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Εισαγωγή
Αγορά

Συγχαρητήρια για την αγορά ενός Leica mojoMINI συστήματος.
Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας, καθώς επίσης και οδηγίες για
την εγκατάσταση και την λειτουργία του προϊόντος. Ανατρέξτε στο "8 Οδηγίες Ασφάλειας"
για περαιτέρω πληροφορίες. Διαβάστε προσεκτικά το Εγχειρίδιο Χρήσης πριν ενεργοποιήσετε το προϊόν.
Για ασφάλεια κατά την χρήση του συστήματος, διαβάστε επίσης τις κατευθύνσεις και τις
οδηγίες που περιέχονται στο Εγχειρίδιο Χρήσης και το Εγχειρίδιο Ασφαλείας που έχουν
εκδοθεί από τον:
•
Κατασκευαστή Αγροτικού Μηχανήματος.

Ταυτοποίηση προϊόντος

Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός του προϊόντος σας αναγράφεται στην ετικέτα. Σημειώστε το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό στο εγχειρίδιό σας έτσι ώστε πάντα να αναφέρετε
αυτή τη πληροφορία, όταν χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπό σας ή με
εξουσιοδοτημένο Leica Geosystems Service.
Μοντέλο:

_______________

Σειριακός Αρ.:

_______________

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό
το εγχειρίδιο

Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο έχουν την παρακάτω σημασία:
Είδος
Περιγραφή

 Κίνδυνος
 Προειδοποίηση

Υποδηλώνει μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν
αποφευχθεί, θα επιφέρει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

 Προσοχή

Υποδηλώνει μια ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση ή ακούσια
χρήση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να επιφέρει
ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό ή/και σοβαρή υλική, οικονομική
και περιβαλλοντική ζημιά.


Πληροφορία

Υποδηλώνει μια ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση ή ακούσια
χρήση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να επιφέρει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Σημαντικές παράγραφοι, οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται
κατά τη χρήση του οργάνου, καθώς καθιστούν δυνατή την
τεχνικά ορθή και αποδοτική χρήση του.

Το προϊόν αυτό περιέχει λογισμικό με άδεια από την Intrinsyc Software International, Inc.
© 2004-2008.
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•
Windows είναι το επίσημο εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation.
•
Destinator είναι το επίσημο εμπορικό σήμα της Intrinsyc Software International, Inc.
•
Bluetooth είναι το επίσημο εμπορικό σήμα της Bluetooth SIG, Inc.
•
SD είναι το εμπορικό σήμα της SD Card Association
Όλα τα άλλα σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων.

Πίνακας Περιεχομένων
Σε αυτό το εγχειρίδιο
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Εκκίνηση



Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για αναφορά. Μεμονωμένες οθόνες και
εικόνες μπορεί να διαφέρουν από τις πραγματικές.

1.1

Περιεχόμενα Συσκευασίας

Περιεχόμενα
a
b

g

c
d
Leica

MINI

mojo

e
f

h

mojoMINI_001

a)
b)
c)
d)
e)

Leica mojoMINI, Εκκίνηση

mojoMINI Οθόνη
Καλώδιο USB
SD κάρτα μνήμης
Γραφίδα
Φορτιστής αυτοκινήτου

f) Βάση στήριξης
g) GeoSpective smart antenna με καλώδιο
τροφοδοσίας και kit στήριξης
h) Τεκμηρίωση προϊόντος
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mojoMINI Οθόνη

Περιεχόμενα

b
c

a

d

e
f
g
h
mojoMINI_002

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

LCD οθόνη
Ηχείο
Κουμπί τροφοδοσίας
Διακόπτης On–Off (Reset)
Υποδοχή Κάρτας
Δείκτης φόρτισης
Υποδοχή για ακουστικά
Θύρα φόρτισης USB

Περιγραφή
Σύνθεση

Λειτουργία

LCD οθόνη

Το mojoMINI λειτουργεί ακουμπώντας εικόνες στην οθόνη, είτε με
το δάχτυλο, είτε με την παρεχόμενη γραφίδα.

Σύνθεση

Λειτουργία

Δείκτης φόρτισης Όταν η μπαταρία φορτίζεται, το φωτάκι είναι κόκκινο. Όταν η
μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, το φωτάκι είναι πράσινο.
Κουμπί τροφοδο- Για να μεταβείτε στον τύπο αναμονής, ή για να επιστρέψετε από τον
σίας
τύπο αναμονής, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για μερικά δευτερόλεπτα.
Υποδοχή Κάρτας Εισάγετε την κάρτα SD σε αυτήν την υποδοχή.
Υποδοχή για
ακουστικά

Μπορούν να ακουστούν οδηγίες από το mojoMINI, είτε από ακουστικά είτε από το ηχείο. Εάν έχουν συνδεθεί τα ακουστικά, τα ηχεία
απενεργοποιούνται.

Διακόπτης
On–Off (Reset)

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον διακόπτη, για να επανεκκινήσετε το
σύστημα.
Για αποθήκευση σιγουρευτείτε ότι είναι στην θέση OFF για να
αποτρέψετε την αποφόρτιση της μπαταρίας.
Σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης είναι στην θέση ON, για να λειτουργήσετε το mojoMINI.

Θύρα φόρτισης
USB

Για να φορτίσετε την μπαταρία, συνδέστε την μια άκρη του φορτιστή σε αυτήν την θύρα και την άλλη άκρη στην υποδοχή αναπτήρα
τσιγάρων.

Leica mojoMINI, Εκκίνηση
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Σύνθεση

Λειτουργία

Ηχείο

Από το ηχείο του mojoMINI μπορούν να ακουστούν ηχητικές οδηγίες, όταν δεν έχουν συνδεθεί τα ακουστικά. Εάν έχουν συνδεθεί τα
ακουστικά, τα ηχεία απανενεργοποιούνται.

1.3

GeoSpective Smart Antenna

Περιεχόμενα

a b c

mojoMINI_013

Περιγραφή LED

d

a)
b)
c)
d)

LED Τροφοδοσίας
LED Κατάστασης Θέσης
LED τύπου θέσης
Θύρα Τροφοδοσίας/Δεδομένων

Κόκκινο Κίτρινο

Πράσινο Κατάσταση

Κλειστό

Κλειστό

Κλειστό

Δεν διατίθεται τροφοδοσία.

Ανοιχτό

Κλειστό

Κλειστό

Διατίθεται τροφοδοσία, αλλά δεν έχουν εντοπιστεί
ακόμα δορυφόροι.

Ανοιχτό

Αναβοσβήνει

Κλειστό

Εντοπίζει τουλάχιστον έναν δορυφόρο, αλλά δεν
έχει έγκυρη θέση.

Ανοιχτό

Ανοιχτό

Κλειστό

Έγκυρη θέση σε βασικό αυτόνομο τύπο.

Leica mojoMINI, Εκκίνηση
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Κόκκινο Κίτρινο

Πράσινο Κατάσταση

Ανοιχτό

Ανοιχτό

Ανοιχτό

Έγκυρη θέση σε έναν βελτιωμένο τύπο ακρίβειας
(WAAS/EGNOS/MSAS)

1.4

Συνδέσεις

 Προειδοποίηση

Πριν συνδέσετε το mojoMINI σε μια εξωτερική συσκευή, απενεργοποιήστε και το
mojoMINI και την εξωτερική συσκευή.

1.4.1

Εισαγωγή της Κάρτας SD

SD Κάρτα

mojoMINI_003

Leica mojoMINI, Εκκίνηση

Η κάρτα SD έχει εισαχθεί στο mojoMINI.
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Σύνδεση Ακουστικών

Ακουστικά

mojoMINI_004



 Προειδοποίηση

Τα ακουστικά μπορούν να
συνδεθούν στην δεξιά
πλευρά του mojoMINI.
Δεν παρέχονται ακουστικά
από την Leica
Geosystems.

Όταν έχουν συνδεθεί ακουστικά, το ηχείο απενεργοποιείται.
Υψηλή ένταση ήχου μπορεί να προκαλέσει ακουστική βλάβη.
Προφυλάξεις:
Ελαττώστε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά και στην συνέχεια ανεβάστε την ένταση σε ένα επιθυμητό επίπεδο.

1.4.3

Παροχή Τροφοδοσίας

Προσαρμογέας
Τροφοδοσίας

mojoMINI_005



Το mojoMINI kit περιλαμβάνει έναν
προσαρμογέα τροφοδοσίας, που παρέχει
ισχύ από ένα όχημα με υποδοχή αναπτήρα
τσιγάρων.

Ανατρέξτε στο "2.4 Χρήση του προσαρμογέα τροφοδοσίας" για περαιτέρω πληροφορίες.

Μπαταρία

Το mojoMINI έχει μια ενσωματωμένη (που δεν αντικαθίσταται), επαναφορτίσιμη μπαταρία. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε. Η πρώτη πλήρης φόρτιση
θα διαρκέσει περίπου τρεις ώρες και μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία θα αποδόσει για
περίπου δύο ώρες.

Προφυλάξεις

•
•
•

Leica mojoMINI, Εκκίνηση

Η μπαταρία θα πρέπει να φορτιστεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η θερμοκρασία
είναι στο καθορισμένο εύρος 0°C – 38°C (32°F – 100°F).
Μην εμποδίζετε την ροή του αέρα γύρω από το mojoMINI: ο εξαερισμός είναι σημαντικός.
Όταν η φόρτιση της μπαταρίας είναι χαμηλή, θα εμφανιστεί στην οθόνη ένα σύμβολο
χαμηλής μπαταρίας και το mojoMINI θα απενεργοποιθεί αυτόματα.
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1.5

Προφυλάξεις

Γενικές Προφυλάξεις

Θα πρέπει να ληφθούν οι ακόλουθες προφυλάξεις, όταν χρησιμοποιείται το mojoMINI.
•

•
•
•
•
•
•
•

 Προειδοποίηση

Για να μειώσετε το ρίσκο της ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε οποιαδήποτε καλύμματα.
Δεν υπάρχουν τμήματα που μπορούν να γίνουν service από τον χρήστη. Το service
θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό.
Εάν το mojoMINI δεν χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε
οποιαδήποτε εξωτερική τροφοδοσία.
Κρατήστε τα υγρά μακριά από το mojoMINI: μην τοποθετείτε θήκες με υγρά επάνω ή
κοντά σε αυτό.
Καθαρίστε το mojoMINI μόνο με ένα στεγνό ύφασμα.
Μην εμποδίζετε οποιαδήποτε ανοίγματα εξαερισμού. Μην εμποδίζετε την ροή αέρα
γύρω από το mojoMINI.
Μην το εγκαθιστάτε κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θέρμανσης (για παράδειγμα:
πομποί, κουζίνες, ηλεκτρονικοί ενισχυτές).
Σιγουρευτείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας δεν είναι κατεστραμμένα.
Αποσυνδέστε το mojoMINI κατά την διάρκεια καταιγίδων.

Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την πλοήγηση αεροσκάφους.

2

Εγκατάσταση Συστήματος

2.1

Πριν την Εγκατάσταση

Γενική Πληροφορία
εγκατάστασης


•
•
•

Δύο κύρια τμήματα

•
•

Η εγκατάσταση δεν απαιτεί ειδική γνώση. Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει επαρκή πληροφορία για εγκατάσταση και ασφαλή χρήση.

Οι ακόλουθες οδηγίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως γενικός οδηγός κατά την
διάρκεια της εγκατάστασης του mojoMINI.
Εγκαταστήστε το σύστημα σε ένα καθαρό στεγνό υγρό περιβάλλον. Εάν δεν το κάνετε
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την δυσλειτουργία προϊόντος.
Σιγουρευτείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας δεν έχουν φθαρεί.
Τα δύο κύρια τμήματα του mojoMINI είναι η mojoMINI οθόνη και η GeoSpective smart
antenna.
Η οθόνη του mojoMINI είναι επαρκής για πλοήγηση οδού. Για καθοδήγηση αγροτικού,
η GeoSpective smart antenna εκπέμπει ασύρματα πληροφορία στην οθόνη του
mojoMINI, χρησιμοποιώντας τεχνολογία Bluetooth.

Leica mojoMINI, Εγκατάσταση Συστήματος
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2.2

Εγκατάσταση της GeoSpective Smart Antenna

Απαιτούμενος
εξοπλισμός

Η GeoSpective smart antenna είναι ένας υψηλής απόδοσης δέκτης GPS, που χρησιμοποιείται μαζί με το mojoMINI.
Για την εγκατάσταση, θα χρειαστείτε:
•
την GeoSpective smart antenna,
•
πανάκια με αλκοόλ,
•
αυτοκόλλητες ταινίες,
•
a GeoSpective καλώδιο, για να συνδέσετε την GeoSpective smart antenna στην
μπαταρία οχήματος.

 Προειδοποίηση

•

•
•

Η GeoSpective smart antenna πρέπει να προστεύεται από μια 5 A ταχεία τάση, γιατί
διαφορετικά μπορεί να καταστραφεί το καλώδιο. Αυτή η ζημιά δεν καλύπτεται από την
εγγύηση.
Εάν η τάση τροφοδοσίας είναι εκτός του καθορισμένου εύρους, η GeoSpective smart
antenna δεν θα λειτουργήσει.
Εάν η τάση τροφοδοσίας υπερβεί το +48 V DC, η GeoSpective smart antenna μπορεί
να καταστραφεί μόνιμα. Αυτή η ζημιά δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Απαιτήσεις στερέωσης

•

•

•

Όταν εγκαθιστάτε την GeoSpective smart antenna, επιλέξτε μια θέση που έχει καθαρό
οπτικό πεδίο στον ουρανό, έτσι ώστε όλοι οι δορυφόροι επάνω από τον ορίζοντα να
μπορούν να εντοπιστούν.
Στερεώστε την GeoSpective smart antenna σε μια ασφαλή, σταθερή θέση, όπου δεν
θα εμφανίζεται κανένας κίνδυνος. Οι περισσότερες εγκαταστάσεις είναι στην οροφή
καμπίνας του τρακτέρ.
Η smart antenna πρέπει να είναι στερεωμένη στην κεντρική γραμμή της υλοποίησης
ή την κεντρική γραμμή του πλάτους εργασίας (σε διαφορετική περίπτωση).

Leica mojoMINI, Εγκατάσταση Συστήματος
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Εγκατάσταση

3
2
1

mojoMINI_006

1. Καθαρίστε τα σημεία εγκατάστασης με τα παρεχόμενα πανάκια με αλκοόλ.
2. Στερεώστε την GeoSpective smart antenna στην οροφή του οχήματος. Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη κολλητική ταινία ή τους ενσωματωμένους μαγνήτες.
3. Χρησιμοποιήστε το GeoSpective καλώδιο, για να συνδέσετε την θύρα στο πίσω
μέρος της smart antenna σε μια μπαταρία ή άλλη πηγή τροφοδοσίας. Η σύνδεση γίνεται μόνο με έναν τρόπο.
4. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία στην GeoSpective smart antenna.

2.3

Εγκατάσταση του mojoMINI

mojoMINI Εγκατάσταση

Η βάση στήριξης για το mojoMINI διατηρείται στην θέση του παρμπρίζ του τρακτέρ ή
οχήματος με μια βεντούζα.

4

3
8
1
2

mojoMINI_007

6

Κυλίστε την βάση στην άκρη της βάσης στήριξης.
Κουμπώστε την κάτω άκρη του mojoMINI στην βάση.
Σπρώξτε την άνω άκρη του mojoMINI κάτω από το κλίπ στο άνω μέρος της βάσης.
Καθαρίστε την περιοχή του παρμπρίζ, όπου θα τοποθετηθεί η βεντούζα.
Ανασηκώστε τον μοχλό της βεντούζας στο παρμπρίζ.
Σπρώξτε προς τα κάτω τον μοχλό της βεντούζας, για να συνδέσετε την βεντούζα με
το παρμπρίζ.
7. Περιστρέψτε την μονάδα εωσότου είναι εύκολα ορατή η οθόνη.
8. Εισάγετε την κάρτα SD στην υποδοχή στην δεξιά πλευρά του mojoMINI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Leica mojoMINI, Εγκατάσταση Συστήματος

23

Leica mojoMINI, Εγκατάσταση Συστήματος

24

 Προειδοποίηση

Μην στερεώνετε το mojoMINI σε σημείο που θα εμποδίζει το οπτικό πεδίο του οδηγού στο
δρόμο ή στο πεδίο.

 Προειδοποίηση

Μην στερεώνετε το mojoMINI σε σημείο, όπου μπορεί να χτυπηθεί από την ανάπτυξη του
αερόσακου.

2.4

Χρήση του προσαρμογέα τροφοδοσίας

Προσαρμογέας
τροφοδοσίας

Το mojoMINI παρέχεται με έναν παροχέα τροφοδοσίας, ο οποίος παρέχει ισχύ και επαναφορτίζει την μπαταρία.
1. Συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοσίας στην υποδοχή τροφοδοσίας USB
στην κάτω άκρη του mojoMINI.
2. Συνδέστε την άλλη άκρη στην υποδοχή
αναπτήρα τσιγάρων.
mojoMINI_005



•
•

Και οι δύο 12 V και 24 V είσοδοι τροφοδοσίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Πριν ξεκινήσετε το όχημα, αποσυνδέστε το mojoMINI από το τον προσαρμογέα
τροφοδοσίας.
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2.5

Σύνδεση στην GeoSpective Smart Antenna

Σύνδεση στο
mojoMINI

Η GeoSpective smart antenna εκπέμπει πληροφορία ασύρματα στο mojoMINI, χρησιμοποιώντας τεχνολογία Bluetooth. Δεν υπάρχουν καλώδια μεταξύ των δύο μονάδων.



Δεν απαιτείται ρύθμιση.

3

Πλοήγηση Οδού

3.1

Πριν την Χρήση



Το mojoMINI πρέπει να ρυθμιστεί πριν την χρήση.

Φόρτιση πριν την
χρήση

Φορτίστε την μπαταρία πλήρως, πριν χρησιμοποιήσετε το mojoMINI!
Μπορείτε να επαναφορτίσετε το mojoMINI ενώ οδηγείτε: συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας αναπτήρα τσιγάρου στην υποδοχή τροφοδοσίας του mojoMINI και συνδέστε τον
προσαρμογέα στον αναπτήρα τσιγάρου.

Παρεχόμενοι χάρτες

Οι χάρτες που παρέχονται με το mojoMINI εξαρτώνται από το πού αγοράσατε την
συσκευή. Διαφορετικοί χάρτες διατίθενται για αγορά: μεταβείτε στο
www.MYmojoMINI.com για μια λίστα από προμηθευτές.

Πώς να λάβετε ένα
καλό σήμα

Οι συσκευές πλοήγησης GPS χρησιμοποιούν σήματα από δορυφόρους, για να καθορίσουν την ακριβή θέση τους και να την εμφανίσουν σε έναν χάρτη. Σιγουρευτείτε ότι το
mojoMINI έχει καλή ορατότητα στον ουρανό: στηρίζοντας το στο παρμπρίζ συνήθως
επαρκεί.



Τα δορυφορικά σήματα δεν μπορούν να ληφθούν σε τούνελ, γκαράζ ή εσωτερικούς
χώρους.

Leica mojoMINI, Πλοήγηση Οδού

27

Leica mojoMINI, Πλοήγηση Οδού

3.2
Εκκίνηση

28

Πρώτη Εγκατάσταση
Κατά την εκκίνηση, η οθόνη του mojoMINI εμφανίζει ένα εικονίδιο Field

και ένα εικο-

νίδιο Road
, σε μια γκρι ζώνη στην μέση της οθόνης. Ακουμπήστε το εικονίδιο Road
και θα ξεκινήσει το λογισμικό πλοήγησης οδού.
Το mojoMINI θα υπολογίσει την θέση του. Αυτό μπορεί να κρατήσει μερικά λεπτά, εξαρτώμενο από τον αριθμό των δορυφόρων που είναι ορατοί.
Όταν χρησιμοποιηθεί η πλοήγηση οδού για πρώτη φορά, θα παρακινηθείτε να επιλέξετε
γλώσσες, ζώνη ώρας και μονάδες μέτρησης.
Γλώσσα

Η εμφανιζόμενη γλώσσα και η ηχητική γλώσσα επιλέγονται ξεχωριστά και είναι συνήθως
η ίδια, αλλά μπορεί και να διαφέρουν.
Για να ορίσετε την γλώσσα που χρησιμοποιείται στην οθόνη και στις φωνητικές οδηγίες
ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1. Ακουμπήστε το System και στην συνέχεια το Language. Εμφανίζεται η οθόνη
Language Settings.
2. Για να επιλέξετε την γλώσσα οθόνης, ακουμπήστε στο αριστερό ή δεξιό βέλος στην
άνω γραμμή της οθόνης. Η γλώσσα που εμφανίζεται είναι η γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στις οθόνες και στα εικονίδια.
3. Για να επιλέξετε την γλώσσα για τις ηχητικές προειδοποιήσεις, ακουμπήστε στο
αριστερό ή δεξί βέλος στην κάτω γραμμή στην οθόνη. Η προβαλλόμενη γλώσσα είναι
η γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί σε ηχητικές παρακινήσεις.

4. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στην οθόνη πλοήγησης, ακουμπήστε το OK.
Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη χωρίς να κάνετε αλλαγή ακουμπήστε το
κουμπί επιστροφή στο κάτω δεξιά γωνία.
Ζώνη ώρας

Η ώρα ορίζεται επιλέγοντας ζώνη ώρας, που καθορίζεται ως Greenwich Mean Time
(GMT) συν ή πλήν ενός αριθμού ωρών. Δίνονται σε λίστα οι ζώνες ωρών σημαντικών
πόλεων.
Για να επιλέξετε μια ζώνη ώρας, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1. Ακουμπήστε το System και στην συνέχεια Time. Εμφανίζεται η οθόνη Time Zone
Settings.
2. Ακουμπήστε στο αριστερό ή δεξί βέλος για να επιλέξετε μια ζώνη ώρας.
3. Εάν ισχύει η θερινή ώρα (daylight saving time), ακουμπήστε το κουτί ελέγχου Adjust
for Summer Time.
4. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στην οθόνη πλοήγησης, ακουμπήστε το OK.

Μονάδες μέτρησης

Για να ορίσετε τις μονάδες μέτρησης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1. Στην οθόνη Units of Measure, ακουμπήστε σε ένα κουμπί οθόνης, για να επιλέξετε
ένα σύστημα μέτρησης.
2. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στην οθόνη πλοήγησης, ακουμπήστε το OK.

Leica mojoMINI, Πλοήγηση Οδού

29

Leica mojoMINI, Πλοήγηση Οδού

30

3.3

Το Κουμπί Μπάρας

Κουμπιά

Το ακόλουθο τμήμα αναφέρετε σε έναν αριθμό από κουμπιά οθόνης, για παράδειγμα Go,
Search, Route, NavSet..., που χρησιμοποιούνται, για να πραγματοποιηθούν εργασίες. Τα
κουμπιά εμφανίζονται σε ένα κουμπί μπάρας στο κάτω μέρος της οθόνης.

<- Κουμπί Μπάρας
Για να μην μπερδευτείτε, το κουμπί μπάρας δεν είναι συνήθως ορατό. Για να πραγματοποιήσετε εργασίες, πρέπει να εμφανιστεί το κουμπί μπάρας.
Για να εμφανιστεί το κουμπί μπάρας, ακουμπήστε το κουμπί στην κάτω δεξιά γωνία της
οθόνης.

3.4

Αλλαγή των Ρυθμίσεων

Γενική διαδικασία

Οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλαχθούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά την αρχική εγκατάσταση. Ακουμπήστε το κουμπί System και στην συνέχεια ακουμπήστε ένα από τα
κουμπιά που εμφανίζονται. Στην οθόνη ρυθμίσεις, κάντε τις αναγκαίες αλλαγές.
Οι ακόλουθες ρυθμίσεις μπορούν να αλλαχθούν:
•
Μονάδες,
•
Γλώσσα,
•
Ώρα,
•
Νύχτα/Ημέρα,
•
και παρακινήσεις.
Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στην οθόνη πλοήγησης, ακουμπήστε το OK.
Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη χωρίς να κάνετε αλλαγή ακουμπήστε το
κουμπί επιστροφή στην κάτω δεξιά γωνία.

Αλλαγή μονάδων

Για να αλλάξετε τις μονάδες μέτρησης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1. Ακουμπήστε το System και στην συνέχεια Units. Εμφανίζεται η οθόνη Units of
Measure.
2. Ακουμπήστε το κουμπί οθόνης, για να επιλέξετε ένα σύστημα μέτρησης.
3. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στην οθόνη πλοήγησης, ακουμπήστε το OK.
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Αλλαγή της γλώσσας

Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην οθόνη και οι ηχητικές οδηγίες μπορούν να αλλαχθούν.
Ανατρέξτε στο "Γλώσσα", σελίδα 28, για πληροφορίες πώς να αλάξετε τις ρυθμίσεις γλώσσας.

Ορισμός της ώρας

Η ώρα μπορεί να αλλαχθεί επιλέγοντας μια συγκεκριμένη ζώνη ώρας.
Ανατρέξτε στο "Ζώνη ώρας", σελίδα 29, για πληροφορίες πώς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις
ζώνης ώρας.

Βοήθεια και Πληροφορία

Ακουμπήστε στο κουμπί Help για να εμφανιστεί μια οθόνη με την διεύθυνση ενός website
με απαντήσεις σε συνηθισμένες ερωτήσεις:
http://www.intrinsyc.com/destinator/support.
Ακουμπήστε στο κουμπί About για να εμφανιστεί μια οθόνη με πληροφορία σχετικά με
την έκδοση του Destinator και του copyright.

4

Καθορισμοί Πλοήγησης

Σύμβαση

Μια οδηγία στην μορφή "Tap XX)YY" σημαίνει:
Ακουμπήστε το κουμπί με την ετικέτα XX και στην συνέχεια ακουμπήστε το κουμπί με την
ετικέτα YY, όταν εμφανιστεί σε μια αναδυόμενη ή νέα οθόνη.

Έλεγχος του σήματος

Για να ελέγξετε το σήμα των δεδομένων GPS, ακουμπήστε το NavSet)Signal.
Εμφανίζεται η οθόνη GPS Signal:
•
είτε διατίθενται είτε όχι σήμα GPS,
•
ο αριθμός των δορυφόρων που είναι ορατοί,
•
το τρέχον γεωγραφικό πλάτος (νότια γεωγραφικά πλάτη εμφανίζονται ως αρνητικά),
•
γεωγραφικό μήκος (θετικοί αριθμοί υποδηλώνουν ανατολικά του Greenwich και αρνητικού αριθμοί υποδηλώνουν δυτικά).
•
ταχύτητα του οχήματος, και
•
υψόμετρο επάνω από την μέση στάθμη της θάλασσας.

Χάρτες

Για να εμφανιστεί πληροφορία χάρτη, ακουμπήστε NavSet)Maps.
Η οθόνη Select Map εμφανίζει το όνομα του τρέχον χάρτη. Εάν έχετε εγκαταστημένους
περισσότερους από έναν χάρτες, μπορείτε να αλλάξετε τον χάρτη. Κάντε κλίκ στο OK
αφού έχετε επιλέξει άλλο χάρτη.
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Ορισμός πεζού

Για να επιλέξετε μια διαδρομή κατάλληλη για πεζούς, για παράδειγμα, όχι αυτοκινητόδρομοι, ακουμπήστε το NavSet)Pedestrian.
Για να το ξαναλλάξετε, ακουμπήστε το NavSet)Car.

Πηγαίνοντας σπίτι

Για να επιλέξετε μια διεύθυνση σπιτιού ως προορισμό, ακουμπήστε το NavSet)Home.
Εάν δεν έχετε καταγράψει την διεύθυνση του σπιτιού σας ως προορισμό, ακουμπήστε το
Set Address και εισάγετε λεπτομέρειες.

Σύμβολα POI

Μπορείτε να καθορίσετε τι σημεία ενδιαφέροντος εμφανίζονται στους χάρτες.
Ακουμπήστε NavSet)POI Icons, και στην συνέχεια ακουμπήστε στα κουτιά ελέγχου
πίσω από τα αντικείμενα στην λίστα, για να τα επιλέξετε για προβολή.

Γρηγορότερη ή
συντομότερη
διαδρομή;

Μπορείτε να καθορίσετε ότι το ταξίδι που έχει υπολογιστεί από το mojoMINI θα είναι είτε
η γρηγορότερη διαδρομή είτε η συντομότερη διαδρομή.
Για να επιλέξετε έναν τύπο ταξιδιού, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1. Ακουμπήστε το NavSet)Road Type. Εμφανίζεται η οθόνη Road Type 1 of 2.
2. Ακουμπήστε έναν τύπο διαδρομής (γρηγορότερο ή συντομότερο), για να το επιλέξετε.
3. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη,
ακουμπήστε το OK.

Οδοί για αποφυγή

Εάν θέλετε να αποφύγετε αυτοκινητόδρομους, διόδια, φέρυ, κλπ ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1. Ακουμπήστε το NavSet)Road Type και στην συνέχεια ακουμπήστε το δεξί βέλος
στο άνω μέρος της οθόνης. Εμφανίζεται η οθόνη Road Type 2 of 2.
2. Ακουμπήστε τα κουτιά ελέγχου από τους τύπους οδού που θέλετε να αποφύγετε.
3. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη,
ακουμπήστε το OK.

Κάμερες ασφαλείας

Σε μερικές χώρες, οι θέσεις των καμερών ασφαλείας ανακοινώνονται δημόσια.
Για να καθορίσετε έναν τύπο προειδοποίησης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.
1. Ακουμπήστε το NavSet)Cameras. Εμφανίζεται η οθόνη Safety Camera Options.
2. Ακουμπήστε το κουμπί σε μια επιλογή, για να την επιλέξετε.
3. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη,
ακουμπήστε το OK.



Εάν το κουμπί της Cameras δεν εμφανίζεται τότε δεν διατίθενται κάμερα ασφαλείας για
την θέση του.
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5

Ταξίδι σε μια Διεύθυνση

Σύμβαση

Μια οδηγία στην μορφή "Tap XX)YY" σημαίνει:
Ακουμπήστε το κουμπί με την ετικέτα XX και στην συνέχεια ακουμπήστε το κουμπί με την
ετικέτα YY, όταν εμφανιστεί σε μια αναδυόμενη ή νέα οθόνη.

5.1

Ταξίδι σε μια Συγκεκριμένη Διεύθυνση

Καθορισμός μιας
διεύθυνσης

Για να καθορίσετε μια διεύθυνση προορισμού, όπως μια συγκεκριμένη διεύθυνση οδού,
ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1. Ακουμπήστε το Go)Address. Εμφανίζετε μια οθόνη Type in Destination As:.
2. Ακουμπήστε ένα από τα κουμπιά, για να επιλέξετε έναν τρόπο, για να εισάγετε μια
διεύθυνση. Μπορείτε να εισάγετε:
• πρώτα το όνομα της κωμόπολης ή της πόλης
• μια διασταύρωση οδού, ή

•
•

πρώτα το όνομα της οδού
έναν ταχυδρομικό κώδικα.

3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο στην οθόνη, για να εισάγετε ονόματα. Οι οδηγίες
δίνονται σε ένα πάνελ στο άνω μέρος της οθόνης.
Αφού έχετε εισάγει μερικούς χαρακτήρες, μπορείτε να ακουμπήσετε στο κουμπί See
List, για να δείτε μια λίστα με δυνατότητες. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Άνω και Κάτω
στα δεξιά της λίστας, για να κυλίσετε άνω και κάτω. Ακουμπήστε σε ένα αντικείμενο
στην λίστα, για να το επιλέξετε και στην συνέχεια ακουμπήστε στο OK.
4. Ακουμπήστε στο Go.

5.2

Επανάληψη ενός Ταξιδιού

Έχετε ξαναπάει
πρίν;

Λεπτομέρειες πρόσφατων ταξιδιών διατηρούνται στην μνήμη του mojoMINI και αυτά τα
ταξίδια μπορούν να επαναληφθούν.
Για να επαναλάβετε ένα προηγούμενο ταξίδι, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1. Ακουμπήστε το Go)History. Εμφανίζεται η οθόνη Select Recent Location.
2. Εάν είναι απαραίτητο, χρτησιμοποιήστε τα κουμπιά Άνω και Κάτω στο δεξιό μέρος
της οθόνης, για να κυλίσετε άνω και κάτω.
3. Ακουμπήστε μια θέση στην λίστα για να την επιλέξετε.
4. Ακουμπήστε στο OK.
5. Στην οθόνη Travelling to:, ακουμπήστε στο Go.

5.3

Διαγραφή Δεδομένων Ταξιδιού

Διαγραφή Δεδομένων Ταξιδιού

Για να διαγράψετε δεδομένα ταξιδιού από το mojoMINI, ακολουθήστε την παρακάτω
διαδικασία:
1. Ακουμπήστε το Go)History. Εμφανίζεται η οθόνη Select Recent Location.
2. Εάν είναι απαραίτητο, χρτησιμοποιήστε τα κουμπιά Άνω και Κάτω στο δεξιό μέρος
της οθόνης, για να κυλίσετε άνω και κάτω.
3. Ακουμπήστε μια θέση στην λίστα, για να την επιλέξετε.
4. Ακουμπήστε το Delete και ακουμπήστε το Yes, για να επιβεβαιώσετε την διαγραφή.
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5.4

Πληροφορία Διαδρομής



Όταν ταξιδεύετε, εμφανίζετε το τρέχον όνομα οδού, απόσταση ως τον προορισμό και εκτιμούμενος χρόνος άφιξης.

Στροφή με στροφή

Για να εμφανιστούν οδηγίες στροφή με στροφή, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1. Ακουμπήστε το Route)Directions. Εμφανίζεται η οθόνη Driving Directions.
Μια κατεύθυνση οδήγησης αποτελείται από:
• ένα σύμβολο στροφής (μια οδηγία, για να στρίψετε αριστερά ή δεξιά, αλλαγή κατεύθυνσης αριστερά ή δεξιά, ή να κάνετε μια πλήρη περιστροφή)
• το όνομα της νέας οδού και
• την απόσταση που θα διανυθεί κατά μήκος της νέας οδού.
2. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Άνω και Κάτω στο δεξιό μέρος της
οθόνης, για να κυλίσετε άνω και κάτω.

Χάρτης συνοπτικός

Για να εμφανιστεί μια απλοποιημένη έκδοση του χάρτη διαδρομής, ακουμπήστε το
Route)Summary.

Χάρτης στροφών

Για να εμφανιστεί λεπτομερής χάρτης στροφών, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1. Στην οθόνη Driving Directions, ακουμπήστε το Turns. Εμφανίζεται ένας χάρτης της
πρώτης στροφής.
2. Για να δείτε την επόμενη στροφή, ακουμπήστε το Next. Επαναλάβετε για να δείτε τις
επόμενες στροφές.

Αποφυγή στροφής

Για να αποφύγετε μια συγκεκριμένη στροφή από την λίστα των οδηγιών, ακολουθήστε την
παρακάτω διαδικασία:
1. Στην οθόνη Driving Directions, δείτε τις στροφές σε σειρά.
2. Για να αποφύγετε μια στροφή, ακουμπήστε το Avoid, όταν εμφανιστεί ή στροφή στην
λίστα.



Το mojoMINI θα υπολογίσει μια νέα διαδρομή που θα αποφεύγει την συγκεκριμένη στροφή.

Πληροφορία Γραμμής

Η μπάρα πληροφορίας Γραμμής εμφανίζει όλες τις στροφές και τις γραμμές που μπορεί
να γίνουν στην επόμενη διασταύρωση οδού.

Leica mojoMINI, Ταξίδι σε μια Διεύθυνση

39

Leica mojoMINI, Ταξίδι σε μια Διεύθυνση

40

5.5

Αγαπημένα Ταξίδια

Αποθήκευση ενός
ταξιδιού στα Αγαπημένα

Για να αποθηκεύσετε ένα πλήρες ταξίδι στην λίστα Ιστορικού, ακολουθήστε την παρακάτω
διαδικασία:
1. Ακουμπήστε το Go)History. Εμφανίζεται η οθόνη Select Recent Location.
2. Ακουμπήστε στο ταξίδι που θέλετε να αποθηκεύσετε ως το αγαπημένο.
3. Ακουμπήστε το Save και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο στην οθόνη για να
πληκτρολογήσετε ένα όνομα για το ταξίδι.
4. Ακουμπήστε το OK και Save.

Διαγραφή ενός
Αγαπημένου

Για να διαγράψετε ένα αγαπημένο από την λίστα με τα Αγαπημένα, ακολουθήστε την
παρακάτω διαδικασία:
1. Ακουμπήστε το Go)Favourites και ακουμπήστε το όνομα στην λίστα των Αγαπημένων.
2. Ακουμπήστε Edit)Delete location)Yes.

Οργάνωση Αγαπημένων σε ομάδες

Τα Αγαπημένα μπορούν να οργανωθούν σε ομάδες, για να είναι ευκολότερα να αναζητηθούν.
Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1. Ακουμπήστε το Go)Favourites)Edit)Add Group.
2. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο στην οθόνη, για να πληκτρολογήσετε ένα όνομα για
την ομάδα.

Για να μετακινήσετε ένα Αγαπημένο σε μια ομάδα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.
1. Ακουμπήστε το Go)Favourite)Edit)Edit Location.
2. Ακουμπήστε το αριστερό ή δεξί βέλος, για να επιλέξετε μια ομάδα και στην συνέχεια
ακουμπήστε το OK.
Θα βρεθεί τώρα η αγαπημένη θέση στην ομάδα.
Ταξιδεύοντας σε ένα
Αγαπημένο

Για να ταξιδέψετε σε μια αγαπημένη διεύθυνση, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1. Ακουμπήστε το Go)Favourite και στην συνέχεια ακουμπήστε τον προορισμό στην
λίστα με τα Αγαπημένα.
2. Εάν το Αγαπημένο είναι εντός μιας ομάδας, ακουμπήστε το όνομα της ομάδας και
στην συνέχεια ακουμπήστε στο όνομα του Αγαπημένου. Εμφανίζεται η οθόνη
Travelling to:.
3. Ακουμπήστε στο Go, για να συνεχίσετε.
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5.6

Αναζήτηση σε ένα Σημείο Ενδιαφέροντος

POI με ένα όνομα

Εάν γνωρίζετε το όνομα ενός σημείου ενδιαφέροντος (POI), ακολουθήστε την παρακάτω
διαδικασία:
1. Ακουμπήστε το Search)Spell. Εμφανίζεται η οθόνη Search Near.
2. Ακουμπήστε ένα από τα κουμπιά οθόνης, για να επιλέξετε μια επιλογή στην περιοχή
αναζήτησης:
• ακούστε την τρέχουσα θέση,
• ακούστε τον προορισμό,
• σε μια άλλη θέση (που θα πρέπει να καθοριστεί), ή
• κατά μήκος της διαδρομής.
3. Στο πληκτρολόγιο οθόνης, πληκτρολογήστε τμήμα ή όλο το όνομα και ακουμπήστε το
Search.
Παραδείγματα:
• Για να βρείτε μια καφετέρια, πληκτρολογήστε την λέξη COFFEE και ακουμπήστε
στο Search.
• Για να βρείτε ένα "Elephant and Castle", μπορείτε να πληκτρολογήσετε είτε όλο ή
τμήμα των λέξεων "ELEPHANT" ή "CASTLE" και ακουμπήστε Search.
Προκαθορισμένα, τα σημεία ενδιαφέροντος δίνονται σε λίστα ανά απόσταση από την
τοποθεσία. Ακουμπήστε το κουμπί Sort by ABC για μια αλφαβητική λίστα.
4. Για να εμφανίσετε ένα σημείο ενδιαφέροντος σε έναν χάρτη, ακουμπήστε το όνομα
στην λίστα και ακουμπήστε το Show on Map.
5. Για να αποκτήσετε μια διαδρομή σε ένα σημείο ενδιαφέροντος, ακουμπήστε το OK.

5.7

Αναζήτηση ανά Κατηγορία Σημείο Ενδιαφέροντος

POI κατηγορίες

Τα σημεία ενδιαφέροντος ταξινομούνται ανά κατηγορίες, για παράδειγμα Airports,
Amusement Parks, ATMs και μερικές φορές ανά υποκατηγορίες, όπου αυτό είναι χρήσιμο.
Για να αναζητήσετε ένα σημείο ενδιαφέροντος ανά κατηγορία, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1. Ακουμπήστε το Search)All. Εμφανίζεται η οθόνη Search Near.
2. Ακουμπήστε ένα από τα κουμπιά οθόνης, για να επιλέξετε μια επιλογή στην περιοχή
αναζήτησης:
• κοντά στην τρέχουσα θέση, ή
• κοντά σε άλλη θέση (η οποία θα πρέπει να καθοριστεί).
Εμφανίζεται η οθόνη All POI Categories. Η λίστα των κατηγοριών τακτοποιείται
αλφαβητικά.
3. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Άνω και Κάτω στο δεξί μέρος της
οθόνης, για να κυλίσετε στην λίστα.
4. Ακουμπήστε σε μια κατηγορία στην λίστα και ακουμπήστε το OK. Εάν εμφανιστεί μια
λίστα υπο-κατηγορίας, ακουμπήστε την υποκατηγορία, για να την επιλέξετε και ακουμπήστε το OK.
5. Ακουμπήστε σε ένα αντικείμενο στην λίστα, για να το επιλέξετε.
Η λίστα των αντικειμένων ταξινομείτε ανά απόσταση από την επιλεγμένη θέση. Για να
εμφανίσετε την λίστα σε αλφαβητική σειρά, ακουμπήστε το κουμπί Sort by ABC.
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6. Ακουμπήστε το Show on Map, για να εμφανίσετε έναν χάρτη με το POI και στην συνέχεια ακουμπήστε το OK, για να εμφανιστεί η οθόνη Travelling to:.
7. Ακουμπήστε το Go, για να υπολογίσετε μια διαδρομή στο επιλεγμένο σημείο ενδιαφέροντος.

5.8

Περιήγηση για ένα Σημείο Ενδιαφέροντος

Περιήγηση

Για να περιηγηθήτε σε ένα σημείο ενδιαφέροντος, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1. Ακουμπήστε το Search)Browse.
2. Στην οθόνη επιβεβαίωσης, ακουμπήστε το Yes.
3. Στον χάρτη που εμφανίζεται, αναζητήστε για σημεία ενδιαφέροντος: μετακινείστε τον
χάρτη ακουμπώντας την οθόνη και κυλώντας το δάχτυλό σας.
Για περισσότερη πληροφορία για ένα σημείο, ακουμπήστε το, αυτό θα σας δώσει
επίσης την επιλογή, για να πλοηγηθείτε στο σημείο.
4. Ακουμπήστε το κάτω μέρος του χάρτη, για να επιστρέψετε στον τύπο GPS.



Εάν δεν μπορείτε να βρείτε ένα σημείο ενδιαφέροντος που γνωρίζετε ότι υπάρχει, μπορεί
να έχει περιληφθεί στον παρεχόμενο χάρτη.
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6

Πλοήγηση Πεδίου

6.1

Εκκίνηση Πλοήγησης Πεδίου

Εκκίνηση καθοδήγησης πεδίου

Στην αρχική οθόνη του mojoMINI, ακουμπήστε το εικονίδιο Field
Εμφανίζεται η κύρια οθόνη:

.

a
b

a)
b)
c)
d)
e)

c

d

e

mojoMINI_012



Πατήστε
για να ξεκινήσετε ένα νέο πεδίο ή
πεδίο με την προηγούμενη γραμμή.

Κατάσταση σύνδεσης κεραίας
Κατάσταση GPS και ταχύτητας
Εκκίνηση νέου πεδίου
Συνέχεια προηγούμενου πεδίου
Κουμπί Return, επιστρέφει στην
προηγούμενη ή προβαλλόμενη
οθόνη

για να συνεχίσετε το προηγούμενο

Μερικά χαρακτηριστικά μπορεί να μην είναι διαθέσιμα, εωσότου το mojoMINI έχει μια GPS
θέση.

6.2

Εκκίνηση Νέου Πεδίου

Ορισμός μετατοπίσεων οχήματος

Μετά την επιλογή της εκκίνησης νέου πεδίου ορίστε το πλάτος και την απόσταση υλοποίησης από την κεραία ακουμπώντας την μέτρηση που θέλετε να αλλάξετε.



Και οι δυο μετρήσεις είναι σημαντικές για διάταξη των γραμμών και την ακριβή εμφάνιση
κάλυψης.
1. Όταν έχετε επιλέξει μια μέτρηση, για να αλλάξετε,
καθορίστε την τιμή ακουμπώντας τα βέλη άνω ή
κάτω στην οθόνη. Εμφανίζεται το πλάτος και στις
δύο μονάδες metric και US: μπορούν να ρυθμιστούν και οι άλλες αλλαγές αντίστοιχα.

2. Ακουμπήστε το
μετά τον ορισμό της κάθε
μέτρησης. Όταν έχετε ολοκληρώσει ακουμπήστε
στο
ενώ εμφανίζονται και οι δύο μετρήσεις,
για να συνεχίσετε στην επόμενη οθόνη.
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3. Ακουμπήστε στον κατάλληλο τύπο καθοδήγησης.

a

b

c

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

d
mojoMINI_014

e

f

AB Παράλληλη καθοδήγηση
Καθοδήγηση Σταθερούς Ισοϋψούς
Πληροφορία
A+ Καθοδήγηση κατεύθυνσης
Καθοδήγηση Pivot
Οθόνη Πλοήγησης: Μεταβαίνει
άμεσα στην εμφάνιση πεδίου
χωρίς ορισμό καθοδήγησης

6.3

Ορισμός AB Waylines

Ορισμός AB wayline

Για να ορίσετε μια AB παράλληλη wayline (μια ευθεία
γραμμή μεταξύ των δύο επιλεγμένων σημείων),
ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1. Στην οθόνη καθοδήγησης, ακουμπήστε στο εικονίδιο καθοδήγησης AB
Parallel
.
2. Εμφανίζεται η πρώτη οθόνη καθοδήγησης AB
Παράλληλη.
3. Οδηγήστε στην θέση στο πεδίο που θέλετε να
ορίσετε (waypoint A) και ακουμπήστε στο A στην
οθόνη.
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Η διαχείριση κάλυψης μπορεί να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί ακουμπώντας στο
ενώ ορίζετε την wayline.
4. Οδηγήστε στο επιθυμητό τελικό σημείο (waypoint
B) και ακουμπήστε στο B.



Η απόσταση μεταξύ των σημείων Α και Β πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 μέτρα (100 feet).
Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ των σημείων, τόσο καλύτερη θα είναι η ακρίβεια
της γραμμής εργασίας.
5. Στρίψτε το τρακτέρ εωσότου η κόκκινη γραμμή
είναι κάθετη, και οδηγήστε κατά μήκος της γραμμής.



Η φωτιζόμενη μπάρα πλοήγησης στο άνω μέρος της οθόνης δηλώνει την
κατεύθυνση παρακολούθησης του οχήματος. Για παράδειγμα, εάν η σήμανση
είναι στα αριστερά του κέντρου, στρέψτε την ρόδα παρακολούθησης στα
αριστερά.
Ο δείκτης αριθμού γραμμής στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζει την θέση του
τρακτέρ και τον αριθμό των γραμμών αριστερά ή δεξιά της AB Parallel
wayline.
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6.4

Ορισμός A+ Καθοδήγησης Κατεύθυνσης

Ορισμός μιας A+
wayline

Για να ορίσετε μια A+ Heading wayline (αρχικό σημείο
συν κατεύθυνση πυξίδας), ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1. Στην οθόνη καθοδήγησης, ακουμπήστε στο εικονίδιο καθοδήγησης
A+ Heading
.
2. Εμφανίζεται η πρώτη οθόνη A+ Καθοδήγησης.
3. Οδηγήστε στην θέση στο πεδίο όπου θέλετε να
ξεκινήσετε (waypoint A) και ακουμπήστε στο A
στην οθόνη.



Η διαχείριση κάλυψης μπορεί να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί ακουμπώντας στο
, ενώ ορίζετε την γραμμή.

52

4. Χρησιμοποιήστε τα άνω βέλη για να εισάγετε την
κατεύθυνση της πυξίδας της γραμμής σε
degrees. (0° είναι north, 90° είναι east, 180° είναι
south, και 270° είναι west.)
5. Ακουμπήστε στο

.

6. Στρέψτε το τρακτέρ εωσότου η κόκκινη γραμμή
είναι κάθετη, και οδηγήστε κατά μήκος της γραμμής.



Η φωτιζόμενη μπάρα πλοήγησης στο άνω μέρος της οθόνης δηλώνει την
κατεύθυνση παρακολούθησης του οχήματος. Για παράδειγμα, εάν η σήμανση
είναι στα αριστερά του κέντρου, στρέψτε την ρόδα παρακολούθησης στα
αριστερά.
Ο δείκτης αριθμού γραμμής στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζει την θέση του
τρακτέρ και τον αριθμό των γραμμών αριστερά ή δεξιά της A+ Heading
wayline.
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Ορισμός Καθοδήγησης Σταθερούς Ισοϋψούς

Ορισμός μιας σταθερούς ισοϋψούς

Για να ορίσετε μια γραμμή Σταθερούς Ισοϋψούς,
ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1. Στην οθόνη καθοδήγησης, ακουμπήστε στο εικονίδιο καθοδήγησης Fixed Contour
.
2. Εμφανίζεται η πρώτη οθόνη καθοδήγησης Σταθερούς Ισοϋψούς.
3. Οδηγήστε στην θέση στο πεδίο, όπου θέλετε να
ξεκινήσετε (waypoint A) και ακουμπήστε στο A
στην οθόνη.



Η διαχείριση κάλυψης μπορεί να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί ακουμπώντας στο
, ενώ ορίζετε την γραμμή.
4. Οδηγήστε κατά μήκος της καμπύλης γραμμής
στο επιθυμητό τελικό σημείο (waypoint B) και
ακουμπήστε στο B.

Ενώ το mojoMINI καταγράφει δεδομένα ισοϋψούς, εμφανίζεται το σύμβολο της
παύσης
. Εάν θέλετε να κάνετε παύση την καταγραφή οποιαδήποτε χρονική στιγμή,
ακουμπήστε το σύμβολο της παύσης. Θα εμφανιστεί το σύμβολο της αναθεώρησης.
Ακουμπήστε το σύμβολο της αναθεώρησης
καταγραφή.



, όταν είστε έτοιμοι να συνεχίσετε την

Εάν καταγράφετε μια ισοϋψή που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα τμήματα ευθείας
γραμμής που συνδέουν καμπύλα τμήματα, παύστε την καταγραφή στην αρχή του κάθε
ευθύγραμμου τμήματος και αναθεωρήστε την καταγραφή στο τέλος της ευθείας γραμμής.
Το mojoMINI θα υπολογίσει μια ευθεία γραμμή, για να γεμίσει τα κενά μεταξύ των δύο
σημείων.
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5. Στρίψτε το τρακτέρ, εωσότου η κόκκινη γραμμή
είναι κάθετη, και οδηγήστε κατά μήκος της γραμμής.



Η φωτιζόμενη μπάρα πλοήγησης στο άνω μέρος της οθόνης δηλώνει την
κατεύθυνση παρακολούθησης του οχήματος. Για παράδειγμα, εάν η σήμανση
είναι στα αριστερά του κέντρου, στρέψτε την ρόδα παρακολούθησης στα
αριστερά.
Ο δείκτης αριθμού γραμμής στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζει την θέση του
τρακτέρ και τον αριθμό των γραμμών αριστερά ή δεξιά της ισοϋψούς.

6.6

Ορισμός Καθοδήγησης Περιστροφής

Ορισμός μιας Περιστροφής γραμμής
Για να ορίσετε μια καθοδήγηση Περιστροφής (κυκλική), ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1. Στην οθόνη καθοδήγησης, ακουμπήστε στο εικονίδιο καθοδήγησης Pivot (Περιστροφής)
.
2. Εμφανίζεται η πρώτη οθόνη καθοδήγησης Περιστροφής.
3. Οδηγήστε στο σημείο αρχής του κύκλου στο
πεδίο (σημείο A) και ακουμπήστε το A στην
οθόνη.



Η διαχείριση κάλυψης μπορεί να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί ακουμπώντας
το

, ενώ ορίζετε την γραμμής.
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4. Οδηγήστε γύρω από τον κύκλο στο σημείο B, και
ακουμπήστε το B.
5. Οδηγήστε επιπλέον γύρω από τον κύκλο στο
σημείο C, και ακουμπήστε το C.

6. Στρίψτε το τρακτέρ, εωσότου η κόκκινη γραμμή
είναι κάθετη και οδηγήστε κατά μήκος της γραμμής.



Η φωτιζόμενη μπάρα πλοήγησης στο άνω μέρος της οθόνης δηλώνει την
κατεύθυνση παρακολούθησης του οχήματος. Για παράδειγμα, εάν η σήμανση
είναι στα αριστερά του κέντρου, στρέψτε την ρόδα παρακολούθησης στα
αριστερά.
Ο δείκτης αριθμού γραμμής στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζει την θέση του
τρακτέρ και τον αριθμό των γραμμών εντός ή εκτός της αρχικής γραμμής περιστροφής. Οι αριθμοί γραμμής είναι μείον (-) για γραμμές περιστροφής, όπου
είναι μικρότερες από την κύρια γραμμή και θετική (+) για γραμμές που
είναι μεγαλύτερες.

6.7

Καταγραφή Κάλυψης

Αρχή και τέλος καταγραφής κάλυψης

Το mojoMINI μπορεί να καταγράψει και να εμφανίσει την καλυπτόμενη περιοχή (μέγ.
300 ha / 740 ac). Η καταγραφή κάλυψης είναι χρήσιμη για εμφάνιση της περιοχής που
έχετε ήδη επισκεφτεί και πόσο έδαφος έχει καλυφθεί. Όταν χρησιμοποιηθεί με το χαρακτηριστικό ορίου πεδίου, η καταγραφή κάλυψης μπορεί να υπολογίσει πόσο έδαφος θα
πρέπει ακόμα να καλυφθεί.
1. Για να ενεργοποιήσετε την κάλυψη ακουμπήστε
το
. Εάν δεν κινείστε η κάλυψη δεν θα ενεργοποιηθεί, αλλά θα γίνει παύση όπως φαίνεται.

2. Από την στιγμή που έχετε ξεκινήσει να κινείστε
και έχετε καλύψει κάποιο έδαφος το σύστημα θα
εμφανίσει το έδαφος που έχει καλυφθεί με μπλέ.
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3. Εάν σταματήσετε το όχημα, ενώ η κάλυψη είναι
ενεργοποιημένη θα γίνει ξανά παύση.



•

Όταν το όχημα δεν κινείται, η κάλυψη μπορεί να αλλαχθεί μεταξύ off και paused
ακουμπώντας

•

.

Όταν το όχημα κινείται, η κάλυψη μπορεί να αλλαχθεί μεταξύ off και on
ακουμπώντας

.

6.8
Καταγραφή ενός
ορίου πεδίου

Όρια Πεδίου
1. Για να ορίσετε ένα όριο πεδίου μεταβείτε στην κύρια οθόνη πλοήγησης πεδίου και
ακουμπήστε

.

2. Στην συνέχεια θα έχετε την επιλογή να ορίσετε το όριο στο αριστερό πλευρό της
υλοποίησης, στο κέντρο όπου βρίσκεται η κεραία GPS ή στην δεξιά πλευρά της
υλοποίησης. Αυτές οι τρεις επιλογές αναπαρίστανται από τα ακόλουθα τρία κουμπιά:

a
mojoMINI_015

b

c

a)
b)
c)

Αριστερή πλευρά
Κέντρο
Δεξιά πλευρά

3. Ακουμπήστε το κουμπί που ταιριάζει με την τρέχουσα εργασία που κάνετε.
4. Οδηγήστε γύρω από το όριο πεδίου, το μονοπάτι θα καταγραφεί και θα εμφανιστεί
στην οθόνη.
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5. Καθώς προσεγγίζετε την αρχή του ορίου θα αναβοσβήσει το κουμπί Close
Boundary
. Μπορείτε να επιλέξετε να ακουμπήσετε το
και το όριο θα κλείσει
συνδέοντας το τρέχον σημείο καταγραφής ορίου, για να ξεκινήσει την καταγραφή
ορίου.
6. Αφού κλείσετε το όριο στην συνέχεια θα μεταβείτε στην οθόνη πληροφορίας, όπου θα
εμφανίσει το εμβαδόν γύρω από το όριο.



•
•

Το όριο μπορεί να κλείσει αυτόματα εάν οδηγήσετε κατά μήκος της αρχής του ορίου.
Μπορείτε να ορίσετε ένα πρότυπο καθοδήγησης, καθώς επίσης και αρχή και τέλος
καταγραφής κάλυψης, ενώ καταγράφετε ένα όριο.

6.9

Συνέχεια Προηγούμενο Πεδίου

Συνέχεια πεδίου

Εάν σταματήσετε να εργάζεστε πριν ολοκληρώσετε ένα πεδίο μπορείτε εάν θέλετε να
επιστρέψετε και να συνεχίσετε με αυτό πεδίο. Αυτή κατάσταση μπορεί επίσης να εφαρμοστεί εάν απενεργοποιήσετε το mojoMINI πριν ολοκληρώσετε το πεδίο.
1. Στην αρχική οθόνη καθοδήγησης πεδίου ακουμπήστε στο

.

2. Εμφανίζεται μια από άποψη άνω προς κάτω όψη
της εργασίας που έχει γίνει πριν το mojoMINI
απενεργοποιηθεί την τελευταία φορά. Ακουμπήστε στο



για να συνεχίσετε.

Η οθόνη συνέχειας προηγούμενου πεδίου εμφανίζει πόση περιοχή έχει ήδη καλυφθεί και
την υπολειπόμενη περιοχή εντός του ορίου. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για υπολογισμό
πόσο προϊόν θα πρέπει ακόμα να εφαρμοστεί σε αυτό το πεδίο.
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3. Στην συνέχεια θα μεταβείτε στην οθόνη κύριας πλοήγησης, όπου μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε.



Όταν συνεχίσετε το προηγούμενο πεδίο είναι δυνατόν η γραμμή να μην είναι στην ίδια
θέση. Αυτό μπορεί να διορθωθεί χρησιμοποιώντας την ώθηση.

6.10

Ώθηση

Ρύθμιση της απόκλισης θέσης

Όταν συνεχίσετε το προηγούμενο πεδίο είναι δυνατόν η γραμμή να μην είναι στην ίδια
θέση λόγω απόκλισης στην θέση GPS. Η ώθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
επαναυθυγραμμίσει τις γραμμές και τα δεδομένα κάλυψης στην σωστή θέση στο πεδίο.



Κακή ευθυγράμμιση μπορεί να φανεί, όταν το όχημα είναι στην σωστή θέση αλλά οι γραμμές, η κάλυψη και το όριο στο mojoMINI δεν είναι στην σωστή θέση.
1. Τοποθετήστε το όχημα στα ίχνη ρόδας ενός προηγούμενου ολοκληρωμένου περάσματος.
2. Στην οθόνη κύριας πλοήγησης, ακουμπήστε στην
φωτιζόμενη μπάρα στο άνω τμήμα της οθόνης.
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.

4. Εμφανίζεται η κύρια οθόνη πλοήγησης και η
γραμμή είναι όπου βρίσκεται το όχημα.

6.11

Ρυθμίσεις Ημέρας/Νύχτας

Ρυθμίσεις Ημέρας
/Νύχτας

Η φωτεινότητας της οθόνης μπορεί να οριστεί σε υψηλή (ρύθμιση φωτός ημέρας) ή χαμηλή (ρύθμιση νύχτας).
Για να αλλάξετε από μια ρύθμιση φωτεινότητας σε μια άλλη, ακολουθήστε την παρακάτω
διαδικασία:
1. Στην οθόνη καθοδήγησης, ακουμπήστε στο εικονίδιο information
.
2. Εμφανίζεται η οθόνη πληροφορίας.

3. Διατίθενται δύο επιλογές:
• Για να αλλάξετε την φωτεινότητα της οθόνης,
ακουμπήστε το εικονίδιο day ή night, όπως
απαιτείται.
• Για να χρησιμοποιήσετε την αριθμομηχανή,
ακουμπήστε το εικονίδιο της αριθμομηχανής.
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6.12

Αριθμομηχανή

Η Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή είναι μια τυπική αριθμομηχανή μιας μνήμης με λειτουργία τετραγωνικής
ρίζας και έναν αριθμό κουμπιών γρήγορης μετατροπής.
Για να ανοίξετε την αριθμομηχανή, είτε:
•
ακουμπήστε το εικονίδιο της αριθμομηχανής στο κάτω μέρος της οθόνης ανοίγματος,
ή
•
ακουμπήστε το εικονίδιο της αριθμομηχανής στην οθόνη Field Navigation.

Μετατροπές Μονάδων

Η οθόνη αριθμομηχανής περιλαμβάνει κουμπιά για μετατροπές μονάδων:
•
hectares σε acres και acres σε hectares
•
kilograms σε pounds και pounds σε kilograms
•
litres σε US gallons και US gallons σε litres.
Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε να μετατρέψετε και ακουμπήστε το κουμπί μετατροπής.
Η απάντηση εμφανίζεται άμεσα.



•
•

Η αριθμομηχανή δεν διατίθενται, όταν το mojoMINI είναι σε τύπο Street Navigation.
Το gallon που χρησιμοποιείται σε μετατροπές είναι το US gallon και όχι το Imperial
gallon (το οποίο είναι περίπου 20% μεγαλύτερο από το US gallon).

6.13

Αλλαγή της Φωτεινότητας

Φωτεινότητα

Για να αλλάξετε την φωτεινότητα της οθόνης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1. Στην οθόνη ανοίγματος, ακουμπήστε το εικονίδιο εργαλεία στο κάτω αριστερό μέρος
της οθόνης.
2. Ακουμπήστε το δεξί βέλος, για να κάνετε την οθόνη φωτεινότερη και ακουμπήστε το
αριστερό βέλος, για να κάνετε την οθόνη σκοτεινότερη.
3. Για να επιστρέψετε στην οθόνη ανοίγματος, ακουμπήστε στο κουμπί επιστροφή.
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7

Φροντίδα και Μεταφορά

7.1

Μεταφορά

Αποστολή

Όταν μεταφέρετε το όργανο με τρένο, αεροπλάνο ή πλοίο, χρησιμοποιείται πάντα την
πλήρη αυθεντική Leica Geosystems συσκευασία, βαλίτσα μεταφοράς και το χάρτινο κιβώτιο μεταφοράς του, ή το ισοδύναμό του, για να είναι προστατευμένο από τυχόν δονήσεις
και κραδασμούς.

Μεταφορά, διάθεση
μπαταριών

Για την μεταφορά ή αποστολή μπαταριών, ο υπεύθυνος του οργάνου πρέπει να είναι
γνώστης των ισχύων εθνικών και διεθνών κανονισμών. Πριν τη μεταφορά ή τη διακίνηση
ενημερώστε τον επιβάτη σας ή την μεταφορική σας εταιρία.

7.2

Αποθήκευση

Προϊόν

Προσέχετε τα επιτρεπτά όρια θερμοκρασίας κατά την αποθήκευση του εξοπλισμού, ειδικά
το καλοκαίρι εάν ο εξοπλισμός βρίσκεται μέσα σε κάποιο μεταφορικό μέσο. Ανατρέξτε στα
"9 Τεχνικά χαρακτηριστικά" για πληροφορίες σχετικά με τα όρια θερμοκρασιών.
Για την αποθήκευση σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης reset στην οθόνη του mojoMINI είναι
στην θέση OFF, για να εμποδίσετε την αποφόρτιση της εσωτερικής μπαταρίας.

Li-Ion μπαταρίες

•
•
•

•

Ανατρέξτε στα "9 Τεχνικά χαρακτηριστικά" για πληροφορίες σχετικά με τα όρια θερμοκρασίας κατά την αποθήκευση.
Συνιστάται ένα θερμοκρασιακό εύρος αποθήκευσης από 0 έως +30°C / +32 έως 86°F
σε ένα στεγνό περιβάλλον, για να ελαχιστοποιηθεί η αποφόρτιση της μπαταρίας.
Στη συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης, οι μπαταρίες που περιέχουν ένα 10%
έως 50% ποσοστό φόρτισης μπορούν να αποθηκευτούν για διάστημα πάνω από ένα
χρόνο. Μετά από αυτή τη περίοδο αποθήκευσης οι μπαταρίες πρέπει να επαναφορτιστούν.
Μετά την αποθήκευση επαναφορτίστε τις μπαταρίες πριν την χρήση.
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7.3

Καθαρισμός και στέγνωμα

Προϊόν και Παρελκόμενα

Χρησιμοποιείτε μόνο ένα καθαρό, απαλό, χωρίς χνούδι ύφασμα για καθαρισμό. Εάν είναι
απαραίτητο, υγράνετε το ύφασμα με νερό ή καθαρό οινόπνευμα. Μη χρησιμοποιείτε άλλα
υγρά καθαρισμού; διότι μπορεί να βλάψουν τμήματα πολυμερούς του οργάνου.

Υγρά προϊόντα

Στεγνώστε το προϊόν, την βαλίτσα μεταφοράς, τα ένθετα αφρώδους υλικού και τα παρελκόμενα σε μια θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη από 40°C /104°F και καθαρίστε τα. Μην τοποθετείτε το όργανο στη βαλίτσα εάν δεν έχει στεγνώσει εντελώς. Πάντοτε να κλείνετε τη
βαλίτσα μεταφοράς, όταν τη χρησιμοποιείτε στο πεδίο.

Καλώδια και ρευματολήπτες

Διατηρείτε τους ρευματολήπτες (φις) καθαρούς και στεγνούς. Φυσήξτε τυχόν σκόνη που
βρίσκεται στους ρευματολήπτες των καλωδίων σύνδεσης.

8

Οδηγίες Ασφάλειας

8.1

Γενική Εισαγωγή

Περιγραφή

•

•

Οι παρακάτω οδηγίες δίνουν την δυνατότητα στον υπεύθυνο, αλλά και στον χρήστη
του οργάνου να αναμένει και να προλαμβάνει τυχόν κινδύνους που απορρέουν από
τη λειτουργία του.
Ο υπεύθυνος του οργάνου θα πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι οι χρήστες κατανοούν
και τηρούν τις οδηγίες.
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8.2

Προορισμένη χρήση

Επιτρεπτή χρήση

•
•
•

Πλοήγηση οδού και καθοδήγηση πεδίου.
Δεδομένα επικοινωνίας με εξωτερικές συσκευές.
Μέτρηση δεδομένων raw και υπολογισμός συντεταγμένων χρησιμοποιώντας δορυφορικά σήματα.

Δυσμενής χρήση

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Χρήση του προϊόντος χωρίς οδηγίες.
Χρήση εκτός των σχετικών αποδεκτών ορίων.
Απενεργοποίηση των συστημάτων ασφαλείας.
Αφαίρεση των ειδοποιήσεων κινδύνου.
Άνοιγμα του προϊόντος χρησιμοποιώντας εργαλεία.
Τροποποίηση ή μετατροπή του προϊόντος.
Χρήση μετά από υπεξαίρεση.
Χρήση των προϊόντων με προφανή αναγνωρίσημη ζημιά ή ελάττωμα.
Χρήση παρελκομένων από άλλους κατασκευαστές χωρίς την εκ΄των προτέρων
σαφής έγκριση από την Leica Geosystems.
Ανεπαρκής προφυλάξεις στον χώρο εργασίας.

•

 Προειδοποίηση

Η πλημμελής χρήση του οργάνου ενδέχεται να επιφέρει τραυματισμό, δυσλειτουργία και
υλική ζημιά.
Ο υπεύθυνος του οργάνου οφείλει να ενημερώσει το χρήστη σχετικά με τους κινδύνους
και το σχετικό τρόπο αντιμετώπισης αυτών. Το προϊόν δεν πρέπει να λειτουργήσει μέχρις
ότου ο χρήστης κατανοήσει τις σχετικές οδηγίες χρήσης.

 Προειδοποίηση

Μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση της αγροτικής συσκευής με στερέωση ή εγκατάσταση
του προϊόντος μπορεί να επιδράσει στην λειτουργία και την ασφάλεια.
Προφυλάξεις:
Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του μηχανήματος. Εάν δεν διατίθενται κατάλληλη λειτουργία, ρωτήστε τον κατασκευαστή για οδηγίες πριν την στερέωση ή την εγκατάσταση του προϊόντος.

8.3

Περιορισμοί χρήσης

Περιβάλλον

Κατάλληλο προς χρήση σε ατμοσφαιρικές συνθήκες φιλικές προς τον άνθρωπο. Δεν
ενδείκνυται προς χρήση σε επικίνδυνο περιβάλλον (π.χ.εκρήξεις).

 Κίνδυνος

Ο υπεύθυνος για το όργανο πρέπει να απευθύνεται στους τοπικούς φορείς ασφαλείας και
σε ειδικούς σε θέματα ασφάλειας πριν τη διεξαγωγή εργασίας σε χώρους που υπάρχει
κίνδυνος έκρηξης ή σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες.
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8.4

Ευθύνες

Κατασκευαστής του
προϊόντος

Η Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, κατωτέρω αναφερόμενη και ως Leica
Geosystems, είναι υπεύθυνη για την προμήθεια του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του
εγχειρίδιου χρήσης και των πρωτότυπων εξαρτημάτων, σε απόλυτα ασφαλής κατάσταση.

Εξαρτήματα από μηLeica Geosystems
κατασκευαστές

Οι κατασκευαστές πρόσθετων εξαρτημάτων μη Leica Geosystems είναι υπεύθυνοι για την
ανάπτυξη, υλοποίηση και επικοινωνία θεμάτων ασφαλείας για τα προϊόντα τους, καθώς
επίσης και για την αποτελεσματικότητα αυτών σε συνδυασμό με το προϊόν της Leica
Geosystems.

Υπεύθυνος για το
όργανο

Ο υπεύθυνος για το όργανο έχει τα εξής καθήκοντα:
•
Να κατανοήσει τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στο όργανο και τις οδηγίες
στο εγχειρίδιο χρήσης.
•
Να εξοικειωθεί με τους τοπικούς κανονισμούς που αφορούν στην πρόληψη ατυχημάτων.
•
Να ενημερώσει τη Leica Geosystems αμέσως εάν το προϊόν και η εφαρμογή καταστεί
ανασφαλής.
•
Να εξασφαλίσει ότι οι εθνικές νομοθεσίες, κανονισμοί και όροι για τη λειτουργία των
ραδιοφωνικών πομπών είναι σεβαστοί.

 Προειδοποίηση

Ο υπεύθυνος του οργάνου πρέπει να εξασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις
οδηγίες. Το άτομο αυτό είναι υπόλογο για την εκπαίδευση και αξιοποίηση του προσωπικού που χρησιμοποιεί το όργανο, καθώς και για την ασφάλεια του οργάνου, όταν χρησιμοποιείται.

8.5

Κίνδυνοι λόγω χρήσης

 Προειδοποίηση

Η απουσία οδηγιών ή η ανεπαρκής μετάδοση οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασμένη ή πλημμελή χρήση και συνεπώς να επιφέρει ατυχήματα με σημαντικές ανθρώπινες,
υλικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες.
Προφυλάξεις:
Όλοι οι χρήστες πρέπει να ακολουθούν τις οδηγείες ασφαλείας που δίνονται από τον
κατασκευαστή, καθώς και αυτές του ατόμου που είναι υπεύθυνος για το όργανο.

 Προσοχή

Προσέχετε για τυχόν εσφαλμένα αποτελέσματα κατά τις μετρήσεις εάν το όργανο έχει
υποστεί πτώση, έχει τύχει κακής μεταχείρισης, έχει τροποποιηθεί, έχει μεταφερθεί ή
αποθηκευτεί για μεγάλες περιόδους.
Προφυλάξεις:
Διεξάγετε δοκιμαστικές μετρήσεις περιοδικά και εφαρμόζετε τις ρυθμίσεις στο χώρο εργασιών που υποδεικνύονται στο εγχειρίδιο χρήσης, ειδικά μετά από "σκληρή" χρήση του
οργάνου, καθώς και πριν και μετά από σημαντικές μετρήσεις.

 Προειδοποίηση

Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται με παρελκόμενα, π.χ. κοντάρια, σταδίες, στυλαιούς, αυξάνεται ο κίνδυνος κεραυνοβόλησης.
Προφυλάξεις:
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μια σφοδρή καταιγίδα.
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 Προειδοποίηση

Τυχόν ανεπαρκής ασφάλιση του χώρου εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες
καταστάσεις, για παράδειγμα στη διάσχιση οδών με αυξημένη κίνηση, στο εργοτάξιο ή σε
βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Προφυλάξεις:
Πάντοτε να βεβαιώνεστε ότι ο χώρος εργασίας είναι επαρκώς ασφαλισμένος. Τηρείτε τους
τοπικούς κανονισμούς περί πρόληψης ατυχημάτων και κίνησης στις οδούς.

 Προειδοποίηση

Μόνο Leica Geosystems εξουσιοδοτημένο service επιτρέπεται να επιδιορθώσουν αυτά τα
προϊόντα.

 Προσοχή

Εάν τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται με το όργανο δεν είναι σωστά στερεωμένα, και
το όργανο υποβληθεί σε μηχανική κρούση (π.χ.χτύπημα, πτώση κλπ.), το όργανο μπορεί
να υποστεί ζημιά, οι συσκευές ασφαλείας μπορεί να καταστούν αναποτελεσματικές ή το
προσωπικό εδέχεται να τραυματιστεί.
Προφυλάξεις:
Κατά την τοποθέτηση του προϊόντος, σιγουρευτείτε ότι ο παρελκόμενος εξοπλισμός έχει
προσαρμοστεί, ασφαλιστεί και συνδεθεί σωστά στην θέση του.
Προστατεύστε το όργανο από μηχανικές κρούσεις.

 Προσοχή

Το προϊόν χρησιμοποιεί το σήμα GPS P-Code, το οποίο σύμφωνα με την πολιτική των
ΗΠΑ μπορεί να απενεργοποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

 Προσοχή

Κατά τη μεταφορά ή τη διάθεση των φορτισμένων μπαταριών στα απορρίματα, είναι πιθανό τυχόν μηχανικές παρεμβολές να αποτελέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς.
Προφυλάξεις:
Πριν μεταφέρετε το προϊόν ή το εναποθέσετε, αποφορτίστε τις μπαταρίες λειτουργώντας
το προϊόν εωσότου οι μπαταρίες είναι αποφορτισμένες.
Για την μεταφορά ή αποστολή μπαταριών, ο υπεύθυνος του οργάνου πρέπει να είναι
γνώστης των ισχύων εθνικών και διεθνών κανονισμών. Πριν τη μεταφορά ή τη διακίνηση
ενημερώστε τον επιβάτη σας ή την μεταφορική σας εταιρία.

 Προσοχή

Κοντινή εγκατάσταση μηχανικά κινούμενων στοιχείων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο
προϊόν.
Προφυλάξεις:
Αποφύγετε τα μηχανικά κινούμενα στοιχεία όσο το δυαντόν πιο μακριά και καθορίστε μια
ασφαλή ζώνη εγκατάστασης.

 Προσοχή

Προσέχετε την ανεπαρκή παρακολούθηση εάν η συσκευή είναι ελαττωματική, όπως για
παράδειγμα μετά από σύγκρουση ή άλλα συμβάντα καταστροφής ή τροποποιήσεις στο
μηχάνημα.
Προφυλάξεις:
Πραγματοποιήστε περιοδικά μετρήσεις ελέγχου και ρυθμίσεις πεδίου στο μηχάνημα όπως
καθορίζεται στο Εγχειρίδιο Χρήσης.
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 Προειδοποίηση

Ενώ παρακολουθείτε ή πλοηγείτε το μηχάνημα μπορούν να συμβούν ατυχήματα λόγω: a)
ο χειριστής δεν έδωσε προσοχή στον περιβάλλοντα χώρο (πρόσωπα, χαντάκια, κυκλοφορία, κλπ), ή b) δυσλειτουργίες (… ενός στοιχείου συστήματος, παρεμβολή, κλπ.).
Προφυλάξεις:
Ο χειριστής θεωρεί ότι το μηχάνημα λειτουργεί, καθοδηγείται και παρακολουθείται από
έναν εξειδικευμένο χρήστη (π.χ. έναν διπλωματούχο οδηγό ). Ο χρήστης θα πρέπει να έχει
την δυνατότητα να λάβει επείγοντες ενέργειες, για παράδειγμα ένα επείγον σταμάτημα.

 Προειδοποίηση

Οι μπαταρίες που δεν συνίστανται από την Leica Geosystems μπορεί να καταστραφούν
εάν φορτιστούν ή αποφορτιστούν. Μπορεί να καούν και να εκραγούν.
Προφυλάξεις:
Να φορτίζετε και να αποφορτίζετε μόνο μπαταρίες που συνιστώνται από την Leica
Geosystems.

 Προειδοποίηση

Χρησιμοποιώντας έναν φορτιστή μη προτεινόμενο από την Leica Geosystems ενδέχεται
να καταστρέψει τις μπαταρίες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρυξη.
Προφυλάξεις:
Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές προτεινόμενους από την Leica Geosystems, για να φορτίσετε τις μπαταρίες.

 Προειδοποίηση

Υψηλή μηχανική ένταση, υψηλές θερμοκρασίες ή εμβύθιση σε υγρά μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη των μπαταριών.
Προφυλάξεις:
Προστατέψτε τις μπαταρίες από μηχανικές επιδράσεις και υψηλές θερμοκρασίες. Μην
ρίχνετε ή βυθίζετε τις μπαταρίες σε υγρά.

 Προειδοποίηση

Βραχυκυκλωμένοι ακροδέκτες μπορούν να υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν τραυματισμό ή πυρκαγιά, όπως για παράδειγμα κατά την αποθήκευση ή την μεταφορά μπαταριών στις τσέπες και ενώ οι ακροδέκτες των μπαταριών έρθουν σε επαφή με κοσμήματα,
κλειδιά, μεταλλικό χαρτί ή άλλα μέταλλα.
Προφυλάξεις:
Σιγουρευτείτε οι ακροδέκτες των μπαταριών να μην έρθουν σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.

 Κίνδυνος

Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται με παρελκόμενα, π.χ. κοντάρια, σταδίες, στυλαιούς, αυξάνεται ο κίνδυνος κεραυνοβόλησης. Υπάρχει επίσης κίνδυνος από υψηλές τάσεις κοντά σε
γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας. Κεραυνοί, διαρροές τάσεις, ή το ακούμπημα των γραμμών
τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο.
Προφυλάξεις:
•
Μην χρησιμοποείται το προϊόν σε καταιγίδα, γιατί μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος
κεραυνοβόλησης.
•
Σιγουρευτείτε να παραμείνετε σε μια ασφαλή απόσταση από τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Μην χρησιμοποιείται το προϊόν κάτω ακριβώς ή σε γειτνίαση με γραμμές
ηλεκτρικού ρεύματος. Εάν είναι απαραίτητο να εργαστείτε σε ένα τέτοιο περιβάλλον,
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επικοινωνήστε πρώτα με τις αρχές ασφαλείας που είναι αρμόδιες για τις ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις και ακολουθήστε τις οδηγίες τους.
Για να αποφύγετε ζημιές από έμμεσους κεραυνούς (κορύφωση τάσεων) στα καλώδια,
για παράδειγμα η κεραία, τροφοδοσία ή modem θα πρέπει να προστατεύεται με
κατάλληλα προστατευτικά στοιχεία, όπως αλεξικέραυνο. Αυτές οι εγκαταστάσεις θα
πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.
Εάν υπάρχει ο κίνδυνος μιας καταιγίδας, ή εάν ο εξοπλισμός πρόκειται να παραμείνει
αχρησιμοποίητος και χωρίς επιτήρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, προστατέψτε το
προϊόν σας για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα επιπρόσθετα αποσυνδέοντας όλα τα
στοιχεία του συστήματος και αποσυνδέοντας και συνδέοντας καλώδια και καλώδια
τροφοδοσίας.

Σε περίπτωση ακατάλληλης διάθεσης του εξοπλισμού στα απορρίματα, ενδέχεται να
συμβούν τα εξής:
•
Σε περίπτωση καύσης των εξαρτημάτων από πολυμερές, εκλύονται δηλητηριώδη
αέρια επιβλαβή για την υγεία.
•
Εάν οι μπαταρίες υποστούν ζημιά ή υποβληθούν σε μεγάλη θερμότητα, ενδέχεται να
εκραγούν και να προκαλέσουν χημική δηλητηρίαση, έγκαυμα, οξείδωση ή μόλυνση
του περιβάλλοντος.
•
Τυχόν πλημμελής διάθεση του εξοπλισμού στα απορρίματα ενδέχεται να επιτρέψει σε
μη εξουσιοδοτημένα άτομα να χρησιμοποιήσουν το όργανο αντίθετα με τους κανονισμούς, με κίνδυνο οι ίδιοι και τρίτοι να εκτεθούν σε κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού
και να προκαλέσουν μόλυνση του περιβάλλοντος.

Προφυλάξεις:
Το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται στα συνηθισμένα απόβλητα. Η διάθεσή του
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς που ορίζει η πολιτεία σας. Δεν
πρέπει να επιτρέπεται η πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό στο
όργανο.
Πληροφορίες σχετικά με την ειδική μεταχείριση και τη διαχείριση διάθεσης του προϊόντος
μπορείτε να κατεβάσετε απο την ιστοσελίδα της Leica Geosystems στη διεύθυνση
http://www.leica-geosystems.com/treatment ή από τον αντιπρόσωπό της Leica
Geosystems.
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8.6

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ΗΜΣ

Περιγραφή

Ο όρος "ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα" χρησιμοποιείται, για να δηλώσει την ικανότητα
του οργάνου να λειτουργεί σωστά σε ένα περιβάλλον, όπου υπάρχει ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία και ηλεκτροστατικές εκκενώσεις, χωρίς να προκαλεί ηλεκτρομαγνητικές
παρεμβολές σε άλλα μηχανήματα.

 Προειδοποίηση

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε άλλα μηχανήματα.
Παρά το γεγονός ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τους αυστηρούς κανονισμούς και
πρότυπα που ισχύουν σχετικά, η Leica Geosystems δεν δύναται να εξαιρέσει εντελώς την
πιθανότητα πρόκλησης παρεμβολών με άλλα μηχανήματα.

 Προσοχή

Υπάρχει ο κίνδυνος περεμβολών με άλλα όργανα, εάν το προϊόν χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών πλην της Leica, για παράδειγμα
υπολογιστές πεδίου, προσωπικοί υπολογιστές, ασύρματοι, μη τυποποιημένα καλώδια,
εξωτερικές μπαταρίες.
Προφυλάξεις:
Χρησιμοποιείτε μόνο τον εξοπλισμό και τα εξαρτήματα που προτείνει η Leica
Geosystems. Σε συνδυασμό με το προϊόν, πληρούν τις αυστηρές απαιτήσεις που ορίζουν
οι προδιαγραφές και τα πρότυπα. Όταν χρησιμοποιείτε υπολογιστές και ασυρμάτους,
πρέπει να δίνετε προσοχή στις πληροφορίες του κατασκευαστή σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

 Προσοχή

Οι παρεμβολές που δημιουργούνται από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ενδέχεται να
έχουν ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του ορίου μετρήσεων. Παρά το γεγονός ότι το προϊόν τηρεί τους αυστηρούς κανονισμούς και πρότυπα που ισχύουν σχετικά, η Leica
Geosystems δεν δύναται να εξαιρέσει εντελώς το ενδεχόμενο δημιουργίας παρεμβολών
στο προϊόν από ισχυρή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, για παράδειγμα από κοντινούς
αναμεταδότες ραδιοφώνου, ασυρμάτους, ή γεννήτριες diesel.
Προφυλάξεις:
Ελέγχετε την αληθοφάνεια των αποτελεσμάτων μέτρησης που προκύπτουν υπό τέτοιες
συνθήκες.

 Προειδοποίηση

Εάν το προϊόν λειτουργεί με καλώδια, τα οποία είναι συνδεμένα μόνο σε ένα από τα δύο
άκρα τους, ενδέχεται να υπάρξει υπέρβαση του επιτρεπόμενου επιπέδου ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και να εμποδιστεί η σωστή λειτουργία άλλων προϊόντων.
Προφυλάξεις:
Ενώ το προϊόν χρησιμοποιείται, η σύνδεση των καλωδίων πρέπει να γίνεται και στις δύο
άκρες.
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Χρήση του προϊόντος με ασύρματο ή κινητά τηλέφωνα:
Η Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε άλλους εξοπλισμούς, σε εγκαταστάσεις, σε ιατρικές συσκευές, για παράδειγμα βηματοδότες ή ακουστικά
βαρυκοιίας καθώς και σε αεροσκάφη. Μπορεί επίσης να επηρεάσει ανθρώπους και ζώα.
Προφυλάξεις:
Παρόλο που το προϊόν πληρεί τους αυστηρούς κανονισμούς και πρότυπα που ισχύουν,
Leica Geosystems δεν μπορεί να αποκλείσει εντελώς την πιθανότητα να επιδράσει σε
άλλο εξοπλισμό, σε ανθρώπους ή ζώα.
•
Μη λειτουργείτε το προϊον με ασύρματο ή κινητό τηλέφωνο κοντά σε βενζινάδικα ή
χημικές εγκαταστάσεις, ή σε άλλες περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
•
Μη λειτουργείτε το προϊόν με ασύρματο ή ψηφιακό τηλέφωνο κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό.
•
Μη λειτουργείτε το προϊόν με ασύρματο ή ψηφιακό τηλέφωνο κοντά σε αεροπλάνο.

8.7

 Προειδοποίηση

Δήλωση FCC ( ισχύει στις Η.Π.Α.)
Ο εξοπλισμός έχει υποβληθεί σε όλους τους ελέγχους και έχει διαπιστωθεί ότι πληρεί τους
περιορισμούς Class B περί ψηφιακών συσκευών, όπως ορίζει το άρθρο 15 των κανονισμών FCC (Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών).
Οι εν λόγω περιορισμοί έχουν σχεδιαστεί, για να παρέχουν εύλογη προστασία από τις
επιβλαβείς παρεμβολές σε κατοικημένη εγκατάσταση.
Κατά συνέπεια, τυχόν εγκατάσταση ή χρήση που αντίκειται στους σχετικούς κανονισμούς
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο,
δεν παρέχεται εγγύηση περί μη πρόκλησης παρεμβολών σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.
Σε περίπτωση που ο παρών εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές κατά την τηλεοπτική ή τη ραδιοφωνική λήψη, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί ανοίγοντας και κλείνοντας τη σχετική συσκευή λήψης, συνιστάται στο χρήστη να επιχειρήσει να εξαλείψει τις
παρεμβολές μέσω κάποιας(-ων) από τις παρακάτω μεθόδους:
•
•
•
•

Επαναπροσανατολισμός ή επανατοποθέτηση της κεραίας λήψης.
Αύξηση της απόστασης μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
Σύνδεση του εξοπλισμού στην έξοδο κυκλώματος διαφορετικού από αυτό που είναι
συνδεδεμένος ο δέκτης.
Οδηγίες/συμβουλές από τον αντιπρόσωπο ή από έμπειρο τεχνικό τηλεοράσεων ή
ραδιοφώνων.
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Τυχόν μετατροπές ή τροποποιήσεις οι οποίες δεν είναι ρητά αποδεκτές από τη Leica
Geosystems ενδέχεται να οδηγήσουν στην ακύρωση της άδειας χρήσης του εξοπλισμού
από το χρήστη.

8.8

ICES-003 Δήλωση, Εφαρμόσιμη στον Καναδά

 Προειδοποίηση

Αυτός ο ψηφιακός εξοπλισμός Κλάσης (B) συμμορφώνεται με το Canadian ICES003.
Cet appareil numérique de la classe (B) est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
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8.9

Ετικέτες προϊόντος

Ετικέτες προϊόντος
mojoMINI

mojoMINI_010

Ετικέτα GeoSpective
smart antenna

mojoMINI_009
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9

Τεχνικά χαρακτηριστικά

9.1

GeoSpective Smart Antenna

Απόδοση

Αντικείμενο
Ρύθμιση καναλιού

Περιγραφή
14 GPS L1
2 SBAS1
Απόλυτο

P2P2

1.2 m
0.8 m

25 cm
18 cm

Ακρίβεια οριζόντιας θέσης (RMS)3

Αυτόνομο
SBAS

Ακρίβεια μέτρησης

L1 C/A κώδικας
L1 φέρουσα φάση

Μέγιστος ρυθμός δεδομένων

Μετρήσεις
Θέση

5 Hz
5 Hz

Χρόνος για πρώτο fix

Cold start4

65 s
35 s

Hot
Επαναπόκτηση σήματος
Ακρίβεια ώρας
Ακρίβεια ταχύτητας

Leica mojoMINI, Τεχνικά χαρακτηριστικά

L1

start5

18 cm RMS
1.5 mm RMS

0.5 s (τυπικό)
20 ns RMS
0.03 m/s RMS
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5.
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Δορυφόρος Based Augmentation Systems (SBAS) περιλαμβάνει WAAS (North
America), EGNOS (Europe) και MSAS (Japan).
Τυπικές τιμές με ενεργοποιημένο το Glide. “Pass to pass” ή σφάλμα θέσης σχετικό με
την ώρα είναι το μονοδιάστατο οριζόντιο σφάλμα θέσης (cross track) μετά από 15 λεπτά ή λιγότερο μετά από μια αρχική σύγκλιση τουλάχιστον 10 λεπτών.
Τυπικές τιμές. Οι καθορισμοί απόδοσης υπόκεινται σε χαρακτηριστικά του συστήματος GPS, US DOD λειτουργική υποβάθμιση, ιονοσφαιρικές και τροποσφαιρικές συνθήκες, γεωμετρία δορυφόρου, μήκος γραμμής βάσης, επιδράσεις πολυκλαδιικών
ανακλάσεων και η ύπαρξη εσκεμμένως ή τυχαίων πηγών παρεμβολής. Η άδεια εξαγωγής περιορίζει την λειτουργία σε ένα μέγιστο ταχύτητας 515 metres ανά second.
Τυπική τιμή. Χωρίς almanac ή εφημερίδες και χωρίς προσεγγιστική θέση ή ώρα.
Τυπική τιμή. Almanac και πρόσφατα αποθηκευμένες εφημερίδες και προσεγγιστική
ώρα έχουν εισαχθεί.

9.2
Ακροδέκτες εισόδου- εξόδου

GeoSpective Smart Antenna Προδιαγραφές
Ακροδέκτης

Περιγραφή

GeoSpective COM/PWR

+8 έως +36 V DC at 2.5 W (τυπικό κατά την καταγραφή)1

Serial Com θύρα

RS232 F συμβατό (Rx και Tx σήματα μόνο) μέσω προαιρετικού καλωδίου.

Προσομοιωμένη έξοδος
radar

Υψηλή= παροχή τάσης -0.5 V ελάχιστο
Χαμηλή= 0.5 V ελάχιστο
Φόρτωση= 3K Ohm ελάχιστο
μέσω προαιρετικού καλωδίου.

1.

Προστασία
Ακροδέκτη

Όταν εντοπίζει GPS δορυφόρους.

Αντικείμενο

Πρότυπο Προστασίας

Ηλεκτρική διεξαγωγή/συνδεδεμένη
ανοχή διαταραχής

ISO 7637:2002 (Επιβιώνει όλους τους τύπους
παλμού)
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βάρος
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Ø155.3 mm

66.8 mm
Βάρος:
495 g μέγιστο

mojoMINI_008

Περιβαλλοντικές,
προδιαγραφές

Αντικείμενο

Προδιαγραφή

Θερμοκρασία Λειτουργίας

-40°C έως +75°C

Θερμοκρασία Αποθήκευσης

-55°C έως +90°C

Υγρασία

Να μην υπερβεί 95% μη - συμπυκνωμένο

Βύθιση

MIL-STD-810F Μέθοδος 512.4 Διαδικασία 1

Δόνηση

Τυχαίο MIL-STD-810F Μέθοδος 514.5 C17
Sinusoidal IEC 68-2-6 ASAE EP455, 5.15.2 Επίπεδο 1
Shock MIL-STD-810 F Μέθοδος 516.5

9.3

mojoMINI Προδαγραφές

Τύπος

Συσκευή πλοήγησης, 4.3” TFT με οθόνη αφής, 480 x 272 ανάλυση pixel, ηχείο, υποδοχή
ακουστικών, εσωτερική κεραία GPS

Διασυνδέσεις

1 Bluetooth υπομονάδα
1 x SD υποδοχή κάρτας
1 x USB θύρα, για τροφοδοσία και φόρτιση μόνο

Τροφοδοσία

Τάση:
Κατανάλωση ισχύος:

118
mm

78 mm

Διαστάσεις και
Βάρος

5V
<8W

mojoMINI_011

Leica mojoMINI, Τεχνικά χαρακτηριστικά

16

mm

Βάρος:
180 g περίπου.
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Αντικείμενο

Προδιαγραφή

Θερμοκρασία Λειτουργίας

0°C έως +60°C

Θερμοκρασία Αποθήκευσης

-40°C έως +75°C

Υγρασία

Να μην υπερβεί 90% σπάνια συμπύκνωση

Δόνηση

5 Hz @ 25.4 mm 47 ελάχ STD θερμοκρασία λειτουργίας.

9.4

Συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς

Συμμόρφωση με
τους εθνικούς κανονισμούς

•
•

•

FCC Μέρος 15 (εφαρμόζεται στις ΗΠΑ).
Στο εξής, η Leica Geosystems AG, δηλώνει ότι το mojoMINI και η GeoSpective smart
antenna είναι σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές κατευθύνσιες της
Οδηγίας 1999/5/EC. Η δήλωση συμμόρφωσης μπορεί να ληφθεί από
http://www.leica-geosystems.com/ce.
Εξοπλισμός κατηγορίας 1 σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 1999/5/EC
(R&TTE) μπορεί να τεθεί στην αγορά και στην επισκευή χωρίς περιορισμούς σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της ΕΕ.
Για χώρες με διαφορετικούς εθνικούς κανονισμούς που δεν είναι σύμφωνοι με FCC
μέρος 15 ή τις ευρωπαϊκές οδηγίες 1999/5/EC απαιτείται προέγκριση πριν τη χρήση
και τη λειτουργία.

Εύρος Συχνότητας

1575.42 ±3 MHz

Έξοδος τροφοδοσίας

Καθόλου

Κεραία

Εσωτερική κεραία
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Διεθνή έγγραφη
εγγύηση

Το προϊόν αυτό υποβάλλεται στους όρους και συνθήκες που περιγράφονται εκτενώς στην
Διεθνή Περιορισμένη Εγγύηση την οποία μπορείτε να την κατεβάσετε από την ιστοσελίδα
της Leica Geosystems http://www.leica-geosystems.com/internationalwarranty ή να την
ζητήσετε από τον τοπικό σας αντιπρόσωπό της Leica Geosystems.
Η προηγούμενη εγγύηση είναι αποκλειστική και είναι βάση όλων των άλλων εγγυήσεων,
όρων και συνθηκών, ρητά ή συνεπαγόμενα, είτε για αδίκημα είτε για εκμετάλλευση του
νόμου, νομοθετημένη ή διαφορετικά, συμπεριλαμβανομένου εγγυήσεων, όρων και συνθηκών εμπορευσιμότητας, υγείας για ειδικό σκοπό, ικανοποιητική ποιότητα και μη-παράβαση, όλα τα οποία είναι αρνητικά καθορισμένα.

Σύμβαση άδειας
λογισμικού

Αυτό το προϊόν περιέχει λογισμικό το οποίο είναι προεγκατεστημένο στο προϊόν, ή σας
παρέχεται ξεχωριστά, ή μπορείτε να το καταβάσετε από το διαδίκτυο σύμφωνα εκ΄των
προτέρων την εξουσιοδότηση της Leica Geosystems. Αυτό το λογισμικό προστατεύεται
από copyright και άλλους νόμους και η χρήση του ορίζεται και ελέγχεται από την Leica
Geosystems - Σύμβαση Άδειας Λογισμικού, η οποία καλύπτει θέματα όπως, Πεδίο εφαρμογής της Άδειας, Εγγύηση, Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Περιορισμό της ευθύνης, του αποκλεισμού των άλλων διαβεβαιώσεις, Διοικητικό Δίκαιο και Τόπος Δικαιοδοσίας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε, ότι ανά πάσα στιγμή συμμορφώνεστε πλήρως με τους
όρους και τις προϋποθέσεις της Leica Geosystems - Άδειας Χρήσης Λογισμικού.

Αυτή η σύμβαση παρέχεται με όλα τα προϊόντα και μπορείτε επίσης να τη βρείτε στην ιστοσελίδα της Leica Geosystems στη διεύθυνση:
http://www.leica-geosystems.com/swlicense ή στον αντιπρόσωπο της Leica Geosystems.
Δεν πρέπει να εγκαταστήσετε ή να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό χωρίς να έχετε διαβάσει
και αποδεχτεί τους όρους της Leica Geosystems - Σύμβαση Άδειας Λογισμικού. Εγκατάσταση ή χρήση του λογισμικού ή μέρους αυτού, συνεπάγεται και αποδοχή όλων των όρων
και προϋποθέσεων μιας τέτοιας Σύμβασης Άδειας. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτά ή μέρος
αυτών μιας τέτοια σύμβασης άδειας, θα πρέπει να μην κατεβάσετε, εγκαταστήσετε ή
χρησιμοποιήσετε το λογισμικό και θα πρέπει να επιστρέψετε το μη χρησιμοποιημένο λογισμικό μαζί με το συνοδευτικό έγγραφο και το τιμολόγιο του προμηθευτή από όπου αγοράσατε το προϊόν μέσα σε 10 ημέρες, για να σας επιστραφεί όλο το ποσό του τιμολογίου.
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Παράρτημα A Επίλυση Προβλημάτων

 Προειδοποίηση

Ποτέ μην προσπαθήσετε να διορθώσετε μόνοι σας την συσκευή: είναι επικίνδυνο να το
κάνετε.

Πιθανά προβλήματα

Οι ακόλουθες συστάσεις μπορεί να είναι χρήσιμες για την επίλυση απλών προβλημάτων.
Εάν υποπτευθείτε ότι κάτι δεν γίνεται σωστά, απενεργοποιήστε αμέσως το προϊόν και
αποσυνδέστε την παροχή τροφοδοσίας.
Πρόβλημα

Πιθανή Αιτία

Πιθανή Λύση

Δεν γίνεται ενεργοποίηση
του οργάνου.

Δεν έχει συνδεθεί ο
προσαρμογέας.

Εισάγετε τον προσαρμογέα
πλήρως στην υποδοχή του
αναπτήρα.

Η μπαταρία χρειάζεται
επαναφόρτιση.

Χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα για την παροχή τροφοδοσίας και για την επαναφόρτιση της μπαταρίας.

Το mojoMINI έχει συνδεθεί
στην παροχή τροφοδοσίας
και πατώντας το κουμπί
αναμονής δεν έχει κάποια
επίδραση.

Το mojoMINI δεν έχει
Ενεργοποιήστε το mojoMINI
χρησιμοποιηθεί για μεγά- πατώντας Reset.
λο χρονικό διάστημα και η
μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως.

Πρόβλημα

Πιθανή Αιτία

Η οθόνη είναι σκοτεινή.

Η φωτεινότητα μπορεί να Ρυθμίστε την φωτεινότητα.
έχει ελαττωθεί.

Το mojoMINI δεν μπορεί να
λάβει σήματα GPS, ή τα
σήματα που λαμβάνονται
είναι ασθενή και δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Η ορατότητα στον ουρανό Τοποθετήστε το mojoMINI
μπορεί να εμποδίζετε από έτσι ώστα να έχει καλή ορατόκτήρια ή μεταλλικά αντικεί- τητα στον ουρανό.
μενα.
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Πρόβλημα

Πιθανή Αιτία

Πιθανή Λύση

Η λήψη των σημάτων GPS
είναι διακοπτόμενη ή ασταθής.

Η μπαταρία χρειάζεται
επαναφόρτιση.

Χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα για την παροχή τροφοδοσίας και για την επαναφόρτιση της μπαταρίας.

Η ορατότητα στον ουρανό Απομακρύνετε το εμπόδιο.
μπορεί να εμποδίζεται
διακοπτόμενα, για παράδειγμα, από ένα τμήμα
χαρτιού.

Δεν μπορεί να γίνει μια
σύνδεση Bluetooth στην
smart antenna.

Το mojoMINI έχει μετακινηθεί πολύ γρήγορα.

Μην μετακινείται το mojoMINI
γρήγορα.

Το λογισμικό του συστήματος έχει αστοχήσει.

Απενεργοποιήστε το
mojoMINI και ενεργοποιήστε
το ξανά.

Υπάρχει ένα εμπόδιο που Στηρίξτε την GeoSpective
μειώνει την ισχύ του σήμα- smart antenna εμπρός από
τος.
την οροφή του οχήματος και
στηρίξτε την οθόνη του
mojoMINI στο μπροστινό
τζάμι του οχήματος.
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