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Bevezetés
Vásárlás

Gratulálunk a Leica mojoMINI rendszer megvásárlásához.
Ez a kézikönyv ugyanúgy tartalmaz biztonsági előírásokat, mint a termék felállítására és
működtetésére vonatkozó utasításokat. További információkért forduljon a "8 Biztonsági
Utasítások" c. fejezethez. Figyelmesen olvassa át ezt a Felhasználói Kézikönyvet, mielőtt
bekapcsolná a terméket.
A rendszer használatakor a biztonságról való meggyőződéshez kérjük tanulmányozza át
azokat az utasításokat és előírásokat, amelyeket a Felhasználói Kézikönyv és a Biztonsági Kézikönyv tartalmaz, és amely kibocsátásra került a
•
Mezőgazdasági Gépgyártó által.

Termék azonosítás

Az Ön termékének típusa és sorozatszáma a típuslemezén van feltüntetve. Gépelje be a
típust és sorozatszámot a saját kézikönyvébe, és mindig hivatkozzon erre az információra, amikor kapcsolatba lép a saját forgalmazójával vagy a Leica Geosystems felhatalmazott javítóműhelyével.
Típus:

_______________

Sorozatszám:

_______________

Ebben a kézikönyvben használt
szimbólumok

Az ebben a kézikönyvben használt szimbólumok a következőket jelentik.
Típus
Leírás

 Veszély
 Figyelem
 Vigyázat


Információ

Kockázatos szituációt jelez, melyet ha nem kerül el, komoly
személyi sérüléshez esetleg halálhoz vezethet.
Potenciálisan veszélyes szituációt, vagy nem rendeltetésszerű
használatot jelez, melyet ha nem kerül el, komoly személyi sérüléshez esetleg halálhoz vezethet.
Potenciálisan veszélyes szituációt, vagy nem rendeltetésszerű
használatot jelez, melyet ha nem kerül el, könnyű vagy mérsékelt
személyi sérüléshez, jelentős anyagi, pénzügyi és környezeti
károkhoz, vagy mindezek együtteséhez vezethet.
Fontos bekezdések, melyekhez a gyakorlatban ragaszkodni kell,
mert ezek teszik lehetővé a termék műszakilag helyes és hatékony
használatát.

Ez a termék az Intrinsyc Software International, Inc. © 2004-2008 társaságtól származó
licenselt szoftvert tartalmaz.
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A Windows a Microsoft Corporation egy bejegyzett kereskedelmi márkája.
A Destinator az Intrinsyc Software International, Inc. társaság egy bejegyzett kereskedelmi márkája.
•
A Bluetooth a Bluetooth SIG, Inc. társaság egy bejegyzett kereskedelmi márkája.
•
Az SD az SD Card Association társaság egyik kereskedelmi márkája.
Minden más márkanév a saját tulajdonosának a tulajdona.
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Az Első Lépések



A kézikönyvben előforduló képek kizárólag hivatkozási célokat szolgálnak. Az egyes
képernyők és ikonok eltérhetnek a valóságos tételtől.

1.1

A Dobozban

Tartalom
a
b

g

c
d
Leica

MINI

mojo

e
f

h

mojoMINI_001

a)
b)
c)
d)
e)

mojoMINI kijelző
USB kábel a kijelzőhöz
SD memória kártya
Stílus toll
Autós töltő a kijelzőhöz

Leica mojoMINI, Az Első Lépések

f) Konzol és bölcső a felerősítéshez
g) GeoSpective smart antenna tápkábellel és szerelőkészlettel
h) Termék dokumentáció
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1.2

mojoMINI Kijelző

Alkotóelemek

b
c

a

d

e
f
g
h
mojoMINI_002

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

LCD képernyő
Hangszóró
Bekapcsoló gomb
Be-Ki (Reset) kapcsoló
Kártya nyílás
Töltés jelző
Fülhallgató csatlakozója
USB-típusú töltés port

Leírás
Alkotóelem

Funkció

LCD képernyő

A mojoMINI műszer működtethető a képernyőn megjelenő
képeknek akár a mutatóujjal, akár a szállított stílus tollal való
megérintésén keresztül.

Alkotóelem

Funkció

Töltés jelző

Amikor az akku éppen tölődik, pirosan világít. Ha az akku teljesen
fel van töltve, zölden világít.

Bekapcsoló gomb A készenléti (standby) módba való belépéshez, vagy a készenléti
módhoz való visszatéréshez nyomja le a bekapcsológombot egy
pár másodpercre.
Kártya nyílás

Ebbe a nyílásba kell az SD kártyát behelyezni.

Fülhallgató csatlakozója

A mojoMINI eszközből érkező hangos utasítások a fülhallgatón
vagy a beépített hangszórón keresztül hallhatók. Ha fülhallgató van
csatlakoztatva, a hangszóró kikapcsol.

Be-Ki (Reset)
kapcsoló

Ezt a kapcsolót kell használni a rendszer reset funkciójához.
Tárolás esetén a KI pozícióba kell állítani, hogy megelőzzük a
belső akkumulátor leszívását.
A kapcsolót BE pozícióba kell állítani a mojoMINI működtetéséhez.

USB-típusú töltés Az akkumulátor töltéséhez csatlakoztassa az áramellátás adapter
port
kábel egyik végét ehhez a porthoz, a másik végét pedig a szivargyújtóhoz.
Hangszóró

Leica mojoMINI, Az Első Lépések

A mojoMINI eszközből érkező hangos utasítások a hangszórón
keresztül hallhatók, ha fülhallgató nincs csatlakoztatva. Ha
fülhallgató van csatlakoztatva, a hangszóró kikapcsol.
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1.3

GeoSpective Smart Antenna

Alkotóelemek

a b c

mojoMINI_013

LED leírás

d

a)
b)
c)
d)

Áramellátás LED
Pozíció státusz LED
Pozíció típus LED
Áram/Adat port

Vörös Sárga Zöld

Feltétel

Ki

Áramellátás nem áll rendelkezésre.

Ki

Ki

Be

Ki

Ki

Be

Villogó Ki

Legalább egy műhold van követés alatt, de nincs érvényes pozíció.

Be

Be

Ki

Van érvényes pozíció alap autonóm módban.

Be

Be

Be

Van érvényes pozíció javított pontossági módban.
(WAAS/EGNOS/MSAS)

Áramellátás van, de még nincsenek műholdak követés alatt.

1.4

Csatlakozások

 Figyelem

Mielőtt csatlakoztatná a mojoMINI készüléket bármely külső eszközhöz, kapcsolja ki mind
a mojoMINI készüléket, mind a külső eszközt.

1.4.1

Az SD Kártya Behelyezése

SD Kártya

mojoMINI_003
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Az SD kártya behelyezése a mojoMINI
eszközbe.
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1.4.2

Fülhallgató Csatlakoztatása

Fülhallgató

mojoMINI_004



 Figyelem

A fülhallgató a mojoMINI
jobb oldalán csatlakoztatható.
Fülhallgatót a Leica
Geosystems nem szállít.

Amikor a fülhallgató dugója csatlakoztatva van, a hangszóró kikapcsol.
A mértéktelenül nagy hangerő károsíthatja az Ön hallását.
Óvatosan:
Vegye le a hangerőt, mielőtt csatlakoztatja a fülhallgatókat, majd azután erősítse fel a
hangerőt egy kényelmes szintre.

1.4.3

Áramellátás

Áram adapter

mojoMINI_005



A mojoMINI kit tartalmaz egy áramellátás
adaptert, amelyik biztosítja az áramot a
gépjárműből a szivargyújtó kimenetén
keresztül.

További információkért forduljon a "2.4 Az Áramellátás Adapter Használata" c. fejezethez.

Akkumulátor

A mojoMINI eszköz rendelkezik egy beépített (de nem cserélhető), újratölthető akkumulátorral. Az akkumulátort teljesen töltse fel használat előtt. A kezdeti teljes töltés kb. három
óráig fog tartani, és egy teljesen feltöltött akku kb. két óra használati időt fog biztosítani.

Óvintézkedések

•
•
•

Az akkumulátort csak a megadott 0°C és 38°C (32°F és 100°F) közötti hőmérsékleti
tartományban szabad használni.
Ne akadályozza a levegő áramlását a mojoMINI körül: a szellőzés fontos.
Ha az akkumulátor töltése alacsony, az alacsony akku szimbólum fog megjelenni a
képernyőn, és a mojoMINI végül automatikusan ki fog kapcsolni.

Leica mojoMINI, Az Első Lépések
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1.5

Óvintézkedések

Általános óvintézkedések

A következő óvintézkedéseket kell követni a mojoMINI használatakor.
•

•
•
•
•
•
•
•

 Figyelem
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Az elektromos áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne nyissa fel a fedeleket. Nincs felhasználó által javítható alkatrész a belsejében. Bízza a javításokat
képzett személyzetre.
Ha a mojoMINI készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a külső áramforrás csatlakozóját.
Tartsa távol a folyadékokat a mojoMINI berendezéstől: ne tegyen folyadékot tartalmazó edényt rá, vagy a közelébe.
Csak egy száraz textillel tisztítsa a mojoMINI készüléket.
Ne zárja le a szellőző nyílásokat. Ne akadályozza a levegő áramlását a mojoMINI
körül.
Ne telepítse semmilyen hőforráshoz közel (pl. radiátorok, kályhák, elektronikus erősítők).
Bizonyosodjon meg róla, hogy az áramellátó kábelek nem sérültek.
Húzza ki a mojoMINI eszközt viharos időjárás alatt.

Ez a termék nem használható repülőgép navigációjához.

2

A Rendszer Telepítése

2.1

Telepítés Előtt

Általános telepítési
információk


•
•
•

A két fő alkotóelem

•
•

A telepítés nem igényel különleges szaktudást. Ez a felhasználói kézikönyv
elegendő információt tartalmaz a telepítéshez és a biztonságos használathoz.

A következő utasítások általános segédletként használatosak a mojoMINI telepítése
alatt.
Telepítse a rendszert egy tiszta és száraz környezetben. Ennek elmulasztása a
termék meghibásodását okozhatja.
Ellenőrizze, hogy a tápkábelek nincsenek megkarcolva vagy kidörzsölve.
A mojoMINI rendszer két fő alkotóeleme a mojoMINI kijelző és a GeoSpective smart
antenna.
A mojoMINI kijelző önmagában is elegendő az utcai navigációhoz. A mezőgazdasági
vezérléshez a GeoSpective smart antenna kábelek nélkül továbbítja az információkat
a mojoMINI kijelzőhöz, felhasználva a Bluetooth technológiát.

Leica mojoMINI, A Rendszer Telepítése
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2.2

A GeoSpective Smart Antenna Telepítése

A szükséges berendezés

A GeoSpective smart antenna egy nagyteljesítményű GPS vevő, ami együtt használatos
a mojoMINI készülékkel.
A telepítéshez és beállításhoz Önnek szüksége lesz:
•
a GeoSpective smart antennára;
•
alkoholos törlőkendőkre;
•
öntapadó ragasztószalagra;
•
egy GeoSpective kábelre, hogy a GeoSpective smart antennát csatlakoztassa a
gépjármű akkumulátorához.

 Figyelem

•
•
•

A GeoSpective smart antennát védeni kell egy 5A gyors kioldású biztosítékkal, vagy
a vezetékek károsodhatnak. Ez a kár nem tartozik a garancia alá.
Ha az áramellátás feszültség értéke kívül esik a megadott tartományon, akkor a
GeoSpective smart antenna nem fog működni.
Ha az áramellátás feszültség értéke meghaladja a +48 V DC értéket, akkor a
GeoSpective smart antenna maradandóan károsodhat. Ez a kár nem tartozik a
garancia alá.

Felszerelési
kívánalmak

•
•

•

A GeoSpective smart antenna felszerelésekor válasszon egy olyan helyet, amely
tiszta kilátással bír az égre, így az összes horizont feletti műhold követhetővé válik.
Erősítse a GeoSpective smart antennát egy biztonságos, stabil szerkezetre, ahol nem
fordulhat elő semmilyen veszedelem. A legtöbb telepítés a traktor fülkéjének a tetejére történik.
A smart antennát a jármű középvonalába vagy a munkaszéleség középvonalába kell
felszerelni (ha ez a kettő nem ugyanaz).

Telepítés

3
2
1

mojoMINI_006
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1. Tisztítsa meg a felszerelési pontokat az szállított alkoholos törlőkendőkkel.
2. Erősítse a GeoSpective smart antennát a jármű tetejére. Használja a szállított öntapadó ragasztószalagokat vagy a beépített mágneseket.
3. Használja a GeoSpective kábelt ahhoz, hogy a smart antenna hátsó részén levő
portot csatlakoztassa egy akkumulátorhoz vagy más áramforráshoz. A csatlakozó
csak egy módon illeszkedik.
4. Kapcsolja be az áramellátást a GeoSpective smart antennához.

2.3

A mojoMINI Telepítése

mojoMINI telepítés

A mojoMINI eszközhöz való konzol a helyén marad a traktor vagy közúti jármű szélvédőjén a tapadókorong segítségével.

4

3
8
1
2

mojoMINI_007

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6

Csúsztassa a bölcsőt a konzol végéhez.
Tegye a mojoMINI egység alsó élét a bölcsőbe.
Nyomja a mojoMINI felső élét a bölcső tetején levő csipesz alá.
Tisztítsa meg a szélvédőnek azt a területét, ahová a tapadókorongot fogja helyezni.
Fogja a tapadókorong fogantyúját, és nyomja a tapadókorongot a szélvédőhöz.
Nyomja le a tapadókorong fogantyúját, hogy szilárdan rögzítse a korongot a szélvédőhöz.
Forgassa el az egységet mindaddig, amíg a képernyő kényelmesen látható.
Helyezze az SD kártyát a mojoMINI jobb oldalán levő nyílásba.

Leica mojoMINI, A Rendszer Telepítése
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 Figyelem

Ne szerelje fel oda a mojoMINI készüléket, ahol akadályozhatja a vezetőt az útra vagy a
táblára való kilátásban.

 Figyelem

Ne szerelje fel a mojoMINI eszközt oda, ahol a kioldó légzsák megütheti.

2.4

Az Áramellátás Adapter Használata

Áramellátás adapter

A mojoMINI fel van szerelve egy áramellátás adapterrel, ami árammal látja el, és újratölti
az akkumulátort.
1. Csatlakoztassa az adapter áram csatlakozóját az USB-típusú áram bemenethez a mojoMINI alsó élén.
2. Csatlakoztassa a másik végét a szivargyújtó csatlakozójához.
mojoMINI_005



•
•

A 12 V és a 24 V áram kimenet is használható.
A jármű elindítása előtt, csatlakoztassa le a mojoMINI eszközt az áram adapterről.

Leica mojoMINI, A Rendszer Telepítése
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2.5

Csatlakozás a GeoSpective Smart Antennához

Csatlakozás a
mojoMINI eszközhöz

A GeoSpective smart antenna információkat továbbít kábelmentesen a mojoMINI
egységbe, a Bluetooth technológia felhasználásával. A két egység között nincsenek
kábelek.



Konfigurálni sem szükséges.

24

3

Utcai Navigáció

3.1

Használat Előtt



A mojoMINI egységet használat előtt konfigurálni kell.

Töltés használat
előtt

Az akkumulátorokat teljesen fel kell tölteni a mojoMINI használata előtt!
Ön újratöltheti a mojoMINI egységet vezetés közben: csatlakoztassa a szivargyújtó áram
kábelét a mojoMINI áram csatlakozójához, és dugja be az adaptert a szivargyújtóba.

A mellékelt térképek

A térképek, amelyeket Ön a mojoMINI készülékével együtt kapott, attól függenek, hogy
hol vásárolta az eszközt. Más térképek is megvásárolhatók: menjen a www.MYmojoMINI.com weboldalra, hogy a rendelkezésre álló listát megtekintse.

Hogyan kaphat jó
minőségű jelet

A GPS navigációs eszközök műholdas jeleket használnak, hogy meghatározzák a pontos
pozíciót, és megjelenítsék azt egy térképen. Bizonyosodjon meg róla, hogy az Ön
mojoMINI eszköze tiszta kilátással bír az égre: a szélvédőre szerelés általában megfelelő.



A műholdas jelek nem foghatók alagutakban, parkolóházakban vagy beltéren.

Leica mojoMINI, Utcai Navigáció
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3.2

Beállítás Első Alkalommal

Indítás

Indításkor a mojoMINI képernyője megjelenít egy Tábla ikont
és egy Út ikont
,
egy szürke sávban a képernyő közepén. Koppintson az Út ikonra, és az utcai navigáció
szoftver elindul.
A mojoMINI kiszámítja a saját pozícióját. Ez eltarthat egy pár percig, a látható műholdak
számától függően.
Amikor az utcai navigációt első alkalommal használja, ki kell választania a nyelvet,
időzónát és a mértékegységeket.

Nyelv

A kijelző nyelvet és a hangzó nyelvet külön kell kiválasztani, általában ugyanaz mindkettő,
de különbözőek is lehetnek.
A kijelzőn használt és a hangos utasításoknál használt nyelvek kiválasztásához a következő eljárást kell végigvinni:
1. Koppintson a Rendszer és azután a Nyelv lehetőségekre. A Nyelvi Beállítások
képernyő fog megjelenni.
2. A kijelző nyelv kiválasztásához koppintson a képernyő felső sorában levő bal vagy jobb
nyílra. A megjelenített nyelv lesz az, ami a képernyőn és az ikonoknál használatban lesz.
3. A hangzó nyelv kiválasztásához koppintson a képernyő alsó sorában levő bal vagy jobb
nyílra. A megjelenített nyelv lesz az, ami a hangos utasításoknál használatban lesz.

4. A beállítások elmentéséhez és a navigációs képernyőhöz való visszatéréshez
koppintson az OK gombra.
Az előző képernyőbe a változtatások mentése nélkül térhet vissza, ha rákoppint a
visszatérés gombra a jobb alsó sarokban.
Időzóna

Az idő az időzóna kiválasztásával állítható be, úgy van megadva, mint Greenwich-i Közép
Idő (GMT) plusz vagy mínusz az órák száma. Az időzónákban levő fontos városok szintén
ki vannak listázva.
Egy időzóna kiválasztásához a következő eljárást kell végigvinni:
1. Koppintson a Rendszer és aztán az Idő gombokra. Az Időzóna Beállítások képernyő fog megjelenni.
2. Koppintson a bal vagy jobb nyílra az időzóna kiválasztásához.
3. Ha nyári idő (nyári időszámítás) van érvényben az Ön vidékén, koppintson bele az
Igazítás Nyári Időhöz jelölőnégyzetbe.
4. A beállítások elmentéséhez és a navigációs képernyőhöz való visszatéréshez
koppintson az OK gombra.

Mértékegységek

A mértékegységek beállításához a következő eljárást kell végigvinni:
1. A Mértékegységek képernyőben koppintson egy képernyő gombra a mérési rendszer kiválasztásához.
2. A beállítások elmentéséhez és a navigációs képernyőhöz való visszatéréshez
koppintson az OK gombra.
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3.3

A Gombsor

Gombok

A következő rész több olyan képernyőn megjelenő gombra vonatkozik, pl. Menj, Keres,
Útvonal, NavBeáll..., amely feladatok végrehajtására való. A gombok egy gombsorban
jelennek meg a képernyő alsó részén.

<- Gombsor
A zsúfoltság csökkentése érdekében a gombsor általában nem látható. A feladatok
végrehajtásához a gombsort láthatóvá kell tenni.
A gombsor megjelenítéséhez koppintson a képernyő jobbkéz felőli alsó sarkára.

3.4

A Beállítások Megváltoztatása

Általános eljárás

A beállítások bármikor a kezdeti beállítás után megváltoztathatók. Koppintson a Rendszer
gombra, és azután az egyik gombra, ami megjelenik. A beállítások képernyőben hajtsa
végre a kívánt változtatásokat.
A következő beállítások változtathatók meg:
•
Mértékegységek,
•
Nyelv,
•
Idő,
•
Éjszaka/Nappal,
•
és Prompt-ok.
A beállítások elmentéséhez és az előző képernyőhöz való visszatéréshez koppintson az
OK gombra.
Az előző képernyőhöz a változtatások érvényesítése nélkül visszatérhet, ha a rákoppint a
visszatérés gombra a balkéz felőli felső sarokban.

Mértékegységek
megváltoztatása

A mértékegységek megváltoztatásához a következő eljárást kell végigvinni:
1. Koppintson a Rendszer és azután a Mértékegységek lehetőségre. A Mértékegységek képernyő fog megjelenni.
2. Koppintson egy képernyő gombra a mértékrendszer kiválasztásához.
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3. A beállítások elmentéséhez és a navigációs képernyőhöz való visszatéréshez
koppintson az OK gombra.
A nyelv megváltoztatása

A kijelzőn használt nyelv és a hangos utasítások nyelve megváltoztatható.
A nyelvi beállítások megváltoztatására vonatkozó információkért nézze át a "Nyelv",
26 oldalt.

Az idő beállítása

Az idő egy adott időzóna kiválasztásával változtatható meg.
Az időzóna beállítások megváltoztatására vonatkozó információkért nézze át a "Időzóna",
27 oldalt.

Segítség és
informácó

Koppintson a Segítség gombra, hogy megjelenítse annak a weboldalnak a címét, ahol az
általános kérdésekre adott válaszok megtalálhatók:
http://www.intrinsyc.com/destinator/support.
Koppintson az Info gombra, hogy megjelenítse azt a képernyőt, ahol a Destinator
program verziójára és a szerzői jogokra vonatkozó információk megtalálhatók.

4

Navigációs Beállítások

Megállapodás

Egy ilyen formátumú utasítás "Koppintson XX)YY" a következőt jelenti:
Koppintson az XX címkéjű gombra, és azután koppintson az YY címkéjű gombra, amikor
az megjelenik a felugró ablakban vagy az új képernyőben.

A jel ellenőrzése

A GPS jel adatok ellenőrzéséhez koppintson a NavBeáll)Jel lehetőségre.
A GPS Jel képernyő megjeleníti:
•
akár van elérhető GPS jel, akár nincs,
•
a látható műholdak számát,
•
az aktuális szélességet (déli szélesség negatívként jelenik meg),
•
hosszúságot (pozitív számok a Greenwich-től keletre fekvő helyet jelzik, a negatív
számok a nyugatra fekvőt).
•
a jármű sebeségét, és
•
a tengerszint feletti magasságot.

Térképek

Térképi információ megjelenítéséhez koppintson a NavBeáll)Térképek lehetőségre.
A Választ Térkép képernyő megmutatja az aktuális térkép nevét. Ha egynél több térkép
van telepítve, akkor Ön megváltoztathatja a térképet. Kattintson az OK gombra, miután a
másik térképet kiválasztotta.
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Gyalogos beállítás

A gyalogosoknak is megfelelő útvonal kiválasztásához, pl. autópályák nélkül, koppintson
a NavBeáll)Gyalogos lehetőségre.
A visszaváltáshoz koppintson a NavBeáll)Gépkocsi lehetőségre.

Hazamenetel

A saját otthoni címének célként való kiválasztásához koppintson a NavBeáll)Haza lehetőségre.
Ha még nem rögzítette a saját otthoni címét célként, koppintson a Beáll Cím lehetőségre,
és vigye be a részleteket.

Hasznos Hely (POI)
Szimbólumok

Önnek lehetősége van beállítani, hogy melyik hasznos hely szimbólumok jelenjenek meg
a térképen.
Koppintson a NavBeáll)POI Ikonok lehetőségre, és aztán kattintson bele azokba a jelölőnégyzetekbe a listában levő tételek mellett, amelyeket megjelenítésre kiválaszt.

Leggyorsabb vagy
legrövidebb
útvonal?

Ön meghatározhatja a mojoMINI által megtervezendő utazást akár a leggyorsabb, akár a
legrövidebb útvonalként.
Az utazás típusának kiválasztásához a következő eljárást kell végigvinni:
1. Koppintson a NavBeállÚt Típus lehetőségre. Az Út Típus 1 / 2 képernyő jelenik meg.
2. Koppintson az útvonal módra (leggyorsabb vagy legrövidebb) annak kiválasztásához.
3. A beállítások mentéséhez és az előző képernyőhöz való visszatéréshez koppintson
az OK gombra.

Elkerülendő utak

Ha szeretné elkerülni az autópályákat, fizetős autópályákat, kompokat vagy lakóparkokat,
a következő eljárást kell végigvinnie:
1. Koppintson a NavBeáll)Út Típus lehetőségre, és aztán koppintson a képernyő tetején levő jobb nyílra. Az Út Típus 2 / 2 jelenik meg.
2. Koppintson a jelölőnégyzetekbe az út típusok mellett, amelyeket el akar kerülni.
3. A beállítások mentéséhez és az előző képernyőhöz való visszatéréshez koppintson
az OK gombra.

Biztonsági kamerák

Egyes országokban a biztonsági kamera helyeket nyilvánosságra hozzák.
A riasztás típusának megadásához a következő eljárást kell végigvinni.
1. Koppintson a NavBeáll)Kamerák lehetőségre. A Biztonsági Kamera Opciók
képernyő fog megjelenni.
2. Koppintson az opció melletti gombra annak kiválasztásához.
3. A beállítások mentéséhez és az előző képernyőhöz való visszatéréshez koppintson
az OK gombra.



Ha a Kamerák gomb nem jelenik meg, akkor nincs az Ön környezetében elérhető biztonsági kamera.
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Utazás egy Címre

Megállapodás

Egy ilyen formájú utasítás "Koppintás XX)YY" ezt jelenti:
Koppintson a XX címkéjű gombra, és aztán koppintosn az YY címkéjű gombra, amikor az
megjelenik a felugró ablakban vagy az új képernyőn.

5.1

Utazás egy Meghatározott Címre

Egy cím megadása

Egy célállomás címének megadását, ami egy speciális utca címe, a következő folyamattal
lehet kivitelezni:
1. Koppintson Menj)Cím. A Gépelje be a Célt: képernyő fog megjelenni.
2. Koppintson a gombokra, hogy kiválassza a cím bevitelének módját. Ön beviheti:
• a falu vagy város nevét először
• egy útkereszteződést, vagy

• az utca nevét először
• a postai irányítószámot.

3. Használja a képernyőn levő billentyűzetet a nevek beviteléhez. Az utasítások a képernyő tetején levő panelben vannak megadva.
Miután már bevitt néhány karaktert, rákoppinthat a Lista Megtekintése gombra, hogy
megtekintse a lehetséges változatok listáját. Használja a Fel és Le gombokat a lista
jobb oldalán a felfelé és lefelé görgetéshez. Koppintson a listában egy tételre a kiválasztásához, és aztán koppintson az OK gombra.
4. Koppintson a Menj ikonra.

5.2

Egy Utazás Megismétlése

Már járt itt
korábban?

A mostani utazás részletei megmaradnak a mojoMINI memóriájában, és ezek az
utazások megismérelhetők.
Egy korábbi utazás megismétléséhez kövesse a következő eljárást:
1. Koppintson a Menj)Történet gombokra. A Mostani Hely Kiválasztása képernyő
megjelenik.
2. Ha szükséges, használja a Fel és Le gombokat a képernyő jobb oldalán a felfelé vagy
lefelé görgetéshez.
3. Koppintson egy helyre a listában, hogy kiválassza azt.
4. Koppintson az OK gombra.
5. Az Utazás ide: képernyőn koppintson a Menj lehetőségre.
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5.3

Utazási Adatok Törlése

Utazási adatok
törlése

Egy utazási adat törléséhez a mojoMINI programból a következő eljárást kell végigvinni:
1. Koppintson a Menj)Történet lehetőségekre. A Mostani Hely Kiválasztása képernyő fog megjelenni.
2. Ha szükséges, használja a képernyő jobb oldalán elhelyezkedő Fel és Le gombokat
a felfelé és lefelé való görgetéshez.
3. Koppintson egy helyre a listában a kiválasztáshoz
4. Koppintson a Törlés lehetőségre, és koppintson az Igen gombra, hogy megerősítse
a törlést.

5.4

Útvonal Információk



Amikor utazik, az aktuális utcanév, céltól való távolság, és az érkezésig becsült idő kijelződik.

Egymás-utáni-fordulók

Az egymás-utáni-fordulók listájának megtekintéséhez a következő eljárást kell végigvinni:
1. Koppintson az Útvonal)Utasítások. A Vezetési Utasítások képernyő jelenik meg.
A vezetési utasítás tartalma:
• forduló jel (egy utasítás, hogy forduljon balra vagy jobbra, változtasson irányt balra
vagy jobbra, forduljon el a körforgalomban)
• az új utca nevét, és
• az új utca mentén megteendő utazási távolságot.

2. Ha szükséges, használja a képernyő jobb oldalán elhelyezkedő Fel és Le gombokat
a felfelé és lefelé való görgetéshez.
Áttekintő térkép

Az útvonal térkép egy egyszerűsített változatának megtekintéséhez koppintson az
Útvonal)Összegzés lehetőségekre.

Fordulók térkép

A fordulók részletes térképeinek egymás utáni megtekintéséhez a következő eljárást kell
végigvinni:
1. A Vezetési Utasítások képernyőn koppintson a Fordulók lehetőségre. Az első
forduló térképe jelenik meg.
2. A következő forduló megtekintéséhez koppintson a Következő gombra. Ismételje
meg a következő fordulók megtekintéséhez.

Egy forduló
elkerülése

Ahhoz, hogy az egymás-utáni-fordulók utasítási listájából egy bizonyos fordulót elkerüljön, a következő eljárást kell végigvinni:
1. A Vezetési Utasítások képernyőn megtekintheti a fordulókat egymás után.
2. Egy forduló elkerüléséhez koppintson az Elkerül lehetőségre, amikor a forduló
megjelenik a listában.


Sáv információk

A mojoMINI ki fog számolni egy új útvonalat, amelyik elkerüli a meghatározott fordulót.
A Sáv Információ sor minden fordulónál megjelenik, és az a forgalmi sáv is, amelyet használni kell a következő útkereszteződésig.
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5.5

Kedvenc Utazások

Egy utazás mentése
a Kedvencek közé

Egy teljes utazásnak a Történeti listába való mentéséhez a következő eljárást kell végigvinni:
1. Koppintson a Menj)Történet lehetőségre. A Mostani Hely Kiválasztás képernyő
fog megjelenni.
2. Koppintson arra az utazásra, amit el szeretne kedvencként menteni.
3. Koppintson a Ment gombra, és használja a képernyőn megjelenő billentyűzetet
ahhoz, hogy egy nevet vigyen be az utazáshoz.
4. Koppintson az OK és a Ment gombokra.

Egy Kedvenc cím
törlése

Egy kedvenc cím Kedvencek listából való törléséhez a következő eljárást kell végigvinni:
1. Koppintson a Menj)Kedvencek gombokra, és azután koppintson a névre a
Kedvencek listában.
2. Koppintson a Szerkeszt)Hely törlés)Igen lehetőségekre.

A Kedvencek
csoportokba szervezése

A Kedvencek csoportokba szervezhetők annak érdekében, hogy egyszerűbb legyen őket
megtalálni.
Egy új csoport létrehozásához a következő eljárást kell végigvinni:
1. Koppintson a Menj)Kedvencek)Szerkeszt)Csoport Hozzáadása lehetőségre.
2. Használja a képernyőn megjelenő billentyűzetet a csoport nevének begépeléséhez.

Ahhoz, hogy egy Kedvenc címet betegyünk egy csoportba, a következő eljárást kell
végigvinni:
1. Koppintson a Menj)Kedvenc)Szerkeszt)Hely Szerkesztés lehetőségre.
2. Koppintson a bal vagy jobb nyílra egy csoport kiválasztásához, és azután koppintson
az OK gombra.
A kedvenc hely most meg fog jelenni a csoportban.
Utazás egy Kedvenc
Címre

Egy kedvenc címre való utazáshoz a következő eljárást kell végigvinni:
1. Koppintson a Menj)Kedvenc lehetőségre, és azután koppintson a célállomásra a
Kedvencek listán belül.
2. Ha a Kedvenc egy csoporton belül van, koppintson a csoport nevére és azután
koppintson a Kedvenc névre. Az Utazás Ide: képernyő fog megjelenni.
3. Koppintson a Menj gombra a folytatáshoz.
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5.6

Hasznos hely (POI) keresés

Hasznos hely (POI)
névvel

Ha ismeri a hasznos hely (POI) nevét, a következő eljárást kell végigvinnie:
1. Koppintson a Keres)Betűz lehetőségre. A Keresés Közel képernyő fog megjelenni.
2. Koppintson a képernyőgombok egyikére, hogy válasszon egy opciót a keresési területhez:
• közel az aktuális helyhez,
• közel a célállomáshoz,
• más hely közelében (amit részletezni kell), vagy
• az útvonal mentén.
3. A képernyőn megjelenő billentyűzeten gépelje be a név egy részét vagy egészét, és
koppintson a Keres gombra.
Példák:
• Egy kávézó megtalálásához gépelje be a KÁVÉZÓ szót, és koppintson a Keres
lehetőségre.
• Egy "Elephant and Castle" hotel megtalálásához be kell gépelni az "ELEPHANT"
vagy "CASTLE" szavak mindegyikét, vagy csak az egyiket, azután koppintson a
Keres lehetőségre.
Alapértelmezésben a hasznos helyek (POI) az aktuális helytől való távolság szerint
lesznek kilistázva. Koppintson az ABC szerinti rendezés gombra egy ABC szerinti
lista rendezéshez.
4. Egy hasznos hely (POI) térképen való megjelenítéséhez koppinson a nevére a
listában, és koppintson a Megjelenítés Térképen lehetőségre.

5. Egy hasznos helyhez (POI) vezető útvonal megszerzéséhez koppintson az OK
gombra.
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Keresés Hasznos Hely (POI) Kategóriák alapján

POI kategóriák

A hasznos helyek (POI) kategóriák szerint vannak felosztva, pl. Repülőterek, Vidámparkok, Bankautomaták, és néha alkategóriák szerint is, ahol ez hasznos.
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Egy érdeklődési pont (POI) kategória kereséséhez a következő eljárást kell véghezvinni:
1. Koppintson a Keres)Mind. A Keresés Közel képernyő fog megjelenni.
2. Koppintson a keresés gombok egyikére, hogy kiválasszon egy lehetőséget a keresési
területhez:
• az aktuális helyhez közel, vagy
• más helyhez közel (amit részletezni kell).
Az Összes POI kategória képernyő jelenik meg. A lista kategóriái ABC rendben
lesznek rendezve.
3. Ha szükséges, használja a képernyő jobb oldalán elhelyezkedő Fel és Le gombokat
a lista görgetéséhez.
4. Koppintson egy kategóriára a listában, és koppintson az OK gombra. Ha egy al-kategória lista megjelenik, koppintson egy al-kategóriára a kiválasztáshoz, és koppintson
az OK gombra.
5. Koppintson egy tételre a listában ahhoz, hogy kiválassza azt.
A lista elemek a kiválasztott helytől való távolság szerint vannak elrendezve. A lista
ABC rendben való megjelenítéséhez koppintson a Rendezés ABC szerint gombra.

6. Koppintson a Térképen Mutat lehetőségre, hogy a hasznos helyet megjelenítse a
térképen, és azután koppintson az OK gombra, hogy megjelenjen az Utazás Ide:
képernyő.
7. Koppintson a Menj lehetőségre, hogy a kiválasztott hasznos helyhez (POI) megtervezze az útvonalat.

Leica mojoMINI, Utazás egy Címre
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5.8

Egy Hasznos Hely (POI) Böngészése

Böngészés

Egy hasznos hely (POI) kiböngészéséhez a következő eljárást kell végigvinni:
1. Koppintson a Keres)Böngész lehetőségre.
2. A megerősítő képernyőn koppintson az Igen gombra.
3. A térképen, ami megjelenik, keressen hasznos helyeket (POI): mozgassa a térképet
úgy, hogy megérinti a képernyőt és elhúzza az ujját.
Egy hasznos helyre (POI) vonatkozó további információkért érintse meg azt, és ez
szintén adni fog önnek lehetőséget arra, hogy a ponthoz navigáljon.
4. Koppintson a térkép aljára ahhoz, hogy visszatérjen a GPS módba.



Ha nem talál egy olyan hasznos pontot (POI), amiről tudja, hogy létezik, lehetséges, hogy
a szállított térkép nem tartalmazza.

6

Tábla Navigáció

6.1

A Tábla Navigáció Indítása

A tábla vezérlés
indítása

A mojoMINI kezdő képernyőjén koppintson a Tábla ikonra
A legelső képernyő fog megjelenni:

.

a
a)

b

b)
c)
d)
e)

c

d

e

mojoMINI_012

Nyomja le a
ikont egy új tábla megkezdéséhez, vagy a
nak az előző útvonallal történő folytatásához.



Antenna csatlakozás státusz
GPS és sebesség státusz
Új tábla kezdés
Utolsó tábla folytatás
Visszatérés gomb, visszavisz az előző vagy bemutatott képernyőhöz

ikont az utolsó táblájá-

Néhány funkciót nem lehet elérni, amíg a mojoMINI nem rendelkezik GPS pozícióval.

Leica mojoMINI, Tábla Navigáció
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6.2

Egy Új Tábla Kezdése

A jármű külpontosság beállítása

Az új tábla kezdése opció kiválasztása után állítsa be a szerszám szélességét és antennától való távolságát úgy, hogy rákoppint a méretre, amit meg akar változtatni.



Mindkét méret fontos az útvonalak elhelyezéséhez és a kezelés lefedettségének pontos
kijelzéséhez.
1. Ha kiválasztotta a megváltoztatandó méretet,
adja meg az értékét úgy, hogy rákoppint a képernyőn a felfelé vagy lefelé mutató nyilakra. A szélesség megjelenik mind méterben, mind angolszász mértékegységben: akármelyiket állítja be,
a másik annak megfelelően megváltozik.
2. Koppintson a

jelre miután mindegyik méretet

beállította. Amikor befejezte, koppintson a
jelre, miközben mindkét méret kijelződik, hogy
folytathassa a következő képernyővel.

3. Koppintson a megfelelő vezérlési típusra.

a

b

c

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

d
mojoMINI_014
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e

f

AB Párhuzamos vezérlés
Fix Körvonal vezérlés
Információ
A+ Orrirány vezérlés
Kör vezérlés
Navigációs Képernyő:
Menjen egyenesen előre
a tábla nézethez a vezérlés beállítása nélkül
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6.3

AB Útvonalak Beállítása

Egy AB útvonal
beállítása

Egy AB párhuzamos útvonal (egy egyenes vonal két
kiválasztott pontja között) beállításához a következő
eljárást kell végigvinni:
1. A vezérlés képernyőn koppintson az AB Párhuzamos vezérlés ikonra
2. Az első AB Párhuzamos vezérlés képernyő fog
megjelenni.
3. Hajtson a táblán ahhoz a pozícióhoz, amit be
akar állítani (A útvonalpont) és koppintson az A
betűre a képernyőn.



A kezelés lefedettség ki vagy bekapcsolható a
beállítása alatt.

.

ikonra való koppintással az útvonal

4. Hajtson a kívánt végpontba (B útvonalpont), és
koppintson a B betűre.



Az A és B pontok közötti távolságnak legalább 30 méternek (100 lábnak) kell lennie. Minél
nagyobb a távolság az útvonalpontok között, annál jobb lesz a munka vonal pontossága.
5. Forduljon a traktorral addig, amíg a piros vonal
függőleges nem lesz, és vezessen végig az
útvonal mentén.


Leica mojoMINI, Tábla Navigáció

A navigációs sorvezető a képernyő tetején jelzi az irányt a jármű vezérléséhez.
Pl. ha a jelzés a középtől balra van, fordítsa balra a kormánykereket.
A sorszám mutató a képernyő tetején mutatja a traktor pozícióját, és a sorok
számát az AB Párhuzamos útvonal bal vagy jobb oldalán.

49

50

Leica mojoMINI, Tábla Navigáció

6.4

Az A+ Orrirány Vezérlés Beállítása

Egy A+ útvonal
beállítása

Egy A+ Orrirány útvonal (kezdőpont plusz iránytű
irányszög) beállításához a következő eljárást kell
végigvinni:
1. A vezérlés képernyőn koppintson A+ Orrirány vezérlés ikonra
2. Az első A+ Orrirány vezérlés képernyő fog
megjelenni.
3. Hajtson a táblán ahhoz a pozícióhoz, ahol
kezdeni akar (A útvonalpont) és koppintson az A
betűre a képernyőn.



A kezelés lefedettség ki vagy bekapcsolható a
beállítása alatt.

.

ikonra való koppintással az útvonal

4. Használja a felső nyilakat az útvonal iránytű
irányszögének fokokban való beviteléhez. (0°
Észak, 90° Kelet, 180° Dél, and 270° Nyugat.)
5. Koppintson a

jelre.

6. Forduljon a traktorral addig, amíg a piros vonal
függőleges nem lesz, és vezessen végig az
útvonal mentén.
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A navigációs sorvezető a képernyő tetején jelzi az irányt a jármű vezérléséhez.
Pl. ha a jelzés a középtől balra van, fordítsa balra a kormánykereket.
A sorszám mutató a képernyő tetején mutatja a traktor pozícióját, és a sorok
számát az A+ Orrirány útvonal bal vagy jobb oldalán.
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6.5

Fix Körvonal Vezérlés Beállítása

Egy fix körvonal
beállítása

Egy Fix Körvonal útvonal beállításához a következő
eljárást kell végigvinni:
1. A vezérlés képernyőn koppintson a Fix Körvonal vezérlés ikonra
2. Az első Fix Körvonal vezérlés képernyő fog
megjelenni.
3. Hajtson a táblán ahhoz a pozícióhoz, ahol
kezdeni akar (A útvonalpont) és koppintson az A
betűre a képernyőn.



A kezelés lefedettség ki vagy bekapcsolható a
beállítása alatt.

.

ikonra való koppintással az útvonal

4. Hajtson végig a görbe vonalon a kívánt végpontig
(B útvonalpont) és koppintson a B betűre.

Amíg a mojoMINI eszköz rögzíti a körvonal adatokat, a szünet szimbólum
látható. Ha
bármikor szüneteltetni akarja a rögzítést, koppintson a szünet szimbólumra. A folytatás
szimbólum fog megjelenni. Koppintson a folytatás szimbólumra
rögzítés folytatására.



, ha készen áll a

Ha olyan körvonalat rögzít, amely tartalmaz egy vagy több egyenes vonalszakaszt,
amelyek görbékkel vannak összekapcsolva, szüneteltesse a rögzítést minden egyenes
vonalszakasz kezdetén, és folytassa a rögzítést az egyenes vonal végén. A mojoMINI
egység ki fogja számolni az egyenes vonalat, ami betölti a két pont közötti rést.

Leica mojoMINI, Tábla Navigáció
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5. Forduljon a traktorral addig, amíg a piros vonal
függőleges nem lesz, és vezessen végig az
útvonal mentén.



A navigációs sorvezető a képernyő tetején jelzi az irányt a jármű vezérléséhez.
Pl. ha a jelzés a középtől balra van, fordítsa balra a kormánykereket.
A sorszám mutató a képernyő tetején mutatja a traktor pozícióját, és a sorok
számát a körvonal bal vagy jobb oldalán.

6.6

Kör Vezérlés Beállítása

Egy kör alakú
útvonal beállítása
Egy kör alakú vezérlés beállításához a következő
eljárást kell végigvinni:
1. A vezérlés képernyőn koppintson a Kör vezérlés ikonra
2. Az első Kör vezérlés képernyő fog megjelenni.
3. Hajtson a táblán a kör kezdőpontjához (A útvonalpont) és koppintson az A betűre a képernyőn.



A kezelés lefedettség ki vagy bekapcsolható a
beállítása alatt.

Leica mojoMINI, Tábla Navigáció
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ikonra való koppintással az útvonal
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4. Hajtson végig a kör egy szakaszán a B útvonalpontig, és koppintson a B betűre.
5. Hajtson tovább a kör mentén C útvonalpontig, és
kopintson a C betűre.

6. Forduljon a traktorral addig, amíg a piros vonal
függőleges nem lesz, és vezessen végig az
útvonal mentén.



A navigációs sorvezető a képernyő tetején jelzi az irányt a jármű vezérléséhez.
Pl. ha a jelzés a középtől balra van, fordítsa balra a kormánykereket.
A sorszám mutató a képernyő tetején mutatja a traktor pozícióját, és a sorok
számát az eredeti körvonalon belül vagy kívül. A mínusz (-) előjelűek a
sorszámok azoknál a köröknél, amelyeknél a kör kisebb, mint az elsődleges
vonal, és pozitív (+) azoknál köröknél, ahol a kör nagyobb.

6.7

Lefedettség Rögzítése

A lefedettség rögzítésének indítása és
leállítása

A mojoMINI el tudja tárolni és meg tudja jeleníteni a lefedett területet (max. 300 ha /
740 ac). A lefedettség tárolása hasznos a korábban bejárt terület és korábban lefedett
földrész megjelenítésénél. A tábla határ funkciót a lefedettség rögzítés segítségével arra
is használni lehet, hogy kiszámítsa a még ezután lefedendő terület nagyságát.
1. A lefedettség bekapcsolásához koppintson a
lehetőségre. Ha Ön épp nem mozdul, a
lefedettséget nem kell kikapcsolni, de szüneteltetni kell, ahogy az ábrán látszik.

2. Ha egyszer elindult, és már lefedett egy kis területet, a rendszer kék színben fogja megjeleníteni
a lefedett területet, ahogy az ábrán látszik.

Leica mojoMINI, Tábla Navigáció
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3. Ha Ön megállítja a járművet mialatt a lefedettség
be van kapcsolva, az újra szünetelni fog.



•

Ha a jármű nem mozog, a lefedettség a ki és szünetel lehetőség között kapcsolható
a

•

ikonra koppintva.

Ha a jármű mozog, a lefedettség a ki és be lehetőség között kapcsolható át a
ikonra koppintva.

6.8
Egy tábla határ
rögzítése

Tábla Határok
1. Egy tábla határ beállításához menjen a fő tábla navigáriós képernyőbe, és koppintson
a

ikonra.

2. Ezután Ön megkapja a lehetőséget, hogy a határt beállítsa a szerszám bal szárnyán,
a közepén, ahol a GPS antenna van elhelyezve, és a szerszám jobb szárnyán. Ezt a
három lehetőséget a három alábbi gomb képviseli:

a
mojoMINI_015

b

c

a)
b)
c)

Bal szárny csúcs
Közép
Jobb szárny csúcs

3. Koppintson arra a gombra, ami megfelel a jelenleg végzett munkájának.
4. Vezessen körben a határon, az útvonal rögzítve lesz és kijelződik a képernyőn.

Leica mojoMINI, Tábla Navigáció
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5. Ahogy Ön közeledik határvonal kezdetéhez, a Határ Lezárás

60
gomb villogni fog.

Ön választhatja azt, hogy rákoppint a
gombra és a határ úgy fog bezáródni, hogy
csatlakoztatja az aktuális rögzítési pontot a határ rögzítés kezdőpontjához.
6. Miután a határt lezárta, a vezérlés az információs képernyőhöz viszi Önt, ahol meg
fog jelenni a határvonalon belüli terület.



•
•

A határvonal automatikusan is bezárható, ha keresztülhajt a határvonal kezdőpontján.
Ön beállíthat egy vezérlési mintázatot is ugyanúgy, ahogy a lefedettséget indította és
leállította, miközben egy határvonalat rögzít.

6.9

Az Utolsó Tábla Folytatása

Egy tábla folytatása

Ha Ön befejezi a munkát, mielőtt a tábla teljesen kész lenne, esetleg később vissza akar
térni, hogy azt a táblát folytassa. Ez a helyzet akkor is előállhat, ha Ön lekapcsolta a
mojoMINI egységet, mielőtt a táblát befejezte volna.
1. A kezdő tábla vezérlés képernyőn koppintson
a

ikonra.

2. A munkáról egy olyan kiterített, felülnézet jelenik
meg, ami akkor készült, mielőtt a mojoMINI utoljára ki lett kapcsolva. Koppintson a
folytatáshoz.



jelre a

Az utolsó tábla folytatása képernyő megmutatja, mekkora terület van lefedve, és mekkora
a maradék terület a határon belül. Ez hasznos lehet annak kiszámításához, hogy mennyi
terményre van még szükség a tábla bevetéséhez.

Leica mojoMINI, Tábla Navigáció
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3. Ezután a vezérlés elviszi Önt a fő navigációs képernyőbe, ahol folytathatja a munkát.



Ha az utolsó mezőt folytatja, lehetséges, hogy az útvonal nem fog ugyanarra a helyre esni.
Ezt javítani lehet a eltolás funkció használatával.

6.10

Eltolás

A pozíció eltolódás
igazítása

Amikor az utolsó táblát folytatja, lehetséges, hogy az útvonal nem lesz ugyanazon a
helyen a GPS pozíció eltolódása miatt. Az eltolás használható arra, hogy az útvonalakat
és a lefedettségi adatokat visszaigazítsa a helyes pozícóba a táblán.



Illeszkedési hiba látható, amikora jármű jó helyen van, de a mojoMINI eszközön látható
útvonalak, lefedettség és határvonal nem a megfelelő helyen vannak.
1. Pozícionálja a járművet egy korábban végigjárt keréknyomba.
2. A fő navigációs képernyőn koppintson a fénysávra a képernyő felső részén.

3. Koppintson az eltolás gombra

Leica mojoMINI, Tábla Navigáció
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4. A fő navigációs képernyő jelenik meg, és az az
útvonal, ahol a jármű éppen van.
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6.11

Nappal/Éjszaka Beállítások

Nappal/éjszaka
beállítások

A képernyő fényereje beállítható magasra (nappali beállítás) és alacsonyra (éjszakai
beállítás).
Az egyik fényerő beállításról a másikra váltáshoz a következő eljárást kell végigvinni:
1. A vezérlés képernyőn koppintson az információ
ikonra
.
2. Az információ képernyő fog megjelenni.

3. Két választási lehetőség áll rendelkezésre:
• A kijelző fényerejének megváltoztatásához
koppintson a nappal vagy az éjszaka ikonra
igény szerint.
• A számológép használatához koppintson a
számológép ikonra.

Leica mojoMINI, Tábla Navigáció
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6.12

Számológép

A Számológép

A számológép egy szabványos normál egy-memóriás számológép négyzetgyökvonás
funkcióval és egy, a mértékegységek átváltásához való gyors-konverziós gombbal.
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A számológép megnyitásához vagy:
•
koppintson a számológép ikonra a nyitó képernyő alján, vagy
•
koppintson a számológép ikonra a Tábla Navigációs információk képernyőben.
Mértékegység
Átváltások

A számológép képernyő tartamaz gombokat a mértékegység átváltásokhoz:
•
hektárról angol holdra (acre), és angol holdról (acre) hektárra
•
kilogrammról fontra, és fontról kilogrammra
•
literről US gallonra, és US gallonról literre
Vigye be a számot, amit át szeretne váltani, és koppintson a konverziós gombra. A válasz
azonnal megjelenik.



•
•

A számológép nem elérhető, amikor a mojoMINI egység Utcai Navigációs módban
van.
A konverzióknál használt gallon az US gallon, nem a Birodalmi gallon (ami kb. 20%kal nagyobb, mint az US gallon).

6.13

A Fényerő Változtatása

Fényerő

A képernyő fényerejének megváltoztatásához a következő eljárást kell végigvinni:
1. A nyitó képernyőben koppintson az eszközök ikonra a képernyő bal alsó részén.
2. Koppintson a jobb nyílra, hogy a képernyőt fényesebbé tegye, és koppintson a bal
nyílra, hogy tompítsa.
3. A nyitó képernyőbe való visszatéréshez koppintson a visszatérés gombra.
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7

Karbantartás és Szállítás

7.1

Szállítás

Szállíttatás

Amikor a terméket vasúton, levegőben vagy tengeren szállíttatja, mindig használja az
teljes eredeti Leica Geosystems csomagolást, szállítódobozt és kartonpapír dobozt, vagy
azzal egyenértékűt, hogy védje a terméket az ütődéstől és a rázkódástól.

Akkumulátorok
szállítása és szállíttatása

Amikor az akkumulátorokat szállítja vagy szállíttatja, a termékért felelős személynek meg
kell bizonyosodnia arról, hogy az alkalmazható nemzeti és nemzetközi szabályok és
szabályozások figyelembe lettek véve. Szállítás vagy poggyászként való szállíttatás előtt
lépjen kapcsolatba az utas- vagy áruszállítási társasággal.

7.2

Tárolás

Termék

Vegye figyelembe a hőmérsékleti határokat, amikor tárolja a berendezést, különösen
nyáron, ha a berendezés egy gépjármű belsejében van. A tárolási hőmérsékleti határokra
vonatkozó információkért forduljon a "9 Műszaki Adatok" c. fejezethez.
Tároláskor bizonyosodjon meg róla, hogy a mojoMINI kijelző reset kapcsolója KI pozícióban van, hogy megelőzze a belső akkumulátor leszívását.

Li-Ion akkumulátorok

•
•
•

•

A tárolási hőmérsékleti tartományra vonatkozó további információkért forduljon a
"9 Műszaki Adatok" c. fejezethez.
A 0°C és +30°C/+32°F és 86°F közötti hőmérsékleti tartomány a javasolt egy száraz
környezetben, hogy minimálisra csökkentsük az akkumulátor önkisülését.
A javasolt tárolási hőmérsékleti tartományban az akkumulátorok 10% és 50% közötti
töltöttséggel akár egy évig is tárolhatók. Ezután a tárolási időszak után az akkumulátorokat fel kell tölteni.
Tárolás után töltse újra az akkukat mielőtt használná őket.
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7.3

Tisztítás és Szárítás

Termék és tartozékok

Csak tisza, puha, szálmentes textíliát használjon a tisztításhoz. Ha szükséges, nedvesítse
meg a ruhát vízzel vagy tiszta alkohollal. Ne használjon más folyadékokat; ezek károsíthatják a polimer összetevőket.

Nedves termékek

Szárítsa meg a terméket, a szállítódobozt, a habszivacs betéteket és a tartozékokat nem
magasabb hőmérsékleten, mint 40°C / 104°F és tisztítsa meg őket. Ne pakoljon vissza
addig, amíg minden tökéletesen nem száraz. Mindig zárja be a tárolódobozt, ha a terepen
használja.

Kábelek és csatlakozók

Tartsa a csatlakozókat tisztán és szárazon. Fújja ki a beleakadt piszkot a csatlakozó
kábelek dugóiból.

8

Biztonsági Utasítások

8.1

Általános Bevezető

Leírás

•

•

A következő utasítások segítik a termékért felelős személyt és a műszer aktuális
felhasználóját, hogy megelőzzék és elkerüljék az üzemeltetési kockázatokat és
veszélyeket.
A termékért felelős személynek gondoskodnia kell arról, hogy minden felhasználó
megértse és betartsa az utasításokat.
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8.2

Tervezett Használat

Engedélyezett
használat

•
•
•

Utcai navigáció és terepi vezérlés.
Adatkommunikáció külső eszközökkel.
Nyers adatok mérése és koordináták számítása műholdas jelek felhasználásával.

Kedvezőtlen
használat

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A termék utasítások nélküli használata.
Az előírt határértékeken kívül eső használat.
Biztonsági rendszerek letiltása.
Figyelmeztető jelzések eltávolítása.
A termék felnyitása szerszámok használatával.
A műszer módosítása vagy átalakítása.
Jogosulatlan eltulajdonítást követő használat.
A műszer használata nyilvánvalóan felismerhető sérülésekkel vagy hiányosságokkal.
Más gyártók tartozékainak használata a Leica Geosystems előzetes jóváhagyása
nélkül.
Nem megfelelő biztonsági felügyelet a munkaterületen.

•

 Figyelem

A rendeltetés-ellenes használat sérülést, üzemzavart és károsodást okozhat.
A berendezésért felelős személy feladata, hogy a felhasználót tájékoztassa a kockázatokról, és arról, hogy hogyan kerülheti el azokat. A felhasználó addig nem helyezheti
üzembe a műszert, amíg nem tájékozódott annak használatáról.

 Figyelem

A mezőgazdasági gépek engedélyezetlen módosítása azáltal, hogy a terméket felerősítik
vagy feltelepítik azokra, megváltoztathatja az adott mezőgazdasági gép működését és
biztonságát.
Óvatosan:
Kövesse a gépgyártó utasításait. Ha nem áll rendelkezésre megfelelő utasítás, kérjen
útmutatást a gépgyártótól a termék felszerelése vagy feltelepítése előtt.

8.3

Használati Korlátok

Környezet

Minden olyan környezetben használható, mely alkalmas tartós emberi tartózkodásra, de
nem használható agresszív légkörben, vagy robbanásveszélyes környezetben.

 Veszély

A műszer veszélyes területen való használata előtt, elektromos létesítmények közelében
vagy hasonló helyzetekben a termékért felelős személynek kapcsolatba kell lépnie a helyi
biztonságtechnikai hatóságokkal és szakértőkkel.
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8.4

Felelősségek

A termék gyártója

A Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, a továbbiakban Leica Geosystems a felelős a termék használati utasítással és eredeti tartozékokkal együtt történő teljesen biztonságos állapotban történő szállításáért.

Gyártók a nem
Leica Geosystems
tartozékokhoz

A termékhez nem a Leica Geosystems által gyártott kiegészítők gyártói felelősek a
termékükhöz kapcsolódó biztonsági előírások meghatározásáért, betartásáért és ismertetéséért. Felelősek továbbá azért, hogy ezek a biztonsági előírások hatékonyan érvényesüjenek a Leica Geosystems termékkel együtt használva.

A termékért felelős
személy

A termékért felelős személy kötelezettségei a következők:
•
Tisztában kell lennie a termékre vonatkozó biztonsági előírásokkal és a használati
utasítás tartalmával.
•
Ismernie kell a biztonságra és a baleset-megelőzésre vonatkozó helyi szabályokat.
•
Haladéktalanul tájékoztatnia kell a Leica Geosystems céget, ha a termék vagy az
alkalmazások megbízhatatlanná válnak.
•
Meg kell bizonyosodnia arról, hogy a rádió adó-vevő készülékek működtetésére
vonatkozó nemzeti törvények, szabályzatok és feltételek teljesülnek.

 Figyelem

A termékért felelős személynek meg kell bizonyosodnia arról, hogy azt az előírásoknak
megfelelően használják. Ez a személy felelős továbbá a műszer felhasználóinak kiképzéséért, valamint a felszerelés használat közbeni megóvásáért.

8.5

 Figyelem

 Vigyázat

 Figyelem

A Használat Kockázatai
Az utasítások ismeretének hiánya vagy azok hiányos ismerete helytelen vagy rendeltetésellenes használathoz vezethet, amely baleseteket, és komoly emberi, anyagi, pénzügyi és
környezeti károkat okozhat.
Óvatosan:
Minden felhasználónak követnie kell a gyártó által adott biztonsági utasításokat és a
termékért felelős személy utasításait.
Figyelje, hogy nem tapasztal-e hibás mérési eredményeket, ha a terméket leejtették,
hibásan használták, módosították, hosszú ideig tárolták vagy szállították.
Óvatosan:
Rendszeresen végezzen ellenőrző méréseket, és hajtsa végre a használati utasításban
leírt terepi igazításokat, különösen rendellenes használatot követően, illetve minden
fontos mérési feladat előtt és után.
A műszer kiegészítőkkel együtt történő használata (mint például antennák, lécek, rudak)
megnövelheti a villámcsapás kockázatát.
Óvatosan:
Ne használja a terméket viharos időjárás esetén.
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 Figyelem
 Figyelem
 Vigyázat

 Vigyázat
 Vigyázat
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A munkaterület nem megfelelő biztosítása veszélyes helyzetek kialakulásához vezethet,
például forgalomban, építési területeken, és ipari létesítményeknél.
Óvatosan:
Mindig bizonyosodjon meg róla, hogy a munkaterület megfelelő módon biztosítva van.
Tartsa be a munkavédelmi, a baleset-megelőzési és a közlekedési szabályokat.
A terméket csak hivatalos Leica Geosystems szervíz javíthatja.
Ha a termékkel együtt használt tartozékok nem teljesen biztonságosak, és a termék
mechanikai rázkódást szenved, például fellökik vagy leesik, a termék károsodhat, vagy az
emberek megsérülhetnek.
Óvatosan:
A műszer felállításakor ügyeljen arra, hogy az összes kiegészítő megfelelően legyen
felszerelve, rögzítve, illetve a helyére illesztve.
Óvja a terméket a mechanikai behatásoktól.
A termék a GPS P-kód jelet használja, amelyet az USA politikája figyelmeztetés nélkül
kikapcsolhat.
Az akkumulátorok szállítása, illetve ártalmatlanítása során fellépő mechanikai hatások
tűzveszélyt okozhatnak.
Óvatosan:
A termék szállítása vagy ártalmatlanítása előtt teljesen merítse le az akkumulátorokat a
műszer működtetése által.

Az akkumulátorok szállításánál vagy poggyászként való szállíttatásakor a termékért felelős személynek meg kell győződnie arról, hogy az alkalmazható nemzeti és nemzetközi
szabályok és szabályozások figyelembe lettek véve. A szállítás előtt lépjen kapcsolatba a
helyi személy vagy teherszállító vállalattal.

 Vigyázat
 Vigyázat
 Figyelem

Mechanikusan mozgó gépalkatrészek közelébe való telepítés károsíthatja a terméket.
Óvatosan:
Amennyire csak lehetséges a mechanikusan mozgó gépalkatrészeket kerülje el, és határozzon meg egy biztonságos telepítési övezetet.
Legyen tudatában, hogy a vezérlés nem lesz megfelelő, ha gép hibás, mint például
ütközés vagy más károsító esemény után, vagy a készülék átalakítását követően.
Óvatosan:
Időszakonként végezze el azokat az ellenőrző méréseket és terepi igazításokat, amelyek
a Felhasználói Kézikönyvben vannak részletezve.
A gép vezérlése vagy navigálása közben balesetek következhetnek be a következők
miatt: a) az operátor nem szentel figyelmet a környezetnek (személyek, árkok, forgalom,
stb), vagy b) üzemzavar (a rendszer egy elemében, interferencia miatt, stb.).
Óvatosan:
Az operátor biztosítsa, hogy a gépet csak képzett felhasználó (pl. vezetői engedéllyel
rendelkező sofőr) működtesse, irányítsa és ellenőrizze. A felhasználónak képesnek kell
lennie szükség esetén vészintézkedések megtételére, például vészleállítás.
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 Figyelem
 Figyelem

 Figyelem
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A Leica Geosystems által nem javasolt akkumulátorok töltéskor vagy kisütés esetén
károsodhatnak. Eléghetnek és felrobbanhatnak.
Óvatosan:
Csak a Leica Geosystems által javasolt akkumulátorokat töltse fel és süsse ki.
A Leica Geosystems által nem javasolt akkumulátor töltő használata tönkreteheti az akkumulátorokat. Ez tüzet vagy robbanásokat okozhat.
Óvatosan:
Csak a Leica Geosystems által javasolt töltőt használja az akkumulátorok töltéséhez.
Erős mechanikai igénybevétel, magas környezeti hőmérséklet, vagy folyadékkal történő
érintkezés hatására az akkumulátorok szivároghatnak, kigyulladhatnak vagy felrobbanhatnak.
Óvatosan:
Védje az akkumulátorokat a mechanikai behatástól és a magas környező hőmérséklettől.
Ne ejtse vagy merítse az akkumulátorokat folyadékba.
Ha az akkumulátorok érintkezője ékszerrel, kulccsal, fémtartalmú papírral vagy más fémtárggyal érintkezik, például zsebben tárolás vagy szállítás esetén, akkor a rövidre zárt
akkumulátorok túlmelegedhetnek és sérülést vagy tüzet okozhatnak.
Óvatosan:
Győződjön meg arról, hogy az akkumulátorsaruk nem érintkeznek fémtárgyakkal.

 Veszély

A termék kiegészítőkkel együtt történő használata, mint például antennák, lécek vagy
rudak megnövelheti a villámcsapás kockázatát. Magasfeszültségből adódó veszély szintén előfordul elektromos vezetékek közelében. Villámlás, feszültség csúcsok vagy az
elektormos vezetékek érintése kárt, sérülést vagy halált okozhat.
Óvatosan:
•
Ne használja a terméket viharos időjárás alatt, mivel ez megnövelheti a villámcsapás
kockázatát.
•
Bizonyosodjon meg róla, hogy mindig egy biztonságos távolságra marad az elektromos berendezésektől. Ne használja a terméket közvetlenül elektromos vezetékek
alatt, vagy azok közvetlen közelében. Ha feltétlenül szükséges ilyen környezetben
dolgoznia, először lépjen kapcsolatba az elektromos létesítményekért felelős biztonságtechnikai hatósággal, és kövesse az ő utasításaikat.
•
A közvetett villámcsapások (feszültség csúcsok) miatt bekövetkező károk megelőzése érdekében a kábeleket, pl. antennához, áramforráshoz vagy modemhez megfelelő
védelmi elemekkel, pl. villámhárítóval védeni kell. Ezeket a berendezéseket egy erre
felhatalmazott szakemberrel kell kiviteleztetni.
•
Ha viharos időjárás kockázata áll fenn, vagy a berendezés hosszabb ideig használaton kívül, felügyelet nélkül marad, védje a terméket azáltal is, hogy lecsatlakoztatja
a rendszer minden alkotóelemét, és kihúzza az összes csatlakozó kábelt és a
tápkábeleket.
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A termék nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a következők történhetnek:
•
A műanyag alkatrészek égésekor egészségre káros, mérgező gázok keletkezhetnek.
•
Ha az akkumulátorok károsodnak vagy erősen túlmelegszenek, akkor felrobbanhatnak, és mérgezést, égést, korróziót, vagy környezetszennyezést okozhatnak,
esetleg mindezek együttesen is előfordulhatnak.
•
Helytelen ártalmatlanítása esetén a termék illetéktelenek kezébe kerülhet, akik azt
nem rendeltetésszerűen használva, önmaguknak és más személyeknek súlyos
sérülést okozhatnak, illetve a környezetet is szennyezhetik.
Óvatosan:
A terméket tilos a háztartási hulladékokkal együtt kidobni. A termék ártalmatlanítását az Ön országában érvényes nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell
végrehajtani. Ne engedje, hogy a termékhez illetéktelen személyek hozzáférjenek.
A termékre vonatkozó kezelési és hulladékkezelési információk letölthetők a Leica
Geosystems honlapjáról a http://www.leica-geosystems.com/treatment oldalról vagy
igényelhetőek a Leica Geosystems forgalmazójától.

8.6

Elektromágneses Kompatibilitás EMC

Leírás

Az "elektromágneses kompatibilitás" kifejezés alatt a műszer azon képességét értjük,
hogy zavarmentesen működik egy olyan környezetben is, ahol elektromágneses sugárzás van és elektrosztatikus kisülések vannak, és anélkül üzemel, hogy elektromágneses
zavart okozna más műszerekben.

 Figyelem

Az elektromágneses sugárzás zavarokat okozhat más berendezésekben.
Habár a termék ebben a vonatkozásában megfelel a jelenleg érvényben lévő szigorú
szabályoknak és szabványoknak, a Leica Geosystems nem zárhatja ki teljes mértékben
annak lehetőségét, hogy esetleg más eszközöket megzavarhat.

 Vigyázat

Más készülékek zavarásának a kockázata akkor áll fenn, ha a terméket más gyártóktól
származó kiegészítőkkel együtt használja, pl. terepi számítógépekkel, személyi számítógépekkel, rádió adó-vevő készülékekkel, nem szabványos vezetékekkel vagy külső akkumulátorokkal.
Óvatosan:
Csak a Leica Geosystems által javasolt berendezéseket és tartozékokat használja.
Amikor ezeket a termékkel együtt használja, meg kell, hogy feleljenek az irányelvek és
szabványok által előírt szigorú követelményeknek. Amikor számítógépeket és rádió adóvevőket használ, tájékozódjon a gyártó elektromágneses kompatibilitással kapcsolatban
közölt információiról.
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 Vigyázat

 Figyelem

Rádiók vagy digitális
mobiltelefonok
Figyelem



82

Az elektromágneses sugárzás okozta zavarok téves méréseket eredményezhetnek.
Habár a termék ebben a vonatkozásában megfelel a jelenleg érvényben lévő szigorú
szabályoknak és szabványoknak, a Leica Geosystems nem zárhatja ki teljes mértékben
annak lehetőségét, hogy a terméket esetleg nem fogja megzavarni egy nagyon intenzív
elektromágneses sugárzás, amilyen például rádióadók, rádió adó-vevők vagy dízel generátorok közelében kerül kibocsátásra.
Óvatosan:
Ellenőrizze az ilyen körülmények között mért adatok elfogadhatóságát.
Ha a műszer úgy üzemel, hogy a csatlakozó kábeleknek a két vége közül csak az egyik
van bedugva, akkor az elektromágneses sugárzás meghaladhatja az engedélyezett
szintet, és más termékek megfelelő működését károsan befolyásolhatja.
Óvatosan:
Ha a termék használatban van, a csatlakozó kábeleket mindkét végükön csatlakoztatni
kell.
A termék használata rádió vagy digitális mobiltelefon eszközökkel:
Az elektromágneses mezők zavart okozhatnak más készülékekben, telepítésekben,
orvosi eszközökben, pl. pacemaker-ek vagy hallókészülékek, vagy repülőgépekben.
Hatással lehet az emberekre és az állatokra is.
Óvatosan:
Habár a termék megfelel az idevonatkozó szigorú szabályoknak és szabványoknak,
amelyek erre a témára vonatkozóan érvényben vannak, a Leica Geosystems teljesen

nem tudja kizárni annak lehetőségét, hogy más készülékeket nem fog megzavarni, vagy
hogy emberekre és állatokra nem lesz hatással.
•
Ne használja a beépített rádiós vagy digitális mobiltelefon adatátviteli eszközzel
rendelkező terméket benzinkutak, vegyi üzemek, vagy egyéb robbanásveszélyes
területek közelében.
•
Ne használja a beépített rádiós vagy digitális mobiltelefon adatátviteli eszközzel
rendelkező terméket orvosi eszközök közelében.
•
Ne használja a beépített rádiós vagy digitális mobiltelefon adatátviteli eszközzel
rendelkező terméket repülőgép fedélzetén.
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FCC Nyilatkozat, Alkalmazható az USA-ban
Az eszközt tesztelték és megállapították, hogy teljesíti a B osztályú digitális eszközök
korlátaira vonatkozó az FCC szabályok 15. cikkelyét.
Ezek a korlátozások a káros interferencia elleni indokolt védelmet szolgálják lakókörnyezeti használat esetén.
Ez a berendezés rádióhullámú energiát állít elő, használ, illetve bocsájthat ki, és ha nem
az előírásoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, káros interferenciát okozhat
a rádiós kommunikációban. Ugyanakkor nem lehet garantálni, hogy egyes esetekben nem
fordul elő interferencia.
Ha a berendezés mégis káros interferenciát okoz a rádiós vagy televíziós vételben, melyet
a készülék ki és bekapcsolásával állapíthat meg, akkor a felhasználó a következő intézkedésekkel próbálhatja meg kiküszöbölni az interferenciát:
•
•
•
•

 Figyelem

Igazítsa meg vagy helyezze át a vevőantennát.
Növelje a távolságot a műszer és a vevő között.
Csatlakoztassa a berendezést egy másik áramkör konnektorába, mint amin a vevőkészülék van.
Lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy egy tapasztalt rádió/TV műszerésszel.

Olyan változtatások és módosítások nyomán, melyeket a Leica Geosystems előzetesen
nem hagyott jóvá, a felhasználó jogosulatlanná válhat a készülék használatára.

8.8

ICES-003 Nyilatkozat, Alkalmazható Kanadában

 Figyelem

Ez a Class (B) osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 előírásnak.
Cet appareil numérique de la classe (B) est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.

Leica mojoMINI, Biztonsági Utasítások
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8.9

Címkézés

Címkézés mojoMINI

mojoMINI_010

Címkézés
GeoSpective
smart antenna

mojoMINI_009
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Műszaki Adatok

9.1

GeoSpective Smart Antenna Teljesítmény

Teljesítmény

Tétel
Csatorna konfiguráció

Leírás
14 GPS L1
2 SBAS1

Vízszintes pozíció pontosság (RMS)3

Autonóm
SBAS

Abszolút

P2P2

1.2 m
0.8 m

25 cm
18 cm

Mérési pontosság

L1 C/A kód
L1 vivő fázis

Maximális adatsebesség

Mérések
Pozíció

5 Hz
5 Hz

Idő az első fix megoldásig

Hidegindítás4

65 s
35 s

Melegindítás5
Jel újbóli megszerzése
Idő pontosság
Sebesség pontosság

Leica mojoMINI, Műszaki Adatok

L1

18 cm RMS
1.5 mm RMS

0.5 s (tipikus)
20 ns RMS
0.03 m/s RMS
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3.

4.
5.
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A Műholdas Kiegészítő Rendszerek (SBAS) magukban foglalják a WAAS (ÉszakAmerika), EGNOS (Európa) és MSAS (Japán) rendszereket.
Tipikus értékek a Csúszás engedélyezésével. A “Pass to pass” vagy időre vonatkozó
pozíció hiba egy egydimenziós vízszintes (kereszt követési) pozíció hiba 15 perc
után, vagy egy legalább 10 perces kezdeti konvergencia után.
Tipikus értékek. A teljesítmény részletei a GPS rendszer karakterisztikájától, az USA
Védelmi Minisztériumának működési korlátozásaitól, az ionoszféra és troposzféra állapotától, a műholdas geometriától, az alapvonal hosszától, a többutas terjedéstől és
a szándékos vagy véletlen interferencia forrásoktól függnek. Az Export license korlátozza a működést egy 515 méter per másodperc maximális sebességre.
Tipikus érték. Nincs almanac vagy efemerisz adat, és nincs becsült pozíció vagy idő.
Tipikus érték. Almanac és mostani efemerisz elmentve és becsült idő bevive.

9.2
Input-output csatlakozók

GeoSpective Smart Antenna Részletek
Csatlakozó

Leírás

GeoSpective COM/PWR

+8 és +36 V DC között 2.5 W-on (tipikus naplózás alatt)1

Soros Com port

RS232 F-nek megfelelő (csak Rx és Tx jelek) külön
rendelhető kábelen.

Emulált radar kimenet

Magas= feszültségellátás -0.5 V minimum
Alacsony= 0.5 V minimum
Betöltés= 3K Ohm minimum
külön rendelhető kábelen keresztül

1.

Csatlakozó védelem

GPS műholdak követésekor.

Tétel

Védelmi Szabvány

Elektromos vezetés/összekapcsolt
zavartűrés

ISO 7637:2002 (Túlél minden impulzus típus)

Leica mojoMINI, Műszaki Adatok
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Méret és súly

Ø155.3 mm

66.8 mm
Súly:
495 g maximum

mojoMINI_008

Környezeti részletek

Tétel

Részletek

Működési Hőmérséklet

-40°C és +75°C között

Tárolási Hőmérséklet

-55°C és +90°C között

Nedvesség

Nem haladja meg a 95%-ot, nem kicsapódó

Vízbemerítés

MIL-STD-810F Módszer 512.4 Eljárás 1

Rázkódás

Véletlen MIL-STD-810F Módszer 514.5 C17
Szinuszos IEC 68-2-6 ASAE EP455, 5.15.2 Szint 1
Sokkszerű MIL-STD-810 F Módszer 516.5

9.3

mojoMINI Részletek

Típus

Navigációs eszköz, 4.3” TFT érintőképernyővel, 480 x 272 pixel felbontás, hangszóró,
fülhallgató csatlakozó, belső GPS folt antenna

Interface-k

1 Bluetooth modul
1 x SD Kártya nyílás
1 x USB port, csak áramellátáshoz és töltéshez

Áramellátás

Bemenő Feszültség:
Áram Felvétel:

118
mm

78 mm

Méret és súly

5V
<8W

mojoMINI_011

Leica mojoMINI, Műszaki Adatok

16

mm

Súly:
180 g kb.
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Környezeti részletek

Tétel

Részletek

Működési Hőmérséklet

0°C és +60°C között

Tárolási Hőmérséklet

-40°C és +75°C között

Nedvesség

Nem több, mint 90%, ritkán kicsapódó

Rázkódás

5 Hz @ 25.4 mm 47 min STD működési hőm.

9.4

A Nemzeti Szabályozásoknak megfelelően

A nemzeti
szabályozásoknak
megfelelően

•
•

•

FCC 15 cikkely (alkalmazható az USA-ban).
Ezennel, a Leica Geosystems AG, kijelenti, hogy a mojoMINI és a GeoSpective smart
antenna megfelel az 1999/5/EC Utasítás alapvető követelményeinek és más
tárgyhoz tartozó lényeges kikötéseinek. A megfelelésről szóló nyilatkozatot meg lehet
tekinteni a http://www.leica-geosystems.com/ce weboldalon.
Class 1 osztályú berendezés, megfelelően az 1999/5/EC (R&TTE) Európai
Utasításnak, korlátozások nélkül piacra helyezhető és szervízelhető bármely EEA Tagállamban.
Azoknál az országoknál, ahol más a nemzeti szabályozás, és nincs lefedve az FCC
15 cikkelyével vagy az 1999/5/EC Európai Utasítással, a használatot és a működtetést először el kell fogadtatni.

Frekvencia sáv

1575.42 ±3 MHz

Kimenő feszültség

Nincs

Antenna

Belső folt antenna

Leica mojoMINI, Műszaki Adatok
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Korlátozott Nemzetközi Garancia,
Szoftver Licence Megállapodás

Korlátozott Nemzetközi Garancia

Ez a termék alá van rendelve a Korlátozott Nemzetközi Garanciában kinyilatkoztatott
kikötéseknek és feltételeknek, amelyek letölthetők a Leica Geosystems honlapjáról a
http://www.leica-geosystems.com/internationalwarranty weboldalról vagy beszerezhető
az Ön Leica Geosystems viszonteladójától.
A fenti garancia kizárólagos és helyettesíti az összes kifejezett vagy hallgatólagos, általános szerződési feltételen alapuló, törvényben meghatározott vagy más jellegű szavatosságot, illetve feltételeket és kikötéseket, beleértve a rendeltetésszerű használatra, egy
meghatározott célra való alkalmasságra, a megfelelő minőségre, és a jogsértés-mentességre vonatkozó szavatosságokat, feltételeket és kikötéseket, amelyek mindegyike kifejezetten ki van zárva.

Szoftver Licence
Megállapodás

Ez a termék szoftvert tartalmaz, ami vagy előzetesen lett telepítve a termékre, vagy egy
adathordozón szolgáltatjuk Önnek, vagy Ön töltheti le online a Leica Geosystems előzetes engedélyének megfelelően. Az ilyen szoftver szerzői joggal és más törvényekkel
védett, és használata a Leica Geosystems Szoftver Licence Megállapodásban van
meghatározva és szabályozva, ami lefedi az olyan szempontokat, de nem határolja be,
mint a Licence Hatásköre (Scope of the Licence), Garancia (Warranty), Szellemi Tulajdonjogok (Intellectual Property Rights), Korlátozott Felelősség (Limitation of Liability),
Más Biztosítékok Kizárása (Exclusion of other Assurances), Kormányzati Törvény

(Governing Law) és az Igazságszolgáltatás Helye (Place of Jurisdiction). Kérjük, hogy
bizonyosodjon meg afelől, hogy bármely időben Ön teljes mértékben eleget tesz a Leica
Geosystems Szoftver Licence Megállapodása kikötéseinek és feltételeinek.
Ilyen megállapodást adunk minden termékünkkel együtt, ez szintén áttanulmányozható
és letölthető a Leica Geosystems honlapjáról a http://www.leica-geosystems.com/swlicense weboldalról vagy átvehető az Ön Leica Geosystems üzletkötőjétől.
Önnek nem szabad telepítenie vagy használnia a szoftvert, hacsak át nem olvasta és el
nem fogadta a Leica Geosystems Szoftver Licence Megállapodás kikötéseit és feltételeit.
A szoftvernek vagy bármely részének a telepítése vagy használata úgy tekintendő, hogy
ennek a licence megállapodásnak minden kikötését és feltételét elfogadja. Ha Ön nem ért
egyet ennek a license megállapodásnak az összes vagy néhány kikötésével, nem szabad
letöltenie, telepítenie vagy használnia ezt a programot és a nem használt szoftvert a
kísérő dokumentumokkal és a vásárlási nyugtával együtt, a vásárlástól számított tíz (10)
napon belül vissza kell juttatnia az üzletkötőnek, akitől a terméket vásárolta ahhoz, hogy
visszakapja a teljes vételárat.

Leica mojoMINI, Korlátozott Nemzetközi Garancia, Szoftver Licence Megállapodás
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Appendix A

Hibaelhárítás

 Figyelem

Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani az egységet: ez veszélyes.

Lehetséges problémák

A következő javaslatok hasznosak lehetnek az egyszerű problémák megoldásában. Ha
arra gyanakszik, hogy valami elromlott, azonnal kapcsolja le az áramot, és csatlakoztassa
le az áramforrást.
Probléma

Lehetsége Ok

Az egységet nem lehet
bekapcsolni.

Az adapter nincs csatlakoz- Helyezze be az adaptert
tatva.
teljesen a szivargyújtó csatlakozójába.

Lehetséges Megoldás

Az akkumulátort újra kell
tölteni.

Használja az adaptert az
áramellátáshoz és az akkumulátor újratöltéséhez.

A mojoMINI csatlakoztatva
van az áramellátó adapterhez, és a készenléti
(standby) gomb megnyomásának nincs hatása.

A mojoMINI hosszú ideig
nem volt használva, és az
akkumulátor teljesen lemerült.

Kapcsolja be a mojoMINI
egységet a Reset megnyomásával.

A képernyő sötét.

A fényerő talán le van
tekerve.

Igazítsa be a fényerőt.

Probléma

Lehetsége Ok

Lehetséges Megoldás

A mojoMINI nem vesz GPS Az égre való szabad kilátás
talán akadályozott épületek
jeleket, vagy a vett jelek
gyengék és nem használh- vagy fémtárgyak miatt.
atók.

Helyezze el a mojoMINI
eszközt úgy, hogy az
égboltra szabad rálátás
legyen.

A GPS jelek fogadása idős- Az akkumulátort újra kell
zakos vagy nem stabil.
tölteni.

Használja az adaptert az
áramellátáshoz és az akkumulátor újratöltéséhez.

Távolítsa el az akadályt.
Az égboltra való rálátás
talán időszakosan akadályozott, pl. egy darab fóliával
bélelt papír miatt.

Leica mojoMINI, Hibaelhárítás

A mojoMINI túl gyorsan lett
mozgatva.

Ne mozgassa gyorsan a
mojoMINI egységet.

A rendszer szoftver meghibásodott.

Kapcsolja ki és újra be a
mojoMINI egységet.
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Probléma

Lehetsége Ok

Nem csatlakozik a Bluetooth Egy akadály csökkenti a jel
a smart antennához.
erősségét.

Lehetséges Megoldás
Szerelje a GeoSpective
smart antennát a jármú tetejének elülső részére és
szerelje a mojoMINI kijelzőt
magasan a jármű első szélvédőjére.

Leica mojoMINI, Hibaelhárítás
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