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Introduktion
Køb Tillykke med købet af et Leicamojo3D system.

Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner i 
opsætning og brug af produktet. Se yderligere information i "12 Sikkerheds-anvis-
ninger". Læs omhyggeligt hele brugervejledningen, før du tænder for produktet.
For at sikre sikkerheden ved brug af systemet er det vigtigt at overholde anvisnin-
gerne og instruktionerne indeholdt i brugervejledningen og sikkerhedshåndbogen 
udgivet af:
• Landbrugsmaskineproducenten.

Produkt 
identifikation

Typen og serienummer for dit produkt er angivet på typepladen. Skriv type og serie-
nummer i brugervejledningen og henvis altid til denne information, når du kontakter 
din forhandler eller Leica Geosystems autoriserede serviceværksted.

Type: _______________

Serie nr.: _______________
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Symboler 
anvendt i denne 
brugervejledning

De anvendte symboler i denne brugervejledning har følgende betydninger.

Varemærker Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Type Beskrivelse

�Fare Angiver en overhængende farlig situation, som hvis den 
ikke undgås, vil resultere i død eller alvorlige person-
skader.

�Advarsel Angiver en potentielt farlig situation eller utilsigtet brug, 
som hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller alvor-
lige personskader.

�Udvis forsigtighed Angiver en potentielt farlig situation eller utilsigtet brug, 
som hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller 
moderate personskader,  eller væsentlig materiel, finan-
siel eller miljømæssig skade eller alle disse.

 Vigtige afsnit som skal følges i praksis for at anvende 
produktet på en teknisk korrekt og effektiv måde.
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Tilgængelig
dokumentation

Navn for dokumentation Beskrivelse

mojo3D/ mojoXact 
Brugervejledning

Alle nødvendige anvisninger til at betjene produktet 
på et grundliggende niveau er indeholdt i denne 
brugervejledning. Giver et overblik over systemet 
sammen med tekniske specifikationer og sikkerheds-
anvisninger.
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1 Overblik over system

 Billederne i denne brugervejledning er kun ment som reference. De enkelte skærm-
billeder og ikoner kan afvige fra de virkeligt anvendte.

1.1 Generel information om mojo3D system

Generel 
information

• Leica Geosystems' mojo3D er et GPS-baseret landbrugs-styringssystem, som 
giver visuel vejledning og mapping med mulighed for autostyring og sektionssty-
ring.

• Ud over dens evner til visuel eller automatisk styrehjælp og sektionsstyring, giver 
mojo3D også fjern-service og diagnose for dit styresystem og fjern-opgrade-
ringer via Virtual Wrench, hvilket reducerer dyre service-besøg.



Leica mojo3D, Overblik over system 13

1.2 mojo3D systemets dele

mojo3D dele

a) RAM beslag - kugle
b) RAM beslag - arm
c) mojo3D display
d) Glas-beslag mobil modem antenne
e) Magnetisk beslag GPS antenne
f) GPS antenne-monteringssæt
g) Standard strømkabel
h) Produkt dokumentation

a

d

e

g
h

mojo3D_001

b

c
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mojo3D ekstra 
tilbehør

• Portudvidelses-kabel
• Multi-Sektions-styringssæt
• Elektronisk auto-styringssæt
• mojoRTK konsol
• mojoRTK eksternt styringskabel
• mojoXact
• GeoPRO antenne

 Se "Appendiks A mojo3D Forbedringer" for mere information om ekstraudstyr, deres 
installation og anvendelse.
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1.3 Funktioner og specifikationer
1.3.1 mojo3D hardware

mojo3D hardware-
funktioner

• Enkel installation, med RAM beslag og farvekodet hurtig-installations-antenner
• Integreret L1 GPS modtager
• Integreret mobilt modem, CDMA eller HSDPA afhængigt af bestilt region
• 12 volt drift
• Intern lagring af waylines, bearbejdede områder og indstillinger

a) USB interface til dataoverførsel
b) Tænd/sluk-knap
c) 7" farve touchscreen
d) Portudvidelses-stik
e) Stik til GPS antenne, blå
f) Stik til mobil modem antenne, lilla
g) Strømstik
h) Låg til SIM kortslot
i) RAM beslag - kugle

a cb

g

d e f

h i

mojo3D_002
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�Udvis forsig-
tighed

Betjent med touchscreen:
mojo3D er designet til at blive til blive anvendt med fingertryk på displayets skærm. 
Det kan påvirke garantiern, hvis der anvendes en hård genstand f.eks. stift eller 
kuglepen.
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1.3.2 mojo3D Software

mojo3D software 
funktioner

• Intuitiv software som giver let opsætning og brug
• Sporvisning og behandlet areal på skærmen
• Autostyrings-kompatibel
• Multi & enkelt automatisk sektionsstyring
• Opgradering, backup, og rollback af software gennem USB
• Virtual Wrench™, som giver fjernsupport og luftbåren softwareopgraderinger

1.3.3 mojo3D Positioning

mojo3D positione-
ringsfunktioner

• GPS algoritmer er tilpasset til landbrugsmiljøet.
• Multi-link redskabsmodellering giver meget præcis registrering af bearbejdet 

areal.
• Valgfrit NMEA (NMEA 0183) output til andre apparater, som anvender GPS data.
• Valgfrit Radar-out signal til andre apparater, som anvender et radarhastigheds-

signal.
• Leica Twist kompatibel med terrænkompenserende elektrisk auto-styring.
• Leica mojoRTK konsol eller mojoXact kompatibel til basestation RTK, netværks-

RTK, og dobbelt frekvens Glide.
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1.3.4 mojo3D vejledning

mojo3D vejled-
ningsfunktioner

• Mange kørselsmønstre til visual sporfølgning, incl. AB Parallel, A+ retning, Fast 
kontur, Pivot og Ultimativ kurve.

• Visning i 3D perspektiv, med heads-up, følg, top-down, og nord-op visninger.
• Lysbjælke med retningsassistance.
• Elektrisk auto-styringsmulighed, med elektrisk styringssæt.
• Hydraulisk auto-styringsmulighed, med Leica mojoRTK konsol eller Leica 

mojoXact.

1.3.5 mojo3D Sektionsstyring og mapping

mojo3D 
sektionsstyring 
og mappingsfunkti-
oner

• Enkelt-sektionsstyring med portudvidelses-kabel
• Multi-sektionsstyring med Multi-Section Kit
• Direkte Sektionsstyringsmulighed med Direct Section Kit
• Registrering af bearbejdet område med mulighed for at eksportere PDF rapporter 

til et USB Flash drev



Leica mojo3D, Overblik over system 19



20Leica mojo3D, Systeminstallation

2 Systeminstallation
2.1 Før installation

Generel informa-
tion installation  Installation kræver ikke specialistviden. Den, der installerer, skal læse og 

studere den medfølgende brugervejledning, inklusiv sikkerhedsanvisnin-
gerne. Installatøren skal kunne bruge systemet ifølge brugervejledningen. 
Men Leica Geosystems anbefaler at installationen af mojo3D udstyr udfø-
res af en kvalificeret tekniker, da installation kræver, at der skal etableres 
strømforbindelse.

• De følgende instruktioner skal bruges som en generel guide under installationen 
af mojo3D.

• Systemet ikke vil fungere optimalt, hvis styretøjssamlinger og forbindelsessamlinger 
ikke er indenfor producentens specifikationer. Tjek for slidte styredele ved at dreje 
på rattet. Når rattet drejes, skal hjulene begynde at bevæge sig. Hvis resultatet er 
utilfredsstillende, bedes du se i dit køretøjs producents vedligeholdelsesmanual.

• Installer systemet under rene og tørre værkstedsforhold. Undlades det, kan det 
føre til kortslutning eller føre til fejlfunktion af produktet. Fugt på taget af køre-
tøjet vil også hindre antennemonterings-tapen i at hæfte ordentligt.

• Træk og fastgør alle kabler og ledninger for at sikre, at de ikke skraber mod noget 
og fører til defekter.
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• Den gennemsnitlige installaionstid vil variere, men vil være omtrent to til fire 
timer pr. køretøj. Installaionstiden kan være mere eller mindre afhængigt af køre-
tøjtype og valgt ekstraudstyr.
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2.2 mojo3D installation

RAM montering og 
mojo3D display 
installation

 Vælg et pasende sted at montere mojo3D displayet. 
Displayet skal være placeret indenfor førerens  rækkevidde, når føreren 
sidder i sin normale kørestilling, og ideelt bør det være let synligt i førerens 
fremadrettede synsfelt.

1. Montér RAM monteringskugle i køre-
tøjet på den krævede plads. Vær 
ekstremt forsigtig når du borer 
huller eller monterer genstande 
på køretøjet, da der kan være 
skjulte kabler eller slanger. Bor 
aldrig ind i ROPS (roll over protection 
system) på noget køretøj, da det kan 
beskadige systemet. Læs køretøjets 
brugervejledning før der bores huller.

2. Tilslut RAM monteringsarmen og 
mojo3D displayet til monterings-
stedet.

3. Når displayet er placeret i den korrekte position for føreren, sørges for at RAM 
monteringen er skruet stramt fast.

1 2

2

mojo3D_006
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�Advarsel Monter ikke mojo3D så det kan hindre førerens udsyn til vejen eller marken.

�Advarsel Monter ikke mojo3D hvor den kan blive ramt af en airbag, der foldes ud.

Strømkabels 
installation 

1. Tilslut det medfølgende strømkabel til en pålidelig strømkilde, f.eks. køretøjets 
primære strømsystem.
• Tilslut den røde ledning til en positiv 12 volt strømkilde, som konstant kan 

levere 2 A.
• Tilslut den sorte ledning til køretøjets stelforbindelse.
• Valgfrit: Tilslut orange ledning køretøjets tændingsnøgle-strømkilde for auto-

matisk tænd og sluk for strøm til mojo3D med køretøjets tændingsnøgle.
2. Træk og fastgør alle kabler og ledninger for at sikre, at de ikke skraber eller gnider 

mod noget, som kan føre til defekter.
3. Tilslut strømkablet til strømstikket på bagsiden 

af mojo3D displayet.

mojo3D_007
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 mojo3D er et 12 volt jævnstrøms-system (negativ til jord). Tilslutning af 24 
volt jævnstrøm eller et positiv til jord system vil give beskadigelser, som ikke 
er dækket af garantien.

 Forbind ikke strømkablet med et batteri i et 24 volts-system, da det kan 
føre til beskadigelse af køretøjets batterier og tilsluttet udstyr.

Master input Det valgfrie master input på mojo3D strømkabel kan tilsluttes til en ekstern kontakt 
for fjernbetjening af Master Record Status-knappen, som starter og stopper regi-
streringen af behandlet areal på skærmen.

Master input bør være 12 V, når den er slået til og jord eller flydende, når den er slået 
fra.
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2.3 Antenne installation

Forberedelser 1. Læs alle instruktioner før samling og installation.
2. Rengør taget af førerhuset for at gøre klar til installation af antennerne. 

Godkendte rengøringsprodukter er denatureret sprit og Windex® glasrens.

mojo3D GPS 
antenne

mojo3D GPS antennen bør monteres påkøretøjets tag:
• på redskabets centerlinje, hvilket ikke nødvendigvis er midten af køretøjets tag
• så langt fremme som muligt på en flad, lige del af taget
• så udstødningsrør, rotorblink eller andre genstande ikke skygger for antennen

1. Brug de medfølgende 
rengøringsklude til at 
rengøre installationensom-
rådet.

2. Montér GPS antennen på 
køretøjets tag. Brug den 
medfølgende klæbende 
tape.

1

2

mojo3D_004
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 Alternativt kan den indbyggede magnet anvendes, så mojo3D GPS 
antennen ganske enkelt kan sættes på køretøjets metaltag.

3. Træk om muligt kablerne gennem eksisterende kabelholdere; hvis ikke, kan der 
være behov for modifikationer for at trække kablerne til det ønskede sted. Hvis der 
laves et nyt indgangshul, så brug en grommet-ring i hullet for at beskytte kablerne.

 • Kablerne må ikke klippes, snoes eller bøjes hårdt, da deres ydeevne vil blive redu-
ceret, og det kan føre til systemfejl.

• Kabler bør føres omhyggeligt tilbage til mojo3D.
• Antennen skal monteres horisontalt og ikke i en vinkel for at sikre den bedst 

mulige GPS modtagelse. 
• Hvis mojo3D skal tilsluttes til en Leica mojoRTK, så er mojo3D GPS antennen ikke 

nødvendig, men den mobile modem antennen er stadig nødvendig.

4. Tilslut det blå GPS-antennekabel til det blå stik på 
bagsiden af mojo3D displayet. Antenneledninger 
og stik på Leica mojo3D er farvekodede for at 
sikre korrekt tilslutning.

mojo3D_008
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mojo3D mobil 
radio antenne

mojo3D mobil radio antenne kan monteres 
direkte på indersiden af førehusets vindue,
• mindst 5 cm (2") fra den omgivende 

metalramme.
• ikke nærmere end 20 cm (8") fra føre-

rens normale postion.
• Sørg for at placeringen af antennen ikke 

forstyrer brugerens synsfelt.

mojo3D_005

5cm
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 • Systemets ydeevne kan fejle eller blive reduceret, hvis kabler skæres, bøjes eller 
foldes for meget.

• Kabler bør føres omhyggeligt tilbage til mojo3D. Antennes klæbende bagside er 
meget stærk. Hvis du er usikker på monterings-position og der kan være behov 
for at tage den af igen, så pil kun en lille del af afdækningstapen af.

Tilslut det lilla mobile modemantennekabel 
til det lilla stik på bagsiden af mojo3D 
displayet. Antenneledninger og stik på Leica 
mojo3D er farvekodede for at sikre korrekt 
tilslutning.

mojo3D_009
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2.4 SIM-kort installation

 For at gøre brug af Virtual Wrench™ mulig på systemer udstyret med et HSDPA internt 
modem er et SIM-kort fra en passende udbyder nødvendig.



1. Placér mojo3D med forsiden nedad på et 
bord.

2. Fjern de to skruer og åben låget til SIM-
kortslottet.

3. Brug et spidst instrument til at udløse 
låsemekanismen.

4. Skub SIM-kortholderen ud.
5. Sæt SIM-kort i SIM-kortholderen, med 

chippen vendt opad, så SIM-kortet er 
sikkert placeret i holderen.

6. Sæt SIM-kortholderen tilbage i SIM-kort-
slottet.

7. Sæt låget på og skru skruerne på igen.
mojo3D_003

2

3

4

5

Når mojo3D tændes bør mobiltelefon-ikonet vises med signalstyrke.
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�Udvis forsig-
tighed

mojo3D bør ligge med forsiden nedad ved indføring af et SIM-kort, for at undgå risi-
koen for at SIM-kortet tabes inde i mojo3D.
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3 Brug af mojo3D for første gang
3.1 Opstart

Opstart, 
trin for trin

1. For at starte mojo3D holdes power-knappen  inde i to sekunder.

2. Splash screen  vises på mojo3Ds display og udskiftes efter 

systemopstart af skærmkalibrerings-ikonet , som vises i øvre venstre hjørne 
af skærmen. Dette ikon anvendes til at indstille skærmkalibreringen. Se yderligere 
information i "3.2 Indstilling af skærmkalibreringen". 
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3.2 Indstilling af skærmkalibreringen

Generel 
information

Der kan være forskel mellem forskellige apparater, og derfor skal skærmkalibreringen 
udføres før brug. 

Indstilling af 
skærmstørrelse, 
trin for trin

1. Tryk på - med din finger, ikke en genstand - på midten af skærmkalibrerings-
ikonet, som er i øverste venstre hjørne af skærmen. Ikonet vil blive vist i en anden 
position. Fortsæt med at trykke på midten af hvert ikon indtil billedets hjørner og 
centrum er defineret. Du vil skulle trykke på skærmen fem gange.

2. Opstarts-opsætnings-wizarden kommer frem på skærmen. Tryk på  i bunden 
af skærmen for at fortsætte med opstarts-opsætningen.

 Om nødvendigt kan skærmkalibreringen opdateres på ethvert tidspunkt, når mojo3D 
startes ved at holde power-knappen inde i 8 sekunder, og power-knappen slippes for 
at vise skærmkalibreringsskærmbilledet. Hvis power-knappen holdes inde i mere end 
15 sekunder vil mojo3D slukke.
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3.3 Opstarts-opsætnings-wizard

Generel 
information

• Sprog i skærmbilleder, skærms lysstyrke, land, længdeenheder, hastighed og 
display mode skal indstilles. 

• Skærmens lysstyrke er første viste opstarts-opsætnings-skærmbillede.

Lysstyrkeindstil-
ling, trin for trin

1. Juster skyderen for at justere lysstyrke for skærmen ved at trykke på  og .

2. Tryk på  for at fortsætte. 

Valg af land, 
trin for trin

1. I skærmbilledet for landevalg, trykkes på knappen mærket med dit lands flag. 
Lande er listet i alfabetisk orden på skærmen. Hvis det søgte flag ikke er synligt, 

trykkes på  for at vise flere flag. 

2. Efter du har valgt, trykkes på  for at fortsætte. 

Valg af sprog, 
trin for trin

1. I skærmbilledet for valg af sprog, trykkes på knappen mærket med ønsket sprog.

2. Tryk på  for at fortsætte. 
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Tidsspecifikation, 
trin for trin

1. I UTC tid skærmbilledet, trykkes på  og  for at indtaste lokal tid, udtrykt 
som afvigelse fra UTC (Coordinated Universal Time) tid. Hvert tryk vil ændre tids-
afvigelsen med 30 minutter.

2. Efter du har valgt, trykkes på  for at fortsætte.

Valg af enhed, 
trin for trin

1. I skærmbilledet for valg af enheder, trykkes på knapperne for at vælge:
• Længder kan måles i metrisk, imperiel eller US standardenheder. 
• Hastigheder kan måles i metrisk, imperiel eller US standardenheder. 
• Arealer kan måles i metrisk, imperiel eller US standardenheder. Imperiel acre 

er den definerede internationale acre og US acre er den lidt mindre US survey 
acre.

2. Efter du har valgt, trykkes på  for at fortsætte.

Valg af mode, 
trin for trin

1. I skærmbilledet for valg af mode, trykkes på knapperne for at vælge:
• top-down mode: enten er nord i toppen af kort-skærmbilledet, eller fronten 

af køretøjet er i toppen af kort-skærmbilledet, og
• display mode: dag-mode, nat-mode eller automatisk skift mellem modes. 

2. Efter du har valgt, trykkes på  for at fortsætte. 
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Opsætning af 
mobilt modem, 
trin for trin

Den nødvendige information til opsætning af mobilmodemet kan du få fra din 
netværksudbyder.

 Afhængigt af hvor det er købt, kan denne information være forvalgt. Hvis det er tilfæl-
det, vil skærmbilledet ikke blive vist.

 APN, brugernavn og Password kan du få ved at kontakte netværksudbyderen for SIM-
kortet.

• APN-felt
1. Tryk på APN (Access Point Name) feltet. Skærmtastaturet kommer frem.
2. Tryk på tasterne på skærmtastaturet for at indtaste navnet.

• Brugernavns-felt
1. Tryk på brugernavns-feltet. Skærmtastaturet kommer frem.
2. Tryk på tasterne på skærmtastaturet for at indtaste brugernavnet.

3. Tryk på  på skærmtastaturet.

 Tryk på tastaturvalg-knappen nederst til venstre på skærmta-
staturet, for at vælge nummertastatur og tegn eller kryliske 
bogstaver.

3. Tryk på  på skærmtastaturet. 
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• Password-felt
1. Tryk på Password-felt. Skærmtastaturet kommer frem.
2. Tryk på tasterne på skærmtastaturet for at indtaste password.

3. Tryk på  på skærmtastaturet.

• SIM PIN
1. Hvis du har fået et personligt identifikationsnummer (PIN) til abonnementsiden-

titetsmodulet (SIM) i mobilmodemmet, så tryk på SIM PIN knappen, og tryk så 
på feltet, som kommer frem. 

2. Indtast PIN ved at bruge nummertastaturet på skærmen.

3. Tryk på  på skærmtastaturet.

 Hvis du laver en fejl ved indtastningen af SIM PIN, vil det være nødvendigt 
at fjerne SIM-kortet og resete ved at indtaste en Personal Unblocking Code 
(PUK), som du kan få fra din netværksudbyder.

4. Tryk på  for at fortsætte.
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Køretøjs-
opsætning, 
trin for trin

1. I køretøjs-opsætnings-skærmbilledet trykkes på køretøjstype i listen på venstre 

side af skærmen. Tryk på  og  for at vise flere valgmuligheder.

2. Indtast de nødvendige mål til den køretøjstype du har valgt.
• Tryk på et felt. Skærmtastaturet kommer frem.

• Brug skærmtastaturet til at indtaste målene, tryk så på  for at fortsætte.

• Gentag de øvrige nødvendige mål.
3. Efter du har indtastet alle nødvendige køretøjs-mål, tilføjes nødvendige 

redskaber i samme skærmbillede. Hvis der ikke er behov for redskaber, trykkes 

på  for at fortsætte.

Redskabs-
opsætning, 
trin for trin

For at tilføje redskab, udføres følgende trin:

1. I køretøjsopsætnings-skærmbilledet, trykkes på . 
En redskabs-knap vises i bjælken i toppen af skærmen og listen over 
redskabstyper vises.

2. Tryk på redskabstype i listen i venstre side af skærmen. Tryk på  og  for 
at se flere valgmuligheder.
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3. Indtast de nødvendige mål til implementeringstypen du har valgt.
• Tryk på et felt. Skærmtastaturet kommer frem.

• Brug skærmtastaturet til at indtaste målene, tryk så på  for at fortsætte.

• Gentag alle nødvendige mål.

4. Hvis der ikke er behov for redskaber, trykkes på  for at tilføje andet redskab. 
For at ændre allerede opsatte indstillinger for køretøjet eller redskaber, trykkes 
på den relevante knap i topbjælken.

5. Efter du har indtastet alle de krævede indstillinger, trykkes på  for at fort-
sætte. 

Opsætning af 
sektionsstyring/ 
redskabs-mode, 
trin for trin

1. I sektionsstyring/redskabs-mode opsætnings-skærmbilledet, i listen på venstre 
side af skærmen, trykkes for at vælge sektionsstyringstype:
• Ingen: sektionsstyring er slået fra.
• På skærm: sektioner er vist på skærm on & off, men ingen fysisk kontrol af 

sektioner er mulig.
• Enkelt sektion: maksimalt én sektion kan opsættes for køretøjet. Denne 

sektion styres automatisk med fysisk output i portudvidelseskablet.
• Leica AS400: flere sektioner styres automatisk via Leica AS400 sektionssty-

ringshardware, leveret med multi-sektionsstyringssættet.
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 Hvis direkte sektionsstyring er låst op, vil der være andre sektionsstyringer 
på listen.

2. Tryk på for at vælge redskabsmode:
• Sprøjte mode: anvendes i de fleste situationer, hvilket giver sektionsstyring 

optimal opsætning til generelle anvendelser.
• Plante mode: optimerer systemet til at køre med såmaskine og hvis valgt, 

polariteten for Leica AS400s normale funktion.

3. Tryk på  for at fortsætte. 
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Master input-kildes 
opsætning, 
trin for trin

1. I master input-kilde skærmbilledet, i listen på venstre side af skærmen, trykkes 
for at vælge master input-kilde.

2. I listen på højre side af skærmen, trykkes for at vælge input mode.

3. Tryk på  for at fortsætte. 

 Tilgængelige master input-kilde & input mode valgmuligheder vil afhænge 
af konfigurationen af det enkelte system:
• mojo3D / Touch: kortlægningen på skærmen af det dækkede er akti-

veret ved at røre Master registrer-knappen på skærmen.
• mojo3D / Master Input: kortlægningen på skærmen af det dækkede 

er aktiveret ved at registrere en spænding på Master ledningen på 
mojo3D strømkablet.

• Leica AS400 / Single: kortlægningen på skærmen af det dækkede er 
aktiveret ved at registrere en spænding på Master ledningen på Leica 
AS400s styrings-port. Dette er kun muligt med specifikt ratestyrings-
kabler.

• Leica AS400 / Dipole Switch: kortlægningen på skærmen af det 
dækkede er aktiveret ved at registrere et par switcing-ledninger. Dette 
er kun muligt med specifikt ratestyrings-kabler.
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Opsætning af 
sektionsstyring, 
trin for trin

1. Skærmbilledet for opsætning af sektionsstyring viser først én sektion som en 
enkelt blå bjælke i toppen af skærmen. For at indstille antal sektioner, trykkes på 

antal sektioner feltet, der indtastes antal sektioner, og der trykkes på .
2. Den blå bjælke vil blive delt for at vise antal indstillede sektioner. For at indstille 

bredden af første sektion, trykkes på sektionsbredde feltet, der indtastes mål 

for bredde, og der trykkes på .

3. Tryk på  i øverste højre hjørne af skærmen, og den valgte sektion i bjælken vil 
blive blå. Indstil bredden af første sektion på samme måde ved at trykke på 
sektionsbredde feltet.

 Når alle sektionsbredder er korrekt indstillet, bør den viste redskabsbredde 
matche den totale bredde af det fysiske redskab.

4. Hvis automatisk sektionsstyring anvendes, skal der indtastes yderligere information.
• Overlap grænse: tilladt procentdel overlap før sektionen slukkes.
• Lav hastighed slukning: minimalhastigheden for at sektion ikke slukkes.
• Off ventetid: antal sekunder det tager fra sektionen lukkes til den aktuelle 

applikation stopper.
• On ventetid: antal sekunder det tager fra sektionen tændes til den aktuelle 

applikation starter. 

 Se "7 Automatisk sektionsstyring" for mere information om de enkelte 
opsætninger.

5. Efter du har indtastet alle de krævede data, trykkes på  for at fortsætte.
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Valg for påsat 
enhed, 
trin for trin

1. I skærmbilledet for påsat enhed, trykkes på knappen som 
beskriver din hardware-opsætning.
• mojo3D

(knappen i øverste venstre side af skærm)

• mojo3D med elektrisk auto-styringssæt,
(knappen øverst til højre på skærm)

• mojo3D med Leica mojoRTK
(knappen nederst til venstre på skærm)

• mojo3D med Leica mojoXact
(knap nederst til højre på skærmen)

2. Tryk på  for at fortsætte.

• Hvis mojo3D valgmuligheden var valgt, kommer NMEA konfiguration skærmbil-
ledet frem.

• Hvis en anden valgmulighed var valgt, så vil konfigurationsopsætningen for den 
valgte enhed være vist.

 Se "Appendiks A mojo3D Forbedringer" for mere information om disse 
opsætninger.
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NMEA 
konfiguration  Hvis NMEA output ikke skal bruges, trykkes på  for at afslutte opstarts-

opsætningen.

 Hvis NMEA output fra mojo3D skal bruges, så følges den detaljerede infor-
mation i "9 NMEA Output".
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Hovednavigations-
skærmbillede

Når opstarts-opsætnings-wizarden er gennemført, vil hovednavigationsskærmen 
blive vist:

Primær statusinformation vises på 
venstre side.

Knapperne nede på højre side af
displayet er hoved-knapper anvendt til

at bevæge sig gennem systemet.
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3.4 Menuknapper i højre side af skærm

Menuknapper i 
højre side af 
skærm

Menuknapperne i højre side af navigationsskærmen er:

Service

Tryk på disse knapper for at vise en menu. 
Disse menuer kaldes rullemenuer. Et 
eksempel på en rulle menu er vist på side 46.

Kortvisning

Vejledning

Indstillinger

Autostyrings-
indstillinger  Hvis mojo3D anvendes uden yderli-

gere autostyrings funktioner, så vil 
Autostyrings-indstillinger knappen 
og Auto-styrings knappen blive inak-
tive.

Autostyring
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Rullemenu eksempel
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3.5 Menuknapper i venstre side af skærm

Menuknapper i 
venstre side af 
skærm

Menuknapperne i venstre side af skærmen er:

Status
Tryk på status knappen for at vise et 
skærmbillede med statusinformation og 
fejl for:

• Basestation (hvis anvendt)
• Synlige satellitter
• Mobilt modems signalstyrke
• Virtual Wrench™ (hvis tilsluttet)Fem knapper med 

brugervalgte data.
Se "3.9 Fejlmeddelelser" 
for mere information.

Master registrerings-
status 
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3.6 Specifikation af data til visning

Specifikation af 
data til visning, 
trin for trin

Punkterne til venstre på hoved-navigationsskærmen kan vælges af brugeren. For at 
specificere punkter til visning, udføres følgende trin:
1. Tryk på et datapunkt i menuen på venstre side af hoved-navigationsskærmen.

Skærmbilledet til valg af statuspunkt kommer frem.
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2. I hver kolonne trykkes på et punkt til visning. Venstre til højre orden på dette 
skærmbillede oversættes til top til bund orden på hoved-navigationsskærmen.
• Tryk på Totalt areal for at vælge det totale areal for markgrænserne for visning.
• Tryk på Resterende for at vælge det omtrentlige areal tilbage indenfor mark-

grænserne for visning.

 Det resterende aral beregnes som det totale areal for markgrænserne 
minus den registrerede dækning excl. overlap. Det resterende aral kan være 
upræcis,hvis store areler er dækket udenfor markgrænserne.

3. For at nulstille kilometertælleren, trykkes på reset kilometertæl-
ler (odometer) knappen på højre side af skærmen.

4. Tryk på  for at vende tilbage til hoved-navigationsskærmen.
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3.7 Zoomknapper

Brug af 
zoomknapper, 
trin for trin

For at bruge zoom knapperne, udføres følgende trin:
• For at bruge zoom knapperne, berøres midten af skærmen, og zoom knapperne 

vil komme frem på hoved-navigationsskærmen.

• For at zoome ind, trykkes på .

• For at zoome ud, trykkes på .

• For at zoome kontinuert ind eller ud, holdes den pågældende knap inde.
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3.8 Visnings-modes

Visnings-modes Der er fire forskellige visnings-modes:
• Først person: zoomed ind så langt som muligt.
• Følge: bag trekanten eller tredimensionalt køretøjs-ikon.
• Top down (nord op): en visning fra over køretøjet, hvor kort vises med nord hele 

tiden i toppen af skærmen.
• Top down (retning op): en visning fra over køretøjet, hvor kort vises med føre-

ren fremadrettede synsvinkel.

Ændring af 
visnings-mode, 
trin for trin

For at ændre visnings-mode mellem Først person, Følge og Top down, udføres 
følgende trin:
1. Berør midten af skærmen for at vise zoomknapperne.

2. Tryk på flere gange på  eller , indtil visnings-mode ændres.

 For at skifte mellem Top Down, Nord Op og Top Down, Retning op, se "3.11 Ændring 
af systemindstillinger".
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3.9 Fejlmeddelelser

Generel 
information

Visning af fejl, 
trin for trin

For at se en liste over de seneste fejl, udføres følgende trin:

Når en ny fejl opstår, vil status knappen vise et aktivt fejl-ikon. For at 
se information om fejlen trykkes på knappen.
Til enhver tid kan man se en liste over de seneste fejl.

1. På hoved-navigationsskærmen, trykkes på Indstillinger-knappen.

2. For at få et overblik over statusinformation, som f.eks. antal satel-
litter, mobilt modem signalstyrke eller styringssæts status, trykkes 
på Overblik knappen.

3. For at få en liste over lokale fejl, trykkes på the lokale fejl-
knappen.

4. Tryk på en fejl på listen for at få mere information.
5. Hvis der er monteret en ekstern enhed, som under-

støtter fejlrapportering, trykkes på ektern-fejl-
knappen for at få en liste over fjer-fejl.

6. Tryk på  for at vende tilbage til hoved-navigationsskærmen.
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3.10 Kørsel af opsætnings-wizarden når som helst

Generel 
information

Opstarts-opsætnings-wizarden kan køre igen til ethvert tidspunkt efter opstarts-
opsætningen.
Wizard guider dig gennem hele systemopsætningen: systemopsætning, køretøjsop-
sætning, valg af monteret enhed, NMEA konfiguration. Alternativt kan du opsætte 
specifikke sektioner separat via den relevante opsætningsknap.

Kørsel af 
opsætnings-
wizarden, 
trin for trin

For at køre opsætnings-wizarden, udføres følgende trin:

 Alle ændringer gemmes automatisk, når de foretages.

1. På hoved-navigationsskærmen, trykkes på Indstillinger knappen.

2. I rullemenuen, trykkes på Opsætnings-wizard-knappen.

3. I skærmbilledet for påsat enhed, trykkes på ikonet som beskriver 
din opsætning, for eksempel mojo3D-knappen.

4. Tryk på  for at fortsætte gennem opsætnings-wizarden. Udfør de nødvendige 
ændringer.

 For specifik information om de forskelliger indstillinger se "3.3 Opstarts-
opsætnings-wizard".
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3.11 Ændring af systemindstillinger

Generel 
information

Systemindstillingerne omfatter:

Ændre indstillinger, 
trin for trin

For at vælge og ændre et af disse punkter, udføres følgende trin:

 Alle ændringer gemmes automatisk, når de foretages.

• Skærms lysstyrke
• Land
• Sprog
• Tidsafvigelse fra GMT

• Måleenheder (længde, hastighed & areal)
• Top down mode
• Display (dag/nat) mode
• Mobilt modem opsætning

1. På hoved-navigationsskærmen, trykkes på Settings knappen.

2. På rullemenuen, trykkes på Features indstillinger-knappen.

3. Tryk på  for at fortsætte gennem systemopsætnings-wizarden. Udfør de 
nødvendige ændringer.

 For specifik information om de forskelliger indstillinger se "3.3 Opstarts-
opsætnings-wizard".
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3.12 Køretøjs-opsætning

Generel 
information

Køretøjs-opsætning omfatter:
• Køretøjs- & redskabs-opsætning
• Valg af sektionsstyrings- og redskabs-mode
• Valg af master Input & Input Mode
• Arbejdsbredde- og sektionsstyrings-opsætning

Køretøjs-
opsætning,
trin for trin

For at vælge og ændre et af disse punkter, udføres følgende trin:

 Alle ændringer gemmes automatisk, når de foretages.

1. På hoved-navigationsskærmen, trykkes på Settings knappen.

2. I rullemenuen, trykkes på Vehicle setup knappen.

3. Tryk på  for at fortsætte gennem køretøjsopsætnings-wizarden. Udfør de 
nødvendige ændringer.

 For specifik information om de forskelliger indstillinger se "3.3 Opstarts-
opsætnings-wizard".
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3.13 Valg af monteret enhed

Generel 
information

Valg af monteret enhed omfatter:
• Valg af monteret enhed:

• Ingen (mojo3D anvendes som separat enhed)
• Elektrisk styresæt
• Leica mojoRTK
• Leica mojoXact

• Konfiguration af påsat apparat
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Valg for påsat 
enhed, 
trin for trin

For at vælge og ændre et af disse punkter, udføres følgende trin:

 Alle ændringer gemmes automatisk, når man går til næste skærmbillede.

1. På hoved-navigationsskærmen, trykkes på Indstillinger-knappen.

2. På rullemenuen, trykkes på Valg af monteret enhed knappen.

3. I Valg af montret enhed-skærmbilledet, trykkes på knappen, som 
beskriver din opsætning, for eksempel elektrisk styresæt.

4. Tryk på  for at fortsætte gennem monteret enhed wizarden. Udfør de 
nødvendige ændringer.

 Se "Appendiks A mojo3D Forbedringer" for mere information om disse 
opsætninger.
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3.14 NMEA konfiguration

Generel 
information

NMEA konfiguration omfatter:
• Konfigurer seriel port & NMEA beskeder
• Log NMEA til USB
• Avanceret NMEA konfiguration

NMEA 
konfiguration, 
trin for trin

For at vælge og ændre et af disse punkter, udføres følgende trin:

 Alle ændringer gemmes automatisk, når de foretages.

1. På hoved-navigationsskærmen, trykkes på Indstillinger-knappen.

2. I rullemenuen, trykkes på NMEA-knappen.

3. Tryk på  for at fortsætte gennem NMEA-wizarden. Udfør de nødvendige 
ændringer.

 For specifik information om de forskelliger indstillinger se "9 NMEA 
Output".
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3.15 Låse op for funktioner

Låse op for 
funktioner, 
trin for trin

For nogle konfigurationer er lås op-knappen til funktion eller feature ikke tilgængelig. 
I tilfælde af at nogle funktioner er låst, skal en ny autoriseringskode indtastes med 
funktionen til at låse op.

For at låse op for en funktion, udføres følgende trin:
1. På hoved-navigationsskærmen, trykkes på Indstillinger knappen.

2. I rullemenuen trykkes på Features indstillinger knappen. 
Featurestatus-skærmbilledet kommer frem, med en liste over 
funktioner og deres tilgængelighed -låste eller ulåste.

3. For at aktivere en ny funktion, trykkes på Indtast ny kode-
knappen. Brug skærmtastaturet til at indtaste ny kode.

4. Tryk på  for at gemme indstillinger og vende tilbage til hoved-navigations-
skærmen.
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4 Indstilling af styrings-typer
Køreruter 
(waypoints)

Køreruter (styrelinjer) bruges til at definere en linje på marken, som alle arbejdslinjer 
vil være parallelle til. Køreruter skal indstilles, før auto-styring kan anvendes.

4.1 AB parallel styring

Generel 
information

Indstilling af 
styrepunkter 
(waypoints), 
trin for trin

For at indstille AB styrepunkter, udføres følgende trin:

I AB parallel styring er arbejdslinjer parallelle og 
indstilles ved at definere et start-styrepunkt 
(waypoint) og et endepunkt.

 Før du kan indstille styrepunkter (waypo-
ints), skal systemet have et godt positi-
onsfix.

1. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på styrings-knappen.
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5. I dialogboksen som kommer frem:

• tryk på  for at gemme køreruten i hukommelsen.

 Et skærmtastatur kommer frem. Indtast et navn for køreruten, og tryk på 
.

ELLER

• tryk på  for at bruge køreruten (wayline), uden først at gemme den i 
hukommelsen.

2. På rullemenuen, trykkes på AB parallel styring-knappen.

3. Placér dit køretøj på marken på punktet hvor du ønsker at starte 
(styrepunkt/waypoint A), og tryk på A punkt-knappen.

4. Kør til dit ønskede endepunkt på marken (styrepunkt B), og tryk så 
på B punkt-knappen.

 Minimum afstanden mellem styrepunkterne A og B er 30 
meter (100 fod). Jo større afstand mellem styrepunkter 
(waypoints), jo bedre er arbejdslinjens nøjagtighed. Når det er 
muligt, sættes styrepunkter (waypoints) i hver ende af 
marken.
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4.2 A+ retningsstyring

Generel 
information

I A+ styring er arbejdslinjer parallelle og indstilles 
ved at definere et start-styrepunkt (waypoint) og 
en kompas-retning.

 Før du kan indstille styrepunkter, skal 
systemet have et godt positionsfix.
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Indstilling af A+ 
retningsstyring, 
trin for trin

For at indstille A+ retningsstyring, udføres følgende trin:

4. På det numeriske tastatur på skærmen indtastes retningen (kompasretning) for 

køreruten, og der trykkes på .

5. I dialogboksen som kommer frem:

• tryk på  for at gemme køreruten i hukommelsen.

 Et skærmtastatur kommer frem. Indtast et navn for køreruten, og tryk på 
.

ELLER

• tryk på  for at bruge køreruten (wayline), uden først at gemme den i 
hukommelsen.

1. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på styrings-knappen.

2. På rullemenuen, trykkes på A+ retnings-styring-knappen.

3. Placér dit køretøj på marken på punktet hvor du ønsker at starte 
(styrepunkt/waypoint A), og tryk på A punkt-knappen.
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4.3 Fast kontur styring

Generel 
information

Indstilling af fast 
kontur styring, 
trin for trin

For at indstille fast kontur styring, udføres følgende trin:

I fast kontur styring er arbejdslinjer parallelle kurver 
og indstilles ved at definere en start-kontur med et 
start- og slut-styrepunkt.

 Før du kan indstille styrepunkter, skal 
systemet have et godt positionsfix.

1. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på styrings-knappen.

2. På rullemenuen, trykkes på fast kontur styring-knappen.
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6. I dialogboksen som kommer frem:

• tryk på  for at gemme køreruten i hukommelsen.

 Et skærmtastatur kommer frem. Indtast et navn for køreruten, og tryk på 
.

ELLER

• tryk på  for at bruge køreruten (wayline), uden først at gemme den i 
hukommelsen.

3. Placér dit køretøj på marken på punktet hvor du ønsker at starte 
(styrepunkt/waypoint A), og tryk på A punkt-knappen.

4. Kør langs konturen. Mindst 30 m (100 fod) skal køres før styrepunkt B kan indta-
stes. 

 For at registrere et lige linjesegment: Tryk på  for at starte den lige linje, 
derefter trykkes på  for at fortsætte med at registre konturen.

5. Tryk på B punkt-knappen på skærmen, når du er ved enden af 
konturen, for afslutte registreringen.
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4.4 Omdrejningspunkt-styring

Generel 
information

Indstilling af 
omdrejningspunkt-
styring, 
trin for trin

For at indstille omdrejningspunkt-styring, udføres følgende trin:

Ved styring omkring et omdrejningspunkt er 
arbejdslinjer koncentriske cirkler og er definerede 
ved at indstille tre styrepunkter (waypoints).

 Før du kan indstille styrepunkter, skal 
systemet have et godt positionsfix.

1. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på styrings-knappen.

2. På rullemenuen, trykkes på omdrejningspunkt-styring-knappen.

3. Placér dit køretøj på marken på punktet hvor du ønsker at starte 
(styrepunkt/waypoint A), og tryk på A punkt-knappen.

4. Kør til styrepunkt B, og tryk på B punkt-knappen.
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6. I dialogboksen som kommer frem:

• tryk på  for at gemme køreruten (wayline).

 Et skærmtastatur kommer frem. Indtast et navn for kørerute (wayline), og 
tryk på .

ELLER

• tryk på  for at bruge køreruten (køreruten), uden først at gemme den i 
hukommelsen.

5. Kør til styrepunkt C, og tryk på C punkt-knappen.
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4.5 Ultimativ kurvestyring

Fordele Ultimativ kurvestyring giver styring langs enhver tidligere registreret dækning. 
Dette betyder, styring kan foretages rundt på praktisk talt alle uregelmæssigt 
formede marker eller frem og tilbage langs komplekse konturlinjer. Der er ikke behov 
for at foruddefinere en form, ultimativ kurvestyring kan aktiveres på ethvert tids-
punkt og vil give styring langs enhver tidligere dækning.

Generel 
information

 Minimum venderadius er den mindste radius, køretøjet og redskabet kan 
dreje ubesværet uden at gøre skade på køretøjet eller redskabet. Den 
beregnes ved at køre køretøjet i en cirkel med redskabet sat på. Mål 
afstanden fra midten af hjulets spor til cirklens centrum.

I ultimativ kurvestyring er arbejdslinjer parallelle 
med den registrerede dækning, og dannes når 
køretøjet kommer til det dækkede område med 
styre mode aktiv.

 Der er ikke behov for at at pre-definere 
ultimativ kurvestyring, før det anvendes.
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Minimum 
venderadius 
konfiguration

For at konfigurere køretøjet til ultimativ kurvestyring, udføres følgende trin:
1. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på indstillinger-knappen.

2. I rullemenuen, trykkes på køretøjs-opsætning-knappen.

3. Tryk på  for at vise Minimum 
venderadius-skærmbilledet.

4. Tryk på Minimum venderadius-
værdi-boksen.

5. Brug nummertastatur på skærmen til at indtaste en værdi for minimum venderadius.

6. Tryk på  på nummertastaturet for at udføre indtastning af værdi.

7. Tryk på  for at fortsætte gennem køretøjsopsætningen, og vende tilbage til 
hoved-navigationsskærmbilledet.
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Indstilling af 
ultimativ 
kurvestyring, 
trin for trin

For at bruge ultimativ kurvestyring, udføres følgende trin:

 Styrelinjer vil automatisk blive dannet og opdateret, mens køretøjet fort-
sætter frem og tilbage eller rundt på marken.

1. På hoved-navigationsskærmbilledet, tryk på Master record-
knappen.

2. Kør den første tur eller runde på marken og kør køretøjet i position til næste tur.
3. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på styrings-knappen.

4. På rullemenuen, trykkes på Ultimativ kurve-knappen.
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4.6 Styrings-management
4.6.1 At gemme en kørerute

Automatisk 
gemning

Hver gang der indstilles en kørerute, vises en dialogboks, som giver mulighed for straks 

at gemme linjen ved tryk på . Linjen kan anvendes uden først at gemme ved tryk 

på .

Gem en kørerute 
(wayline)

Når en linje ikke gemmes straks efter opsætning, kan den gemmes manuelt:
1. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på styrings-knappen.

2. På rullemenuen, trykkes på kørerute management-knappen.

3. Tryk på Gem-knappen.

4. Brug skærmtastaturet til at indtaste navnet på køreruten, og tryk så på .
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4.6.2 Ændre kørerutens navn

Generel 
information

Navnet, som en kørerute gemmes under på mojo3D, kan ændres. De egentlige data 
for køreruten kan ikke ændres, kun slettes.

Ændre en 
kørerutes navn, 
trin for trin

For at ændre et navn på en gemt kørerute, udføres følgende trin:
1. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på styrings-knappen.

2. På rullemenuen, trykkes på kørerute management-knappen.

3. Tryk på navnet for køreruten som du ønsker at ændre, og tryk så på 
rediger-knappen.

4. Brug skærmtastaturet til at indtaste det nye navn på køreruten, og tryk så 

på .
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4.6.3 Sletning af en enkelt kørerute

Generel 
information

En kørerute gemt på mojo3D kan slettes. Når en kørerute (wayline) er slettet, kan 
den ikke gendannes, undtagen hvis der er en backup på en USB-nøgle.

Sletning af en 
kørerute, 
trin for trin

For at slette en gemt kørerute, udføres følgende trin:
1. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på styrings-knappen.

2. På rullemenuen, trykkes på kørerute management-knappen.

3. Tryk på navnet for køreruten som du ønsker at slette, og tryk så på 
slet-knappen.

4. I dialogboksen som kommer frem:

• tryk på  for at bekræfte sletning.

ELLER

• tryk på  for at fortryde handlingen.

5. Tryk på  for at vende tilbage til hoved-navigationsskærmen.
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4.6.4 Sletning af alle køreruter

Generel 
information

Alle køreruterne gemt på mojo3D kan slettes samtidigt. Når en kørerute er slettet, 
kan den ikke gendannes, undtage hvis der er en backup på en USB-nøgle.

Sletning af alle 
køreruter, 
trin for trin

For at slette alle gemte køreruter, udføres følgende trin:
1. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på styrings-knappen.

2. På rullemenuen, trykkes på kørerute management-knappen.

3. På skærmbilledet, som lister navnene på køreruterne, tryk på slet 
alle køreruter-knappen.

4. I dialogboksen som kommer frem: 

• tryk på  for at bekræfte sletning.

ELLER

• tryk på  for at fortryde handlingen.

5. Tryk på  for at vende tilbage til hoved-navigationsskærmen.
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4.6.5 Eksport af styrelinjer

Generel 
information

Styrelinjer kan eksporteres til en USB-nøgle. Dette er nyttigt ved kopiering af styre-
linjer til andre mojo3D enheder.

 Se i "Appendiks B Formatering af USB-nøgle" for vigtig information om brug 
af USB drev med mojo3D produkterne.

 Sluk ikke for mojo3D eller fjern USB'en, når eksport af styrelinjer er i gang.
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Eksport af 
styrelinjer, 
trin for trin

For at eksportere styrelinjer, udføres følgende trin:
1. USB interfacen er nederst til venstre på forsiden af 

mojo3D displayet. Løft gummiafdækningen og 
indsæt en kompatibel USB-nøgle i USB-stikket.

2. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på indstillinger-knappen.

3. På rullemenuen, trykkes på Overfør data-knappen.

4. Tryk på eksport til USB-knappen og tryk så på  for at fort-
sætte.

 Hvis en mojoRTK er sat på, kan køreruter overføres fra 
mojo3D til mojoRTK ved tryk på den viste knap .

mojo3D_010
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5. Tryk på Styrings-knappen og tryk så på  for at fortsætte.

 Hvis der allerede er køreruter med samme navn på USB-
nøglen, vil der være en meddelelse om at bekræfte overskriv-
ningen af køreruterne.

6. I dialogboksen som kommer frem:

• tryk på  for at overskrive køreruter på USB-nøglen.
ELLER

• tryk på  for at fortryde handlingen.

7. Tryk på  for at vende tilbage til hoved-navigationsskærmen.
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4.6.6 Import af styrelinjer

Generel 
information

Tidligere eksporterede styrelinjer kan importeres fra en USB-nøgle.

 Se i "Appendiks B Formatering af USB-nøgle" for vigtig information om brug 
af USB drev med mojo3D produkterne.

 Sluk ikke for mojo3D eller fjern USB'en, når import af styrelinjer er i gang.

Import af 
styrelinjer, 
trin for trin

For at importere styrelinjer, udføres følgende trin:
1. USB interfacen er nederst til venstre på forsiden af 

mojo3D displayet. Løft gummiafdækningen og 
indsæt en kompatibel USB-nøgle, som indeholder 
kørerutedata, i USB-stikket.

2. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på indstillinger-knappen.

mojo3D_010
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3. På rullemenuen, trykkes på Overfør data-knappen.

4. Tryk på import fra USB-knappen og tryk så på  for at fort-
sætte.

 Hvis en mojoRTK er sat på, kan køreruter overføres fra  
mojoRTK til mojo3D ved tryk på den viste knap .

5. Tryk på Styrings-knappen og tryk så på  for at fortsætte.

 Hvis der ikke er nogen kørerutedata på USB-nøglen vil 
styrings-knappen ikke blive vist.

6. For at vælge køreruterne til import trykkes på kørerutenavn for at vælge eller 
fravælge det. Alle køreruter kan vælges ved at trykke på vælg alle-knappen.

 Hvis der allerede er køreruter med samme navn på mojo3D, vil der blive vist 
et skærmbillede til at omdøbe køreruter med navnekonflikt.

• Vælg automatisk for at få mojo3D til automatisk at danne nye navne.
ELLER
• Vælg manuel for at lade hver linje blive indtastet manuelt.

7. Tryk på  for at vende tilbage til hoved-navigationsskærmen.
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4.7 Mark-forskydning

Beskrivelse Mark-forskydningen (offset) afvendes til at flytte køreruten en specific distance.
Dette er nyttigt med applikationer, hvor en meget præcis GPS-kilde anvendes og det 
er ønskværdigt at forskyde en gemt kørerute (wayline) med en kendt værdi.
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Indstilling af 
mark-forskydning, 
trin for trin

For at indstille en markforskydning, udføres følgende trin:
1. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på styrings-knappen.

2. I rullemenuen, trykkes på mark-forskydning-knappen.

3. Tryk på mark-forskydnings-
værdi-boksen. Skærm-nummerta-
staturet vises.

4. Brug nummertastatur på skærmen til at indtaste en værdi for mark-forskydning. 

Tryk på  på nummertastaturet når du er færdig.

5. Tryk på  for at vende tilbage til hoved-navigationsskærmen.
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4.8 Skub

Beskrivelse GPS systemet i mojo3D kan være udsat for forskubbelse over tid. Hvis du bruger 
mojo3D i længere tid, kan det blive nødvendig at justere GPS positionen med brug af 
"skub". Skub bruger køreruten som en reference til at justere GPS positionen. Dette 
kan opfattes som en forskubbelse af alle data på skærmbilledet (køreruter og kort-
data) til køretøjets position.

 Skub-funktionen kan kun korrigere for drift i en enkelt retning, som er vinkelret med 
køreruten. For at korrigere korrekt for afdrift kan det være nødvendigt at 'skubbe' til 
en kørerute (wayline) med nord/syd retning såvel som øst/vest.

"Skub", 
trin for trin

For at skubbe til en GPS position, udføres følgende trin:
1. Placér køretøjet i sporene for en allerede kørt kørerute.

 Hvis GPS positionen har haft afdrift, siden køreruten blev kørt, vil mojo3D 
vise forskydning fra køreruten på skærmbilledet.

2. Tryk på den lyse bjælke i toppen af navigationsskærmen.
3. Udfør et af følgende trin:

• Justér automatisk GPS positionerne til køretøjet ved at trykke på meddelelsen 
i midten af skærmbilledet.

• Tryk på  eller  for at flytte GPS positionen et lille stykke.

4. Tryk på  eller vent på at menuen forsvinder.
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5 Autostyring
5.1 Slå autostyring til

Autostyringsstatus Autostyringsknappen på hoved-navigationsskærmbilledet bruges til at slå auto-
styring til og fra. Knappens farve angiver også den aktuelle status for auto-styring.
• Rød: Roading er aktiv og auto-styring kan ikke slås til, før roading

er slået fra.

• Orange: Forudsætningerne for at auto-styring kan slå til, er ikke
opfyldt og auto-styring kan ikke slås til.

• Gul: Auto-styring er klar, men ikke slået til.

• Grøn: Auto-styring er slået til og køretøjet styres automatisk.
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Sluk roading Roading-featuren er et sikkerhedsværktøj, som er designet til at undgå at automatisk 
styring slås utilsigtet til, når automatisk styring ikke bør slås til: for eksempel, når et 
køretøj er på offentlig vej eller ved arbejde rundt om hindringer.

Tænd for roading For at låse op for roading, udføres følgende trin:

1. For at slå roading fra, trykkes på auto-styring-knappen, når den 
er rød.

2. Tryk på  for at bekræfte at roading skal slås fra.

1. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på styrings-indstillinger-
knappen.

2. I rullemenuen, trykkes på Roading-knappen.

3. Roading vil blive slået til og auto-styring-knappen blive rød.
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Betingelser for at 
slå auto-styring til

Betingelserne for at slå auto-styring til vil afhænge af det anvendte styringssæt. Det 
følgende er typiske eksempler på de nødvendige betingelser, som skal opfyldes, før 
der kan anvendes automatisk styring:
• Auto-styring korrekt tilsluttet og konfigureret
• Roading slået fra
• Kørerute (wayline) konfigureret
• Distance til kørerute mindre end 6 m (20 fod)
• Retning indenfor 45 grader fra kørerute
• Kører hurtigere end 1 km/t (0,6 miles/t)
• Kører ikke hurtigere end 30 km/t (18 miles/t)

Slå autostyring til

2. auto-styring-knappen vil blive grøn for at indikere, at auto-styring er slået til og
køretøjet styres automatisk.

 Andre metoder til at slå auto-styring til vil være til rådighed, og metoden vil 
afhænge af det anvendte styringssæt.

1. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på autostyrings-knappen, 
når den er gul.
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Slå auto-styring fra

2. Auto-styring-knappen vil blive rød for at indikere, at auto-styring er slået fra og
køretøjet ikke længere styres automatisk.

 Andre metoder til at slå auto-styring fra vil være til rådighed, og metoden vil 
afhænge af det anvendte styringssæt.

1. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på autostyrings-knappen, 
når den er grøn.
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5.2 Justering af autostyrings-performance

Generel 
information

Indstillingen af mojo3D er loaded på forhånd baseret på dit valg af køretøj/styresæt 
og bør være et passende startpunkt for finindstillingen. Til finindstilling af systemet 
er der fire parametre:
• Følsomhed
• Aggressivitet
• Overkompensation
• Hastighedsjustering

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

5.2.1 Indstillingsprocedure

Indstilling af 
mojo3D styring, 
trin for trin

For at justere indstillingen af mojo3D styringen, udføres følgende trin:
1. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på autostyrings-indstil-

linger-knappen.
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2. I rullemenuen, trykkes på Finindstilling-knappen. Finjusterings-
wizarden vist nedenfor kommer frem.
• Alle fire finjusterings-indstillinger kan justeres ved at vælge den

relevante knap på venstre side af skærmen.
• Hver indstilling er specificeret med en nominel skala fra 50 til 150.
• Værdien for indstillingen justeres ved at flytte skyderen på skær-

men.
• Auto-styrings performance vises i panelet i højre side af skærmen.
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Gemme finjusterings-data

• Tryk på  for at gemme alle udførte ændringer af indstillingerne, og vende
tilbage til hoved-navigationsskærmbilledet.

• Tryk på  for at vende tilbage til hoved-navigationsskærmbilledet uden at
gemme udførte ændringer af finjusterings-parametrene.

 Dette vil kassere alle ændringer lavet til alle parametre, ikke bare 
ændringerne udført for den aktuelle parameter.
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5.2.2 Følsomhed

Indstilling af 
følsomhed

Følsomheden vil styre hvor ofte køretøjet drejer og hvor følsom den er, når den er på 
linjen. Følsomhed bør være den eneste parameter, som du behøver at justere for at 
tilpasse styre-performance til de aktuelle arbejdsforhold, efter at finjusteringen er 
udført.

2. Juster skyderen for at ændre følsomheden ved at bruge  og .

1. I finjusterings-skærmbilledet, trykkes på følsomheds-knappen
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Forklaring • Følsomheden kan indstilles mellem 50% og 150%. Standardindstillingen er 100%.
• Generelt anvendes højere følsomhed til langsommere kørehastigheder, lavere

følsomhed til hurtigere hastigheder.

• Forskellige følsomhedsindstillinger og
måden de nærmer sig arbejdslinjen:

150%

100% 50%

mojoRTK_011
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5.2.3 Aggressivitet

Indstilling af 
aggresivitet

Aggressivitet vil styre, hvordan køretøjet nærmer sig linjen, og hvor godt den holder 
fast på linjen.

2. Juster skyderen for at ændre aggressivitet ved at bruge  og .

Forklaring • Aggressiviteten kan indstilles mellem 50% og 150%. Standardindstillingen er
100%.

1. I finjusterings-skærmbilledet, trykkes på aggessivitets-knappen

• Forskellige aggresivitetsindstillinger
og måden de nærmer sig arbejds-
linjen:

150%
100%

50%

mojoRTK_012
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5.2.4 Overkompensation

Indstilling af 
overkompensation

Overkompensationsværdien vil styre i hvilken grad køretøjet vil køre mod linjen og i 
hvilken grad den vil bøje af, når den nærmer sig linjen. En lav værdi vil få køretøjet til 
at nærme sig linjen langsomt, mens en høj værdi vil få køretøjet rettet ind hurtigere 
og muligvis køre på tværs af linjen.

2. Juster skyderen for at ændre overkompensationen ved at bruge  og .

Forklaring • Overkompensationen kan indstilles mellem 50% og 150%. Standardindstillingen
er 100%.

1. I finjusterings-skærmbilledet, trykkes på overkompensations-
knappen

• Forskellige overkompensationsindstil-
linger og måden de nærmer sig
arbejdslinjen: 150%

100%

50%

mojoRTK_013
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5.2.5 Hastighedsjustering

Indstilling af 
hastighedsjusterin
gen

Hastighedsindstillingen bør anvendes til finjustere ydelsen af styringssystemet for 
højere hastigheder end justeringshastigheden på 5 km/t (3 miles/t). Typisk kan køre-
tøjet styre fra side til side ved højere hastigheder, og det kan løses ved at reducere 
hastighedsindstillingen. Hvis køretøjet ikke holder linjen godt ved den ønskede 
hastighed, så øges hastighedsjusteringen.

2. Juster skyderen for at ændre hastighedsjusteringen ved at bruge venstre og højre
pilene.

 • Hastighedsjusteringen kan indstilles mellem 50% og 150%. Standardindstillingen
er 100%.

• Hastighedsjusteringen har ingen effekt ved eller under 5 km/t (3 miles/t).

1. I finjusterings-skærmbilledet, trykkes på hastighedsjusterings-
knappen
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5.2.6 Tips om indstilling

Generelle tips om 
indstilling

Ved arbejdet med indstilling skal hver parameter behandles separat, selvom der kan 
være samspil mellem dem.
Ved indstilling af:
• drejehastighed og ryk på linjen, brug følsomhed.
• linjefastholdelse, svingninger og hastighed mod linjen, brug aggresivitet.
• grad af overkompensation eller underkompensation , brug overkompensation.
• ændring af hastighed, brug hastighedsjustering.

Få disse parametre rigtige ved 5 km/t (3 miles/t) og derefter indstil kun for højere 
hastigheder med hastighedsjustering.

Dybdegående 
justings-tips

Symptom Løsning

Køretøj er for langsom til at nærme sig linjen. Forøg aggresiviteten.

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

Formindsk aggresiviteten.

Køretøj retter op, før den kommer til linjen. Forøg overkompensationen.

Køretøj kører forbi linjen og vender så tilbage til 
linjen.

Formindsk overkompensationen.
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Finjusteringstips 
for autostyring ved 
brug af 
Ultimativ Kurve 
Guidening

Når man bruger autostyring til at følge Ultimativ Kurve Guidening er der måske ikke 
behov for at finjustere parametrene. For at få bedste resultat:
1. Finjustér autostyring ved at følge AB Parallel linje indtil tilfredsstillende perfor-

mance er opnået.
2. Finjustér autostyring ved at følge en sektion af Ultimativ Kurve Guidening.

• Registrer en linje af dækning med bløde kurver.
• Slå dækningsregistrering fra.
• Start Ultimativ Kurve og følg linjen frem og tilbage.

Køretøj drejer meget langsomt for at køre mod 
linjen.

Forøg følsomheden.

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

Formindsk følsomheden.

Køretøj slingrer kun ved højere hastigheder. Formindsk hastighedsjusteringen.

Køretøj holder ikke linjen ved højere hastig-
heder.

Forøg hastighedsjusteringen.

Symptom Løsning
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6 Behandlinger
Generel 
information

• Mark-behandlinger registrerer dæknings-aktivitet, som brugeren starter ved at 
trykke på master record status-knappen.

• Dæknings-data tilføjes i realtid til den aktuelle markbehandlings-record (registre-
ring).

• Der er altid en mark-behandling aktiv.
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6.1 Start af en ny behandling

Start af en ny 
behandling, 
trin for trin

For at starte en ny behandling, udføres følgende trin:
1. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på mapning-knappen.

2. På rullemenuen, trykkes på ny behandling-knappen.

3. I dialogboksen som kommer frem:

• tryk på  for at starte en ny behandling.

 Et skærmtastatur kommer frem. Indtast et navn for behandlingen, og tryk 
på .

ELLER

• Tryk på  for at fortsætte til den aktuelle behandling.
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6.1.1 Load en gemt behandling

Load en gemt 
behandling, 
trin for trin

For at loade gemt behandling, udføres følgende trin:

3. Tryk på  og  for at gå gennem valgmulighederne på listen. Tryk på 
behandlings-navn for at vælge det.

4. Tryk på  for at loade behandlingen.

1. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på mapning-knappen.

2. I rullemenuen, trykkes på management-knappen.
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6.1.2 Ændre en behandlings navn

Ændre en 
behandlings navn, 
trin for trin

For at ændre et navn på en eksisterende behandling, udføres følgende trin:
1. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på mapning-knappen.

2. I rullemenuen, trykkes på management-knappen.

3. Tryk på  og  for at gå gennem valgmulighederne på listen. Tryk på 
behandlings-navn for at vælge det.

4. Tryk på rediger-knappen.

5. Brug skærmtastaturet til at ændre navnet på behandlingen, og tryk så på .
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6.1.3 Dannelse af en PDF rapport for en behandling

Generel 
information

En PDF rapport for en behandling kan dannes direkte på mojo3D og eksporteres til 
en USB-nøgle.

 En USB-nøgle skal sættes i mojo3D for at denne handling er tilgængelig.

Dannelse af en 
PDF rapport, 
trin for trin

For at danne en PDF rapport om en bestemt behandling, udføres følgende trin:
1. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på mapning-knappen.

2. I rullemenuen, trykkes på management-knappen.

3. Tryk på  og  for at gå gennem valgmulighederne på listen. Tryk på 
behandlings-navn for at vælge det.

4. Tryk på rapport-knappen.

5. Når rapporten er oprettet, vil en dialogboks komme frem som bekræftelse. Tryk 

så på .
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6.1.4 Sletning af en behandling

Sletning af en 
behandling, 
trin for trin

En behandling kan slettes. For at slette en behandling, udføres følgende trin:
1. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på mapning-knappen.

2. I rullemenuen, trykkes på management-knappen.

3. Tryk på  eller  for at se flere valgmuligheder på listen. Tryk på behand-
lings-navn for at vælge det.

4. Tryk på delete-knappen.

5. I dialogboksen som kommer frem:

• tryk på  for at fortsætte med sletningen.
ELLER

• tryk på  for at forlade sletning.
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6.1.5 Eksport af behandlingsdata

Eksport af 
behandlingsdata, 
trin for trin

 Se i "Appendiks B Formatering af USB-nøgle" for vigtig information om brug 
af USB drev med mojo3D produkterne.

 Sluk ikke for mojo3D eller fjern USB'en, når eksport af behandlingsdata er i 
gang.

For at eksportere behandlingsdata, udføres følgende trin:
1. USB interfacen er nederst til venstre på forsiden af 

mojo3D displayet. Løft gummiafdækningen og 
indsæt en kompatibel USB-nøgle i USB-stikket.

mojo3D_010
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2. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på indstillinger-knappen.

3. På rullemenuen, trykkes på Overfør data-knappen.

4. Tryk på eksport til USB-knappen og tryk så på  for at fort-
sætte.

5. Tryk på Felt-knappen og tryk så på  for at fortsætte.

 Hvis der allerede er data på USB-nøglen, vil der være en 
meddelelse om at bekræfte overskrivningen af data.

6. I dialogboksen som kommer frem:

• tryk på  for at overskrive data på USB-nøglen.
ELLER

• tryk på  for at fortryde kopieringen.

7. Tryk på  for at vende tilbage til hoved-navigationsskærmen.
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6.1.6 Import af behandlingsdata

Import af 
behandlingsdata, 
trin for trin

 Se i "Appendiks B Formatering af USB-nøgle" for vigtig information om brug 
af USB-nøgle med mojo3D produkterne.

 Sluk ikke for mojo3D eller fjern USB'en, når import af behandlingsdata er i 
gang.

For at importere behandlingsdata, udføres følgende trin:
1. USB interfacen er nederst til venstre på forsiden af 

mojo3D displayet. Løft gummiafdækningen og 
indsæt en kompatibel USB-nøgle i USB-stikket.

mojo3D_010
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2. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på indstillinger-knappen.

3. På rullemenuen, trykkes på Overfør data-knappen.

4. Tryk på import fra USB-knappen og tryk så på  for at fort-
sætte.

5. Tryk på Felt-knappen og tryk så på  for at fortsætte.

 Hvis der ikke er nogen feltdata på USB-nøglen vil knappen 
ikke blive vist.

6. Der vil komme en besked om at bekræfte overskrivningen af data. I dialogboksen 
som kommer frem:

• tryk på  for at overskrive data på mojo3D med data fra USB-nøglen.
ELLER

• tryk på  for at fortryde kopieringen.

7. Tryk på  for at vende tilbage til hoved-navigationsskærmen.
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7 Automatisk sektionsstyring
Generel informa-
tion

Master record status-knappen i nederste venstre hjørne af skærmen kan være rød, 
gul eller blå.

 Hvis mojo3D / Touch er valgt som master input-kilde og input mode i køre-
tøjsopsætning, så vil tryk på master record status-knappen tænde og 
slukke registreringen af dækning.

• Master on, dækning registreres.

• Master on, men på pause på grund af lav eller høj hastighed.

• Master on, dækning registreres ikke.
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7.1 Sektionsstyrings-forsinkelse

Definition Forsinkelse er det tidsinterval fra sektionskontakten skiftes fra ON til OFF eller fra 
OFF til ON, til applikationen fysisk stopper eller starter.

Simpel måling Den hurtigste måde at estimere ventetiden på er at bruge et stopur til at time forsin-
kelsen mellem en sektion slås til og applikationen fysisk starter. Dette kan give en 
meget lille værdi - få tiendedele af et sekund - og er svært at måle præcist.
Forsinkelsen kan måles mere nøjatigt ved at måle distancen kørt ved given hastighed.
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7.1.1 Kalibrering af sektionsstyringens forsinkelse

 Hvis en marksprøjte anvendes til denne kalibrering, bør den kun indeholde vand.

Kalibrering af 
forsinkelse, trin for 
trin

For at kalibrere sektionsstyringens forsinkelsesværdi, udføres følgende trin:
1. Kør langsomt 200 m (650 fod) i en 

lige linje med master slået til. Halvvejs 
markeres på jorden, hvor enden af 
redskabet passerer med to pinde og 
et reb.
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Metrisk beregning Forsinkelse [s] = Distance kørt [m] ÷ Hastighed [km/h] x 3,6

Eksempel
Hvis vi forudsætter at føreren kører 20 km/t og distancen fra rebet til hvor applikati-
onen nåede er 5 m:

5 m ÷ 20 km/t x 3,6 = 0,9 sekunders forsinkelse

2. Kør over den forrige kørsel i en ret 
vinkel med master slået til. Sørg for 
at der er nok afstand,før der krydses 
over den markerede linje, så ethvert 
redskab kan rette op bag køretøjet.

3. Mål afstanden fra rebet til hvor appli-
kationen rent faktisk reagerede.

a) Slå forsinkelse til
b) Slå forsinkelse fra

a

b
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Imperial/US bereg-
ning

Forsinkelse [s] = Distance kørt [fod] ÷ Hastighed [miles/t] x 0,68

Eksempel
Hvis vi forudsætter at føreren kører 12 miles/t og distancen fra rebet til hvor appli-
kationen nåede er 16 fod:

16 fod ÷ 12 miles/t x 0,68 = 0,9 sekunders forsinkelse

7.1.2 Problemløsning - forsinkelsesproblemer

Forsinkelsespro-
blemer

Løsninger til nogle problemer er givet den følgende tabel:

Problem Løsning

Sektionen er længere tid om at 
slå fra, og det fører til overlap.

Forøg OFF forsinkelses-
værdien.
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Sektionen er for hurtig til at slå 
fra, og det fører til at et areal 
ikke bliver taget med.

Formindsk OFF forsinkel-
sesværdien.

Sektionen er for lang tid om at 
slå til, og det fører til at et areal 
ikke bliver taget med.

Forøg ON forsinkelsesvær-
dien.

Problem Løsning
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Sektionen er for hurtig til at slå 
til, og det fører til overlap.

Formindsk ON forsinkel-
sesværdien.

Problem Løsning
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7.2 Indstilling af overlapnings-grænse

Definition Overlapnings-grænsen bestemmer, hvor følsom autosektionsstyringen i forhold 
overspringelse og overlap. Når overlapnings-grænsen er sat til dens defaultværdi på 
100%, vil sektionen slå til, når en del af det registrede areal ikke er blevet behandlet.

Hvis overlapnings-grænse mindskes, vil systemet ikke slå applikationen til, når man 
passerer et lille ikke behandlet område, som f.eks. en smal stribe mellem to sprøjte-
baner.

100% 50% 25% 0%
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Indstilling af over-
lapnings-grænse, 
trin for trin

For at indstille overlapnings-grænse, udføres følgende trin:
1. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på indstillinger-knappen.

2. I rullemenuen, trykkes på Vehicle setup knappen.

3. Tryk på  flere gange, indtil skær-
men for sektions-styrings-opsæt-
ning vises.

4. Tryk på Overlap-grænseværdi-
boksen.

5. Brug nummertastatur på skærmen til at indtaste en værdi for mark-offset. Tryk 

på  på nummertastaturet, når du er færdig.

6. Tryk på  for at vende tilbage til hoved-navigationsskærmen.
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7.3 Indstilling af frakobling ved lav hastighed

Beskrivelse • Frakobling ved lav hastighed kan anvendes til at stoppe en applikation automa-
tisk, når køretøjet stopper.

• Frakobling ved lav hastighed fungerer per sektion, og kan anvendes til at slå den 
langsomme inderbane af, når køretøjet følger en kurvet bane.

Indstilling af 
frakobling ved lav 
hastighed, trin for 
trin

For at indstille frakobling ved lav hastighed, udføres følgende trin:
1. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på indstillinger-knappen.

2. I rullemenuen, trykkes på Vehicle setup knappen.
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3. Tryk på  flere gange, indtil skær-
men for sektions-styrings-opsæt-
ning vises.

4. Tryk på Lav hastigheds- slå-fra-
værdi-boksen.

5. Brug nummertastatur på skærmen til at indtaste en værdi for minimum 

hastighed. Tryk på  på nummertastaturet, når du er færdig.

6. Tryk på  for at vende tilbage til hoved-guide-skærmen.
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7.4 Tilsidesættelse af sektionsstyring

Tilsidesættelse af 
sektionsstyring, 
trin for trin

For at tilsidesætte automatisk sektionsstyring, udføres følgende trin:
1. Med master slået til og registrering af dækning, trykkes på et sted på den hori-

sontale sektionsstyrings-bjælke i bunden af skærmen.
2. Tryk på en sektion på bjælken for 

tilsidesættelse af sektions-

styringen, eller tryk på  eller  
for at vælge en sektion at tilside-
sætte.

3. Tryk på Auto, On eller Off for at indstille tilstanden for tilsidesættelse.
• On: Sektionen vil give dækning, når master record-knappen er slået til (blå), 

selv når man kører over en allerede dækket område.
• Off: Sektionen er slået fra og vil ikke give dækning.
• Auto: Auto-sektionsstyringen vil køre som normalt.

4. Eller skift alle ændringerne på én gang ved at trykke på Alle Auto, Alle On eller 
Alle Off.

5. Tryk på  for at lukke tilsidesættelse af sektionsstyring.
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8 Mark-grænse
8.1 Opret en ny mark-grænse

Fordele Markgrænser kan registreres og gemmes i mojo3D. Det betyder mere præcis påføring 
kan udføres med mindre spild, da det totale markareal er kendt samtidigt med det 
resterende areal, som skal behandles. Førere, som ikke er bekendt med en mark, kan 
loade grænserne dannet tidligere for sikkert at kunne færdiggøre en mark om natten.

Ny markgrænse, 
trin for trin

For at danne en ny markgrænse, udføres følgende trin:
1. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på mapning-knappen.

2. På rullemenuen, trykkes på ny grænse-knappen.

• For at registrere grænsen til venstre for redskabet trykkes på .

• For at registrere grænsen på linje med antennen trykkes på .

• For at registrere grænsen til højre for redskabet trykkes på .



Leica mojo3D, Mark-grænse 121

 Markgrænsen gemmes automatisk med samme navn som den aktuelle 
behandling, når den lukkes.

3. Kør langs grænsen af marken for at registrere grænselinjen.
4. For at lukke markgrænsen udføres en af følgende handlinger:

• Tryk på  og derefter  for manuelt at lukke grænsen.

• Kør tæt på grænsens startpunkt og tryk på , når det vises i hoved-navigati-
onsskærmbilledet .

• Kør over startpunktet og grænsen vil automatisk lukke.
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8.2 Load en gemt markgrænse

Load en gemt 
markgrænse, 
trin for trin

For at loade en gemt markgrænse, udføres følgende trin:
1. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på mapning-knappen.

2. På rullemenuen, trykkes på grænse management-knappen.

3. Tryk på  og  for at gå gennem grænserne på listen. Tryk på grænse-navn 
for at vælge det.

4. Tryk på  for at loade grænsen.
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8.3 Ændre en markgrænses navn

Ændre en mark-
grænses navn, 
trin for trin

For at ændre et navn på en gemt grænse, udføres følgende trin:
1. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på mapning-knappen.

2. På rullemenuen, trykkes på grænse management-knappen.

3. Tryk på  og  for at gå gennem grænserne på listen. Tryk på grænse-navn 
for at vælge det.

4. Tryk på rediger-knappen.

5. Brug skærmtastaturet til at ændre navnet på grænsen, og tryk så på .
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8.4 Slette en markgrænse

Slette en 
markgrænse, 
trin for trin

For at slette en gemt markgrænse, udføres følgende trin:

5. I dialogboksen som kommer frem:

• tryk på  for at fortsætte med sletningen.

ELLER

• tryk på  for at forlade sletning.

 Sletning af en grænse vil fjerne linjen fra alle tilknyttede behandlinger.

1. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på mapning-knappen.

2. På rullemenuen, trykkes på grænse management-knappen.

3. Tryk på  og  for at gå gennem grænserne på listen. Tryk på grænse-navn 
for at vælge det.

4. Tryk på slet-knappen.
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8.5 Eksport af markgrænsedata

Eksport af 
markgrænsedata, 
trin for trin

 Se i "Appendiks B Formatering af USB-nøgle" for vigtig information om brug 
af USB drev med mojo3D produkterne.

 Sluk ikke for mojo3D eller fjern USB'en, når dataeksport er i gang.

For at eksportere markgrænsedata, udføres følgende trin:
1. USB interfacen er nederst til venstre på forsiden af 

mojo3D displayet. Løft gummiafdækningen og 
indsæt en kompatibel USB-nøgle i USB-stikket.

2. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på indstillinger-knappen.
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6. I dialogboksen som kommer frem:

• tryk på  for at overskrive data på USB-nøglen.

ELLER

• tryk på  for at fortryde handlingen.

7. Tryk på  for at vende tilbage til hoved-navigationsskærmen.

3. På rullemenuen, trykkes på Overfør data-knappen.

4. Tryk på eksport til USB-knappen og tryk så på  for at fort-
sætte.

5. Tryk på Grænse-knappen og tryk så på  for at fortsætte.

 Hvis der allerede er data på USB-nøglen, vil der være en 
meddelelse om at bekræfte overskrivningen af data.
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8.6 Import af markgrænsedata

Import af 
markgrænsedata, 
trin for trin

 Se i "Appendiks B Formatering af USB-nøgle" for vigtig information om brug 
af USB drev med mojo3D produkterne.

 Sluk ikke for mojo3D eller fjern USB'en, når dataimport er i gang.

For at importere markgrænsedata, udføres følgende trin:
1. USB interfacen er nederst til venstre på forsiden af 

mojo3D displayet. Løft gummiafdækningen og 
indsæt en kompatibel USB-nøgle i USB-stikket.

2. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på indstillinger-knappen.
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6. For at vælge markgrænserne til import trykkes på grænsenavn for at vælge eller 
fravælge det. Alle markgrænser kan vælges ved at trykke på vælg alle-knappen.

 Hvis der allerede er markgrænser med samme navn på mojo3D, vil der blive 
vist et skærmbillede til at omdøbe markgrænsen med navnekonflikt.

• Vælg automatisk for at få mojo3D til automatisk at danne nye navne.
ELLER
• Vælg manuel for at lade hver markgrænse blive indtastet manuelt.

7. Tryk på  for at vende tilbage til hoved-navigationsskærmen.

3. På rullemenuen, trykkes på Overfør data-knappen.

4. Tryk på import fra USB-knappen og tryk så på  for at fort-
sætte.

5. Tryk på Grænse-knappen og tryk så på  for at fortsætte.

 Hvis der ikke er nogen grænsedata på USB-nøglen vil grænse-
knappen ikke blive vist.
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9 NMEA Output
Generel 
information

• NMEA 0183 er en standard udviklet af National Marine Electronics Association. 
Standarden gælder for kommunikationen mellem enheder som f.eks. GPS modta-
gere, ekkolod, sonar, anemometer, andre marine-enheder og en række instru-
menter.

• NMEA output er via den serielle forbindelse på ekstraudstyret, mojo3D portudvi-
delseskabel. mojo3D kan outputte positionsinformation i NMEA format.

• Hvis det elektrisk styringssæt med Leica Twist eller hvis Leica mojoRTK eller Leica 
mojoXact tilføjes som påsatte enheder, så vil NMEA output med terræn-kompen-
sation blive genereret.

Begrænsninger • mojo3D giver kun support til NMEA 0183 standarden.
• mojo3D supporterer ikke flow-kontrol.
• mojo3D supporterer forskellige baudrates, men den valgte baudrate kan 

begrænse antallet af sætninger i output og hvor ofte de kan outputtes. For 
eksempel ved lave baudrates er det ikke muligt at sende alle sætninger ved 
10 Hz. mojo3D vil opdage situationen, vise en fejl og slå NMEA output fra. Hvis 
du får denne fejl, så skift til en højere baudrate eller reducer antallet og/eller 
hyppigheden af sætninger i output.
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9.1 Konfigurering af NMEA Output

NMEA indstillinger, 
trin for trin

For at konfigurere avancerede NMEA indstillinger, udføres følgende trin:
1. På hoved-navigationsskærmbilledet, tryk på Opsætning-knappen.

2. I rullemenuen, trykkes på NMEA-knappen. 
NMEA-konfigurations-skærmbilledet kommer frem.

3. Tryk på Output NMEA option-
knappen.

4. Tryk på  eller  for at indstille 
baudrate.

5. I sætningslisten trykkes på NMEA 
sætning navnet, derefter trykkes 
på den nødvendige output rate. 

Tryk på  eller  for at se flere 
valgmuligheder på listen.
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7. Tryk på skærmknapperne for at specificere kompatibilitets-mode, hastigheds-
filter og positions-korrektionsmetode.
• Kompatibilitets-mode: 

Tillader kvalitets-statusværdien i NMEA meddelelserne at være sat til den givne 
status uanset aktuel GPS inputstatus.

• Hastighedsfilter: 
Kun for avancerede brugere.

• Positions-korrektionsmetode:
Når anvendt med RTK giver det brugeren mulighed for at vælge NMEA positi-
onoutput-placering i forhold til antennen og vælge om terrænkompensation 
skal være aktiveret.

8. Tryk på  for at vende tilbage til guide-navigationsskærmen.

6. Tryk på  for at fortsætte. 
Det avancerede NMEA-konfigura-
tions-skærmbillede kommer frem.

 Valgmulighederne vist på det 
avancerede NMEA konfigura-
tions-skærmbillede vil 
afhænge af udstyret tilsluttet 
til mojo3D.
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9.2 Logge NMEA data til USB

Generel 
information

NMEA output logges til et USB-drev for efterbehandling af data.

 • Se mere information om NMEA i "9 NMEA Output".
• Se i "Appendiks B Formatering af USB-nøgle" for vigtig information om brug af 

USB drev med mojo3D produkterne.

Logge NMEA 
data til et USB, 
trin for trin

For at muliggøre logning af NMEA data på USB, udføres følgende trin:
1. USB interfacen er nederst til venstre på forsiden af 

mojo3D displayet. Løft gummiafdækningen og 
indsæt en kompatibel USB-nøgle i USB-stikket.

2. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på indstillinger-knappen.
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. 4. Tryk på Log på USB option-knappen.
5. I sætningslisten trykkes på NMEA sætning navnet, derefter trykkes på den 

nødvendige output rate. Tryk på  eller  for at se flere valgmuligheder på 
listen.

6. Tryk på  for at lukke NMEA-konfigurations-skærmbilledet.

Når NMEA logning er slået til, logges NMEA sætningerne til USB-nøglen, efterhånden 
som de genereres. NMEA data logges til en fil ved navn nmea_log.txt i rod-biblio-
teket på USB-drevet.

 Fjern kun USB-nøglen, når enheden er slukket.

3. I rullemenuen, trykkes på NMEA-knappen.
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9.3 NMEA tilgængelige sætninger

Baggrunds-
information

mojo3D kan outputte følgende NMEA sætninger:
• GPGGA geografiske koordinater
• GPGLL breddegrad og længdegrad
• GPRMC koordinater og retning
• GPZDA dato og tid (Zulu dato)
• GPGSA GPS satellitter tilgængelige
• GPGSV Synlige GPS satellitter
• GPVTG hastighed og retning
• GPGST støjstatistik (positionsfejl)
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10 Virtual Wrench™ fjern-service
10.1 Virtual Wrench™

• For at anmode om service skal du først tilslutte din mojo3D til Virtual Wrench™ 
systemet.Dit display vil forsøge at tilslutte til Virtual Wrench™, og et serviceop-
kald vil blive markeret for serviceteknikeren. Når du bedes om det, skal du 
indtaste det mobilnummer, som du ønsker teknikeren skal ringe tilbage på.

• Efter at du har bedt om service, kan serviceteknikeren se din apparatkonfigura-
tion, performance og endda displayet på din mojo3D. Teknikeren kan også fjern-
trykke på knapperne på dine vegne for at udføre nødvendige handlinger eller 
guide dig gennem løsningen på dit problem.

Juridisk 
information

Denne software kan inkludere produktaktivering og andre teknologier designet til at 
undgå uautoriseret brug og kopiering eller til at yde teknisk eller support fjern-service 
for Leica Geosystems eller deres autoriserede forhandlere.
Denne teknologi kan få din computer eller apparat til automatisk at oprette forbin-
delse til internetet. Desuden vil softwaren, når den er tilsluttet, kunne sende dit seri-
enummer/licensnummer til Leica Geosystems og derved forhindre brug af software, 
som ikke er tilladt; desuden vil softwaren kunne sende anden support-relateret infor-
mation, som f.eks. konfigurationer, brugsstatistikker eller tillade eller fremtvinge 
downloads af opdateringer til produktsoftware.
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10.2 Foretage serviceanmodning

Foretage 
serviceanmodning, 
trin for trin

For at anmode om service til Virtual Wrench™, udføres følgende trin:

4. Telefonnummer-skærmbilledet kommer frem. Tryk på telefonnummeret du 
ønsker serviceteknikeren skal ringe til. Hvis der ikke er listet nogle numre, så tryk 
på Tilføj-knappen og brug nummertastaturet på skærmen til at indtaste 
nummeret.

5. Tryk på  for at sende anmodningen til det valgte telefonnummer.

6. En dialogboks, der bekræfter anmodningen om service, vil blive vist. Tryk på  
for at vende tilbage til hoved-navigationsskærmen.

1. På hoved-navigationsskærmen, trykkes på Service-knappen.

2. På rullemenuen, trykkes på Serviceanmodning-knappen.

3. I dialogboksen som kommer frem:

• tryk på  for gøre afkrydsning grøn og gå videre.
ELLER

• tryk på  for at tilslutte til Virtual Wrench uden at sende en serviceanmodning.
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10.3 Opgradering af software fra Virtual Wrench™

Generel 
information

En ny version af software, hvis tilgængelig, kan downloades fra Virtual Wrench™. 

�Udvis forsig-
tighed

Sluk ikke for mojo3D eller fjern USB'en, når softwareopgraderingen er i gang.

Download af 
software, 
trin for trin

For at downloade en ny version af software fra Virtual Wrench™, udføres følgende 
trin:
1. På hoved-navigationsskærmen, trykkes på Service-knappen.

2. På rullemenuen, trykkes på Download software-knappen.

3. Hvis du allerede har forbindelse til Virtual Wrench vil en vist dialogboks bekræfte 
forbindelsen:

• tryk på  for at fortsætte.
ELLER

tryk på  for at fortryde anmodning.
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6. Begge statusbjælker (aktuel fase og samlet fremskridt) vil være helt fyldt ud, når 
downloaden er gennemført.

7. Tryk på  for starte installeringen.

 mojo3D eller mojoXact vil automatisk genstarte, når installeringen er gennemført.

4. Når der er forbindelse trykkes på upgraderingen til mojo3D eller 
mojoXact (hvis tilsluttet).

Tryk på  for at fortsætte. 

5. En dialogboks vil blive vist med den aktuelle version og versionen tilgængelig for 
download:

• tryk på  for at fortsætte.
ELLER

• tryk på  to abandon the request.
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10.4 Opgradering af software via USB-hukommelsesnøgle

Generel 
information

En ny version af software kan installeres fra USB-nøgle.

 Se i "Appendiks B Formatering af USB-nøgle" for vigtig information om brug 
af USB drev med mojo3D produkterne.

�Udvis forsig-
tighed

Sluk ikke for mojo3D eller fjern USB-nøglen, når opgradering af software er i gang.

Opgradering af 
software med 
USB-nøglen, 
trin for trin

For at opgradere mojo3D softwaren via USB-nøgle, udføres følgende trin:
1. USB interfacen er nederst til venstre på forsiden af 

mojo3D displayet. Løft gummiafdækningen og 
indsæt en kompatibel USB-nøgle i USB-stikket.

mojo3D_010



Leica mojo3D, Virtual Wrench™ fjern-service 141

5. Tryk på softwareversion på listen for at vælge den. Tryk på  for starte instal-
leringen.

6. Begge statusbjælker (aktuel fase og samlet fremskridt) vil være helt fyldt ud, når 
installeringen er gennemført.

 • mojo3D eller mojoXact vil automatisk genstarte, når installeringen er gennem-
ført.

• Fjern kun USB-nøglen, når enheden er slukket.

2. På hoved-navigationsskærmen, trykkes på Service-knappen.

3. På rullemenuen, trykkes på Opgrader fra USB-knappen.

4. Tryk på et punkt for at opgradere mojo3D eller mojoXact (hvis 

tilsluttet). Tryk på  for at fortsætte.
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10.5 Gendannelse af forrige softwareversion

Generel 
information

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

�Udvis forsig-
tighed

Sluk ikke for mojo3D, når softwaregendannelsen er i gang.

Gendan forrige 
version af soft-
wareversionen, 
trin for trin

For at gendan forrige version af softwaren, udføres følgende trin:
1. På hoved-navigationsskærmen, trykkes på Service-knappen.

2. På rullemenuen, trykkes på genopret software-knappen.

3. Tryk på et punkt for at gendanne mojo3D eller mojoXact (hvis 
tilsluttet).

Tryk på  for at fortsætte.
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 mojo3D eller mojoXact vil automatisk genstarte og genoprette den forrige version af 
software.

4. I dialogboksen som kommer frem:

• tryk på  for at fortsætte.
ELLER

• tryk på  for at fortryde.



144Leica mojo3D, Virtual Wrench™ fjern-service

10.6 Backup af aktuel software

Generel 
information

Når du har installeret den nye software fra Virtual Wrench™, kan du lave backup af 
softwaren på en USB-nøgle. Det er nyttigt til at gøre processen med opgradering af 
andre mojo3D enheder hurtigere.

 Se i "Appendiks B Formatering af USB-nøgle" for vigtig information om brug 
af USB drev med mojo3D produkterne.

�Udvis forsig-
tighed

Sluk ikke for mojo3D eller fjern USB'en, når backup af software er i gang.

Backup af 
aktuel software, 
trin for trin

For at opgradere aktuel software via USB-nøgle, udføres følgende trin:
1. USB interfacen er nederst til venstre på forsiden af 

mojo3D displayet. Løft gummiafdækningen og 
indsæt en kompatibel USB-nøgle i USB-stikket.
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6. mojo3D vil gemme et kopi af den aktuelle software på USB-drevet. Tryk på  
for at lukke skærmbilledet med backup af software.

 Fjern kun USB-nøglen, når enheden er slukket.

2. På hoved-navigationsskærmen, trykkes på Service-knappen.

3. På rullemenuen, trykkes på Backup til USB-nøgle-knappen.

4. Tryk på et punkt for at tage backup af mojo3D eller mojoXact (hvis 
tilsluttet).

Tryk på  for at fortsætte.

5. I dialogboksen som kommer frem:

• tryk på  for at fortsætte.
ELLER

• tryk på  for at fortryde.
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10.7 Serienumre og anden systeminformation

Generel 
information

Information om serienumre, softwareversioner og ledig plads, både internt og på et 
USB drev, er tilgængelig.

Visning af 
systeminformation,
trin for trin

For at vise serienumre og anden systeminformation, udføres følgende trin:

5. Tryk på  for at vende tilbage til hoved-navigationsskærmen.

1. På hoved-navigationsskærmen, trykkes på Service-
knappen.

2. På rullemenuen, trykkes på Systeminformation-
knappen.

3. For at vise mobilt modems information, tryk på 
mobilt modem-knappen.

4. For at vise information om påsatte enheder, tryk på 
påsatte enheder-knappen.
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11 Opbevaring og transport
11.1 Transport

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

11.2 Opbevaring

Temperatur-
grænser

Overhold temperaturgrænserne ved opbevaring af udstyret, især om sommeren ved 
opbevaring i køretøj. Se mere om temperaturgrænser i "13 Tekniske data".
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11.3 Rengøring og tørring

Produkt og tilbehør Brug kun en ren, blød, fnugfri klud til rengøring. Om nødvendigt fugtes kluden med 
vand eller ren alkohol. Brug ikke andre væsker; disse kan måske skade polymermate-
rialerne.

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

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

Beskrivelse • De følgende anvisninger skal gøre personen med ansvaret for produktet og 
brugerne i stand til at forudse og undgå farer.

• Personen med ansvar for produktet skal sikre, at alle brugere forstår og over-
holder disse anvisninger.
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12.2 Anvendelsesformål

Tilladte 
anvendelser

• mojo3D er kun beregnet til anvendelse i landbrug og skovbrug.
• mojo3D er kun beregnet til montering i landbrugskøretøjer. Det er ikke tilladt at 

installere dette produkt i andre køretøjer.
• Datakommunikation med eksternt udstyr.
• Styring af godkendte landbrugsmaskiner.
• Udførelse af måleopgaver med forskellige GNSS måleteknikker.
• Registrering af GNSS og punktrelaterede data.
• Måling af rådata og beregning af koordinater med bærefase og kodesignal fra 

GNSS satellitter. (GNSS Systemer)

Ukorrekt 
anvendelse

• Anvendelse af produktet uden instruktion.
• Anvendelse udenfor de fastsatte grænser.
• Frakobling af sikkerhedssystemer.
• Fjernelse af advarselsmærkater.
• Åbning af produktet med værktøj, f.eks. skruetrækker, undtagen når dette 

udtrykkeligt tillades i bestemte situationer.
• Ændring eller ombygning af produktet.
• Anvendelse efter uretmæssig tilegnelse.
• Brug af produktet med tydelige skader eller fejl.
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• Brug af tilbehør af andet fabrikat uden forudgående eksplicit godkendelse fra 
Leica Geosystems.

• Utilstrækkelige forholdsregler på arbejdspladsen, f.eks. ved brug på tiltænkt 
arbejdssted.

�Advarsel Ukorrekt brug kan føre til personskade, fejlfunktion og materiel skade.
Personen med ansvar for produktet skal informere brugeren om risici ved brugen af 
udstyret og hvordan disse undgås. Produktet må ikke tages i brug, før brugeren er 
blevet instrueret i den korrekte brug.

�Advarsel Uautoriseret ændring af landbrugsmaskine ved montering eller installation af 
produktet kan ændre funktion og sikkerhed for landbrugsmaskinen.
Forholdsregler:
Følg instruktionerne fra maskinproducenten. Hvis der ikke findes tilstrækkelig instruk-
tion tilgængelig, spørges maskinproducenten om instruktioner før montering eller 
installation af produktet.
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12.3 Begrænsninger for anvendelse

Omgivelser Beregnet til brug i et miljø, som mennesker også kan opholde sig i; ikke egnet til brug 
i kemisk aggressive eller eksplosive omgivelser.

�Fare Lokale sikkerhedsorganer og sikkerhedseksperter skal kontaktes af personen med 
ansvar for produktet, inden der arbejdes i farlige eksplosive områder, nær ved elek-
triske installationer eller tilsvarende farlige situationer.

12.4 Ansvarsområder

Produkenten af 
produktet

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

Producenter 
af ikke- Leica 
Geosystems 
tilbehør

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

Den person, som er ansvarlig for instrumentet, har følgende forpligtelser:
• At forstå sikkerhedsanvisningerne for produktet og anvisningerne i brugervejled-

ningen.
• At være bekendt med gældende regler med hensyn til sikkerhed og forebyggelse 

af ulykker.
• At informere Leica Geosystems straks, hvis produktet og applikationen bliver 

usikkert.
• At sikre at nationale love, regler og betingelser for brug af radiosendere respek-

teres.

�Advarsel Personen med ansvar for produktet skal sikre, at det bruges i overensstemmelse med 
anvisningerne. Denne person er også ansvarlig for træning og informering af medar-
bejderne, som bruger produktet, og for sikkerheden ved brug af produktet.
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12.5 Risici ved anvendelse

�Advarsel Manglende eller ufuldstændig instruktion kan føre til fejlbetjening eller ukorrekt 
anvendelse, og kan føre til ulykker med alvorlige følger for personer, ting, økonomi 
og miljøet.
Forholdsregler:
Alle brugere skal følge producentens sikkerhedsanvisninger og anvisningerne givet af 
den person, der er ansvarlig for produktet.

�Udvis forsig-
tighed

Vær på vagt overfor fejlagtige måleresultater, hvis produktet har været tabt eller er 
blevet brugt ukorrekt, modificeret, lagret i en længere periode eller transporteret.
Forholdsregler:
Med jævne mellemrum udføres testmålinger og feltjusteringerne gennemføres, som 
angivet i brugervejledningen, især efter at produktet har været udsat for unormal 
brug og før og efter vigtige målinger.

�Advarsel Utilstrækkelig sikring af arbejdspladsen kan føre til farlige situationer, f.eks. i trafik, 
på byggepladser og i industrielle anlæg.
Forholdsregler:
Vær altid sikker på, at arbejdspladsen er tilstrækkeligt sikret. Følg reglerne mht. 
sikkerhed og ulykkesforebyggelse og færdselsloven.

�Advarsel Kun Leica Geosystems autoriseret serviceværksteder må reparere disse produkter.



156Leica mojo3D, Sikkerheds-anvisninger

�Udvis forsig-
tighed

Hvis tilbehøret anvendt med produktet ikke er sikret på passende vis, og produktet 
udsættes for mekaniske stød, f.eks. slag eller faldende emner, kan produktet blive 
beskadiget, eller personer kan komme til skade.
Forholdsregler:
Ved opsætning af produktet sørges for, at tilbehøret er korrekt sat på, passer, er 
sikret og låst i position.
Udsæt aldrig produktet for kraftige mekaniske påvirkninger.

�Udvis forsig-
tighed

Produktet anvender GPS P-kode-signal, som ifølge en U.S.A. politik kan afbrydes uden 
varsel.

�Advarsel Forkert fastgørelse af den eksterne antenne til køretøjer fører til en risiko for at 
udstyret bliver beskadiget af mekanisk påvirkning, vibration eller vind. Dette kan 
resultere i ulykker og personskade.
Forholdsregler:
Monter den ekstern antenne professionelt. Den eksterne antenne skal sikres yderli-
gere, for eksempel vha. en sikkerhedslinie. Vær sikker på, at monteringsbeslaget er 
korrekte sat på og kan bære den eksterne antennes vægt (>1 kg) sikkert.

�Udvis forsig-
tighed

Installation nær mekanisk bevægelige maskindele kan beskadige produktet.
Forholdsregler:
Hold de mekanisk bevægelige maskindele så langt væk som muligt og definer en 
sikker installationszone.



Leica mojo3D, Sikkerheds-anvisninger 157

�Udvis forsig-
tighed

Vær opmærksom på utilstrækkelig styring, hvis maskine er defekt f.eks. efter 
sammenstød eller andre beskadigende hændelser eller ændringer af maskinen.
Forholdsregler:
Gennemfør jævnligt kontrolmålinger og felt-justeringer på maskinen som specificeret 
i brugervejledningen.

�Advarsel Ved styring eller flytning af maskinen kan der ske ulykker a) brugeren er ikke opmærk-
som på omgivelserne (personer, græfter, trafik etc), eller b) fejlfunktioner (… i en 
systemkomponent, interferens etc.).
Forholdsregler:
Brugeren sikrer, at maskinen betjenes, styres og overvåges af en kvalificeret bruger 
(f.eks. en med kørekort). Brugeren skal være kunne udføre nødprocedurer, for 
eksempelt et nødstop.
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�Fare Hvis produktet bruges med tilbehør, for eksempel master, stænger eller standere, 
kan du forøge risikoen for at blive ramt af lynet. Der er også fare for høj spænding 
nær højspændingsledninger. Lyn, højspænding eller berøring af strømledninger kan 
forårsage skade, personskade og død.
Forholdsregler:
• Brug ikke produktet i tordenvejr, da du kan forøge risikoen for at blive ramt af 

lynet.
• Sørg for, at være på sikker afstand fra elektriske installationer. Brug ikke 

produktet under eller meget nær højspændingsledninger. Hvis det er nødvendigt 
at arbejde i disse omgivelser, kontaktes først sikkerhedsorganerne med ansvar 
for de elektriske installationer og deres anvisninger følges.

• For at undgå skade pga. indirekte lynnedslag (spændingspulser) bør kabler, f.eks. 
til antenne, strømkilde eller modem, beskyttes med en passende beskyttelse, 
som f.eks. en lynsikring. Disse installationer skal udføres af en autoriseret specia-
list.

• Hvis der er risiko for tordenvejr, eller hvis udstyret vil være ubrugt og uden over-
vågning i en længere periode, bør du yderligere beskytte dit udstyr ved at tage 
stikket ud af alle enheder i systemet og frakoble alle forbindelses- og forsynings-
kabler.

• Hvis produktet skal monteres permanent på en udsat placering, er det tilrådeligt at 
sørge for et lynafledningssystem. Et forslag til design af en lynafleder for produktet 
ses nedenfor. Følg altid gældende regler i dit land mht. jordforbindelse af antenner 
og master. Disse installationer skal udføres af en autoriseret specialist.
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Lynafledere
Forslag til design af en lynafleder til et GNSS system:
1. På ikke-metalliske strukturer. Beskyttelse med lynafledere anbefales. En luftaf-

leder er en massiv eller rørformet stang af ledende materiale, der stikker op i 
luften, og som er godt monteret og har forbindelse til en elektrisk leder. Fire luft-
afledere bør placeres jævnt rundt om antennen i en afstand, der svarer til luftaf-
lederens højde. Luftaflederens diamenter bør være 12 mm for kobber og 15 mm 
for aluminium. Højden af luftaflederen bør være 25 cm til 50 cm. Alle luftafledere 
bør være forbundet med ledende materiale med jordforbindelse. Diameteren af 
luftaflederen bør holdes på et minimum for at reducere skygning for GNSS 
signaler.

2. På metalliske strukturer. Beskyttelse er som beskrevet for ikke-metalliske 
konstruktioner, men lynaflederen (luftterminalen) kan forbindes direkte til den 
elektrisk ledende konstruktion uden behov for anden jordforbindelse.
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�Advarsel Hvis produktet smides ud på ukorrekt vis, kan følgende ske:
• Hvis polymere dele afbrændes, kan der opstå giftige gasser, som kan være 

sygdomsfremkaldende.
• Ved uansvarlig bortskaffelse af produktet kan du give uberettigede personer 

mulighed for at bruge det i konflikt med reglerne og derved udsætte dem selv 
eller tredjepart for risikoen for alvorlige personskader og udsætte miljøet for 
forureningsfare.

Forholdsregler:

Produktspecifik information om behandling og affaldshåndtering kan downloades på 
Leica Geosystems hjemmesiden på http://www.leica-geosystems.com/treatment 
eller fås af din Leica Geosystems forhandler.

Produktet må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald. Sørg 
for at udstyret bortskaffes korrekt i overensstemmelse med de nati-
onale miljøbestemmelser i dit land. Undgå til enhver tid, at uberetti-
gede personer kan få adgang til produktet.
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12.6 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

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

�Advarsel Elektromagnetisk stråling kan forårsage forstyrrelser i andet udstyr.

Selvom produktet opfylder de strenge krav og standarder, som gælder på dette 
område, kan Leica Geosystems ikke helt udelukke forstyrrelser af andet udstyr.

�Udvis forsig-
tighed

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

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

�Advarsel Hvis produktet bruges med tilslutningskabler, der kun er stukket ind i den ene ende, 
kan elektromagnetisk stråling overskride det tilladte niveau og forstyrre andet 
udstyrs korrekte funktion.
Forholdsregler:
Når produktet er i brug, skal begge ender af tilslutningskabler være sat i.
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Radioer eller digi-
tale mobiltelefoner

Brug af produkt radio eller digital mobiltelefon:

�Advarsel Elektromagnetiske felter kan give forstyrrelse i andet udstyr, i installationer, i medi-
cinsk udstyr, f.eks. pacemakere eller høreapparater og i fly. Det kan også påvirke 
mennesker og dyr.
Forholdsregler:
Selvom produktet opfylder de strenge krav og standarder, som gælder på dette 
område, kan  Leica Geosystems ikke helt udelukke forstyrrelser af andet udstyr eller 
at mennesker og dyr kan blive påvirkede.
• Brug ikke produktet med radio eller digital mobiltelefon nær opfyldningssteder 

(som f.eks. tankstationer) eller kemiske anlæg eller i andre områder med eksplo-
sionsfare.

• Brug ikke produktet med radio eller digital mobiltelefon nær medicinsk udstyr.
• Brug ikke produktet med radio eller digital mobiltelefon i fly.



164Leica mojo3D, Sikkerheds-anvisninger

12.7 FCC erklæring, gældende i U.S.A.

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

�Advarsel Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er tilladt af Leica Geosystems, 
kan indskrænke brugerens rettigheder til at bruge udstyret.
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12.8 ICES-003 erklæring, gældende i Canada

�Advarsel Dette klasse (A) digitale apparat lever op til kanadiske ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe (A) est conforme à la norme NMB-003 du 
Canada.
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12.9 Mærkning

Mærkning mojo3D, 
CDMA enhed

mojo3D_011
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Mærkning mojo3D, 
HSDPA enhed

mojo3D_012
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Mærkning 
Leica Twist, 
(leveret med elek-
trisk styringssæt)

Mærkning 
Leica mojoXact

mojo3D_021

mojo3D_025
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13 Tekniske data
13.1 mojo3D display tekniske specifikationer

Design Robust vandbestandigt metalkabinet med et 7" farvedisplay.

Brugerflade

Dimensioner

Vægt

Strømforsyning

Display: 7" touchscreen til menunavigation, 3D grafik, belysning
Tastatur: skærmtastatur

Højde [cm/inch] Bredde[cm/inch] Dybde [cm/inch]

13,8/5,5 20,2/8,0 5,4/2,1

Vægt uden RAM monteringskugle [kg]/[lbs]

1,4/3,1

Forbrug [W] Ekstern forsyningsspænding

14 Nominel spænding 12 V jævnstrøm ( )
, spændingsområde 9 V-16 V
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Miljømæssige 
specifikationer

Temperatur

Beskyttelse mod vand, støv og sand

Fugtighed

Arbejdstemperatur [°C] Opbevaringstemperatur [°C]

-10 til +60 -40 til +85

Beskyttelse

IP54

Beskyttelse

Op til 95 %
Effekterne af kondens skal modvirkes ved med jævne mellemrum at gennemtørre 
mojo3D displayet.
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Interfaces

Dataformat for RS232
Default værdierne er:

RS232: 2 x AMP 23-pin
CAN: 2 x AMP 23-pin
USB: 1 x Front USB

Baudrate: 19200 Databits: 8
Paritet: Ingen Stopbits: 1
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13.2 mojo3D GPS modtagers tekniske specifikationer

Performance De nævnte performanceværdier er typiske værdier. Performancespecifikationer påvir-
kes af GPS systemkarakteristika, US DoD driftsforringelse, ionosfæriske og troposfæ-
riske forhold, satellit-geometri, multipath effekter og tilstedeværelsen af tilsigtede 
og utilsigtede interferens-kilder.

Kanal-konfiguration 12 GPS L1 + 2 SBAS

Horisontal 
positions-nøjagtig-
hed (RMS)

• Enkelt punkt L1: 1,5 m
• SBAS (kun GPS): 0,8 m

Målepræcision 
(RMS)

• L1 C/A kode: 8 cm
• L1 bærefase: 0,8 mm

Data-rate • Målinger: Op til 10 Hz
• Position: Op til 10 Hz
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Tid til første 
fiksering

• Koldstart: 75 s 
Typisk værdi, uden almanak eller efemerider og ingen omtrentlig position eller tid.

• Varmstart: 45 s 
Typisk værdi, med almanak og nyligt gemte efemerider og en omtrentlig position 
og tid indtastet.

Signal 
gen-opfangelse

L1: <1,0 s (typisk)

Tidspræcision 20 ns RMS 
Tidspræcision inkluderer ikke bias pga. RF eller antenne forsinkelse.

Hastighedspræci-
sion

<0,05 m/s effektiv værdi

Hastighed 515 m/s 
US eksportlicenser begrænser drift til et maksimum på 515 m/s.

Antenne LNA 
strømoutput

• Outputspænding: 5 V (nominel)
• Maksimum strømstyrke: 100 mA
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13.3 Trådløse modulers tekniske specifikationer
13.3.1 HSDPA trådløse modulers tekniske specifikationer

Specifikationer Type Beskrivelse

Teknologi • UMTS med HSPA kategori 8
7,2 Mbps downlink

• HSUPA kategori 5
5,76 Mbps uplink

• EDGE/GPRS MS klasse 12
• Diversitet på 850/900/1900/2100 MHz
• USIM support

Antenne diversitets-support 850/900/1900/2100 MHz

Bånd • 850/900/1900/2100 MHz WCDMA
Effektklasse 3 (+24dBm)

• 850/900 MHz GSM/GPRS/EDGE
GSM Effektklasse 4/EDGE E2

• 1800/1900 MHz GSM/GPRS/EDGE
GSM Effektklasse 1/EDGE E2

• GPS/1575,42 MHz
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Data-services • 850/900/1900/2100 MHz WCDMA
• Downlink op til 7,2 Mbps
• Uplink op til 5,76 Mbps

• 850/900/1800/1900 MHz
• Downlink op til 236 kbps
• Uplink op til 236 kbps

Type Beskrivelse
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13.3.2 CDMA trådløse modulers tekniske specifikationer

Specifikationer Type Beskrivelse

Frekvensbånd • Dobbelt bånd
• 800 MHz Nordamerika mobilt bånd
• 1900 MHz Nordamerika PCS bånd

• Supporterer RX diversitet i både 800 MHz og 1900 MHz bånd
• GPS Bånd

CDMA standarder • IS-856-A (CDMA 1xEV-DO Revision A)
• IS-856 (CDMA 1xEV-DO Rel 0)
• IS-2000 (CDMA 1xRTT)
• IS-95 A/B
• IS-707-A Data
• IS-637-A SMS
• IS-683-A service-tilførsel
• IS-683-B (partiel)



178Leica mojo3D, Tekniske data

Data-services • CDMA 1xEV-DO Revision A (IS-856-A)
• Forward link op til 3,1 Mbps
• Reverse link 1,8 Mbps
• CDMA 1xEV-DO Rel 0 (IS-856)
• Forward link op til 2,4 Mbps
• Reverse link 153,6 kbps
• CDMA 1xRTT (IS-2000)
• Forward og reverse linkhastigheder op til 153,6 kbps

Sikkerhed Mindst 20 cm (7,88”) adskillelsesdistance mellem antennen og 
brugerends krop skal til enhver tid overholdes.

Type Beskrivelse
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13.4 Antenners tekniske specifikationer
13.4.1 GPS Patch-antennes tekniske specifikationer

Specifikationer Type Beskrivelse

Dielektrisk antenne • Center-frekvens: 1575,45 MHz ± 3 MHz
• V.S.W.R. (voltage standing wave ratio/stående 

spændingsbølge-forhold): 1,5:1
• Båndbredde: ±5 MHz
• Impedans: 50 ohm
• Spids-forstærkning: > 3 dBic baseret på 7 cm × 7 

cm grundplan
• Forstærkningsdækning: > -4 dBic ved -90° < 0 

< +90° (over 75% volumen)
• Polarisering: RHCP
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LNA/Filter • LNA forstærkning (uden kabel): 13 
dB/26 dB/28 dB/andre

• Typisk støjfigur: 1,5 dB
• Filter ud bånd dæmpning: (f0 = 1575.42 MHz)

• 7 dB Min f0 ± 20 MHz
• 20 dB Min f0 ± 50 MHz
• 30 dB Min f0 ± 100 MHz

• V.S.W.R.: < 2,0
• Jævnstrøms-spænding: 

2.7 V/3.0 V/3.3 V/5.0 V/3.0 V til 5.0 V/andet
• Jævnstrøms-strømstyrke: 5 mA/11 mA/15 mA max

Dimensioner for base • Længde: 44 mm
• Bredde: 35,5 mm
• Højde: 14 mm

Vægt for base < 110 g

Base-monteringsmetode Magnetisk

Antennelængde 5 meter

Antennetype Patch

Type Beskrivelse
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Temperatur • Arbejdstemperatur: -40°C til +85°C
• Opbevaringstemperatur: -45°C til +100°C

Vibration Sinus-viftning 1g (0-p) 10~50~10 Hz hver akse

Stik Fakra (Blå; tast: C Type)

Fugtighed 95%~100% relativ fugtighed

Beskyttelse mod vand Vandtæt

Type Beskrivelse
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13.4.2 Mobilantennes tekniske specifikationer

Specifikationer Type Beskrivelse

Dimensioner • Længde: 115 mm
• Bredde: 22 mm
• Tykkelse: 4 mm

Vægt 56 g

Kompatibilitet • Frekvensområde: 824-960 MHz, 1710-1990 MHz
• Båndbredde: 136/280 MHz
• V.S.W.R. (voltage standing wave ratio/stående 

spændingsbølge-forhold: < 1,5
• Forstærkning: 2 dBi
• Maksimum effekt input: 60 W
• Input impedans: 50 

Antennetype Dipol

Polariserings-type Vertikal

Længde 3 meter

Stik Fakra (Bordeaux; tast: D Type)

Kabeltype RG174
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Driftsegenskaber

Antenne-
monteringsmetode

Påklæbning

Type Beskrivelse

Type Bånd

CDMA800 og GSM900 DCS1800 og PCS1900

Frekvens (MHz) 824 960 1710 1990

Returnering-tab (dB) -13.01 -16.78 -22.01 -22.11

SWR 1.576 1.339 1.172 1.170
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13.4.3 mojoXact rød antenne tekniske data

Design Polymerstøbt overflade.

Dimensioner

Vægt

Strømforsyning

Længde [cm] Bredde [cm] Højde [cm]

20,9 22,7 28,2

Vægt [kg]/[lbs]

0,7/1,54

Forbrug [W] Ekstern forsyningsspænding

0,158 Nominel spænding 5,0 V jævnstrøm ( ), 
spændingsområde 4,5 V-18 V
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Miljømæssige 
specifikationer

Temperatur

Beskyttelse mod vand, støv og sand

Fugtighed

Arbejdstemperatur [°C] Opbevaringstemperatur [°C]

-30 til +70 -40 til +85

Beskyttelse

IP66

Beskyttelse

Op til 95 %
Effekterne af kondens skal modvirkes ved med jævne mellemrum at gennemtørre 
den røde mojoXact antenne.
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Antenne

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

Gyldig for Antenne Forstærkning 
[dBi]

Stik Frekvensområde 
[MHz]

Europa* Whip-antenne 
(ISM)

2,5 RPTNC 868

Australien, 
USA, New 
Zealand, 
Canada

Whip-antenne 
(ISM)

2,0 RPTNC 900

Globalt Egerhjul-
antenne (GNSS)

27 SMA L1: 1575,42 ± 23,0
L2: 1236,0 ± 18,3
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13.4.4 mojoXact sort GeoPro antennes tekniske specifikationer

Design Polymerstøbt overflade.

Dimensioner

Vægt

Strømforsyning

Miljømæssige 
specifikationer

Temperatur

Længde [cm] Bredde [cm] Højde [cm]

20,9 22,7 28,2

Vægt [kg]/[lbs]

0,65/1,43

Forbrug [W] Ekstern forsyningsspænding

0,059 Nominel spænding 5,0 V jævnstrøm ( ), 
spændingsområde 2,7 V - 6 V

Arbejdstemperatur [°C] Opbevaringstemperatur [°C]

-30 til +70 -40 til +85
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Beskyttelse mod vand, støv og sand

Fugtighed

Antenne

Beskyttelse

IP66

Beskyttelse

Op til 95 %
Effekterne af kondens skal modvirkes ved med jævne mellemrum at gennemtørre 
den sorte mojoRTK antenne.

Gyldig for Antenne Forstærkning 
[dBi]

Stik Frekvensområde 
[MHz]

Globalt Whip-antenne 
(mobil)

0 RPTNC 900

Globalt Egerhjul-antenne 
(GNSS)

27, kun 
modtage

SMA L1: 1575 ± 3,0
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13.5 mojoXact tekniske specifikationer
Design Rustfrit stål med en polymer frontplade.

Brugerflade 3 LED'er.

Dimensioner

Vægt

Strømforsyning

Længde [cm] Bredde [cm] Højde [cm]

15,1 16,6 4,8

Vægt [kg]/[lbs]

0,975/2,1

Forbrug [W] Ekstern forsyningsspænding

7 Nominel spænding 12 V jævnstrøm ( ), 
spændingsområde 11,5 V-24 V
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Miljømæssige 
specifikationer

Temperatur

Beskyttelse mod vand, støv og sand

Fugtighed

Interfaces

Arbejdstemperatur [°C] Opbevaringstemperatur [°C]

-30 til +70 -40 til +85

Beskyttelse

IP66

Beskyttelse

Op til 95 %
Effekterne af kondens skal modvirkes ved med jævne mellemrum at gennemtørre 
mojoXact.

Udvidelseskabel: 1 x 
USB: 1 x bag-USB
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13.6 mojoXact GPS modtagers tekniske specifikationer

Kanal-konfigura-
tion

GPS 120 kanaler - Op til 60 L1/L2 satellitter
Signal-sporing
GPS: L1, L2
GLONASS: L1, L2 
Galileo: E1, E5
SBAS 
L-bånd

Horisontal posi-
tions-nøjagtighed 
(RMS)

• Enkelt punkt L1: 1,5 m
• SBAS (kun GPS): 0,6 m

Målepræcision 
(RMS)

Helt uafhængig kode- og sender-målinger:

Kode GPS GLO

L1 C/A kode 4 cm 8 cm

L1 bærefase 0,5 mm 1,0 mm

L2 bærefase (L2 P for GLONASS) 1,0 mm 1,0 mm
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Data-rate • Målinger: Op til 100 Hz
• Position: Op til 100 Hz

Tid til første 
fiksering

• Koldstart: 50 s 
Typisk værdi, uden almanak eller efemerider og ingen omtrentlig position eller tid.

• Varmstart: 35 s 
Typisk værdi, med almanak og nyligt gemte efemerider og en omtrentlig position 
og tid indtastet.

Signal gen-opfan-
gelse

L1: <0,5 s (typisk)
L2: <1,0 s (typisk)

Tidspræcision 20 ns RMS 
Tidspræcision inkluderer ikke bias pga. RF eller antenne forsinkelse.

Hastigheds-
præcision

<0,05 m/s effektiv værdi

Hastighed 515 m/s 
US eksportlicenser begrænser drift til et maksimum på 515 m/s.

Antenne LNA 
strømoutput

• Outputspænding: 5 V (nominel)
• Maksimum strømstyrke: 100 mA
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13.7 Efterlevelse af nationale regler
13.8 mojo3D

Efterlevelse af 
nationale regler

• FCC Part 15 (gældende i USA).
• Hermed erklærer Leica Geosystems AG, at mojo3D lever op til de essentielle krav 

og andre relevante betingelser i direktivet 1999/5/EC. Overholdelseserklæringen 
kan ses på http://www.leica-geosystems.com/ce.

Klasse 1 udstyr ifølge europæisk direktiv 1999/5/EC (R&TTE) kan 
markedsføres og tages i brug uden restriktioner i alle EEA medlemslande.
•Overholdelse i lande med andre nationale regler, som ikke omfattes af 

det europæiske direktiv 1999/5/EC, skal godkendes før brug og betjening.

Frekvensområde

Outputeffekt Ingen

Type Frekvensområde [MHz]

GPS modtager L1: 1575 ± 23

CDMA 850/900/1900/2100

HSDPA 850/900/1900/2100
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Antenne Type Antenne Forstærkning 
[dBi]

Stik Frekvensområde 
[MHz]

GPS modtager 
L1

Patch-
antenne 
(GNSS)

27 Fakra (Blå; tast: 
C Type)

L1: 1575 ± 33

Mobilt 2 Fakra 
(Bordeaux; 
tast: D Type)

824-960 MHz, 
1710-1990 MHz
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13.8.1 mojoXact 

Efterlevelse af 
nationale regler

Frekvensområde

Outputeffekt GPS modtager, referencedata-radio: modtager kun på mojoXact.

• Hermed erklærer Leica Geosystems AG, at mojoXact lever op til de essentielle 
krav og andre relevante betingelser i direktivet 1999/5/EC. Overholdelseserklæ-
ringen kan ses på http://www.leica-geosystems.com/ce.

Klasse 1 udstyr ifølge europæisk directiv 1999/5/EC (R&TTE) kan 
markedsføres og tages i brug uden restriktioner i alle EEA medlems-
lande.

Type Frekvensområde [MHz]

GPS modtager L1: 1575,42 ± 23
L2: 1236,00 ± 18,3

Referencedata-radio 868 eller 900
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Antenne Type Antenne Forstærkning 
[dBi]

Stik Frekvensområde 
[MHz]

GPS modtager 
L1/L2

Egerhjul-
antenne 
(GNSS)

27 SMA L1: 1575 ± 33
L2: 1236 ± 18,3

Reference-
data-radio

Whip-antenne 1,5 RPTNC 868 eller 900
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14 International begrænset garanti, Softwareli-
censaftale

International 
begrænset garanti

For dette produkt gælder betingelserne og forholdene i den internationale 
begrænsede garanti, som du kan downloade på Leica Geosystems hjemmesiden på 
http://www.leica-geosystems.com/internationalwarranty eller få fra din Leica 
Geosystems distributør.

Den ovennævnte garanti er eksklusiv og træder i stedet for alle andre garantier, regler 
eller betingelser, udtrykkelige eller underforståede, enten gældende eller ved lov, 
lovfæstet eller på anden vis, incl. garantier, regler eller betingelser for salg, tilpasning 
til en særligt formål, tilfredsstillende kvalitet og ikke-overtrædelse, som alle udtryk-
keligt ansvarsfraskrives.

Software-
licensaftale

Dette produkt indeholder software, som er installeret forud på produktet, eller er 
leveret til dig på et databærende medium, eller som downloades online af dig efter 
forudgående autorisering fra Leica Geosystems. Denne software er beskyttet af 
copyright og andre love, og dens anvendelse defineres og reguleres af Leica Geosy-
stems software-licensaftale, som dækker aspekter så som, men ikke kun, licensens 
omfang, garanti, rettigheder for intellektuel ejendom, begrænsning af ansvar, eksklu-
sivitet overfor assurance, gældende lov og juridisk hjemsted. Vær venlig at sikre dig, 
at du til enhver tid lever op til betingelserne og reglerne i Leica Geosystems software-
licensaftalen.
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En sådan aftale leveres med alle produkter og kan også ses og downloades på Leica 
Geosystems hjemmesiden på http://www.leica-geosystems.com/swlicense eller fås 
hos din Leica Geosystems forhandler.

Du må ikke installere eller bruge software, undtagen du har læst og accepteret betin-
gelserne og reglerne i Leica Geosystems software-licensaftalen. Installation eller brug 
af softwaren eller nogen del heraf vil blive betragtet som en accept af alle betingel-
serne og reglerne i en sådan licensaftale. Hvis du ikke er enig i alle eller nogle af betin-
gelserne i en sådan licensaftale, må du ikke downloade, installere eller bruge soft-
waren, og skal returnere den ubrugte software sammen med det medfølgende 
brugermateriale og kvitteringen til forhandleren, hvor du købte produktet, indenfor 
to (10) dage efter købet for at få fuld tilbagebetaling af købsprisen.
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Appendiks A mojo3D Forbedringer

A.1 mojo3D med enkelt sektionsstyring

Generel 
information

• Enkelt-sektionsstyring er tilgængelig på mojo3D ved tilføjelse af portudvidelses-
kabel.

• Portudvidelseskablet har en isoleret skiftende relæudgang på 30 A, som giver 
mulighed for at enkelt sektionsstyring kan anvendes med en lang række applika-
tioner.

• Den skiftende relæudgang på mojo3D portudvidelseskabel kan tilsluttes til tred-
jeparts udstyr for at styre en enkelt sektion eller hoved-kontakt.

Nødvendigt 
tilbehør

• mojo3D portudvidelseskabel
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Installation For at installere enkelt-sektionsstyring, udføres følgende trin:

 Relæet har en normal åben kontakt, som lukkes, når mojo3D sætter output 
på. mojo3D kan konfigureres til at sætte relæet til normalt at være slukket 
ved at vælge Planter som redskabs-mode.

1. Tilslut portudvidelseskabel til mojo3D.

2. Forbind to ledninger fra relæet til udstyret, 
som skal styres.

mojo3D_013  

mojo3D_020
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Softwarekonfigu-
ration, trin for trin

3. Tryk på  indtil sektionsstyrings- / redskabs-mode skærmbilledet vises.

4. Tryk på Enkelt sektion i listen på the venstre af skærmen, for at vælge det som 
sektionsstyreren.

5. Tryk på for at vælge redskabsmode:
• Sprøjte mode: anvendes i de fleste situationer, hvilket er optimalt til de fleste 

anvendelser.
• Planter Mode: optimerer systemet til kørsel med en såmaskine og hvis valgt, 

ændrer relæet til normalt lukket, mens mojo3D er tændt, og sektionsoutputet 
er slået fra.

6. Tryk på  for at fortsætte.

7. Tryk på mojo3D for at vælge den som master inputkilde.

1. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på indstillinger-knappen.

2. I rullemenuen, trykkes på Køretøj-opsætning knappen.
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8. Tryk på for at vælge input mode:

 Valget af Master Input Mode vil afhænge af konfigurationen af det enkelte 
system:

• Touch: afdækningskortlægningen er aktiveret ved at berøre en knap på skær-
men.

• Master Input: kortlægningen på skærmen af det dækkede er aktiveret ved at 
registrere en spænding på master-ledningen på mojo3Ds strømkabel.

9. Tryk på  for at fortsætte. Skærmbilledet til opsætning af sektionsstyring vises 
med en enkelt-sektions opsætning.

10. Tryk på sektionsbredde-feltet. Brug skærmens nummertastatur til at indtaste 

breddemålet og tryk så  på nummertastaturet, når du er færdig.

11. Konfigurer automatisk sektionsstyring ved at indtaste yderligere information på 
skærmen:
• Overlap grænse: tilladt procentdel overlap før sektionen slukkes.
• Lav hastighed slukning: minimalhastigheden for at sektion ikke slukkes.
• Off forsinkelse: antal sekunder det tager fra sektionen lukkes til den aktuelle 

applikation stopper.
• On forsinkelse: antal sekunder det tager fra sektionen tændes til den aktuelle 

applikation starter.
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 Se "7 Automatisk sektionsstyring" for en detaljeret beskrivelse af indstil-
linger.

12. Efter du har indtastet alle de krævede indstillinger, trykkes på  for at fort-
sætte.
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A.2 mojo3D med fler-sektionsstyrings-sæt

Generel 
information

• Fler-sektionsstyring er tilgængelig som en ekstrafunktion for mojo3D.
• Fler-sektionsstyring-sættet anvender Leica AS400 sektionsstyrer til at udføre 

fler-sektionsstyring. Denne valgmulighed giver mulighed for at flere enkelt sekti-
oner automatisk styres for at minimere overlap. Leica AS400 giver styring af op 
til 13 sektioner.

• Interfacen til denne styring er en simpel spændingsstyring, som giver mulighed 
for anvende fler-sektionsstyrings-sæt med en bred vifte af tredjeparts sprøj-
tecomputere .

• Interfacen har en master input føler som kan føle en enkelt eller dobbelt kontakt.

 Direkte sektionsstyringssæt kan også fås. 
Henvend dig til din Leica Geosystems forhandler for at få mere information 
eller se www.virtualwrench.com

Nødvendigt 
tilbehør

• mojo3D portudvidelseskabel
• Fler-sektionsstyringssæt eller direkte sektionsstyringssæt
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Installation

a) Portudvidelseskabel
b) AS400 buskabel
c) Bus-strømkabel
d) AS400

For at installere fler-sektionsstyring, udføres følgende trin:
1. Tilslut portudvidelseskabel til mojo3D.

mojo3D_013  
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2. Tilslut AS400 buskabel til portudvidelseskabel.

 Hvis det elektriske styringssæt også er installeret, så skal AS400 buskabel 
forbindes til  QuickSteer buskablet, som forbindes med portudvidelses-
kabel.

3. Tilslut bus-strømkabel til en ren 12 volt strømkilde og til AS400 buskablet.
4. Tilslut det runde stik på AS400 buskabel til AS400.

5. Tilslut styrings-interface-kable til den sidste port på AS400.
6. Installationsanvisninger for styrings-interface-kablet vil blive leveret med kablet, 

som kan købes separat.

mojo3D_015
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Strømforsyning:
• Strømforsyningen for det fler-sektions-styringssættet skal kunne levere 8 A 

kontinuerligt fra en permanent 12 V forsyning.
• Hvis det elektrisk styringssæt også anvendes, skal strømforsyningen kunne 

levere 13 A kontinuerligt med 12 V, og fler-sektionsstyring-sættet skal være 
tilsluttet tæt på strømkilden.

• Et 5 m (16.4 fod) kabel medfølger, så direkte tilslutning til batteriet er muligt, 
hvis der er behov for det.

 Leica AS400 sektionsstyrer bør placeres på et hensigtsmæssigt sted i køretøjets 
førerhus.

Softwarekon-
figuration, 
trin for trin 

1. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på indstillinger-knappen.

2. I rullemenuen, trykkes på Vehicle setup knappen.

3.  Tryk på  indtil sektionsstyrings- / redskabs-mode skærmbilledet vises.
4. Tryk på Leica AS400 for at vælge den som sektionsstyring.
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5. Tryk på for at vælge redskabsmode:
• Sprøjte mode: anvendes i de fleste situationer, hvilket giver sektionsstyring 

optimal opsætning til generelle anvendelser.
• Plante mode: optimerer systemet til at køre med plantningsmaskine og hvis 

valgt, omvender polariteten for Leica AS400s normale funktion.

6. Tryk på  for at fortsætte.
7. Tryk på for at vælge master input-kilde og input mode:

 Valget af master input-kilde & input mode vil afhænge af konfigurationen 
af det enkelte system:

• mojo3D / Touch: Dækningskortlægningen på skærmen aktiveres ved at berøre 
en knap på skærmen.

• mojo3D / Master Input: kortlægningen på skærmen aktiveres ved at regi-
strere en spænding på master ledningen på mojo3D strømkablet.

• Leica AS400 / Single: kortlægningen på skærmen aktiveres at registrere en 
spænding på Master ledningen på Leica AS400 styrings-port. Dette er kun 
muligt med specifikt ratestyrings-kabler.

• Leica AS400 / dobbelt kontakt: : kortlægningen på skærmen aktiveres ved 
at registrere en par switcing-ledninger. Dette er kun muligt med specifikt rate-
styrings-kabler.

8. Tryk på , og skærmen for sektionsstyringsopsætning vises. 
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9. Skærmbilledet for opsætning af sektionsstyring viser først én sektion som en 
enkelt blå bjælke i toppen af skærmen. For at indstille antal sektioner, trykkes på 

antal sektioner feltet, der indtastes antal sektioner, og der trykkes på .
10. Den blå bjælke vil blive delt for at vise antal indstillede sektioner. For at indstille 

bredden af første sektion, trykkes på sektionsbredde feltet, og der indtastes mål 

for bredde, og der trykkes på .

11. Tryk på  i øverste højre hjørne af skærmen, og den valgte sektion i bjælken vil 
blive blå. Indstil bredden af første sektion på samme måde ved at trykke på sekti-
onsbredde feltet.

 Når alle sektionsbredder er korrekt indstillet, bør den viste redskabsbredde 
matche den totale bredde af det fysiske redskab.

12. Konfigurer automatisk sektionsstyring ved at indtaste yderligere information på 
skærmen:
• Overlap grænse: tilladt procentdel overlap før sektionen slukkes.
• Lav hastighed slukning: minimalhastigheden for at sektion ikke slukkes.
• Off forsinkelse: antal sekunder det tager fra sektionen lukkes til den aktuelle 

applikation stopper.
• On forsinkelse: antal sekunder det tager fra sektionen tændes til den aktuelle 

applikation starter.

 Se "7 Automatisk sektionsstyring" for en detaljeret beskrivelse af indstillinger.

13. Når du har indtastet alle de krævede indstillinger, trykkes på  for at fortsætte.
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A.3 mojo3D med elektrisk autostyringssæt

Generel 
information

• Det elektrisk autostyringssæt kan købes som ekstra udstyr til mojo3D.
• Med den elektriske autostyringsoption kan køretøjet styres automatisk med Leica 

QuickSteer motoren.
• Elektrisk autostyring forbedrer GPS positioning med terrænkompensation via 

Leica Twist.
• Alle visuelle styremønstre, AB Parallel, A+ retning, Fast kontur og Pivot, er tilgæn-

gelige til autostyring.

Nødvendigt 
tilbehør

• Elektrisk autostyringssæt
• mojo3D portudvidelseskabel
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Installations-
overblik

Før du begynder installationen af mojo3D elektrisk autostyringssæt, bør du læse og 
forstå alle instruktioner.
Placer komponenterne i mojo3D elektrisk autostyringssæt som tiltænkt i køretøjets 
førerhus for at sikre tilstrækkelig kabellængde.

a) Portudvidelseskabel
b) Twist
c) QuickSteer buskabel
d) Bus-strømkabel
e) QuickSteer
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Montér Twist Twist indeholder sensitive retningssensorer til det elektriske autostyringssæt; for at 
performe bedst er det vigtigt, at Twist er installeret korrekt.
Leica Twist skal skrues godt fast til køretøjets 
førerhus med beslag. Twist skal være vandret 
og nøjagtigt passe med pilene, der vender 
fremad i kørselsretningen.

mojo3D_016
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Installer 
QuickSteer

QuickSteer skal monteres på ratstammen ifølge detaljeret information i Leica Quick-
Steer brugervejledningen.

 Leica QuickSteer-sættet kan være 
leveret med ekstra kabler, som 
anvendes når QuickSteer bruges 
med andre produkter som f.eks. 
Leica mojoRTK. Disse kabler bør 
opbevares sikkert i tilfælde af, at 
de skal bruges senere.

1

23

4

mojo3D_017
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Installer kabler

2. Tilslut Twist til portudvidelseskabel.
3. Tilslut QuickSteer buskabel til Twist.
4. Tilslut to stik på QuickSteer kablet til QuickSteer buskabel. 
5. Tilslut bus-strømkabel til en ren 12 volt strømkilde og til QuickSteer buskablet.

 Hvis et fler-sektionsstyring-sæt er installeret, så skal QuickSteer buskablet 
tilsluttes til AS400 buskablet.

1. Tilslut portudvidelseskabel til mojo3D.

mojo3D_013  
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Strømforsyning:
• Strømforsyningen for det elektriske styringssæt skal kunne levere 5 A kontinuer-

ligt fra en permanent 12 V forsyning.
• Hvis fler-sektions-styringssættet også anvendes, skal strømforsyningen kunne 

levere 13 A kontinuerligt med 12 V, og fler-sektionsstyring-sættet skal være 
tilsluttet tæt på strømkilden.

• Et 5 m (16,4 fod) kabel medfølger, så direkte tilslutning til batteriet er muligt, 
hvis der er behov for det.

• Det orange tændingskabel kan tilsluttes til tændings-strømkilde.

a) Portudvidelseskabel
b) Elektrisk autostyrings-sæt

c) Multi sektionsstyring-sæt
d) Bus-strømkabel
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QuickSteer kontakt

Softwarekonfigu-
ration, trin for trin

For at opsætte mojo3D systemet til at anvende elektrisk autostyring, udføres 
følgende trin:

QuickSteer kontakten har to funktioner:
• Strøm On/Off for QuickSteer.
• Aktivering af Autostyring.

Ledningerne i QuickSteer buskablet er nummere-
rede. Disse numre svarer til nummererede termi-
nalpine på kontakten. Kontakten er standardstør-
relse og bør passe ind i en ekstra kontakt på køre-
tøjerne instrumentbræt.

7

6
52

2

3

mojo3D_018

1. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på indstillinger-knappen.

2. I rullemenuen, trykkes på Påsatte enheder-knappen. 

3. Tryk på elektrisk styringssæt-knappen, og tryk så på  for at 
fortsætte.
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6. Tryk på  for at fortsætte.
7. Kør til fladt, lige areal og stop. Tryk på gråt felt-knappen ved siden af instrukti-

onen, når køretøjet står stille.
8. Vent indtil indstillingen af inerti-sensorerne er gennemført, som vist med status-

bjælken, og drej derefter køretøjet rundt 180°, og stop nøjagtigt samme sted 
som før.

9. Tryk på gråt felt-knappen ved siden af instruktionen.
10. Vent indtil yderligere finjustering af interti-sensorerne er færdig, som vist med 

statusbjælken, og tryk så på  for at fortsætte.
Begge indikatorerne CAN Bus tilsluttet og Styringssæt aktiv bør have en grønt 
mærke vist. 
Hvis det ikke er tilfældet, udføres følgende kontrol:
• Kontroller at det elektrisk styringssæt er tændt.
• Tjek alle kabelforbindelser.
• Tjek alle kontaktforbindelser.
Når begge indikatorerne har et grønt afkrydsningsmærke ved siden af dem, så 

trykkes på  for at fortsætte.

4. Tryk på køretøjs højdeværdi felt. Skærm-nummertastaturet vises.
5. Brug nummertastatur på skærmen til at indtaste et højdemål for 

køretøjet. Tryk på  på nummertastaturet, når du er færdig.
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Avanceret elektrisk 
autostyringssæt 
indstilling 
trin for trin

Avanceret elektrisk autostyringssæt indstilling kan bruges til at justere QuickSteer til 
optimal performance på en række forskellige køretøjer.

Minimum 
motorhastighed  Minimum motorhastighed er den minimale hastighed, hvormed QuickSteers 

elektriske motor vil bevæge rattet. 

 Hvis motoren ikke bevæger rattet, bør minimum motorhastighed forøges. 
Hvis rattet overdriver den ønskede indstilling, så er minimum motorha-
stighed for høj og bør formindskes.

1. Tryk på minimum motorhastigheds-værdi feltet. Skærm-nummertastaturet 
vises.

2. Brug nummertastatur på skærmen til at indtaste en værdi for minimum motorha-

stighed. Tryk på  på nummertastaturet, når du er færdig.

3. Tryk på  for at fortsætte.

1. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på autostyrings-indstil-
linger-knappen.

2. I rullemenuen, trykkes på avanceret autostyring-knappen.
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Styre-kraft  Styre-kraft justeringen varierer, hvor aggressivt QuickSteer fungerer. 
Forøget styre-kraft vil kunne forbedre styringen.

1. Tryk på styre-kraft feltet. Skærm-nummertastaturet vises.
2. Brug nummertastatur på skærmen til at indtaste en værdi for styre-kraft. Tryk på 

 på nummertastaturet når du er færdig.

3. Tryk på  for at fortsætte.

Maksimum 
motorhastighed  Maksimum motorhastighed er den maksimale hastighed, hvormed Quick-

Steers elektriske motor vil bevæge rattet.

 Hvis rattet overdriver den ønskede position, så bevæger motoren rattet for 
hurtigt, og maksimum motorhastighed for bør formindskes.

1. Tryk på maksimum motorhastighedsværdi feltet. Skærm-nummertastaturet 
vises.

2. Brug nummertastatur på skærmen til at indtaste en værdi for den maksimale 

motorhastighed. Tryk på  på nummertastaturet når du er færdig.

3. Tryk på  for at fortsætte.
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Override værdi  Override værdien justerer hvor følsom QuickSteer er overfor førerens 
bevægelser af rattet.

1. Tryk på overskrid grænse værdi feltet. Skærm-nummertastaturet vises.
2. Brug nummertastatur på skærmen til at indtaste en værdi for grænseoverskri-

delse. Tryk på  på nummertastaturet, når du er færdig.

3. Tryk på  for at fortsætte.

Test af autosty-
rings-funktion, 
trin for trin

For at udføre en test på autostyrings-systemet, udføres følgende trin:

3. Kontroller at det styringssættet er aktivt. Hvis sættet ikke er aktivt, kontrolleres 

at tilkoblingskontakten er sat til, og derefter trykkes på  for at fortsætte.

4. Kontroller at den manuelle styring af køretøjet er sikker og tilfredsstillende. Tryk 
på OK-knappen.

5. Stop køretøjet og centrer hjulene. Tryk på OK-knappen.
6. Kobel QuickSteer motoren til rattet. Tryk på OK-knappen.

1. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på autostyrings-indstillinger-knappen.
2. I rullemenuen, trykkes på autostyrings-test-knappen. Styrings-

sætsinformations-skærmbilledet vises.
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11. Efter gennemførelse af styringstestene, så trykkes på  for at vende tilbage til 
hoved-navigationsskærmen.

Justering af autostyrings
For at færdiggøre autostyringinstallation og opsætning er det nødvendigt at finju-
stere styringens performance. Se afsnit 5.2

7. Tryk på aktiver autostyring-knappen. 

 Autostyring kan til enhver tid slås fra ved at trykke på tilkob-
lings-knappen på skærmen, ved at slå tilkoblingsknappen 
OFF eller ved manuelt at bevæge rattet.

8. Tryk på drej til venstre-knappen, og tjek at rattet drejer til 
venstre.

9. Tryk på centrer-knappen, og tjek at rattet drejer til centreret posi-
tion.

10. Tryk på drej til højre-knappen, og tjek at rattet drejer til højre.
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A.4 mojo3D med mojoRTK sæt

Generel 
information

• Leica mojoRTK konsollen sender RTK positionering og avancerede hydrauliske 
styrings-sæt options til mojo3Ds skærm.

• Leica mojoRTK-sættet giver mulighed for fuld integration af alle Leica mojoRTK 
konsollens features i mojo3Ds interface.

• Leica mojoRTK-sættet giver overlegen performance med positionering, og den 
kan udnytte de terrænkompenserede features i Leica mojoRTK konsollen. Disse 
features omfatter:
• Leica mojoRTK basestation kompatibilitet, og
• mulighed for at kunne anvende netværks-RTK.

 GPS antennen leveret med mojo3D er ikke nødvendig, når der arbejdes 
med en Leica mojoRTK konsol.

Nødvendigt 
tilbehør

• Leica mojoRTK konsol
• Leica mojoRTK eksternt styringskabel
• mojo3D portudvidelseskabel

 Se Leica mojoRTK brugervejledning for information om Leica mojoRTK og montering 
af mojoRTK antennerne.
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Forudsætninger Leica mojoRTK konsol:
• Tjek at OEM API er slået til. 
• Tjek for "gensidigt fungerende" softwareversion, minimumskrav er version 2536.

For at tjekke at OEM API er slået til:
1. På mojoRTK konsol går man til menuen: MENU> Indstillinger> Udvidede features> 

OEM API.
2. Hvis OEM API er OFF, trykkes på OK-knappen. Dette vil ændre indstillingen til ON 

og mojoRTK kosollen vil genstarte.
Hvis OEM API indstillingen ikke er tilgængelig, kontaktes din forhandler eller Leica 
Geosystems autoriseret serviceværksted for den nødvendige autorisationskode til 
denne option

Tilslut mojo3D til 
en mojoRTK

a) Portudvidelseskabel
b) Eksternt styringskabel
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For at tilslutte mojo3D hardware til mojoRTK hardware, udføres følgende trin:
1. Sæt det røde stik på det eksterne styrings-

kabel til vertikalt stik på mojoRTK kosollen.

2. Tilslut seriel data port på mojo3D portudvidelseskabel til seriel port på mojoRTKs 
eksterne styringskabel.

 I Australia og New Zealand skal mojoRTKs eksterne modem forbindes 
gennem det eksterne styringskabel.

3. Tilslut mojo3D portudvidelseskabel til 
mojo3D.

4. Sørg for at  strømkablet er tilsluttet til 
strømstikket på bagsiden af mojo3D 
displayet. mojo3D_013  
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Softwarekonfigu-
ration, 
trin for trin

 Det forudsættes, at første opsætning af både mojoRTK konsollen og 
mojo3D displayet allerede er udført.

For at konfigurere software for forbindelsen mellem mojo3D og mojoRTK, udføres 
følgende trin på mojo3D:
1. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på indstillinger-knappen.

2. I rullemenuen, trykkes på Monteret enhed-knappen.

3. Tryk på mojoRTK-knappen  for at fortsætte.

4. Vælg den nødvendige tilslutningstype på listen.

 Dette vil afhænge af den pågældende installation og metoden valgt for GPS 
korrektioner, f.eks. Base Station via intern radio.

5. Yderligere konfigurationsinformation skal vælges for de fleste kilde-korrektions-

måder. Efter indstilling af denne information trykkes på  for at fortsætte. 
6. Skærmen vil vise modtagen korrektions-data og også styrken af korrektionssig-

nalet. Tryk på  for at fortsætte.

 Hvis Glide Only er valgt, vil skærmbilledet ikke blive vist.
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7. Tryk på retnings-værdi-feltet, brug nummertastatur på skærment til at indtaste 
retningen for mojoRTK konsollen. 0 grader er direkte foran føreren, 90 grader er 

til højre og -90 grader er til venstre. Tryk på  på nummertastaturet, når du er 
færdig.

8. Tryk på  for at fortsætte.
9. Mål afstanden vist af billedet, 

derefter trykkes på måleværdi-
feltet under det relevante billede.

10. Brug nummertastatur på skærmen til at indtaste de eksakte mål. Tryk på  på 
nummertastaturet, når du er færdig.
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11. Tryk på  for at fortsætte til terrænkompensation.

 Hvis det ikke er første gang en terrænkompensation er blevet udført, så
er der tre muligheder at vælge mellem:

• Ny kompensation: sletter alle tidligere kompensationsdata, anvendes når 
hardwaren er blevet geninstalleret eller flyttet.

• Opdater kompensation: forbedrer kompensations-performance, og 
anvendes kun når hardware ikke er blevet geninstalleret eller flyttet.

• Skip kompensation: springer dette trin over og ændrer ikke gemte kompen-
sationsdata.

12.  For at udføre en terræn-kompen-
sation kør til et fladt, lige areal og 
stop. Tryk på gråt felt-knappen ved 
siden af instruktionen, når køretø-
jet står stille.

13. Drej køretøjet rundt 180°, og stop i nøjagtigt samme position som før og tryk på 
grå firkant-knappen.

14. Vent indtil yderligere finjustering af interti-sensorerne er færdig, som vist med 

statusbjælken, og tryk så på  for at fortsætte. 
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 Hvis det ikke er første gang en kompas-finjustering er blevet udført, så er 
der to muligheder at vælge mellem

• Udfør kompensation: erstatter tidligere kompensationsdata, og anvendes 
når hardware er blevet geninstalleret, flyttet eller hvis kompas-justering skal 
gøres om.

• Skip kompensation: springer dette trin over og ændrer ikke gemte kompasju-
steringsdata.

For at udføre kompasjustering skal du køre til et fladt areal og køre langsomt i en 
cirkel, trykkes på gråt felt-knappen for at begynde processen.

15. Når det er gennemført, så trykkes på  for at fortsætte.
16. Vælg styringssættet sat på mojoRTK konsollen ved at trykke på styringssæts 

navn på listen. Tryk på  eller  for at se flere valgmuligheder på listen. 

17. Tryk på  for at fortsætte.
18. Når både CAN Bus tilsluttet og Styringssæt aktiv indikatorerne har grønne ikoner, 

så trykkes på  for at fortsætte.
19. Tryk på Genstart nu-knappen. 

20. Vent på at mojoRTK konsollen er færdig med genstart, og tryk derefter på  
for at fortsætte.

 mojo3D vil vise en fejlmeddelelse om gennemførelsen af forbindelsen, hvis 
mojoRTK ikke har genstartet helt.
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Afsluttende 
opsætninger, 
trin for trin

For at færdiggøre mojo3D til mojoRTK forbindelsen, udføres følgende trin:
1. Test styringsfunktionen, ifølge "Test af autostyrings-funktion, trin for trin", side 

222.
2. Tjek finjusteringen, ifølge "5.2.1 Indstillingsprocedure"
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A.5 mojo3D med GeoPRO Antenne 

 Du kan også se installationstips specifikt for din traktortype eller styresæt, hvis 
tilgængeligt. Disse vil kunne hentes på www.virtualwrench.com

Generel 
information

Leica GeoPRO plus GLONASS kombinationen forøger modtagerens performance med 
brug af et specielt indstillet antenneelement og even til at modtage GLONASS satel-
litsignaler. Det forøgede antal anvendelige satellitter betyder bedre dækning i situa-
tioner, hvor GPS normalt kan have problemer. Den eksterne mobile modem antenne 
forbedrer dækning for Virtual Wrench™ i områder med marginal signalmodtagelse. 
En GLONASS oplåsningskode er også nødvendig for at modtage GLONASS satellitsig-
naler. For yderligere information se afsnit A.7 Indløsning af en system-Voucher.
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Klargør GeoPRO 
antenne

1. Rengør taget af førerhuset for at gøre klar til installation af GeoPRO 
antenne.Godkendte rengøringsprodukter er denatureret sprit og Windex® glas-
rens.

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

2. Tilslut kabel med det lille stik til GeoPRO antenne.
3. Indfør gevindet på whip-antennens kabel som vist, sæt spændeskive på og stram 

skruen.
4. Før kablerne den runde åbning i bunden af coveret. Ret hvert kabel ind efter 

åbningen og skub det ind med de medfølgende antennekabel-stropper og anten-
nekabel-holdere.

2

3

4

5

mojo3D_022
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5. Du har flere muligheder for, hvordan du ønsker, at kablerne skal komme ud af 
antennecoveret. Vælg hvad der virker bedst for din installation.

GeoPRO 
antenneposition

GeoPRO antennen skal monteres på køretøjets tag:
• på redskabets centerlinje, hvilket ikke nødvendigvis er midten af køretøjets tag
• så langt fremme som muligt på en flad, lige del af taget
• så udstødningsrør, rotorblink eller andre genstande ikke skygger for antennen

6. Installler whip antenne på GeoPRO antenne.

 Husk at whip-antennerne skal 
monteres på GPS antennerne til at bøje 
bagud om nødvendigt.

GeoPRO_002
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Montér GeoPRO 
antenne

.

1. Brug de medfølgende rengøringsklude til at rengøre installationensområdet.
2. Fjern beskyttelsesslippen på det dobbeltklæbende tape.

 Vær forsigtig når du tager papiret af tapen. Sørg for kun at tage papiret af 
og ikke at rive tapen med af også.

3. Montér GeoPRO antenne på køretøjets tag.

3

2

GeoPRO_003
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 Husk at GeoPRO antenne skal monteres med whip-antennen i fremad-posi-
tion.

 • Kablerne må ikke klippes, snoes eller bøjes hårdt, da deres performance vil blive 
reduceret, og det kan føre til systemfejl.

• Kabler bør føres omhyggeligt tilbage til mojo3D.
• Antennen skal monteres horisontalt og ikke i en vinkel for at sikre det bedst 

mulige modtagesignal.

4. Tilslut det blå GPS-antennekabel til det blå 
stik på bagsiden af mojo3D displayet.

5. Tilslut det lilla mobile modemantennekabel til 
det lilla stik på bagsiden af mojo3D displayet.

GeoPRO_004

54
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A.6 mojo3D med mojoXact-sæt

Generel 
information

• Leica mojoXact sender RTK positionering og avancerede hydrauliske styrings-sæt 
options til mojo3Ds skærm.

• Leica mojoXact-sættet giver overlegen performance for positionering.

 GPS antennen leveret med mojo3D er ikke nødvendig, når der arbejdes med en Leica 
mojoXact. En ny medfølgende GPS antenne leveres med mojoXact til brug med 
mojo3D.

Nødvendigt 
tilbehør

• Leica mojoXact
• Leica mojoXact portudvidelseskabel
• mojo3D portudvidelseskabel
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A.6.1 Leica mojoXact

mojoXact

a) Grøn LED
b) Orange LED
c) Rød LED
d) USB portmojo3D_026

a
b

d

c

Modul Funktion

Grøn LED Grøn LED lyser når Leica mojoXact styringssæt systemer er klart.

Orange LED Grøn LED lyser når Leica mojoXact systemet er i styrbar position.

Rød LED Rød LED lyser når Leica mojoXact forsynes med strøm.

USB port Bruges til dataoverførsel og lagring og Leica mojoXact software 
opgraderinger.
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A.6.2 Installation

Før installation  Installation kræver ikke specialistviden. Denne brugervejledning indeholder 
tilstrækkelig information til installation og sikker anvendelse. Men Leica Geosy-
stems anbefaler, at installation af Leica mojoXact udstyr udføres af kvalificeret 
tekniker, fordi installeringen kræver udførelse af elektriske forbindelser.

• De følgende instruktioner skal bruges som en generel guide under installationen 
af LeicamojoXact. For mere specifikke instruktioner, besøg venligst
www.virtualwrench.com for at se yderligere platform information og anbefalede 
køretøjindstillinger.

• Systemet ikke vil fungere optimalt, hvis styrings-samlinger og forbindelsessam-
linger ikke er indenfor producentens specifikationer. Tjek for slidte styredele ved 
at dreje på rattet. Når rattet drejes, skal hjulene begynde at bevæge sig. Hvis 
resultaterne er utilfredsstillende, bedes du se i dit køretøjs producents vedlige-
holdelsesmanual.

• Installer systemet under rene og tørre værkstedsforhold. Undlades det, kan det 
føre til kortslutning eller andre fejlfunktioner for produktet. Antennemonterings-
tapen vil ikke hæfte ordentligt, hvis der er fugt på taget af køretøjet ved 
installation.

• Træk og fastgør alle kabler og ledninger for at sikre, at de ikke skraber mod noget 
og dermed fører til tidlige defekter.

• Den gennemsnitlige installaionstid vil variere, men vil normalt være to til fire timer 
pr. køretøj. Installaionstiden kan variere afhængigt af køretøjtype.
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A.6.3 Antenne installation

Position af GPS 
antennerne

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

2. Markér disse placeringer på traktorens tag.

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

• Antenneadaptorbeslag er tilgængelige som ekstraudstyr. 
Besøg www.virtualwrench.com for mere information.

a) Rød (sort) antenne offset
b) Centerlinje
c) Måleprikker
d) Antenneseparation, minimum 

afstand 80 cm/32”
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Klargør 
GPS antennerne

1. Rengør taget af førerhuset for at gøre klar til installation af GPS antennerne. 
Godkendte rengøringsprodukter er denatureret sprit og Windex® glasrens.

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

2. Forbind farvekodede kabler til mojoXact sort (GeoPro) og mojoXact rød anten-
nerne - sort-kodet kabel til sort antenne, rød to rød.

3. Indfør gevindet på whip-antennens kabel som vist, sæt spændeskive på og stram 
skruen. Whip-antenne kablerne er også farvekodede.

4. Før kablerne den runde åbning i bunden af coveret. Ret hvert kabel ind efter 
åbningen og skub det ind med de medfølgende antennekabel-stropper og anten-
nekabel-holdere.
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mojo3D_022
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5. Du har flere muligheder for, hvordan du ønsker, at kablerne skal komme ud af 
antennecoveret. Vælg hvad der virker bedst for din installation.

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

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

 Husk at whip-antennerne skal 
monteres på GPS antennerne til at bøje 
bagud om nødvendigt.

mojoRTK_006
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Monter GPS 
antenner

.

mojo3D_023

1

2

3
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1. Fjern beskyttelsesslippen på det dobbeltklæbende tape.

 Kablerne må ikke klippes, snoes eller bøjes hårdt, da deres performance vil 
blive reduceret, og det kan endda føre til systemfejl.

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

 Træk kablerne gennem eksisterende huller i taget, om muligt; hvis ikke, kan 
der være behov for modifikationer for at trække kablerne til det ønskede 
sted. Hvis der laves et nyt indgangshul, så sørg for at bruge en grommet-
ring i hullet for at beskytte kablerne.

2. Monter den røde antenne i på dens tidligere markerede position; og sørg for at 
den er på højre side af køretøjet, når man ser fremad fra førersædet.

3. Monter den sorte (GeoPro) antenne tilsvarende på den venstre side.
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A.6.4 Leica mojoXact installation

Før installation Før installation af Leica mojoXact, skal du gøre følgende. For mere information om 
hvert af disse vigtige trin, bedes du se installationstips specifikt for dit køretøj eller 
Leica styringssæt.Find disse installationstips på at www.mojoRTK.com, How to 
Guides.

1. Se eventuelt yderligere installationstips specifikt for din traktortype.
Denne information kan være tilgængelig på websiten på www.virtualw-
rench.com-, eller kan være leveret med dit system. Mærke og model for dit køre-
tøj vil afgøre, hvordan du gennemfører hver af de følgende opgaver.

2. Tjek eller klargør mojoXact til strømforbindelse.
Vær sikker på du har et mojoXact portudvidelseskabel og et mojo3D portudvidel-
seskabel til rådighed.

3. Installer stryringskabel (CAN bus).
Der er mange mulige kombinationer for dette trin, afhængigt af køretøjstype eller 
det anvendte Leica styresæt. Kablet specifikt for dit køretøj skal købes sammen 
med dit system.
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mojoXact 
installation  Vær forsigtig med metalarbejde; det kan være skarpt og man kan komme 

tilskade, hvis man ikke er forsigtig.
1.  Tag forsigtigt mojoXact ud af sin emballage. mojoXact kan monteres i alle 

retninger. Der er ikke behov for at montere det helt fladt. mojoXact bør monteres 
lidt af vejen, så den ikke vil hindre betjeningen af køretøjet som f.eks. pedaler.

2. Monter mojoXact et sikkert sted med de medfølgende fire skruer.

 Kontroller at mojoXact er solidt monteret og ikke kan bevæge sig. Hvis den 
kan bevæge sig, kan performance blive forringet.

Tilslutnings-kabler mojo3D portudvidelseskabel og mojoXact portudvidelseskabel anvendes til at 
forbinde mojoXact til mojo3D displayenheden.

 Besøg www.virtualwrench.com for mere information.
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Tilslut mojo3D til 
mojoXact

For at tilslutte mojo3D hardware til mojoXact hardware, udføres med henvisning til 
diagrammet følgende trin:

mojo3D_027
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1. Sæt de sorte GeoPRO GPS antennekabler (blåt og lilla stik) til blåt og lilla anten-
nestik bag på mojo3D.

2. Sæt de røde GPS antennekabler (grønt og rødt stik) til grønt og rødt antennestik 
bag på mojoXact.

3. Tilslut mojo3D portudvidelseskabel til mojo3D.
4. Tilslut mojoXact portudvidelseskabel til mojoXact.
5. Tilslut grønt kabel på mojo3D portudvidelseskablet til grønt kabel på mojoXact 

kablet.
6. Sørg for at strømkablet og alle andre nødvendige kabler er tilsluttet korrekt.
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Softwarekonfigu-
ration, 
trin for trin

 Det forudsættes, at første opsætning af både mojoXact og mojo3D 
displayet allerede er udført.

For at konfigurere software for forbindelsen mellem mojo3D og mojoXact, udføres 
følgende trin på mojo3D:
1. I hoved-navigationsskærmen, trykkes på indstillinger-knappen.

2. I rullemenuen, trykkes på Monteret enhed-knappen.

3. Tryk på mojoXact-knappen  for at fortsætte.
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4. Vælg den nødvendige tilslutnings-
type på listen.

 Dette vil afhænge af den pågældende installation og metoden valgt for GPS 
korrektioner, f.eks. Base Station via intern radio.

5. Yderligere konfigurationsinformation skal vælges for de fleste kilde-korrektions-

måder. Efter indstilling af denne information trykkes på  for at fortsætte. 
6. Skærmen vil vise modtagen korrektions-data og også styrken af korrektionssig-

nalet. Tryk på  for at fortsætte.

 Hvis Glide Only er valgt, vil skærmbilledet ikke blive vist.
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7. Mål afstanden vist af billedet, 
derefter trykkes på måleværdi-
feltet under det relevante billede.

8. Brug nummertastatur på skærmen til at indtaste de eksakte mål. Tryk på  på 
nummertastaturet, når du er færdig.

9. Tryk på  for at fortsætte.
10. Indtast nødvendig drift-grænse-indstillinger.
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11. Tryk på  for at fortsætte til terrænkompensation.

 Hvis det ikke er første gang en terrænkompensation er blevet udført, så
er der tre muligheder at vælge mellem:

• Ny kompensation: sletter alle tidligere kompensationsdata, og anvendes når 
hardwaren er blevet geninstalleret eller flyttet.

• Opdater kompensation: forbedrer kompensations-performance, og 
anvendes kun når hardware ikke er blevet geninstalleret eller flyttet.

• Skip kompensation: springer dette trin over og ændrer ikke gemte kompen-
sationsdata.

12. For at udføre en terræn-kompensa-
tion kør til et fladt, lige areal og 
stop. Tryk på gråt felt-knappen ved 
siden af instruktionen, når køretø-
jet står stille.

13. Drej køretøjet rundt 180°, og stop i nøjagtigt samme position som før og tryk på 
grå firkant-knappen.

14. Vent indtil yderligere finjustering af interti sensorerne er færdig, som vist med 

statusbjælken, og tryk så på  for at fortsætte. 
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15. Indtast retning for mojoXact ved at 

trykke på  eller  indtil korrekt 
retning vises. mojoXact vil rotere 
for at hjælpe med at indtaste den 
korrekte værdi.

16. Når det er gennemført, så trykkes på  for at fortsætte.
17. Vælg styringssættet sat på mojoXact ved at trykke på styringssæts navn på 

listen. Tryk på  eller  for at se flere valgmuligheder på listen. 

18. Tryk på  for at fortsætte.
19. Når både CAN Bus tilsluttet og Styringssæt aktiv indikatorerne har grønne ikoner, 

så trykkes på  for at fortsætte.

20. Tryk på Genstart nu-knappen og tryk så på  for at fortsætte. 
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Afsluttende 
opsætninger, 
trin for trin

For at færdiggøre mojo3D til mojoXact forbindelsen, udføres følgende trin:
1. Test styringsfunktionen, ifølge"Test af autostyrings-funktion, trin for trin", se 

side 222.
2. Tjek finjusteringen, ifølge "5.2.1 Tuning Procedure"

21. Vent på at mojoXact er færdig med genstart, og tryk derefter på  for at fort-
sætte.

 mojo3D vil vise en fejlmeddelelse om gennemførelsen af forbindelsen, hvis 
mojoRTK ikke har genstartet helt.
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A.7 Indløsning af en system-Voucher

Fordele Software-optioner til mojo3D er tilgængelige med en indløsnings-kupon. Det gør det 
mindre komplekst ved bestilling uden at kende kundeinformation eller serienumre.

Generel 
information

Software-optioner på mojo3D kan aktiveres ved at købe en indløsnings-kupon. 
Aktiver funktionen ved at indtaste indløsnings-kupon på 
http://www.virtualwrench.com/redeem- sammen med enhedens serienummer. En 
enheds-specifik kode vil blive dannet, som kan indtastes på mojo3D for at låse op for 
funktionen.

Indløs kupon For at indløse en system-options-kupon, udføres følgende trin:

2. Besøg http://www.virtualwrench.com/redeem- og følg anvisningerne på skær-
men.

1. Noter enhedens serienummer som 
kan findes på bagsiden af mojo3D.

 Serienummeret er et sekscifret 
varenummer med et punktum 
efterfulgt af serie nummeret. 
For eksempel: 777533.000001

Art:      777533 Made in Singapore

S/N:  000001 Manuf.:  1210

mojo3D HSDPA Unit

GeoPRO_005
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3. Når dette er vel gennemført, vil du få en oplåsnings-kode. Denne oplåsnings-
kode er unik for enheden med det indtastede serienummer.

 Tilslut mojo3D til Virtual Wrench™ for automatisk at downloade oplåsnings-
koden og aktivere funktionen.
ELLER
Indtast oplåsnings-kode direkte på mojo3D for manuelt at aktivere funkti-
onen.
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Appendiks B Formatering af USB-nøgle
Beskrivelse • USB-nøgle anvendes til at importere/eksportere data.

• USB-nøgle anvendes til at opgradere software.
• USB-nøgle anvendes også til at logge data.
• Drev skal formateres med FAT filsystemet.

Begrænsninger mojo3D kræver at USB dre korrekt formateret for at fungere korrekt. Ikke alle USB 
drev fungerer med mojo3D - vær venlig at teste og bekræfte, at den valgte USB-nøgle 
fungerer som forventet før brug.

Krævede punkter • USB-nøgle / Memory Stick

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



Leica mojo3D, Formatering af USB-nøgle 259

Procedure USB-nøglen indføres i computeren. Et 
vindue kan komme frem og spørge om, 
hvilken handling der skal udføres på USB-
nøglen. Vælg Åben folder for at se filer.

Et vindue bør så åbne og vise det aktuelle 
indhold af USB-nøglen.
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Gå til Computer for at vise en liste over 
alle drev på computeren.

Højre-klik på drev-ikonet for USB-nøglen 
for vise Format menupunktet.
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Vælg FAT (File Allocation Table) i filsy-
stem-boksen, og klik derefter på Start.

Et vindue vil derefter blive vist og bede dig 
bekræfte, at du ønsker at formatere USB-
nøglen. Klik på OK knappen.
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Computeren vil derefter formatere USB-
nøglen. Den grønne bjælke vil bevæge sig 
frem fra venstre til højre.

Et vindue vil derefter blive vist med indika-
tion af at formateringen USB-nøglen er 
gennemført. Venstre-klik på OK knappen.
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Nu bør USB-nøglen være helt tomt.

Højre-klik på drev-ikonet for USB-nøglen 
og vælg Eject. Efter få sekunder kan USB-
nøglen fjernes fra computeren og er klar 
til brug med mojo3D.
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Appendiks C GNU Generel offentlig licens
mojo3D software Dette produkt indeholder noget software dækket af GPL V2 licensen og denne erklæ-

ring er hermed et tilbud, gældende for mindst tre år, om at give enhver tredjepart en 
komplet maskin-læsbar kopi af den tilsvarende kildekode, mod dækning af omkost-
ningerne ved den fysiske distribution af kilden. For detaljerede licensbetingelser og 
yderligere information se på http://www.virtualwrench.com/gpl.
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Appendiks D Ordbog over begreber
Almanak
Almanak-data anvendes til at forudsige hvilke satel-
litter, der er synlige, og dermed forkortes søgetider.

Base
En kilde for korrektionssignaler til RTK løsningen. Kan 
også kaldes: basestation, referencestation og 
netværks-referencestation.

C/A code
Coarse/Acquisition GPS ('grov/opfange') koden 
moduleret på GPS L1 signalet. Denne kode er en 
sekvens af 1023 pseudo-tilfældige binære bifase-
modulationer på GPS senderen med chipping-rate på 
1.023 MHz, og dermed en kodegentagelses-periode 
på et millisekund.

CAN bus
Controller Area Network bus er et specialiseret 
internt kommunikationsnetværk, som forbinder 
enheder inde i et køretøj. 
Et netværk inde i et køretøj skal leve op til specifikke 
krav: disse inkluderer sikring af levering af beskeder, 
ingen konflikt mellem beskeder, minimalt tidsforbrug 
for beskeder, lave omkostninger og evnen til at køre 
pålideligt i elektronisk støjfyldte omgivelser. Konven-
tionel computernetværks-teknologi, som f.eks. 
Ethernet, anvendes sjældent i køretøjer.

CDMA
Code-Division Multiple Access (Kode-delings multibel 
adgang). CDMA henviser til ethvert antal protokoller 
anvendt i andengenerations (2G) og tredjegenera-
tions (3G) mobiltelefoner. CDMA anvender multi-
plexing, som giver mulighed for at mange signaler kan 
transmitteres i en enkelt kanal. Signalfrekvensen 
varerierer ifølge en kode (defineret mønster), så 
signalet kun kan opfanges af en modtager, som inde-
holder samme kode.
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CMR
Compact Measurement Record ('kompakt måle-regi-
ster'). Dette er en RTK korrektionsprotokol.
EDGE
Enhanced Data rates for GSM Evolution. EDGE proto-
kollen giver mulighed for bedre dataoverførselsrater, 
som en udvidelse af standard GSM. EDGE tredjegene-
rations (3G) teknologi.

Efemeris
En liste over positioner eller placeringer af stjerneob-
jekter som en funktion af tid.

GPS
GPS er kort for NAVSTAR GPS, som står for NAViga-
tion System med Time And Ranging Global Positio-
ning System.

HSDPA
High-Speed Downlink Packet Access. ("Højhastig-
heds link pakkeadgang")HSDPA er en protokol for 
mobiltelefon-transmission. Det kaldes en 3.5G 
teknologi (G står for Generation). HSDPA protokollen 
giver downloadhastigheder på en mobiltelefon, som 
svarer til ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 
downloads på en fastlinje. HSDPA udspringer af, og 
er en forbedring af, W-CDMA protokollen (en 3G 
protokol).

Bredegrad
Vinklen mellem den elliptiske normal og ækvator-
planet. Bredegrad er nul på ækvator og 90° ved 
polerne.

Længdegrad
Længdegrad er vinklen mellem meridian-ellipsen, 
som passerer gennem Greenwich og meridian-
ellipsen indeholdende det pågældende punkt. 
Dermed er længdegraden 0° ved Greenwich og måles 
enten mod øst op til 360° eller mod øst 180° og mod 
vest 180°.
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NMEA
National Marine Electronics Association.

NMEA 0183
NMEA 0183 er en kombineret elektrisk og datamæs-
sig specifikation for kommunikation mellem elektro-
nisk udstyr som f.eks. ekkolod, sonar, vindmåler 
(vindhastighed og retning), gyrokompas, autopilot, 
GPS modtagere og mange andre instrumenttyper.

NTrip
Netværks Transport af RTCM via Internet Protokol.

Efterbehandling
Processen med beregning af positioner i ikke-real-
time baseret på data tidligere indsamlet af GPS 
modtagere.

RTCM
Radio Technical Commission for Maritime Services. 
RTCM3 er en RTK korrektionsprotokol.

RTK
Real Time Kinematic ("Real Tid Kinematik"). Et 
begreb anvendt til at beskrive proceduren til løsning 
af fase-uklarheder i GPS modtageren, så behovet for 
efterbehandling undgås.

SBAS
Satellite Based Augmentation System. SBAS består 
af en række jordstationer på opmålte punkter. Jord-
stationerne tager mål af GPS satellitter, deres 
signaler og miljøfaktorer, som kan påvirke signalerne 
modtaget af brugere, og danner justeringsbeskeder 
at sende til en eller flere satellitter for at udsende 
dem til brugere.

W-CDMA
Wideband Code-Division Multiple Access (Bred-
bånds-kode-delings multibel adgang). En ITU stan-
dard afledst af Code-Division Multiple Access (CDMA). 
W-CDMA er en tredjegenerations (3G) mobiltelefon 
teknologi som lover langt højere datahastigheder end 
andre protokoller.
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Total Quality Management - Vores indsats for tilfredse kunder.

Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Schweiz, er blevet 
certificeret med at kvalitetssystem, som opfylder den 
internationale standard for kvalitetsstyring og 
kvalitetssystemer (ISO standard 9001) og 
miljøledelsessystemer (ISO standard 14001).

Yderligere information om vores TQM-program kan fås hos din Leica Geosystems 
forhandler.
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