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mojoXact Plus
Brugervejledning

Version 1.0
Dansk

Introduktion
Køb

Tillykke med købet af en LeicamojoXact Plus.
Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instrukser
for installation af produktet og brug af det. Yderligere oplysninger fremgår af
kapitlet "13 Sikkerhedsanvisninger".
Hvis din Leica mojoXact Plus opretter forbindelse til en Leica mojo3D, skal du
læse denne brugervejledning og brugervejledningen til Leica mojo3D omhyggeligt, inden du tænder for produktet. Hvis din Leica mojoXact Plus opretter
forbindelse til en tredjepartsterminal, som er kompatibel med ISOBUS Universal
Terminal, skal du læse denne brugervejledning og støttedokumentationen til
terminalen omhyggeligt, inden du tænder for produktet.
Leica mojoXact Plus er udelukkende beregnet til brug sammen med sporføringssystemer fra Leica Geosystems. Det er derfor obligatorisk også at følge anvisningerne og instruktionerne i vejledningen til sporføringsproduktet fra Leica.
Af hensyn til sikkerheden ved brug af systemet bedes du også følge anvisningerne og instruktionerne i brugervejledningen og sikkerhedshåndbogen fra
producenten af landbrugsmaskinen.

Produktidentifikation

Benyttede
symboler i denne
brugervejledning

Type- og serienummeret på produktet fremgår af typeskiltet (findes i bunden
af produktet). Skriv type- og serienummer i felterne nedenfor, og henvis altid
til disse oplysninger, når du kontakter din forhandler eller Leica Geosystems
autoriserede serviceværksted.
Type:

_______________________________________

Serienr.:

_______________________________________

De benyttede symboler i denne brugervejledning har følgende betydninger.
Type

 FARE
 ADVARSEL

Beskrivelse
Angiver en overhængende farlig situation, som,
medmindre den undgås, vil resultere i dødsfald eller
alvorlige personskader.
Angiver en potentielt farlig situation eller utilsigtet
anvendelse, som, medmindre den undgås, kan resultere
i dødsfald eller alvorlige personskader.

FORSIG- Angiver en potentielt farlig situation eller utilsigtet
 UDVIS
TIGHED
anvendelse, som, medmindre den undgås, kan resultere



i mindre eller moderate personskader og/eller væsentlig
materiel, finansiel eller miljømæssig skade eller alle
disse.
Vigtige afsnit, som skal følges i praksis for at bruge
produktet på en teknisk korrekt og effektiv måde.

Bemærk - Fravær af specifikke advarselstekster betyder ikke, at der ikke foreligger sikkerhedsrisici.
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Varemærker

Tilgængelig
dokumentation


Fremgangsmåde
for konfiguration
af mojoXact Plus til
autostyring

GL1DETM tilhører NovAtel Inc.
Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
Dokumentnavn

Beskrivelse

Leica mojoXact Plus
Brugervejledning

Denne brugervejledning Alle nødvendige anvisninger til
grundlæggende betjening af mojoXact Plus-produktet i
forbindelse med en Leica mojo3D eller en tredjepartsterminal, der er ISOBUS Universal Terminal-kompatibel, er indeholdt i denne brugervejledning. Vejledningen giver et overblik over systemet sammen med
tekniske specifikationer og sikkerhedsanvisninger.

Leica mojo3D
Brugervejledning

Alle anvisninger, der er nødvendige for at betjene
mojo3D-produktet på et grundliggende niveau, er indeholdt i denne brugervejledning. Vejledningen giver et
overblik over systemet sammen med tekniske specifikationer og sikkerhedsanvisninger.

Billederne i denne brugervejledning er kun vejledende. De enkelte skærmbilleder
og ikoner kan afvige i forhold til de faktiske komponenter.
Fra kunden modtager mojoXact Plus, til udstyret er i stand til at autostyre køretøjet, skal følgende trin være gennemført:
1. Pak mojoXact Plus ud, og kontrollér, at samtlige komponenter er leveret (se
afsnittet "1.2 mojoXact Plus-systemets dele"), og at eventuelle andre
nødvendige komponenter som f.eks. et ISO UT-kabel og et eksternt CDMAmodem også er til rådighed.
2. Læs denne vejledning, brugervejledningen til Leica mojoXact Plus.
3. Installer mojoXact Plus-systemet i henhold til anvisningerne i kapitlet "2
Systeminstallation".
4. Tænd for mojoXact Plus (se afsnittet "3.1 Opstart").
Hvis mojoXact Plus er forbundet med en tredjepartsterminal, skal følgende trin
gennemføres:
1. Lås op for universalterminalfunktionerne i mojoXact Plus (se afsnittet "3.2
Oplåsningskode til universalterminal").
2. Gennemfør guiden til indledende konfiguration, og indtast de oplysninger,
du bliver bedt om (se afsnittet "3.3 Guiden til indledende konfiguration").
3. Vælg, og konfigurer styresættet (se afsnittet "5.2 Valg af styresæt og konfiguration").
4. Afprøv indstillingerne til autostyring (se afsnittet "5.6 Afprøvning af autostyring").
5. Hvis der er monteret et redskab på køretøjet, skal redskabsindstillingerne
konfigureres (se afsnittet "4.3 Redskabskonfiguration").
6. Konfigurer korrektionskilden (se i kapitlet "6 Korrektionskilder").
7. Indstil en vejstrækning/wayline (se i kapitlet "7 Sporføring").
8. Sørg for, at alle indkoblingskriterierne for autostyring er til stede (se i
afsnittet "5.1 Indkobling af autostyring").
9. Indkobl autostyring (se afsnittet "5.1 Indkobling af autostyring").
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Hvis mojoXact Plus skal sluttes til en Leica mojo3D, skal du læse brugervejledningen til Leica mojo3D for at få anvisninger om, hvordan systemet konfigureres
til autostyring.
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1

Systemoversigt
Dette kapitel beskriver de vigtigste funktioner, der tilbydes af mojoXact Plus,
enhedens komponenter, hardware, software, positions- og sporføringsfunktioner og denne brugervejlednings påtænkte målgruppe.

1.1

Generelle oplysninger om mojoXact Plus-systemet

Generelle oplysninger

Leica Geosystems' mojoXact Plus er et GPS-baseret sporføringssystem til brug i
landbrugsmaskiner. Det skal forbindes med Leica's mojo3D-produkt eller tredjepartsterminaler, der er kompatible med ISOBUS Universal Terminal, og kan i
sådanne konfigurationer levere:
•
•
•
•
•

RTK-positionsbestemmelse;
avancerede hydrauliske styretøjsfunktioner;
visuel sporføring;
autostyring; og
fjernservice, diagnosticering og softwareopgraderinger via Virtual
WrenchTM, hvilket reducerer behovet for bekostelige servicebesøg.

mojoXact Plus benytter en enkelt tobåndsantenne til GPS og en mobilmodemantenne. GPS kræver kun montering af den røde GPS-antenne på taget af
køretøjet.

1.2

mojoXact Plus-systemets dele

mojoXact Pluskomponenter

a) GPS (radio) piskantenne
b) GPS (rød) antenne
c) Dobbelt RF-kabel (L1/L2-radio)
d) Antennemonteringsbeslag
e) Skruenøgle
f) Rengøringsservietter
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g) mojoXact Plus
h) mojoXact-portudvidelseskabel
i) Enkelt RF-kabel (mobil)
j) Strømkabel
k) Mobilmodemantenne

9

Nødvendigt
tilbehør

Tilslutning til en Leica mojo3D kræver følgende tilbehør:
• Leica mojo3D-portudvidelseskabel



GPS-antennen, der følger med til Leica mojo3D, er ikke nødvendig,
hvis systemet arbejder med en Leica mojoXact Plus.

Tilslutning til en tredjepartsterminal, der er ISOBUS Universal Terminal-kompatibel, kræver følgende tilbehør:
• ISO UT-kabel (kompatibelt med tredjepartsterminalen)

1.3

Funktioner

1.3.1

mojoXact Plus-hardware

mojoXact Plushardwarefunktioner

d

a
b
c

•
•
•
•
•

Enkel installation og farvekodede antenner til hurtig installation.
Integreret L1/L2 GPS-modtager.
Integreret HSPA-mobilmodem.
Drift med 12 volt.
Internt lager til styrelinjer og indstillinger.

1.3.2

mojoXact Plus-software

mojoXact Plussoftwarefunktioner

•
•
•
•
•

a) Grøn LED - lyser, når et display er
tilsluttet.
b) Orange LED - lyser, når en fejl er
aktiv.
c) Rød LED - lyser, når
mojoXact Plus forsynes med
strøm.
d) USB/SIM-port - dataoverførsel og
mobilmodemmets SIM-port.

Intuitiv software, der muliggør ubesværet konfiguration og brug.
Marksporføring på skærmen.
Kompatibel med autostyring.
Opgradering, sikkerhedskopiering og tilbageførsel af software via USBgrænsefladen.
Virtual Wrench™, som giver mulighed for fjernsupport og trådløse softwareopgraderinger.

1.3.3

mojoXact Plus-positionsbestemmelse

mojoXact Pluspositionsbestemmelsesfunktioner

•
•
•
•
•

GPS-algoritmerne er tilpasset til landbrugsmiljøet.
Valgfrie NMEA-uddata (NMEA 0183 og NMEA 2000) til andre apparater, som
kræver GPS-data.
Valgfrit Radar-udgangssigal signal til andre apparater, som kræver et radarhastighedssignal.
Avanceret terrænkompensation med 3-akser.
Kompatibel med følgende korrektionskilder: referencestations-RTK,
netværks-RTK, ekstern radio og GL1DETM med to frekvenser).
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1.3.4

mojoXact Plus-sporføring

mojoXact Plussporføringsfunktioner

•

1.4

Målgruppe

Tilsigtet målgruppe
og forudsætninger

Denne brugervejledning er beregnet til operatører af landbrugsmaskiner, der
skal styres af en mojoXact Plus, og til teknikere, der har ansvaret for installation
af mojoXact Plus-systemer.

•
•
•

Flere kørselsmønstre til visuel sporføring, inkl. AB Parallel, A+ Retning og
Drejepunkt.
Lysbjælke med retningsassistance i skærmbilledet.
Elektrisk autostyringsmulighed med elektrisk styresæt.
Autostyring klar og kan indkobles.

Operatører af landbrugsmaskiner formodes ikke at have tidligere kendskab til
sporføringssystemer til landbrugsmaskiner.
Brugerflader på
tredjepartsterminaler

Hvis mojoXact Plus installeres til brug sammen med en tredjepartsterminal, skal
brugerdokumentationen til tredjepartsterminalen konsulteres med henblik på
oplysninger om:
• valg af knapper eller felter;
• valg af punkter på en liste og
• indtastning og godkendelse af værdier.

Leica mojoXact Plus, Systemoversigt
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2

Systeminstallation

2.1

Før installation

Generelle oplysninger vedr. installation



•

•

•

•
•

mojoXact Plusinstallationsproces

Installatøren skal gennemgå og nærlæse denne brugervejledning inkl.
sikkerhedsanvisningerne (se kapitlet "13 Sikkerhedsanvisninger").
Installatøren skal være i stand til at bruge systemet i overensstemmelse med denne brugervejledning. Leica Geosystems anbefaler, at
installation af mojoXact Plus-udstyret udføres af en kvalificeret
tekniker, fordi installationen kræver etablering af elektriske forbindelser.

De følgende anvisninger skal betragtes som en generel guide under installationen af LeicamojoXact Plus. Mere specifikke anvisninger kan indhentes
på www.virtualwrench.com, som indeholder yderligere platformoplysninger
og anbefalede køretøjsindstillinger.
Systemet ikke vil fungere optimalt, hvis styretøjsled og forbindelsestænger
ikke overholder producentens specifikationer. Undersøg køretøjet for slidte
styretøjskomponenter ved at dreje på rattet. Når rattet bevæges, skal
hjulene også sætte sig i bevægelse. Hvis resultatet er utilfredsstillende,
bedes du se i vedligeholdelsesmanualen fra producenten af køretøjet.
Installer systemet i rene og tørre værkstedsomgivelser. Tilsidesættelse af
denne anvisning kan medføre elektriske kortslutninger og andre funktionsfejl på produktet. Fugt på taget af køretøjet vil også hindre antennemonterings-tapen i at hæfte ordentligt.
Udlæg og fastgør alle kabler og ledninger, så det er sikkert, at de ikke
skraber imod noget, da dette kan få dem til at svigte i utide.
Den gennemsnitlige installationstid vil variere, men vil afhængigt af køretøjstypen være to til fire timer pr. køretøj.

De vigtigste trin vedr. installationen af mojoXact Plus er:
•
•
•
•
•
•
•

Læs dokumentationen.
Installer GPS-antennen.
Installer mobilmodemantennen (hvis relevant).
Installer SIM-kortet i mojoXact Plus (hvis relevant).
Installer mojoXact Plus.
Forbind alle kablerne.
Udlæg og fastgør alle kabler og ledninger, så arbejdsmiljøet er sikkert, og de
ikke skraber imod noget.

Trinnene er forklaret i de nedenstående afsnit.

Leica mojoXact Plus, Systeminstallation
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2.2

Installation af GPS-antenne

Klargør GPSantennen

Udfør følgende trin for at klargøre GPS-antennen (rød) til montage på taget af
førerhuset:

®

1. Rengør førerhusets tag ved hjælp af Windex
er forberedt til installationen af antennen.



glasrens eller lignende, så det

Etabler samtlige antennekabelforbindelser pr. håndkraft, inden de
strammes ved hjælp af den medfølgende skruenøgle. Stram ikke
kabeltilslutningerne for meget. Kør gevindet til enden pr. håndkraft,
og stram det kun 1/8 omgang mere ved hjælp af skuenøglen.

2. Tag Twin RF-kablet, og forbind det lille forbindelsesstykke med GPSantennen (vist ved position 2 i illustrationen ovenfor).
3. Den andet metalsamling på Twin RF-kablet er beregnet til piskantennen.
Fjern den udvendige møtrik og skive fra samlingen. Isæt samlingsstykkets
gevind som vist ved position 3 og i sprængskitsen ovenfor, så gevindet
bliver tilgængeligt fra toppen af GPS-antennen. Sæt skiven på, og fastgør
med møtrikken.
4. Før kablerne igennem den runde åbning i bunden af afdækningen. Ret hvert
enkelt kabel ind efter åbningen, og tryk det ind i åbningen ved hjælp af de
medfølgende antennekabeltyller og antennekabelholdere.
5. Der er flere muligheder for at føre kablerne ud af antenneafdækningen.
Vælg den valgmulighed, der fungerer bedst til din anvendelse.
6. Installer piskantennen på GPSantennen ved at skrue den fast
på samlingen, der blev påsat i
trin 3 ovenfor.
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Piskantennen skal
monteres på GPSantennen, så den kan
bukkes bagover efter
behov, når GPS-antennen
er monteret på køretøjet.
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Placering af GPSantennen

GPS-antennen skal monteres på køretøjets tag:
• på midterlinjen i forhold til køretøjets hjulspor, hvis det er muligt.
• så langt fremme som muligt på den flade, lige del af taget.
• så udstødningsrør, rotorblink og andre genstande ikke er i vejen for
antennen.
Find en placering, der er så tæt på forenden af køretøjet som muligt og midtstillet over køretøjets hjulspor. Markér denne position på taget af køretøjet.
Der fås ekstra antenneadapterbeslag - kontakt forhandleren for at få mere at
vide.

Montering af GPSantennen

Udfør følgende trin for at montere GPS-antennen på taget af køretøjet:
1. Brug de medfølgende rengøringsklude til at rengøre installationsområdet.

®

Dette er nødvendigt, selv om området allerede er rengjort med Windex
glasrens (iht. til tidligere anvisninger), da det på denne måde sikres, at
montagestedet er så rent som muligt.

2. Fjern beskyttelsesmaterialet fra den dobbeltklæbende tape på undersiden
af GPS-antennen.



Vær omhyggelig med at fjerne beskyttelsestapen (beskyttelsesstrimlen) fra klæbeblokkene. Sørg for kun at tage beskyttelsestapen
og ikke rive tapen med af antennen også.

3. Monter GPS-antennen på taget af køretøjet.



GPS-antennen skal monteres med piskantennen forrest.
Antennen skal monteres horisontalt og ikke vinklet, så den bedst
mulige signalmodtagelse sikres.
Der må ikke skæres i kablerne, og de må hverken bukkes eller bøjes
med små radier, da dette vil forringe deres ydeevne og muligvis
medføre systemfejl.
Kabler skal føres ordentligt og omhyggeligt tilbage til mojoXact Plus.

Leica mojoXact Plus, Systeminstallation
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2.3

Mobilmodemantenne og -beslag
En mobilmodemantenne og et tilhørende beslag medfølger som en del af
mojoXact Plus-sættet.

mojoXact Plus med
en tredjepartsterminal

Hvis du bruger mojoXact Plus sammen med en tredjepartsterminal, skal den
medfølgende mobilmodemantenne monteres. Der medfølger et beslag, som
skal lette installationen af antennen til mobilmodemmet. Vælg en placering til
antennen, hvor den får gode modtageforhold, dvs. på afstand af hindringer, og
hvor kablet kan udlægges og føres ordentligt og ryddeligt uden at blive bukket
eller knust, frem til mojoXact Plus.

mojoXact Plus med
en mojo3D

Hvis mojoXact Plus bruges sammen med en Leica mojo3D, skal mobilmodemantennen forbindes med mojo3D og ikke mojoXact Plus. Hvis den originale
mobilmodemantenne til mojo3D ikke installeres, skal mobilmodemantennen til
mojoXact Plus installeres. Vælg en placering til antennen, hvor den får gode
modtageforhold, dvs. på afstand af hindringer, og hvor kablet kan udlægges og
føres ordentligt og ryddeligt uden at blive bukket eller knust, frem til Leica
mojo3D.

2.4

Installation af SIM-kort
Hvis du bruger mojoXact Plus sammen med en tredjepartsterminal, vil det være
nødvendigt at sætte SIM-kortet i mojoXact Plus. Fremgangsmåden til installation af SIM-kortet er beskrevet nedenfor. Hvis mojoXact Plus bruges sammen
med en Leica mojo3D, skal SIM-kortet sættes i mojo3D. Se i brugervejledningen
til Leica mojo3D at få installationsanvisninger.

Isætning af SIMkortet i
mojoXact Plus

Udfør følgende trin for at sætte SIM-kortet i mojoXact Plus:
1. Fjern forsigtigt mojoXact Plus fra
emballagen, og anbring den på et
arbejdsbord.
2. SIM-kortporten befinder sig i
forsiden af mojoXact Plus. Skru
døren i fronten ud (som vist ved 2
i billedet til højre), så den kan
åbnes og anbringes plant.

2

3. Brug en spids genstand til at
trykke på udløsermekanismen
(som vist ved 3 i billedet til højre)
for at frigøre SIM-kortholderen.
4. Skyd SIM-kortholderen ud (som
vist ved 4 i billedet til højre)
5. Sæt SIM-kortet i SIM kort-holderen
med chippen opad. Sørg for, at
SIM-kortet kommer til at sidde
ordentligt i holderen.
6. Sæt SIM-kortholderen tilbage i SIM-kortporten, og tryk den indad, så den
med sikkerhed er i indgreb i mojoXact Plus.
7. Klap døren opad, og skru den fast.
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2.5

mojoXact Plus-installation

Før installation

Det anbefales at udføre følgende trin, inden Leica mojoXact Plus installeres.
Hvis du har brug for yderligere oplysninger om disse trin, henvises du til de
specifikke installationsanbefalinger til dit køretøj og Leica Steer Ready-sæt.
1. Se yderligere installationstips, der måtte være specifikke for din
køretøjstype.
Sådanne oplysninger kan være tilgængelige på webstedet på adressen
www.virtualwrench.com eller være leveret sammen med dit system.
Metoden til udførelse af nedenstående opgaver afhænger af køretøjets
mærke og model.
2. Kontrollér, eller forbered mojoXact Plus til tilslutning af strøm.
Hvis du vil forbinde en mojoXact Plus med en Leica mojo3D, skal du bruge
et mojoXact-portudvidelseskabel og et mojo3D-portudvidelseskabel.
Hvis du vil forbinde en mojoXact Plus med en tredjepartsterminal, skal du
bruge et mojoXact-portudvidelseskabel og et strømkabel.
3. Installation af styringskabel (CAN-bus).
Dette trin har mange forskellige kombinationsmuligheder, som vil afhænge
af køretøjstypen og det anvendte Leica Steer Kit-sæt eller begge. Kablet
specifikt for dit køretøj skal købes sammen med dit system.


mojoXact Plusinstallation

BEMÆRK: Hvis du opgraderer fra en mojoXact til en mojoXact Plus, skal du
kontrollere hvilken CAN-port styresættet skal forbindes med, da dette kan have
ændret sig. Afsnittet "2.6 Forbindelsesændringer på CAN-port" indeholder
oplysninger vedr. ændringerne af CAN-porten.
Det er ikke nødvendigt at montere mojoXact Plus absolut plant, og vinklen kan
også vælges frit. mojoXact Plus bør montres på et sted, hvor:
•
•
•

den ikke er i vejen for betjeningen af køretøjet (f.eks. i nærheden af pedalerne).
dens front (hvor USB-porten findes) er tilgængelig.
dens bagside er tilgængelig, så kabelstik kan tilsluttes og trækkes ud.

Udfør følgende trin for at installere mojoXact Plus:
1. Hvis mojoXact Plus fortsat befinder sig i emballagen, skal den fjernes forsigtigt.
2. Monter mojoXact Plus et sikkert sted ved hjælp af fire skruer og møtrikker.
3. Kontrollér at mojoXact Plus sidder ordentligt fast og ikke kan bevæge sig.
Hvis der er mulighed for bevægelse, kan ydeevnen blive forringet.

Leica mojoXact Plus, Systeminstallation
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Tilslutning af
mojoXact Plus til
en tredjepartsterminal

Hvis du vil forbinde mojoXact Plus med en tredjepartsterminal, der er kompatibel med ISOBUS Universal Terminal, skal du benytte billedet nedenfor og følge
nedenstående trin. Nedenstående procedure tager udgangspunkt i, at tredjepartsterminalen er installeret i overensstemmelse med den tilhørende dokumentation.

a
e

b

f
g

c

d
h

a)
b)
c)
d)

Tredjepartsterminal
ISO UT-kabel
Special-BUS til styring
Mobilmodemantenne

e)
f)
g)
h)

Strømkabel
mojoXact-portudvidelseskabel
mojoXact Plus
GPS-antenne

1. Forbind mobilmodemantennekablet (lilla) med den lilla antennebøsning på
bagsiden af mojoXact Plus.
2. Forbind GPS-antennekablerne (grønt og rødt stik) med de grønne og røde
antennebøsninger bag på mojoXact Plus.
3. Slut mojoXact-portudvidelseskablet til mojoXact Plus.
4. Forbind det grønne kabel i mojoXact-portudvidelseskablet med strømkablet.
5. Forbind ISO UT-kablet med tredjepartsterminalen og den røde CAN-port i
mojoXact-portudvidelseskablet. Bemærk, at i visse køretøjer er UT- og
styretøjsbussen det samme.
6. Forbind styringsenheden med den specifikke BUS til styring (gule CAN-port
i mojoXact-portudvidelseskablet). Bemærk, at i visse køretøjer er UT- og
styretøjsbussen det samme.
7. Forbind strømkablet ved at slutte den røde leding til en permanent 12 V
strømforsyning, den gule ledning til køretøjets tændingsplus og den grønne
ledning til stel.



mojoXact Plus er et system til 12 volt jævnstrøm (negativ til stel).

8. Udlæg og fastgør alle kabler og ledninger, så det er sikkert, at de ikke
skraber imod noget, da dette kan få dem til at svigte i utide.
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Yderligere oplysninger fremgår af www.virtualwrench.com.
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Tilslutning af
mojoXact Plus til
mojo3D

Hvis du vil forbinde mojoXact Plus med Leica mojo3D, skal du benytte illustrationen nedenfor og udføre nedenstående trin: Yderligere oplysninger fremgår af
brugervejledningen til Leica mojo3D. Nedenstående procedure tager udgangspunkt i, at mojo3D er installeret i overensstemmelse med anvisningerne i
brugervejledningen til Leica mojo3D.
f

a

b

c
g

h

d
e

i

a)
b)
c)
d)
e)

Mobilmodemantenne
mojo3D
Strømkabel
Special-BUS til styring
ISOBUS

f)
g)
h)
i)

mojo3D-portudvidelseskabel
mojoXact-portudvidelseskabel
mojoXact Plus
GPS-antenne

1. Hvis det ikke allerede er gjort, skal mobilmodemantennekablet (lilla stik)
forbindes med den lilla antennebøsning på bagsiden af mojo3D.
2. Forbind GPS-antennekablerne (grønt og rødt stik) med de grønne og røde
antennebøsninger bag på mojoXact Plus.
3. Slut mojo3D-portudvidelseskablet til mojo3D.
4. Slut mojoXact-portudvidelseskablet til mojoXact Plus.
5. Forbind det grønne kabel i mojo3D-portudvidelseskablet med det grønne
kabel i mojoXact-portudvidelseskablet.
6. Forbind strømkablet med mojo3D, og slut det til en stabil strømkilde som
beskrevet i brugervejledningen til Leica mojo3D.
7. Forbind styretøjsstyreenheden med enten den specifikke BUS til styring
(gule CAN-port i mojoXact-portudvidelseskablet) eller ISOBUS (røde CANport i mojoXact-portudvidelseskablet) i overensstemmelse med nedenstående tabel i afsnittet "2.6 Forbindelsesændringer på CAN-port".
8. Sørg for at alle andre nødvendige kabler er tilsluttet korrekt.
9. Udlæg og fastgør alle kabler og ledninger, så det er sikkert, at de ikke
skraber imod noget, da dette kan få dem til at svigte i utide.

Leica mojoXact Plus, Systeminstallation
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2.6

Forbindelsesændringer på CAN-port

Oversigt

Hvis mojoXact Plus erstatter en mojoXact, skal du kontrollere hvilken CAN-port
styresættet skal forbindes med, da dette kan have ændret sig.
mojoXact Plus benytter den gule CAN-bus til specifikke CAN-meddelelser, mens
den røde CAN-bus er forbeholdt ISOBUS-meddelelser.
Se i Leica mojo3D-guiden vedr. kabelføring til tilbehørsprodukter og i guiden til
det styresæt, du benytter. Begge dokumenter er tilgængelige på www.virtualwrench.com.


CAN-ændringer

I forbindelse med visse styresæt er det nødvendigt at forbinde det
gule CAN-kabel fra styresættet med det røde CAN-kabel i mojoXactportudvidelseskablet.

Nedenstående tabel viser de styresæt, der benytter forskellige CAN-tilslutninger
imellem mojoXact og mojoXact Plus samt styrekablet. Hvis en mojoXact
udskiftes med en mojoXact Plus, og et af de nedenfor omtalte styresæt
benyttes, skal styringskablet forbindes med den anden CAN-port. Alle øvrige
styresæt forbliver uændrede.
Gruppe

Navn

mojoXact
Specifik
CAN-bus
gul CAN1

QuickSteer

QuickSteer

Styring

Styring

PVED

CAT MT9xx B

Styring

Styring

Challenger MT

CAT MT7xx B

Styring

Styring

CAT MT7xx C

Styring

Styring

CAT MT8xx C

Styring

Styring

CAT MT8xx C

Styring

Styring

CAT MT9xx C

Styring/
Indkobling

Styring/
Indkobling

John Deere 6xxxR

Styring

Styring

John Deere 7xxxR

Styring

Styring

John Deere 8xxxR

Styring

Styring

John Deere
8xxxRT

Styring

Styring

John Deere 9xxxR

Styring

Styring

John Deere
9xxxRT

Styring

Styring

Krone

Styring

Styring

John Deere
R-serien

Krone
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ISOBUS Specifik ISOBUS
rød
CAN-bus
rød
CAN2
gul CAN1
CAN2
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Brug af mojoXact Plus for første gang
Dette kapitel forklarer, hvordan mojoXact Plus startes, og fører operatøren trinvist igennem konfigurationsguiden, der startes ved første opstart af en
mojoXact Plus, som er forbundet med en tredjepartsterminal. Oplysninger om
hvad der sker, når en mojoXact Plus, der er forbundet med en mojo3D, startes
første gang, fremgår af brugervejledningen til Leica mojo3D.



Sørg for, at dit mojoXact Plus-system er installeret i overensstemmelse med installationsanvisningerne i kapitlet "2 Systeminstallation".

3.1

Opstart

mojoXact Plus og
tredjepartsterminalsystem

Hvis systemet består af en mojoXact Plus med forbindelse til en tredjepartsterminal, skal mojoXact Plus-strømledningen i forbindelse med installationsarbejdet være forbundet med køretøjets tænding. Når køretøjet startes, tændes
strømmen til mojoXact Plus, som efterfølgende også starter. Se i dokumentationen til tredjepartsterminalen for at få at vide, hvordan den skal startes op.
Hvis det er første gang, at mojoXact Plus/tredjepartsterminalsystemet startes,
vises skærmbilledet Oplås universalterminal, hvor operatøren skal indtaste
oplåsningskoden for at aktivere universalterminalfunktionerne i mojoXact Plus.
Se i afsnittet "3.2 Oplåsningskode til universalterminal" for at få oplysninger om
oplåsningskoden og guiden til indledende konfiguration, der fører dig trinvist
procedurerne til klargøring af dit system.
Hvis mojoXact Plus/tredjepartssystemet allerede har været startet, og universalterminalkoden er indtastet korrekt, vises det overordnede navigationsskærmbillede. Se i afsnittet "3.4 Overordnede navigationsskærmbillede" for at
få forklaret det overordnede navigationsskærmbillede og de indeholdte funktioner.

3.2

Oplåsningskode til universalterminal
Hvis mojoXact Plus skal bruges sammen med en tredjepartsterminal, skal
universalterminalfunktionerne i mojoXact Plus være aktiveret. Dette kræver, at
operatøren køber en oplåsningskupon hos forhandleren og derefter indløser
kuponen for at få købe oplåsningskoden.
Anvisninger vedr. indløsning af kuponen og køb af oplåsningskode til universalterminal fremgår af "Appendiks A Indløsning af en systemkupon".

Indlæsning af
oplåsningskoden

Der er to måder at indlæse oplåsningskoden til universalterminal i mojoXact Plus
på. Du kan enten indtaste oplåsningskoden i skærmbilledet Oplås universalterminal, eller du kan få mojoXact Plus til at indlæse koden automatisk fra et USBdrev.
Når mojoXact Plus/tredjepartsterminalsystemet tændes for første gang, åbnes
skærmbilledet Oplås universalterminal, som er vist nedenfor.

Leica mojoXact Plus, Brug af mojoXact Plus for første gang
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Manuel indlæsning
af oplåsningskoden trin for
trin

Udfør følgende trin for at låse op for systemets universalterminalfunktioner:
1. Vælg feltet Oplåsningskode, og indtast oplåsningskoden under hensyntagen til store bogstaver og tal, da kodefeltet skelner imellem store og små
bogstaver.
2. Vælg knappen

.

Hvis oplåsningskoden blev indtastet korrekt og accepteres af systemet,
starter guiden til indledende konfiguration, og det tilsvarende skærmbillede
vises (se afsnittet "3.3 Guiden til indledende konfiguration").
Hvis der er opstået en fejl, og koden ikke accepteres af systemet, vises
meddelelsen "Ugyldig godkendelseskode" under feltet Oplåsningskode.
Indtast oplåsningskoden igen, og vær omhyggelig med store bogstaver og
tal.
Indlæsning af
oplåsningskoden
fra et USB-drev trin
for trin

Hvis du har modtaget oplåsningskoden på et USB-drev fra din forhandler, skal
du udføre nedenstående trin for at indlæse oplåsningskoden på din
mojoXact Plus:
mojoXact Plus skal være slukket.
1. USB-grænsefladen befinder sig i
forsiden af mojoXact Plus. Skru
døren i fronten ud, så den kan
åbnes og anbringes plant, og slut et
USB-drev, der indeholder oplåsningskoden, til USB-porten.

2. Tænd for mojoXact Plus ved at slå køretøjets tænding til.
Når mojoXact Plus starter op, opdager enheden automatisk USB-drevet og
indlæser oplåsningskoden til universalterminal. Når denne proces er
gennemført, starter guiden til indledende konfiguration, og det tilsvarende
skærmbillede vises (se afsnittet "3.3 Guiden til indledende konfiguration").
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3.3

Guiden til indledende konfiguration

Oversigt

Guiden til indledende konfiguration udføres, så snart mojoXact Plus-systemets
universalterminalfunktioner er låst op, og startskærmbilledet vises.

Guiden til indledende konfiguration fører trinvist operatøren igennem den indledende opstartsproces og giver vedkommende mulighed for at konfigurere:
•
•
•
•

Regionale indstillinger som f.eks. region (eller land) og de enheder, der skal
benyttes for længde, hastighed og areal.
Køretøjstype og -konfiguration.
Terrænkompensation.
Den fysiske retning på mojoXact Plus.

Guiden til indledende konfiguration kan udføres når som helst, hvis det måtte
være nødvendigt at ændre de indledningsvist foretagne indstillinger. Afsnittet
"3.5 Kørsel af guiden til indledende konfiguration når som helst" indeholder
oplysninger om, hvordan guiden til indledende konfiguration kan startes når
som helst.
1. Vælg

for at fortsætte til det første konfigurationsskærmbillede i guiden

til indledende konfiguration.

Leica mojoXact Plus, Brug af mojoXact Plus for første gang
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Regionale indstillinger trin for trin

Skærmbilledet med regionale indstillinger er det første konfigurationsskærmbillede i guiden til indledende konfiguration. Her kan brugen angive regionen (eller
landet) og enhederne, der skal benyttes for længde, hastighed og areal.

1. I skærmbilledet med regionale indstillinger skal du vælge regionen (eller
landet) på listen Region.
2. Vælg enhederne, der skal bruges til længdeangivelser, på listen Længde.
Længder kan måles i metriske, imperiale eller US standardenheder.
3. Vælg enhederne, der skal bruges til hastighedsangivelser, på listen
Hastighed. Hastigheder kan måles i metriske, imperiale eller US standardenheder.
4. Vælg enhederne, der skal bruges til arealangivelser, på listen Areal. Arealer
kan måles i metriske, imperiale eller US standardenheder. Imperial acre er
den definerede internationale acre, og US acre er den lidt mindre US Survey
acre.
5. Vælg

for at acceptere de regionale indstillinger og fortsætte i guiden til

indledende konfiguration til skærmbilledet Køretøjstype.
Køretøjskonfiguration trin for trin

Udfør følgende trin for at konfigurere køretøjet:
1. Vælg din Køretøjstype på listen i skærmbilledet Køretøjstype (vist
nedenfor).
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2. I feltet Antenneforskydning skal du i de relevante enheder for den konfigurerede region indtaste værdien for antennens monteringsafstand i
forhold til midten af hjulsporene eller køretøjets førerhus (hvis førerhuset
er centreret over hjulsporene) som vist i illustrationen. Ideelt betragtet bør
denne værdi være nul, da antennen bør være monteret midt på køretøjets
førerhus tæt på forenden.
Hvis antennen er monteret til højre for køretøjets midte (set fremad i
kørselsretningen), skal Antenneforskydning angives som en positiv værdi.
Hvis antennen er monteret til venstre for køretøjets midte, skal Antenneforskydning angives som en negativ værdi.
3. Vælg

for at acceptere værdierne og fortsætte i guiden til indledende

konfiguration til skærmbilledet Køretøjsindstillinger.
Vælg

for at annullere eventuelle ændringer af værdien og vende tilbage

til menuen Regionale indstillinger.

4. Indtast de nødvendige mål til den køretøjstype du har valgt.
5. Vælg

for at acceptere værdierne og fortsætte i guiden til indledende

konfiguration til skærmbilledet Terrænkompensation.
Vælg

for at annullere eventuelle ændringer af værdierne og vende

tilbage til menuen Køretøjstype.

Leica mojoXact Plus, Brug af mojoXact Plus for første gang
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Terrænkompensation trin for trin



Da dette er første gang, der skal udføres en terrænkompensation, vises skærmbilledet Terrænkompensation med en Ny kompensering valgt som standard.
Udførelse af terrænkompensation kræver, at køretøjet anbringes på et egnet
sted, hvor der plant på et tilstrækkeligt stort areal, til at køretøjet kan vendes.

Hvis det ikke er praktisk muligt at udføre terrænkompensationen på dette tidspunkt, kan feltet Ny kompensation fravælges. Systemet tillader imidlertid ikke
autostyring af køretøjet, før der er udført terrænkompensation, og terrænkompensationsfejlen bliver fortsat vist, indtil dette er sket. Se afsnittet "4.2 Terrænkompensation", hvis du vil udføre terrænkompensation på et senere tidspunkt.
Det er med henblik på præcis positionsbestemmelse vigtigt at udføre terrænkompensation, da denne funktion lader mojoXact Plus beregne positionen på
GPS-antennen, når køretøjet bevæger sig igennem ujævnt terræn. Dette illustreres i nedenstående billede af et køretøj, der krænger på samme måde, som
det ville gøre i bakket terræn. Uden terrænkompensation vises køretøjets position ukorrigeret. Med terrænkompensation er køretøjets position den korrigerede position. Forskellen på disse to positioner er åbenbar, hvilket tydeligt illustrerer, hvorfor brugen af terrænkompensation er nødvendig for præcis positionsbestemmelse og sporføring.

a

c
b

d

a)
b)
c)
d)

GPS-antenne
Ukorrigeret position
Rullevinkel (krængning
Korrigeret position

Udfør følgende trin for at konfigurere terrænkompensation:
1. Sørg for, at afkrydsningsfeltet Ny kompensering er markeret, og vælg
Vælg
26

.

for at vende tilbage til skærmbilledet Køretøjsindstillinger.
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2. Følg anvisningerne på skærmen, kør til et plant areal, og bring køretøjet til
standsning.

3. Vælg

for at fortsætte med konfigurationen af terrænkompensation.

Operatøren instrueres om ikke at bevæge køretøjet, da finjustering af
sensorerne er i gang.

4. Følg anvisningerne på skærmen, vend køretøjet 180o, og bring køretøjet til
standsning på samme sted som før. Det gøres ved at notere sig stedet, hvor
køretøjets højre forhjul befinder sig. Vend køretøjet 180o, og stands på
præcis samme sted som før vendingen, så køretøjets venstre forhjul nu
befinder sig, hvor det højre forhjul befandt sig før.

Leica mojoXact Plus, Brug af mojoXact Plus for første gang
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5. Vælg

for at fortsætte med konfigurationen af terrænkompensation.

Operatøren instrueres om ikke at bevæge køretøjet, da finjustering af
sensorerne er i gang.

6. Når finjusteringen er gennemført, skal du vælge

for at fortsætte til

skærmbilledet mojoXact Plus-retning.
Vælg

for at vende tilbage til det oprindelige skærmbillede vedr. terræn-

kompensation.
mojoXact Plusretning, oversigt
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Når skærmbilledet mojoXact Plus-retning åbnes, viser billeder, hvordan
mojoXact Plus er monteret i køretøjet, dvs. om det ligger plant eller står på en
af siderne. Dette bestemmes i forbindelse med terrænkompensationsprocessen.
Hvis terrænkompensationsprocessen springes over under guiden til indledende
konfiguration, bliver montagen af mojoXact Plus ikke fastlagt korrekt, og det vil
være nødvendigt at vende tilbage til mojoXact Plus-retning igen, når der er
udført terrænkompensation. Se afsnittet "4.2 Terrænkompensation", hvis du vil
konfigurere mojoXact Plus-retningen på et senere tidspunkt.

Brug af mojoXact Plus for første gang, Leica mojoXact Plus

Retningsværdien er det antal grader, hvormed forenden af mojoXact Plus er
monteret i forhold til forenden af køretøjet. Fronten af mojoXact Plus er siden,
som USB-porten og SIM-kortporten er tilgængelige fra (og dermed er bagsiden
der, hvor alle kablerne tilsluttes). En mojoXact Plus, der er monteret plant i en
vinkel på 0 grader i forhold til forenden af køretøjet, ser eksempelvis sådan ud:

En mojoXact Plus, der er monteret plant i en vinkel på 90 grader i forhold til
forenden af køretøjet, ser sådan ud:

En mojoXact Plus, der er monteret på siden i en vinkel på 45 grader i forhold til
forenden af køretøjet, ser sådan ud:

Leica mojoXact Plus, Brug af mojoXact Plus for første gang

29

En mojoXact Plus, der er monteret på siden i en vinkel på 180 grader i forhold
til forenden af køretøjet, ser sådan ud:

Konfiguration af
mojoXact Plusretning trin for trin

Udfør følgende trin for at konfigurere retningen på mojoXact Plus:
1. Indtast retningen på mojoXact Plus i skærmbilledet mojoXact Plus-retning
2. Vælg

for at færdiggøre guiden til indledende konfiguration og fortsætte

til det overordnede navigationsskærmbillede.
Vælg

for at vende tilbage til det oprindelige skærmbillede vedr. terræn-

kompensation.
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3.4

Overordnede navigationsskærmbillede
Når guiden til indledende konfiguration er gennemført, vises det overordnede
navigationsskærmbillede. Det overordnede navigationsskærmbillede er billedet,
som operatøren får vist det meste af tiden under normal drift.

Det overordnede navigationsskærmbillede har fire primære dele: lysbjælken,
primærvisningen, informationsområdet og menubjælken.
1. Lysbjælken
Lysbjælken er placeret i toppen af skærmbilledet. Lysbjælken er en intelligent Leica Geosystems-lysbjælke, som benytter både krydssporsfejl og
retningsfejl til at føre operatøren til linjen.
2. Primærvisningen
Den primære del af skærmbilledet viser AB-linjer i perspektiv og fremhæver
den linje, der er aktiv (eller ikke kan aktiveres). Horisontale stiplede linjer
bruges til at illustrere bevægelse, når der køres på linjerne. Kortfattede
beskrivelser af aktuelt foreliggende fejl vises i den nederste del af denne del
af skærmbilledet.
3. Informationsområdet
Informationsområdet er placeret i bunden af skærmbilledet. Midt i toppen
af denne område vises nummeret på den række, der er aktiv i øjeblikket,
eller som kan aktiveres. Nedenfor vises ikonerne, der repræsenterer de
aktuelle forbindelsesstatusser for:
• Korrektionskilden, der er i brug (Netværks-RTK, Intern radio, Ekstern
radio eller GL1DETM). Se i kapitlet "6 Korrektionskilder" for at få nærmere
oplysninger om konfiguration af en korrektionskilde og diagnosticering af
forbindelsesfejl.
• GPS-forbindelsen.
• Mobilmodemsignalet. Se i afsnittet "3.6.2 Indstillinger for mobilmodem"
for at få nærmere oplysninger om konfiguration af mobilmodemmet og
diagnosticering af forbindelsesfejl.
• Virtual Wrench. Se i kapitlet "10 Virtual Wrench-fjernservice" for at få
nærmere oplysninger om oprettelse af forbindelse til Virtual Wrench og
diagnosticering af forbindelsesfejl.
4. Menubjælken
Menubjælken er placeret i højre side af skærmbilledet og indeholder
knapper til:
Leica mojoXact Plus, Brug af mojoXact Plus for første gang

31

Indkobling af •
autostyring

Ind- og udkobling af autostyring.
Se i kapitlet "5 Autostyring" for at få nærmere
oplysninger om autostyringsfunktionen, og
hvordan den bruges.

Sporføring

Indstilling af AB-, A+ Retning og Omdrejningspunkt-styrelinjer.
Administration af vejstrækninger/waylines.
Se i kapitlet "7 Sporføring" for at få nærmere
oplysninger om oprettelse af vejstrækninger/waylines og administration af vejstrækninger/waylines.

•
•

Skubning

•

Skubbeindstillinger til korrektion af GPS-afdrift.
Se i afsnittet "7.6 Skubning" for at få detaljerede beskrivelser af skubbefunktionen.

Service og
Information

•

Systemstatusoplysninger - se i afsnittet "9.1
Statusoplysninger" for at få mere at vide.
Fejl - se i afsnittet "9.6 Fejlmeddelelser" for at
få mere at vide.
Positionsoplysninger - se i afsnittet "9.2 Positionsoplysninger" for at få mere at vide.
Korrektionskildeoplysninger - se i afsnittet "6.5
Status for korrektionskilde" for at få mere at
vide.
Enhedsoplysninger - se i afsnittet "9.4 Enhedsoplysninger" for at få mere at vide.
Mobilmodemoplysninger - se i afsnittet "9.5
Status for mobilmodem" for at få mere at vide.
Forbindelse til Virtual Wrench - se i afsnittet "10
Virtual Wrench-fjernservice" for at få mere at
vide.

•
•
•

•
•
•

Indstillinger

•

•
•
•
•
Låsning/
•
oplåsning af
Kørsel på
vej/Roading
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Systemindstillinger - se i afsnittet "3.6 Ændring
af systemindstillinger", "3.5 Kørsel af guiden til
indledende konfiguration når som helst" og "3.7
Oplåsning af funktioner" for at få mere at vide.
Køretøjsindstillinger - se i kapitlet "4 Køretøjer
og redskaber" for at få mere at vide.
Styreindstillinger - se i kapitlet "5 Autostyring"
for at få mere at vide.
Korrektionsindstillinger - se i kapitlet "6 Korrektionskilder" for at få mere at vide.
Softwareindstillinger - se i kapitlet "11 Softwarevedligeholdelse" for at få mere at vide.
Indkobling og frakobling af Kørsel på
vej/Roading.
Se i afsnittet "5.1 Indkobling af autostyring" for
at få detaljerede om, hvordan sikkerhedsfunktionen Kørsel på vej/Roading slås til og fra.
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3.5

Kørsel af guiden til indledende konfiguration når som
helst

Generelle oplysninger

Guiden til konfiguration kan køres igen når som helst efter den indledende
konfiguration af mojoXact Plus.
Guiden til konfiguration fører operatøren igennem størstedelen af systemkonfigurationen, dvs.: Konfiguration af region, køretøj, terrænkompensation og
mojoXact Plus-retning. Operatøren kan desuden konfigurere specifikke funktioner via menuerne Indstillinger og Systemindstillinger. Disse funktioner
omfatter:
•
•
•
•
•

Køretøjsindstillinger (se i kapitlet "4 Køretøjer og redskaber")
Styreindstillinger (se i kapitlet "5 Autostyring")
Korrektionskildeindstillinger (se i kapitlet "6 Korrektionskilder")
Softwareindstillinger (se i kapitlet "11 Softwarevedligeholdelse")
Regionale indstillinger (se i kapitlet "3.6.1 Ændring af regionale indstillinger")
• Mobilmodemindstillinger (se i kapitlet "3.6.2 Indstillinger for
mobilmodem")
• NMEA-indstillinger (se i kapitlet "8 NMEA-uddata")

Kørsel af konfigurationsguiden trin
for trin

Udfør følgende trin for at køre konfigurationsguiden:
1. Vælg knappen Indstillinger i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Indstillinger vises.
2. Vælg knappen Systemindstillinger i rullemenuen.
Menuen Systemindstillinger vises.
3. Vælg knappen Konfigurationsguide i menuen Systemindstillinger.
Konfigurationsguiden starter, og skærmbilledet med regionale
indstillinger vises.
4. Fortsæt igennem konfigurationsguiden - se i afsnittet "3.3
Guiden til indledende konfiguration" for at få nærmere oplysninger om nødvendige ændringer.
Du kommer tilbage til det overordnede navigationsskærmbillede, når konfigurationsguiden er gennemført.
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3.6

Ændring af systemindstillinger

Generelle oplysninger

Systemindstillingerne omfatter:
•
•
•

Ændring af indstillinger trin for trin

Landeindstillinger
Måleenheder (længde, hastighed og areal)
Indstillinger for mobilmodem

Udfør følgende trin for at vælge og ændre en af disse indstillinger:
1. Vælg knappen Indstillinger i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Indstillinger vises.
2. Vælg knappen Systemindstillinger i rullemenuen.
Menuen Systemindstillinger åbnes og giver adgang til systemindstillinger, hvoraf visse er beskrevet nedenfor.

3.6.1

Ændring af regionale indstillinger
Regionale indstillinger omfatter indstillingerne for land og de måleenheder, der
skal benyttes til længde, hastighed og areal. Udfør følgende trin for at ændre
de regionale indstillinger:
1. Vælg knappen Regionale indstillinger i menuen Systemindstillinger.
Skærmbilledet Regionale indstillinger vises.

2. Hvis du vil skifte region eller land, skal du vælge regionen (eller landet) på
listen Region.
3. Hvis du ændre enhederne, der skal bruges til længdeangivelser, skal du
vælge enheden på listen Længde. Længder kan måles i metriske, imperiale
eller US standardenheder.
4. Hvis du ændre enhederne, der skal bruges til hastighedsangivelser, skal du
vælge enheden på listen Hastighed. Hastigheder kan måles i metriske,
imperiale eller US standardenheder.
34
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5. Hvis du ændre enhederne, der skal bruges til arealangivelser, skal du vælge
enheden på listen Areal. Arealer kan måles i metriske, imperiale eller US
standardenheder. Imperial acre er den definerede internationale acre, og
US acre er den lidt mindre US Survey acre.
6. Vælg

for at acceptere de regionale indstillinger og vende tilbage til det

overordnede navigationsskærmbillede.
Vælg

for at annullere eventuelle ændringer af værdierne og vende

tilbage til menuen Systemindstillinger.

3.6.2

Indstillinger for mobilmodem
mojoXact Plus giver operatøren mulighed for at vælge et internt modem, et
eksternt modem eller intet modem. Udfør følgende trin for at konfigurere
mobilmodemmet:
1. Vælg knappen Indstillinger for mobilmodem i menuen
Systemindstillinger.
Skærmbilledet Modemindstillinger vises.



Hvis det interne modem i mojoXact Plus benyttes (og det vil være tilfældet i
HSPA-regioner), kræves der et netværksdataabonnement til mojoXact Plus og
et SIM-kort med et aktivt dataabonnement, for at du kan udnytte onlinefunktioner med mojoXact Plus. Kontakt forhandleren for at bestille de nødvendige
kuponer til oplåsning.
Hvis det interne modem vælges, vil operatøren muligvis skulle indtaste yderligere oplysninger. Disse oplysninger skal rekvireres hos mobiltelefonudbyderen.
2. I skærmbilledet Modemindstillinger skal du vælge Internt for at bruge det
interne mobilmodem i mojoXact Plus, Eksternt, hvis mojoXact Plus er
forbundet med et eksternt modem, og Intet, hvis mobilmodemmet ikke skal
konfigureres på dette tidspunkt.
3. Vælg

for at acceptere det trufne valg og fortsætte til det andet skærm-

billede til konfiguration af mobilmodemmet (hvis der er valgt internt
mobilmodem).
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Vælg

for at annullere eventuelle ændringer af værdien og vende tilbage

til menuen Systemindstillinger.
Det andet skærmbillede med modemindstillinger giver operatøren mulighed for
at konfigurere APN og indtaste brugernavn og adgangskode. Dette skærmbillede vises kun, hvis der er konfigureres et internt modem.

4. Kontrollér, at værdien i feltet APN er korrekt i det andet skærmbillede med
modemindstillinger. Hvis det ikke skulle være tilfældet, skal du indtaste den
korrekte værdi.
5. Indtast det oplyste brugernavn i feltet Brugernavn.
6. Indtast den oplyste adgangskode i feltet Adgangskode.
7. Vælg

for at acceptere værdierne og fortsætte til det tredje skærmbillede

til konfiguration af mobilmodemmet.
Vælg

for at annullere eventuelle ændringer af værdierne og vende

tilbage til det foregående skærmbillede med modemindstillinger.
Det tredje skærmbillede med modemindstillinger giver operatøren mulighed for
at konfigurere mobilnetværkstilstanden og indtaste SIM-kortets PIN-kode.

8. Mobilnetværkstilstanden er som standard Automatisk. Hvis det ikke er den
korrekte indstilling i din situation, skal du vælge den korrekte tilstand på
listen Mobilnetværkstilstand.
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9. Hvis du har fået et personligt identifikationsnummer (PIN) til abonnementsidentitetsmodulet (SIM) i mobilmodemmet, skal du aktivere afkrydsningsfeltet Brug SIM-kortets PIN-kode.
10. Indtast den oplyste PIN-kode i feltet SIM-kortets PIN.


11. Vælg

Hvis du laver en fejl ved indtastningen af SIM PIN, vil det være nødvendigt at fjerne SIM-kortet og nulstille ved at indtaste en Personal
Unblocking Code (PUK), som du kan få fra din netværksudbyder.
for at acceptere værdierne og vende tilbage til det overordnede

navigationsskærmbillede.
Vælg

for at annullere eventuelle ændringer af værdierne og vende

tilbage til det andet skærmbillede med modemindstillinger.
Ikonet for mobilmodemmet vises i informationsområdet nederst i det overordnede navigationsskærmbillede.
god signalstyrke,
og
Problemløsning
vedr. forbindelsesproblemer

indikerer korrekt forbindelse med

indikerer korrekt forbindelse, men med svagt signal,

indikerer, at der ikke kunne oprettes forbindelse.

Hvis signalstyrken er ringe, men du har godt signal på din mobiltelefon, skal du
kontrollere:
•
•

at der ikke er noget i vejen for mobiltelefonantennen, at den ikke er beskadiget, og at dens kabel ikke er beskadiget.
at feltet Mobilnetværkstilstand i det tredje skærmbillede med modemindstillinger er indstillet korrekt i overensstemmelse med den pågældende
region.

Hvis der ikke kunne oprettes forbindelse ved hjælp af mobilmodemmet, skal du
kontrollere:
•
•
•
•

3.7

at værdierne, der er indtastet i felterne APN, Brugernavn og Adgangskode,
er korrekte.
at du har et aktivt dataabonnement til SIM-kortet.
at mobilantennen og det tilhørende kabel ikke er beskadigede.
at feltet Mobilnetværkstilstand i det tredje skærmbillede med modemindstillinger er indstillet korrekt i overensstemmelse med den pågældende
region.

Oplåsning af funktioner
Visse faciliteter er ikke som standard aktiveret på mojoXact Plus, og de omfatter
bl.a.:
•
•
•
•
•

John Deere R-serien
Netværksopgradering
Netværksdataabonnement
Virtual Vista
Universal Terminal
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Adgang til disse funktioner kræver, at der købes en systemkupon hos forhandleren. Kuponen indeholder en kode, der bruges til at låse op for faciliteten eller
funktionen. Funktioner kan oplåses ved hjælp nedenstående trin eller Virtual
WrenchTM som beskrevet i "10 Virtual Wrench-fjernservice".
Oplåsning af en
funktion trin for
trin

For at låse op for en funktion, udføres følgende trin:
1. Vælg knappen Indstillinger i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Indstillinger vises.
2. Vælg knappen Systemindstillinger i rullemenuen.
Menuen Systemindstillinger vises.
3. Vælg knappen Funktionsindstillinger i menuen Systemindstillinger.
Skærmbilledet Funktioner (ses nedenfor) vises med en liste
over funktioner og disses tilgængelighed, dvs. om de er låste
eller oplåste.

4. Aktiver en ny funktion ved at vælge knappen Indtast ny kode.
Der vises et andet funktionsskærmbillede med feltet Indtast
kode.
5. Indtast den nye kode, og vær opmærksom på store bogstaver
og tal, da kodefeltet skelner imellem store og små bogstaver.
6. Vælg

for at gemme koden og vende tilbage til det første funktions-

skærmbillede.
Listen over funktioner opdateres for at afspejle den korrekte oplåsning af
funktionen.
Vælg

for at kassere koden og vende tilbage til det første funktions-

skærmbillede.
7. Vælg

for at vende tilbage til det overordnede navigations-

skærmbillede.
Vælg
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for at vende tilbage til menuen Systemindstillinger.
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Køretøjer og redskaber

Generelle oplysninger

Hvis køretøjskonfigurationen ikke blev færdiggjort korrekt under den indledende
konfiguration ved hjælp af guiden til indledende konfiguration, eller
mojoXact Plus er blevet flyttet i køretøjet eller flyttet til et andet køretøj, kan
det være nødvendigt at tilpasse køretøjs- og redskabsindstillingerne, herunder
bl.a.:
•
•
•

Valg af køretøjstype og mål.
Terrænkompensation og mojoXact Plus-retning.
Redskabsmålinger.

Sådan konfigureres køretøjer og redskaber, når mojoXact Plus benyttes
sammen med tredjepartsterminal iht. beskrivelsen i dette kapitel.
Oplysninger om konfiguration af køretøjer og redskaber ved brug af
mojoXact Plus sammen med en Leica mojo3D fremgår af brugervejledningen til
Leica mojo3D.

4.1

Konfiguration af køretøjsmål

Oversigt

Konfiguration af køretøjsmål omfatter valg af køretøjstypen, som mojoXact Plus
er installeret i, og indtastning af mål for:
•
•
•

Konfiguration af
køretøjsmål trin
for trin

Antenneforskydning - hvor langt antennen er monteret fra midten af køretøjets hjulspor.
Antennehøjde - hvor langt antennen er monteret over jorden.
Antenne til fast aksel - hvor langt antennen er monteret fra køretøjets
ubevægelige aksel.

Udfør følgende trin for at vælge køretøjstypen og konfigurere dets mål:
1. Vælg knappen Indstillinger i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Indstillinger vises.
2. Vælg knappen Køretøjsindstillinger i menuen Indstillinger.
Menuen Køretøjsindstillinger åbnes.
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3. Vælg knappen Køretøjsmål i menuen Køretøjsindstillinger.
Skærmbilledet Køretøjstype, der er vist nedenfor, åbnes.

4. I skærmbilledet Køretøjstype skal du vælge din køretøjstype på
listen.
5. I feltet Antenneforskydning skal du i de relevante enheder for den konfigurerede region indtaste værdien for antennens monteringsafstand i
forhold til midten af hjulsporene eller køretøjets førerhus (hvis førerhuset
er centreret over hjulsporene) som vist i illustrationen. Ideelt betragtet bør
denne værdi være nul, da antennen bør være monteret midt på køretøjets
førerhus tæt på forenden.
Hvis antennen er monteret til højre for køretøjets midte (set fremad i
kørselsretningen), skal Antenneforskydning angives som en positiv værdi.
Hvis antennen er monteret til venstre for køretøjets midte, skal Antenneforskydning angives som en negativ værdi.
6. Vælg

for at acceptere værdierne og vende tilbage til skærmbilledet

Køretøjsindstillinger.
Vælg knappen
for at annullere eventuelle ændringer af værdierne og
vende tilbage til menuen Køretøjsindstillinger.
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7. I skærmbilledet Køretøjsindstillinger, der er vist i eksemplet nedenfor, skal
du indtaste de nødvendige mål for den køretøjstype, du har valgt.

8. Vælg

for at acceptere værdierne og vende tilbage til det overordnede

navigationsskærmbillede.
Vælg

for at annullere eventuelle ændringer af værdierne og vende

tilbage til menuen Køretøjstype.

4.2

Terrænkompensation

Forklaring

Det er med henblik på præcis positionsbestemmelse vigtigt at udføre terrænkompensation, da denne funktion lader mojoXact Plus beregne positionen på
GPS-antennen, når køretøjet bevæger sig igennem ujævnt terræn. Dette illustreres i nedenstående billede af et køretøj, der krænger på samme måde, som
det ville gøre i bakket terræn. Uden terrænkompensation vises køretøjets position ukorrigeret. Med terrænkompensation er køretøjets position den korrigerede position. Forskellen på disse to positioner er åbenbar, hvilket tydeligt illustrerer, hvorfor brugen af terrænkompensation er nødvendig for præcis positionsbestemmelse og sporføring.

a

c
b
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a)
b)
c)
d)

GPS-antenne
Ukorrigeret position
Rullevinkel (krængning)
Korrigeret position
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Konfiguration af
terrænkompensation trin for trin

Udfør følgende trin for at udføre terrænkompensation:
1. Vælg knappen Indstillinger i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Indstillinger vises.
2. Vælg knappen Køretøjsindstillinger i menuen Indstillinger.
Menuen Køretøjsindstillinger åbnes.
3. Vælg knappen Terrænkompensation i menuen Køretøjsindstillinger.
Skærmbilledet Terrænkompensation, der er vist nedenfor,
åbnes.

Hvis der aldrig er udført en terrænkompensation, vil kun valgmuligheden Ny
terrænkompensation være tilgængelig. Hvis der er udført en terrænkompensation for nylig, kan operatøren vælge at udføre en ny terrænkompensation eller en opdatering af den eksisterende terrænkompensation eller
slet ingen terrænkompensation.
Ny terrænkompensation - sletter alle hidtidige kompenseringsdata.
Denne valgmulighed skal benyttes, hvis mojoXact Plus er blevet installeret
igen eller flyttet.
Opdater terrænkompensation - forbedrer kompenseringens effektivitet.
Denne valgmulighed skal kun benyttes, hvis mojoXact Plus ikke er blevet
installeret igen eller flyttet i køretøjet.
4. I skærmbilledet Terrænkompensation skal du vælge den valgmulighed, der
er relevant for dit udstyr og omstændighederne, eller helt undlade at vælge
nogen af mulighederne, hvis du ikke vil udføre en terrænkompensation.
5. Vælg
Vælg

for at fortsætte med terrænkompensation.
for at vende tilbage til menuen Køretøjsindstillinger uden at

gennemføre terrænkompensationen.
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6. Følg anvisningerne på skærmen, kør til et plant areal, og bring køretøjet til
standsning.

7. Vælg

for at fortsætte med terrænkompensation. Operatøren instrueres

om ikke at bevæge køretøjet, da finjustering af sensorerne er i gang.
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8. Følg anvisningerne på skærmen, vend køretøjet 180o, og bring køretøjet til
standsning på samme sted som før. Det gøres ved at notere sig stedet, hvor
køretøjets højre forhjul befinder sig. Vend køretøjet 180o, og stands på
præcis samme sted som før vendingen, så køretøjets venstre forhjul nu
befinder sig, hvor det højre forhjul befandt sig før.

9. Vælg

for at fortsætte med terrænkompensation. Operatøren instrueres

om ikke at bevæge køretøjet, da finjustering af sensorerne er i gang.
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10. Når finjusteringen er gennemført, skal du vælge

for at fortsætte til

skærmbilledet mojoXact Plus-retning, der er vist nedenfor.
Vælg

for at vende tilbage til det oprindelige skærmbillede vedr. terræn-

kompensation.

Når skærmbilledet mojoXact Plus-retning åbnes, viser billeder, hvordan
mojoXact Plus er monteret i køretøjet, dvs. om det ligger plant eller står på en
af siderne. Dette bestemmes i forbindelse med terrænkompensationsprocessen.
Retningsværdien er det antal grader, hvormed forenden af mojoXact Plus er
monteret i forhold til forenden af køretøjet. Fronten af mojoXact Plus er siden,
som USB-porten og SIM-kortporten er tilgængelige fra (og dermed er bagsiden
der, hvor alle kablerne tilsluttes). En mojoXact Plus, der er monteret plant i en
vinkel på 0 grader i forhold til forenden af køretøjet, ser eksempelvis sådan ud:
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En mojoXact Plus, der er monteret plant i en vinkel på 90 grader i forhold til
forenden af køretøjet, ser sådan ud:

En mojoXact Plus, der er monteret på siden i en vinkel på 45 grader i forhold til
forenden af køretøjet, ser sådan ud:

En mojoXact Plus, der er monteret på siden i en vinkel på 180 grader i forhold
til forenden af køretøjet, ser sådan ud:
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11. Indtast retningen på mojoXact Plus i skærmbilledet mojoXact Plus-retning.
12. Vælg

for at færdiggøre terrænkompensation og vende tilbage til det

overordnede navigationsskærmbillede.
Vælg

for at vende tilbage til menuen Køretøjsindstillinger.

4.3

Redskabskonfiguration

Oversigt

Redskabskonfiguration giver operatøren mulighed for at konfigurere mål på et
redskab, der kan være monteret på køretøjet. Disse mål er typisk redskabets
bredde og dets forskydning i forhold til midten af køretøjets hjulspor.

Redskabskonfiguration trin for trin

Udfør følgende trin for at konfigurere redskabsmål:
1. Vælg knappen Indstillinger i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Indstillinger vises.
2. Vælg knappen Køretøjsindstillinger i menuen Indstillinger.
Menuen Køretøjsindstillinger åbnes.
3. Vælg knappen Redskabsindstillinger i menuen Systemindstillinger.
Skærmbilledet Redskabsindstillinger åbnes.

4. I feltet Redskabsbredde skal du indtaste redskabets fulde bredde (som vist
i illustrationen).
5. Hvis redskabet er forskudt til den ene side af køretøjet, dvs. hvis det ikke er
midtstillet bag køretøjet, skal du vælge afkrydsningsfeltet Redskabsforskydning.
Feltet Redskabsforskydning bliver synligt.
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Som vist i illustrationen er redskabsforskydningen afstanden mellem midten
af køretøjet og midten af redskabet. Hvis redskabet er forskudt til højre for
køretøjets midte (set fremad i kørselsretningen), skal Redskabsforskydning
angives som en positiv værdi. Hvis redskabet er monteret til venstre for
køretøjets midte, skal Redskabsforskydning angives som en negativ værdi.
Redskab forskudt mod højre

Redskab forskudt mod venstre

2.50 m

2.50 m

8.00 m

6. Vælg

8.00 m

for at acceptere værdierne og vende tilbage til det overordnede

navigationsskærmbillede.
Vælg knappen

for at annullere eventuelle ændringer af værdierne og

vende tilbage til menuen Køretøjsindstillinger.
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5

Autostyring

Oversigt

Autostyring er den vigtigste funktion, der tilbydes i forbindelse med
mojoXact Plus. Dette kapitel omhandler følgende for systemer med en
mojoXact Plus, som benyttes sammen med en tredjepartsterminal:
•
•
•
•
•
•
•

autostyringens tilstande og knapperne, der afspejler dem.
sikkerhedsfunktionen til kørsel på vejen/roading, og hvordan den slås til og
fra.
hvordan autostyring kobles til og fra.
hvordan et styresæt udvælges, konfigureres og kalibreres.
funktionerne Tilkobl stationær og Baglæns styring.
justering af autostyringsfunktionens egenskaber.
afprøvning af autostyring.

Oplysninger om autostyringsfunktionen ved brug af mojoXact Plus sammen
med en Leica mojo3D fremgår af brugervejledningen til Leica mojo3D.

5.1

Indkobling af autostyring

Autostyringsstatus

Knappen til autostyring i det overordnede navigationsskærmbillede bruges til at
aktivere og deaktivere autostyring. Knappens farve angiver også den aktuelle
status for autostyring.

5.1.1

•

Rød: Kørsel på vej/roading er aktiv, og autostyring kan ikke
indkobles, før Kørsel på vej/Roading er slået fra.

•

Orange: Kørsel på vej/Roading er inaktiv, men betingelserne
for indkobling af autostyring er ikke til stede, og autostyring
kan ikke indkobles. Tilkobl stationær er ikke armeret.

•

Gul: Kørsel på vej/Roading er slået fra, og autostyring er klar,
men i øjeblikket ikke indkoblet. Hvis styringsknappen berøres,
vil systemet autostyre med det samme, fordi samtlige indkoblingskriterier i øjeblikket er opfyldt.

•

Grøn med pause: Autostyring er armeret, men ikke aktiv, fordi
køretøjet ikke bevæger sig, eller indkoblingskriterierne ikke er
opfyldt.

•

Grøn: Autostyring er indkoblet, og køretøjet styres med automatik.

Sikkerhedsfunktion til Kørsel på vej/Roading
Funktionen til Kørsel på vej/Roading er et sikkerhedsværktøj, som er designet til
at forhindre utilsigtet indkobling af autostyring, når autostyring ikke bør
benyttes: Her kan f.eks. være tale om situationer, hvor køretøjet kører på
offentlig vej, eller hvis der arbejdes i nærheden af hindringer. Kørsel på
vej/Roading er aktiv, når autostyringsknappen er rød
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Aktivering af
Kørsel på
vej/Roading

Udfør følgende trin for at muliggøre Kørsel på vej/Roading:
1. Vælg knappen Kørsel på vej/Roading i det overordnede navigationsskærmbillede.
Kørsel på vej/Roading er aktiv, og knappen Kørsel på
vej/Roading forsynes med en låst hængelås

. Autosty-

ringsknappen bliver rød.
Deaktivering af
Kørsel på
vej/Roading

Kørsel på vej kan kun deaktiveres, hvis styresættet er konfigureret korrekt og
kommunikerer aktivt.

Deaktivering af
Kørsel på
vej/Roading

Udfør følgende trin for at deaktivere Kørsel på vej/Roading:
1. Vælg knappen Kørsel på vej/Roading, mens knappen Autostyring er rød.
Kørsel på vej/Roading er inaktiv, og knappen Kørsel på
vej/Roading forsynes med en oplåst hængelås

. Knappen

Autostyring skifter til den farve, der afspejler autostyringens
aktuelle tilstand.

5.1.2

Forudsætninger for indkobling af autostyring
De krævede forudsætninger for indkobling af autostyring vil afhænge af det
styresæt, der benyttes. Det følgende er typiske eksempler på de nødvendige
betingelser, som skal opfyldes, før der kan bruges automatisk styring:
•
•
•
•
•
•
•

5.1.3

Styresæt tilsluttet og konfigureret korrekt
Kørsel på vej/Roading slået fra
Vejstrækning/wayline konfigureret
Afstand fra vejstrækning/wayline mindre end 6 m (20 fod)
Retning mindre end 45 grader fra vejstrækning/wayline
Kørsel med mere end 1 km/t (0,6 miles/t)
Kørsel med mindre end 30 km/t (18 miles/t)

Indkobling af autostyring
Hvis styresættets forudsætninger er overholdt, kan autostyring indkobles ved
udførelse af nedenstående trin:
1. Vælg knappen Autostyring i det overordnede navigationsskærmbillede, når den er gul.
2. Knappen Autostyring vil blive grøn for at indikere, at autostyring er
indkoblet, og at køretøjet styres automatisk.
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Andre metoder til indkobling af autostyring vil være til rådighed, og
metoden vil afhænge af det anvendte styresæt.
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5.1.4

Frakobling af autostyring
Udfør trinnene i en af nedenstående metoder for at frakoble autostyring:
1. Valg knappen Autostyring i det overordnede navigationsskærmbillede, når den er grøn.
Knappen Autostyring bliver gul eller orange for at indikere, at
autostyring er koblet fra, og at køretøjet ikke længere styres
automatisk.
ELLER
1. Vælg knappen Kørsel på vej/Roading i det overordnede navigationsskærmbillede.
Knappen Autostyring bliver rød for at indikere, at Kørsel på
vej/Roading er aktiveret, knappen Kørsel på vej/Roading
forsynes med en låst hængelås

, og autostyring kobles

fra.



Andre metoder til frakobling af styringen vil være til rådighed, og
metoden vil afhænge af det anvendte styresæt.

5.2

Valg af styresæt og konfiguration

Generel introduktion

Dette afsnit beskriver, hvordan et styresæt udvælges og konfigureres, og
hvordan eventuelle problemer afhjælpes, hvis de måtte opstå.

Udvælgelse og
konfiguration af
styresæt trin for
trin

Udfør følgende trin for at vælge og konfigurere et styresæt:
1. Vælg knappen Indstillinger i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Indstillinger vises.
2. Vælg knappen Styreindstillinger.
Menuen Styreindstillinger vises.
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3. Vælg knappen Konfiguration af styresæt.
Skærmbilledet Konfiguration af styresæt vises.

4. Vælg det relevante styresæt på listen.
5. Vælg knappen

for at acceptere valget og fortsætte med konfigurati-

onsprocessen. Det næste skærmbillede, der vises, vil være afhængigt af det
valgte styresæt.
Vælg knappen

for at annullere valget og vende tilbage til menuen Styre-

indstillinger.
6. Skærmbilledet Producent vises (efterfulgt af skærmbilledet Model). Træf det
relevante valg på listen Producent og derefter på listen Model.
7. Vælg knappen

for at acceptere valgene og fortsætte med konfigurati-

onsprocessen. Skærmbilledet Status for styresæt.
Vælg knappen
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for at vende tilbage til menuen Styreindstillinger.
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8. Der skal være et

-ikon til venstre for begge indikatorerne CAN-bus

tilsluttet og Styresæt aktivt i statusskærmbilledet Status for styresæt. Hvis
det ikke skulle være tilfældet, vil det være nødvendigt at diagnosticere og
udbedre problemet eller problemerne, da det ellers ikke vil være muligt at
indkoble autostyring. Se afsnittet "5.2.1 Fejlafhjælpning ved problemer med
styresæt og CAN-bus" for få forslag.
9. Vælg knappen

for at fortsætte med konfigurationen af styresættet. Det

næste skærmbillede, der vises, vil være afhængigt af det valgte styresæt.
Vælg knappen

for at vende tilbage til det foregående skærmbillede.

Hvis skærmbilledet Styrekonfiguration vises, har operatøren mulighed for at
skrive konfigurationen til styretøjsstyreenheden. Udvis stor forsigtighed,
inden konfigurationen skrives til styreenheden, så det sikres, at styretøjsstyreenheden ikke indeholder konfigurationsdata, der skal bruges, da funktionen Send konfiguration vil overskrive den eksisterende konfiguration i
styretøjsstyreenheden med standardværdier.
10. Hvis skærmbilledet Styrekonfiguration vises, og du er sikker på, at der skal
skrives en konfiguration til styretøjsstyreenheden, skal du vælge Konfigurer
på listen.
Hvis du er usikker vedr. skrivning af konfigurationsdata til styretøjsstyreenheden, eller du ved, at styretøjsstyreenheden allerede er konfigureret, skal
du vælge Spring over på listen.
11. Vælg knappen

for at fortsætte med konfigurationen af styresættet. Der

vises en meddelelse, som indikerer om konfigurationen blev sendt korrekt
til styretøjsstyreenheden eller ej. Det næste skærmbillede, der vises, vil
være afhængigt af det valgte styresæt.
Vælg knappen

for at vende tilbage til skærmbilledet Status for styresæt.

Skærmbilledet Indstillinger for styresæt vises, og de tilgængelige valgmuligheder i skærmbilledet Indstillinger for styresæt vil afhænge af de funktioner,
der understøttes af det valgte styresæt. Tilkobl stationær og Baglæns styring
vil muligvis kunne vælges. Oplysninger om funktionerne Tilkobl stationær og
Baglæns styring fremgår af afsnittet "5.4.1 Tilkobl stationær og Baglæns
styring".
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12. Vælg afkrydsningsfeltet Tilkobl stationær for at aktivere Tilkobl stationær.
13. Vælg afkrydsningsfeltet Baglæns styring for at aktivere Baglæns styring. Vær
opmærksom på, at hvis Baglæns styring er aktiveret, bliver Tilkobl stationær
automatisk aktiveret, fordi Baglæns styring kræver, at Tilkobl stationær er
aktiveret. Hvis Tilkobl stationær omvendt deaktiveres, bliver Baglæns styring
automatisk deaktiveret.
14. Tilpas Tidsgrænse for Tilkobl stationær i overensstemmelse med dit system.
15. For visse styresæt er konfigurationen nu gennemført, og du kommer tilbage
til det overordnede navigationsskærmbillede, når knappen

vælges. For

andre styresæt bliver skærmbilledet Styrekalibrering vist.
Vælg knappen

for at annullere indstillingerne og vende tilbage til det

foregående skærmbillede.
16. Hvis skærmbilledet Styrekalibrering vises, skal du placere køretøjet på et
sted, hvor der uden fare kan styres til fuldt styretøjsudslag fra side til side,
dvs. et sted, hvor der ikke er nogen hindringer. Der vil blive vist en række
dialogbokse, som fører dig igennem kalibreringen af styretøjet. De viste
skærmbilleder vil afhænge af det valgte og konfigurerede styresæt.
Nedenfor ses et eksempel på kalibrering af et styresæt.
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17. Følg anvisningerne på skærmen, og kør med 4 km/t for at udføre kalibrering
af styretøjet.

Vælg knappen

, når du kører med 4 km/t og er klar til at fortsætte med

kalibreringen af styresættet. Det næste skærmbillede til kalibrering af styresættet vises.
Vælg knappen

for at vende tilbage til menuen Styreindstillinger uden at

gennemføre kalibreringen af styresættet.
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18. Følg anvisningerne på skærmen, og drej hjulene til fuldt udslag mod venstre.

Vælg knappen

for at fortsætte med kalibreringen af styresættet. Skærm-

billedet Justeringsfremskridt vises med oplysninger om denne fase i kalibreringsprocessen.

Når processen er udført, vises det næste skærmbillede til kalibrering af
styretøjet.
Vælg knappen

for at vende tilbage til menuen Styreindstillinger uden at

gennemføre kalibreringen af styresættet.
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19. Følg anvisningerne på skærmen, og drej hjulene til fuldt udslag mod højre.

Vælg knappen

for at fortsætte med kalibreringen af styresættet. Skærm-

billedet Justeringsfremskridt vises med oplysninger om denne fase i kalibreringsprocessen. Når processen er udført, vises det næste skærmbillede til
kalibrering af styretøjet.

Vælg knappen

for at vende tilbage til menuen Styreindstillinger uden at

gennemføre kalibreringen af styresættet.
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20. Følg anvisningerne på skærmen, og centrer hjulene.

Vælg knappen

for at fortsætte med kalibreringen af styresættet. Skærm-

billedet Justeringsfremskridt vises med oplysninger om denne fase i kalibreringsprocessen.

Når processen er udført, vises det næste skærmbillede til kalibrering af
styretøjet.
Vælg knappen

for at vende tilbage til menuen Styreindstillinger uden at

gennemføre kalibreringen af styresættet.
21. Vælg knappen

for at færdiggøre kalibreringen af styresættet og vende

tilbage til det overordnede navigationsskærmbillede.
Vælg knappen

for at vende tilbage til menuen Styreindstillinger uden at

gennemføre kalibreringen af styresættet.
22. Afprøv autostyrefunktionen for at sikre, at den fungerer som ventet. Se
afsnittet "5.6 Afprøvning af autostyring".
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5.2.1

Fejlafhjælpning ved problemer med styresæt og
CAN-bus
Hvis skærmbilledet Status for styresæt indikerer, at der foreligger et problem
med enten CAN-bustilslutningen, styresættet eller begge, skal du kontrollere,
at:
•
•
•

5.3

styresættet, der er valgt i konfigurationen, svarer til det, der er fysisk er
monteret i køretøjet.
styresættets kabel er forbundet korrekt med portudvidelseskablet til mojoXact.
styresættet er sluttet til strømkilden og tændt.

Status for styresæt
Oplysninger er ikke tilgængelige for alle styresæt, og for de sæt, der kan vises
oplysninger for, afhænger det viste af det konfigurerede styresæt. Knappen
Oplysninger om styresæt i menuen Styreindstillinger kan kun vælges, hvis der
foreligger information vedr. det konfigurerede styresæt.

Oplysninger om
styresæt trin for
trin

Udfør følgende trin for at få mere at vide om det styresæt, der er konfigureret
i øjeblikket:
1. Vælg knappen Indstillinger i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Indstillinger vises.
2. Vælg knappen Styreindstillinger.
Menuen Styreindstillinger vises.
3. Vælg knappen Oplysninger om styresæt.
Skærmbilledet med oplysninger om styresættet vises. De viste
oplysninger afhænger af det styresæt, der er konfigureret i
øjeblikket.
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4. Vælg knappen

for at vende tilbage til det overordnede

navigationsskærmbillede.
Vælg knappen
linger.

5.4

Kalibrering af styresæt


Kalibrering af
styresæt trin for
trin

for at vende tilbage til menuen Styreindstil-

Kalibrering kræver, at køretøjet køres med en hastighed på 4 km/t, og
at der er plads til, at køretøjet kan drejes til fuldt styretøjsudslag mod
venstre og højre. Sørg for, at køretøjet befinder sig på et sted, hvor
dette er muligt, og hvor der ikke er nogen hindringer i vejen.

Udfør følgende trin for at kalibrere styresættet:
1. Vælg knappen Indstillinger i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Indstillinger vises.
2. Vælg knappen Styreindstillinger.
Menuen Styreindstillinger vises.
3. Vælg knappen Kalibrering af styresæt.
Skærmbilledet til kalibrering af styresættet vises.
4. Placer køretøjet på et sted, hvor der uden fare kan styres til fuldt styretøjsudslag fra side til side, dvs. et sted, hvor der ikke er nogen hindringer. Der
vil blive vist en række dialogbokse, som fører dig igennem kalibreringen af
styretøjet. De viste skærmbilleder vil afhænge af det valgte og konfigurerede styresæt. Nedenfor ses et eksempel på kalibrering af et styresæt.
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5. Følg anvisningerne på skærmen, og kør med 4 km/t for at udføre kalibrering
af styretøjet.

Vælg knappen

, når du kører med 4 km/t og er klar til at fortsætte med

kalibreringen af styresættet. Det næste skærmbillede til kalibrering af styresættet vises.
Vælg knappen

for at vende tilbage til menuen Styreindstillinger uden at

gennemføre kalibreringen af styresættet.
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6. Følg anvisningerne på skærmen, og drej hjulene til fuldt udslag mod venstre.

Vælg knappen

for at fortsætte med kalibreringen af styresættet. Skærm-

billedet Justeringsfremskridt vises med oplysninger om denne fase i kalibreringsprocessen.

Når processen er udført, vises det næste skærmbillede til kalibrering af
styretøjet.
Vælg knappen

for at vende tilbage til menuen Styreindstillinger uden at

gennemføre kalibreringen af styresættet.
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7. Følg anvisningerne på skærmen, og drej hjulene til fuldt udslag mod højre.

Vælg knappen

for at fortsætte med kalibreringen af styresættet. Skærm-

billedet Justeringsfremskridt vises med oplysninger om denne fase i kalibreringsprocessen.

Når processen er udført, vises det næste skærmbillede til kalibrering af
styretøjet.
Vælg knappen

for at vende tilbage til menuen Styreindstillinger uden at

gennemføre kalibreringen af styresættet.
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8. Følg anvisningerne på skærmen, og centrer hjulene.

Vælg knappen

for at fortsætte med kalibreringen af styresættet. Skærm-

billedet Justeringsfremskridt vises med oplysninger om denne fase i kalibreringsprocessen.

Når processen er udført, vises det næste skærmbillede til kalibrering af
styretøjet.
Vælg knappen

for at vende tilbage til menuen Styreindstillinger uden at

gennemføre kalibreringen af styresættet.
9. Vælg knappen

for at færdiggøre kalibreringen af styresættet og vende

tilbage til menuen Styreindstillinger.
Vælg knappen

for at vende tilbage til menuen Styreindstillinger uden at

gennemføre kalibreringen af styresættet.
10. Afprøv autostyrefunktionen for at sikre, at den fungerer som ventet. Se
afsnittet "5.6 Afprøvning af autostyring".
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5.4.1

Tilkobl stationær og Baglæns styring

Oversigt

mojoXact Plus understøtter funktionen Tilkobl stationær, hvorved det bliver
muligt at indkoble autostyringssystemet, inden køretøjet bevæger sig. På denne
måde kan operatøren i stedet fokusere på andre opgaver, når køretøjet sætter
sig i bevægelse. Tilkobl stationær betyder også, at køretøjet kan standse et
øjeblik og sætte i gang igen, uden at operatøren manuelt skal indkoble autostyringssystemet igen.
Med Baglæns styring kan operatøren indkoble autostyring, mens der bakkes.
Baglæns styring understøttes af visse mojoXact Plus-styreplatforme og køretøjer.





Brug af Tilkobl
stationær trin for
trin

Baglæns styring er kun tilladt på lige vejstrækning-/wayline-typer, dvs.
AB Parallel-sporføring og A+ Retning-sporføring.
Tilkobl stationær bliver automatisk slået fra, hvis køretøjet i et konfigureret tidsrum ikke har bevæget sig. Dette tidsrum er som standard 15
sekunder, men kan konfigureres til en værdi mellem 1 og 30 sekunder.
Aktivering af Baglæns styring kræver, at Tilkobl stationær er aktiveret.
På denne måde kan operatøren autostyre, mens der køres forlæns,
standse og derefter bakke, og køretøjet vil fortsætte med at autostyre,
uden at operatøren manuelt skal genindkoble autostyring. Operatøren
kan derefter standse og køre forlæns igen. hvorved autostyring fortsat
forbliver indkoblet. Dette kan gentages flere gange, uden at operatøren skal genindkoble autostyring.

Når Tilkobl stationær er aktiveret, kan autostyring armeres, inden køretøjet er
sat i bevægelse. Udfør følgende trin for at bruge Tilkobl stationær:
1. Sørg for, at Kørsel på vej/Roading er slået fra (se afsnittet "5.1.1 Sikkerhedsfunktion til Kørsel på vej/Roading").
2. Sørg for, at der er indstillet eller indlæst en vejstrækning/wayline, der kan
autostyres langs (se kapitlet "7 Sporføring").
3. Berør knappen

, mens køretøjet står stille.

Autostyringsknappen bliver grøn med et pausesymbol, hvilket betyder at
autostyring er armeret, men ikke indkoblet.
4. Sæt køretøjet i bevægelse.
Autostyresystemet indkobles automatisk, hvis køretøjet er tilstrækkeligt tæt
på vejstrækningen/waylinen, og ikke nærmer sig linjen i en alt for spids
vinkel, og autostyreknappen skifter farve til grøn (uden pausesymbol). I
modsat fald venter autostyresystemet med at koble sig ind, indtil disse kriterier overholdes.



Hvis køretøjet ikke har bevæget sig, inden tidsgrænsen for Tilkobl stationær er udløbet, eller kriterierne for autostyring ikke er opfyldt inden
for tidsgrænsen, bliver Tilkobl stationær desarmeret, og autostyreknappen skifter til
.
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Brug af Baglæns
styring trin for trin

Baglæns styring giver operatøren mulighed for at køre køretøjet forlæns,
baglæns og derefter forlæns igen uden at skulle indkoble autostyring manuelt
igen. Baglæns styring kræver, at Tilkobl stationær er aktiveret. Hvis Tilkobl stationær ikke er aktiveret, vil autostyringssystemet koble sig fra, når køretøjet
reducerer hastigheden imellem forlæns og baglæns kørsel.
Udfør følgende trin for at bruge Baglæns styring:
1. Sørg for, at kriterierne for Baglæns styring er opfyldt:
•
•
•
•
•

køretøjet skal være mindre end 1 (én) meter fra linjen.
køretøjet skal nærme sig i linjen i en vinkel, som er mindre end 20 grader.
køretøjet skal køre mindre end 10 km/t (6 miles/t).
Tilkobl stationær skal være indkoblet.
Baglæns styring skal være aktiveret.

2. Indkobl autostyring, mens der køres i bakgear.
ELLER
Hvis autostyring indkobles, mens køretøjet kører forlæns, og køretøjet kører
på en AB eller A+ Retning-vejstrækning/wayline, og Tilkobl stationær er aktiveret, kan Baglæns styring benyttes ved kørsel i bakgear, hvis tidsrummet
mellem forlæns og baglæns bevægelse er kortere end tidsgrænsen for Tilkobl
stationær.
Køretøjet kan skifte retning fra forlæns til baglæns og omvendt så mange
gange, der måtte være brug for, og autostyringssystemet vil forblive indkoblet,
medmindre køretøjet standses i længere tid end tidsgrænsen for Tilkobl stationær.

5.5

Justering af autostyringsfunktionens egenskaber

Generelle oplysninger

Indstillingen af mojoXact Plus er indlæst på forhånd på grundlag af dit valg af
køretøj/styresæt og bør udgøre et passende udgangspunkt for finindstillingen.
Til finindstilling af systemet er der fire parametre:
•
•
•
•
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Følsomhed
Aggressivitet
Oversving
Hastighedsjustering

Optimal ydeevne kræver, at systemet finindstilles til dit styresæt/køretøj.
Autostyring skal være indkoblet under finindstillingen, så du kan se resultatet af
eventuelle ændringer med det samme, og køretøjets hastighed bør være 5 km/t
(3 mph).

Autostyring, Leica mojoXact Plus

5.5.1

Indstillingsprocedure

Indstilling af
styringen trin for
trin

Udfør følgende trin for at justere indstillingen af autostyringen:
1. Vælg knappen Indstillinger i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Indstillinger vises.
2. Vælg knappen Styreindstillinger.
Menuen Styreindstillinger vises.
3. Vælg knappen Finjustering.
Det første skærmbillede i guiden til finjustering (Følsomhed)
vises.
• Alle fire finjusteringsindstillinger kan ændres ved direkte
indtastning af den nye værdi eller ved at bruge knappen - til
at reducere værdien eller knappen + til at forøge værdien.
• Hver enkelt indstilling har et værdiinterval fra 50 til 150.
• Autostyringens egenskaber vises i panelet i højre side af
skærmbilledet.
• Vælg knappen

for at acceptere finjusteringsværdien og

fortsætte til den næste finjusteringsindstilling i guiden.
• Vælg knappen
for at annullere den nye finjusteringsindstilling og vende tilbage til det foregående skærmbillede.
• Autostyring kan indkobles/frakobles fra et vilkårligt af finjusteringsskærmbillederne.

5.5.2

Følsomhed

Forklaring

Følsomheden styrer den hastighed, som køretøjet drejer med, og hvor følsomt
styretøjet reagerer, når det kører på linjen. Følsomheden bør være den eneste
parameter, som du behøver at ændre (fremover) for at tilpasse styreegenskaberne efter de foreliggende arbejdsforhold, når selve finjusteringen er udført
indledningsvist.
Følsomheden kan indstilles mellem 50% og 150%. Standardindstillingen er
100%. Generelt bruges højere følsomhed til lavere kørehastigheder og lavere
følsomhed til højere hastigheder.
Forskellige følsomhedsindstillinger og
måden de nærmer sig arbejdslinjen på
er illustreret i dette diagram:

150%
100%

50%

mojoRTK_011
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Indstilling af
følsomheden trin
for trin

1. Finjusteringsguidens skærmbillede til indstilling af følsomheden, som kan
ses nedenfor, skal være åbent.

2. Tilpas følsomheden ved enten at indtaste den nye værdi direkte i feltet eller
bruge knappen - til at reducere værdien eller knappen + til at forøge værdien.
3. Vælg knappen

for at acceptere følsomhedsværdien og fortsætte til det

næste skærmbillede i finjusteringsguiden.
Vælg knappen
for at annullere de foretagne ændringer af følsomhedsværdien og vende tilbage til menuen Styreindstillinger.

5.5.3

Aggressivitet

Forklaring

Aggressiviteten styrer den hastighed, hvormed køretøjet nærmer sig linjen, og
hvor godt det holder sig på linjen.
Aggressiviteten kan indstilles mellem 50% og 150%. Standardindstillingen er
100%.
Forskellige aggressivitetsindstillinger
og måden, de nærmer sig arbejdslinjen
på, er illustreret i dette diagram:

150%

100%

50%
mojoRTK_012
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Indstilling af
aggressiviteten
trin for trin

1. Finjusteringsguidens skærmbillede til indstilling af aggressiviteten, som kan
ses nedenfor, skal være åbent.

2. Tilpas aggressiviteten ved enten at indtaste den nye værdi direkte i feltet
eller bruge knappen - til at reducere værdien eller knappen + til at forøge
værdien.
3. Vælg knappen

for at acceptere aggressivitetsværdien og fortsætte til det

næste skærmbillede i finjusteringsguiden.
Vælg knappen

for at annullere de foretagne ændringer af aggressivi-

tetsværdien og vende tilbage finjusteringsguidens skærmbillede til tilpasning
af følsomheden.

5.5.4

Oversving

Forklaring

Oversvingsværdien styrer, i hvilken grad køretøjet vil køre mod linjen og i hvilken
grad det vil bøje af, når det 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 få det til at køre på tværs af linjen.
Oversvinget kan indstilles mellem 50% og 150%. Standardindstillingen er 100%.
Forskellige oversvingsværdier og
måden, de nærmer sig arbejdslinjen
på, er illustreret i dette diagram:

150%

100%
50%

mojoRTK_013
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Indstilling af oversvinget trin for trin

1. Finjusteringsguidens skærmbillede til indstilling af oversving, som kan ses
nedenfor, skal være åbent.

2. Tilpas oversvinget ved enten at indtaste den nye værdi direkte i feltet eller
bruge knappen - til at reducere værdien eller knappen + til at forøge værdien.
3. Vælg knappen

for at acceptere oversvingsværdien og fortsætte til det

næste skærmbillede i finjusteringsguiden.
Vælg knappen

for at annullere de foretagne ændringer af oversvings-

værdien og vende tilbage finjusteringsguidens skærmbillede til tilpasning af
aggressiviteten.

5.5.5

Hastighedsjustering

Forklaring

Hastighedsjusteringen bør bruges til finjustere styringssystemets ydeevne ved
højere hastigheder end justeringshastigheden på 5 km/t (3 miles/t). Køretøjet
kan komme til at trække til siden ved højere hastigheder, hvilket kan afhjælpes
ved reduktion af hastighedsjusteringen. Hvis køretøjet ikke holder linjen godt
ved den ønskede hastighed, skal hastighedsjusteringen øges.
Hastighedsjusteringen kan indstilles mellem 50% og 150%. Standardindstillingen er 100%.
Hastighedsjusteringen har ingen effekt ved eller under 5 km/t (3 miles/t).
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Indstilling af
hastighedsjusteringen trin for trin

1. Finjusteringsguidens skærmbillede til hastighedsjustering, som kan ses
nedenfor, skal være åbent.

2. Tilpas hastighedsjusteringen ved enten at indtaste den nye værdi direkte i
feltet eller bruge knappen - til at reducere værdien eller knappen + til at
forøge værdien.
3. Vælg knappen

for at acceptere værdien for hastighedsjustering, færdig-

gøre finjusteringsguiden og vende tilbage til det overordnede navigationsskærmbillede.
Vælg knappen

for at annullere de foretagne ændringer af værdien for

hastighedsjustering og vende tilbage finjusteringsguidens skærmbillede til
tilpasning af oversvinget.

5.5.6

Tips om indstilling

Generelle tips om
indstilling

Ved arbejdet med finjustering skal hver enkelt parameter behandles separat,
selv om der kan forekomme samspil mellem dem.
Ved indstilling af:
•
•
•
•

drejehastighed og nervøsitet på linjen benyttes Følsomhed.
linjefastholdelse, udsving og hastighed mod linjen benyttes Aggressivitet.
grad af oversving eller undersving benyttes Oversving.
ændring med hastigheden bruges hastighedsjustering.

Det anbefales, at disse parametre indstilles og afprøves ved 5 km/t (3 miles/t)
indtil de er korrekte, og at tilpasninger til højere hastigheder derefter udelukkende foretages ved hjælp af parameteren Hastighedsjustering.
Dybdegående tips
til finjustering

Symptom

Afhjælpning

Køretøjet er for længe om at nærme sig
linjen.

Forøg aggressiviteten.

Køretøjet er for hurtigt til at nærme sig
linjen, eller køretøjet kommer i svingninger.

Reducer aggressiviteten.

Køretøjet retter op, før det kommer til linjen. Forøg oversvinget.
Leica mojoXact Plus, Autostyring
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Symptom

Afhjælpning

Køretøjet kører forbi linjen og vender så
tilbage til linjen.

Reducer oversvinget.

Køretøjet drejer meget langsomt for at køre Forøg følsomheden.
mod linjen.
Køretøjet drejer meget aggressivt for at køre Reducer følsomheden.
mod linjen og kører rykvist på linjen.
Køretøjet kommer i svingninger - kun ved
højere hastigheder.

Reducer hastighedsjusteringen.

Køretøjet holder ikke linjen - kun ved højere Forøg hastighedsjusteringen.
hastigheder.

5.6

Afprøvning af autostyring

Forklaring

Afprøvningen af styrefunktionerne udføres for at sikre, at styringen fungerer,
og at køretøjet styrer til venstre, når systemet takter styretøjet mod venstre,
og til højre, når systemet takter styretøjet mod højre.
Afprøvning af autostyringsfunktionerne er tilgængelig i forbindelse med visse
styresæt. Der er to tilgængelige tests: Åben sløjfe og Lukket sløjfe. Visse
styresæt understøtter begge tests, mens andre kun understøtter den ene.
Begge afprøvningstyper kræver, at styringen er koblet til, og at tilsidesættelsessensoren er aktiv. Hvis du vil udføre en lukket sløjfe-test, skal der først udføres
kalibrering af styretøjet. Se afsnittet "5.4 Kalibrering af styresæt".
Åben sløjfe-testen:
•
•
•
•

ignorerer samtlige sensorer undtagen tilsidesættelsessensoren og benyttes
til styresæt, der ikke leverer retursignaler fra sensorerne.
kræver IKKE, at styresættet er kalibreret.
kræver IKKE positionsbestemmelse.
muliggør afprøvning af styresættets aktuatorer uden brug af styreudslagssensoren. Dette er en nyttig mulighed for at kontrollere aktuatorens retning
og tidsforbruget fra fuldt udslag til fuldt udslag.

Lukket sløjfe-testen:
•
•
•
•

kan bruges til at kontrollere, at styreudslagssensoren fungerer, og at eventuelle specialparametre er indstillet korrekt.
vil styre hjulene til en ønsket vinkel.
kræver, at styresættet er kalibreret.
benyttes til styresæt, der kan levere retursignaler fra sensorerne.

En afprøvning af styringen bør udføres, når et af følgende finder sted:
•
•
•
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et styresæt første gang installeres, konfigureres og kalibreres.
der foretages en ændring på styresættets konfiguration.
styresættet kalibreres igen.
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Afprøvning af autostyringsfunktionen trin for trin

Afprøvning af autostyring kræver, at køretøjet køres og styres til
venstre og højre. Sørg for, at køretøjet befinder sig på et sted, hvor
dette er muligt og ufarligt, og hvor der ikke er nogen hindringer i vejen.

Udfør følgende trin for at afprøve autostyringsfunktionen:
1. Vælg knappen Indstillinger i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Indstillinger vises.
2. Vælg knappen Styreindstillinger.
Menuen Styreindstillinger vises. Hvis afprøvning ikke understøttes af det konfigurerede styresæt, vil knappen Autostyretest være udtonet med gråt og ikke kunne vælges.
3. Vælg knappen Autostyretest.
Skærmbilledet Styretest, der er vist nedenfor, åbnes.

Hvis styresættet understøtter både åben sløjfe- og lukket
sløjfe-test, viser skærmbilledet begge valgmuligheder. Hvis du
vil udføre en åben sløjfe-test, skal du vælge afkrydsningsfeltet
Åben sløjfe, og hvis du vil udføre en lukket sløjfe-test, skal du
være afkrydsningsfeltet Lukket sløjfe.
Hvis styresættet kun understøtter den ene slags test, vil det
viste skærmbillede være relevant for den pågældende test og
give anvisninger vedr. udførelse af testen.

Leica mojoXact Plus, Autostyring
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Eksempel på lukket
sløjfe-test

Nedenstående trin beskriver en styretest med lukket sløjfe:
1. Vælg knappen

for at fortsætte med styretesten. Advarselsskærmbilledet

vedr. styretesten vises.
Vælg knappen

for at annullere styretesten og vende tilbage til menuen

Styreindstillinger.
2. Kontrollér, at den manuelle styring af køretøjet fungerer sikkert og tilfredsstillende.
3. Vælg knappen
Vælg knappen
Styreindstillinger.

for at fortsætte med styretesten.
for at annullere styretesten og vende tilbage til menuen

4. Stop køretøjet, og centrer hjulene iht. anvisningerne i skærmbilledet med
styretesten.

5. Vælg knappen
Vælg knappen

for at fortsætte med styretesten.
for at annullere styretesten og vende tilbage til menuen

Styreindstillinger.
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6. Hvis autostyring ikke er indkoblet, oplyser det næste skærmbillede, at styresættet er klart til indkobling.

7. Vælg knappen
Vælg knappen

for at fortsætte med styretesten.
for at annullere styretesten og vende

tilbage til den foregående menu med styreindstillinger.
Nedenstående skærmbillede vises.

8. Indkobl styringen ved at vælge knappen Indkobl autostyring.



Autostyring kan slås fra når som helst ved valg af indkoblingsknappen i skærmbilledet eller ved manuel bevægelse af rattet.

9. Vælg knappen til drejning til venstre, og kontrollér, at rattet
drejer til venstre.
Hvis rattet ikke drejer til venstre, skal problemet udbedres. Se
afsnittet "5.6.1 Fejlafhjælpning vedr. problemer under styretesten".

Leica mojoXact Plus, Autostyring
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10. Vælg knappen til midtstilling, og kontrollér, at rattet midtstilles.
Hvis rattet ikke drejer tilbage til midtstillingen, skal problemet
udbedres. Se afsnittet "5.6.1 Fejlafhjælpning vedr. problemer
under styretesten".
11. Vælg knappen til styring til højre, og kontrollér, at rattet drejer
til højre.
Hvis rattet ikke drejer til højre, skal problemet udbedres. Se
afsnittet "5.6.1 Fejlafhjælpning vedr. problemer under styretesten".
12. Når afprøvningen af styrefunktionerne er gennemført, skal du vælge
knappen

for at vende tilbage til menuen Styreindstillinger.

Hvis afprøvningerne forløber uden problemer, er autostyrefunktionen klar til
at blive taget i brug. Hvis nogen af afprøvningerne ikke kunne gennemføres
korrekt, skal fejlene diagnosticeres og udbedres, hvorefter afprøvningen af
autostyringen skal gentages, inden autostyring tages i brug.

5.6.1

Fejlafhjælpning vedr. problemer under styretesten
Hvis der opstår problemer under udførelsen af styretesten, herunder f.eks. hvis
rattet ikke drejer i den rigtige retning eller ikke vender tilbage til midterstillingen
som forventet:
•
•
•
•
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kalibrer styresættet igen (se afsnittet "5.4 Kalibrering af styresæt").
kontrollér, at det konfigurerede styresæt svarer til det styresæt, der faktisk
er monteret.
kontrollér, at kablerne imellem styresættet og mojoXact Plus er tilsluttet
korrekt.
kontrollér, at styresættet er installeret korrekt, er sluttet til strømforsyningen
og er tændt.

Autostyring, Leica mojoXact Plus

6

Korrektionskilder

Oversigt

mojoXact Plus kan konfigureres til at bruge en af følgende korrektionskilder til
positionsdata:
GL1DETM - kan konfigureres som eneste kilde til positionsdata for en
mojoXact Plus, hvorved køretøjets GPS-antenne udnyttes, eller som reserveløsning til positionsdata i tilfælde af, at forbindelsen til den konfigurerede
korrektionskilde svigter.
• Netværks-RTK - udnytter et netværk af permanente referencestationer,
der drives af en netudbyder, og dermed er der ikke behov for en lokal referencestation. Netværks-RTK leverer korte konvergenstider i forhold til de
andre tilgængelige korrektionskilder. Netværks-RTK-referencestationer har
landmålerkvalitet og er monteret i permanente positioner, hvilket muliggør
konsekvente signaler fra år til år.
• Intern radio (RTK-referencestation) - udnytter en lokal referencestation
til positionsdata.
• Ekstern radio - udnytter en ekstern basestation eller en UHF- eller VHFradio til positionsdata.
De enkelte korrektionskilder og de tilhørende konfigurationsmetoder vedr.
mojoXact Plus, der benyttes sammen med en tredjepartsterminal, er omtalt i de
følgende afsnit. Oplysninger om korrektionskilder ved brug af mojoXact Plus
sammen med en Leica mojo3D fremgår af brugervejledningen til Leica mojo3D.
•

6.1

GL1DE

Oversigt

GL1DETM kan bruges på to måder af mojoXact Plus. Den første er at benytte
GL1DETM som eneste korrektionskilde til positionsdata. Den anden er at benytte
GL1DETM som reserve, hvis signalet til den konfigurerede korrektionskilde
(f.eks., netværks-RTK eller RTK-referencestation (intern radio)) går tabt.
Signaltab kan skyldes terræn, vegetation eller forstyrrelser.
mojoXact Plus skal modtage GPS-data, for at GL1DETM kan fungere. Når
mojoXact Plus modtager GPS-data, vises

i informationsområdet i det over-

ordnede navigationsskærmbillede. Færre bjælker betyder, at forbindelsen er
svag. Hvis der ikke er nogen GPS-forbindelse, vises

, og det vil være nødven-

digt at afhjælpe problemet:
•
•
•

Kontrollér GPS-antennen og -kablerne for beskadigelse. Hvis antennen eller
kablerne er beskadigede, kan det være nødvendigt at udskifte dem.
Kontrollér, at der ikke er noget, der blokerer for GPS-antennen, og at den
befinder sig under åben himmel.
Hvis der fortsat ikke er nogen GPS-forbindelse, skal mojoXact Plus
genstartes.
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Konfiguration af
GL1DETM som
eneste korrektionskilde trin for
trin

Udfør følgende trin for at konfigurere GL1DETM som eneste korrektionskilde:
1. Vælg knappen Indstillinger i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Indstillinger vises.
2. Vælg knappen Korrektionsindstillinger.
Menuen med korrektionsindstillinger åbnes.
3. Vælg knappen Kun GL1DETM.
Skærmbilledet Kun GL1DETM vises.

4. Vælg

for at acceptere GL1DETM som indstilling for korrektionskilde og

vende tilbage til det overordnede navigationsskærmbillede.
ELLER
Vælg

for at annullere eventuelle ændringer af korrektionskilden og

vende tilbage til det overordnede navigationsskærmbillede.
Når mojoXact Plus benytter GL1DETM, vises GL1DETM-ikonet nederst til venstre
i det overordnede navigationsskærmbillede. Hvis forbindelsen er god, vises
ikonet

. Hvis der opstår en forbindelsesfejl, vises

, og det vil være

nødvendigt at undersøge årsagen. Der opstår en forbindelsesfejl, hvis der ikke
er opnået en GL1DETM-bestemmelse, og/eller der ikke modtages GPS-data.
Skærmbilledet Positionsstatus (se afsnittet "9.2 Positionsoplysninger") indeholder oplysninger om antallet af satellitter, der er i brug, og GL1DETM-positionsbestemmelsens kvalitet - en værdi på 2 indikerer, at positionsbestemmelse
er indhentet. Hvis der ikke spores nogen satellitter og ikke er nogen satellitter
i brug:
•
•
•
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Kontrollér GPS-antennen og -kablerne for beskadigelse. Hvis antennen eller
kablerne er beskadigede, kan det være nødvendigt at udskifte dem.
Kontrollér, at der ikke er noget, der blokerer for GPS-antennen, og at den
befinder sig under åben himmel.
Hvis der fortsat ikke er nogen GPS-forbindelse, skal mojoXact Plus
genstartes.
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Hvis der er satellitter i brug, men der ikke er indhentet en GL1DETM-positionsbestemmelse, kan det være nødvendigt at vente nogle minutter efter oprettelse
af GPS-forbindelsen, for at der kan indhentes GL1DETM--positionsbestemmelse.
Hvis dette alligevel ikke sker, skal mojoXact Plus genstartes.


Konfiguration af
GL1DETM som
reserve trin for trin

Vær opmærksom på, at når der benyttes GLI1DETM-fallback, vil positionen ikke
længere være præcis. Hvis repeterbarhed er påkrævet, bør reservesignalet ikke
aktiveres.

Hvis netværks-RTK, intern radio eller ekstern radio er konfigureret som korrektionskilde for et mojoXact Plus-system, kan operatøren vælge at konfigurere
GL1DETM som reservepositionstype i tilfælde af, at den anden kilde skulle svigte.
Udfør følgende trin for at konfigurere GL1DETM som reservekorrektionskilde:
1. Vælg knappen Indstillinger i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Indstillinger vises.
2. Vælg knappen Korrektionsindstillinger.
Menuen med korrektionsindstillinger åbnes.
3. Konfigurer intern radio, ekstern radio eller netværks-RTK. Det sidste
skærmbillede med de tilhørende konfigurationsindstillinger er billedet
GL1DETM-fallback.
4. Vælg afkrydsningsfeltet Aktivér fallback for at aktivere GL1DETM-fallback.
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• Tidsgrænse er det tidsinterval i minutter, hvori systemet vil bruge
GL1DETM-korrektionskilden. Hvis den oprindeligt konfigurerede korrektionskilde ikke er blevet tilgængelig inden for dette tidsrum, bliver autostyring slået fra.
• Afdriftsgrænse - hvis den oprindeligt konfigurerede korrektionskilde bliver
tilgængelig igen, og afdriften i forhold til vejstrækningen/waylinen er
mindre end denne værdi (målt i de enheder, der benyttes i den konfigurerede region), forbliver autostyring slået til. Hvis afdriften i forhold til
vejstrækningen/waylinen imidlertid er større end denne værdi, bliver autostyring slået fra.
5. Tilpas værdierne for tidsgrænsen og afdriftsgrænsen i overensstemmelse
med dit system.
6. Vælg

for at vende tilbage til det overordnede navigationsskærmbillede.

Vælg knappen

for vende tilbage til det foregående skærmbillede uden

at ændre værdierne.

6.2

Netværks-RTK

Oversigt

Et mojoXact Plus-system kan benytte et netværk bestående af permanente
referencestationer, som drives af en netværksudbyder, ved hjælp af funktionen
Netværks-RTK. Det betyder, at der ikke er behov for en lokal referencestation.

Fordele

Netværks-RTK leverer korte konvergenstider i forhold til andre tilgængelige
korrektionskilder. Netværks-RTK-referencestationer har landmålerkvalitet og er
monteret i permanente positioner, hvilket muliggør konsekvente signaler fra år
til år.

Begrænsninger

Netværks-RTK kan kun buges, hvis der er god forbindelse til internettet. Internetforbindelse kræver, at følgende er udført:
•
•

•

Mobilmodemmets SIM-kort skal være installeret korrekt, og du skal have et
dataabonnement til SIM-kortet. Se afsnittet "2.4 Installation af SIM-kort".
Mobilmodemmet skal være konfigureret ved hjælp af oplysningerne, der er
leveret af udbyderen af dataabonnementet. Se afsnittet "3.6.2 Indstillinger
for mobilmodem".
Hvis der benyttes et eksternt modem, skal det være forbundet med
Ethernet-kablet i strømledningsbundtet.

Sådan kontrolleres det, om du har internetforbindelse
•

Kontrollér ikonet for mobilmodemmet, der vises i informationsområdet
nederst i det overordnede navigationsskærmbillede.
forbindelse med god signalstyrke,
med svagt signal, og

•

80

indikerer korrekt

indikerer korrekt forbindelse, men

indikerer, at der ikke kunne oprettes forbindelse.

Kontrollér, at fejllisten ikke indeholder fejlen "Ingen adgang til internet". Se
afsnittet "9.6 Fejlmeddelelser".
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•

Kontrollér, at mobilmodemmet (og dets kabel) ikke er beskadiget, og at det
er forbundet med mojoXact Plus.

Du kan kun bruge netværks-RTK, hvis du befinder dig inden for dækningsområdet i det ønskede netværk. Der understøttes kun korrektionsstreams, som
leverer korrektioner i formaterne CMR, CMR+ eller RTCM 3. GLONASS understøttes kun i formatet RTCM 3.


Indlæsning af
oplåsningskoder i
mojoXact Plus

Inden en mojoXact Plus kan konfigureres til brug af netværks-RTK,
skal der indhentes oplåsningskoder til netværksopgradering og et
netværksdataabonnement. Kontakt forhandleren for at få fat i de
nødvendige kuponer.

Der er to måder at overføre oplåsningskoder til mojoXact Plus på:
1. Slut mojoXact Plus til Virtual Wrench (se i kapitlet "10 Virtual Wrench-fjernservice").
Når der er oprettet forbindelse, indlæses de nye koder automatisk i
mojoXact Plus.
ELLER
2. Indtast koderne manuelt via mojoXact Plus som beskrevet i afsnittet "3.7
Oplåsning af funktioner".
Når koderne er indtastet, skal det bekræftes, at netværks-RTK-opgraderingen
og netværksdataabonnementet begge er låst op. Det gøres ved at udføre
følgende trin:
1. Vælg knappen Indstillinger i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Indstillinger vises.
2. Vælg knappen Systemindstillinger i rullemenuen.
Menuen Systemindstillinger vises.
3. Vælg knappen Funktionsindstillinger i menuen Systemindstillinger.
Skærmbilledet Funktioner åbnes med en liste over funktioner
og deres tilgængelighed, dvs. hvorvidt de er låst eller låst op.
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4. Bekræft, at netværksopgradering og netværksdataabonnement er låst op.

Aktivering af
netværks-RTK trin
for trin

Vælg

for at vende tilbage til det overordnede navigationsskærmbillede.

Vælg

for at vende tilbage til menuen Systemindstillinger.

Funktionerne Netværksopgradering og Netværksdataabonnement skal være låst
op på mojoXact Plus, og mobilmodemmet skal være konfigureret og have god
forbindelse.
Udfør følgende trin for at aktivere netværks-RTK som korrektionskilde:
1. Vælg knappen Indstillinger i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Indstillinger vises.
2. Vælg knappen Korrektionsindstillinger.
Menuen med korrektionsindstillinger åbnes.
3. Vælg knappen Netværks-RTK.
Skærmbilledet Netværks-RTK vises. Her kan du indtaste
server- og loginoplysninger til oprettelse af forbindelsen.
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4. I skærmbilledet Netværks-RTK skal du indtaste de data, du har fået af udbyderen af dit netværksdataabonnement (RTK), i felterne Vært, Port, Brugernavn og Adgangskode.

5. Vælg

for at fortsætte med konfigurationen af netværks-RTK som

korrektionskilde. Det andet Netværks-RTK-skærmbillede vises.
Vælg

for at vende tilbage til menuen Korrektionsindstillinger uden at

gemme værdierne, der blev indtastet i skærmbilledet Netværks-RTK.
Det andet Netværks-RTK-skærmbillede vises, og mojoXact Plus downloader
en liste over tilgængelige datastreams fra netværksserveren. En stream er
en kombination af korrektionsformat og en referencelokalitet.
6. Vælg en stream på listen.
Oplysninger om streamen vises i højre side af skærmbilledet.



Afstanden til referencekilden, der vises i højre side, er kun vejledende
og kan være forkert. Visse servere leverer en virtuel korrektionslokalitet, som kun kan knyttes til en lokalitet i nærheden af dig, når du
oprettet forbindelse til datastreamen. Indtil da vil den rapporterede
afstand ikke give nogen mening.
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7. Når du har valgt en stream, skal du vælge

for at etablere forbindelse til

korrektionskilden og fortsætte til skærmbilledet Korrektionskilde.
Hvis du vil annullere valget af stream og vende tilbage til skærmbilledet
Netværks-RTK, skal du vælge

.

8. Hvis alle oplysningerne er indtastet korrekt, forsøger systemet at oprette
forbindelse til korrektionskilden. Dette kan tage nogen tid, og hvis det
lykkes, vises skærmbilledet Status for korrektionskilde med et

foran

Modtager korrektionsdata.

9. Berør knappen

for at fortsætte til skærmbilledet GL1DETM-fallback, hvis

forbindelsen oprettes korrekt.
Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelsen (hvilket indikeres med
foran Modtager korrektionsdata), skal du vælge knappen

for at vende

tilbage til menuen Korrektionsdata. Hvis forbindelsen svigter, kan du fortsætte til skærmbilledet GL1DETM-fallback; dvs. du bliver ikke tvunget til at
udbedre forbindelsesproblemet, men det anbefales at gøre det.
Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse:
• Kontrollér, at Netværks-RTK-indstillingerne er korrekte (Vært, Port,
Brugernavn, Adgangskode og Stream).
• Kontrollér, at mobilmodemmets forbindelse er oprettet.
• Kontrollér, at du har en internetforbindelse, som forklaret tidligere i
afsnittet Begrænsninger.
• Kontrollér, at du har GPS-forbindelse, som forklaret i afsnittet "6.1
GL1DE".
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I skærmbilledet GL1DETM-fallback kan operatøren vælge at få systemet til at
bruge GL1DETM-korrektionskilden i tilfælde af, at den valgte netværks-RTKkorrektionskilde svigter. Det gøres ved at vælge afkrydsningsfeltet Aktivér
fallback.
• Tidsgrænse er det tidsinterval i minutter, hvori systemet vil bruge
GL1DETM-korrektionskilden. Hvis den oprindeligt konfigurerede
netværks-RTK-korrektionskilde ikke er blevet tilgængelig inden for dette
tidsrum, bliver autostyring slået fra.
• Afdriftsgrænse - hvis netværks-RTK-korrektionskilden bliver tilgængelig
igen, og afdriften i forhold til vejstrækningen/waylinen er mindre end
denne værdi (i de enheder, der benyttes i den konfigurerede region),
forbliver autostyring slået til. Hvis afdriften i forhold til vejstrækningen/waylinen imidlertid er større end denne værdi, bliver autostyring
slået fra.
10. Vælg eller fravælg afkrydsningsfeltet Aktivér fallback.
11. Hvis der benyttes GL1DETM-fallback, skal du tilpasse værdierne for tidsgrænsen og afdriftsgrænsen i overensstemmelse med dit system.
12. Vælg

for at færdiggøre konfigurationen af netværks-RTK og tage

systemet i brug. Du kommer tilbage til det overordnede navigationsskærmbillede.
Vælg

for at annullere eventuelle ændringer af indstillingerne for

GL1DETM-fallback og vende tilbage til det overordnede navigationsskærmbillede.
Når mojoXact Plus benytter Netværks-RTK, vises et netværksstatusikon
nederst til venstre i det overordnede navigationsskærmbillede. Hvis forbindelsen er god, vises et ikon svarende til

. Færre bjælker betyder, at

forbindelsen er svag. Hvis der opstår en forbindelsesfejl, vises
skal gøre følgende for at diagnosticere problemet.

, og du

• Kontrollér, at Netværks-RTK-indstillingerne er korrekte (Vært, Port,
Brugernavn, Adgangskode og Stream).
• Kontrollér, at mobilmodemmets forbindelse er oprettet.
• Hvis der benyttes et eksternt modem, skal du sørge for, at det er sluttet
til strømmen, at det er forbundet, og at det har signal - se i dokumentationen til modemmet.
• Kontrollér, at du har en internetforbindelse, som forklaret tidligere i
afsnittet Begrænsninger.
• Kontrollér, at du har GPS-forbindelse, som forklaret i afsnittet "6.1
GL1DE".
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6.3

Intern radio (RTK-referencestation)

Oversigt

En mojoXact Plus kan benytte en lokal referencestation til læsning af positionsdata, og dette betegnes som brug af en intern radio- eller RTK-referencestation.



Disse funktioner er ikke mulige i Rusland.

Aktivering af intern
radio trin for trin

Udfør følgende trin for at aktivere intern radio (RTK-referencestation) som
korrektionskilde:
1. Vælg knappen Indstillinger i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Indstillinger vises.
2. Vælg knappen Korrektionsindstillinger.
Menuen med korrektionsindstillinger åbnes.
3. Vælg knappen Intern radio.
Skærmbilledet Intern Radio åbnes.

4. Vælg kanalen på listen. Kanalen skal være den samme som den, der er konfigureret for referencestationen.
5. Vælg referenceformatet på listen. Referenceformatet skal være det samme
som det, der er konfigureret for referencestationen.
6. Accepter de valgte værdier ved at vælge

for at etablere forbindelse til

korrektionskilden og fortsætte til skærmbilledet Status for korrektionskilde.
Vælg

for at vende tilbage til menuen Korrektionsindstillinger og annul-

lere valgene af kanal og referenceformat.
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7. Hvis alle oplysningerne er indtastet korrekt, forsøger systemet at oprette
forbindelse til korrektionskilden. Dette kan tage nogen tid, og hvis det
lykkes, vises skærmbilledet Status for korrektionskilde med et

foran

Modtager korrektionsdata og en statusbjælke, der angiver forbindelsens
styrke.

8. Vælg knappen

for at fortsætte til skærmbilledet GL1DETM-fallback, hvis

forbindelsen oprettes korrekt.
Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelsen (hvilket indikeres med
foran Status for korrektionskilde), skal du vælge knappen

for at vende

tilbage og foretage de nødvendige ændringer. Du kan fortsætte til skærmbilledet GL1DETM-fallback; dvs. du bliver ikke tvunget til at udbedre forbindelsesproblemet, men det anbefales at gøre det.
Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse:
• Kontrollér, at indstillingerne for intern radio (kanal og referenceformat)
stemmer overens med de tilsvarende indstillinger på referencestationen.
• Kontrollér, at radioantennen (pisk), der er monteret på GPS-antennen på
køretøjets førerhus, har en uhindret "udsyn" til referencestationen og
ikke hindres af bygninger, træer eller lignende.
• Kontrollér radioantennen (pisk) for skader.
• Kontrollér, at referencestationen er tændt, modtager GPS-data og har en
positionsbestemmelse.

Leica mojoXact Plus, Korrektionskilder

87

I skærmbilledet GL1DETM-fallback kan operatøren vælge at få systemet til at
bruge GL1DETM-korrektionskilden i tilfælde af, at den valgte korrektionskilde til intern radio svigter. Det gøres ved at vælge afkrydsningsfeltet
Aktivér fallback.
• Tidsgrænse er det tidsinterval i minutter, hvori systemet vil bruge
GL1DETM-korrektionskilden. Hvis intern radio-korrektionskilden ikke er
blevet tilgængelig inden for dette tidsrum, bliver autostyring slået fra.
• Afdriftsgrænse - hvis intern radio-korrektonskilden bliver tilgængelig
igen, og afdriften i forhold til vejstrækningen/waylinen er mindre end
denne værdi (i de enheder, der benyttes i den konfigurerede region),
forbliver autostyring slået til. Hvis afdriften i forhold til vejstrækningen/waylinen imidlertid er større end denne værdi, bliver autostyring
slået fra.
9. Vælg eller fravælg afkrydsningsfeltet Aktivér fallback.
10. Hvis der benyttes GL1DETM-fallback, skal du tilpasse værdierne for tidsgrænsen og afdriftsgrænsen i overensstemmelse med dit system.
11. Vælg

for at færdiggøre konfigurationen af intern radio og tage

systemet i brug. Du kommer tilbage til det overordnede navigationsskærmbillede.
Vælg

for at annullere eventuelle ændringer af indstillingerne for

GL1DETM-fallback

og vende tilbage til det overordnede navigationsskærmbillede.
Når mojoXact Plus benytter Intern radio, vises et referencestationsikon
nederst til venstre i det overordnede navigationsskærmbillede. Hvis forbindelsen er god, vises et ikon svarende til

. Færre bjælker betyder, at

forbindelsen er svag. Hvis der opstår en forbindelsesfejl, vises

.

Sådan diagnosticeres en forbindelsesfejl:
• Kontrollér, at indstillingerne for intern radio (kanal og referenceformat)
stemmer overens med de tilsvarende indstillinger på referencestationen.
• Kontrollér, at radioantennen (pisk), der er monteret på GPS-antennen på
køretøjets førerhus, har en uhindret "udsyn" til referencestationen og
ikke hindres af bygninger, træer eller lignende.
• Kontrollér radioantennen (pisk) for skader.
• Kontrollér, at referencestationen er tændt, modtager GPS-data og har en
positionsbestemmelse.
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6.4

Ekstern radio

Oversigt

mojoXact Plus kan benytte en ekstern basestation eller en UHF- eller VHF-radio
til positionsdata. Disse konfigureres som Ekstern radio-korrektionskilde.

Aktivering af
ekstern radio trin
for trin

Udfør følgende trin for at aktivere ekstern radio om korrektionskilde:
1. Vælg knappen Indstillinger i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Indstillinger vises.
2. Vælg knappen Korrektionsindstillinger.
Menuen med korrektionsindstillinger åbnes.
3. Vælg knappen Ekstern radio.
Skærmbilledet Ekstern radio vises.

4. Vælg pariteten på listen. Pariteten skal være den samme som pariteten, der
er konfigureret for den eksterne radio.
5. Vælg referenceformatet på listen. Referenceformatet skal være det samme
som det, der er konfigureret for den eksterne referencestation.
6. Vælg baudhastigheden på listen. Baudhastigheden skal være den samme
som baudhastigheden, der er konfigureret for den eksterne radio.
7. Accepter de valgte værdier ved at vælge

for at etablere forbindelse til

korrektionskilden og fortsætte til skærmbilledet Status for korrektionskilde.
Vælg

for at vende tilbage til menuen Korrektionsindstillinger og annul-

lere valgene af paritet og baudhastighed.
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8. Hvis alle oplysningerne er indtastet korrekt, forsøger systemet at oprette
forbindelse til korrektionskilden. Dette kan tage nogen tid, og hvis det
lykkes, vises skærmbilledet Status for korrektionskilde med et

foran

Modtager korrektionsdata.

9. Vælg knappen

for at fortsætte til skærmbilledet GL1DETM-fallback, hvis

forbindelsen oprettes korrekt.
Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelsen (hvilket indikeres med
foran Status for korrektionskilde), kan du vælge knappen
for at vende
tilbage og foretage de nødvendige ændringer. Du kan fortsætte til skærmbilledet GL1DETM-fallback; dvs. du bliver ikke tvunget til at udbedre forbindelsesproblemet, men det anbefales at gøre det.
Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse:
• Kontrollér, at indstillingerne for ekstern radio (paritet, referenceformat
og baudhastighed) stemmer overens med de tilsvarende indstillinger på
den eksterne radio og referencestationen.
• Kontrollér, at radioantennen (pisk), der er monteret på GPS-antennen på
køretøjets førerhus, har en uhindret "udsyn" til radioen og ikke hindres
af bygninger, træer eller lignende.
• Kontrollér radioantennen (pisk) for skader.
• Kontrollér, at den eksterne radio er tændt, modtager GPS-data og har en
positionsbestemmelse.
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I skærmbilledet GL1DETM-fallback kan operatøren vælge at få systemet til at
bruge GL1DETM-korrektionskilden i tilfælde af, at den valgte korrektionskilde til ekstern radio svigter. Det gøres ved at vælge afkrydsningsfeltet
Aktivér fallback.
• Tidsgrænse er det tidsinterval i minutter, hvori systemet vil bruge
GL1DETM-korrektionskilden. Hvis ekstern radio-korrektionskilden ikke er
blevet tilgængelig inden for dette tidsrum, bliver autostyring slået fra.
• Afdriftsgrænse - hvis ekstern radio-korrektonskilden bliver tilgængelig
igen, og afdriften i forhold til vejstrækningen/waylinen er mindre end
denne værdi (i de enheder, der benyttes i den konfigurerede region),
forbliver autostyring slået til. Hvis afdriften i forhold til vejstrækningen/waylinen imidlertid er større end denne værdi, bliver autostyring
slået fra.
10. Vælg eller fravælg afkrydsningsfeltet Aktivér fallback.
11. Hvis der benyttes GL1DETM-fallback, skal du tilpasse værdierne for tidsgrænsen og afdriftsgrænsen i overensstemmelse med dit system.
12. Vælg

for at færdiggøre konfigurationen af ekstern radio og tage

systemet i brug. Du kommer tilbage til det overordnede navigationsskærmbillede.
Vælg

for at annullere eventuelle ændringer af indstillingerne for

GL1DETM-fallback

og vende tilbage til det overordnede navigationsskærmbillede.
Når mojoXact Plus benytter ekstern radio, vises et referencestationsikon
nederst til venstre i det overordnede navigationsskærmbillede. Hvis forbindelsen er god, vises et ikon svarende til

. Færre bjælker betyder, at

forbindelsen er svag. Hvis der opstår en forbindelsesfejl, vises

.

Sådan diagnosticeres en forbindelsesfejl:
• Kontrollér, at indstillingerne for ekstern radio (paritet, referenceformat
og baudhastighed) stemmer overens med de tilsvarende indstillinger på
den eksterne radio og referencestationen.
• Kontrollér, at radioantennen (pisk), der er monteret på GPS-antennen på
køretøjets førerhus, har en uhindret "udsyn" til radioen og ikke hindres
af bygninger, træer eller lignende.
• Kontrollér radioantennen (pisk) for skader.
• Kontrollér, at den eksterne radio er tændt, modtager GPS-data og har en
positionsbestemmelse.

Leica mojoXact Plus, Korrektionskilder
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6.5

Status for korrektionskilde

Oversigt

Skærmbilledet Status for korrektionskilde, som er vist nedenfor, indeholder
oplysninger om status for netværket eller referencestationen, der leverer
korrektionsdataene.

Følgende data vises for intern radio-korrektionskilden. For netværks-RTK- og
ekstern radio-korrektionskilderne vises kun de første seks (6) punkter. Der vises
ingen data for korrektionskilden Kun GL1DETM.
•
•
•

Basisposition: Den aktuelle breddegrad, længdegrad og højde over havet på
referencestationen i decimalgrader.
Sporede satellitter: Antallet af satellitter, der spores af referencestationen.
Referenceforsinkelse: Tiden i sekunder siden seneste brugbare pakke med
referencedata blev modtaget af mojoXact Plus. Det ideelle interval er fra
0,1 til 3 sekunder. Referenceforsinkelsen vises som 60,00s ved brug af
GL1DETM, eller hvis der ikke er nogen referencedata.

•

Modtager data: Et
rencestationen, mens

•
•

indikerer, at mojoXact Plus modtager data fra refeindikerer, at det ikke er tilfældet.

•

Afstand: Afstanden mellem referencestationen og mojoXact Plus.
Passerede pakker: Antallet af gode pakker med referencedata, der er
modtaget af mojoXact Plus. Denne værdi skal stige med én (1) hvert sekund
eller hvert andet sekund.
Softwareversion: Den aktuelle softwareversion, der er installeret i referencestationen.
Serienummer: Enheds- og serienummeret på referencestationen.

•

Lav batteristand: Et

•

indikerer, at der i øjeblikket foreligger en advarsel

om lav batterikapacitet på referencestationen, mens

indikerer, at det

ikke er tilfældet.
•
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Ekstern strøm: Et

indikerer, at referencestationen bruger en ekstern

strømkilde, mens

indikerer, at det ikke er tilfældet.

Korrektionskilder, Leica mojoXact Plus

Visning af korrektionskildestatus trin
for trin

Udfør følgende trin for at få vist statussen på den valgte korrektionskilde:
1. Vælg knappen Service i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Service vises.
2. Vælg knappen Information om korrektionskilde.
Skærmbilledet Status for korrektionskilde vises.

3. Vælg

for at vende tilbage til det overordnede navigations-

skærmbillede.
Vælg

for at vende tilbage til menuen Service.

Leica mojoXact Plus, Korrektionskilder
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7

Sporføring

Styrepunkter/
waypoints

Styrepunkter benyttes til at definere en linje på marken, som alle arbejdslinjerne
skal forløbe parallelt med. Der skal indstilles styrepunkter, før autostyring kan
bruges.
mojoXact Plus understøtter af AB Parallel-, A+ Retning- og Omdrejningspunktsporføring.
Indstilling af disse former for vejstrækninger/waylines ved brug af mojoXact Plus
sammen med en tredjepartsterminal er beskrevet nedenfor sammen med administration af vejstrækninger/waylines, hvilket bl.a. omfatter; lagring af den
aktive vejstrækning/wayline, indlæsning af en gemt vejstrækning/wayline,
ændring af navnet på en vejstrækning/wayline, sletning af en vejstrækning/
wayline, sletning af alle vejstrækninger/waylines, eksport af vejstrækninger
/waylines til et USB-drev, import af vejstrækninger/waylines fra et USB-drev og
indstilling af en feltforskydning. Skubbefunktionen, der muliggør justering af
positionen i overensstemmelse med GPS-afdrift over tid, er også beskrevet.
Oplysninger om oprettelse og administration af vejstrækninger/waylines ved
brug af mojoXact Plus sammen med en Leica mojo3D fremgår af brugervejledningen til Leica mojo3D.

Forudsætninger for
oprettelse af en
vejstrækning/
wayline

Inden en vejstrækning/wayline kan oprettes, skal følgende forudsætninger være
til stede:
•

•

•

•
•

mojoXact Plus skal være installeret i overensstemmelse med anvisningerne
i kapitlet "2 Systeminstallation" om tændt som beskrevet i afsnittet "3.1
Opstart".
Hvis netværks-RTK benyttes som GPS-korrektionskilde, skal mobilmodemmet være konfigureret og have god forbindelsesstatus. Se afsnittet
"3.6.2 Indstillinger for mobilmodem".
Køretøjet og redskabet (i relevant omfang) skal være konfigureret inkl.
terrænkompensation og mojoXact Plus-retning. Se afsnittet "3.3 Guiden til
indledende konfiguration" eller kapitlet "4 Køretøjer og redskaber".
GPS-korrektionskilden skal være konfigureret og have god forbindelsesstatus. Se kapitlet "6 Korrektionskilder".
GPS skal have god positionsbestemmelse iht.

-symbolet i informations-

området i det overordnede navigationsskærmbillede. Hvis

-symbolet

vises, foreligger der et problem med GPS-forbindelsen, som skal udbedres,
inden der kan oprettes styrepunkter.

Leica mojoXact Plus, Sporføring
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7.1

AB Parallel-sporføring

Generelle oplysninger

Ved AB Parallel-sporføring er arbejdslinjerne
parallelle og oprettes ved definere et startstyrepunkt (A) og et slutstyrepunkt (B).
Når køretøjet når frem til enden af hver enkelt
arbejdslinje, skal operatøren frakoble autostyring (sædvanligvis ved at dreje på rattet eller
bruge autostyringsknappen) og vende køretøjet
omkring, inden der kan begyndes på den næste
arbejdslinje.

Oprettelse af A-Bstyrepunkter trin
for trin

Udfør følgende trin for at oprette A-B-styrepunkter:
1. Vælg knappen Sporføring i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Sporføring vises.
2. Vælg knappen Indstil AB.
Menuen Indstil AB vises.
3. Placér dit køretøj på marken, hvor du ønsker at starte (styrepunkt/waypoint A), og vælg knappen Indstil A.
Det primære navigationsområde i skærmbilledet viser, hvor
startstyrepunktet befinder sig. Slutstyrepunktet (B) er gråt
som indikation af, at køretøjet endnu ikke har kørt langt nok,
til at det kan indstilles.
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4. Kør til det ønskede slutpunkt på marken (styrepunkt B), og
vælg derefter knappen Indstil B.



Knappen Indstil B forbliver grå, indtil mindsteafstanden
mellem styrepunkterne A og B er tilbagelagt. Mindsteafstanden er 30 meter (100 fod). Jo større afstand, der er
mellem styrepunkterne (waypoints), desto bedre bliver
arbejdslinjens nøjagtighed. Hvis det er muligt, anbringes
styrepunkterne/waypoints i hver ende af marken.

Dialogboksen Gem vejstrækning vises.
Når en vejstrækning/wayline er indstillet, giver systemet operatøren
mulighed for at gemme vejstrækningen/waylinen med et genkendeligt navn,
så den kan hentes og bruges igen. Hvis operatøren vælger at undlade at
gemme vejstrækningen/waylinen nu, kan den gemmes senere ved hjælp af
gemmefunktionen under Administration af vejstrækninger (se i afsnittet
"7.4 Administration af vejstrækninger/waylines").
5. Sådan gemmes en vejstrækning/wayline:
• Vælg

.

Skærmbilledet Gem vejstrækning vises. Indtast et navn på 17 tegn (inkl.
mellemrum) til vejstrækningen/waylinen, og vælg

for at vende

tilbage til det overordnede navigationsskærmbillede. Vejstrækningen/waylinen er nu aktiv og klar til at bruge.
ELLER
• Vælg

for bruge vejstrækningen/waylinen uden at gemme den og

vende tilbage til det overordnede navigationsskærmbillede.

Leica mojoXact Plus, Sporføring
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7.2

A+ Retning-sporføring

Generelle oplysninger

Med A+ Retning-sporføring er arbejdslinjer
parallelle og indstilles ved at definere et startstyrepunkt/waypoint og en kompasretning.
Når køretøjet når frem til enden af hver enkelt
arbejdslinje, skal operatøren frakoble autostyring (sædvanligvis ved at dreje på rattet eller
bruge autostyringsknappen) og vende køretøjet
omkring, inden der kan begyndes på den næste
arbejdslinje.

Indstilling af A+
Retning-sporføring trin for trin

Udfør følgende trin for at indstille A+ Retning-sporføring:
1. Vælg knappen Sporføring i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Sporføring vises.
2. Vælg knappen Indstil A+ Retning.
Menuen Indstil A+ Retning vises.
3. Placér dit køretøj på marken i punktet, hvor du ønsker at starte
(styrepunkt/waypoint A), og vælg knappen Indstil A.
Det primære navigationsområde i skærmbilledet viser, hvor
startstyrepunktet befinder sig, og feltet Kurs vises.

Retningen (kompaskursen) på vejstrækningen/waylinen kan indstilles ved
indtastning af en værdi i feltet Kurs. Feltet Kurs er den virkelige kompaskurs,
dvs. nord er 0,00o, øst er 90,00o, syd er 180,00o, og vest er 270,00o.
4. Indstil retningen (kompaskursen) for den valgte vejstrækning/wayline ved at
vælge feltet Kurs i bunden af skærmbilledet og indtaste retningen (kompaskursen) for vejstrækningen/waylinen. Vælg
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.

Sporføring, Leica mojoXact Plus

Dialogboksen Gem vejstrækning vises.
Når en vejstrækning/wayline er indstillet, giver systemet operatøren
mulighed for at gemme vejstrækningen/waylinen med et genkendeligt navn,
så den kan hentes og bruges igen. Hvis operatøren vælger at undlade at
gemme vejstrækningen/ waylinen nu, kan den gemmes senere ved hjælp af
gemmefunktionen under Administration af vejstrækninger (se i afsnittet
"7.4 Administration af vejstrækninger/waylines").
5. Sådan gemmes en vejstrækning/wayline:
• Vælg
.
Skærmbilledet Gem vejstrækning vises. Indtast et navn på 17 tegn (inkl.
mellemrum) til vejstrækningen/waylinen, og vælg

for at vende tilbage

til det overordnede navigationsskærmbillede. Vejstrækningen/waylinen er
nu aktiv og klar til at bruge.
ELLER
• Vælg

for bruge vejstrækningen/waylinen uden at gemme den og

vende tilbage til det overordnede navigationsskærmbillede.

7.3

Omdrejningspunkt-sporføring

Generelle oplysninger

Ved sporføring omkring et omdrejningspunkt er
arbejdslinjer koncentriske cirkler, som defineres
ved indstilling af tre styrepunkter/waypoints.
Når køretøjet når frem til enden af hver enkelt
arbejdslinje (cirkel), skal operatøren frakoble
autostyring (sædvanligvis ved at dreje på rattet
eller bruge autostyringsknappen) og flytte
køretøjet til den næste arbejdslinje (cirkel),
inden autostyring kan indkobles igen.

Leica mojoXact Plus, Sporføring
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Indstilling af
omdrejningspunktsporføring trin for
trin

Udfør følgende trin for at indstille Omdrejningspunkt-sporføring:
1. Vælg knappen Sporføring i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Sporføring vises.
2. Vælg knappen Indstil omdrejningspunkt.
Menuen Indstil drejepunkt vises.
3. Placér dit køretøj på marken i punktet, hvor du ønsker at starte
(styrepunkt/waypoint A), og vælg knappen Indstil A.
Det primære navigationsområde i skærmbilledet viser, hvor
startstyrepunktet befinder sig. Det andet og tredje styrepunkt
(B og C) er gråt som indikation af, at køretøjet endnu ikke har
kørt langt nok, til at de kan indstilles.

4. Kør til styrepunkt/waypoint B, og vælg knappen Indstil B.
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Knappen Indstil B forbliver grå, indtil mindsteafstanden
mellem styrepunkterne A og B er tilbagelagt. Mindsteafstanden mellem styrepunkt/waypoint A og B er 30 meter
(100 fod). Jo større afstand, der er mellem styrepunkterne (waypoints), desto bedre bliver arbejdslinjens
nøjagtighed.

Sporføring, Leica mojoXact Plus

5. Kør til styrepunkt C, og vælg knappen Indstil C.



Knappen Indstil C forbliver grå, indtil mindsteafstanden
mellem styrepunkterne B og C og styrepunkterne A og C
er tilbagelagt. Styrepunkt C skal være mindst 30 meter
fra styrepunkt A og mindst 30 meter fra styrepunkt B.

Dialogboksen Gem vejstrækning vises.
Når en vejstrækning/wayline er indstillet, giver systemet operatøren
mulighed for at gemme vejstrækningen/waylinen med et genkendeligt navn,
så den kan hentes og bruges igen. Hvis operatøren vælger at undlade at
gemme vejstrækningen/ waylinen nu, kan den gemmes senere ved hjælp af
gemmefunktionen under Administration af vejstrækninger (se i afsnittet
"7.4 Administration af vejstrækninger/waylines").
6. Sådan gemmes en vejstrækning/wayline:
• Vælg

.

Skærmbilledet Gem vejstrækning vises. Indtast et navn på 17 tegn (inkl.
mellemrum) til vejstrækningen/waylinen, og vælg

for at vende

tilbage til det overordnede navigationsskærmbillede. Vejstrækningen/waylinen er nu aktiv og klar til at bruge.
ELLER
• Vælg

for bruge vejstrækningen/waylinen uden at gemme den og

vende tilbage til det overordnede navigationsskærmbillede.

7.4

Administration af vejstrækninger/waylines
mojoXact Plus har følgende funktioner til administration af vejstrækninger/waylines.
•
•
•
•
•

lagring af den aktive vejstrækning/wayline.
indlæsning af en gemt vejstrækning/wayline.
ændring af navnet på en vejstrækning/wayline.
sletning af en valgt vejstrækning/wayline.
sletning af alle vejstrækninger/waylines.

Leica mojoXact Plus, Sporføring
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•
•

eksport af alle vejstrækninger/waylines til et USB-drev.
import af alle eller udvalgte vejstrækninger/waylines fra et USB-drev.

Disse funktioner er alle tilgængelige via skærmbilledet Administrer vejstrækninger.

Den aktuelle vejstrækning/wayline (indikeres ved en stjerne på listen) vælges
automatisk på listen. Følgende oplysninger vises for den valgte vejstrækning/wayline i den nederste del af skærmbilledet:
•
•
•
•

Styrelinjetype: Denne er A-B, A-Retning eller Omdrejningspunkt.
Bred: Vejstrækningens/waylinens breddegrad i decimalgrader.
Læng: Vejstrækningens/waylinens længdegrad i decimalgrader.
Retning: Vejstrækningens/waylinens kompasretning.

7.4.1

Lagring af den aktive vejstrækning/wayline

Lagring på oprettelsestidspunktet

Hver gang der indstilles en vejstrækning/wayline, vises der en dialogboks, som
giver mulighed for lagring af linjen med det samme ved valg af
valg af

. Linjen kan ved

bruges, uden at den først gemmes, som beskrevet i det foregående

afsnit om oprettelse af vejstrækninger/waylines.
Lagring af en
vejstrækning/
wayline trin for trin

Hvis den aktive vejstrækning/wayline ikke er gemt med et navn, kan den når som
helst gemmes ved hjælp af følgende trin:
1. Vælg knappen Sporføring i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Sporføring vises.
2. Vælg knappen Administrer vejstrækninger.
Skærmbilledet Administrer vejstrækninger vises.

3. Vælg knappen Gem vejstrækning. Hvis denne knap er udtonet
med gråt, er den aktive vejstrækning/wayline allerede gemt.
Skærmbilledet Gem vejstrækning vises.
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4. I feltet Rediger vejstrækningsnavn skal du indtaste et navn på 17 tegn (inkl.
mellemrum) til vejstrækningen/waylinen. Vælg derefter

for at vende

tilbage til skærmbilledet Administrer vejstrækninger.
Vælg

for at vende tilbage til skærmbilledet Administrer vejstrækninger

uden at gemme den aktive vejstrækning/wayline.
5. Vælg

for at vende tilbage til menuen Sporføring.

6. Vælg

for at vende tilbage til det overordnede navigationsskærmbillede.

7.4.2

Indlæsning af en gemt vejstrækning/wayline

Generelle oplysninger

Når en vejstrækning/wayline er gemt, vil den kunne indlæses og derefter blive
den aktive vejstrækning/wayline.

Indlæsning af en
vejstrækning/
wayline trin for trin

Udfør følgende trin for at indlæse en vejstrækning/wayline, der tidligere er gemt
i mojoXact Plus:
1. Vælg knappen Sporføring i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Sporføring vises.
2. Vælg knappen Administrer vejstrækninger.
Skærmbilledet Administrer vejstrækninger vises.

3. Vælg vejstrækningen/waylinen, der skal indlæses, på listen.
4. Vælg knappen Indlæs vejstrækning.
Den valgte vejstrækning/wayline indlæses og vises i det overordnede navigationsskærmbillede (som operatøren er blevet
sendt tilbage til). Dette er nu den aktive vejstrækning/wayline,
som autostyring kan indkoble på.

7.4.3

Ændring af navnet på en vejstrækning/wayline

Generelle oplysninger

Navnet, som en vejstrækning/wayline gemmes under i mojoXact Plus, kan
ændres. Vær opmærksom på, at kun navnet på vejstrækningen/waylinen kan
ændres, mens styrelinjens faktiske indhold ikke kan ændres.

Ændring af navnet
på en vejstrækning/
wayline trin for trin

Udfør følgende trin for at ændre et navn på en gemt vejstrækning/wayline:
1. Vælg knappen Sporføring i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Sporføring vises.
2. Vælg knappen Administrer vejstrækninger.
Skærmbilledet Administrer vejstrækninger vises.

Leica mojoXact Plus, Sporføring
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3. Vælg navnet på vejstrækningen/waylinen, som du vil ændre, på
listen, og vælg derefter knappen Rediger.
Skærmbilledet Gem vejstrækning vises.
4. I feltet Rediger vejstrækningsnavn skal du indtaste et navn på 17 tegn (inkl.
mellemrum) til vejstrækningen/waylinen og vælge

. Vejstræk-

ningen/waylinen gemmes med det nye navn, og du kommer tilbage til
skærmbilledet Administrer vejstrækninger.
ELLER
Vælg

for at vende tilbage til skærmbilledet Administrer vejstrækninger

uden at ændre navnet på den valgte vejstrækning/wayline.
5. Vælg

for at vende tilbage til menuen Sporføring.

6. Vælg

for at vende tilbage til det overordnede navigationsskærmbillede.

7.4.4

Sletning af en vejstrækning/wayline

Generelle oplysninger

En vejstrækning/wayline, der er gemt i mojoXact Plus, kan slettes. Udvis stor
forsigtighed ved sletning af en vejstrækning/wayline, for når den først er slettet,
kan den ikke gendannes, medmindre den forinden er sikkerhedskopieret til et
USB-drev.

Sletning af en
vejstrækning/
wayline trin for trin

Udfør følgende trin for at slette en gemt vejstrækning/wayline:
1. Vælg knappen Sporføring i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Sporføring vises.
2. Vælg knappen Administrer vejstrækninger.
Skærmbilledet Administrer vejstrækninger vises.
3. Vælg navnet på vejstrækningen/waylinen, som du vil slette, på
listen, og vælg derefter knappen Slet.
Der vises en bekræftelsesdialogboks, hvor operatøren har
mulighed for at bekræfte, at sletningen skal fortsættes, eller
fortryde og lade vejstrækningen/waylinen forblive gemt i
mojoXact Plus.
4. I bekræftelsesdialogboksen, der vises:
• Vælg

for at fortsætte med sletningen af den valgte vejstræk-

ning/wayline. Vejstrækningen/waylinen slettes, og du kommer tilbage til
skærmbilledet Administrer vejstrækninger.
ELLER
• Vælg

for at annullere sletningen og beholde den gemte vejstræk-

ning/wayline i mojoXact Plus. Du kommer tilbage til skærmbilledet Administrer vejstrækninger.
5. Vælg
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for at vende tilbage til menuen Sporføring.
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6. Vælg

for at vende tilbage til det overordnede navigationsskærmbillede.

7.4.5

Sletning af alle styrelinjer

Generelle oplysninger

Alle styrelinjerne i mojoXact Plus kan slettes på én gang. Udvis stor forsigtighed
ved sletning af alle styrelinjerne, for når de først er slettet, kan de ikke
gendannes, medmindre de forinden er sikkerhedskopieret til et USB-drev.

Sletning af alle
styrelinjer trin for
trin

Udfør følgende trin for at slette alle gemte styrelinjer:
1. Vælg knappen Sporføring i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Sporføring vises.
2. Vælg knappen Administrer vejstrækninger.
Skærmbilledet Administrer vejstrækninger vises.
3. Vælg knappen Slet alle.
Der vises en bekræftelsesdialogboks, hvor operatøren har
mulighed for at bekræfte, at sletningen skal fortsættes, eller
fortryde og lade styrelinjerne forblive gemt i mojoXact Plus.
4. I bekræftelsesdialogboksen, der vises:
• Vælg

for at fortsætte med sletningen af alle gemte styrelinjer. Alle

styrelinjerne slettes, og du kommer tilbage til skærmbilledet Administrer
vejstrækninger.
ELLER
• Vælg

for at annullere sletningen og beholde styrelinjerne i

mojoXact Plus. Du kommer tilbage til skærmbilledet Administrer vejstrækninger.
5. Vælg

for at vende tilbage til menuen Sporføring.

6. Vælg

for at vende tilbage til det overordnede navigationsskærmbillede.

7.4.6

Eksport af styrelinjer

Generelle oplysninger

Vejstrækninger/waylines kan eksporteres til et USB-drev. Dette er f.eks. nyttigt,
hvis styrelinjer skal kopieres til andre mojoXact Plus-enheder, og i øvrigt en god
idé med henblik på sikkerhedskopiering af styrelinjerne.




Se i "Appendiks B Formatering af USB-drev" for at få vigtige oplysninger om brug af USB-drev sammen med mojoXact Plus-produktet.
Sluk ikke for mojoXact Plus, og fjern ikke USB-drevet, mens eksporten
af styrelinjer er i gang.

Leica mojoXact Plus, Sporføring
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Eksport af styrelinjer trin for trin

Udfør følgende trin for at eksportere alle styrelinjerne fra mojoXact Plus:
1. USB-grænsefladen befinder sig i
forsiden af mojoXact Plus. Skru
døren i fronten ud, så den kan åbnes
og anbringes plant, og slut et
kompatibelt USB-drev til USBporten.

2. Vælg knappen Sporføring i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Sporføring vises.
3. Vælg knappen Administrer vejstrækninger.
Skærmbilledet Administrer vejstrækninger vises.
4. Vælg knappen Eksporter til USB.
Skærmbilledet Eksporter styrelinjer vises og giver operatøren
mulighed for at fortsætte med eksporten eller annullere den.
5. I skærmbilledet Eksporter styrelinjer, der vises:
• Skal du vælge
• Vælg

for at eksportere alle styrelinjer til et USB-drev.

for at annullere eksportfunktionen og vende tilbage til skærm-

billedet Administrer vejstrækninger.



Hvis der allerede findes styrelinjer med samme navn på USB-drevet,
vises der en meddelelse, hvor du skal bekræfte overskrivningen af de
eksisterende styrelinjer.

6. I skærmbilledet, der vises til bekræftelse af overskrivningen af styrelinjer
med samme navne:
• Skal du vælge

for at overskrive styrelinjerne på USB-drevet. Du

kommer tilbage til skærmbilledet Administrer vejstrækninger.
ELLER
• Vælge

for at annullere overskrivningen. Du kommer tilbage til

skærmbilledet Administrer vejstrækninger.
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Fjern ikke USB-drevet, før mojoXact Plus er slukket.

7. Vælg

for at vende tilbage til menuen Sporføring.

8. Vælg

for at vende tilbage til det overordnede navigationsskærmbillede.

Sporføring, Leica mojoXact Plus

7.4.7

Import af styrelinjer

Generelle oplysninger

Vejstrækninger/waylines, der er eksporteret til et USB-drev fra samme
mojoXact Plus eller en anden mojoXact Plus kan importeres fra USB-drevet.
Operatøren kan vælge at importere alle styrelinjerne fra USB-drevet eller blot
udvalgte styrelinjer.



Import af styrelinjer trin for trin

Se i "Appendiks B Formatering af USB-drev" for at få vigtige oplysninger om brug af USB-drev sammen med mojoXact Plus.
Sluk ikke for mojoXact Plus, og fjern ikke USB-drevet, mens importen
af styrelinjer er i gang.

Udfør følgende trin for at importere styrelinjer fra et USB-drev:
1. USB-grænsefladen befinder sig i
forsiden af mojoXact Plus. Skru
døren i fronten ud, så den kan åbnes
og anbringes plant, og slut et
kompatibelt USB-drev til USBporten.

2. Berør knappen Sporføring i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Sporføring vises.
3. Vælg knappen Administrer vejstrækninger.
Skærmbilledet Administrer vejstrækninger vises.



Hvis der ikke er gemt styrelinjer på USB-drevet, vil
knappen Importer fra USB være inaktiv (udtonet med
gråt).

Leica mojoXact Plus, Sporføring
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4. Vælg knappen Importer fra USB.
Skærmbilledet Importer vejstrækning åbnes og giver operatøren mulighed for at importere alle styrelinjerne fra USBdrevet, importere udvalgte styrelinjer fra USB-drevet eller
annullere importen.

5. I skærmbilledet Importer vejstrækning, der vises:
• Skal du for at importere alle styrelinjerne, der er lagret på USB-drevet,
vælge Importer alle på listen Vælg importindstilling og derefter vælge

.

ELLER
• Skal du for at importere en valgt vejstrækning/wayline, der er lagret på
USB-drevet, vælge Importer enkelt vejstrækning/wayline på listen Vælg
importindstilling.
Der åbnes en ny liste, Vælg vejstrækning/wayline, i skærmbilledet
Importer vejstrækning.
Vælg navnet på vejstrækningen/waylinen, som du vil importere, på listen
Vælg vejstrækning/wayline, og vælg derefter

.

ELLER
• Vælg

for annullere importen og vende tilbage til skærmbilledet

Administrer vejstrækninger.
Vejstrækningerne/waylines importeres, og operatøren kommer tilbage til
skærmbilledet Administrer vejstrækninger. Navnene på de importerede
styrelinjer kommer til at fremgå af rullelisten.
Hvis der var navnekonflikter imellem styrelinjerne, der blev importeret, og
styrelinjerne, der allerede var gemt i mojoXact Plus, vil importfunktionen
føje et tal til de netop importerede styrelinjers navne.
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Fjern ikke USB-drevet, før mojoXact Plus er slukket.

6. Vælg

for at vende tilbage til menuen Sporføring.

7. Vælg

for at vende tilbage til det overordnede navigationsskærmbillede.

Sporføring, Leica mojoXact Plus

7.5

Feltforskydning

Beskrivelse

Feltforskydningen (offset) bruges til at flytte vejstrækningen/waylinen en
bestemt afstand. Dette er nyttigt ved anvendelser, hvor der bruges en meget
præcis GPS-kilde, og det er ønskværdigt at forskyde en gemt vejstrækning/wayline med en kendt værdi.
Når en ny vejstrækning/wayline oprettes, nulstilles feltforskydningen. Når en
vejstrækning/wayline oprettes, indlæses feltforskydningsværdien, der er lagret
sammen med den, også.

Indstilling af feltforskydning trin
for trin

Udfør følgende trin for at indstille en feltforskydning:
1. Vælg knappen Sporføring i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Sporføring vises.
2. Vælg knappen Administrer vejstrækninger.
Skærmbilledet Administrer vejstrækninger vises.
3. Vælg vejstrækningen/waylinen, som feltforskydningen skal
bruges på, via rullelisten.
4. Vælg knappen Feltforskydning.
Skærmbilledet Feltforskydning vises.

5. Indtast værdien for feltforskydningen (i de relevante enheder
for den konfigurerede region og med tre decimaler) i feltet
Indtast feltforskydning.
6. Vælg

for bruge gemme feltforskydningen sammen med den valgte

vejstrækning/wayline og vende tilbage til det overordnede navigationsskærmbillede. Den nye feltforskydningsværdi gemmes for den valgte
vejstrækning/wayline.
ELLER
Vælg

for at vende tilbage til skærmbilledet Administrer vejstrækninger

uden at gemme feltforskydningen.

Leica mojoXact Plus, Sporføring
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7.6

Skubning

Beskrivelse

GPS systemet i mojoXact Plus er udsat for afdrift over tid, og i særdeleshed hvis
korrektionskilden Kun GL1DETM benyttes. Hvis du bruger mojoXact Plus i
længere tid, kan det blive nødvendig at justere GPS-positionen ved hjælp af
skubbefunktionen. Skubbefunktionen kan bruge vejstrækningen/waylinen som
reference til at justere GPS-positionen eller køretøjets aktuelle position som
reference. Dette kan betragtes som at flytte køretøjet tilbage til vejstrækningen/waylinen eller flytte alle data i skærmbilledet (styrelinjerne) til køretøjets
position.
Skubning på en lige linje (AB Parallel- eller A+ Retning-vejstrækning/wayline)
flytter positionen på linjen parallelt til en af siderne. Skubning på en Drejepunktvejstrækning/wayline reducerer eller forøger radien på den vejstrækning/wayline, der følges i øjeblikket. Skubning kan bruges til at flytte linjen, hvis
referencestationen er blevet flyttet, eller systemet benyttes uden referencekilde, dvs. Kun GL1DETM.
Autostyring kan være indkoblet, mens skubbefunktionen udføres. Hvis det
skulle være tilfældet, vil styretøjet øjeblikkeligt reagere på de ændringer, som
skubbefunktionen medfører.
Skubbeindstillinger gemmes ikke sammen med vejstrækningen/waylinen. Dette
betyder, at hvis en vejstrækning/wayline, der er blevet skubbet, genindlæses på
et senere tidspunkt, vil vejstrækningen/waylinen befinde sig i den position, som
den blev oprettet i (under forudsætning af, at der benyttes en præcisionskorrektionskilde).
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Skubning kan kun korrigere for afdrift i en enkelt retning, som er vinkelret i
forhold til vejstrækningen/waylinen. Korrekt korrektion for afdrift kan nødvendiggøre, at der 'skubbes' til en i nord-/sydlig retning og i øst/vestlig retning.

Sporføring, Leica mojoXact Plus

Skubning trin for
trin

Udfør følgende trin for at skubbe til GPS-positionen:
1. Placér køretøjet i sporene fra en allerede tilbagelagt vejstrækning/wayline.



Hvis GPS-positionen har haft afdrift, siden vejstrækningen/waylinen
blev gennemkørt, vil universalterminalen vise forskydning fra
vejstrækningen/waylinen i skærmbilledet.

2. Vælg knappen Skub i det overordnede navigationsskærmbillede.
Skærmbilledet Skub vises.

3. Udfør et af følgende trin:
• Vælg knappen
position.
• Vælg

for at justere køretøjets position i forhold til styrelinjens posi-

tion eller
4. Vælg

for at justere GPS-positionen i forhold til køretøjets

for at flytte GPS-positionen et lille stykke.

for at acceptere skubbeindstillingerne og vende tilbage til det

overordnede navigationsskærmbillede.
ELLER
Vælg

for at annullere skubbeindstillingerne og vende tilbage til det

overordnede navigationsskærmbillede.

Leica mojoXact Plus, Sporføring
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8

NMEA-uddata

Generelle oplysninger

NMEA 0183 og NMEA 2000 er standarder, der er udviklet af National Marine
Electronics Association. Standarderne gælder for kommunikationen mellem
enheder som f.eks. GPS-modtagere, ekkolod, sonarapparater, anemometre,
andre marineenheder og en række instrumenter.
mojoXact Plus understøtter:
•
•
•

udsendelse af NMEA 0183-data.
logning af NMEA 0183-data på et USB-drev.
udsendelse af NMEA 2000-data.

mojoXact Plus kan udsende positionsoplysninger med terrænkompensation i
NMEA-format: NMEA 0183-uddata leveres via den serielle forbindelse i mojoXact-portudvidelseskablet. NMEA 2000-uddata leveres via ISOBUS CAN-porten.
NMEA er som standard ikke aktivt.
Konfiguration af NMEA 0183 og NMEA 2000 på en mojoXact Plus, der benyttes
sammen med en tredjepartsterminal, er omtalt i nedenstående afsnit. Oplysninger om NMEA-uddata ved brug af mojoXact Plus sammen med en Leica
mojo3D fremgår af brugervejledningen til Leica mojo3D.
Tilgængelige
NMEA-sætninger

Begrænsninger

mojoXact Plus kan udsende følgende oplysninger via NMEA-sætningerne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GPGGA
GPGLL
GPGSA
GPGST
GPGSV
GPRMC
GPVTG
GPXTE
GPZDA

•
•
•

mojoXact Plus understøtter kun NMEA 0183- og NMEA 2000-standarden.
mojoXact Plus understøtter ikke flow-styring.
mojoXact Plus understøtter forskellige baudhastigheder, men den valgte
baudhastighed kan begrænse antallet af sætninger i uddatasignalet og den
takt, de sendes med. Ved lave baudhastigheder er det eksempelvis ikke
muligt at sende alle sætninger ved 10Hz. mojoXact Plus vil opdage denne
situation, vise en fejl og slå NMEA-uddata fra. Hvis du får vist denne fejl, skal
du skifte til en højere baudhastighed eller reducere antallet af og/eller
takten på sætningerne i uddataene.

Leica mojoXact Plus, NMEA-uddata

geografiske koordinater
breddegrad og længdegrad
tilgængelige GPS-satellitter
støjstatistik (positionsfejl)
GPS-satellitter i syne
koordinater og retning
hastighed og retning
krydssporsfejl, målt
dato og klokkeslæt (Zulu-dato)
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8.1

Konfiguration af NMEA-uddata

Oversigt

mojoXact Plus understøtter:
•
•
•

udsendelse af NMEA 0183-data.
logning af NMEA 0183-data på et USB-drev.
udsendelse af NMEA 2000-data.

Alle disse valgmuligheder kan benyttes på én gang, men normalt vælges kun én
af dem.

8.1.1

NMEA 0183-konfiguration
Udfør følgende trin for at konfigurere NMEA 0183-indstillingerne:
1. Vælg knappen Indstillinger i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Indstillinger vises.
2. Vælg knappen Systemindstillinger i rullemenuen.
Menuen Systemindstillinger vises.
3. Vælg knappen NMEA-indstillinger i menuen Systemindstillinger.
Skærmbilledet NMEA-indstillinger vises.

4. Vælg afkrydsningsfeltet Udsend NMEA 0183 i skærmbilledet NMEA-indstillinger.
5. Vælg

for at fortsætte til skærmbilledet NMEA 0183-indstillinger.

Skærmbilledet NMEA 0183-indstillinger vises.
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Vælg

for at annullere markeringen af afkrydsningsfeltet og vende

tilbage til menuen Systemindstillinger.
6. Tilpas baudhastigheden (om nødvendigt) til den værdi, der egner sig bedst
til din bruge, ved at vælge værdien på listen.
7. For hver NMEA-sætning skal du enten vælge Fra, så den ikke udsendes, eller
den nødvendige udgangshastighed på listen Hastighed.
8. Vælg

for at fortsætte til det andet skærmbillede med NMEA 0183-

indstillinger.
Hvis der vælges en udgangshastighed, der ikke er kompatibel med den
valgte baudhastighed, vises der en fejlmeddelelse i bunden af skærmbilledet, og det vil ikke være muligt at fortsætte, før der er valgt kompatible
værdier for baudhastigheden og sætningsudgangshastigheden, og fejlen er
fjernet.

Vælg

for at annullere ændringerne af værdierne og vende tilbage til

skærmbilledet NMEA-indstillinger.
9. For hver NMEA-sætning skal du i det andet skærmbillede med NMEA 0183indstillinger enten vælge Fra, så den ikke udsendes, eller den nødvendige
udgangshastighed på listen Hastighed.
10. Vælg

for at fortsætte til skærmbilledet Avancerede NMEA-indstillinger.

Hvis der vælges en udgangshastighed, der ikke er kompatibel med baudhastigheden, vises der en fejlmeddelelse, og det vil ikke være muligt at fortLeica mojoXact Plus, NMEA-uddata
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sætte, før der er valgt kompatible værdier for baudhastigheden og
sætningsudgangshastigheden, og fejlen er fjernet. Derefter vises skærmbilledet Avancerede NMEA-indstillinger.
Vælg

for at annullere ændringerne af værdierne og vende tilbage til det

første skærmbillede med NMEA 0183-indstillinger.

Skærmbilledet Avancerede NMEA-indstillinger har følgende felter:
Kompatibilitetstilstand: Tillader indstilling af kvalitetsstatusværdien i
NMEA-meddelelserne til den givne status uanset den aktuelle GPS-inddatastatus.
Hastighedsfilter: Denne indstilling bør efterlades som Kinematisk og
leverer RTK-hastigheden fra positionssystemet.
Positionskorrektion: Ved brug med RTK har brugeren mulighed for at
vælge NMEA-positionsuddatalokaliteten i forhold til antennen og vælge, om
terrænkompensation skal være aktiveret.
Geoideafstand: Hvis geoideafstand er aktiveret, benyttes geoideafstanden i korrektionsberegningerne.
11. Vælg egnede værdier for felterne Kompatibilitetstilstand og Positionskorrektion.
12. Hvis geoideafstanden skal bruges i korrektionsberegningerne, skal du sørge
for at vælge afkrydsningsfeltet Geoideafstand.
13. Vælg

for at færdiggøre konfigurationen af NMEA 0183 og vende tilbage

til det overordnede navigationsskærmbillede.
Vælg
for at annullere ændringerne af værdierne og vende tilbage til
skærmbilledet NMEA 0183-indstillinger.
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8.1.2

Logning af NMEA 0183-data til USB
NMEA 0183-uddataene kan logges til et USB-drev med henblik på efterbehandling af data. Se i "Appendiks B Formatering af USB-drev" for at få vigtige oplysninger om brug af USB-drev sammen med mojoXact Plus.
Udfør følgende trin for at aktivere logning af NMEA 0183-data til USB:
1. USB-grænsefladen befinder sig i
forsiden af mojoXact Plus. Skru
døren i fronten ud, så den kan
åbnes og anbringes plant, og slut
et kompatibelt USB-drev til USBporten.

2. Vælg knappen Indstillinger i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Indstillinger vises.
3. Vælg knappen Systemindstillinger i rullemenuen.
Menuen Systemindstillinger vises.
4. Vælg knappen NMEA-indstillinger i menuen Systemindstillinger.
Skærmbilledet NMEA-indstillinger vises.
Afkrydsningsfeltet Udsend NMEA 0183 skal være valgt, for at afkrydsningsfeltet Log NMEA til USB overhovedet bliver vist.

5. Sørg for, at afkrydsningsfeltet Udsend NMEA 0183 er valgt i skærmbilledet
NMEA-indstillinger, og vælg derefter afkrydsningsfeltet Log NMEA til USB.
6. Vælg

for at fortsætte til skærmbilledet NMEA 0183-indstillinger.

Skærmbilledet NMEA 0183-indstillinger vises.
Vælg
for at annullere eventuelle ændringer i afkrydsningsfelterne og
vende tilbage til menuen Systemindstillinger.
Leica mojoXact Plus, NMEA-uddata
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7. Tilpas baudhastigheden (om nødvendigt) til den værdi, der egner sig bedst
til din bruge, ved at vælge værdien på listen.
8. For hver NMEA-sætning skal du enten vælge Fra, så den ikke udsendes, eller
den nødvendige udgangshastighed på listen Hastighed.
9. Vælg

for at fortsætte til det andet skærmbillede med NMEA 0183-

indstillinger.
Hvis der vælges en udgangshastighed, der ikke er kompatibel med den
valgte baudhastighed, vises der en fejlmeddelelse, og det vil ikke være
muligt at fortsætte, før der er valgt kompatible værdier for baudhastigheden og sætningsudgangshastigheden, og fejlen er fjernet.
Vælg

for at annullere ændringerne af værdierne og vende tilbage til

skærmbilledet NMEA-indstillinger.
10. For hver NMEA-sætning skal du i det andet skærmbillede med NMEA 0183indstillinger enten vælge Fra, så den ikke udsendes, eller den nødvendige
udgangshastighed på listen Hastighed.
11. Vælg

for at fortsætte til skærmbilledet Avancerede NMEA-indstillinger.

Hvis der vælges en udgangshastighed, der ikke er kompatibel med den
valgte baudhastighed, vises der en fejlmeddelelse, og det vil ikke være
muligt at fortsætte, før der er valgt kompatible værdier for baudhastigheden og sætningsudgangshastigheden, og fejlen er fjernet.
Vælg

for at annullere ændringerne af værdierne og vende tilbage til

skærmbilledet NMEA 0183-indstillinger.
Skærmbilledet Avancerede NMEA-indstillinger har følgende felter:
Kompatibilitetstilstand: Tillader indstilling af kvalitetsstatusværdien i
NMEA-meddelelserne til den givne status uanset den aktuelle GPS-inddatastatus.
Hastighedsfilter: Denne indstilling bør efterlades som Kinematisk og
leverer RTK-hastigheden fra positionssystemet.
Positionskorrektion: Ved brug med RTK har brugeren mulighed for at
vælge NMEA-positionsuddatalokaliteten i forhold til antennen og vælge, om
terrænkompensation skal være aktiveret.
Geoideafstand: Hvis geoideafstand er aktiveret, benyttes geoideafstanden i korrektionsberegningerne.
12. Vælg egnede værdier for felterne Kompatibilitetstilstand og Positionskorrektion.
13. Hvis geoideafstanden skal bruges i korrektionsberegningerne, skal du sørge
for at vælge afkrydsningsfeltet Geoideafstand.
14. Vælg

for at færdiggøre konfigurationen af NMEA 0183 til eksport til USB

og vende tilbage til det overordnede navigationsskærmbillede.
Vælg

for at annullere ændringerne af værdierne og vende tilbage til

skærmbilledet NMEA 0183-indstillinger.
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Når NMEA-logning er slået til, logges NMEA-sætningerne til USB-drevet, efterhånden som de genereres. NMEA-data logges til en fil ved navn nmea_log.txt i
rodbiblioteket på USB-drevet.
Fjern kun USB-drevet, når mojoXact Plus er slukket.
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8.1.3

NMEA 2000-konfiguration
Udfør følgende trin for at konfigurere NMEA 2000-indstillingerne:
1. Vælg knappen Indstillinger i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Indstillinger vises.
2. Vælg knappen Systemindstillinger i rullemenuen.
Menuen Systemindstillinger vises.
3. Vælg knappen NMEA-indstillinger i menuen Systemindstillinger.
Skærmbilledet NMEA-indstillinger vises.

4. Vælg afkrydsningsfeltet Udsend NMEA 2000 i skærmbilledet NMEA-indstillinger.
Der vises en meddelelse om, at systemet skal genstarte, for at NMEA 2000statussen kan ændres.

5. Vælg

for at færdiggøre konfigurationen af NMEA 2000 ved at lade

genstarten finde sted.
Vælg

for at annullere ændringen i afkrydsningsfeltet og vende tilbage

til menuen Systemindstillinger.

Leica mojoXact Plus, NMEA-uddata
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9

Systemoplysninger og -fejl

Oversigt

Dette kapitel indeholder anvisninger om, hvordan du kan få oplysninger vedr.:
•

•

systemets aktuelle status, herunder GPS-satellitterne, GLONASS-satellitter,
inerti-sensorer, korrektioner, mobilmodemmets signalstyrke og de tilsluttede enheder som f.eks. CAN-bus og styresættet.
systemets position, herunder breddegrad og længdegrad, benyttede GPSog GLONASS-satellitter, RTK- og GL1DETM-positionskvalitet, RTK- og

•
•
•

GL1DETM-positionstælling, referenceforsinkelse, retning, krængning og
hældning.
serienumre, softwareversioner, intern lagerplads og USB-lagerplads, spænding og temperatur.
mobilmodemmet, herunder type, signalstyrke, netværkstilstand, serienummer og SIM-kortstatus.
aktive fejl og anbefalede tiltag til udbedring.

Adgang til systemoplysninger og -fejl ved brug af en mojoXact Plus sammen
med en tredjepartsterminal, er beskrevet i nedenstående afsnit. Oplysninger
om adgang til systemoplysninger og fejldetaljer ved brug af mojoXact Plus
sammen med en Leica mojo3D fremgår af brugervejledningen til Leica mojo3D.

9.1

Statusoplysninger

Oversigt

Skærmbilledet Statusoplysninger (vist nedenfor) indeholder følgende data, der
giver operatøren mulighed for at kontrollere systemets status:

GPS -

Antallet af GPS-satellitter, der benyttes af mojoXact Plus til
bestemmelse af en position til GL1DETM eller netværksRTK.

GLONASS -

Antallet af GLONASS-satellitter, der benyttes af
mojoXact Plus til bestemmelse af en position til GL1DETM
eller netværks-RTK.
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Inertier -

Et

indikerer, at inertisensorerne og sensorerne

arbejder korrekt, og at terrænkompensationen er aktuel.
Et

indikerer, at der foreligger et problem med inerti-

sensorerne og sensorerne, og at problemet skal undersøges med henblik på at fastslå, om der er tale om et fysisk
problem, eller der skal udføres en terrænkompensation. Se
i afsnittet "4.2 Terrænkompensation" for at få oplysninger
om terrænkompensationsfunktionen.
Korrektioner -

Et

indikerer, at en korrektionskilde til positionsdata er

konfigureret og fungerer. Et

indikerer, at der fore-

ligger et problem med korrektionskilden, og at det er
nødvendigt at efterforske problemet for at afhjælpe det.
Se i kapitlet "6 Korrektionskilder" for at få yderligere oplysninger.
Mobilmodemmets
signalstyrke -

Indikerer styrken på signalet til mobilmodemmet. Et
indikerer, at mobilmodemmet er konfigureret og har
signal. Et

indikerer, at mobilmodemmet enten ikke er

konfigureret, eller at hvis det er konfigureret, foreligger
der et problem med konfigurationen eller signalet. Se i
afsnittet "3.6.2 Indstillinger for mobilmodem" for at få
oplysninger om konfiguration og fejlsøgning vedr.
mobilmodemmet.
Tilsluttede enheder -Dette afsnit oplyser om status på CAN-bussen og styresættet. Et

indikerer, at enheden er konfigureret og

fungerer korrekt. Et

indikerer, at enheden ikke

fungerer korrekt. Dette kan skyldes, at enheden ikke er
konfigureret, eller at der foreligger et problem med dens
konfiguration. Se i kapitlet "5.2 Valg af styresæt og konfiguration" for at få nærmere oplysninger om konfiguration
af et styresæt.

Visning af statusoplysninger trin for
trin

Udfør følgende trin for at få vist statussen for mojoXact Plus:
1. Vælg knappen Service i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Service vises.
2. Vælg knappen Statusoplysninger.
Skærmbilledet Statusoplysninger vises.

3. Vælg

for at vende tilbage til det overordnede navigations-

skærmbillede.
Vælg
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for at vende tilbage til menuen Service.
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9.2

Positionsoplysninger

Oversigt

Skærmbilledet Positionsstatus (vist nedenfor) indeholder følgende data, der
giver operatøren mulighed for at kontrollere den aktuelle positionsstatus:

Position -

Breddegraden og længdegraden (i decimalgrader) for
mojoXact Plus og højden over havet (i længdeenhederne,
der er konfigureret for regionen).

GPS -

Antallet af GPS-satellitter, der spores af mojoXact Plus
ved hjælp af kanalerne L1 og L2, og antallet af GPS-satellitter, der benyttes af mojoXact Plus til at bestemme en
position til GL1DETM eller netværks-RTK.

GLONASS -

Antallet af GLONASS-satellitter, der spores af
mojoXact Plus ved hjælp af kanalerne L1 og L2, og
antallet af GPS-satellitter, der benyttes af mojoXact Plus
til at bestemme en position til GL1DETM eller netværksRTK.

RTK fix-kvalitet -

Status for RTK-positionsbestemmelsens kvalitet. En
værdi på 0 betyder, at der ikke modtages referencedata;
2 betyder, at der benyttes referencedata; og 3 betyder,
at der foreligger en RTK-fastlagt position.

GL1DETM
fix-kvalitet -

Kvalitetsindikatoren for GL1DETM-positionen. En værdi
på 1 betyder, at der foreligger en positionsbestemmelse
med ét enkelt punkt, mens en værdi på 2 betyder, at der
foreligger en GL1DETM-fastlagt position.

RTK-positionstælling - Antallet af pakker med RTK GPS-data, der er modtaget af
mojoXact Plus, siden den blev tændt.
GL1DETMpositionstælling -

Antallet af pakker med GL1DETM GPS-data, der er
modtaget af mojoXact Plus, siden den blev tændt. Dette
tal skal altid stige med 20 pr. sekund.

Referenceforsinkelse - Tiden i sekunder siden seneste brugbare pakke med
referencedata blev modtaget af mojoXact Plus. Det
ideelle interval er fra 0,1 til 3,0 sekunder. Referenceforsinkelsen vises som 60,00s ved brug af GL1DETM, eller
hvis der ikke er nogen referencedata.
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Kurs -

Køretøjets faktiske kompaskurs i grader, hvor nord er
0,00o, øst er 90,00o, syd er 180,00o, og vest er 270,00o.

Visning af positionsoplysninger trin
for trin

Rulning -

Køretøjets beregnede rulning (krængning) i øjeblikket.
Hvis denne værdi overstiger 20 grader, bliver autostyring
koblet fra.

Stigning -

Køretøjets beregnede stigning i øjeblikket. Hvis denne
værdi overstiger 30 grader, bliver autostyring koblet fra.

Udfør følgende trin for at få vist positionsoplysningerne for mojoXact Plus:
1. Vælg knappen Service i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Service vises.
2. Vælg knappen Positionsinformation.
Skærmbilledet Positionsstatus vises.

3. Vælg

for at vende tilbage til det overordnede navigations-

skærmbillede.
Vælg

for at vende tilbage til menuen Service.

9.3

Status for korrektionskilde

Oversigt

Skærmbilledet Status for korrektionskilde, som er vist nedenfor, indeholder
oplysninger om status for netværket eller referencestationen, der leverer
korrektionsdataene.

Følgende data vises for intern radio-korrektionskilden. For netværks-RTK- og
ekstern radio-korrektionskilderne vises kun de første seks (6) punkter.
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Basisposition -

Breddegraden og længdegraden (i decimalgrader) for
referencestationen og dens højde over havet (i længdeenhederne, der er konfigureret for regionen).

Sporede satellitter -

Antallet af satellitter, der spores af referencestationen.
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Referenceforsinkelse - Tiden i sekunder siden seneste brugbare pakke med
referencedata blev modtaget af mojoXact Plus. Det
ideelle interval er fra 0,1 til 3,0 sekunder. Referenceforsinkelsen vises som 60,00s ved brug af GL1DETM,
eller hvis der ikke er nogen referencedata.
Modtager data -

Et

indikerer, at mojoXact Plus modtager data fra

referencestationen, mens

indikerer, at det ikke er

tilfældet.
Afstand -

Afstanden mellem referencestationen og
mojoXact Plus.

Passerede pakker -

Antallet af gode pakker med referencedata, der er
modtaget af mojoXact Plus. Denne værdi skal stige med
én (1) hvert sekund eller hvert andet sekund.

Softwareversion -

Den aktuelle softwareversion, der er installeret i referencestationen.

Serienummer -

Enheds- og serienummeret på referencestationen.

Lav batteristand -

Et

indikerer, at der i øjeblikket foreligger en

advarsel om lav batterikapacitet på referencestationen,
mens
Ekstern strøm -

Et

indikerer, at det ikke er tilfældet.
indikerer, at referencestationen bruger en

ekstern strømkilde, mens

indikerer, at det ikke er

tilfældet.

Visning af korrektionskildestatus trin
for trin

Udfør følgende trin for at få vist statussen på den valgte korrektionskilde:
1. Vælg knappen Service i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Service vises.
2. Vælg knappen Information om korrektionskilde.
Skærmbilledet Status for korrektionskilde vises.

3. Vælg

for at vende tilbage til det overordnede navigations-

skærmbillede.
Vælg

for at vende tilbage til menuen Service.
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9.4

Enhedsoplysninger

Oversigt

Skærmbilledet Enhedsoplysninger (ses nedenfor) indeholder følgende data for
systemet:
•
•
•
•

Visning af enhedsoplysninger trin for
trin

Serienumre på mojoXact Plus, GPS-modtageren og mobilmodemmet.
Versionerne af softwaren, der i øjeblikket er installeret i mojoXact Plus og
GPS-modtageren.
Mængden af lagerkapacitet, der er tilgængelig i mojoXact Plus og på USBdrevet (hvis der er sluttet ét til mojoXact Plus).
Spændingen og temperaturen på mojoXact Plus.

Udfør følgende trin for at få vist enhedsoplysningerne for mojoXact Plus:
1. Vælg knappen Service i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Service vises.
2. Vælg knappen Enhedsoplysninger.
Skærmbilledet Enhedsoplysninger vises.

3. Vælg

for at vende tilbage til det overordnede navigations-

skærmbillede.
Vælg
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for at vende tilbage til menuen Service.

Systemoplysninger og -fejl, Leica mojoXact Plus

9.5

Status for mobilmodem

Oversigt

Hvis et internt modem er konfigureret i mojoXact Plus, indeholder skærmbilledet Mobilmodem (vist nedenfor) følgende data, der giver operatøren
mulighed for at kontrollere mobilmodemmets status: Hvis der er konfigureret et
eksternt modem eller slet ikke noget modem, viser dette skærmbillede blot
disse som typen.

Visning af
mobilmodemmets
status trin for trin

Type -

Mobilmodemmets type.

Signalstyrke -

Mobilmodemmets signalstyrke (RSSI). Hvis signalstyrken er
lavere end -90, bær du overveje at ændre mobilmodemmets netværkstilstand.

Netværkstilstand -

Netværkstilstanden. De mulige værdier er GSM, AUTO og
HSPA.

Netværk -

Netværket, der er i brug.

Serienummer -

Mobilmodemmets serienummer.

SIM Pin-status -

Statussen på SIM-kortets PIN-kode.

SIM-kortstatus -

SIM-kortets status.

Udfør følgende trin for at få vist statussen for mobilmodemmet i mojoXact Plus:
1. Vælg knappen Service i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Service vises.
2. Vælg knappen Oplysninger om mobilmodem.
Skærmbilledet Mobilmodem vises.

3. Vælg

for at vende tilbage til det overordnede navigations-

skærmbillede.
Vælg

for at vende tilbage til menuen Service.
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9.6

Fejlmeddelelser

Oversigt

mojoXact Plus håndterer fejl på forskellige måder afhængigt af fejltypen, og
hvornår fejlen opstår under driften. Systemet har tre fejltyper:
Kritiske fejl -

Fejl, der blokerer for systemets drift, og som skal
afhjælpes, inden normal drift kan genoptages. Disse fejl
vises på skærmen, når de indtræffer.

Ikke-kritiske fejl -

Fejl, der vises nederst i skærmbilledet i fejlbjælken og på
listen over aktive fejl. Driften kan fortsætte, men ydeevnen
vil muligvis være forringet, indtil disse fejl er afhjulpet.

Indstillingsfejl -

Fejl, der opstår som følge af inkompatible indstillinger. Der
vises en meddelelse i skærmbilledet, og det vil ikke være
muligt at fortsætte med konfigurationen, før der er indtastet kompatible indstillinger.

Følg anvisningerne herunder for at få nærmere oplysninger vedr. fejl.
Visning af fejl, trin
for trin

Udfør følgende trin for at få vist listen over aktive fejl:
1. Vælg knappen Service i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Service vises.
2. Vælg knappen Fejl.
Skærmbilledet Aktive fejl vises med en liste over alle de aktive
fejl.

3. Vælg fejlen, der skal efterforskes, på listen.
4. Vælg
Vælg
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for at få vist oplysninger vedr. valgte fejl.
for at vende tilbage til menuen Service.
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5. Skærmbilledet Fejl indeholder detaljerede oplysninger om den valgte fejl og
anbefalede indgreb til udbedring af tilstanden, der forårsager fejlen.

Vælg

for at vende tilbage til menuen Service.

Vælg

for at vende tilbage til skærmbilledet Fejl.
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10

Virtual Wrench-fjernservice
Virtual Wrench™ er et fjernsystem, som mojoXact Plus kan oprette forbindelse
til. Operatøren kan bruge Virtual Wrench™ til at opgradere softwaren i
mojoXact Plus og låse op for funktioner på mojoXact Plus. Autoriseret supportpersonale fra Leica kan også bruge Virtual Wrench til at servicere din
mojoXact Plus.
Anvisninger til tilslutning til og afbrydelse fra Virtual Wrench™ med en
mojoXact Plus, der benyttes sammen med en tredjepartsterminal, fremgår af
nedenstående afsnit. Selve opgraderingen af softwaren i mojoXact Plus via
Virtual Wrench™ er omtalt i afsnittet "11.1 Opgradering af software fra Virtual
Wrench". Oplysninger om tilslutning til Virtual Wrench™ og de mulige funktioner
ved brug af mojoXact Plus sammen med en Leica mojo3D fremgår af brugervejledningen til Leica mojo3D.

Begrænsninger

Tilslutning til Virtual WrenchTM er kun mulig, hvis mojoXact Plus har forbindelse
til internettet. Internetforbindelse kræver, at følgende er udført:
•
•

Mobilmodemmets SIM-kort skal være installeret korrekt, og du skal have et
dataabonnement til SIM-kortet. Se afsnittet "2.4 Installation af SIM-kort".
Mobilmodemmet skal være konfigureret ved hjælp af oplysningerne, der er
leveret af udbyderen af dataabonnementet. Se afsnittet "3.6.2 Indstillinger
for mobilmodem".

Sådan kontrolleres det, om du har internetforbindelse:
•

Kontrollér ikonet for mobilmodemmet, der vises i informationsområdet
nederst i det overordnede navigationsskærmbillede.
vellykket forbindelse med god signalstyrke.

•
•

Juridisk information

indikerer en

indikerer, at forbindelsen

er oprettet korrekt, men at signalet er svagt, mens
angiver, at der er
opstået en forbindelsesfejl.
Kontrollér, at fejllisten ikke indeholder fejlen "Ingen adgang til internet". Se
afsnittet "9.6 Fejlmeddelelser".
Kontrollér, at mobilmodemmet (og dets kabel) ikke er beskadiget, og at det
er forbundet med mojoXact Plus.

Denne software kan inkludere produktaktivering og andre teknologier, der er
designet til at forhindre 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 dit apparat til automatisk at oprette
forbindelse til internettet. Desuden vil softwaren, når den er tilsluttet, kunne
sende dit serienummer/licensnummer til Leica Geosystems og derved forhindre
brug af software, som ikke er tilladt; derudover vil softwaren kunne sende andre
support-relaterede oplysninger som f.eks. konfigurationer eller brugsstatistikker eller tillade eller fremtvinge downloads af opdateringer til produktsoftware.
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10.1

Tilslutning til Virtual Wrench

Tilslutning til
Virtual WrenchTM
trin for trin

Mobilmodemmet i mojoXact Plus skal være konfigureret og have god forbindelse,
og du skal have adgang til internettet, for at du kan oprette forbindelse til Virtual
WrenchTM.
Udfør følgende trin for at oprette forbindelse til Virtual Wrench™:
1. Vælg knappen Service i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Service vises.
2. Vælg knappen Virtual Wrench.
Hvis du har internetforbindelse, vises skærmbilledet Virtual
Wrench (vises nedenfor).

Hvis mobilmodemmet ikke er konfigureret, eller du ikke har
nogen internetforbindelse, vises der et skærmbillede svarende
til det nedenstående.

Vælg

, og konfigurer mobilmodemmet og det tilhørende

SIM-kort, før du forsøger at få adgang til Virtual WrenchTM
igen.
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3. Vælg

for at fortsætte med at oprette forbindelse til Virtual WrenchTM.

Når du vender tilbage til det overordnede navigationsskærmbillede, vises
ikonet

i bunden af skærmbilledet i højre side og indikerer, at du har

forbindelse til Virtual WrenchTM. Når din mojoXact Plus serviceres af en
autoriseret Leica-supportmedarbejder, vises ikonet

i bunden af

skærmbilledet i højre side.
ELLER
Vælg

for at annullere forbindelsesanmodningen og vende tilbage til

menuen Service.

10.2

Afbrydelse fra Virtual Wrench

Afbrydelse fra
Virtual WrenchTM
trin for trin

Udfør følgende trin for at afbryde mojoXact Plus fra Virtual WrenchTM:
1. Vælg knappen Service i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Service vises.
2. Vælg knappen Virtual Wrench.
Skærmbilledet Virtual Wrench vises.

3. Vælg knappen

for at afbryde forbindelsen til Virtual WrenchTM og vende

tilbage til det overordnede navigationsskærmbillede. Ikonet

vises ikke

længere nederst i det overordnede navigationsskærmbillede, hvilket
betyder, at du ikke længere har forbindelse med Virtual WrenchTM.
Vælg

for at forlade afbrydelsesanmodningen (og forblive tilsluttet til

Virtual WrenchTM) og vende tilbage til menuen Service.
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11

Softwarevedligeholdelse

Oversigt

mojoXact Plus indeholder følgende funktioner til vedligeholdelse af den indbyggede software:
•
•
•

Opgradering af softwaren via Virtual Wrench™ eller et USB-drev.
Sikkerhedskopiering af den installerede software på mojoXact Plus til et
USB-drev.
Gendannelse af den foregående version af softwaren. Dette er en nyttig
funktion i tilfælde af, at en opgradering af softwaren ikke bliver færdiggjort
korrekt.

Anvisninger vedr. disse softwarevedligeholdelsesopgaver på en mojoXact Plus,
der benyttes sammen med en tredjepartsterminal, fremgår af nedenstående
afsnit. Oplysninger om softwarevedligeholdelsesopgaver ved brug af
mojoXact Plus sammen med en Leica mojo3D fremgår af brugervejledningen til
Leica mojo3D.

11.1

Opgradering af software fra Virtual Wrench

Generelle oplysninger

En ny version af softwaren kan, når den er tilgængelig, downloades via Virtual
Wrench™ til mojoXact Plus.

FORSIG UDVIS
TIGHED

Sluk ikke for mojoXact Plus, mens softwareopgraderingen er i gang.

Download af software trin for trin

Udfør følgende trin for at downloade en ny softwareversion fra Virtual
Wrench™:
1. Vælg knappen Indstillinger i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Indstillinger vises.
2. Vælg knappen Softwareindstillinger.
Menuen Softwareindstillinger vises.
3. Vælg knappen Opdater software fra Virtual Wrench.
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Hvis din mojoXact Plus ikke allerede har forbindelse med Virtual WrenchTM,
vises skærmbilledet Opgrader software fra Virtual Wrench med en meddelelse om, at du ikke har forbindelse med Virtual WrenchTM.

Vælg

, hvorefter du kommer tilbage til menuen Softwareindstillinger.

Oprettelse af forbindelse til Virtual WrenchTM er beskrevet i afsnittet "10.1
Tilslutning til Virtual Wrench".
Hvis du har forbindelse med Virtual WrenchTM, vises skærmbilledet Opgrader
software fra Virtual Wrench med en meddelelse om, hvorvidt der er tilgængelige opdateringer.

4. Vælg

for at fortsætte med softwareopgraderingen.

ELLER
Vælg
for at annullere anmodningen og vende tilbage til menuen Softwareindstillinger.
Statusskærmbilledet vises med to fremskridtsbjælker (Aktuel fase og Samlet
status), der angiver den aktuelle status for softwareopgraderingen.
Når softwareopgraderingen er gennemført korrekt, genstarter
mojoXact Plus automatisk, og det overordnede navigationsskærmbillede
vises.
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Hvis softwareopgraderingen mislykkes, skal du vælge

for at vende

tilbage til det overordnede navigationsskærmbillede eller vælge
vende tilbage til menuen Softwareindstillinger.

for at

11.2

Opgradering af software fra et USB-drev

Generelle oplysninger

En ny version af mojoXact Plus-softwaren kan installeres fra et USB-drev. Den
nye version af softwaren skal downloades fra Virtual Wrench til USB-drevet.


FORSIG UDVIS
TIGHED
Opgradering af
software via et
USB-drev trin for
trin

Se i "Appendiks B Formatering af USB-drev" for at få vigtige oplysninger om brug af USB-drev sammen med mojoXact Plus.

Sluk ikke for mojoXact Plus, og fjern ikke USB-drevet, mens softwareopgraderingen er i gang.
Udfør følgende trin for at opgradere mojoXact Plus-softwaren fra et USB-drev:
1. USB-grænsefladen befinder sig i
forsiden af mojoXact Plus. Skru
døren i fronten ud, så den kan
åbnes og anbringes plant, og slut et
kompatibelt USB-drev til USBporten.

2. Vælg knappen Indstillinger i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Indstillinger vises.
3. Vælg knappen Softwareindstillinger.
Menuen Softwareindstillinger vises.
4. Vælg knappen Opgrader software fra USB.
Skærmbilledet Opgrader software fra USB vises.
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5. Vælg den softwareversion, der skal installeres, på listen.
6. Vælg

for at fortsætte med softwareopgraderingen.

ELLER
Vælg

for at annullere anmodningen og vende tilbage til menuen Soft-

wareindstillinger.
Statusskærmbilledet vises med to fremskridtsbjælker (Aktuel fase og Samlet
status), der angiver den aktuelle status for softwareopgraderingen.

Når softwareopgraderingen er gennemført korrekt, skal du vælge

, hvor-

efter mojoXact Plus genstarter automatisk, og det overordnede navigationsskærmbillede vises.



Fjern kun USB-drevet, når mojoXact Plus er slukket.

11.3

Sikkerhedskopiering af aktuel software

Generelle oplysninger

Når du har installeret den nye software efter at have downloadet den fra Virtual
Wrench™, kan du sikkerhedskopiere den nye software til et USB-drev. Det er
nyttigt til at gøre processen med opgradering af andre mojoXact Plus enheder
hurtigere.


FORSIG UDVIS
TIGHED
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Se i "Appendiks B Formatering af USB-drev" for at få vigtige oplysninger om brug af USB-drev sammen med mojoXact Plus-produkterne.

Sluk ikke for mojoXact Plus, og fjern ikke USB-drevet, mens sikkerhedskopieringen af softwaren er i gang.
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Sikkerhedskopiering af aktuel software trin for trin

Udfør følgende trin for at sikkerhedskopiere softwaren, der i øjeblikket er installeret på mojoXact Plus, til et USB-drev:
1. USB-grænsefladen befinder sig i
forsiden af mojoXact Plus. Skru
døren i fronten ud, så den kan
åbnes og anbringes plant, og slut et
kompatibelt USB-drev til USBporten.

2. Vælg knappen Indstillinger i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Indstillinger vises.
3. Vælg knappen Softwareindstillinger.
Menuen Softwareindstillinger vises.
4. Vælg knappen Backup software til USB.
Skærmbilledet Backup software til USB vises.

5. Vælg

for at fortsætte med sikkerhedskopieringen af softwaren.

ELLER
Vælg

for at annullere anmodningen og vende tilbage til menuen Soft-

wareindstillinger.
Statusskærmbilledet vises med to fremskridtsbjælker (Aktuel fase og Samlet
status), der angiver den aktuelle status for sikkerhedskopieringen af softwaren.
Når sikkerhedskopieringen af softwaren er gennemført, skal du vælge
for at vende tilbage til det overordnede navigationsskærmbillede eller vælge
for at vende tilbage til menuen Softwareindstillinger.
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Fjern kun USB-drevet, når mojoXact Plus er slukket.

11.4

Gendannelse af den foregående version af softwaren

Generelle oplysninger

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

FORSIG UDVIS
TIGHED
Gendannelse af
den foregående
version af softwaren trin for trin

Sluk ikke for mojoXact Plus, mens gendannelsen af softwaren er i gang.

For at gendan forrige version af softwaren, udføres følgende trin:
1. Vælg knappen Indstillinger i det overordnede navigationsskærmbillede.
Menuen Indstillinger vises.
2. Vælg knappen Softwareindstillinger.
Menuen Softwareindstillinger vises.
3. Vælg knappen Tilbagefør software.
Skærmbilledet Tilbagefør software vises.

Skærmbilledet Tilbagefør software oplyser om den version af softwaren,
der i øjeblikket er installeret på din mojoXact Plus, og den version af softwaren, der vil blive gendannet.
4. Vælg

for at fortsætte med softwaretilbageførslen.

ELLER
Vælg

for at forlade softwaretilbageførslen og vende tilbage til menuen

Softwareindstillinger.
mojoXact Plus gendanner den foregående version af softwaren og genstarter
automatisk.
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Opbevaring og transport

12.1

Transport

Forsendelse

Når Leica mojoXact Plus produktet transporteres, bør der altid bruges komplet
original emballage fra Leica Geosystems, transportkuffert, papkasse eller tilsvarende, så produktet er beskyttet imod stød og vibrationer.

12.2

Opbevaring

Temperaturgrænser

Overhold temperaturgrænserne ved opbevaring af udstyret, især om
sommeren, hvis udstyret befinder sig i et køretøj. Se mere om temperaturgrænser i "14 Tekniske data".

12.3

Rengøring og tørring

Produkt og tilbehør

Anvend kun en ren, fnugfri og blød klud til rengøring. Om nødvendigt fugtes
kluden med vand eller ren sprit. Brug ikke andre væsker, da sådanne væsker kan
beskadige polymermaterialerne.

Fugtige produkter

Tør produktet, transportkufferten, skumindsatsen og tilbehøret ved en temperatur på maks. 40°C / 104°F, og rengør dem. Pak ikke delene ned igen, før alt
er helt tørt. Luk altid transportkufferten ved brug af mojoXact Plus i felten.

Kabler og stik

Hold stik rene og tørre. Snavs, der har samlet sig i stik eller kabler, skal blæses
væk.

Leica mojoXact Plus, Opbevaring og transport
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Sikkerhedsanvisninger

13.1

Generel introduktion

Introduktion

Følgende anvisninger skal gøre personen med ansvaret for produktet og
personen, der faktisk bruger udstyret, i stand til at forudse og undgå farer i
forbindelse med brugen.
Personen med ansvar for produktet skal sikre, at alle brugere forstår og overholder disse anvisninger.

13.2

Anvendelsesformål

Tilladte anvendelser

mojoXact Plus er:
•
•
•
•
•
•
•

Forkert anvendelse

Følgende betragtes som forkerte anvendelser af mojoXact Plus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 ADVARSEL

udelukkende beregnet til bruge i landbrug og skovbrug.
udelukkende beregnet til montering i landbrugskøretøjer. Det er ikke tilladt
at installere dette produkt i andre køretøjer.
beregnet til datakommunikation med eksterne apparater.
beregnet til styring af godkendt landbrugsudstyr.
beregnet til udførelse af måleopgaver ved hjælp af forskellige GNSS-måleteknikker.
beregnet til registrering af GNSS-data og punktrelaterede data.
beregnet til måling af rådata og beregning af koordinater med bærefase og
kodesignal fra GNSS-satellitter. (GNSS Systemer)

Anvendelse af produktet uden instruktion.
Anvendelse uden for de fastsatte grænser.
Deaktivering af sikkerhedssystemer.
Fjernelse af advarselsmærkater.
Åbning af produktet med værktøj, f.eks. en skruetrækker, medmindre dette
udtrykkeligt tillades i bestemte situationer.
Ændring eller ombygning af produktet.
Anvendelse efter uretmæssig tilegnelse.
Brug af et produkt med tydelige skader eller defekter.
Brug af tilbehør af andet fabrikat uden forudgående udtrykkelig godkendelse fra Leica Geosystems.
Utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger på arbejdspladsen.

Forkert brug kan føre til personskade, funktionsfejl og tingsskade.
Den person, der er ansvarlig 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 af det.
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 ADVARSEL

Uautoriseret ændring af landbrugsmaskiner ved montering eller installation af
produktet kan ændre landbrugsmaskinens funktion og sikkerhed.
Forholdsregler:
Følg anvisningerne fra maskinproducenten. Hvis der ikke findes tilstrækkelig
instruktion tilgængelig, skal der indhentes anvisninger fra maskinproducenten,
inden produktet monteres eller installeres.

13.3

Begrænsninger for anvendelse

Omgivelser

mojoXact Plus er beregnet til brug i et miljø, som mennesker også kan opholde
sig i permanent: Produktet er ikke egnet til brug i kemisk aggressive eller eksplosive omgivelser.

 FARE

Personen med ansvaret for produktet skal kontakte lokale sikkerhedsmyndigheder og sikkerhedsspecialister, inden der arbejdes på farlige steder eller i
umiddelbar nærhed af elektriske installationer eller i tilsvarende situationer.

13.4

Ansvarsområder

Producenten af
produktet

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

Producenter af
tilbehør, som ikke
er fra Leica Geosystems

Producenter af tilbehør, som ikke er fra Leica Geosystems, til produktet er
ansvarlige for udvikling, implementering og formidling af sikkerhedskoncepter
vedr. deres produkter og er desuden ansvarlige for disse sikkerhedskoncepters
egnethed i kombination med Leica Geosystems-produktet.

Personen med
ansvaret for
produktet

Den person, som er ansvarlig for produktet, har følgende forpligtelser:
•
•
•
•

 ADVARSEL
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At forstå sikkerhedsanvisningerne til produktet og anvisningerne i brugervejledningen.
At være bekendt med gældende regler for sikkerhed og forebyggelse af
ulykker.
At informere Leica Geosystems straks, hvis produktet og anvendelsen bliver
usikkert.
At sikre, at nationale love, regler og betingelser for brug af radiosendere
overholdes.

Personen med ansvar for produktet skal sikre, at det bruges i overensstemmelse med instruktionerne. Denne person er også ansvarlig for undervisning og
indsættelse af personale, som bruger produktet, og for sikkerheden ved brug af
udstyret.

Sikkerhedsanvisninger, Leica mojoXact Plus

13.5

 ADVARSEL

Risici ved anvendelse
Manglende eller ufuldstændig instruktion kan føre til fejlbetjening eller forkert
brug og kan afstedkomme ulykker med alvorlige følger for personer, ejendom,
økonomi og miljø.
Forholdsregler:
Alle brugere skal følge producentens sikkerhedsanvisninger og anvisningerne
givet af den person, der er ansvarlig for produktet.

FORSIG UDVIS
TIGHED

Vær på vagt over for fejlagtige måleresultater, hvis produktet har været tabt
eller er blevet brugt forkert, modificeret, lagret i en længere periode eller transporteret.
Forholdsregler:
Udfør med jævne mellemrum testmålingerne og feltjusteringerne, der er anført
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:
Sørg altid for, at arbejdsstedet er tilstrækkeligt sikret. Følg reglerne mht.
sikkerhed og ulykkesforebyggelse og færdselsloven.

 ADVARSEL
FORSIG UDVIS
TIGHED

Kun Leica Geosystems-autoriserede serviceværksteder må reparere disse
produkter.
Hvis tilbehøret, der bruges sammen med produktet, ikke er sikret på passende
vis, og produktet udsættes for mekaniske stød, f.eks. fra slag eller faldende
emner, kan produktet blive beskadiget, eller personer kan komme til skade.
Forholdsregler:
Sørg ved konfiguration af produktet for, at tilbehøret er monteret, tilpasset,
fastgjort og låst på korrekt vis.
Udsæt aldrig produktet for kraftige mekaniske påvirkninger.

FORSIG UDVIS
TIGHED

 ADVARSEL

Produktet anvender GPS P-kode-signalet, som iht. amerikansk politik kan
afbrydes uden varsel.
Forkert fastgøring af den eksterne antenne på køretøjer medfører risiko for, at
udstyret bliver beskadiget ved mekanisk påvirkning, vibration eller vind. Dette
kan resultere i ulykker og personskade.
Forholdsregler:
Monter den eksterne antenne professionelt.
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FORSIG UDVIS
TIGHED

Installation i nærheden af mekanisk bevægelige maskinkomponenter kan skade
produktet.
Forholdsregler:
Afdæk de mekanisk bevægelige maskinkomponenter så meget som muligt, og
definer et sikkert installationsområde.

FORSIG UDVIS
TIGHED

Pas på mangelfuld styring, hvis køretøjet er defekt, f.eks. som følge af et
sammenstød eller andre skadende hændelser eller ændringer af køretøjet.
Forholdsregler:
Udfør jævnligt kontrolmålinger og feltjusteringer på køretøjet som beskrevet i
brugervejledningen.

 ADVARSEL

Ved styring eller flytning af køretøjet kan der ske ulykker som følge af, at a)
brugeren er ikke opmærksom på omgivelserne (personer, grøfter, trafik osv.)
eller b) funktionsfejl (… i en systemkomponent, interferens osv.).
Forholdsregler:
Operatøren sikrer, at køretøjet betjenes, styres og overvåges af en kvalificeret
bruger (f.eks. en fører med kørekort). Brugeren skal kunne træffe nødforholdsregler, f.eks. et nødstop.

 FARE

Hvis produktet bruges med tilbehør, f.eks. master, stænger eller standere,
forøges risikoen for at blive ramt af lynet. Fare som følge af højspænding foreligger desuden i nærheden af højspændingsledninger. Lyn, højspænding eller
berøring af strømledninger kan forårsage tingsskade, personskade og dødsfald.
Forholdsregler:
• Brug ikke produktet i tordenvejr, da du forøger risikoen for at blive ramt af
lynet.
• Sørg for at holde sikker afstand til elektriske installationer. Brug ikke
produktet under eller meget tæt på højspændingsledninger. Hvis det er
nødvendigt at arbejde i sådanne omgivelser, skal sikkerhedsorganerne med
ansvar for de elektriske installationer først kontaktes, og deres anvisninger
følges.
• Forebyg skader som følge af indirekte lynnedslag (spændingsspidser) ved at
lade kabler, f.eks. til antenne, strømkilde eller modem, beskytte med
egnede beskyttelsesanordninger som f.eks. en lynafleder. Disse installationer skal udføres af en autoriseret specialist.
• Hvis der er risiko for tordenvejr, eller hvis udstyret vil være ubrugt og uden
overvågning i en længere periode, bør du yderligere beskytte dit udstyr ved
at tage stikket ud af alle enheder i systemet og frakoble alle forbindelsesog forsyningskabler.
• Hvis produktet skal monteres permanent på en udsat placering, er det tilrådeligt at sørge for et lynafledningssystem. Et forslag til udformning af en
lynafleder til produktet ses nedenfor. Følg altid gældende regler for jordforbindelse af antenner og master i dit land. Disse installationer skal udføres
af en autoriseret specialist.
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Lynafledere
Følgende er forslag til udformning af lynafledere til et GNSS-system:
1. På ikke-metalliske strukturer.
Beskyttelse med luftafledere anbefales. En luftafleder 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 luftafledere bør
placeres ensartet rundt om antennen i en afstand, der svarer til luftaflederens højde. Luftaflederens diameter bør være 12 mm for kobber og 15 mm
for aluminium. Højden på luftaflederen bør være 25 cm til 50 cm. Alle luftafledere skal være forbundet med jordlederne. Diameteren på luftaflederen
bør holdes på et minimum for at reducere GNSS-signalskygger.
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.

 ADVARSEL

Hvis produktet bortskaffes på ukorrekt vis, kan følgende ske:
• Hvis polymerdele afbrændes, opstår der giftige gasser, som kan være
sygdomsfremkaldende.
• Ved uansvarlig bortskaffelse af produktet kan du være medvirkende til, at
uautoriserede personer kan bruge det i modstrid med bestemmelserne og
derved udsætte sig selv og tredjeparter for fare for alvorlig legemsbeskadigelse og udsætte miljøet for forurening.
Forholdsregler:
Produktet må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald.
Sørg for, at udstyret bortskaffes korrekt i overensstemmelse
med de nationale miljøbestemmelser i dit land. Undgå altid
uautoriserede personers adgang til produktet.
Produktspecifik information om behandling og affaldshåndtering kan downloades på Leica Geosystems' hjemmeside på http://www.leica-geosystems.com/treatment eller indhentes hos din Leica Geosystems-forhandler.

13.6

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Beskrivelse

Med begrebet elektromagnetisk kompatibilitet menes evnen til at fungere
korrekt i et område med elektromagnetiske stråler og statisk elektricitet uden
at forårsage elektromagnetiske forstyrrelser i andet udstyr.

 ADVARSEL

Elektromagnetisk stråling kan forårsage forstyrrelser i andet udstyr.
Selv om produktet opfylder de strenge krav og standarder, som gælder på dette
område, kan Leica Geosystems ikke helt udelukke risikoen for forstyrrelser af
andet udstyr.

FORSIG UDVIS
TIGHED

Der er risiko for forstyrrelser i andet udstyr, hvis produktet bruges sammen med
tredjepartstilbehør, f.eks. bærbare computere, pc'er, tovejsradioer, ikke-standardiserede kabler eller eksterne batterier.
Forholdsregler:
Brug kun udstyret og tilbehøret, der anbefales af Leica Geosystems. Når det
bruges sammen med produktet, opfylder det alle de strenge standarder og krav.
Ved brug af computere og tovejsradioer skal du være opmærksom på de oplysninger om elektromagnetisk kompatibilitet, som producenterne fremlægger.
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FORSIG UDVIS
TIGHED

Forstyrrelser fra elektromagnetisk stråling kan resultere i fejlagtige målinger.
Selv om 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 i nærheden af f.eks. radiosendere,
tovejsradioer eller dieselgeneratorer.
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 tilslutningskablerne være sat i.

Radioer eller digitale mobiltelefoner
ADVARSEL



Brug af produktet med radio eller digital mobiltelefon:
Elektromagnetiske felter kan forårsage forstyrrelse i andet udstyr, i installationer, i medicinsk udstyr, f.eks. pacemakere eller høreapparater og i fly. De kan
også påvirke mennesker og dyr.
Forholdsregler:
Selv om 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 påvirket.
• Anvend ikke produktet med radioenheder eller digitale mobiltelefoner nær
opfyldningssteder (som f.eks. tankstationer) eller kemiske anlæg eller i
andre områder med eksplosionsfare.
• Anvend ikke produktet med radioenheder eller digitale mobiltelefoner nær
medicinsk udstyr.
• Anvend ikke produktet med radioenheder eller digitale mobiltelefoner i fly.

13.7

 ADVARSEL

 ADVARSEL
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FCC-erklæring, gældende i USA
Dette udstyr er afprøvet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en
digital enhed af klasse A iht. afsnit 15 i FCC-bestemmelserne.
Disse grænseværdier er opstillet for at give en tilstrækkelig beskyttelse imod
skadelige forstyrrelser, når udstyret bruges i kommercielle omgivelser.
Dette udstyr frembringer, bruger og kan udstråle højfrekvent energi og kan, hvis
det ikke er installeret og bruges i overensstemmelse med brugervejledningen,
forårsage skadelig forstyrrelse af radiokommunikation.
Brug af dette udstyr i et boligområde vil sandsynligvis forårsage skadelige
forstyrrelser, og så fald skal brugeren for egen regning rette op på forstyrrelsen.
Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er tilladt af Leica Geosystems, kan indskrænke brugerens rettigheder til at bruge udstyret.
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13.8

 ADVARSEL
13.9

ICES-003 erklæring, gældende i Canada
Dette digitale apparat af klasse (A) lever op til canadiske ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe (A) est conforme à la norme NMB003 du Canada.

Mærkning

Mærkning af Leica
mojoXact Plus
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Tekniske data

14.1

Tekniske data vedr. mojoXact Plus

Design

Forseglet, støbt aluminium

Brugerflade

3 LED'er.

Mål

Vægt

Længde [cm]

Bredde [cm]

Højde [cm]

15,1

16,6

4,9

Vægt [kg]/[pund]
0,946/2,1

Tænd/sluk

Miljømæssige
specifikationer

Forbrug [W]

Ekstern forsyningsspænding

7

Nominel spænding 12 V DC (
)
Spændingsinterval 9 V-16 V DC

Temperatur
Arbejdstemperatur [°C]

Opbevaringstemperatur [°C]

-30 til +70

-40 til +85

Beskyttelse mod vand, støv og sand
Indtrængningsbeskyttelse
IP66
Vibration og slag
Vibration

Slag

3,5g op til 200Hz

40g

Fugtighed
Beskyttelse
Op til 95 % i henhold til IEC 60068-2-30
Grænseflader
Udvidelseskabel:

2 x CAN BUS
2 x seriel RS232
1 x effekt ud (radio)
1 x kontaktindgang
1 x effektindgang + tilbehørskontakt
1 x Ethernet
1 x radarhastighed

USB:
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14.2

mojoXact Plus GPS-modtagerens tekniske
specifikationer

Ydeevne

De anførte ydeevneværdier er typiske værdier. Ydeevnespecifikationer påvirkes
af GPS- systemkarakteristika, US DoD-driftsforringelser, ionosfæriske og
troposfæriske forhold, satellitgeometri, flervejsudbredelse og tilstedeværelsen
af tilsigtede og utilsigtede interferenskilder.

Kanalkonfiguration

•
•
•

GPS: 120 kanaler - op til 60 L1/L2 satellitter Signalsporing
GPS: L1, L2, L2C, L5
GLONASS: L1, L2

Horisontal positionsnøjagtighed
(RMS)

•
•
•

Enkeltpunkt L1: 1,5m
Enkeltpunkt L1/L2: 1,2m
RTK (RT-2): 1cm +1ppm

Datahastighed

•
•

Målinger: Op til 100 Hz
Position: Op til 20 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.

•

Signalgenopfangelse

•
•

Tidspræcision

20 ns RMS

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

Tidspræcision inkluderer ikke bias pga. RF eller antenne forsinkelse.

Hastighedspræcision

<0,05 m/s effektiv værdi

Hastighed

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

Antenne LNA
strømoutput

•
•
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Udgangsspænding: 5 V (nominel)
Maks. strømstyrke: 100 mA
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14.3

Trådløse modulers tekniske data

14.3.1

Tekniske specifikationer for trådløst HSDPA-modul

Specifikationer

Type

Beskrivelse

Teknologi

•
•
•

Bånd

•
•
•

Data-services

•

•

UMTS med HSPA kategori 8
7,2 Mbps downlink
HSUPA kategori 5
5,76 Mbps uplink
USIM support
800/850/900/1900/2100 MHz HSDPA
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
800/850/900/1900/2100 MHz HSDPA
• Downlink op til 7,2 Mbps
• Uplink op til 5,76 Mbps
850/900/1800/1900 MHz GSM/GPRS/EDGE
• Downlink op til 236 kbps
• Uplink op til 236 kbps

14.4

Antenners tekniske specifikationer

14.4.1

Mobilantennes tekniske specifikationer

Driftsegenskaber

Type

Frekvens (MHz)

Bånd
CDMA800 og GSM900

DCS1800 og PCS1900

824

1710

964

Returtab (dB)

-18,48

-20,175

-15,65

-9,51

SWR

1,233

1,335

1,466

1,866

14.4.2

Tekniske data for rød GPS-antenne

Design

Polymerstøbt overflade.

Mål

Vægt

1990

Længde [cm]

Bredde [cm]

Højde [cm]

20,9

22,7

28,2

Vægt [kg]/[pund]
0,7/1,54
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Forstærkning

Forstærkning [dBi]
27

Frekvens

Frekvens [MHz]
L1: 1575 + 23,0
L2: 1236 + 18,0

Tænd/sluk

Miljømæssige
specifikationer

Forbrug [W]

Ekstern forsyningsspænding

0,158

Nominel spænding 5,0 V DC ( )
Spændingsinterval 4,5 V-18 V DC

Temperatur
Arbejdstemperatur [°C]

Opbevaringstemperatur [°C]

-30 til +70

-40 til +85

Beskyttelse mod vand, støv og sand
Indtrængningsbeskyttelse
IP66
Fugtighed
Beskyttelse
Op til 95 %
Effekterne af kondens skal modvirkes ved med jævne mellemrum at
gennemtørre den røde mojoXact Plus-antenne.
Antenne
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Antenne

Type

Forstærk Stikfor- Frekvensom- Impedans
ning
bindels råde [MHz]
[ohm]
[dBi]
e

868 MHzantenne

1/2 bølge
dipol

2,5

RPTNC

860-880

50

900 MHz spre- 1/2 bølge
despektrudipol
mantenne

2,0

RPTNC

900-928

50
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14.5

Overensstemmelse med nationale regler

14.5.1

mojoXact Plus

Overensstemmelse med nationale regler

•
•

•

Frekvensområde

Udgangseffekt

Antenne

FCC afsnit 15 (gældende i USA)
Hermed erklærer Leica Geosystems AG, at mojoXact Plus lever op til de
vigtige krav og andre relevante forhold i Direktiv 1999/5/EF. Overensstemmelseserklæringen kan ses på http://www.leica-geosystems.com/ce.
Klasse 1 udstyr i henhold til europæisk direktiv 1999/5/EF (R&TTE)
kan markedsføres og bruges uden restriktioner i alle EØS-medlemslande.
Overensstemmelse i lande med andre nationale regler, som ikke omfattes
af det europæiske direktiv 1999/5/EF, skal godkendes før brug og betjening.

Type

Frekvensområde [MHz]

GPS Receiver
(kun modtage)

L1: 1575,42 ± 23,0
L2: 1236,00 + 18,3

Referencedataradio
(kun modtage)

868 eller 900

HSDPA

800/850/900/1900/2100

GPS-modtager og referencedataradio: Kun modtagelse på mojoXact Plus.
HSDPA: op til 32 dBm
Type

Antenne

Forstærk Stikforbinning [dBi] delse

Frekvensområde [MHz]

GPS-modtager
L1/L2

Egerhjulantenne
(GNSS)

27

SMA

L1: 1575,42 ±
23,0
L2: 1236,00 +
18,3

Referencedataradio

Piskantenne 2,5 eller
2,0

RPTNC

868 eller 900

TNC

824-960 MHz,
1710-1990 MHz

Mobilt
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International begrænset garanti,
Softwarelicensaftale

International
begrænset garanti

For dette produkt gælder regler og betingelser i den internationale begrænsede
garanti, som du kan downloade på Leica Geosystems' hjemmeside på adressen
http://www.leica-geosystems.com/internationalwarranty eller få fra din Leica
Geosystems-forhandler.
Ovennævnte garanti er eksklusiv og træder i stedet for alle andre garantier,
vilkår eller betingelser, udtrykkelige eller underforståede, med baggrund i
omstændigheder, dom eller lovtekst eller på anden vis, inkl. garantier, vilkår eller
betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, tilfredsstillende
kvalitet og overholdelse af rettigheder, som alle udtrykkeligt fraskrives.

Softwarelicensaftale

Dette produkt indeholder software, som er installeret forud på produktet, eller
som er leveret til dig på et databærende medie, eller som downloades online af
dig efter forudgående autorisation fra Leica Geosystems. Denne software er
beskyttet af ophavsret og anden lovgivning, og dens anvendelse defineres og
reguleres af Leica Geosystems-softwarelicensaftalen, som dækker aspekter,
der uden at være begrænset hertil omfatter licensens omfang, garanti, rettigheder til intellektuel ejendom, begrænsning af ansvar, udelukkelse af andre
indeståelser, lovvalg og værneting. Vær venlig at sikre dig, at du til enhver tid til
fulde lever op til alle vilkår og betingelser i Leica Geosystems-softwarelicensaftalen.
En sådan aftale leveres med alle produkter og kan også ses og downloades på
Leica Geosystems' hjemmeside på http://www.leica-geosystems.com/swlicense
eller fås hos din Leica Geosystems-forhandler.
Du må ikke installere eller bruge softwaren, medmindre du har læst og accepteret vilkårene og betingelserne i Leica Geosystems-softwarelicensaftalen.
Installation eller brug af softwaren eller nogen del heraf vil blive betragtet som
en accept af alle vilkår og betingelser i en sådan licensaftale. Hvis du ikke er enig
i alle eller nogle af vilkårene eller betingelserne i en sådan licensaftale, må du
ikke downloade, installere eller bruge softwaren, og du skal returnere den
ubrugte software sammen med den medfølgende dokumentation og kvitteringen til forhandleren, hvor du købte produktet, indenfor ti (10) dage efter
købet mod fuld tilbagebetaling af købsprisen.
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Appendiks A Indløsning af en systemkupon
Generelle oplysninger

Visse funktioner er ikke aktiveret på mojoXact Plus, og de omfatter bl.a.:
•
•
•
•
•

John Deere R-serien
Netværksopgradering
Netværksdataabonnement
Virtual Vista
Universal Terminal

Adgang til disse funktioner kræver, at der købes en systemkupon hos forhandleren. Kuponen indeholder en kode, der bruges til at låse op for faciliteten eller
funktionen. Nedenstående trin gennemgår indløsning af en systemkupon.
Indløsning af
kupon

Udfør følgende trin for at indløse en systemfunktionskupon:
1. Du skal bruge serienummeret på mojoXact Plus. Følg anvisningerne i
afsnittet "9.4 Enhedsoplysninger" for at finde serienummeret. Serienummeret er det sekscifrede artikelnummer med et decimalskilletegn efterfulgt
af selve serienummeret; f.eks. 804798.000001.
2. Besøg http://www.virtualwrench.com/redeem, og følg anvisningerne på
skærmen.
3. Når dette er udført korrekt, bliver der oplyst en kode til oplåsning af funktionen. Denne oplåsningskode er unik for enheden med det indtastede serienummer.



Slut mojoXact Plus til Virtual Wrench™ for at downloade oplåsningskoden automatisk og aktivere funktionen (se "10 Virtual
Wrench-fjernservice").
ELLER
Indtast oplåsningskoden direkte på mojoXact Plus for at aktivere
funktionen manuelt (se "3.7 Oplåsning af funktioner").
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Appendiks B Formatering af USB-drev
Beskrivelse

•
•
•

Begrænsninger

mojoXact Plus fungerer kun efter hensigten, hvis USB-drev er formateret
korrekt. Ikke alle USB-drev fungerer korrekt med mojoXact Plus - vær venlig at
afprøve og bekræfte, at det valgte USB-drev fungerer som forventet, inden det
tages i brug.

Nødvendige emner

•

USB-drev

•
•

En computer med Microsoft WindowsTM (98, XP eller nyere)
Tilgængelig USB-port på computeren

 ADVARSEL
Procedure

USB-drev bruges til at importere/eksportere data.
USB-drev bruges til at opgradere software.
USB-drev skal være formateret med FAT-filsystemet.

Alle data bliver slettet fra USB-drevet under nedenstående formateringsprocedure. Sørg altid for at kopiere eventuelle data, som stadig skal bruges, fra USBdrevet til din computer eller en anden enhed, inden du formaterer USB-drevet.
1. Slut USB-drevet til computeren.
Der vises muligvis et vindue, hvor
du bliver spurgt, hvad der skal ske
med USB-drevet. Hvis det sker, skal
du vælge Åbn mappe for at få
vist filer.

Der vises et vindue med USBdrevets aktuelle indhold.

2. Gå til Denne computer for at få
vist en liste over alle drev på
computeren.
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3. Højreklik på drevikonet for USBdrevet for få vist menupunktet
Formater.

4. I afkrydsningsfeltet Filsystem skal
du vælge FAT (File Allocation
Table) og derefter klikke på Start.

Der vises et vindue, hvor du bliver
bedt om at bekræfte formateringen af USB-drevet. Klik på OK
knappen.

Computeren formaterer USBdrevet. Den grønne bjælke vil
bevæge sig frem fra venstre mod
højre.
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5. Der vises et vindue med indikering
af, at formateringen af USB-drevet
er gennemført. Venstre-klik på OK
knappen.

På dette tidspunkt vil USB-drevet være
helt tomt.
6. Højreklik på drevikonet svarende til
USB-drevet, og vælg Skub ud.
Efter få sekunder kan USB-drevet
fjernes fra computeren og derefter
bruges sammen med
mojoXact Plus.
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Appendiks C GNU Generel offentlig licens
mojoXact Plussoftware

Dette produkt indeholder software, som er omfattet af GPL V2-licensen, og
denne erklæring udgør hermed et tilbud, gældende i mindst tre år, om at give
enhver tredjepart rådighed over en komplet maskinlæsbar kopi af den tilsvarende kildekode mod dækning af omkostningerne ved den fysiske distribution
af kildekoden. Detaljerede licensbetingelser og yderligere oplysninger fremgår
af http://www.virtualwrench.com/gpl.
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Appendiks D Ordbog over begreber
Almanak
Almanakdata anvendes til at forudsige hvilke
satellitter, der vil være synlige, og på den måde
forkorte søgetiderne.

GPS
GPS er kort for NAVSTAR GPS, som står for NAVigation System med Time And Ranging Global Positioning System.

Reference
En kilde til korrektionssignaler til RTK-bestemmelsen. Kan også kaldes: basestation, referencestation og netværks-referencestation.

HSDPA
High-Speed Downlink Packet Access (højhastighedspakkeadgang til downlink). HSDPA er en
protokol til datatransmission via mobiltelefoni.
Den kaldes en 3.5G-teknologi (G står for Generation). HSDPA-protokollen giver downloadhastigheder på en mobiltelefon, som svarer til ADSLdownloads (Asymmetric Digital Subscriber Line) på
en fastnetlinje. HSDPA udspringer af og er en
forbedring af W-CDMA protokollen (en 3Gprotokol).

C/A-kode
Coarse/Acquisition GPS koden (grov/opfange),
som er moduleret på GPS L1-signalet. Denne kode
er en sekvens af 1023 pseudotilfældige binære
tofasede modulationer på GPS-bæresignalet med
en chipping-takt på 1.023 MHz og dermed en
kodegentagelsesperiode på et millisekund.
CAN-bus
Controller Area Network-bussen er et specialiseret internt kommunikationsnetværk, som
forbinder enheder i et køretøj.
Et netværk i et køretøj skal leve op til specifikke
krav: disse inkluderer sikkerhed for levering af
beskeder, udelukkelse af konflikter imellem
beskeder, minimalt tidsforbrug på levering af
beskeder, lave omkostninger og mulighed for pålidelig drift i omgivelser med elektronisk støj.
Konventionel computernetværksteknologi,
herunder f.eks. Ethernet, bruges sjældent i køretøjer.
CDMA
Code-Division Multiple Access (mutipel adgang
med kodedeling). CDMA henviser til en række
protokoller, der bruges i andengenerations (2G)
og tredjegenerations (3G) mobiltelefoner. CDMA
anvender multipleksing, hvorved flere signaler kan
transmitteres på en enkelt kanal. Signalfrekvensen
varierer i henhold til en kode (defineret mønster),
så signalet kun kan opfanges af en modtager, som
indeholder samme kode.
CMR
Compact Measurement Record (kompakt måleregister). Dette er en RTK-korrektionsprotokol.
Efemerider
En liste over positioner på eller placeringer af
himmelobjekter som en funktion af tiden.
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ISOBUS (ISO11783)
ISO11783 specificerer et serielt datanetværk til
styring og kommunikation på skovbrugs- eller
landbrugstraktorer, påbyggede, delvist påbyggede, bugserede eller selvkørende redskaber.
Formålet er at standardisere metode til og format
for overførsel af data imellem sensorer, aktuatorer, styreelementer, informationslagre og
displayenheder, som kan være eftermonteret eller
høre til på traktoren eller eventuelle redskaber.
Breddegrad
Vinklen mellem den ellipsoide normal og ækvatorialplanet. Breddegraden er nul ved ækvator og 90°
ved polerne.
Længdegrad
Længdegraden er vinklen mellem meridianellipsen,
som passerer igennem Greenwich, og meridianellipsen, der indeholder det pågældende punkt.
Dermed er længdegraden 0° ved Greenwich og
måles enten i østlig længde op til 360° eller østlig
længde op til 180° og vestlig længde op til 180°.
NMEA
National Marine Electronics Association.
NMEA 0183 og NMEA 2000
NMEA 0183 og NMEA 2000 er en kombineret norm
for el- og dataspecifikationer til kommunikation
mellem elektronisk udstyr til marineanvendelser
som f.eks. ekkolod, sonar, vindmåler (vindhastighed og -retning), gyrokompas, autopilot, GPSmodtagere og mange andre instrumenttyper.
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NTrip (netværks-RTK)
Netværks Transport af RTCM via Internet Protokol.
Efterbehandling
Ikke-tidsrealistisk beregning af positioner ved
hjælp af data, der tidligere er indsamlet af GPSmodtagere.
RTCM
Radio Technical Commission for Maritime
Services. RTCM3 er en RTK-korrektionsprotokol.
RTK
Real Time Kinematic (realtidskinematik). Et
begreb, der benyttes til at beskrive proceduren til
afhjælpning af faseuoverensstemmelser i GPSmodtageren, så behovet for efterbehandling
fjernes.
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