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Εισαγωγή

Αγορά Συγχαρητήρια για την αγορά ενός συστήματος Leica mojoMINI 2.

Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας, καθώς επίσης και οδηγίες για 
την εγκατάσταση και τη λειτουργία του προϊόντος. Ανατρέξτε στο "6 Οδηγίες Ασφάλειας" 
για περαιτέρω πληροφορίες. ∆ιαβάστε προσεκτικά το Εγχειρίδιο Χρήσης πριν ενεργοποι-
ήσετε το προϊόν.

Για ασφάλεια κατά την χρήση του συστήματος, διαβάστε επίσης τις κατευθύνσεις και τις 
οδηγίες που περιέχονται στο Εγχειρίδιο Χρήσης και το Εγχειρίδιο Ασφαλείας που έχουν 
εκδοθεί από τον:
• Κατασκευαστή Αγροτικού Μηχανήματος

Ταυτοποίηση προϊ-
όντος

Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός του προϊόντος σας αναγράφεται στην ετικέτα. Σημει-
ώστε το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό στο εγχειρίδιό σας, έτσι ώστε πάντα να αναφέ-
ρετε αυτή την πληροφορία, όταν χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο ή με 
εξουσιοδοτημένο service της Leica Geosystems.

Τύπος: _______________

Σειριακός Αρ.: _______________
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Σύμβολα που χρησι-
μοποιούνται σε αυτό 
το εγχειρίδιο

Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο έχουν την παρακάτω σημασία.

Εμπορικά Σήματα • Windows είναι το επίσημο εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation

• SD είναι το εμπορικό σήμα της SD Card Association

Όλα τα άλλα σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων.

Τύπος Περιγραφή

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

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

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

 Σημαντικές παράγραφοι, οι οποίες πρέπει να τηρούνται 
καθώς καθιστούν τη χρήση του προϊόντος τεχνικά ορθή και 
αποδοτική.
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1 Ξεκινώντας

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

1.1 Περιεχόμενα Συσκευασίας

Περιεχόμενα

mojoMINI_2_001
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a) οθόνη mojoMINI 2
b) Τεκμηρίωση προϊόντος
c) USB, micro SD card reader
d) κάρτα μνήμης Micro SD
e) mojoMINI 2 καλώδιο

f) Βάση στήριξης με βεντούζα
g) Τοποθέτηση βάσης
h) GeoSpective 2 smart antenna
i) GeoSpective 2 καλώδιο
j) GeoSpective 2 κιτ στερέωσης
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1.2 mojoMINI 2 Οθόνη

Περιεχόμενα

Περιγραφή

a) Κουμπί Sleep
b) ∆ιακόπτης On–Off (Power)
c) LCD οθόνη
d) ∆είκτης φόρτισης

e) Θύρα φόρτισης USB
f) σύνδεση Cradle
g) Υποδοχή κάρτας micro SD

Εξάρτημα Λειτουργία

LCD οθόνη Το mojoMINI 2 λειτουργεί ακουμπώντας εικόνες στην οθόνη, είτε 
μετο δάχτυλο, είτε με την παρεχόμενη γραφίδα.

mojoMINI_2_002

a
b

c

d
e
f
g
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∆είκτης φόρτισης Όταν η μπαταρία φορτίζεται, το φωτάκι είναι κόκκινο. Όταν η 
μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, το φωτάκι είναι μπλε.

Κουμπί Αναμονής Για να μεταβείτε στον τύπο αναμονής, ή για να επιστρέψετε από 
τοντύπο αναμονής, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για μερικά 
δευτερόλεπτα.

Υποδοχή Κάρτας 
Micro SD

Εισάγετε την κάρτα micro SD σε αυτήν την υποδοχή.

∆ιακόπτης On–
Off (Τροφοδοσία)

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον διακόπτη, για να επανεκκινήσετε το 
σύστημα.
Για αποθήκευση βεβαιωθείτε ότι είναι στη θέση OFF για να 
αποτρέψετε την αποφόρτιση της μπαταρίας.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στην θέση ON για να λειτουρ-
γήσει το mojoMINI 2.

Θύρα φόρτισης 
τύπου USB

∆εν χρησιμοποιείται κατά την κανονική λειτουργία του mojoMINI 2.

Σύνδεση Cradle Η σύνδεση με τη βάση για επικοινωνία και τροφοδοσία.

Εξάρτημα Λειτουργία
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1.3 GeoSpective 2 Smart Antenna

Περιεχόμενα

Περιγραφή LED

a) LED Τροφοδοσίας
b) LED Κατάστασης Θέσης
c) LED τύπου θέσης
d) Θύρα Τροφοδοσίας/∆εδομένωνmojoMINI_2_003 a b c d

Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Κατάσταση

Κλειστό Κλειστό Κλειστό ∆εν διατίθεται τροφοδοσία.

Ανοιχτό Κλειστό Κλειστό ∆ιατίθεται τροφοδοσία, αλλά δεν έχουν εντοπιστεί 
ακόμα δορυφόροι.

Ανοιχτό Αναβο-
σβήνει

Κλειστό Εντοπίζει τουλάχιστον έναν δορυφόρο, αλλά δεν έχει 
έγκυρη θέση.
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Ανοιχτό Ανοιχτό Κλειστό Έγκυρη θέση σε βασικό αυτόνομο τύπο.

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

Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Κατάσταση
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1.4 Προφυλάξεις

Γενικές Προφυλάξεις Θα πρέπει να ληφθούν οι ακόλουθες προφυλάξεις, όταν χρησιμοποιείται το mojoMINI 2.

• Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε οποιαδήποτε καλύμματα. 
∆εν υπάρχουν τμήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Το service 
πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.

• Εάν το mojoMINI 2 δεν χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε-
οποιαδήποτε εξωτερική τροφοδοσία.

• Κρατήστε τα υγρά μακριά από το mojoMINI 2: μην τοποθετείτε θήκες με υγρά επάνω 
ήκοντά σε αυτό. 

• Καθαρίστε το mojoMINI 2 μόνο με ένα στεγνό ύφασμα.

• Μην εμποδίζετε οποιαδήποτε ανοίγματα εξαερισμού. Μην εμποδίζετε την ροή αέρα-
γύρω από το mojoMINI 2.

• Μην το εγκαθιστάτε κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θέρμανσης (για παράδειγμα: 
πομποί, κουζίνες, ηλεκτρονικοί ενισχυτές).

• Σιγουρευτείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας δεν είναι κατεστραμμένα.

• Αποσυνδέστε το mojoMINI 2 κατά την διάρκεια καταιγίδων.

�ΠΡΟΕΙ∆Ο-
ΠΟΙΗΣΝ

Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την πλοήγηση αεροσκάφους.
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2 Εγκατάσταση Συστήματος

2.1 Πριν την Εγκατάσταση

Γενικές πληροφο-
ρίες εγκατάστασης  Η εγκατάσταση δεν απαιτεί ειδική γνώση. Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιλαμ-

βάνει επαρκή πληροφορία για εγκατάσταση και ασφαλή χρήση.

• Οι ακόλουθες οδηγίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως γενικός οδηγός κατά την 
διάρκεια της εγκατάστασης του mojoMINI 2. 

• Εγκαταστήστε το σύστημα σε ένα καθαρό και στεγνό περιβάλλον. Εάν δεν το κάνετε, 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία προϊόντος. 

• Σιγουρευτείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας δεν θερμαίνονται ή είναι φθαρμένα.

∆ύο κύρια τμήματα • Τα δύο κύρια τμήματα του συστήματος mojoMINI 2 είναι η οθόνη mojoMINI 2 και η 
GeoSpective 2 smart antenna.
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2.2 Εγκατάσταση της GeoSpective 2 Smart Antenna

Απαιτούμενος 
εξοπλισμός

Η GeoSpective 2 smart antenna είναι ένας υψηλής απόδοσης δέκτης GPS, που χρησιμο-
ποιείται σε συνδυασμό με το mojoMINI 2.
Για την εγκατάσταση, θα χρειαστείτε:
• την GeoSpective 2 smart antenna,

• πανάκια με αλκοόλ,

• αυτοκόλλητες ταινίες,

• ένα GeoSpective 2 καλώδιο, για να συνδέσετε την GeoSpective 2 smart antenna 
στην μπαταρία οχήματος και το mojoMINI 2.

�ΠΡΟΕΙ∆Ο-
ΠΟΙΗΣΝ

• Εάν η τάση τροφοδοσίας είναι εκτός του καθορισμένου εύρους, η GeoSpective 2 
smartantenna δεν θα λειτουργήσει.

• Εάν η τάση τροφοδοσίας υπερβεί το +36 V DC, η GeoSpective 2 smart antenna 
μπορείνα καταστραφεί μόνιμα. Αυτή η ζημιά δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Απαιτήσεις στερέ-
ωσης

• Όταν εγκαθιστάτε την GeoSpective 2 smart antenna, επιλέξτε μια θέση που έχει 
καθαρό οπτικό πεδίο στον ουρανό, έτσι ώστε να μπορούν\ να εντοπιστούν όλοι οι 
δορυφόροι επάνω από τον ορίζοντα.

• Στερεώστε την GeoSpective 2 smart antenna σε μια ασφαλή, σταθερή θέση, όπου 
δενθα εμφανίζεται κανένας κίνδυνος. Οι περισσότερες εγκαταστάσεις είναι στην 
οροφή καμπίνας του τρακτέρ.
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Εγκατάσταση

1. Καθαρίστε τα σημεία εγκατάστασης με τα παρεχόμενα πανάκια με αλκοόλ.

2. Στερεώστε την GeoSpective 2 smart antenna στην οροφή του οχήματος. Χρησιμοποι-
ήστε την παρεχόμενη κολλητική ταινία ή τους ενσωματωμένους μαγνήτες.

mojoMINI_2_004

1

2
3

4

5
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3. Συνδέστε το GeoSpective 2 καλώδιο, στη θύρα που βρίσκεται στο πίσωμέρος της 
smart antenna. Η σύνδεση γίνεται μόνο με έναν τρόπο.

4. Περάστε το GeoSpective 2 καλώδιο στην καμπίνα του οχήματος προσέχοντας να μην 
μπερδευτεί το καλώδιο και να τοποθετηθεί έτσι ώστε να μην υποστεί καμία φθορά.

5. Συνδέστε το GeoSpective 2 καλώδιο στην πρίζα τροφοδοσία (θέση αναπτήρα) του 
αυτοκινήτου.
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2.3 Εγκατάσταση του mojoMINI 2

Εγκατάσταση 
mojoMINI 2

Η βάση στήριξης για το mojoMINI 2 στερεώνεται στο παρμπρίζ του τρακτέρ ή του 
οχήματος με μια βεντούζα.

1. Σύρετε τη βάση στήριξης πάνω στο άκρο του βραχίονα στήριξης.

2. Κουμπώστε την κάτω άκρη του mojoMINI 2 στην βάση.

3. Σπρώξτε την άνω άκρη του mojoMINI 2 κάτω από το κλίπ στο άνω μέρος της βάσης.

mojoMINI_2_005

1
2

3
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4. Συνδέστε το ορθογώνιο βύσμα του mojoMINI 2 καλωδίου στην υποδοχή της βάσης 
στήριξης.

�ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφευχθεί μόνιμη βλάβη, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει αποσυνδεθεί από την 
πρίζα πριν συνδέσετε τη βάση στήριξης.

5. Καθαρίστε την περιοχή του παρμπρίζ, όπου θα τοποθετηθεί η βεντούζα.

6. Ανασηκώστε το μοχλό της βεντούζας, και πιέστε τη βεντούζα στο παρμπρίζ. 

7. Σπρώξτε προς τα κάτω τον μοχλό της βεντούζας, για να συνδέσετε τη βεντούζα με το 
παρμπρίζ.

8. Περιστρέψτε την μονάδα εωσότου είναι εύκολα ορατή η οθόνη.

mojoMINI_2_006

4
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9. Εισάγετε την κάρτα micro SD στην υποδοχή στην δεξιά πλευρά του mojoMINI 2.

�ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή τη συσκευή, η κάρτα 
πρέπει να τοποθετείται ή αφαιρείται όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

�ΠΡΟΣΟΧΗ Προσέξτε κατά την εισαγωγή της κάρτας. Η κάρτα πρέπει να εισαχθεί με το σωστό προσα-
νατολισμό για να προληφθεί η μόνιμη βλάβη στην κάρτα ή τη συσκευή.

mojoMINI_2_007

9
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�ΠΡΟΕΙ∆Ο-
ΠΟΙΗΣΝ

Μην τοποθετείτε το mojoMINI 2, σε σημείο που θα εμποδίζει το οπτικό πεδίο του οδηγού 
στο δρόμο ή στο χωράφι.

�ΠΡΟΕΙ∆Ο-
ΠΟΙΗΣΝ

Μην στερεώνετε το mojoMINI 2 σε σημείο, όπου μπορεί να χτυπηθεί από την ανάπτυξη 
του αερόσακου.
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2.4 Σύνδεση του mojoMINI 2 στη GeoSpective 2 Smart Antenna

Σύνδεση mojoMINI 2 
στη GeoSpective 2 
smart antenna

Για να συνδέσετε το mojoMINI 2 και την GeoSpective 2 smart antenna:

mojoMINI_2_008

1
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1. Συνδέστε το mojoMINI 2 καλώδιο στο γκρι τετράγωνο βύσμα του καλωδίου της 
GeoSpective 2 smart antenna.

2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια έχουν τοποθετηθεί προσεκτικά, χωρίς να περιπλέκο-
νται ή φθείρονται, καθώς αυτό μπορεί να υποβαθμίσει την απόδοση, και έτσι δεν 
εμποδίζουν το χειριστή του οχήματος.
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2.5 Άλλες συνδέσεις για την GeoSpective 2 Smart Antenna

Το καλώδιο της GeoSpective 2 smart antenna προσφέρει δύο άλλες συνδέσεις:

• Έξοδος NMEA μέσω της θύρας D9, και

• Προσομοίωση ραντάρ ταχύτητας εδάφους διαμέσου των συνδέσμων spade.

Εάν αυτές οι έξοδοι είναι απαραίτητες, πραγματοποιήστε τις κατάλληλες συνδέσεις.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση NMEA είναι:
• Port - 9600 Baud, 8 Data Bits, Parity None, 1 Stop Bit

• Μηνύματα - GGA @ 5Hz, VTG @ 5Hz

Το βοηθητικό πρόγραμμα NovAtel Connect, που διατίθεται στη διεύθυνση 
www.novatel.com, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσαρμοστεί η έξοδος NMEA στη 
θύρα COM1.
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3 Εκκίνηση και Ρυθμίσεις Συστήματος

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο εκκίνησης του συστήματος mojoMINI 2 
και εξηγεί την κύρια οθόνη πλοήγησης - η οθόνη που ο χειριστής βλέπει κατά κύριο λόγο. 
Επίσης θα ενημερωθείτε για το πώς να ρυθμίσετε τη γραμμή ενδείξεων, το φόντο της 
οθόνης και τη φωτεινότητα είναι επίσης αντικείμενο συζητήσεων, μαζί με το πώς να χρησι-
μοποιήσετε τη λειτουργία της αριθμομηχανής.

 Βεβαιωθείτε ότι το mojoMINI 2 και η GeoSpective 2 smart antenna έχουν εγκα-
τασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης στο κεφάλαιο "2 Εγκατάσταση 
Συστήματος".
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3.1 Εκκίνηση

Εκκίνηση του 
συστήματος 
mojoMINI 2

Για να εκκινήσετε το σύστημα mojoMINI 2:

1. Εκκινήστε το όχημα ή τουλάχιστον γυρίστε το κλειδί στα αξεσουάρ, έτσι ώστε η πρίζα 
αυτοκινήτου (θέση αναπτήρα) να τροφοδοτείται με ρεύμα.

Αυτό παρέχει ισχύ στο mojoMINI 2 και τη GeoSpective 2 smart antenna.

2. Στο mojoMINI 2, γυρίστε το διακόπτη On-Off (Ισχύς) στη θέση On.

Το mojoMINI 2 εκκινείται, και η οθόνη εμφανίζει το πλήκτρο Αγροτεμάχιο  σε μια 
γκρίζα ζώνη στη μέση της οθόνης (όπως φαίνεται παρακάτω).
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3.2 Αλλαγή της φωτεινότητας

Φωτεινότητα Για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1. Από την αρχική οθόνη, πατήστε το εικονίδιο εργαλεία στο κάτω αριστερό μέρος της 

οθόνης.

2. Πατήστε το δεξί βέλος για να γίνει πιο φωτεινή η οθόνη, και πατήστε το αριστερό 
βέλος για να μειώσετε τη φωτεινότητα.

3. Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο επιστροφής.
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3.3 Κύρια Οθόνη Πλοήγησης

Επισκόπηση Η κύρια οθόνη πλοήγησης είναι η οθόνη που ο χειριστής θα βλέπει την περισσότερη ώρα, 
κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας.

Η κύρια οθόνη πλοήγησης έχει πέντε κύρια μέρη: τη ΓραμμήΕνδείξεων, την κυρίως οθόνη, 
την περιοχή πληροφοριών, την αριστερή γραμμή μενού και τη δεξιά γραμμή μενού.

1. ΓραμμήΕνδείξεων

Η ΓραμμήΕνδείξεων βρίσκεται στην κορυφή της οθόνης. Ο χειριστής μπορεί να 
ρυθμίσει τη ΓραμμήΕνδείξεων να εμφανίζεται είτε ως έξυπνη ΓραμμήΕνδείξεων ή ως 
ΓραμμήΕνδείξεων με Σφάλμα ίχνους. Ανατρέξτε στην Ενότητα "3.4 ∆ιαμόρφωση 
ΓραμμήςΕνδείξεων" για πληροφορίες σχετικές με τη ρύθμιση της ΓραμμήςΕνδείξεων.
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2. Κύρια Οθόνη

Το κύριο μέρος της οθόνης δείχνει Γραμμές πορείας σε προοπτική και με έντονο 
χρώμα την πλησιέστερη γραμμή.

3. Περιοχή Πληροφοριών

Η Περιοχή Πληροφοριών βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Στο κέντρο αυτής της 
περιοχής βρίσκεται ο αριθμός της γραμμής πορείας. Στα αριστερά του είναι η 
τρέχουσα ταχύτητα σε χιλιόμετρα ανά ώρα (kph), και στα δεξιά είναι η τρέχουσα ταχύ-
τητα σε μίλια ανά ώρα (mph).

4. Αριστερή Γραμμή Μενού

Η γραμμή μενού που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης παρέχει πλήκτρο 
για:

• Πλήκτρο Αγροτεμάχιο, , για να ξεκινήσει ένα νέο αγροτεμάχιο ή να συνεχιστεί 
ένα υπάρχον αγροτεμάχιο. Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο "4 Πλοήγηση Αγροτεμαχίου" 
για λεπτομέρειες.

• Πλήκτρο όριο, , για να καταγράψει ένα όριο αγροτεμαχίου. Ανατρέξτε στην 

Ενότητα "4.8 Όρια Αγροτεμαχίου" για λεπτομέρειες.

• Πλήκτρο Κάλυψη, , για να ξεκινήσετε και να σταματήσετε την εγγραφή 

κάλυψης. Ανατρέξτε στην Ενότητα "4.7 Καταγραφή Κάλυψης" για λεπτομέρειες.
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5. ∆εξιά Γραμμή Μενού

Η γραμμή μενού που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης παρέχει πλήκτρα για:

• Κουμπί πληροφοριών, , για πρόσβαση στην κατάσταση GPS και την αριθμο-
μηχανή.

• Κουμπί καθοδήγησης, , για πρόσβαση σε ρύθμιση Γραμμής Πορείας AB, A+ 

Ένδειξη πυξίδας, Καμπύλες και Γραμμές Πορείας γύρω από άξονα. Ανατρέξτε στο 
"4 Πλοήγηση Αγροτεμαχίου" για λεπτομέρειες σχετικές με τη ρύθμιση και τη διαχεί-
ριση Γραμμών πορείας.

• Πλήκτρο Ρυθμίσεις συστήματος, , για να ρυθμίσετε τη λειτουργία 

ημέρας/νύχτας και τη λειτουργία SBAS. Ανατρέξτε στην Ενότητα "3.5 Ρυθμίσεις 
Ημέρας/Νύχτας" για λεπτομέρειες σχετικές με τη λειτουργία ημέρας/νύχτας, και την 
ενότητα "4.12 SBAS"για λεπτομέρειες σχετικές με SBAS.
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Βελτιστοποίηση 
Περιοχής Εμφά-
νισης

Εάν ο χειριστής δεν αγγίξει την οθόνη για 20 δευτερόλεπτα, τα πλήκτρα του μενού στα 
αριστερά και δεξιά της οθόνης εξαφανίζονται για να δώσουν στον χειριστή μεγαλύτερη 
περιοχή προβολής. 

Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα μενού, αγγίξτε την οθόνη σε οποιοδήποτε σημείο 
κάτω από την γραμμή ενδείξεων.
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3.4 ∆ιαμόρφωση ΓραμμήςΕνδείξεων

Επισκόπηση Η ΓραμμήΕνδείξεων έχει δύο λειτουργίες από τις οποίες μπορεί να επιλέξει ο χειριστής: 
Έξυπνη ΓραμμήΕνδείξεων και ΓραμμήΕνδείξεων με Σφάλμα ίχνους.

Η Έξυπνη ΓραμμήΕνδείξεων χρησιμοποιεί τόσο το σφάλμα ίχνους όσο και το 
σφάλμα ένδειξης πυξίδας για να καθοδηγήσει στη 
γραμμή.

Ίχνος - Καθοδήγηση η ΓραμμήΕνδείξεων εμφανίζει τη θέση της γραμμής 
σε σχέση με τη θέση του οχήματος, και για να κατευ-
θυνθείτε προς τη γραμμή, κατευθύνεστε προς την 
ένδειξη - δηλαδή, θα «ακολουθήσετε» την ένδειξη.

Ίχνος - Έλξη η ΓραμμήΕνδείξεων αντιπροσωπεύει τη θέση του 
οχήματος σε σχέση με τη γραμμή, και για να κατευ-
θύνει το όχημα πάνω στην γραμμή, κατευθύνεστε 
μακριά από τις φωτιζόμενες ενδείξεις για να "τραβή-
ξετε" το φως με τη γραμμή.
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Lightbar εγκατά-
σταση βήμα προς 
βήμα

Για να ρυθμίσετε τη ΓραμμήΕνδείξεων εκτελείτε τα παρακάτω βήματα:

1. Αγγίξτε το lightbar στο πάνω μέρος της οθόνης.

Εμφανίζεται η οθόνη εγκατάστασης Lightbar.

2. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία του lightbar 
πατώντας το κουμπί λειτουργίας του Lightbar 
μέχρι να εμφανιστεί το κουμπί που αντιστοιχεί 
στη λειτουργία.

Έξυπνη ΓραμμήΕνδείξεων 

Καθοδήγηση Ίχνους 

Έλξη Ίχνους 
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3. Εάν επιλεγεί ένα Ίχνος ΓραμμήςΕνδείξεων, 
ρυθμίστε το μέγεθος του σφάλματος ίχνους ανά 
τμήμα ΓραμμήςΕνδείξεων πατώντας το επάνω 

βέλος  ή το κάτω βέλος  βρετανικές ή 

μετρικές μονάδες μέτρησης.

Αυτή η ρύθμιση καθορίζει το το μέγεθος του 
σφάλματος ίχνους που αντιπροσωπεύεται από 
κάθε τμήμα της ΓραμμήςΕνδείξεων. Όσο μικρό-
τερος ο αριθμός, τόσο πιο ευαίσθητη και δύσκολη 
να ακολουθηθεί είναι η ΓραμμήΕνδείξεων, αλλά 
πιο ακριβής. Ένας μεγάλος αριθμός καθιστά τη 
ΓραμμήΕνδείξεων λιγότερο ευαίσθητη και εύκολη 
να ακολουθηθεί, αλλά με μικρότερη ακρίβεια. Η 
τιμή αυτή έχει εύρος από 0,4"/1cm. έως 
8,0"/20cm ανά τμήμα.

4. Για να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη πλοήγησης, πατήστε την κάτω δεξιά γωνία της 
οθόνης.
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3.5 Ρυθμίσεις Ημέρας/Νύχτας

Ρυθμίσεις 
Ημέρας/Νύχτας

Η φωτεινότητα της οθόνης μπορεί να οριστεί σε υψηλή (ρύθμιση φωτός ημέρας) ή χαμηλή 
(ρύθμιση νύχτας).

Για να μεταβείτε από μια ρύθμιση φωτεινότητας σε μια άλλη, ακολουθήστε την παρακάτω 
διαδικασία:

1. Στην κύρια οθόνη πλοήγησης, ακουμπήστε στο 

εικονίδιο ρυθμίσεις .

2. Εμφανίζεται η οθόνη Ρυθμίσεις.

3. Το εικονίδιο που εμφανίζεται στην επάνω 
αριστερή γωνία υποδεικνύει την τρέχουσα 
ρύθμιση φόντου, όπου:

•  είναι η Ημέρα, και

•  είναι η νύχτα.

Για να αλλάξετε το φόντο της οθόνης, αγγίξτε το 
εικονίδιο ημέρα ή νύχτα.
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3.6 Αριθμομηχανή

Η Αριθμομηχανή Η αριθμομηχανή είναι μια τυπική αριθμομηχανή μιας μνήμης με λειτουργία τετραγωνικής 
ρίζας και έναν αριθμό πλήκτρων γρήγορης μετατροπής.

Για να ανοίξετε την αριθμομηχανή:
• αγγίξτε το εικονίδιο της αριθμομηχανής στο κάτω μέρος της οθόνης ανοίγματος, ή

• αγγίξτε το εικονίδιο της αριθμομηχανής στην οθόνη Πλοήγηση Αγροτεμαχίου.

Μετατροπές 
Μονάδων

Η οθόνη της αριθμομηχανής περιλαμβάνει κουμπιά για μετατροπές μονάδων:
• εκτάρια σε στρέμματα και στρέμματα σε εκτάρια

• κιλά σε λίβρες, και λίβρες σε κιλά

• λίτρα σε γαλόνια ΗΠΑ και γαλόνια ΗΠΑ σε λίτρα.

Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε να μετατρέψετε και πατήστε το πλήκτρο μετατροπής. Η 
απάντηση εμφανίζεται αμέσως.

 • Το γαλόνι που χρησιμοποιείται στις μετατροπές είναι το γαλόνι ΗΠΑ, όχι το βρετανικό 
γαλόνι (το οποίο είναι περίπου 20% μεγαλύτερο από το γαλόνι ΗΠΑ).
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4 Πλοήγηση Αγροτεμαχίου

4.1 Εκκίνηση πλοήγησης αγροτεμαχίου

Εκκίνηση καθοδή-
γησης αγορτεμαχίου

Στην αρχική οθόνη του mojoMINI 2, αγγίξτε το εικονίδιο Αγροτεμάχιο .

Εμφανίζεται η οθόνη Αγροτεμάχιο:

Πιέστε  για να ξεκινήσει ένα νέο αγροτεμάχιο ή  για να συνεχίσετε στο τελευταίο 

αγροτεμάχιο με την προηγούμενη Γραμμής Πορείας.

a) Κατάσταση GPS και ταχύ-
τητας

b) Εκκίνηση νέου αγροτεμα-
χίου

c) Συνέχιση τελευταίου 
αγροτεμαχίου

d) Πλήκτρο Επιστροφή, 
επιστρέφει στηνοθόνη 
εκκίνησηςmojoMINI_2_009

a

b c d
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 Μερικά χαρακτηριστικά μπορεί να μην είναι διαθέσιμα, εωσότου το mojoMINI 2 έχει μια 
θέση GPS. Το εικονίδιο κατάστασης GPS διαθέτει πολλές πιθανές καταστάσεις, που 
δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση:

Καλά δεδομένα, φτωχό σήμα

Καλά δεδομένα, χαμηλή ισχύς σήματος

Καλά δεδομένα, μεσαία ισχύς σήματος

Καλά δεδομένα, καλή ισχύς σήματος

Σφάλμα διαμόρφωσης

∆ιαμόρφωση

Μη έγκυρα δεδομένα

Χωρίς δεδομένα
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4.2 Εκκίνηση νέου Αγροτεμαχίου

Ρύθμιση των μετατο-
πίσεων του 
οχήματος

Μετά την επιλογή της εκκίνησης νέου αγροτεμαχίου, ρυθμίσετε τη μετατόπιση και το 
πλάτος της εφαρμογής και την απόσταση από την κεραία έως την εφαρμογή, επιλέγοντας 
τη μέτρηση που θέλετε να αλλάξετε.

 Όλες οι μετρήσεις είναι σημαντικές για για διάταξη των γραμμών και την ακριβή εμφάνιση 
κάλυψης.

1. Όταν έχει επιλεγεί η έναρξη νέου αγροτεμαχίου, 
εμφανίζεται η οθόνη Μετρήσεις Οχημάτων.

2. Για να ορίσετε τη μέτρηση της μετατόπισης εφαρ-
μογής, αγγίξτε στο πλαίσιο της πρώτης μέτρησης.

Εμφανίζεται η οθόνη Μετατόπιση Εφαρμογής.
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3. Το κουμπί βρίσκεται πιο αριστερά δείχνει αν η εφαμρογή είναι μετατοπισμένη προς 
τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

 - Η εφαρμογή είναι μετατοπισμένη προς τα αριστερά

 - Η εφαρμογή είναι μετατοπισμένη προς τα δεξιά

Εάν εφαρμογή βρίσκεται στο κέντρο πίσω από την κεραία, δεν έχει σημασία ποιο 
πλήκτρο μετατόπισης είναι ενεργό.

Πατήστε το πλήκτρο για να το αλλάξετε σε αυτό που αντιπροσωπεύει τη διαμόρφωσή 
σας.

4. Για να εισάγετε τη μέτρηση της μετατόπισης εφαρμογής, πατήστε το επάνω ή το κάτω 
βέλος στην οθόνη. Η μέτρηση εμφανίζεται σε μετρικές μονάδες και μονάδες ΗΠΑ: εάν 
αλλάξει η μία, και αλλάζουν και οι υπόλοιπες αναλόγως.
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5. Το μεσαίο κουμπί είναι για να ρυθμίσετε αν η εφαρμογή είναι κλειδωμένη, δηλαδή, δεν 
μετατίθεται στην άλλη πλευρά του οχήματος όταν το όχημα γυρίζει γύρω, ή αν δεν 
είναι κλειδωμένο.

 - η εφαρμογή είναι κλειδωμένη και δεν μετατίθεται στην άλλη πλευρά του 

οχήματος κατά τη στροφή.

 - η εφαρμογή δεν είναι κλειδωμένη και μετατίθεται στην άλλη πλευρά του 

οχήματος κατά τη στροφή.

Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε αυτό που αντιπροσωπεύει η ρύθμισή σας.
6. Για να επιστρέψετε στην οθόνη μετρήσεων του οχήματος και να συνεχίσετε τη 

ρύθμιση της εφαρμογής, πατήστε το κουμπί .
7. Για το πλάτος εφαρμογής (η 3η μέτρηση που 

φαίνεται στην εικόνα) και την απόσταση από την 
κεραία έως το σημείο εφαρμογής (η 2η μέτρηση 
που φαίνεται στην εικόνα), επιλέξτε τη μέτρηση 
για να αλλάξετε, και να καθορίσετε την τιμή πατώ-
ντας το πάνω ή το κάτω βέλος στην οθόνη. Οι 
διαστάσεις εμφανίζονται και σε μετρικές μονάδες 
και σε μονάδες ΗΠΑ: όταν καθοριστεί η μία, μετα-
βάλλονται και οι υπόλοιπες αναλόγως.
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9. Επιλέξτε το κατάλληλο είδος καθοδήγησης.

8. Πιέστε  μετά τη ρύθμιση κάθε μέτρησης. Όταν 

τελειώσετε πατήστε , για να αποθηκευτούν 
όλες οι μετρήσεις που εμφανίζονται, στην 
επόμενη οθόνη.

a) AB Παράλληλη καθοδή-
γηση

b) Καθοδήγηση Σταθερής 
Γραμμής

c) Πληροφορίες
d) A+ Καθοδήγηση κατεύ-

θυνσης
e) Καθοδήγηση Περι-

στροφής
f) Οθόνη Πλοήγησης: Μετα-

βείτε άμεσα στην εμφά-
νιση αγροτεμαχίου χωρίς 
ορισμό καθοδήγησηςmojoMINI_2_010

a b c

d e f
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4.3 Ρύθμιση AB Γραμμών Πορείας

Ρύθμιση μιας 
Γραμμής Πορείας 
AB

Για να ορίσετε μια παράλληλη Γραμμή Πορείας AB 
(μια ευθεία γραμμή μεταξύ των δύο επιλεγμένων 
σημείων), ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Στην οθόνη καθοδήγησης, ακουμπήστε στο εικονίδιο καθοδήγησης ΑΒ παράλληλος 

.

2. Εμφανίζεται η πρώτη οθόνη καθοδήγησης AB 
Παράλληλος.

3. Μεταβείτε στην θέση του αγροτεμαχίου που 
θέλετε να ορίσετε (waypoint A) και ακουμπήστε 
στο Α στην οθόνη.
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 Η διαχείριση κάλυψης μπορεί να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί ακουμπώντας στο 

 καθώς ορίζετε τη Γραμμή Πορείας.

 Η απόσταση μεταξύ των σημείων Α και Β πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 μέτρα (100 feet). 
Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ των σημείων, τόσο καλύτερη θα είναι η ακρίβεια 
της γραμμής εργασίας.

4. Μεταβείτε στο επιθυμητό τελικό σημείο (σημείο 
πορείας B) και ακουμπήστε στο B.

5. Στρίψτε το τρακτέρ εωσότου η κόκκινη γραμμή να 
είναι κάθετη, και οδηγήστε κατά μήκος της 
γραμμής.
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4.4 Ορισμός A+ Καθοδήγησης Κατεύθυνσης

Ορισμός A+ 
Γραμμής Πορείας

Για να ορίσετε μια A+ Καθοδήγηση Κατεύθυνσης 
(αρχικό σημείο συν κατεύθυνση πυξίδας), ακολου-
θήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Στην οθόνη καθοδήγησης, ακουμπήστε στο εικονίδιο καθοδήγησης A+ Καθοδήγηση 

.

2. Εμφανίζεται η πρώτη οθόνη A+ Καθοδήγησης.

3. Μεταβείτε στη θέση στο αγροτεμάχιο από όπου 
θέλετε να ξεκινήσετε (Σημείο Πορείας A) και 
ακουμπήστε στο A στην οθόνη. 
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 Η διαχείριση κάλυψης μπορεί να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί ακουμπώντας στο 

, καθώς ορίζετε τη γραμμή πορείας.

4. Χρησιμοποιήστε τα άνω βέλη για να εισάγετε την 
κατεύθυνση της πυξίδας της γραμμής πορείας σε 
μοίρες. (0° είναι βορράς, 90° είναι ανατολή, 180° 
είναι νότος, και 270° είναι δύση.)

5. Πιέστε .

6. Στρέψτε το τρακτέρ εωσότου η κόκκινη γραμμή 
να είναι κάθετη, και οδηγήστε κατά μήκος της 
γραμμής πορείας.
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4.5 Ορισμός Καθοδήγησης Σταθερής Γραμμής

Ορισμός Σταθερής 
Γραμμής

Για να ορίσετε μια Σταθερή Γραμμή, ακολουθήστε την 
παρακάτω διαδικασία:

1. Στην οθόνη καθοδήγησης, ακουμπήστε στο εικονίδιο καθοδήγησης Σταθερή Γραμμή 

.

2. Εμφανίζεται η πρώτη οθόνη καθοδήγησης 
Σταθερής Γραμμής.

3. Μεταβείτε στην θέση του αγροτεμαχίου, από 
όπου θέλετε να ξεκινήσετε (σημείο πορείας A) και 
ακουμπήστε στο A στην οθόνη.
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 Η διαχείριση κάλυψης μπορεί να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί ακουμπώντας στο 

, καθώς ορίζετε τη γραμμή πορείας.

Ενώ το mojoMINI 2 καταγράφει δεδομένα καμπύλης, εμφανίζεται το σύμβολο παύσης 

. Εάν θέλετε να κάνετε παύση την καταγραφή οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ακου-

μπήστε το σύμβολο παύσης. Θα εμφανιστεί το σύμβολο αναθεώρησης. Ακουμπήστε το 

σύμβολο αναθεώρησης  όταν είστε έτοιμοι να συνεχίσετε την καταγραφή.

 Εάν καταγράφετε μια καμπύλη που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα τμήματα ευθείας 
που συνδέουν καμπύλα τμήματα, σταματήστε την καταγραφή στην αρχή του κάθεευθύ-
γραμμου τμήματος και επανεκκινήστε την καταγραφή στο τέλος της ευθείας γραμμής. Το 
mojoMINI 2 θα υπολογίσει μια ευθεία γραμμή, για να γεμίσει τα κενά μεταξύ των δύο 
σημείων.

4. Οδηγήστε κατά μήκος της καμπύλης γραμμής 
στο επιθυμητό τελικό σημείο (Σημείο Πορείας B) 
και ακουμπήστε στο 
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5. Στρίψτε το τρακτέρ, εωσότου η κόκκινη γραμμή 
να είναι κάθετη, και οδηγήστε κατά μήκος της 
γραμμής.
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4.6 Ορισμός Καθοδήγησης Περιστροφής

Ορισμός μιας 
γραμμής Περι-
στροφής 

 Η διαχείριση κάλυψης μπορεί να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί ακουμπώντας το 

, ενώ ορίζετε την γραμμή.

Για να ορίσετε μια καθοδήγηση Περιστροφής 
(κυκλική), ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Στην οθόνη καθοδήγησης, ακουμπήστε στο εικονίδιο Pivot (Περιστρο-φής) .

2. Εμφανίζεται η πρώτη οθόνη καθοδήγησης Περι-
στροφής.

3. Οδηγήστε στο σημείο αρχής του κύκλου στο 
αγροτεμάχιο (σημείο A) και ακουμπήστε το A 
στηνοθόνη.
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4. Οδηγήστε γύρω από τον κύκλο στο σημείο B, και 
ακουμπήστε το Β.

5. Οδηγήστε επιπλέον γύρω από τον κύκλο στο 
σημείο C, και ακουμπήστε το C.

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

 Ο δείκτης αριθμού γραμμής στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζει την θέση του 
τρακτέρ και τον αριθμό των γραμμών εντός ή εκτός της αρχικής γραμμής περι-
στροφής. Οι αριθμοί γραμμής είναι ερνητικοί (-) για γραμμές περιστροφής που 
είναι μικρότερες από την κύρια γραμμή και θετικοί (+) για γραμμές πουείναι 
μεγαλύτερες.
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4.7 Καταγραφή Κάλυψης

Επισκόπηση Το mojoMINI 2 μπορεί να καταγράψει και να εμφανίσει την καλυπτόμενη περιοχή (μέγ. 
300 ha / 740 ac). Η καταγραφή κάλυψης είναι χρήσιμη για εμφάνιση της περιοχής που 
έχετε ήδη επισκεφτεί και της ποσότητας του εδάφους που έχει καλυφθεί. Όταν χρησιμο-
ποιηθεί με το χαρακτηριστικό ορίου αγροτεμαχίου, η καταγραφή κάλυψης μπορεί να 
υπολογίσει πόσο έδαφος θαπρέπει ακόμα να καλυφθεί.

Καταγραφή 
Κάλυψης

Για να καταγράψετε την κάλυψη, ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα:

1. Για να ενεργοποιήσετε την κάλυψη επιλέξτε 

. Εάν δεν κινείστε η κάλυψη δεν θα ενεργο-

ποιηθεί, αλλά θα γίνει παύση όπως φαίνεται.

 Εάν τα κουμπιά του μενού δεν είναι ορατά, 
αγγίξτε την οθόνη.

2. Από την στιγμή που έχετε ξεκινήσει να κινείστε 
και έχετε καλύψει κάποιο έδαφος, το σύστημα θα 
εμφανίσει το έδαφος που έχει καλυφθεί με μπλέ 
χρώμα.
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 • Όταν το όχημα δεν κινείται, η κάλυψη μπορεί να αλλαχθεί μεταξύ off και paused 

πιέζοντας . 

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

πιέζοντας .

3. Εάν σταματήσετε το όχημα, ενώ η κάλυψη είναι 
ενεργοποιημένη θα γίνει ξανά παύση.
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4.8 Όρια Αγροτεμαχίου

Επισκόπηση Με την καταγραφή ενός ορίου αγροτεμαχίου ο χειριστής είναι σε θέση να προσδιορίσει με 
ακρίβεια, την ποσότητα των προϊόντων που απαιτούνται για το αγροτεμάχιο. Αυτό μειώνει 
σημαντικά τα απόβλητα και τα προβλήματα που σχετίζονται με τη διάθεση πλεοναζόντων 
προϊόντων.

Καταγραφή ορίου 
αγροτεμαχίου

Για να ορίσετε ένα όριο αγροτεμαχίου, ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα:
1. Για να ορίσετε ένα όριο πεδίου μεταβείτε στην κύρια οθόνη πλοήγησης πεδίου και 

επιλέξτε .

2. Στην συνέχεια θα έχετε την επιλογή να ορίσετε το όριο στην αριστερή πλευρά της 
υλοποίησης, στο κέντρο όπου  βρίσκεται η κεραία GPS ή στην δεξιά πλευρά της 
υλοποίησης. Αυτές οι τρεις επιλογές αναπαρίστανται από τα ακόλουθα τρία κουμπιά:
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3. Ακουμπήστε το κουμπί που ταιριάζει με την τρέχουσα εργασία που κάνετε.

4. Οδηγήστε γύρω από το όριο πεδίου, το μονοπάτι θα καταγραφεί και θα  εμφανιστεί 
στην οθόνη.

5. Καθώς προσεγγίζετε την αρχή του ορίου θα αναβοσβήσει το κουμπί Close Boundary 

 Μπορείτε να επιλέξετε  και το όριο θα κλείσει με ενώνοντας το τρέχον σημείο 

καταγραφής ορίου με την αρχή της εγγραφής ορίου.

6. Αφού κλείσετε το όριο θα μεταβείτε στην οθόνη πληροφοριών, που θα εμφανίζει το 
εμβαδόν εντός των ορίων. 

a) Αριστερή πλευρά
b) Σημείο κεραίας
c) ∆εξιά πλευράmojoMINI_2_011

a b c
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 • Το όριο μπορεί να κλείσει αυτόματα εάν οδηγήσετε κατά μήκος της αρχής του ορίου.

• Μπορείτε να ορίσετε ένα πρότυπο καθοδήγησης, καθώς επίσης και αρχή και τέλος 
καταγραφής κάλυψης, ενώ καταγράφετε ένα όριο.

--- Επεξεργασμένη περιοχή (ha)
--- Συνολική έκταση αγροτεμαχίου (ha)
--- Επεξεργασμένη περιοχή (ac)
--- Συνολική έκταση αγροτεμαχίου (ac)
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4.9 Συνέχιση Τελευταίου Αγροτεμαχίου

Επισκόπηση Εάν σταματήσετε να εργάζεστε πριν ολοκληρώσετε ένα αγροτεμάχιο μπορείτε εάν θέλετε 
να επιστρέψετε και να συνεχίσετε με αυτό το αγροτεμάχιο. Αυτή η κατάσταση μπορεί 
επίσης να εφαρμοστεί εάν απενεργοποιήσετε το mojoMINI 2 πριν ολοκληρώσετε το αγρο-
τεμάχιο. Η επιλογή τελευταίο αγροτεμάχιο επιτρέπει στο χειριστή να συνεχίσει ακριβώς 
από εκεί που σταμάτησε. Η επισκόπηση αγροτεμαχίου δίνει στο χειριστή μια γρήγορη 
υπενθύμιση του σχήματος του αγροτεμαχίου και των περιοχών που δεν έχουν καλυφθεί.

Συνέχιση Αγροτεμα-
χίου, βήμα-προς-
βήμα

Για να συνεχίσετε να εργάζεστε σε ένα αγροτεμάχιο, ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα:

1. Στην αρχική οθόνη καθοδήγησης πεδίου 

επιλέξτε .

2. Εμφανίζεται μια από άνω προς κάτω όψη της 
εργασίας που έχει γίνει πριν απενεργοποιηθεί το 

mojoMINI 2. Επιλέξτε  για να συνεχίσετε. 
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 Η οθόνη συνέχισης τελευταίου αγροτεμαχίου εμφανίζει πόση περιοχή έχει ήδη καλυφθεί 
και την υπολειπόμενη περιοχή εντός του ορίου. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για υπολο-
γισμό του προϊόντος που απομένει να εφαρμοστεί σε αυτό το αγροτεμάχιο.

3. Στην συνέχεια θα μεταβείτε στην οθόνη κύριας πλοήγησης, όπου μπορείτε να συνε-
χίσετε να εργάζεστε.

 Όταν συνεχίσετε το τελευταίο αγροτεμάχιο είναι δυνατόν η γραμμή να μην είναι στην ίδια 
θέση. Αυτό μπορεί να διορθωθεί χρησιμοποιώντας την ώθηση (ανατρέξτε στο "4.11 
Ώθηση").
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4.10 Εξαγωγή ∆εδομένων

Επισκόπηση Η εξαγωγή δεδομένων επιτρέπει στο χρήστη να εξάγει τα τρέχοντα δεδομένα γραμμών 
πορείας, ορίου αγροτεμαχίου και δεδομένων κάλυψης ως αρχείου KML, στην κάρτα micro 
SD του mojoMINI 2.

Με χρήση ενός προσωπικού υπολογιστή μπορούν να προβληθούν KML αρχεία χρησιμο-
ποιώντας το Google Earth.

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει μια κάρτα micro SD στο mojoMINI 2.

�ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή τη συσκευή, η κάρτα 
πρέπει να τοποθετείται ή αφαιρείται μόνο όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

�ΠΡΟΣΟΧΗ Προσέξτε κατά την εισαγωγή της κάρτας. Η κάρτα πρέπει να εισαχθεί στο σωστό προσα-
νατολισμό για να προληφθεί η μόνιμη βλάβη στην κάρτα ή τη συσκευή.
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Εξαγωγή δεδομένων Για να εξάγετε τα τρέχοντα δεδομένα γραμμών πορείας, τα όρια του αγροτεμαχίου και τα 
δεδομένα κάλυψης, ακολουθείστε τα ακόλουθα βήματα:

1. Στην κύρια οθόνη πλοήγησης, πατήστε το κουμπί 

treatment .

Εμφανίζεται η οθόνη Αγροτεμάχιο.

2. Πιέστε το κουμπί Συνέχιση τελευταίου αγροτε-

μαχίου .

Η οθόνη Συνέχιση αγροτεμαχίου εμφανίζεται με 
την τρέχουσα κάλυψη χαρτών και όριων, εφόσον 
έχουν δημιουργηθεί.

3. Πατήστε το κουμπί Εξαγωγή  για να εξάγετε 

τα δεδομένα στην κάρτα micro SD του 
mojoMINI 2.

Μια κλεψύδρα εμφανίζεται για λίγο, ενώ η 
εξαγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη.
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 Εάν δεν έχει τοποθετηθεί μια κάρτα micro 
SD στο mojoMINI 2, ή η κάρτα SD είναι 
κατεστραμμένη, εμφανίζεται μια οθόνη 
σφάλματος.

4. Πατήστε το κουμπί  για να επιστρέψετε στην 
κύρια οθόνη του συστήματος πλοήγησης.
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4.11 Ώθηση

Ρύθμιση της 
απόκλισης θέσης

Όταν συνεχίσετε το τελευταίο αγροτεμάχιο είναι δυνατόν η γραμμή πορείας να μην είναι 
στην ίδια θέση λόγω απόκλισης στην θέση GPS. Η ώθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
να επανευθυγραμμίσει τις γραμμές πορείας και τα δεδομένα κάλυψης στη σωστή θέση 
στο αγροτεμάχιο.

 Κακή ευθυγράμμιση μπορεί να εμφανιστεί, όταν το όχημα είναι στην σωστή θέση αλλά οι 
γραμμές, η κάλυψη και το όριο στο mojoMINI 2 δεν είναι στην σωστή θέση. 

1. Τοποθετήστε το όχημα στα ίχνη ρόδας ενός προηγούμενου ολοκληρωμένου περά-
σματος.

2. Στην οθόνη κύριας πλοήγησης, ακουμπήστε στην 
φωτιζόμενη μπάρα στο άνω τμήμα της οθόνης.
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3. Ακουμπήστε στο κουμπί ώθηση .

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

Επισκόπηση Τα συστήματα SBAS (Space Based Augmentation Systems) μπορούν να ρυθμιστούν για 
χρήση από το mojoMINI 2 ως πηγή διόρθωσης για τα δεδομένα θέσης, για τις περιοχές 
που υποστηρίζουν SBAS.

Ανάλογα με τη θέση που χρησιμοποιείται από το σύστημα, καθώς επίσης και τις ρυθμίσεις 
του mojoMINI 2, ορισμένοι χρήστες μπορεί να παρατηρήσουν διαφορετική απόδοση 
ανάλογα με το αν χρησιμοποιούν ή όχι SBAS (τα οποία περιλαμβάνουν WAAS στη Βόρεια 
Αμερική και EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) στην 
Ευρώπη).

 Ένα αρχείο ρυθμίσεων SBAS μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να τροποποιηθεί 
για να επιτρέψει μελλοντικές μεταβολές των δορυφόρων που θα χρησιμοποιού-
νται από τους παρόχους SBAS. Ανατρέξτε στη σελίδα Leica mojoMINI 2 
Downloads στο www.virtualwrench.com για περισσότερες πληροφορίες.
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Ενεργοποίηση/ 
απενεργοποίηση 
SBAS, βήμα-προς-
βήμα

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποίησετε  το SBAS, εκτελεί τα ακόλουθα βήματα:

1. Στην κύρια οθόνη πλοήγησης, επιλέξτε το εικο-

νίδιο ρυθμίσεις .

Εμφανίζεται η οθόνη Ρυθμίσεις.

Η οθόνη ρυθμίσεων περιλαμβάνει ένα κουμπί 
λειτουργίας SBAS που έχει τρεις πιθανές κατα-
στάσεις:

 - SBAS Off

 - SBAS On: EGNOS

 - SBAS On: WAAS

2. Για να επιλέξετε τη λειτουργία SBAS που είναι κατάλληλη για το σύστημά σας, 
πατήστε το κουμπί λειτουργίας SBAS μέχρι να εμφανιστεί το κατάλληλο κουμπί.

3. Για να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη πλοήγησης, πατήστε το πλήκτρο επιστροφής 
στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.
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5 Φροντίδα και Μεταφορά

5.1 Μεταφορά

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

Μεταφορά, διάθεση 
μπαταριών

Κατά τη μεταφορά ή αποστολή μπαταριών, ο υπεύθυνος του οργάνου πρέπει να είναι 
βέβαιος ότι τηρούνται οι ισχύοντες εθνικοί και διεθνείς κανονισμοί. Πριν τη μεταφορά ή τη 
διακίνηση ενημερώστε τον τοπικό υπεύθυνο μεταφοράς ή την μεταφορική εταιρία.
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5.2 Αποθήκευση

Προϊόν Προσέχετε τα επιτρεπτά όρια θερμοκρασίας κατά την αποθήκευση του εξοπλισμού, ειδικά 
το καλοκαίρι εάν ο εξοπλισμός βρίσκεται μέσα σε κάποιο μεταφορικό μέσο. Ανατρέξτε στο 
"7 Τεχνικά Χαρακτηριστικά" για πληροφορίες σχετικές με τα όρια θερμοκρασίας κατά την 
αποθήκευση.
Για την αποθήκευση σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης reset στην οθόνη του mojoMINI 2 
βρίσκεται στη θέση OFF, για να αποφύγετε την αποφόρτιση της εσωτερικής μπαταρίας.

Μπαταρίες Li-Ion • Ανατρέξτε στο "7 Τεχνικά Χαρακτηριστικά" για πληροφορίες σχετικές με το θερμοκρα-
σιακό εύρος αποθήκευσης.

• Συνιστάται ένα θερμοκρασιακό εύρος αποθήκευσης από 0 έως +30°C/+32 έως 86°F 
σε στεγνό περιβάλλον, για να ελαχιστοποιηθεί η αποφόρτιση της μπαταρίας.

• Στη συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης, οι μπαταρίες που περιέχουν ποσοστό 
φόρτισης 10%έως 50% μπορούν να αποθηκευτούν για διάστημα πάνω από ένα 
χρόνο. Μετά από αυτή τη περίοδο αποθήκευσης οι μπαταρίες πρέπει να επαναφορ-
τιστούν.

• Μετά την αποθήκευση επαναφορτίστε τις μπαταρίες πριν την χρήση.
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5.3 Καθαρισμός και στέγνωμα

Προϊόν και Παρελκό-
μενα

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

Υγρά προϊόντα Στεγνώστε το προϊόν, τη βαλίτσα μεταφοράς, τα ένθετα αφρώδους υλικού και τα παρελ-
κόμενα σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη από 40°C/104°F και καθαρίστε τα. Μην τοποθε-
τείτε το όργανο στη βαλίτσα εάν δεν έχει στεγνώσει εντελώς. Κλείνετε πάντα τη θήκη μετα-
φοράς κατά τη χρήση στο πεδίο.

Καλώδια και ρευμα-
τολήπτες

∆ιατηρείτε τους ρευματολήπτες (φις) καθαρούς και στεγνούς. Φυσήξτε τυχόν σκόνη που 
βρίσκεται στους ρευματολήπτες των καλωδίων σύνδεσης. 
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6 Οδηγίες Ασφάλειας

6.1 Γενική Εισαγωγή

Περιγραφή • Οι παρακάτω οδηγίες δίνουν την δυνατότητα στον υπεύθυνο, αλλά και στο χρήστη 
του οργάνου να προβλέπει και να προλαμβάνει τυχόν κινδύνους που απορρέουν από 
τη λειτουργία του.

• Ο υπεύθυνος του οργάνου πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι οι χρήστες κατανοούν και 
τηρούν τις οδηγίες.
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6.2 Προοριζόμενη χρήση

Επιτρεπτή χρήση • Καθοδήγηση πεδίου.

• Μετάδοση δεδομένων σε εξωτερικές συσκευές.

• Μέτρηση δεδομένων raw και υπολογισμός συντεταγμένων χρησιμοποιώντας δορυ-
φορικά σήματα.

∆υσμενής χρήση • Χρήση του προϊόντος χωρίς οδηγίες.

• Χρήση εκτός των σχετικών αποδεκτών ορίων.

• Απενεργοποίηση των συστημάτων ασφαλείας.

• Αφαίρεση των ειδοποιήσεων κινδύνου.

• Άνοιγμα του προϊόντος χρησιμοποιώντας εργαλεία.

• Τροποποίηση ή μετατροπή του προϊόντος.

• Χρήση μετά από υπεξαίρεση.

• Χρήση των προϊόντων με προφανή αναγνωρίσημη ζημία ή ελάττωμα.

• Χρήση με παρελκόμενα από άλλους κατασκευαστές χωρίς την εκ΄των προτέρων 
σαφή έγκριση από τη Leica Geosystems.

• Ανεπαρκής προφυλάξεις στον χώρο εργασίας.
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�ΠΡΟΕΙ∆Ο-
ΠΟΙΗΣΝ

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

�ΠΡΟΕΙ∆Ο-
ΠΟΙΗΣΝ

Μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση της αγροτικής συσκευής με στερέωση ή εγκατάσταση 
του προϊόντος μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία και την ασφάλεια της συσκευής.
Προφυλάξεις:
Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του μηχανήματος. Εάν δεν διατίθενται κατάλ-
ληλη λειτουργία, ρωτήστε τον κατασκευαστή για οδηγίες πριν την στερέωση ή την εγκατά-
σταση του προϊόντος.

6.3 Περιορισμοί χρήσης

Περιβάλλον Κατάλληλο προς χρήση σε ατμοσφαιρικές συνθήκες φιλικές προς τον άνθρωπο: δεν 
ενδείκνυται προς χρήση σε επικίνδυνο ή εκρηκτικό περιβάλλον.

�ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ Ο υπεύθυνος για το όργανο πρέπει να απευθύνεται στους τοπικούς φορείς ασφαλείας και 
σε ειδικούς σε θέματα ασφάλειας πριν την εργασία επικίνδυνες περιοχές, ή κοντά σε 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή παρόμοιες καταστάσεις.
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6.4 Ευθύνες

Κατασκευαστής του 
προϊόντος

Η Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, στο εξής αναφερόμενη ως Leica 
Geosystems, είναι υπεύθυνη για την προμήθεια του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του 
εγχειρίδιου χρήσης και των αυθεντικών παρελκομένων, σε απόλυτα ασφαλή κατάσταση.

Οι κατασκευαστές 
παρελκομένων μη 
Leica Geosystems

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

Ο υπεύθυνος για το 
όργανο

Ο υπεύθυνος για το όργανο έχει τα εξής καθήκοντα:
• Να κατανοήσει τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στο όργανο και τις οδηγίες 

στο εγχειρίδιο χρήσης.

• Να εξοικειωθεί με τους τοπικούς κανονισμούς που αφορούν στην πρόληψη ατυχη-
μάτων.

• Να ενημερώσει τη Leica Geosystems αμέσως εάν το προϊόν και η εφαρμογή κατα-
στούν ανασφαλή.

• Να εξασφαλίσει ότι οι εθνικές νομοθεσίες, κανονισμοί και όροι για τη λειτουργία των 
ραδιοφωνικών πομπών είναι σεβαστοί.

�ΠΡΟΕΙ∆Ο-
ΠΟΙΗΣΝ

Ο υπεύθυνος του οργάνου πρέπει να εξασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες. 
Το άτομο αυτό είναι υπόλογο για την εκπαίδευση και αξιοποίηση του προσωπικού που χρησι-
μοποιεί το όργανο, καθώς και για την ασφάλεια του οργάνου, όταν χρησιμοποιείται.
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6.5 Κίνδυνοι κατά τη χρήση

�ΠΡΟΕΙ∆Ο-
ΠΟΙΗΣΝ

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

�ΠΡΟΣΟΧΗ Προσέχετε για τυχόν εσφαλμένα αποτελέσματα κατά τις μετρήσεις εάν το όργανο έχει 
υποστεί πτώση, έχει τύχει κακής μεταχείρισης, έχει τροποποιηθεί, μεταφερθεί ήαποθη-
κευτεί για μεγάλες περιόδους.
Προφυλάξεις:
∆ιεξάγετε περιοδικά δοκιμαστικές μετρήσεις και εφαρμόζετε τις ρυθμίσεις στο χώρο εργα-
σιών που υποδεικνύονται στο εγχειρίδιο χρήσης, ειδικά μετά από "σκληρή" χρήση του 
οργάνου, καθώς και πριν και μετά από σημαντικές μετρήσεις.

�ΠΡΟΕΙ∆Ο-
ΠΟΙΗΣΝ

Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται με παρελκόμενα, π.χ. κοντάρια, σταδίες, στυλαιούς, αυξά-
νεται ο κίνδυνος κεραυνοβόλησης.
Προφυλάξεις:
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μια σφοδρή καταιγίδα.
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�ΠΡΟΕΙ∆Ο-
ΠΟΙΗΣΝ

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

�ΠΡΟΕΙ∆Ο-
ΠΟΙΗΣΝ

Τα προϊόντα αυτά επιτρέπεται να επιδιορθωθούν μόνο σε εξουσιοδοτημένα καταστήματα 
service της Leica Geosystems.

�ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται με το όργανο δεν είναι σωστά στερεωμένα, 
καιτο όργανο υποβληθεί σε μηχανική κρούση, π.χ.χτύπημα ή πτώση, το όργανο μπορεί 
να υποστεί ζημιά ή τοπροσωπικό ενδέχεται να τραυματιστεί.
Προφυλάξεις:
Κατά την τοποθέτηση του προϊόντος, σιγουρευτείτε ότι ο παρελκόμενος εξοπλισμός έχει 
προσαρμοστεί, ασφαλιστεί και συνδεθεί σωστά στην θέση του.
Προστατεύστε το όργανο από μηχανικές κρούσεις.

�ΠΡΟΣΟΧΗ Το προϊόν χρησιμοποιεί το σήμα GPS P-Code, το οποίο σύμφωνα με την πολιτική των 
ΗΠΑ μπορεί να απενεργοποιηθεί χωρίς προειδοποίηση
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�ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά τη μεταφορά ή τη διάθεση των μπαταριών στα απορρίμματα, είναι πιθανές τυχόν 
μηχανικές παρεμβολές να αποτελέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς.
Προφυλάξεις:
Πριν μεταφέρετε το προϊόν ή το εναποθέσετε, αποφορτίστε τις μπαταρίες λειτουργώντας 
το προϊόν έως ότου οι μπαταρίες αποφορτιστούν.
Κατά τη μεταφορά ή αποστολή των μπαταριών, ο υπεύθυνος του προϊόντος πρέπει να 
διασφαλίζει ότι τηρούνται οι ισχύοντες εθνικοί και διεθνείς κανόνες και κανονισμοί. Πριν τη 
μεταφορά ή τη διακίνησηενημερώστε τον επιβάτη σας ή την μεταφορική σας εταιρία.

�ΠΡΟΣΟΧΗ Η εγκατάσταση κοντά σε μηχανικά κινούμενων στοιχεία μπορεί να προκαλέσει ζημία στο 
προϊόν.
Προφυλάξεις:
Απομακρύνετε τα μηχανικά κινούμενα στοιχεία όσο το δυνατόν πιο μακριά και καθορίστε 
μια ασφαλή ζώνη εγκατάστασης.

�ΠΡΟΣΟΧΗ Προσέχετε την ανεπαρκή παρακολούθηση εάν η συσκευή είναι ελαττωματική, όπως για 
παράδειγμα μετά από σύγκρουση ή άλλα συμβάντα καταστροφής ή τροποποιήσεις στο 
μηχάνημα.
Προφυλάξεις:
Πραγματοποιήστε περιοδικές μετρήσεις ελέγχου και ρυθμίσεις πεδίου στο μηχάνημα 
όπως καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Χρήσης.
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�ΠΡΟΕΙ∆Ο-
ΠΟΙΗΣΝ

Ενώ παρακολουθείτε ή πλοηγείτε το μηχάνημα μπορούν να συμβούν ατυχήματα λόγω 
των εξής: α) ο χειριστής δεν έδωσε προσοχή στον περιβάλλοντα χώρο (πρόσωπα, 
χαντάκια, κυκλοφορία, κλπ), ή β) δυσλειτουργίες (ενός στοιχείου του συστήματος, παρεμ-
βολή, κλπ.).
Προφυλάξεις:
Ο χειριστής θεωρεί ότι το μηχάνημα λειτουργεί, καθοδηγείται και παρακολουθείται από 
έναν εξειδικευμένο χρήστη (π.χ. έναν διπλωματούχο οδηγό). Ο χρήστης πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να λάβει επείγουσες ενέργειες, για παράδειγμα μία επείγουσα στάση.

�ΠΡΟΕΙ∆Ο-
ΠΟΙΗΣΝ

Οι μπαταρίες που δεν συνίστανται από την Leica Geosystems μπορεί να καταστραφούν-
κατά τη φόρτιση ή αποφόρτιση. Μπορεί να καούν και να εκραγούν.
Προφυλάξεις:
Να φορτίζετε και να αποφορτίζετε μόνο μπαταρίες που συνιστώνται από την Leica 
Geosystems.

�ΠΡΟΕΙ∆Ο-
ΠΟΙΗΣΝ

Χρησιμοποιώντας έναν φορτιστή μη προτεινόμενο από την Leica Geosystems ενδέχε-
ταινα καταστρέψει τις μπαταρίες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.
Προφυλάξεις:
Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές προτεινόμενους από την Leica Geosystems, για να φορτί-
σετε τις μπαταρίες.
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�ΠΡΟΕΙ∆Ο-
ΠΟΙΗΣΝ

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

�ΠΡΟΕΙ∆Ο-
ΠΟΙΗΣΝ

Βραχυκυκλωμένοι ακροδέκτες μπορούν να υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν τραυ-
ματισμό ή πυρκαγιά, όπως για παράδειγμα κατά την αποθήκευση ή την μεταφορά μπατα-
ριών στις τσέπες και ενώ οι ακροδέκτες των μπαταριών έρθουν σε επαφή με κοσμήματα, 
κλειδιά, μεταλλικό χαρτί ή άλλα μέταλλα.
Προφυλάξεις:
Σιγουρευτείτε ότι οι ακροδέκτες των μπαταριών δεν έρχονται σε επαφή με μεταλλικά αντι-
κείμενα.
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�ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται με παρελκόμενα, π.χ. κοντάρια, σταδίες, στυλαιούς, αυξά-
νεται ο κίνδυνος κεραυνοβόλησης. Υπάρχει επίσης κίνδυνος από υψηλές τάσεις κοντά σε 
γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας. Κεραυνοί, διαρροές τάσεις, ή η επαφή με γραμμές τροφο-
δοσίας μπορεί να προκαλέσει ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο.

Προφυλάξεις:
• Μην χρησιμοποείται το προϊόν σε καταιγίδα, γιατί μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος 

κεραυνοβόλησης.

• Σιγουρευτείτε ότι παραμένετε σε μια ασφαλή απόσταση από τις ηλεκτρικές εγκατα-
στάσεις. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κάτω ακριβώς ή σε γειτνίαση με γραμμέςηλε-
κτρικού ρεύματος. Εάν είναι απαραίτητο να εργαστείτε σε ένα τέτοιο περιβάλλον, 
επικοινωνήστε πρώτα με τις αρχές ασφαλείας που είναι αρμόδιες για τις ηλεκτρικέςε-
γκαταστάσεις και ακολουθήστε τις οδηγίες τους.

• Για να αποφύγετε ζημίες από έμμεσους κεραυνούς (κορύφωση τάσεων) στα καλώδια, 
για παράδειγμα η κεραία, τροφοδοσία ή modem θα πρέπει να προστατεύεται με 
κατάλληλα προστατευτικά στοιχεία, όπως αλεξικέραυνο Αυτές οι εγκαταστάσεις θα 
πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

• Εάν υπάρχει ο κίνδυνος μιας καταιγίδας, ή εάν ο εξοπλισμός πρόκειται να παραμείνει 
αχρησιμοποίητος και χωρίς επιτήρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, προστατέψτε το 
προϊόν σας για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα επιπρόσθετα αποσυνδέοντας όλα 
ταστοιχεία του συστήματος και αποσυνδέοντας και συνδέοντας καλώδια και καλώδι-
ατροφοδοσίας.
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�ΠΡΟΕΙ∆Ο-
ΠΟΙΗΣΝ

Σε περίπτωση ακατάλληλης διάθεσης του εξοπλισμού στα απορρίματα, ενδέχεται να 
συμβούν τα εξής:
• Σε περίπτωση καύσης των εξαρτημάτων από πολυμερές, εκλύονται δηλητηριώδηα-

έρια επιβλαβή για την υγεία.

• Εάν οι μπαταρίες υποστούν ζημιά ή υπερθερμανθούν, ενδέχεται να εκραγούν και να 
προκαλέσουν χημική δηλητηρίαση, έγκαυμα, οξείδωση, ρύπανση του περιβάλλοντος 
ή όλα τα παραπάνω.

• Τυχόν πλημμελής διάθεση του εξοπλισμού στα απορρίμματα ενδέχεται να επιτρέψει 
σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα να χρησιμοποιήσουν το όργανο αντίθετα με τους κανο-
νισμούς, με κίνδυνο των ίδιων και τρίτων σε σοβαρό τραυματισμό και πρόκληση 
ρύπανσης του περιβάλλοντος

Προφυλάξεις:

Πληροφορίες σχετικά με την ειδική μεταχείριση και τη διαχείριση διάθεσης του προϊόντος 
μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα της Leica Geosystems στη διεύθυνση 
http://www.leica-geosystems.com/treatment ή από τον Leica Geosystems αντιπρόσωπο.

Το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται στα συνηθισμένα απόβλητα. Η διάθεσή του 
προϊόντος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς που ορίζει η πολι-
τεία. ∆εν πρέπει να επιτρέπεται η πρόσβαση στο όργανο από μη εξουσιοδοτη-
μένο προσωπικό.
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6.6 Electromagnetic Compatibility EMC

Περιγραφή Ο όρος "Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα" χρησιμοποιείται, για να δηλώσει την ικανότητα 
του οργάνου να λειτουργεί σωστά σε ένα περιβάλλον, όπου υπάρχει ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία και ηλεκτροστατικές εκκενώσεις, χωρίς να προκαλεί ηλεκτρομαγνητικέςπα-
ρεμβολές σε άλλα μηχανήματα.

�ΠΡΟΕΙ∆Ο-
ΠΟΙΗΣΝ

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε άλλα μηχανή-
ματα.

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

�ΠΡΟΣΟΧΗ Υπάρχει ο κίνδυνος παρεμβολών με άλλα όργανα, εάν το προϊόν χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών, για παράδειγμα υπολογιστές πεδίου, 
προσωπικοί υπολογιστές, ασύρματοι, μη τυποποιημένα καλώδια ή εξωτερικές μπαταρίες.
Προφυλάξεις:
Χρησιμοποιείτε μόνο τον εξοπλισμό και τα εξαρτήματα που προτείνει η Leica 
Geosystems. Όταν χρησιμοποιούνται μαζί με το προϊόν πληρούν τις αυστηρές απαιτήσεις 
που ορίζουν οι κατευθυντήριες οδηγίες και τα πρότυπα. Όταν χρησιμοποιείτε υπολογιστές 
και ασυρμάτους, πρέπει να δίνετε προσοχή στις πληροφορίες του κατασκευαστή σχετικά 
με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.
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�ΠΡΟΣΟΧΗ Οι παρεμβολές που δημιουργούνται από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ενδέχεται να 
έχουν ως αποτέλεσμα λανθασμένες μετρήσεις. Παρά το γεγονός ότι το προϊόν τηρεί τους 
αυστηρούς κανονισμούς και πρότυπα που ισχύουν σχετικά, η Leica Geosystems δεν 
δύναται να εξαιρέσει εντελώς το ενδεχόμενο δημιουργίας παρεμβολώνστο προϊόν από 
ισχυρή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, για παράδειγμα από κοντινούς αναμεταδότες ραδι-
οφώνου, ασυρμάτους, ή γεννήτριες diesel.
Προφυλάξεις:
Ελέγχετε την αληθοφάνεια των αποτελεσμάτων μέτρησης που προκύπτουν υπό τέτοιες 
συνθήκες.

�ΠΡΟΕΙ∆Ο-
ΠΟΙΗΣΝ

Εάν το προϊόν λειτουργεί με καλώδια, τα οποία είναι συνδεδεμένα μόνο σε ένα από τα δύο 
άκρα τους, ενδέχεται να υπάρξει υπέρβαση του επιτρεπόμενου επιπέδου ηλεκτρομαγνη-
τικής ακτινοβολίας και να εμποδιστεί η σωστή λειτουργία άλλων προϊόντων.
Προφυλάξεις:
Κατά τη χρήση του προϊόντος, η σύνδεση των καλωδίων πρέπει να γίνεται και στις δύο 
άκρες.
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Ασύρματοι ή κινητά 
τηλέφωνα

Χρήση του προϊόντος με ασύρματο ή κινητά τηλέφωνα:

�ΠΡΟΕΙ∆Ο-
ΠΟΙΗΣΝ

Η Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε άλλους εξοπλι-
σμούς, σε εγκαταστάσεις, σε ιατρικές συσκευές, για παράδειγμα βηματοδότες ή ακουστικά 
βαρυκοιίας καθώς και σε αεροσκάφη. Μπορεί επίσης να επηρεάσει ανθρώπους και ζώα.
Προφυλάξεις:
Παρόλο που το προϊόν πληρεί τους αυστηρούς κανονισμούς και πρότυπα που ισχύουν, η 
Leica Geosystems δεν μπορεί να αποκλείσει εντελώς την πιθανότητα να επιδράσει σε 
άλλο εξοπλισμό, σε ανθρώπους ή ζώα.
• Μη λειτουργείτε το προϊον με ασύρματο ή κινητό τηλέφωνο κοντά σε βενζινάδικα ή 

χημικές εγκαταστάσεις, ή σε άλλες περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

• Μη λειτουργείτε το προϊόν με ασύρματο ή κινητό τηλέφωνο κοντά σε ιατρικό 
εξοπλισμό.

• Μη λειτουργείτε το προϊόν με ασύρματο ή κινητό τηλέφωνο στο αεροπλάνο.
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6.7 ∆ήλωση FCC, Εφαρμόσιμη στις Η.Π.Α.)

�ΠΡΟΕΙ∆Ο-
ΠΟΙΗΣΝ

Αυτή η συσκευή είναι σε συμμόρφωση με το Τμήμα 15 των Κανονισμών FCC. Η 
λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. αυτή η συσκευή δε μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και

2. αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή ληφθεί, συμπεριλαμ-
βανομένης της παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.

Ο εξοπλισμός έχει υποβληθεί σε όλους τους ελέγχους και έχει διαπιστωθεί ότι πληροί τους 
περιορισμούς περί ψηφιακών συσκευών κατηγορίας B, όπως ορίζει το άρθρο 15 των 
κανονισμών FCC (Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών).
Οι εν λόγω περιορισμοί έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι 
επιβλαβών παρεμβολών σε εγκαταστάσεις εντός κατοικημένου χώρου.
Ο παρών εξοπλισμός δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυ-
χνότητας και τυχόν εγκατάσταση και χρήση που αντίκειται στις οδηγίες μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται 
εγγύηση περί μη πρόκλησης παρεμβολών σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.

Σε περίπτωση που ο παρών εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές σε τηλεοπτικές 
ή ραδιοφωνικές λήψεις, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί ενεργοποιώντας και απενερ-
γοποιώντας τον αντίστοιχο εξοπλισμό, συνιστάται στο χρήστη να επιχειρήσει να εξαλείψει 
τις παρεμβολές χρησιμοποιώντας κάποια ή κάποιες από τις παρακάτω μεθόδους:
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�ΠΡΟΕΙ∆Ο-
ΠΟΙΗΣΝ

Τυχόν μετατροπές ή τροποποιήσεις οι οποίες δεν είναι ρητά αποδεκτές από τη Leica 
Geosystems ενδέχεται να οδηγήσουν στην ακύρωση της άδειας χρήσης του εξοπλισμού 
από το χρήστη.

• Επαναπροσανατολισμό ή επανατοποθέτηση της κεραίας λήψης.

• Αύξηση της απόστασης μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.

• Σύνδεση του εξοπλισμού στην έξοδο κυκλώματος διαφορετικού από αυτό που είναι 
συνδεδεμένος ο δέκτης.

• Λήψη συμβουλών από τον αντιπρόσωπο ή από έμπειρο τεχνικό τηλεοράσεων/ραδι-
οφώνων.



86Leica mojoMINI 2, Οδηγίες Ασφάλειας

6.8 Ετικέτες

Ετικέτες 
mojoMINI 2

Ετικέτες 
GeoSpective 2 smart 
antenna

S/N: XXXXXXXXXX

Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg

Switzerland
Made in ________

Article:817532   Power:DC 5V    1.5A
Type:

N18771mojoMINI_2_013

GEOSPECTIVE-2[LEICAG]

XXXX00000000X
HW Rev: X.XX
Made in Canada

P/N:01019256
Leica Art. No.:817528

Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Switzerland N18771

Input:
8 - 36 V
Max 425 mA

25
This product is protected
by various U.S. patents.
See user documentation

mojoMINI_2_014
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7 Τεχνικά Χαρακτηριστικά

7.1 Παρουσίαση GeoSpective 2 Smart Antenna

Παρουσίαση Στοιχείο Περιγραφή

Κανάλια 10 GPS L1 + 4 GLONASS (με SBAS απενεργοποιημένα)
8 GPS L1 + 4 GLONASS (με SBAS ενεργοποιημένα)

Απόλυτη

Οριζοντιογραφική ακρίβεια 1 Αυτόνομο

SBAS

1.5 m

0.9 m2

Ακρίβεια μέτρησης L1 C/A κώδικας
L1 φέρουσα φάση

5 cm RMS(GPS), 35 cm RMS(GLO)
0.6 mm RMS(GPS), 1.5 mm 

RMS(GLO)

Μέγιστος ρυθμός δεδο-
μένων

Μετρήσεις
Θέση

έως 10 Hz
έως 10 Hz

Χρόνος για αρχική επίλυση Cold start3

Hot start4
< 85 s

< 55 s

Επαναπόκτηση σήματος L1 <1.0 s (τυπικά)

Ακρίβεια ώρας 20 ns RMS(GPS), 40 ns RMS(GLO)

Ακρίβεια ταχύτητας 0.05 m/s RMS
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1. Τυπικές τιμές. Οι καθορισμοί απόδοσης υπόκεινται στα χαρακτηριστικά του συστή-
ματος GPS, τη λειτουργική υποβάθμιση US DOD, ιονοσφαιρικές και τροποσφαιρικές 
συνθήκες, γεωμετρία δορυφόρων, μήκος γραμμής βάσης, επιδράσεις πολυανακλά-
σεων και την ύπαρξη εσκεμμένως ή τυχαίων πηγών παρεμβολής Η άδεια εξαγωγής 
περιορίζει τη λειτουργία σε μέγιστη ταχύτητα 515 μέτρα το δευτερόλεπτο.

2. μόνο GPS. Το ρολόι είναι ρυθμισμένο με βάση την ώρα του συστήματος GPS.

3. Τυπική τιμή. Χωρίς άλμανακ ή εφημερίδες και χωρίς κατά προσέγγιση θέση ή το 
χρόνο.

4. Τυπική τιμή. Έχει εισαχθεί η προσεγγιστική ώρα και έχουν αποθηκευτεί οι πρόσφατες 
εφημερίδες.
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7.2 Χαρ/κά GeoSpective 2 Smart Antenna

Ακροδέκτες 
εισόδου- εξόδου

 

* Κατά την παρακολούθηση των δορυφόρων GPS.

Προστασία ακρο-
δέκτη

Ακροδέκτης Περιγραφή

GeoSpective 2 COM/PWR +8 έως +36 V DC σε 2.5 W (τυπικό κατά την καταγραφή)*

θύρα Serial Com RS232 F συμβατότητα (μόνο σήματα Rx και Tx)

Προσομοιωμένη 
έξοδοςradar

Υψηλή= παροχή τάσης -0.5 V ελάχιστο 
Χαμηλή= 0.5 V ελάχιστο 
Φόρτωση= 3K Ohm ελάχιστο Προκαθορισμένο Βήμα 
Συχνότητας Radar 36.1 Hz/kph

Στοιχείο Πρότυπο Προστασίας

Ηλεκτρική διεξαγωγή/συνδυασμός ανοχή 
διαταραχής

ISO 7637:2002 (Επιβιώνει όλους τους 
τύπους παλμού)
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∆ιαστάσεις και 
βάρος

Περιβαλλοντικές 
προδιαγραφές

 

Βάρος:
490 g μέγιστο

Στοιχείο Προδιαγραφές

Θερμοκρασία Λειτουργίας -40°C έως +75°C 

Θερμοκρασία Αποθήκευσης -55°C έως +90°C 

Υγρασία MIL-STD-810G Μέθοδος 507.5 

Βύθιση MIL-STD-810G Μέθοδος 512.5  

∆όνηση Random MIL-STD-810G Μέθοδος 514.6 E-1 
Sinusoidal ASAE EP455, 5.15.2 Επίπεδο 1 
Shock MIL-STD-810 G Μέθοδος 516.6 
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7.3 mojoMINI 2 Προδιαγραφές

Τύπος Συσκευή πλοήγησης, 4.3” TFT με οθόνη αφής, 480 x 272 pixel ανάλυση

∆ιασυνδέσεις 1 x υποδοχή κάρτας micro SD
2 x RS-232 σειριακή σύνδεση (βάση)
1 x θύρα mini USB (USB 2.0)

Τροφοδοσία

∆ιαστάσεις και 
Βάρος

Τάση εισόδου: 12 έως 24 V σε cradle

Βάρος:
142 g περίπ.mojoMINI_2_012

73.2 mm

118.5 mm

16 mm
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Περιβαλλοντικές 
προδιαγραφές

 Στοιχείο Προδιαγραφές

Θερμοκρασία Λειτουργίας -10°C έως +60°C 

Θερμοκρασία Αποθήκευσης -20°C έως +70°C 

Υγρασία < 95% 
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7.4 Συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς

Συμμόρφωση με 
τους εθνικούς κανο-
νισμούς

Ζώνη συχνοτήτων 1575.42 ±3 MHz

Έξοδος τροφοδο-
σίας

Καθόλου

Κεραία Εσωτερική κεραία patch

• FCC Μέρος 15 (εφαρμόζεται στις ΗΠΑ).
∆ια του παρόντος, η Leica Geosystems AG, δηλώνει ότι το mojoMINI 2 και 
η GeoSpective 2 smartantenna είναι σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις και 
άλλες σχετικές κατευθύνσεις της Οδηγίας 1999/5/EC. Για να ανατρέξετε στη 
δήλωση συμμόρφωσης επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
http://www.leica-geosystems.com/ce.

• Για χώρες με διαφορετικούς εθνικούς κανονισμούς που δεν καλύπτονται από το FCC 
μέρος 15 απαιτείται προέγκριση πριν τη χρήση και λειτουργία.
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8 ∆ιεθνή έγγραφη εγγύηση, Σύμβαση άδειας 
λογισμικού

∆ιεθνής έγγραφη 
εγγύηση

Το προϊόν αυτό υποβάλλεται στους όρους και συνθήκες που περιγράφονται εκτενώς στην 
∆ιεθνή Περιορισμένη Εγγύηση την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα της 
Leica Geosystems στη διεύθυνση http://www.leica-geosystems.com/internationalwarranty 
ή να ζητήστε από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Leica Geosystems.

Η ανωτέρω εγγύηση είναι αποκλειστική και είναι στη θέση όλων των άλλων εγγυήσεων, 
όρων και συνθηκών, ρητών ή συνεπαγόμενων, είτε για αδίκημα είτε για εκμετάλλευση του 
νόμου, νομοθετημένες ή διαφορετικές, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων, όρων και 
συνθηκών εμπορευσιμότητας, υγείας για ειδικό σκοπό, ικανοποιητική ποιότητα και μη-
παράβαση, όλων αυτών που είναι αρνητικά καθορισμένα.

Σύμβαση άδειας 
λογισμικού

Αυτό το προϊόν περιέχει λογισμικό το οποίο είναι προεγκατεστημένο στο προϊόν, ή σας 
παρέχεται ξεχωριστά, ή μπορείτε να το καταβάσετε από το διαδίκτυο σύμφωνα με την εκ 
τωνπροτέρων εξουσιοδότηση της Leica Geosystems. Αυτό το λογισμικό προστατεύε-
ταιαπό copyright και άλλους νόμους και η χρήση του ορίζεται και ελέγχεται από τη Leica 
Geosystems - Σύμβαση Άδειας Λογισμικού, η οποία καλύπτει θέματα όπως, χωρίς να 
περιορίζεται σε αυτά, Πεδίο εφαρμογής της Άδειας, Εγγύηση, ∆ικαιώματα Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας, Περιορισμό της ευθύνης, Αποκλεισμός από άλλες διαβεβαιώσεις, ∆ιοικητικό 
∆ίκαιο και Τόπος ∆ικαιοδοσίας. Βεβαιωθείτε, ότι ανά πάσα στιγμή συμμορφώνεστε 
πλήρως με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης Άδειας Χρήσης Λογισμικού 
της Leica Geosystems.
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Αυτή η σύμβαση παρέχεται με όλα τα προϊόντα και μπορείτε να τη βρείτε και στην ιστοσε-
λίδα της Leica Geosystems στη διεύθυνση http://www.leica-geosystems.com/swlicense ή 
να τη ζητήσετε από τον αντιπρόσωπο της Leica Geosystems.

∆εν πρέπει να εγκαταστήσετε ή να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό χωρίς να έχετε διαβάσει 
και αποδεχτεί τους όρους και συνθήκες της Σύμβασης Άδειας Χρήσης Λογισμικού της 
Leica Geosystems. Εγκατάσταση ή χρήση του λογισμικού ή μέρους αυτού, συνεπάγεται 
και αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων μιας τέτοιας Σύμβασης Άδειας. Εάν δεν 
συμφωνείτε με ολόκληρο ή μέρος μιας τέτοιας σύμβασης άδειας, δεν πρέπει να κατεβά-
σετε, εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το λογισμικό και πρέπει να επιστρέψετε το μη 
χρησιμοποιημένο λογισμικό μαζί με το συνοδευτικό έγγραφο και το τιμολόγιο του προμη-
θευτή από όπου αγοράσατε το προϊόν μέσα σε δέκα (10) ημέρες, για να σας επιστραφεί 
όλο το ποσό του τιμολογίου.
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�ΠΡΟΕΙ∆Ο-
ΠΟΙΗΣΝ

Μην προσπαθήσετε ποτέ να διορθώσετε μόνοι σας τη συσκευή: είναι επικίνδυνο.

Πιθανά προβλήματα Οι ακόλουθες οδηγίες μπορεί να είναι χρήσιμες για την επίλυση απλών προβλημάτων. 
Εάν υποπτευθείτε ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά, απενεργοποιήστε αμέσως το προϊόν και 
αποσυνδέστε την παροχή τροφοδοσίας.

Πρόβλημα Πιθανή Αιτία Πιθανή Λύση

∆εν είναι δυνατή η ενεργο-
ποίησητου οργάνου.

Το mojoMINI 2 καλώδιο δεν 
είναι συνδεδεμένο με στο 
GeoSpective 2 καλωδίου.

Συνδέστε το mojoMINI 2 
καλώδιο στο GeoSpective 2 
καλωδίου χρησιμοποιώ-
ντας τις τετράγωνες γκρι 
υποδοχές.

Η μπαταρία χρειάζεταιεπα-
ναφόρτιση.

Εισάγετε το mojoMINI 2 
καλώδιο στο GeoSpective 2 
καλωδίου χρησιμοποιώ-
ντας τις τετράγωνες γκρι 
υποδοχές.
Επιβεβαιώστε ότι η πρίζα 
ρεύματος (θέση αναπτήρα) 
του αυτοκινήτου λειτουργεί.
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Το mojoMINI 2 έχει συνδε-
θείστο καλώδιο 
GeoSpective 2, και πιέζο-
ντας το κουμπί αναμονής 
δεν έχει κάποιαεπίδραση.

Το mojoMINI 2 δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο 
χρονικό διάστημα και ημπα-
ταρία έχει αποφορτιστεί 
πλήρως.
Ο διακόπτης τροφοδοσίας 
μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Γυρίστε το κλειδί ανάφλεξης 
του οχήματος σε σημείο που 
να παρέχει ενέργεια με την 
πρίζα ρεύματος (θέση 
αναπτήρα).

Η οθόνη είναι σκοτεινή. Η φωτεινότητα μπορεί να 
έχει ελαττωθεί.

Ρυθμίστε την φωτεινότητα.

Η οθόνη έχει εκτεθεί σε 
ακραίες θερμοκρασίες.

Απενεργοποιήστε και 
αποσυνδέστε την οθόνη. 
Αφήστε τη συσκευή σε 
θερμοκρασία δωματίου για 
μερικές ώρες, για να 
ανακάμψει η οθόνη LCD.

Όταν ενεργοποιηθεί, η 
οθόνη ανάβει, αλλά δεν 
εμφανίζει την οθόνη εκκί-
νησης. Μπορεί να εμφανι-
στούν γκρι και λευκές 
κάθετες γραμμές.

Το επίπεδο φόρτισης της 
εσωτερικής μπαταρίας είναι 
πολύ χαμηλό και η συσκευή 
δεν είναι συνδεδεμένη σε 
μία σταθερή πηγή ρεύματος.

Συνδέστε στην τροφοδοσία, 
και αφήστε τη συσκευή να 
φορτίσει πριν την ενεργο-
ποίηση.

Πρόβλημα Πιθανή Αιτία Πιθανή Λύση
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Το mojoMINI 2 δεν μπορεί 
να λάβει σήμα δορυφόρων 
GPS, ή το σήμα που 
λαμβάνει είναι αδύναμο και 
δεν μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί.

Η ορατότητα στον ουρανό 
μπορεί να εμποδίζεται από 
κτήρια ή μεταλλικά αντικεί-
μενα.

Βεβαιωθείτε ότι η 
GeoSpective 2 smart 
antenna έχει ελεύθερη 
ορατότητα προς τον 
ουρανό.

Η λήψη του σήματος GPS 
είναι διαλείπουσα ή 
ασταθής.

Η ορατότητα στον ουρανό-
μπορεί να εμποδίζεται κατά 
διαστήματα.

Αφαιρέστε το εμπόδιο.

Κακή σύνδεση με το δέκτη. Ελέγξτε τη σύνδεση με τον 
δέκτη και, αν είναι απαραί-
τητο, καθαρίστε όλες τις 
συνδέσεις με καλώδια.

Απελευθερώστε την πρίζα 
ρεύματος (θέση αναπτήρα) 
προκαλώντας επανεκκίνηση 
στη GeoSpective 2 Smart 
Antenna.

Αποσυνδέστε την πρίζα 
ρεύματος (θέση αναπτήρα) 
και συνδέστε σε μια ασφαλή 
πηγή ενέργειας.

Πρόβλημα Πιθανή Αιτία Πιθανή Λύση
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Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
Ελβετία
Τηλέφωνο +41 71 727 31 31

www.leica-geosystems.com
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