt met accessoires, bijvoorbeeld masten, baken,
meetstokken, kan het risico van blikseminslag worden vergroot.
Voorzorgsmaatregel
Gebruik het instrument niet tijdens onweer.
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 Waarschuwing

 Waarschuwing
 Voorzichtig
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Onvoldoende beveiliging van de werklocatie kan leiden tot gevaarlijke situaties,
bijvoorbeeld in het verkeer, op bouwlocaties en op industriële installaties.
Voorzorgsmaatregel
Zorg er altijd voor, dat de werklocatie voldoende is beveiligd. Volg de voorschriften
betreffende veiligheid en ter voorkoming van ongelukken en voor wegverkeer strikt
op.
Uitsluitend de door Leica Geosystems geautoriseerde service werkplaatsen mogen
deze producten repareren.
Als de met het instrument gebruikte accessoires onvoldoende worden vastgezet en
het instrument bloot komt te staan aan mechanische schokken, bijvoorbeeld stoten
of vallen, dan kan het instrument beschadigd raken of mensen kunnen worden
verwond.
Voorzorgsmaatregel
Let bij opstellen van het instrument goed op, dat accessoires correct worden aangesloten, gemonteerd, vastgezet en in positie vergrendeld.
Vermijdt het blootstellen van het instrument aan mechanische belasting.

 Waarschuwing

 Voorzichtig
 Voorzichtig

Onjuist bevestigen van de externe antenne aan voertuigen of transportmiddelen
levert het risico op, dat de apparatuur kan beschadigen bij mechanische invloeden,
trillingen of luchtstromen. Dit kan ongelukken en verwondingen tot gevolg hebben.
Voorzorgsmaatregel
Monteer de externe antenne op professionele wijze. De externe antenne moet
tevens worden vastgezet, bijvoorbeeld met behulp van een veiligheidskoord. Zorg
ervoor, dat de montagesteun goed is bevestigd en stevig genoeg om het gewicht van
de externe antenne veilig te dragen (>1 kg).
Het instrument gebruikt het GPS P-Code signaal, dat volgens beleid van de V.S. kan
worden uitgeschakeld zonder notificatie vooraf.
Tijdens vervoer, verschepen of verwijderen van accu's bestaat de mogelijkheid dat
onvoorziene mechanische invloeden brandgevaar veroorzaken.
Voorzorgsmaatregel
Voor verscheping of verwijdering van het instrument de accu's eerst ontladen door
het instrument aan te laten staan tot de accu's leeg zijn.
Als accu's worden verscheept of vervoerd, moet de beheerder van het instrument er
voor zorgen, dat aan de van toepassing zijnde nationale en internationale regels en
voorschriften wordt voldaan. Neem vooraf contact op met uw plaatselijke personen
of vrachtvervoersbedrijf.
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 Voorzichtig
 Waarschuwing

 Waarschuwing
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Het installeren vlak bij mechanische bewegende machinecomponenten kan het
product beschadigen.
Voorzorgsmaatregel
Houdt de mechanische bewegende machinecomponenten zover mogelijk weg en
bepaal een veilige installatiezone.
Pas op voor onvoldoende besturing als de machine defect is zoals bijvoorbeeld na een
aanrijding of anders veroorzaakte schade of na modificaties aan de machine.
Voorzorgsmaatregel
Voer periodiek controlemetingen uit en een veldjustering van de machine zoals
aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
Tijdens het besturen of navigeren van de machine kunnen ongelukken ontstaan door
a) onvoldoende aandacht van de bestuurder voor de omgeving (personen, greppels,
verkeer, etc.), of b) gebreken (… van een systeemcomponent, storing, etc.).
Voorzorgsmaatregel
De bestuurder moet voldoende gekwalificeerd zijn om de machine te bedienen,
geleiden en bewaken. De bestuurder moet in staat zijn om noodmaatregelen te
nemen, bijvoorbeeld een noodstop.
Accu's, die niet door Leica Geosystems worden aanbevolen kunnen beschadigd raken
tijdens het laden of ontladen. Zij kunnen spontaan ontbranden en exploderen.
Voorzorgsmaatregel
Gebruik voor het laden of ontladen altijd door Leica Geosystems aanbevolen accu's.

 Waarschuwing
 Waarschuwing
 Waarschuwing
 Gevaar

Het gebruik van niet door Leica Geosystems aanbevolen acculaders kan de accu's
vernielen. Dit kan brand of explosie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregel
Gebruik alleen acculaders, die door Leica Geosystems worden aanbevolen om de
accu's te laden.
Hoge mechanische belasting, hoge omgevingstemperaturen of onderdompeling in
vloeistoffen kan lekkage, brand of explosie van de accu's veroorzaken.
Voorzorgsmaatregel
Bescherm accu's tegen mechanische invloeden en hoge omgevingstemperaturen.
Laat accu's niet in vloeistoffen vallen en dompel ze niet onder.
Kortsluiten van accupolen kan oververhitting, brand of verwondingen veroorzaken,
bijvoorbeeld tijdens bewaren of vervoer in (jas)zakken kunnen de accupolen in contact
komen met sieraden, sleutels, gemetalliseerd papier of andere metalen voorwerpen.
Voorzorgsmaatregel
Zorg er voor, dat accupolen niet in contact komen met metalen voorwerpen.
Als het instrument wordt gebruikt met accessoires, bijvoorbeeld masten, baken,
meetstokken, kan het risico van blikseminslag worden vergroot. In de buurt van
hoogspanningskabels bestaat tevens het risico van gevaarlijke spanning. Blikseminslag, spanningspieken en het aanraken van hoogspanningskabels kan schade,
verwondingen en zelfs de dood ten gevolge hebben.
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Voorzorgsmaatregel
• Gebruik het instrument niet tijdens onweersbuien, omdat dit het risico doet
toenemen om door de bliksem te worden getroffen.
• Blijf op een veilige afstand van elektrische installaties. Gebruik het instrument
niet onder of in de nabijheid van hoogspanningskabels. Als het noodzakelijk is om
in een dergelijke omgeving te werken, neem dan eerst contact op met de betreffende veiligheidsautoriteiten en volg hun instructies op.
• Als het instrument permanent op een open locatie moet worden gemonteerd,
wordt aanbevolen om een bliksemafleider te installeren. Een tip, hoe een bliksemafleider kan worden ontworpen, wordt hieronder gegeven. Volg echter altijd
de regelgeving van uw land met betrekking tot het aarden van antennes en
masten. De installatie van een bliksemafleider moet worden uitgevoerd door een
geautoriseerde specialist.
• Om schade door indirecte blikseminslag te beperken (spanningspieken) moeten
kabels, bijvoorbeeld voor antennes, voedingsbronnen of modems worden
beschermd met afdoende middelen, zoals een bliksembeveiliging. De installatie
hiervan moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde specialist.
• Als er kans is op een onweersbui, of als de apparatuur voor langere tijd ongebruikt en zonder toezicht blijft, dan is het aan te bevelen om het instrument extra
te beschermen door alle verbindings- en antennekabels los te nemen.
Bliksemafleiders

Tip voor het ontwerp van een bliksemafleider voor een GNSS systeem:
1. Op niet-metalen structuren
Bescherming door middel van een luchtcontact wordt aanbevolen. Een luchtcontact is een gepunte massieve of holle stang van geleidend materiaal, goed

gemonteerd en geleidend verbonden met een geleider. Vier van dergelijke luchtcontacten moeten evenredig verdeeld worden om de antenne op een afstand
gelijk aan de hoogte van het luchtcontact.
De diameter van het luchtcontact moet 12 mm zijn voor koper en 15 mm voor
aluminium. De hoogte van de luchtcontacten moet 25 cm tot 50 cm zijn. Alle
luchtcontacten moeten goed worden verbonden met de geleiders ten behoeve
van de aarding. De diameter van het luchtcontact moet zo klein mogelijk worden
gehouden om GNSS signaalafscherming te minimaliseren.
2. Op metalen structuren
Bescherming is zoals beschreven voor niet-metalen structuren, echter de luchtcontacten kunnen direct met de metalen structuur worden verbonden zonder dat
er extra geleiders noodzakelijk zijn.
Opstelling luchtcontacten, bovenaanzicht

a
b
c
mojoRTK_016
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a) Antenne
b) Montageplatform
c) Luchtcontact
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Aarden van de
ontvanger/antenne

a
b
c

d

e

mojoRTK_017

a)
b)
c)
d)
e)

Antenne
groep bliksemafleiders
antenne/ontvanger koppeling
metalen mast
verbinding met aarde

 Waarschuwing

Bij het ondeskundig verwijderen van het instrument kan het volgende zich voordoen:
• Het verbranden van polymeren onderdelen kan giftige gassen produceren, die de
gezondheid kunnen schaden.
• Als accu's beschadigd raken of sterk worden verwarmd, dan kunnen zij exploderen en vergiftiging, brand, corrosie of besmetting van het milieu veroorzaken.
• Verwijdering van het instrument op een onverantwoorde wijze kan er voor
zorgen, dat onbevoegden door incorrect gebruik de wet overtreden. Hierdoor
kunnen zij zichzelf en derden blootstellen aan ernstige verwondingen en het
milieu vervuilen.
Voorzorgsmaatregel
Het product mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid.
Het verwijderen van het instrument moet in overeenstemming zijn
met de geldende regels in uw land. Bescherm het instrument te allen
tijde tegen het gebruik door onbevoegden.
Productspecifieke informatie over afvalverwerking en behandeling kan worden
gedownload van de Leica Geosystems homepage op http://www.leica-geosystems.com/treatment of verkregen van uw Leica Geosystems dealer.
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10.6

Elektromagnetische Compatibiliteit EMC

Beschrijving

Onder elektromagnetische compatibiliteit wordt verstaan de mogelijkheid van het
instrument om zonder problemen te functioneren in een omgeving met elektromagnetische straling en elektrostatische ontladingen, zonder daarbij storingen in andere
apparaten te veroorzaken.

 Waarschuwing

Elektromagnetische straling kan storingen veroorzaken in andere apparatuur.
Hoewel het instrument voldoet aan strenge normen en richtlijnen op dit gebied, kan
Leica Geosystems de mogelijkheid van storing in andere apparatuur niet volledig
uitsluiten.
Het mojoRTK basisstation is een klasse A product indien gebruikt met de accu's
GEB221 of bij gebruik van een Ethernet Port kabel. In een woonomgeving kan dit
product radiostoring veroorzaken, in welk geval de gebruiker genoodzaakt kan
worden om aanvullende maatregelen te treffen (uitnemen van de GEB221 accu's en
het mojoRTK basisstation direct voeden met een netstroomkabel of verwijder de
Ethernet Poort kabel indien deze in gebruik is).

 Voorzichtig

Er bestaat een risico, dat storing kan worden veroorzaakt in andere apparatuur als
het product wordt gebruikt in combinatie met accessoires van andere fabrikanten,

bijvoorbeeld veldcomputers, personal computers, twee-weg radio's, niet-standaard
kabels of externe accu's.
Voorzorgsmaatregel
Gebruik alleen de apparatuur en accessoires aanbevolen door Leica Geosystems.
Indien gebruikt in combinatie met het instrument voldoen deze aan de strengste
voorschriften en normen. Bij het gebruik van computers en twee-weg radio's moet
goed aandacht worden gegeven aan de informatie over elektromagnetische compatibiliteit geleverd door de fabrikant.

 Voorzichtig

 Waarschuwing

Storingen veroorzaakt door elektromagnetische straling kunnen meetfouten veroorzaken. Hoewel het instrument voldoet aan de strengste regelgeving en normen op
dit gebied, kan Leica Geosystems nooit de mogelijkheid uitsluiten, dat het instrument
kan worden gestoord door sterke elektromagnetische straling, bijvoorbeeld vlak bij
radiozenders, twee-weg radio's of diesel generatoren.
Voorzorgsmaatregel
Controleer onder deze omstandigheden of de verkregen meetresultaten binnen de
grenzen van redelijkheid liggen.
Als het instrument wordt gebruikt terwijl verbindingskabels, zoals snoeren voor
externe voedingen of interfacekabels, slechts aan een zijde zijn aangesloten, dan
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bestaat de mogelijkheid, dat de toegestane stralingsniveaus worden overschreden en
het juist functioneren van het instrument negatief wordt beïnvloed.
Voorzorgsmaatregel
Terwijl het instrument in gebruik is, dienen de gebruikte verbindingskabels, bijvoorbeeld instrument naar externe voeding, instrument naar computer, aan beide zijden
te zijn aangesloten.
Radio's of GSM
telefoons

 Waarschuwing

Gebruik van het product met radio's of GSM telefoons:

Elektromagnetische straling kan storingen veroorzaken in andere apparatuur, in
installaties, in medische apparaten, zoals pacemakers en hoortoestellen en in vliegtuigen. Zij kan effect hebben op mensen en dieren.
Voorzorgsmaatregel
Hoewel het instrument voldoet aan strenge normen en richtlijnen op dit gebied, kan
Leica Geosystems de mogelijkheid van storing in andere apparatuur niet volledig
uitsluiten, noch dat het effect heeft op mens of dier.
•

•
•

Gebruik het instrument samen met radio's of GSM telefoons niet in de nabijheid
van tankstations of chemische installaties of in andere gebieden waar explosiegevaar bestaat;
Gebruik het instrument samen met radio's of GSM telefoons niet in de nabijheid
van medische apparatuur.
Gebruik het instrument samen met radio's of GSM telefoons niet in vliegtuigen.

10.7

FCC Verklaring, geldig in de V.S.

Toepasbaarheid

De onderstaande paragraaf is alleen van toepassing op componenten van het
mojoRTK basisstationsysteem, die worden gevoed door interne accu's.

 Waarschuwing

Dit apparaat heeft in tests de grenswaarden aangehouden voor digitale apparaten uit
de klasse A, die zijn gedefinieerd in paragraaf 15 van de FCC bepalingen.
Deze eisen zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen schadelijke invloeden
wanneer de apparatuur wordt gebruikt in een commerciële omgeving.
Dit product genereert en gebruikt stralingsenergie en kan deze uitzenden indien niet
geïnstalleerd en gebruikt volgens de voorschriften. Dit kan schadelijke storingen
veroorzaken bij radiocommunicatie.
Gebruik van de apparatuur in een woonomgeving kan waarschijnlijk schadelijke
storingen veroorzaken, in welk geval de gebruiker genoodzaakt kan worden om deze
storing op te lossen op eigen kosten.
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 Waarschuwing
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De onderstaande paragraaf is alleen van toepassing op componenten van het
mojoRTK basisstationsysteem indien gevoed door een externe voeding en de
mojoRTK console.
Dit apparaat heeft in tests de grenswaarden aangehouden voor digitale apparaten uit
de klasse B, die zijn gedefinieerd in paragraaf 15 van de FCC bepalingen.
Deze eisen zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen schadelijke invloeden van
installatie in de woonomgeving.
Dit product genereert en gebruikt stralingsenergie en kan deze uitzenden indien niet
geïnstalleerd en gebruikt volgens de voorschriften. Dit kan schadelijke storingen
veroorzaken bij radiocommunicatie. Echter er wordt geen garantie gegeven dat
storingen niet voor zullen komen in een bepaalde installatie.
Als dit product schadelijke storingen veroorzaakt in radio of televisieontvangst,
hetgeen kan worden vastgesteld door het product uit en aan te schakelen, wordt de
gebruiker de volgende maatregelen aanbevolen om te pogen de storing te elimineren:
•
•
•

De ontvangstantenne opnieuw richten of verplaatsen.
De afstand tussen instrument en ontvanger vergroten.
Het apparaat aansluiten op een stopcontact van een andere stroomkring, dan die
waarop de ontvanger is aangesloten.

•

Raadpleeg uw dealer of een ervaren radio/TV technicus.

10.8

ICES-003 Verklaring, Van toepassing in Canada

Toepasbaarheid

De onderstaande paragraaf is alleen van toepassing op componenten van het
mojoRTK basisstationsysteem, die worden gevoed door interne accu's.

 Waarschuwing
Toepasbaarheid

 Waarschuwing

Deze klasse (A) digitale apparatuur voldoet aan de Canadese ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe (A) est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
De onderstaande paragraaf is alleen van toepassing op componenten van het
mojoRTK basisstationsysteem indien gevoed door een externe voeding en de
mojoRTK console.
Deze klasse (B) digitale apparatuur voldoet aan de Canadese ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe (B) est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
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10.9

Labeling

 Waarschuwing

Wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk door Leica Geosystems zijn toegestaan, kunnen het recht van de gebruiker beëindigen om het apparaat te gebruiken.

Labeling mojoRTK
basisstation

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

Labeling mojoRTK
console

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

Technische gegevens

11.1

mojoRTK Console Technische Gegevens

11.1.1

Algemene Technische Gegevens

Ontwerp

Roestvaststalen behuizing met een kunststof frontplaat.

Gebruikersinterface

Display:
Toetsenbord:

Afmetingen

Gewicht

160 x 100 pixels, monochroom, grafische LCD, met verlichting
8 toetsen inclusief 3 functietoetsen, 2 draaiknoppen,
met verlichting

Lengte [cm]

Breedte [cm]

Hoogte [cm]

17,4

18,6

5,8

Gewicht [kg]/[lbs]
1,43/3,15

Stroomvoorziening

Omgevingsspecificaties

Verbruik [W]

Externe voedingsspanning

14

Nominale spanning 12 V DC (
Spanningsbereik 11,5 V-24 V

),

Temperatuur
Werktemperatuur [°C]

Opslagtemperatuur [°C]

-30 tot +70

-40 tot +85

Bescherming tegen water, stof en zand
Bescherming
IP20
Vochtigheid
Bescherming
Tot 95 %
De gevolgen van condensatie moeten effectief worden bestreden door periodiek
goed drogen van de mojoRTK console.
Aansluitingen

RS232:
USB:
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1 x ISO C (NMEA Poort)
2 x USB voorzijde
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Dataformaat voor RS232
De standaard waarden zijn:
Baudrate:
Pariteit:
Databits:
Stopbits:

9600
Geen
2
1

11.1.2

Volgkarakteristieken

Ontvanger technologie

SmartTrack+

Satellietontvangst

Dubbel frequentie

Ontvanger kanalen

14 kanalen continue volgen op L1 en L2 (GPS); twaalf kanalen continue volgen
op L1 en L2 (GLONASS).

Ondersteunde
codes

GPS
L1

L2

Fase draaggolf, C/A code

Fase draaggolf, C code (L2C) en P2 code

GLONASS
L1

L2

Fase draaggolf, C/A code

Fase draaggolf, P2 code
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Draaggolf volgen

GPS
Situatie

mojoRTK console

L1, AS uit of aan

Gereconstrueerde draaggolf fase via C/A code

L2, AS uit

Gereconstrueerde draaggolf fase via P2 code

L2, AS aan

Schakelt automatisch naar de gepatenteerde P code-ondersteunde techniek om volledig L2 gereconstrueerde draaggolf
fase te leveren

GLONASS

Code metingen

Situatie

mojoRTK console

L1

Gereconstrueerde draaggolf fase via C/A code

L2

Gereconstrueerde draaggolf fase via P2 code

GPS
Situatie

mojoRTK console

L1, AS uit
L1, AS aan

Draaggolf fase geëffende code metingen: C/A code

L2, AS uit

Draaggolf fase geëffende code metingen: P2 code

Situatie

mojoRTK console

L2, AS aan

Draaggolf fase geëffende code metingen: Gepatenteerde P
code-ondersteunde code

GLONASS


Gevolgde
satellieten

Situatie

mojoRTK console

L1

Draaggolf fase geëffende code metingen: C/A code

L2

Draaggolf fase geëffende code metingen: P2 code

Draaggolf fase en code metingen op L1 en L2 zijn volledig onafhankelijk met AS aan
of uit.
Tot 14 simultaan op L1 en L2 (GPS) + tot 12 simultaan op L1 en L2 (GLONASS)
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11.1.3



Plaatsbepalingnauwkeurigheid
De nauwkeurigheid is afhankelijk van diverse factoren inclusief het aantal gevolgde
satellieten, constellatie geometrie, waarneemtijd, efemeris nauwkeurigheid, ionosferische storingen, multipad en opgeloste ambiguïteiten.
De onderstaande nauwkeurigheden, gegeven als root mean square, zijn gebaseerd
op metingen verwerkt met LGO en op RTK metingen.

Differentiële fase
in real-time

Kinematisch, horizontaal

Kinematisch, verticaal

50 mm + 1 ppm

60 mm + 1 ppm

11.2

mojoRTK Rode antenne technische gegevens

Ontwerp

Gegoten kunststof behuizing.

Afmetingen

Gewicht

Lengte [cm]

Breedte [cm]

Hoogte [cm]

20,9

22,7

28,2

Gewicht [kg]/[lbs]
0,7/1,54

Stroomvoorziening

Verbruik [W]

Externe voedingsspanning

0,158

Nominale spanning 5,0 V DC (
Spanningsbereik 4,5 V-18 V

Leica mojoRTK, Technische gegevens
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Omgevingsspecificaties

Temperatuur
Werktemperatuur [°C]

Opslagtemperatuur [°C]

-30 tot +70

-40 tot +85

Bescherming tegen water, stof en zand
Bescherming
IP66
Vochtigheid
Bescherming
Tot 95 %
De gevolgen van condensatie moeten effectief worden bestreden door periodiek
goed drogen van de mojoRTK rode antenne.

Antenne

Geldig voor

Antenne

VersterConnector Frequentieband [MHz]
king [dBi]

Europa*

Sprietantenne
(ISM)

2,5

RPTNC

868

Australië, USA, Sprietantenne
Nieuw Zeeland, (ISM)
Canada

2,0

RPTNC

900

Mondiaal

27

SMA

L1: 1575,42 ± 23,.0
L2: 1236,0 ± 18,3

*

Schijfantenne
(GNSS)

Engeland, Oostenrijk, België, Bulgarije, Tsjechië, Cyprus, Denemarken, Estland,
Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta,
Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zweden,
Schotland, Griekenland, Italië, Spanje.
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11.3

mojoRTK Zwarte antenne technische gegevens

Ontwerp

Gegoten kunststof behuizing.

Afmetingen

Gewicht

Lengte [cm]

Breedte [cm]

Hoogte [cm]

20,9

22,7

28,2

Gewicht [kg]/[lbs]
0,65/1,43

Stroomvoorziening

Omgevingsspecificaties

Verbruik [W]

Externe voedingsspanning

0,059

Nominale spanning 5,0 V DC (
Spanningsbereik 2,7 V-6 V

Temperatuur
Werktemperatuur [°C]

Opslagtemperatuur [°C]

-30 tot +70

-40 tot +85

),

Bescherming tegen water, stof en zand
Bescherming
IP66
Vochtigheid
Bescherming
Tot 95 %
De gevolgen van condensatie moeten effectief worden bestreden door periodiek
goed drogen van de mojoRTK zwarte antenne.
Antenne

Geldig
voor

Antenne

Versterking [dBi] Connector

Frequentieband
[MHz]

Mondiaal

Sprietantenne
(GSM)

0

RPTNC

900

Mondiaal

Schijfantenne
(GNSS)

27, alleen
ontvangen

SMA

L1: 1575 ± 3,0
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11.4

mojoRTK basisstation technische gegevens

11.4.1

Algemene Technische Gegevens

Ontwerp

Gegoten kunststof behuizing.

Gebruikersinterface

Display:
Toetsenbord:

Afmetingen

Gewicht

2 x 16 tekens, LCD, verlichting
4 toetsen

Lengte [cm]

Breedte [cm]

Hoogte [cm]

20,9

22,7

34,2

Gewicht [kg]/[lbs]
2,3/5,07

Stroomvoorziening

Verbruik [W]

Externe voedingsspanning

Nominaal 11
Opladen 27

Nominale spanning 12 V DC (
Spanningsbereik 8 V-24 V

)/2,5 A max,

Omgevingsspecificaties

Temperatuur
Werktemperatuur [°C]

Opslagtemperatuur [°C]

-30 tot +70

-40 tot +85

Bescherming tegen water, stof en zand
Bescherming
IP66

Vochtigheid
Bescherming
Tot 95 %
De gevolgen van condensatie moeten effectief worden bestreden door periodiek
goed drogen van de mojoRTK basisstation.
Aansluitingen

RS232:
USB:

Leica mojoRTK, Technische gegevens

1 x via break-out kabel
1 x USB Service Poort
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Dataformaat voor RS232
De standaard waarden zijn:

Accu

Baudrate:
Pariteit:
Databits:
Stopbits:

9600
Geen
2
1

Type:
Spanning:
Capaciteit:
Gemiddelde werkduur:

2 x Li-Ion
7,4 V
GEB221: 4,0 Ah
8u
De opgegeven werkduur is geldig voor
• twee volledig opgeladen GEB221 accu's.
• 25°C. Werkduur zal korter zijn bij koud weer.
• goede dataverbinding.

Antenne

Uitgangsvermogen

Geldig voor

Antenne

VersterConnector Frequentieband
king [dBi]
[MHz]

Europa*

Sprietantenne
(ISM)

2,5

RPTNC

868

Australië, USA,
Nieuw Zeeland,
Canada

Sprietantenne
(ISM)

2,0

RPTNC

900

Mondiaal

Schijfantenne
(GNSS)

27, alleen SMA
ontvangen

Schijfantenne (GNSS)
Sprietantenne (ISM)

*

L1: 1575,42 ± 23,.0
L2: 1236,0 ± 18,3

Alleen ontvangen
Australië, USA, Nieuw Zeeland, Canada1,0 W
Europa*, behalve Italië: 0,5 W
Italië: 0,025 W

Engeland, Oostenrijk, België, Bulgarije, Tsjechië, Cyprus, Denemarken, Estland,
Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta,
Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zweden,
Schotland, Griekenland, Italië, Spanje.
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11.4.2

Volgkarakteristieken

Ontvanger technologie

SmartTrack+

Satellietontvangst

Dubbel frequentie

Ontvanger kanalen

14 kanalen continue volgen op L1 en L2 (GPS); twaalf kanalen continue volgen
op L1 en L2 (GLONASS).

Ondersteunde
codes

GPS
L1

L2

Fase draaggolf, C/A code

Fase draaggolf, C code (L2C) en P2 code

GLONASS
L1

L2

Fase draaggolf, C/A code

Fase draaggolf, P2 code

Draaggolf volgen

GPS
Situatie

mojoRTK basisstation

L1, AS uit of aan

Gereconstrueerde draaggolf fase via C/A code

L2, AS uit

Gereconstrueerde draaggolf fase via P2 code

L2, AS aan

Schakelt automatisch naar de gepatenteerde P code-ondersteunde techniek om volledig L2 gereconstrueerde draaggolf
fase te leveren

GLONASS

Code metingen

Situatie

mojoRTK basisstation

L1

Gereconstrueerde draaggolf fase via C/A code

L2

Gereconstrueerde draaggolf fase via P2 code

GPS
Situatie

mojoRTK basisstation

L1, AS uit
L1, AS aan

Draaggolf fase geëffende code metingen: C/A code

L2, AS uit

Draaggolf fase geëffende code metingen: P2 code

Leica mojoRTK, Technische gegevens
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Situatie

mojoRTK basisstation

L2, AS aan

Draaggolf fase geëffende code metingen:
Gepatenteerde P code-ondersteunde code

GLONASS


Gevolgde
satellieten

Situatie

mojoRTK basisstation

L1

Draaggolf fase geëffende code metingen: C/A code

L2

Draaggolf fase geëffende code metingen: P2 code

Draaggolf fase en code metingen op L1 en L2 zijn volledig onafhankelijk met AS aan
of uit.
Tot 14 simultaan op L1 en L2 (GPS) + tot 12 simultaan op L1 en L2 (GLONASS)

11.5

Conformiteit met nationale regelgeving

11.5.1

mojoRTK console

Conformiteit
met nationale
regelgeving

•

•

Hierbij verklaart Leica Geosystems AG, dat de mojoRTK console voldoet aan de
essentiële vereisten en overige relevante voorwaarden van Richtlijn 1999/5/EC.
De conformiteitverklaring kan worden geraadpleegd op http://www.leica-geosystems.com/ce.
Klasse 1 apparatuur volgens Europese Richtlijn 1999/5/EC
(R&TTE) kan in alle EEA lidstaten worden verkocht en in
gebruik genomen zonder enige restrictie.
Hoewel de apparatuur voldoet aan Klasse 1, passen de
onderstaande EEA lidstaten beperking toe op de verkoop of
in bedrijfstelling of vereisen autorisatie voor gebruik:
• Italië beperkt het maximale toegestane uitgangsvermogen tot 25mW e.r.p.
De conformiteit voor landen met andere nationale regelgeving, die niet vallen
onder Europese richtlijn 1999/5/EC moet worden goedgekeurd voor gebruik en in
bedrijfstelling.
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Frequentieband

Uitgangsvermogen
Antenne

Type

Frequentieband [MHz]

GPS ontvanger

L1: 1575,42 ± 23
L2: 1236,00 ± 18,3

Referentiedataradio

868

AM/FM ontvanger

0,531 - 1,602
87,5 - 108,0

GSM module

900/1800

GPS ontvanger, AM/FM ontvanger, Referentiedataradio: alleen ontvangen op de console.
Type

Antenne

Versterking
[dBi]

Connector

Frequentieband
[MHz]

GPS ontvanger Antenne
L1
(GNSS)

27

SMA

1575 ± 3

GPS ontvanger Schijfantenne
L1/L2
(GNSS)

27

SMA

L1: 1575 ± 33
L2: 1236 ± 18,3

Referentiedataradio

Sprietantenne 1,5

RPTNC

868

GSM module

Sprietantenne 0

RPTNC

900/1800

Specifieke
Absorptie Ratio
(SAR)

Het product voldoet aan de grenswaarden voor de maximaal toelaatbare blootstelling
van de richtlijnen en normen, die op dit gebied van kracht zijn. Het instrument moet
worden gebruikt met de aanbevolen antenne. Binnen de bedoelde toepassing moet
een scheidingsafstand van tenminste 20 centimeter worden aangehouden tussen de
antenne en het lichaam van de gebruiker of andere personen in de nabijheid.
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11.5.2

mojoRTK basisstation

Conformiteit
met nationale
regelgeving

•

•

Frequentieband

Hierbij verklaart Leica Geosystems AG, dat het mojoRTK basisstation voldoet aan
de essentiële vereisten en overige relevante voorwaarden van Richtlijn
1999/5/EC. De conformiteitverklaring kan worden geraadpleegd op
http://www.leica-geosystems.com/ce.
Klasse 1 apparatuur volgens Europese Richtlijn 1999/5/EC
(R&TTE) kan in alle EEA lidstaten worden verkocht en in
gebruik genomen zonder enige restrictie.
Hoewel de apparatuur voldoet aan Klasse 1, passen de onderstaande EEA lidstaten beperking toe op de verkoop of in bedrijfstelling of vereisen autorisatie voor gebruik:
• Italië beperkt het maximale toegestane uitgangsvermogen tot 25mW e.r.p.
De conformiteit voor landen met andere nationale regelgeving, die niet vallen
onder Europese richtlijn 1999/5/EC moet worden goedgekeurd voor gebruik en in
bedrijfstelling.

Type

Frequentieband [MHz]

GPS ontvanger

L1: 1575 ± 23
L2: 1236 ± 18,3

Referentiedataradio

868

Uitgangsvermogen

Antenne

Specifieke
Absorptie Ratio
(SAR)

Type

Uitgangsvermogen [mW]

Referentiedataradio

500

Type

Antenne

Versterking
[dBi]

Connector

Frequentieband
[MHz]

GPS ontvanger Schijfantenne
L1/L2
(GNSS)

27

SMA

L1: 1575 ± 33
L2: 1236 ± 18,3

Referentiedataradio

1,5

RPTNC

868

Sprietantenne

Het product voldoet aan de grenswaarden voor de maximaal toelaatbare blootstelling
van de richtlijnen en normen, die op dit gebied van kracht zijn. Het instrument moet
worden gebruikt met de aanbevolen antenne. Binnen de bedoelde toepassing moet
een scheidingsafstand van tenminste 20 centimeter worden aangehouden tussen de
antenne en het lichaam van de gebruiker of andere personen in de nabijheid.
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Internationale Beperkte Garantie, Software Licentie
Overeenkomst

Internationale
Beperkte Garantie

Dit product valt onder de termen en voorwaarden van de Internationale Beperkte
Garantie, die kan worden gedownload van de Leica Geosystems homepage op
http://www.leica-geosystems.com/internationalwarranty of verkregen van uw Leica
Geosystems distributeur.
De hierboven genoemde garantie is exclusief en komt in plaats van alle andere garanties, regels of voorwaarden, uitdrukkelijk of impliciet, ofwel feitelijk of als gevolg van
wetgeving, statuten of anderszins, met inbegrip van garanties, regels of voorwaarden
voor handelsdoeleinden, geschiktheid voor een bepaald doel, bevredigende kwaliteit
en het niet maken van inbreuk op rechten van derden, die alle met nadruk van de
hand worden gewezen.

Software licentie
overeenkomst

Dit instrument bevat software, die vooraf op het instrument is geïnstalleerd, of die
is geleverd op een gegevensdrager of die online kan worden gedownload in overeenstemming met autorisatie vooraf door Leica Geosystems. Zulke software wordt
beschermd onder auteurs en andere wetgeving en het gebruik wordt bepaald en
geregeld in de Leica Geosystems Software licentie overeenkomst, welke aspecten
dekt, zoals, maar niet uitsluitend, reikwijdte van de licentie, garantie, intellectuele
eigendomsrechten, beperking van aansprakelijkheid, uitsluiting van andere garanties,
bepalende wetgeving en plaats van rechtsbevoegdheid. Zorg er voor, dat u steeds
voldoet aan de bepalingen en condities van de Leica Geosystems Software licentie
overeenkomst.

Dergelijke overeenkomsten worden samen met alle instrumenten geleverd en kunnen
ook worden ingezien en gedownload van de Leica Geosystems home page op
http://www.leica-geosystems.com/swlicense of opgevraagd via uw Leica Geosystems
distributeur.
U mag de software niet installeren tenzij u de bepalingen en condities van de Leica
Geosystems Software licentie overeenkomst hebt gelezen en begrepen. Door het
installeren of gebruiken van de software of een deel daarvan wordt u geacht alle
bepalingen en condities van een dergelijk licentie overeenkomst te accepteren. Als u
niet kunt instemmen met alle of enkele van de bepalingen van een dergelijk licentie
overeenkomst, dan mag u de software niet downloaden, installeren of gebruiken en
u moet alle software samen met de bijbehorende documentatie en de factuur binnen
tien (10) dagen na aanschaf retourneren. De koopsom zal dan volledig worden terugbetaald.
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Bijlage A
Stroomdiagram
mojoRTK console

Stroomdiagram
Modus
Verschuiven AB

Entertainmentscherm

AM

Werktuig Offset

LW

Werkbanen veiligstellen

FM

Laden werkbanen

Meteokanaal

Max. Drift
Instellen Richting Werkbaan A

MP 3Ingang
AUX Ingang

Navigatiescherm

Instellen Werkbaan AB
Werkbaan oproepen

A/B Wizard

Werkbaan opslaan

mojo

mojo

Virtual WrenchTM

Bijsturen

Stel voorwaartse richting in

Voertuig Wizard
Afstel Wizard
Update Terreincomp.

Gevoeligheid

Helderheid

Baanbreedte

Geleiding

Antenne voor/achter

Roading

Voertuig

Basis Radio Wizard

Basis Kanaal

Systeem

Systeem Wizard

Instellingen

Extra kenmerken

GSM Wizard

Storingzoeken

Recente fouten

Service

Basis Statistieken

Alarm Volume
Voer nieuwe Code in
Download nieuwe Codes

Status inzien
NMEA instellingen
Externe bediening
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Controleer op updates
Update vanaf USB
Terugzetten van USB
Virtual Wrench

Backup naar USB

Software

Software terugdraaien

Configuratie
Backup configuratie
CAN Status
Configuratie terugzetten
Statistieken
Update GPS
Stuurtest

Serienummers
Uren
Basis Afstand

Vereist Autorisatiecode:
Werklijnopslag

Vereist Autorisatiecode:
Glide

Alleen beschikbaar
in Glide modus

Alleen in Noord Amerika

Alleen in de Engeland

Alleen beschikbaar
bij inzetten
van de juiste USB stick

Stroomdiagram
mojoRTK basisstation

Contrast
Regio
Taal
Importeren werkbanen

Multi-transmissie
Wis opgeslagen
Opgeslagen posities

Positie Exporteren
Positiemodus
Positie Importeren
Data formaat
Glonass
Instellingen
Hoofdscherm

Reset instellingen

Kanaal
Service

Software Update
Systeeminfo
Kenmerken toevoegen

Vereist Autorisatiecode:
Hoofdunit Derden
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Vereist Autorisatiecode:
Vaste Positie

Terugzetten SW
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Bijlage B

Extra mojoRTK informatie

B.1

Ontsluitcodes

Installeren van
ontsluitcodes

Handmatig installeren van ontsluitcodes op het mojoRTK console
1. Het mojoRTK console inschakelen.
2. Druk op

om het hoofdmenu op te roepen.

3. Gebruik de hoofdknop om Instellingen -> Extra kenmerken -> Voer nieuwe
Code in.
4. Voer de 16-cijferige code in met behulp van de hoofdknop om een waarde te
selecteren voor een cijfer en daarna

of

in te drukken om vooruit of

achteruit naar een ander cijfer te gaan.
5. Als alle 16 cijfers zijn ingevoerd en gecontroleerd, druk dan op

.

6. Nadat de code is geaccepteerd zal het console opnieuw opstarten.

Installeren van ontsluitcodes met behulp van Virtual Wrench op het mojoRTK
console
1. Het mojoRTK console inschakelen.
2. Druk tweemaal op

om het Virtual Wrench verbindingscherm op te roepen.

3. Gebruik de hoofdknop om Ja te selecteren en druk op
maken met Virtual Wrench.

om verbinding te

4. Nadat de verbinding tot stand is gekomen, zullen de nieuwe ontsluitcodes
automatisch worden gedownload en geïnstalleerd.
5. Vervolgens verschijnt er een melding die aangeeft welke ontsluitcodes zijn
geïnstalleerd, druk op
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en het console zal opnieuw opstarten.
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B.2

On Screen Keyboard

Gebruik van het On
Screen Keyboard
(OSK) (virtueel
toetsenbord)

Het OSK op het mojoRTK console bevat twee componenten:
• Het tekstveld waarin de huidige waarde wordt weergegeven.
• Het toetsenbord, dat wordt gebruikt om letters toe te voegen aan de huidige
waarde.
Toetsenbord:
•

Softkey

•

Softkey
schakelt tussen de diverse toetsenbord standen (kleine letters,
hoofdletters, cijfers en symbolen).

•

Softkey

•

De Escape toets

•

De
toets werkt alleen in toetsenbordmodus en voegt een teken in op de
cursorpositie.
De hoofdknop zal:
• scrollen tussen de letters (en de OK toets) in toetsenbordmodus. Het in te
voegen teken wordt in het tekstveld getoond en aangewezen.
• de cursorpositie wijzigen in tekstveldmodus.

•

schakelt tussen het toetsenbord en het tekstveld.

werkt als een backspace toets en wist het teken voor de cursor.
breekt wijzigingen af en gaat terug naar het vorige scherm.

B.3

Formatteren van USB sticks

Beschrijving

•
•
•

USB sticks worden gebruikt voor het updaten van de software op de mojoRTK
console en het basisstation.
USB sticks worden ook gebruikt voor de opslag van gegevens.
USB sticks moeten worden geformatteerd met het FAT bestandsysteem.

Voordelen

Met correct geformatteerde USB sticks kunnen gebruikers nieuwe software laden in
de mojoRTK console en het basisstation, en gegevens downloaden voor gegevensopslag en diagnostische doeleinden.

beperkingen

De mojoRTK console en het mojoRTK basisstation vereisen, dat USB sticks correct zijn
geformatteerd voordat software updates en gegevensopslag correct kunnen functioneren. Niet alle USB sticks werken goed met de mojoRTK producten - test en verifieer goede werking van de gekozen USB sticks voordat u deze gebruikt.

Vereiste artikelen

•

USB stick / Geheugenstick

•
•

Een computer die werkt onder Microsoft WindowsTM (98, XP of later)
Een beschikbaar USB poort op de computer
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Procedure

Steek de USB stick in de computer. Er kan
een venster openen met de vraag, wat er
moet worden gedaan met de USB stick.
Selecteer Map openen en bestanden
weergeven en klik op OK.

Er wordt nu een venster geopend, dat de
inhoud van de USB stick weergeeft.

198

Klik met links op het Bovenliggende map
pictogram
in de werkbalk om een lijst
te verkrijgen van alle stations in de
computer.

Klik met rechts op het pictogram voor de
USB stick en kies de Formatteren
menuoptie.
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Selecteer FAT (File Allocation Table) bij
Bestandsysteem, en klik vervolgens op
Starten.

Er verschijnt nu een venster, dat vraagt
om een bevestiging, dat u inderdaad de
USB stick wilt formatteren. Klik op OK.

200

De computer zal nu de USB stick formatteren. Een voortgangsbalk geeft de
vorderingen aan.

Hierna verschijnt een venster om aan te
geven, dat het formatteren van de USB
stick gereed is. Klik op OK.
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Op dit moment is de USB stick geheel
leeg.
Klik met rechts op het pictogram van de
USB stick en selecteer Uitwerpen. Na
enkele seconden kan de USB stick uit de
computer worden genomen en is gereed
voor gebruik met het mojoRTK systeem.

202

Leica mojoRTK, Extra mojoRTK informatie

203

Leica mojoRTK, GNU General Public License

204

Bijlage C

GNU General Public License

mojoRTK Software

Dit product bevat software die valt onder de GPL V2 licentie en deze verklaring omvat
hierbij een aanbod, geldig voor tenminste drie jaar, om tegen vergoeding van de
fysieke distributiekosten, aan derden een volledige machineleesbare kopie van de
betreffende broncode ter beschikking te stellen. Voor gedetailleerde licentievoorwaarden en aanvullende informatie: raadpleeg http://www.mojoRTK.com/gpl.
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Begrippenlijst

Basis
Een bron van de correctiesignalen voor de RTK oplossing. wordt ook wel genoemd: basisstation, referentiestation en netwerkreferentiestation.
C/A code
De Coarse/Acquisition GPS code verstuurd via het
GPS L1 signaal. Deze code bestaat uit een reeks van
1023 pseudorandom binaire bifase modulaties op de
GPS draaggolf bij een transmissiesnelheid van 1023
MHz, dus de code wordt iedere milliseconde
herhaald.
CMR
Compact Measurement Record. Een RTK correctieprotocol.
Console
De Leica Geosystems mojoRTK console - de mobiele
ontvanger, die in het voertuig wordt geïnstalleerd.

Efemeris
Een lijst van posities of locaties van hemellichamen
als een functie van tijd.
GPS
GPS is de korte vorm voor de afkorting NAVSTAR GPS,
die staat voor NAVigation System with Time And
Ranging Global Positioning System (Navigatiesysteem met Tijdbasis en Afstandmeting).
Geografische breedte
De hoek tussen de ellipsoïdische normaal en het
equatoriale vlak. De breedte is nul op de evenaar en
90° op de polen.
Geografische lengte
De hoek tussen de meridiaan door Greenwich en de
meridiaan door het betreffende punt. Dus, de lengte
is 0° in Greenwich en wordt gemeten als ofwel oostwaarts 360° of oostwaarts 180° en westwaarts
180°.

NMEA
National Marine Electronics Association.
NMEA 0183
NMEA 0183 is een gecombineerde elektrische en
data specificatie voor de communicatie tussen op het
water gebruikte elektronische apparaten, zoals echolood, sonar, anemometer (windsnelheid en richting),
gyrokompas, automatische piloot, GPS ontvangers en
vele andere soorten instrumenten.
NTrip
Networked Transport of RTCM via Internet Protocol.
Een methode om RTK correcties vanaf een server via
Internet te distribueren.
OSK
On Screen Keyboard, een methode gebruikt door het
mojoRTK console om informatie over Netwerk RTK
servers in te voeren.
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Postprocessing
De methode om achteraf posities te berekenen, met
behulp van informatie die eerder werd verzameld
door GPS ontvangers.
RTCM
Radio Technical Commission for Maritime Services.
RTCM3 is een RTK correctieprotocol.
RTK
Real Time Kinematic. Een term die wordt gebruikt om
de procedure te beschrijven om de fase ambiguïteiten op de GPS ontvanger op te lossen, zodat er geen
noodzaak is voor postprocessing.
VRS
Virtueel Referentiestation.
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