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Bevezetés

Vásárlás Gratulálunk a Leica mojoXact Plus berendezés megvásárlásához.

Ez a kézikönyv ugyanúgy tartalmaz biztonsági előírásokat, mint a termék telepíté-
sére és működtetésére vonatkozó utasításokat. A biztonsági információkért nézze 
át a "13 Biztonsági Utasítások" részt.

Ha az Ön Leica mojoXact Plus berendezése egy Leica mojo3D készülékhez van 
csatlakoztatva, figyelmesen olvassa el ezt a Felhasználói Kézikönyvet, és a Leica 
mojo3D Felhasználói Kézikönyvet, mielőtt bekapcsolja a terméket. Ha az Ön Leica 
mojoXact Plus berendezése egy harmadik fél által gyártott terminálhoz van csatla-
koztatva, amelyik ISOBUS Univerzális Terminál kompatibilis, figyelmesen olvassa el 
ezt a Felhasználói Kézikönyvet, és a terminál terméktámogatási dokumentációját, 
mielőtt bekapcsolja a terméket.

A Leica mojoXact Plus berendezés kizárólag a Leica Geosystems vezérlési rend-
szerekkel együtt használandó. Ezért kötelező betartani azokat az utasításokat is, 
amelyek a Leica vezérlési termék kézikönyvében találhatók.

A rendszer használatakor a biztonságról való meggyőződés érdekében kérjük, 
tartsa be azokat az utasításokat is, amelyek a mezőgazdasági gép gyártója által 
kibocsátott Felhasználói Kézikönyvben és a Biztonsági Kézikönyvben találhatók.

Termék azonosítás Az Ön termékének típusa és sorozatszáma a típuslemezén van feltüntetve (amely a 
termék alján található). Gépelje be a típust és sorozatszámot a saját kézikönyvébe, 
és mindig hivatkozzon erre az információra, amikor kapcsolatba lép a saját forgal-
mazójával vagy a Leica Geosystems felhatalmazott javítóműhelyével.

Ebben a kézi-
könyvben használt 
szimbólumok

Az ebben a kézikönyvben használt szimbólumok a következőket jelentik.

Figyelmeztetés- egy speciális figyelmeztetés hiánya nem jelenti azt, hogy nincs 
jelen biztonsági kockázat.

Típus: _______________________________________

Sorozatszám: _______________________________________

Típus Leírás

�VESZÉLY Kockázatos szituációt jelez, melyet ha nem kerül el, komoly 
sérüléshez, esetleg halálhoz vezethet.

�FIGYELEM Potenciálisan veszélyes szituációt, vagy nem rendelte-
tésszerű használatot jelez, melyet ha nem kerül el, komoly 
sérüléshez, esetleg halálhoz vezethet.

�VIGYÁZAT Potenciálisan veszélyes szituációt, vagy nem rendelte-
tésszerű használatot jelez, melyet ha nem kerül el, könnyű 
vagy mérsékelt személyi sérüléshez, jelentős anyagi, pénz-
ügyi és környezeti károkhoz, vagy mindezek együtteséhez 
vezethet.

 Fontos bekezdések, melyekhez a gyakorlatban ragasz-
kodni kell, mert ezek teszik lehetővé a termék műszakilag 
helyes és hatékony használatát.
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Védjegyek A GL1DETM a NovAtel Inc. tulajdona.
Minden más márkanév a saját tulajdonosának a tulajdona.

Elérhető 
dokumentáció

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

Eljárás a 
mojoXact Plus 
berendezés telepíté-
séhez auto-irányí-
táshoz

Ha az ügyfél úgy kapja meg a mojoXact Plus berendezését, hogy az auto-irányí-
tással vezérelje a gépjárművet, a következő lépéseket kell megtennie:

1. Csomagolja ki a mojoXact Plus berendezést, és ellenőrizze, hogy minden alko-
tóelem megvan-e (nézze át az "1.2 A mojoXact Plus Rendszer Elemei" részt), 
és ha bármi más alkotóelem szükséges, mint pl. ISO UT kábel és külső CDMA 
modem, akkor azok is rendelkezésre állnak-e. 

2. Olvassa el ezt a kézikönyvet, a Leica mojoXact Plus Felhasználói Kézikönyvet.

3. Telepítse a mojoXact Plus rendszert, követve a "2 Rendszer Telepítés" feje-
zetben leírt utasításokat.

4. Kapcsolja be a mojoXact Plus berendezést (nézze át a "3.1 Indítás" részt).

Ha a mojoXact Plus berendezés egy harmadik fél által gyártott terminálhoz van csat-
lakoztatva, teljesítse a következő lépéseket is:

1. Oldja fel az univerzális terminál funkciót a mojoXact Plus berendezésen (nézze 
át a "3.2 Univerzális Terminál Feloldó Kód" részt).

2. Menjen keresztül a kezdeti beállítás varázslón, megadva azokat az informáci-
ókat, amiket az kér (nézze át a "3.3 Kezdeti Beállítás Varázsló" részt).

3. Válassza ki és konfigurálja az irányítás készletet (nézze át az "5.2 Irányítás 
Készlet Választás és Beállítás" részt).

4. Tesztelje le az auto-irányítási beállításokat (nézze át az "5.6 Az Auto-Irányítás 
Tesztelése" részt).

5. Ha a gépjárműhöz szerszám van csatolva, konfigurálja a szerszám beállítá-
sokat (nézze át a "4.3 Szerszám Beállítás" részt).

6. Konfigurálja a korrekciós forrást (nézze át a "6 Korrekciós Források" fejezetet).

7. Állítson be egy útvonalat (nézze át a "7 Vezérlés" részt).

8. Győződjön meg róla, hogy minden auto-irányítási feltétel teljesül a bekapcso-
láshoz (nézze át az "5.1 Auto-Irányítás Bekapcsolás" részt).

9. Kapcsolja be az auto-irányítást (nézze át az "5.1 Auto-Irányítás Bekapcsolás" 
részt).

Dokumentum Név Leírás

Leica mojoXact Plus 
Felhasználói Kézi-
könyv

Ez a kézikönyv. Minden információ, ami a mojoXact Plus 
termék alapszinten való működtetéséhez szükséges, 
megtalálható ebben a Felhasználói Kézikönyvben, ha az 
egy Leica mojo3D készülékhez vagy egy harmadik fél által 
gyártott terminálhoz van csatlakoztatva, amely ISOBUS 
Univerzális Terminál kompatibilis. Áttekintést ad a rend-
szerről a műszaki adatokkal és a biztonsági utasításokkal 
együtt.

Leica mojo3D 
Felhasználói Kézi-
könyv

Minden információ, ami a mojo3D termék alapszinten való 
működtetéséhez szükséges, megtalálható ebben a 
Felhasználói Kézikönyvben. Áttekintést ad a rendszerről a 
műszaki adatokkal és a biztonsági utasításokkal együtt.
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Ha a mojoXact Plus berendezés egy Leica mojo3D készülékhez van csatlakoztatva, 
nézze át a Leica mojo3D Felhasználói Kézikönyvet a rendszer beállításaira és auto-
irányítására vonatkozó utasításokért.
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1 Rendszer Áttekintés

Ez a fejezet leírja azokat a fő funkciókat, amelyeket a mojoXact Plus kínál, annak 
komponenseit, hardverét, szoftverét, pozícionálási és vezérlési funkcióit, és ennek 
a felhasználói kézikönyvnek a szándék szerinti célközönségét. 

1.1 Általános mojoXact Plus Rendszer Információk

Általános informá-
ciók

A Leica Geosystems mojoXact Plus egy GPS alapú mezőgazdasági vezérlő rend-
szer. Csatlakozik a Leica mojo3D termékhez vagy olyan harmadik fél által gyártott 
berendezésekhez, amelyek ISOBUS Univerzális Terminál kompatibilisek, hogy 
biztosítsák a következőket:

• RTK pozícionálás;

• továbbfejlesztett hidraulikus vezérlési készlet opciók;

• vizuális útmutatás;

• auto irányítás; és

• távoli szolgáltatások, diagnosztika és szoftver frissítések a Virtual WrenchTM 
kapcsolaton keresztül, ezáltal csökkentve a költséges helyszíni szolgáltatás 
hívásokat.

A mojoXact Plus egyetlen kétsávos antennát használ a GPS-hez, és egy cella 
antennát. A GPS használathoz csak a piros GPS antennát kell felszerelni a 
gépjármű tetejére.

1.2 A mojoXact Plus Rendszer Elemei

mojoXact Plus 
elemei

a) GPS (Rádió) whip (bot) antenna
b) GPS (Piros) antenna
c) Iker RF kábel (L1/L2 Rádió)
d) Konzol az antenna felszereléséhez
e) Csavarkulcs
f) Törlőkendők

g) mojoXact Plus
h) mojoXact port bővítő kábel
i) Egyedi RF kábel (cella)
j) Tápkábel
k) Cella antenna
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Szükséges tarto-
zékok

A Leica mojo3D berendezéshez való csatlakoztatáshoz a következő tartozékok 
szükségesek:
• Leica mojo3D port bővítő kábel

 A Leica mojo3D berendezéssel szállított GPS antenna nem szükséges, 
ha a készüléket a Leica mojoXact Plus berendezéssel működtetik.

Egy harmadik féle gyártó által készített olyan terminálhoz történő csatlakoztatáshoz, 
amely ISOBUS Univerzális Terminál kompatibilis, a következő tartozékok szüksé-
gesek:
• ISO UT kábel (kompatibilis a harmadik fél által gyártott berendezéssel)

1.3 Funkciók

1.3.1 mojoXact Plus Hardver

mojoXact Plus 
hardver funkciók

• Egyszerű telepítés és szín-kódolt, gyorsan telepíthető antennák.

• Beépített L1/L2 GPS vevő.

• Beépített HSPA cella modem.

• 12 Volt-os működés.

• Belső tároló az útvonalakhoz és beállításokhoz.

1.3.2 mojoXact Plus Szoftver

mojoXact Plus 
szoftver funkciók

• Intuitív szoftver, ami lehetővé teszi az egyszerű beállítást és használatot.

• Tábla útmutatás a képernyőn.

• Auto-vezérlés kompatibilitás.

• A szoftver frissítése, biztonsági mentése és visszaállítása az utolsó verzióra az 
USB interface-n keresztül.

• Virtual Wrench™ szolgáltatás, ami távoli támogatást és éteren keresztüli 
szoftver frissítést biztosít.

1.3.3 mojoXact Plus Pozícionálás

mojoXact Plus pozí-
cionálási funkciók

• A GPS algoritmusok a mezőgazdasági környezethez vannak hangolva.

• Opcionális NMEA (NMEA 0183, NMEA 2000) kimenet azokhoz a segédberen-
dezésekhez, amelyek GPS adatokat igényelnek.

• Opcionális Radar-kimenet jel azokhoz a segédberendezésekhez, amelyek 
radar sebesség jelet igényelnek.

• Továbbfejlesztett 3-tengelyes terepi kompenzáció.

• Kompatibilis a következő korrekció forrásokkal: RTK bázisállomás, Hálózati 

RTK, külső rádió és Kétfrekvenciás GL1DETM.

a) Zöld LED - világít, ha egy kijelző 
van csatlakoztatva.

b) Narancs LED - világít, ha egy hiba 
aktív.

c) Vörös LED - világít, ha a 
mojoXact Plus áram alatt van.

d) USB/SIM port - adattovábbítás és 
cella modem SIM port.

a
b
c

d
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1.3.4 mojoXact Plus Vezérlés

mojoXact Plus 
vezérlési funkciók

• Összetett vezérlési minták a vizuális útmutatáshoz, beleértve AB Párhuzamos, 
A+ Orrirány és Kör.

• Képernyőn megjelenő fénysáv célirány támogató működéssel.

• Elektronikus auto-irányításra való képesség, Elektronikus Vezérlő Készlettel.

• Auto-irányításra kész képesség.

1.4 Célközönség

Szándék szerinti 
célközönség és 
feltételezések

Ez a felhasználói kézikönyv a mezőgazdasági gépek kezelőinek van szánva, hogy 
a gépek a mojoXact Plusberendezéssel legyenek vezérelve, és a technikusok a 
felelősek a mojoXact Plus rendszerek telepítéséért.

A mezőgazdasági gépek kezelőinél nincs feltételezve a mezőgazdasági vezérlő 
rendszerek előzetes ismerete.

Harmadik fél által 
gyártott berende-
zések felhasználói 
felülete

Ha a mojoXact Plus egy harmadik fél által gyártott berendezéssel történő haszná-
lathoz van telepítve, a harmadik fél berendezéséhez tartozó felhasználói dokumen-
tációhoz kell fordulni azokért az utasításokért, hogy hogyan kell:
• kiválasztani gombokat vagy táblákat;

• kiválasztani egy tételt a listáról; és

• bevinni és elfogadni értékeket.
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2 Rendszer Telepítés

2.1 Telepítés Előtt

Általános telepítési 
információk  A telepítést végző személynek el kell olvasni és át kell tanulmányozni a 

felhasználói kézikönyv tartalmát, beleértve a biztonsági utasításokat is 
(nézze át a "13 Biztonsági Utasítások" fejezetet). A telepítést végző 
személynek képesnek kell lennie arra, hogy a rendszert a felhasználói 
kézikönyben leírtaknak megfelelően használja. A Leica Geosystems java-
solja, hogy a mojoXact Plus berendezés telepítését egy képzett szak-
ember végezze, mert a telepítés elektromos csatlakoztatásokat igényel.

• A következő utasítások általános segédletként használatosak a Leica 
mojoXact Plus telepítése alatt. További részletes utasításokért kérjük láto-
gasson el a www.virtualwrench.com weboldalra, hogy megtekintse a kiegészítő 
platform információkat és a javasolt gépjármű beállításokat.

• A rendszer nem fog csúcsteljesítményt nyújtani, ha a kormánymű és függesz-
tőmű szerelvényei nincsenek a gyártó által megadott értékeken belül. Elle-
nőrizze az irányítási elemek elhasználódását a kormánykerék elforgatásával. A 
kormánykerék elmozdításával a kerekeknek is el kell kezdeni mozogni. Ha az 
eredmény nemkívánatos, kérjük forduljon a jármű gyártójának karbantartási 
kézikönyvéhez.

• Telepítse a rendszert tiszta és száraz környezetben. Ennek elmulasztása 
rövidzárlatot vagy a termék meghibásodását okozhatja. Bármilyen nedvesség 
a jármű tetején szintén meg fogja akadályozni az antenna rögzítőszalagját a 
megfelelő tapadásban. 

• Vezesse és biztosítsa a kábeleket és vezetékeket úgy, hogy azok biztosan ne 
karcolódjanak meg vagy dörzsölődjenek ki, idő előtti meghibásodást okozva.

• Az átlagos telepítési idő eltérő lehet, kb. kettő és négy óra közé kell esnie jármű-
venként, de ez függ a jármű típusától.

mojoXact Plus tele-
pítési eljárás

A fő lépések a mojoXact Plus rendszer telepítésekor a következők:

• Olvassa el a dokumentációt.

• Telepítse a GPS Antennát.

• Telepítse a Cella Modem Antennát (ha szükséges).

• Tegye be a SIM Kártyát a mojoXact Plus készülékbe (ha szükséges).

• Telepítse a mojoXact Plus készüléket.

• Csatlakoztasson minden kábelt.

• Vezesse és rögzítse a kábeleket annak érdekében, hogy biztonságos legyen a 
munkakörnyezet, és ne forduljon elő karcolódás vagy kidörzsölődés.

Ezek a lépések az alábbi részekben magyarázva lesznek.
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2.2 GPS Antenna Telepítés

A GPS antenna 
előkészítése

Ahhoz, hogy előkészítse a GPS (Piros) antennát a gépjármű tetejére történő felsze-
reléséhez, a következő lépéseket kell végrehajtania:

1. Tisztítsa meg a vezetőfülke tetejét Windex® üvegtisztítóval vagy egy hasonló 
termékkel annak érdekében, hogy előkészítse azt az antenna telepítéséhez.

 Az összes antenna kábel csatlakozót kézzel kezdje meghúzni, mielőtt a 
mellékelt kulcsot használná a megszorításhoz. Ne húzza túl a kábel csat-
lakozókat. Csavarja a be a menetet végig kézzel, és csak 1/8 fordulattal 
húzza tovább a szorítókulccsal.

2. Fogja az Iker RF Kábelt és csatlakoztassa a kis csatlakozót a GPS antennához 
(ahogy a 2 helyen mutatja a fenti kép).

3. Az Iker RF Kábel másik fém csatlakozója a whip (bot) antennához való. Vegye 
le a külső anyát és alátétet a csatlakozóról. Illessze a csatlakozó menetét úgy, 
ahogy a 3 részen és a robbantott nézetben a fenti ábra mutatja, így a menet 
elérhető lesz a GPS antenna tetejéről. Helyezze fel az alátétet és rögzítse az 
anyával.

4. Vezesse át a kábeleket azon a kör alakú nyíláson, ami a fedél alsó oldalán van. 
Illesszen be minden egyes kábelt a nyílásba és tolja bele őket a szállított 
antenna kábel vezetőket és támasztékokat használva.

5. Több lehetőség van arra, hogy hogyan kívánja a kábelt kivezetni az antenna 
fedélből. Azt a lehetőséget válassza, amelyik az Ön alkalmazásának a 
legjobban megfelel.

6. Telepítse a whip (bot) antennát a 
GPS antennára úgy, hogy becsa-
varja azt abba a csatlakozóba, 
amit a fenti 3. lépésben telepített.

 A whip (bot) antennát a GPS 
antennára kell felerősíteni, 
így az hátrafelé fog hajolni, 
ha szükséges, amikor a 
GPS antennát felszereli a 
gépjárműre.
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A GPS antenna pozí-
ciója

A GPS antennát a jármű tetejére kell felszerelni:

• a jármű keréknyomainak a középvonalába, ha lehetséges.

• annyira előre, amennyire csak lehetséges a tető vízszintes sík részén.

• ne akadályozzák kipufogók, villogó fények vagy más objektumok.

Találjon egy helyet, ami annyira közel van a gépjármű elejéhez, amennyire csak 
lehetséges, és a keréknyomok közepén van. Jelölje ki ezt a helyet a jármű tetején.

Opcionális antenna adapter konzolok is rendelkezésre állnak - lépjen kapcsolatba a 
Viszonteladójával a további információkért.

A GPS antenna 
felszerelése

A GPS antennának a jármű tetejéree történő telepítéséhez a következő lépéseket 
kell végrehajtania:

1. Használja a szállított tisztítókendőket a telepítés területének a megtisztítá-
sához. 

Ez szükséges még akkor is, ha a terület már meg lett tisztítva a Windex® 
üveg-

tisztítóval (a korábbi utasításnak megfelelően), hogy biztosítsa a telepítési 
terület lehető legtisztább állapotát.

2. Vegye le a védőcsíkot a GPS antenna alján levő kétoldalas ragasztószalagról.

 Legyen körültekintő, amikor a hátoldali szalagot (védőcsíkot) leveszi a 
tapadó blokkokról. Ügyeljen rá, hogy csak a hátoldali szalagot húzza le, 
és ne tépje le a ragasztót az antennáról.

3. Erősítse fel a GPS antennát a gépjármű tetejére.

 A GPS antennát úgy kell felszerelni, hogy a whip (bot) antenna a 
menetiránynak előre pozícióban legyen.
Az antennát vízszintesen kell elhelyezni, és nem úgy hogy szöget zár be, 
mert így van biztosítva a jelek lehető legjobb vétele.
A kábeleket tilos elvágni, megtörni vagy szorosan meghajlítani, mivel ez 
csökkenti a teljesítményüket, és ennek eredményeképpen a rendszer 
meghibásodhat.
A kábeleket szépen kell visszavezetni a mojoXact Plus hátuljához.
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2.3 Cella Modem Antenna és Konzol

A cella modem antenna és konzol a mojoXact Plus készlet részeként kerül kiszállí-
tásra.

mojoXact Plus egy 
harmadik fél által 
gyártott terminállal

Ha a mojoXact Plus készüléket egy harmadik fél által gyártott terminállal használja, 
a szállított cella modem antennát akkor szükséges felszerelnie. A konzol azért kerül 
kiszállításra, hogy segítse a cella modem antenna telepítését. Válasszon egy helyet 
az antenna részére, ahol jó vételt tud biztosítani neki, távol van az akadályoktól, és 
ahol a kábelt el tudja vezetni a mojoXact Plus berendezéshez anélkül, hogy az 
megtörne vagy összenyomódna.

mojoXact Plus 
berendezés mojo3D 
készülékkel

Ha a mojoXact Plus berendezés egy Leica mojo3D készülékkel együtt van üzemel-
tetve, a cella modem antennát a mojo3D készülékhez kell csatlakoztatni, nem a 
mojoXact Plus berendezéshez. Ha a mojo3D eredeti cella modem antennája nincs 
telepítve, telepítse a mojoXact Plus cella modem antennáját. Válasszon egy helyet 
az antenna részére, ahol jó vételt tud biztosítani neki, távol van az akadályoktól, és 
ahol a kábelt el tudja vezetni a Leica mojo3D berendezéshez anélkül, hogy az 
megtörne vagy összenyomódna. 

2.4 SIM Kártya Telepítés

Ha a mojoXact Plus berendezést egy harmadik fél által gyártott terminállal hasz-
nálja, szükséges a SIM Kártyát betenni a mojoXact Plus berendezésbe. A SIM 
Kártya telepítési folyamata az alábbiakban részletezve van. Ha a mojoXact Plus 
berendezés egy Leica mojo3D készülékkel együtt van használva, akkor a SIM 
Kártyát a mojo3D készülékbe kell betenni. Nézze át a Leica mojo3D Felhasználói 
Kézikönyvet a telepítési utasításokért.

SIM Kártya telepí-
tése a 
mojoXact Plus 
berendezésbe

A SIM Kártyának a mojoXact Plus berendezésbe történő telepítéséhez a következő 
lépéseket kell végrehajtania:

1. Óvatosan vegye ki a mojoXact Plus 
berendezést a csomagolásból és 
tegye azt egy munkapadra.

2. A SIM Kártya nyílás a 
mojoXact Plus berendezés 
előlapján van. Csavarja ki az 
előlapon levő ajtót (ahogy a jobbra 
levő ábra 2. pontja mutatja), hogy ki 
lehessen azt nyitni és lefektetni.

2
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2.5 mojoXact Plus Telepítés

Telepítés előtt A Leica mojoXact Plus telepítése előtt tanácsos a következő lépéseket végrehaj-
tania. Ezekre a fontos lépésekre vonatkozó további információkért kérjük, nézze át 
a telepítési ötleteket kimondottan az Ön járművére, és a Leica Steer Ready Kit-re 
(Vezérlésre Előkészítő Készletre) vonatkozóan.

1. Nézze át az elérhető telepítési tippeket kimondottan az Ön gépjármű típu-
sára.

Ezek az információk elérhetők a www.virtualwrench.com weboldalon, vagy a 
rendszerrel együtt kerültek kiszállításra. A következő feladatok teljesítési 
módszerét az Ön gépjárművének márkája és modellje határozza meg.

2. Ellenőrizze vagy készítse elő a mojoXact Plus áram csatlakozását.

Ha a mojoXact Plus berendezést egy Leica mojo3D készülékhez csatlakoztatja, 
ellenőrizze, hogy van-e mojoXact port bővítő kábele és mojo3D port bővítő 
kábele.

Ha a mojoXact Plus berendezést egy harmadik féle gyártó termináljához csat-
lakoztatja, ellenőrizze, hogy van-e mojoXact port bővítő kábele és tápkábele.

3. Telepítse a vezérlő kábelt (CAN bus).

Ennek a lépésnek a végrehajtásához több lehetséges kombináció is van az Ön 
gépjármű típusától vagy a használt Leica Steer Ready Kit-től vagy mindkettőtől 
függően. Az a kábel, ami kimondottan az Ön gépjárművéhez való, a rendszerrel 
együtt kellett, hogy eladásra kerüljön.

 MEGJEGYZÉS: Ha Ön a mojoXact rendszerről frissít a mojoXact Plus rendszerre, 
ellenőrizze le a CAN portot, amihez a Steer Kit-et (Irányítás Készletet) csatlakoztatni 
kell, mivel az esetleg megváltozott. A "2.6 CAN Port Csatlakozás Változások" rész 
információkat biztosít a CAN port változásaira vonatkozóan.

3. Egy hegyes eszközt használva 
nyomja meg a kioldó mechanizmust 
(ahogy a jobbra levő ábra 3. pontja 
mutatja) a SIM kártya tartó kioldá-
sához.

4. Csúsztassa ki a SIM Kártya tartót 
(ahogy a jobbra levő ábra 4. pontja 
mutatja).

5. Tegye be a SIM Kártyát a SIM kártya 
tartóba úgy, hogy a chip felfelé néz. 
Bizonyosodjon meg róla, hogy a 
SIM Kártya biztosan ül a tartóban.

6. Tegye vissza a SIM Kártya tartót a 
SIM Kártya nyílásba, és tolja vissza 
azt a helyére a mojoXact Plus 
berendezésbe.

7. Csukja vissza az ajtót, és csavarja 
vissza a helyére.
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mojoXact Plus tele-
pítés

A mojoXact Plus felszerelhető bármilyen irányban, és nem szükséges azt pontosan 
vízszintesen telepíteni. A mojoXact Plus berendezést olyan helyre kell felszerelni, 
ahol:

• nem zavarja a gépjármű (pl. pedálok) működését.

• az előlap (ahol az USB port van) elérhető.

• a hátoldal elérhető, hogy a kábeleket be- és ki lehessen húzni.

A mojoXact Plus telepítéséhez a következő lépéseket kell végrehajtani:

1. Ha a mojoXact Plus még a csomagolásában van, azt óvatosan távolítsa el róla. 

2. A négy csavar és anya használatával csavarja a mojoXact Plus berendezést 
egy biztonságos helyre.

3. Ellenőrizze, hogy a mojoXact Plus biztonságban van és nem tud elmozdulni.

Ha az elmozdulás lehetséges, a teljesítmény csökkenhet.
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A mojoXact Plus 
csatlakoztatása egy 
harmadik fél által 
gyártott terminálhoz

Ahhoz, hogy a mojoXact Plus berendezést csatlakoztassa egy harmadik fél által 
gyártott terminálhoz, ami ISOBUS Univerzális Terminál kompatibilis, nézze át az 
alábbi képet, és a hajtsa végre a következő lépéseket. A következő folyamat felté-
telezi, hogy a harmadik fél által gyártott terminál a saját dokumentációjának megfe-
lelően lett feltelepítve.

1. Csatlakoztassa a cella modem antenna kábelt (lila dugót) a mojoXact Plus 
hátulján levő lila antenna csatlakozóhoz.

2. Csatlakoztassa a GPS antenna kábelt (zöld és piros dugók) a mojoXact Plus 
zöld és piros antenna csatlakozóihoz.

3. Csatlakoztassa a mojoXact port bővítő kábelt a mojoXact Plus berendezéshez.

4. Csatlakoztassa a mojoXact port bővítő kábel zöld kábelét a tápkábelhez.

5. Csatlakoztassa az ISO UT kábelt a harmadik fél által gyártott terminálhoz és a 
mojoXact port bővítő kábel piros CAN port-jához. Vegye figyelembe, hogy az 
UT és a vezérlő bus néhány járművön ugyanaz.

6. Csatlakoztassa a vezérlő kontrollert a vezérléshez szabadalmaztatott BUS-hoz 
(a mojoXact sárga CAN port-jához). Vegye figyelembe, hogy az UT és a vezérlő 
bus néhány járművön ugyanaz.

7. Csatlakoztassa a tápkábelt úgy, hogy a piros vezetéket egy permanens 12 V-os 
tápegységhez, a sárga vezetéket a gépjármű kapcsolt indító áramforrásához, a 
zöld vezetéket pedig a földeléshez csatlakoztatja.

 A mojoXact Plus csak egy 12 Volt-os DC (negatív-föld) rendszer. 

8. Vezesse és biztosítsa a kábeleket és vezetékeket úgy, hogy azok biztosan ne 
karcolódjanak meg vagy dörzsölődjenek ki, idő előtti meghibásodást okozva.

 További információkért forduljon a www.virtualwrench.com weboldalhoz.

a) Harmadik fél által gyártott terminál 
b) ISO UT kábel
c) Vezérléshez szabadalmaztatott BUS
d) Cella modem antenna

e) Tápkábel
f) mojoXact port bővítő kábel
g) mojoXact Plus
h) GPS antenna

a

b

c

d

e

f

g

h
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A mojoXact Plus 
berendezés csatla-
koztatása a mojo3D 
készülékhez

A mojoXact Plus berendezésnek a Leica mojo3D készülékhez történő csatlakozta-
tásához tanulmányozza az alábbi képet és hajtsa végre a következő lépéseket. 
További részletes információkért forduljon a Leica mojo3D Felhasználói Kéziköny-
véhez. A következő folyamat feltételezi, hogy a mojo3D a Leica mojo3D Felhasz-
nálói Kézikönyvnek megfelelően lett feltelepítve. 

1. Ha még nincs csatlakoztatva, csatlakoztassa a cella modem antenna kábelt (lila 
dugó) a mojo3D hátoldalán levő lila antenna csatlakozóhoz.

2. Csatlakoztassa a GPS antenna kábelt (zöld és piros dugók) a mojoXact Plus 
zöld és piros antenna csatlakozóihoz.

3. Csatlakoztassa a mojo3D port bővítő kábelt a mojo3D berendezéshez.

4. Csatlakoztassa a mojoXact port bővítő kábelt a mojoXact Plus berendezéshez.

5. Csatlakoztassa a mojo3D port bővítő kábel zöld kábelét a mojoXact port bővítő 
kábelének zöld kábeléhez.

6. Csatlakoztassa a tápkábelt a mojo3D készülékhez és csatlakoztassa egy 
megbízható áramforráshoz, a ahogy a Leica mojo3D Felhasználói Kézi-
könyvben le van írva.

7. Csatlakoztassa a vezérlés kontrollert vagy a vezérléshez szabadalmaztatott 
BUS-hoz (sárga CAN port a mojoXact port bővítő kábelen) vagy az ISOBUS-
hoz (piros CAN port a mojoXact port bővítő kábelen) az alábbi "2.6 CAN Port 
Csatlakozás Változások" részben szereplő táblázatnak megfelelően.

8. Győződjön meg róla, hogy bármilyen más szükséges kábel helyesen van csat-
lakoztatva.

9. Vezesse és biztosítsa a kábeleket és vezetékeket úgy, hogy azok biztosan ne 
karcolódjanak meg vagy dörzsölődjenek ki, idő előtti meghibásodást okozva.

a) Cella modem antenna
b) mojo3D
c) Tápkábel
d) Vezérléshez szabadalmaztatott BUS
e) ISOBUS

f) mojo3D port bővítő kábel
g) mojoXact port bővítő kábel
h) mojoXact Plus
i) GPS antenna

a

b

c

d

i

f

g

h
e
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2.6 CAN Port Csatlakozás Változások

Áttekintő Ha a mojoXact Plus helyettesíti a mojoXact berendezést, ellenőrizze le a CAN port-
ot, amihez a Steer Kit-et (Vezérlés Készletet) csatlakoztatni kell, mivel az megvál-
tozhatott.

A mojoXact Plus a sárga CAN Bus-t használja a szabadalmaztatott CAN üzene-
tekhez, és a piros CAN Bus-t az ISOBUS üzenetekhez.

Nézze át a Leica mojo3D és Tartozékai Kábelezési Opciók Segédletet és az Ön által 
használt Steer Kit-hez kiadott Segédletet. Mindkét dokumentum elérhető a 
www.virtualwrench.com weboldalon.

 Néhány Steer Kit (Vezérlési Készlet) esetén a Steer Kit sárga CAN 
kábelét a mojoXact port bővítő kábel piros CAN kábeléhez kell csatlakoz-
tatni.

CAN változások A következő táblázat bemutatja azokat a Steer Kit-eket, amelyek különböző CAN 
csatlakozásokat használnak a mojoXact és a mojoXact Plus között, és a vezérlés 
kábelt. Ha a mojoXact rendszer egy mojoXact Plus rendszerrel van felcserélve, és 
bármelyik alább felsorolt Steer Kit van használatban, a vezérlés kábelt a másik CAN 
port-hoz kell csatlakoztatni. Minden más Steer Kit (Vezérlés Készlet) ugyanaz maradt.

Csoport Név mojoXact mojoXact Plus

Szabadal-
maztatott 
CAN Bus 

Sárga 
CAN1

ISOBUS 
Red 

CAN2

Szabadal-
maztatott 
CAN Bus 

Sárga 
CAN1

ISOBUS 
Red 

CAN2

QuickSteer QuickSteer Vezérlés Vezérlés

PVED CAT MT9xx B Vezérlés Vezérlés

Challenger MT CAT MT7xx B Vezérlés Vezérlés

CAT MT7xx C Vezérlés Vezérlés

CAT MT8xx C Vezérlés Vezérlés

CAT MT8xx C Vezérlés Vezérlés

CAT MT9xx C Vezérlés/
Foglalt

Vezérlés/
Foglalt

John Deere R 
Series

John Deere 
6xxxR

Vezérlés Vezérlés

John Deere 
7xxxR

Vezérlés Vezérlés

John Deere 
8xxxR

Vezérlés Vezérlés

John Deere 
8xxxRT

Vezérlés Vezérlés

John Deere 
9xxxR

Vezérlés Vezérlés

John Deere 
9xxxRT

Vezérlés Vezérlés

Krone Krone Vezérlés Vezérlés
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3 A mojoXact Plus Működtetése Első Alkalommal

Ez a fejezet részletezi, hogy hogyan indítsa el a mojoXact Plus rendszert, és végig-
megy az operátorral a telepítés varázslón, ami végrehajtja az első indítást, ha a 
mojoXact Plus egy harmadik fél által gyártott terminálhoz van csatlakoztatva. Ha 
meg akarja tudni, mi történik az első indítás alkalmával, ha mojoXact Plus beren-
dezés egy mojo3D készülékhez van csatlakoztatva, nézze át a Leica mojo3D 
Felhasználói Kézikönyvet.

 Kérjük, bizonyosodjon meg róla, hogy a mojoXact Plus rendszer azoknak 
a telepítési utasításoknak megfelelően lett telepítve, amelyek a "2 Rend-
szer Telepítés" fejezetben vannak.

3.1 Indítás

mojoXact Plus és 
egy harmadik fél 
által gyártott 
terminál rendszer

Ha a rendszerben egy mojoXact Plus van csatlakoztatva egy harmadik fél által gyár-
tott terminálhoz, a telepítés idején a mojoXact Plus tápkábelét a gépkocsi gyújtá-
sához kell csatlakoztatni. Ha a gépjárművet elindítja, a mojoXact Plus is áram alá 
kerül, és elindul. Nézze át a harmadik fél által gyártott terminál dokumentációját 
azokért az utasításokért, hogy hogyan kell azt elindítani.

Ha ez az első alkalom, hogy a mojoXact Plus/harmadik fél által gyártott terminál 
rendszere elindul, az Univerzális Terminál Feloldó képernyője fog megjelenni, és a 
kezelőnek be kell vinnie a feloldó kódot ahhoz, hogy engedélyezze az univerzális 
terminál funkciókat a mojoXact Plus berendezésen. A feloldó kódra és a kezdeti 
beállítás varázslóra vonatkozó részletekért nézze át a "3.2 Univerzális Terminál 
Feloldó Kód" részt. A varázsló átvezeti Önt a rendszer beállítási folyamatán.

Ha a mojoXact Plus/harmadik fél által gyártott terminál rendszer már korábban is el 
lett indítva, és az univerzális terminál feloldó kódját sikeresen bevitte, a fő navigá-
ciós képernyő fog megjelenni. A fő navigációs képernyő magyarázatáért és az általa 
biztosított funkciókért nézze át a "3.4 Fő Navigációs Képernyő" részt.

3.2 Univerzális Terminál Feloldó Kód

Ahhoz, hogy a mojoXact Plus berendezést egy harmadik fél által gyártott terminállal 
használhassa, a mojoXact Plus univerzális terminál funkcióit engedélyezni kell. 
Ennek megtételéhez a kezelőnek vásárolnia kell egy feloldó utalványt a forgalmazó-
jától és be kell váltania az utalványt a feloldó kód megszerzéséhez.

Az utalvány beváltására és az univerzális terminál feloldó kódjának megszerzésére 
vonatkozó utasításokért nézze át a "Melléklet A Egy Rendszer Opciós Utalvány 
Beváltása" részt.

A feloldó kód feltöl-
tése

Két mód van az univerzális terminál feloldó kód mojoXact Plus berendezésre történő 
feltöltéséhez. Ön beviheti a feloldó kódot az Univerzális Terminál Feloldó képernyő-
jébe, vagy a mojoXact Plus berendezéssel automatikusan betöltetheti a feloldó 
kódot egy USB memória kulcsról. 

Ha a mojoXact Plus/harmadik fél által gyártott terminál rendszer első alkalommal 
van elindítva, az alább látható Univerzális Terminál Feloldó képernyő fog megje-
lenni.
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A feloldó kód feltöl-
tése manuálisan, 
lépésről lépésre

A rendszer univerzális terminál funkcióinak feloldásához a következő lépéseket kell 
végrehajtani:

1. Válassza az Unlock Code (Feloldó Kód) mezőt, és vigye be a feloldó kódot 
ügyelve a nagy betűkre és számokra, mivel a kód kis- és nagybetű érzékeny.

2. Válassza a  gombot.

Ha a kód helyesen lett begépelve és a rendszer elfogadta, elindul az Initial 
Setup Wizard (Kezdeti Beállítás Varázsló), és annak képernyője fog megjelenni 
(nézze át a "3.3 Kezdeti Beállítás Varázsló" részt).

Ha hiba lépett fel, és a kódot nem fogadta el a rendszer, az "Invalid Authentica-
tion Code" (Érvénytelen Hitelesítő Kód) üzenet jelenik meg a Feloldó Kód mező 
alatt. Vigye be újra a feloldó kódot, figyelve a kis és nagy betűkre és számokra.

A feloldó kód betöl-
tése egy USB 
memória kulcsról, 
lépésről lépésre

Ha Ön kapott egy olyan USB memória kulcsot a forgalmazótól, amin a feloldó kód 
rajta van, a következő lépéseket kell megtennie a feloldó kulcsnak a mojoXact Plus 
rendszerre történő feltöltéséhez:

A mojoXact Plus berendezést ki kell kapcsolni.

2. Kapcsolja be a mojoXact Plus berendezést a gépjármű gyújtásának elfordítá-
sával.

Amikor a mojoXact Plus áramot kap, automatikusan érzékeli az USB memória 
kulcsot, és betölti az univerzális terminál feloldó kódját. Ha az eljárás befejező-
dött, elindul a Kezdeti Beállítás Varázsló, és annak képernyője fog megjelenni 
(nézze át a "3.3 Kezdeti Beállítás Varázsló" részt).

1. Az USB interface a mojoXact Plus 
berendezés elülső oldalán van. 
Csavarja ki az ajtót az elülső oldalon, 
hogy ki tudja nyitni azt, és le tudja 
fektetni, majd helyezze be azt az USB 
memória kulcsot, amin a feltöltendő 
feloldó kód van az USB nyílásba.
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3.3 Kezdeti Beállítás Varázsló

Áttekintő A kezdeti beállítás varázsló akkor indul el, ha a mojoXact Plus univerzális terminál 
funkciói feloldásra kerülnek, és a kezdőképernyő megjelenik.

A beállítás varázsló végigmegy az operátorral a kezdő beállítási folyamaton, lehe-
tővé téve, hogy a kezelő beállítsa a következőket:

• Regionális beállítások, mint pl. régió (vagy ország), használandó mértékegy-
ségek a hosszúsághoz, sebességhez és területhez. 

• Gépjármű típus és tagozódás.

• Terep kompenzáció.

• A mojoXact Plus fizikai tájékozása.

A beállítás varázsló elindítható bármikor, ha szükséges a kezdeti beállítások 
megváltoztatása. A "3.5 A Beállítás Varázsló Futtatása Bármikor" rész tartalmaz 
utasításokat arra vonatkozóan, hogyan érheti el bármikor a beállítás varázslót.

1. A Kezdeti Beállítás Varázsló első konfigurációs képernyőjével, a Regionális 

Beállítások képernyővel történő folytatásához válassza a  gombot.

Regionális beállí-
tások lépésről 
lépésre

A Regionális Beállítások képernyő az első konfigurációs képernyője a beállítás 
varázslónak. Ez lehetővé teszi az operátornak, hogy beállítsa a régiót (vagy országot), 
és a használandó mértékegységeket a hosszúsághoz, sebességhez és területhez. 
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1. A Regionális Beállítások képernyőben válassza ki a régiót (vagy országot) a 
Region (Régió) listából.

2. Válassza ki a használandó mértékegységet a hosszúsághoz a Length 
(Hosszúság) listából. A Hosszúságok mérhetők metrikus, birodalmi vagy USA 
szabvány mértékegységekben.

3. Válassza ki a használandó mértékegységet a sebességhez a Speed 
(Sebesség) listából. A Sebességek mérhetők metrikus, birodalmi vagy USA 
szabvány mértékegységekben.

4. Válassza ki a használandó mértékegységet a sebességhez az Area (Terület) 
listából. A Területek mérhetők metrikus, birodalmi vagy USA szabvány mérté-
kegységekben. A birodalmi acre a megadott nemzetközi acre, az USA acre 
pedig egy kicsit kisebb, mint az USA felmérési acre.

5. A Regionális beállítások elfogadásához és a beállítás varázsló továbblépteté-

séhez a Gépjármű Típus képernyőbe, válassza a  gombot.

Gépjármű beállítás 
lépésről lépésre

A gépjármű beállításához a következő lépéseket kell végrehajtani:

1. A Vehicle Type (Gépjármű Típus) képernyőben (alul levő ábra) válassza ki a 
Vehicle Type (Gépjármű Típus) beállítást a listából.

2. Az Antenna Offset (Antenna Külpontosság) mezőbe vigye be azt az értéket a 
felkonfigurált régiónak megfelelő mértékegységben, hogy milyen messze van 
felszerelve az antenna a keréknyom vagy a vezetőfülke közepétől (feltéve, hogy 
a fülke a keréknyom fölé van központosítva), ahogy az ábra mutatja. Ideális 
esetben ez az érték nulla, mivel az antennát a vezetőfülke közepére kell felsze-
relni úgy, hogy előre felé nézzen.

Ha az antenna a gépjármű középvonalától jobbra van felszerelve (amikor a 
menetirány felé néz), vigye be az Antenna Külpontosságot pozitív értékként. Ha 
az antenna a gépjármű középvonalától balra van felszerelve, vigye be az 
Antenna Külpontosságot negatív értékként.

3. Az értékek elfogadásához és a beállítás varázsló továbbléptetéséhez a 

Gépjármű Beállítások képernyőbe, válassza a  gombot.

Az érték változásának a törléséhez és a visszatéréshez a Regionális Beállí-

tások képernyőbe, válassza a  gombot.
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4. Vigye be a szükséges méreteket ahhoz a gépjármű típushoz, amit választott.

5. Az értékek elfogadásához és a beállítás varázsló továbbléptetéséhez a Terep 

Kompenzáció képernyőbe, válassza a  gombot.

Az értékek változásának a törléséhez és a visszatéréshez a Gépjármű Beállí-

tások képernyőbe, válassza a  gombot.

Terep Kompenzáció 
lépésről lépésre

Ha ez az első alkalom, hogy terep kompenzációt hajt végre, a Terrain Compensation 
(Terep Kompenzáció) képernyő fog megjelenni, és a New Compensation (Új 
Kompenzáció) lesz alapértelmezés szerint kiválasztva. A terep kompenzáció végre-
hajtásához vezesse a járművet egy olyan sík területre, ahol elegendő hely van 
ahhoz, hogy körbeforduljon a járművel.

 Ha most nem alkalmas a terep kompenzáció végrehajtása, a New Compensation 
mező kiválasztása törölhető. Mindemellett, a rendszer nem engedi a járművet auto-
irányítani, amíg egy terep kompenzáció nincs végrehajtva, és Ön addig fogja látni a 
terep kompenzációs hibát, amíg ez a helyzet fennáll. A terep kompenzáció későbbi 
végrehajtásához nézze át a "4.2 Terep Kompenzáció" részt.

A pontos pozicionáláshoz és vezérléshez fontos a terepi kompenzáció végrehaj-
tása, mivel ez a funkció teszi lehetővé a mojoXact Plus berendezésnek, hogy a GPS 
antenna helyzetét kiszámítsa, mivel a gépjármű egyenetlen terepen navigál. Ezt 



28 A mojoXact Plus Működtetése Első Alkalommal, Leica mojoXact Plus

bizonyítja az alul levő kép, ami egy gépjármű dőlését illusztrálja, amelyik dombos 
terepen halad. A terepi kompenzáció nélkül a gépjármű pozíciója, ahogy látszik egy 
korrigálatlan pozíció lesz. A terep kompenzációval a gépjármű pozíciója meg lesz 
javítva. A két pozíció közötti eltérés nyilvánvaló, tisztán bemutatja, hogy miért van 
szükség a terep kompenzáció használatára a pontos pozicionáláshoz és vezér-
léshez.

A terep kompenzáció beállításához a következő lépéseket kell végrehajtani:

1. Győződjön meg róla, hogy a New Compensation (Új Kompenzáció) jelölő-

négyzet be van pipálva, és válassza a  gombot.

A Gépjármű Beállítások képernyőbe történő visszatéréshez válassza a  

gombot.

2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és vezessen egy sík területre, és 
teljesen állítsa le a járművet.

3. A Terep Kompenzáció beállításával történő folytatáshoz válassza a  

gombot. A gépkezelőt arra kérik, hogy ne mozdítsa el a járművet addig, amíg az 
érzékelők hangolása folyik.

a) GPS antenna
b) Javítatlan pozíció
c) Dőlésszög
d) Javított pozíció

a

b

c

d
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4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és forduljon el a járművel 180o-
ban, és állítsa meg a járművet ugyanazon a helyen, ahol előzőleg volt. Ennek 
végrehajtásához vegye figyelembe, hogy hol parkolt a gépjármű jobb első 

kereke. Forduljon el a járművel 180o -ban, és álljon meg pontosan azon a 
helyen, mint ahol fordulás előtt állt, így a jármű bal hátsó kereke ott parkol, ahol 
a jobb első kerék korábban parkolt.

5. A Terep Kompenzáció beállításával történő folytatáshoz válassza a  

gombot. A gépkezelőt arra kérik, hogy ne mozdítsa el a járművet addig, amíg az 
érzékelők hangolása folyik.
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6. Ha a hangolás befejeződött, válassza a gombot a mojoXact Plus Orienta-

tion (Tájékozás) képernyővel történő folytatáshoz.

A kezdő Terep Kompenzáció képernyőhöz történő visszatéréshez válassza a 

 gombot.

mojoXact Plus tájé-
kozás, áttekintő

Amikor a mojoXact Plus Orientation (Tájékozás) képernyő megjelenik, a kép 
megmutatja, hogy a mojoXact Plus hogy van felszerelve a járműre, mennyire 
vízszintes vagy dőlt az egyik oldalára. Ez a Terep Kompenzáció folyamat során lett 
meghatározva.

 Ha a Terep Kompenzációs folyamat során a Kezdeti Beállítás Varázsló át lett 
ugorva, a mojoXact Plus felszereltsége nem lesz helyesen meghatározva, és vissza 
kell majd térni a mojoXact Plus Orientation képernyőbe akkor, amikor a Terep 
Kompenzáció már végre lett hajtva. A mojoXact Plus Orientation (Tájékozás) 
későbbi beállításához nézze át a "4.2 Terep Kompenzáció" részt.

A tájékozási érték az a fok, amit a felszerelt mojoXact Plus eleje a gépjármű elejével 
bezár. A mojoXact Plus eleje az, ahol az USB port és a SIM kártya nyílás elérhető (a 
hátoldal pedig az, ahol az összes kábel csatlakoztatva van.) Pl. ha a mojoXact Plus 
fektetve van felszerelve és 0 fokban a gépjármű elejéhez képest, így néz ki:

Ha mojoXact Plus fektetve van felszerelve és 90 fokban a gépjármű elejéhez 
képest, így néz ki:
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Ha a mojoXact Plus egyik oldalán 45 fokban van felszerelve a gépjármű elejéhez 
képest, így néz ki:

Ha a mojoXact Plus egyik oldalán 180 fokban van felszerelve a gépjármű elejéhez 
képest, így néz ki:

mojoXact Plus tájé-
kozás beállítása 
lépésről lépésre

A mojoXact Plus tájékozásának beállításához a következő lépéseket kell megtenni:

1. A mojoXact Plus Orientation (Tájékozás) képernyőjében lépjen be a 
mojoXact Plus tájékozásába.

2. A Kezdeti Beállítás Varázsló befejezéséhez és a visszatéréshez a fő navigációs 

képernyőbe, válassza a  gombot.

A kezdő Terep Kompenzáció képernyőhöz történő visszatéréshez válassza a 

 gombot.



32 A mojoXact Plus Működtetése Első Alkalommal, Leica mojoXact Plus

3.4 Fő Navigációs Képernyő

Ha a Kezdeti Beállítás Varázsló befejeződött, a fő navigációs képernyő fog megje-
lenni. A fő navigációs képernyő az a képernyő, amit a gépkezelő a normál műkö-
déskor a legtöbbet fog látni.

A fő navigációs képernyőnek négy fő része van: a fénysáv, a fő kijelző, az informá-
ciós terület és a menü sáv.

1. Fénysáv 

A fénysáv a képernyő tetején helyezkedik el. Ez egy Leica Geosystems Smart 
fénysáv, ami felhasználja mind a keresztirányú hibát, mind a célirány hibát 
ahhoz, hogy a gépkezelőt a vonalra vezesse.

2. Fő Képernyő 

a képernyő fő része az AB vonalakat mutatja perspektívában, és kiemeli azt a 
sort, ami épp foglalt (vagy amit nem lehet elfoglalni). A vízszintes szaggatott 
vonalak használatosak a vonalon történő mozgás szemléltetésére. Az aktuális 
hibák rövid leírása a képernyő ezen részének az alján fog megjelenni. 

3. Információs Terület 

Az információs terület a képernyő alján helyezkedik el. Ennek a területnek a 
tetején középen van annak a sornak a száma, amelyik épp foglalt, vagy 
amelyiket el lehet foglalni. Ez alatt ikonok vannak, amelyek szemléltetik az aktu-
ális csatlakozási státuszát a következőknek: 

• A használatban levő Korrekciós Forrás (Hálózati RTK, Belső Rádió, Külső 

Rádió vagy GL1DETM). A korrekciós forrás beállítására vagy a diagnosztizált 
csatlakozási hibákra vonatkozó részletekért nézze át a "6 Korrekciós 
Források" fejezetet.

• A GPS kapcsolat.

• A cella modem jel. A cella modem beállításokra vagy a diagnosztizált csatla-
kozási hibákra vonatkozó részletekért nézze át a "3.6.2 Cella Modem Beállí-
tások" fejezetet.

• Virtual Wrench. A Virtual Wrench szolgáltatáshoz történő csatlakozásra vagy 
a diagnosztizált csatlakozási hibákra vonatkozó részletekért nézze át a "10 
Virtual Wrench Távoli Szolgáltatás" fejezetet.

4. Menü Sáv 

A menü sáv a képernyő jobb oldalán helyezkedik el, és gombokat biztosít a 
következőkhöz:
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Auto-Irányítás 
Bekapcsolás

• Auto-Irányítás bekapcsolás és kikapcsolás 

Az auto-irányítási funkciókra és azok használa-
tára vonatkozó részletekért nézze át az "5 Auto-
Irányítás" fejezetet.

Vezérlés • Az AB, A+ Orrirány és Kör útvonalak beállítása.

• Útvonal kezelés. 

Az útvonalak beállítására és az útvonal keze-
lésre vonatkozó részletekért nézze át a "7 
Vezérlés" fejezetet.

Eltolás • Eltolás opciók a GPS elsodródás korrekciójához. 

Az eltolás funkció használatára vonatkozó rész-
letekért nézze át a "7.6 Lökés" fejezetet.

Szolgáltatás & 
Információ

• Rendszer Státusz Információ - a részletekért 
nézze át a "9.1 Státusz Információk" részt. 

• Hibák - a részletekért nézze át a "9.6 Hibaüze-
netek" részt.

• Pozíció Információ - a részletekért nézze át a 
"9.2 Pozíció Információk" részt. 

• Korrekciós Forrás Információ - a részletekért 
nézze át a "6.5 Korrekciós Forrás Státusz" részt.

• Eszköz Információ - a részletekért nézze át a 
"9.4 Eszköz Információk" részt. 

• Cella Modem Információ - a részletekért nézze át 
a "9.5 Cella Modem Státusz" részt. 

• Csatlakozás a Virtual Wrench szolgáltatáshoz - a 
részletekért nézze át a "10 Virtual Wrench Távoli 
Szolgáltatás" fejezetet.

Beállítások • Rendszer Beállítások - a részletekért nézze át a 
"3.6 A Rendszer Beállítások Megváltoztatása", 
"3.5 A Beállítás Varázsló Futtatása Bármikor" és 
"3.7 Funkció Feloldás" részt.

• Gépjármű Beállítások - a részletekért nézze át a 
"4 Gépjárművek és Szerszámok" fejezetet.

• Irányítás Beállítások - a részletekért nézze át a 
"5 Auto-Irányítás" fejezetet.

• Korrekciós Beállítások - a részletekért nézze át a 
"6 Korrekciós Források" fejezetet.

• Szoftver Beállítások - a részletekért nézze át a 
"11 Szoftver Karbantartás" fejezetet.

Kormányzás 
Zárolás/ 
Kioldás

• Kormányzás bekapcsolása és kikapcsolása

Az arra vonatkozó részletekért, hogy hogyan 
kapcsolja be és ki a kormányzás biztonsági funk-
ciót, nézze át az"5.1 Auto-Irányítás Bekap-
csolás" részt.
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3.5 A Beállítás Varázsló Futtatása Bármikor

Általános informá-
ciók

A Beállítás Varázslót bármikor el lehet indítani a mojoXact Plus kezdeti beállítása 
után.
A varázsló végigmegy az operátorral a rendszer beállítások többségén, amelyek a 
következők: Régió Beállítás, Gépjármű Beállítás, Terep Kompenzáció és a 
mojoXact Plus Tájékozása. Vagylagosan az operátor be tudja állítani a speciális 
funkciókat a Beállítások menüben és a Rendszer Beállítások menüben is. Ezek a 
funkciók értendők ide:

• Gépjármű Beállítások (nézze át a "4 Gépjárművek és Szerszámok" fejezetet)

• Vezérlés Beállítások (nézze át az "5 Auto-Irányítás" fejezetet)

• Korrekciós Forrás Beállítások (nézze át a "6 Korrekciós Források" fejezetet)

• Szoftver Beállítások (nézze át a "11 Szoftver Karbantartás" fejezetet)

• Regionális Beállítások (nézze át a "3.6.1 A Regionális Beállítások Megváltoz-
tatása" fejezetet)

• Cella Modem Beállítások (nézze át a "3.6.2 Cella Modem Beállítások" feje-
zetet)

• NMEA Beállítások (nézze át a "8 NMEA Kimenet" fejezetet)

A beállítás varázsló 
futtatása lépésről 
lépésre

A Beállítás Varázsló futtatásához a következő lépéseket kell végrehajtani:

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Beállítások gombot.

A Beállítások menü fog megjelenni.

2. A Beállítások menüben válassza a Rendszer Beállítások 
gombot.

A Rendszer Beállítások menü fog megjelenni.

3. A Rendszer Beállítások menüben válassza a Beállítás Varázsló 
gombot.

A Beállítás Varázsló elindul, és a Regionális Beállítások képernyő 
megnyílik.

4. Folytassa a Beállítás Varázslóval - nézze át a "3.3 Kezdeti Beál-
lítás Varázsló" részt a részletekért, tegye meg a szükséges 
változtatásokat.

A beállítás varázsló befejezésekor Ön vissza lesz irányítva a fő 
navigációs képernyőbe.
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3.6 A Rendszer Beállítások Megváltoztatása

Általános informá-
ciók

A rendszer beállítások a következőket tartalmazzák:

• Ország beállítások

• Mértékegységek (hosszúság, sebesség és terület)

• Cella modem beállítások

Beállítások megvál-
toztatása lépésről 
lépésre

Ezek közül a beállítások közül egynek a kiválasztásához és megváltoztatásához a 
következő lépéseket kell végrehajtani:

3.6.1 A Regionális Beállítások Megváltoztatása

A Régió beállítások tartalmazzák az Ország beállításokat és a használandó mérték-
egységeket a hosszúsághoz, sebességhez és területhez. A régió beállítások 
megváltoztatásához a következő lépéseket kell végrehajtani:

2. A régió vagy ország megváltoztatásához válasszon ki egy újat a Region 
(Régió) listából. 

3. A hosszúság mértékegységének a megváltoztatásához válasszon ki egy újat a 
Length (Hosszúság) listából. A Hosszúságok mérhetők metrikus, birodalmi 
vagy USA szabvány mértékegységekben.

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Beállítások gombot.

A Beállítások menü fog megjelenni.

2. A Beállítások menüben válassza a Rendszer Beállítások 
gombot.

A Rendszer Beállítások menü fog megjelenni, biztosítva a hozzá-
férést a rendszer beállításokhoz, amelyek közül néhány az aláb-
biakban részletezve van.

1. A Rendszer Beállítások menüben válassza a Régió Beállítások 
gombot.

A Régió Beállítások képernyő fog megjelenni.
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4. A sebesség mértékegységének a megváltoztatásához válasszon ki egy újat a 
Speed (Sebesség) listából. A Sebességek mérhetők metrikus, birodalmi vagy 
USA szabvány mértékegységekben.

5. A terület mértékegységének a megváltoztatásához válasszon ki egy újat az 
Area (Terület) listából. A Területek mérhetők metrikus, birodalmi vagy USA 
szabvány mértékegységekben. A birodalmi acre a megadott nemzetközi acre, 
az USA acre pedig egy kicsit kisebb, mint az USA felmérési acre.

6. A Régió beállítások elfogadásához és a fő navigációs képernyőbe történő 

visszatéréshez válassza a  gombot.

Az értékek bármilyen változásának törléséhez és a Rendszer Beállítások 

menübe történő visszatéréshez válassza a  gombot.

3.6.2 Cella Modem Beállítások

A mojoXact Plus lehetővé teszi az operátornak, hogy válasszon a belső modem, a 
külső modem és a nincs modem lehetőségek közül. A cella modem beállításokhoz 
a következő lépéseket kell végrehajtani:

 Ha a mojoXact Plus belső modeme van használatban (és ez HSPA régiókban 
történik), szüksége lesz egy Hálózati Adat tervre a mojoXact Plus berendezéshez, 
és egy SIM kártyára az aktív adat tervhez, mielőtt használatba tudná venni a 
mojoXact Plus online funkcióit. Lépjen kapcsolatba a forgalmazóval a szükséges 
feloldó utalvány megszerzése érdekében.

Ha a belső cella modem van kiválasztva, az operátornak esetleg további informáci-
ókat is be kell vinnie. Ezek az információk beszerezhetők a mobil telefon hálózat 
szolgáltatójától. 

2. A Modem Beállítások képernyőben válassza az Internal (Belső) beállítást a 
mojoXact Plus belső cella modemének használatához, válassza az External 
(Külső) beállítást, ha a mojoXact Plus csatlakoztatva van egy külső ethernet 

1. A Rendszer Beállítások menüben válassza a Cella Modem Beál-
lítások gombot.

A Modem Beállítások képernyő fog megjelenni.
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modemhez, vagy válassza a None (Semmi)  beállítást, ha nem kíván cella 
modemet használni.

3. A választás elfogadásához és a Cella Modem beállítás második képernyőjébe 

történő továbblépéshez (ha belső cella modem van kiválasztva), válassza a  

gombot.

Az értékek bármilyen változásának törléséhez és a Rendszer Beállítások 

menübe történő visszatéréshez válassza a  gombot.

A második Modem Beállítások képernyő lehetővé teszi az operátornak, hogy konfi-
gurálja az APN átjárót és bevigye a felhasználónevet és a jelszót. Ez a képernyő 
csak akkor jelenik meg, ha a belső cella modem lett beállítva.

4. A második Modem Beállítások képernyőben ellenőrizze le, hogy az APN 
mezőbe írt érték helyes-e. Ha nem, vigye be a helyes értéket. 

5. Vigye be a mellékelt felhasználónevet a Username mezőbe. 

6. Vigye be a mellékelt jelszót a Password mezőbe. 

7. Az értékek elfogadásához és a Cella Modem beállítás harmadik képernyőjébe 

történő továbblépéshez válassza a  gombot.

Az értékek bármilyen változásának törléséhez és az előző Modem Beállítások 

képernyőbe történő visszatéréshez válassza a  gombot.

A harmadik Modem Beállítások képernyő lehetővé teszi az operátornak, hogy konfigu-
rálja a Cella Network Mode (Cella Hálózat Mód) beállítást és a SIM Kártya PIN kódját.
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8. A cella hálózat mód alapértelmezett beállítása Automatic (Automatikus). Ha 
nem ez a jó beállítás az Ön esetében, válassza ki a helyes értéket a Cella 
Network Mode (Cella Hálózat Mód) listából.

9. Ha Ön hozzárendelt egy PIN kódot a cella modem SIM kártyájához, engedé-
lyezze azt a Use SIM Card PIN (SIM Kártya PIN Használat) jelölőnégyzetben. 

10. Vigye be a PIN kódot a SIM Card PIN (SIM Kártya PIN) mezőbe.

 Ha Ön egy hibát vétett, amikor a SIM kártya PIN kódját bevitte, ki kell 
vennie a SIM kártyát és reset-elnie kell azt a PUK kód bevitelével, amit a 
hálózat szolgáltatójától szerezhet be.

11. Az értékek elfogadásához és fő navigációs képernyőbe történő visszatéréshez 

válassza a  gombot.

Az értékek bármilyen változásának törléséhez és a második Modem Beállítások 

képernyőbe történő visszatéréshez válassza a  gombot.

A Cella Modem ikon meg fog jelenni az információs területen, a fő navigációs 

képernyő alján.  jelzi a sikeres kapcsolatot és jó jel erősséget, a  jelzi, 

hogy a kapcsolat sikeresen létrejött, de a jelerősség gyenge, és a  jelzi, 

hogy a kapcsolat nem jött létre.

Csatlakozási prob-
lémák hibaelhárítása

Ha a jelerősség szegényes, de Önnek jó jelerősséget jelez a mobiltelefonja, elle-
nőrizze le,

• hogy a cella antenna nincs-e blokkolva vagy nem sérült-e, és hogy a kábel nem 
sérült-e. 

• hogy a Cella Hálózat Mód mező a harmadik Modem Beállítások képernyőben 
megfelelően van-e beállítva az Ön régiójához.

Ha a cella modem csatlakozás nem volt sikeres, ellenőrizze le,

• hogy az APN, Felhasználónév és Jelszó mezőkbe bevitt értékek helyesek-e.

• hogy Ön rendelkezik-e egy aktív adat tervvel a SIM Kártyához.

• hogy a cella antenna és annak kábele nem sérült-e.

• hogy a Cella Hálózat Mód a harmadik Modem Beállítások képernyőben megfe-
lelően van-e beállítva az Ön régiójához.

3.7 Funkció Feloldás

Néhány funkció alapértelmezés szerint nem engedélyezett a mojoXact Plus beren-
dezésen, ezek pedig a következők:

• John Deere R Series

• Hálózat Frissítés

• Hálózati Adat Terv

• Virtual Vista

• Virtuális Terminál
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Ezeknek a funkcióknak az eléréséhez vásárolni kell egy utalványt a forgalmazótól, 
ami tartalmaz egy kódot, és ezzel a kóddal a funkciót fel lehet oldani. A funkciók 

feloldhatók az alábbi lépéseket követve, vagy a Virtual WrenchTM szolgáltatás segít-
ségével, ahogy a "10 Virtual Wrench Távoli Szolgáltatás" fejezet magyarázza.

Egy funkció felol-
dása lépésről 
lépésre

Egy funkció feloldásához a következő lépéseket kell végrehajtani:

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Beállítások gombot.

A Beállítások menü fog megjelenni.

2. A Beállítások menüben válassza a Rendszer Beállítások 
gombot.

A Rendszer Beállítások menü fog megjelenni.

3. A Rendszer Beállítások menüben válassza a Funkció Beállí-
tások gombot.

A Funkció képernyő (alul levő ábra) jelenik meg a funkciók listá-
jával és azok elérhetőségével, ami lehet akár locked (zárolt) akár 
unlocked (feloldott). 

4. Egy új funkció aktiválásához válassza az Új Kód Bevitel gombot. 

Egy második Funkció képernyő jelenik meg a Kód Beviteli 
mezővel.

5. Az új kód bevitelekor figyelemmel kell lenni a kisbetű-nagybetű 
eltérésre és a számokra, mivel a kód ezekre érzékeny.

6. A kód mentéséhez és a visszatéréshez a kezdeti Funkciók képernyőbe, 

válassza a  gombot.

A funkciók listájának frissítése megmutatja, hogy a funkció sikeresen fel lett 
oldva.

A kód elvetéséhez és a visszatéréshez a kezdeti Funkciók képernyőbe, 

válassza a  gombot.

7. A fő navigációs képernyőbe történő visszatéréshez válassza a 

 gombot.

A Rendszer Beállítások menübe történő visszatéréshez válassza 

a  gombot.
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4 Gépjárművek és Szerszámok 

Általános informá-
ciók

Ha a gépjármű beállítás nem megfelelően készült el a kezdeti beállítás során a 
Kezdeti Beállítás Varázsló használatával, vagy a mojoXact Plus újra lett pozicio-
nálva a járművön, vagy át lett telepítve egy másik járműre, szükséges lehet a 
gépjármű és szerszám beállítások kiigazítása. Ezek a következőket tartalmazzák:

• Gépjármű típus választás és méretek

• Terep kompenzáció és a mojoXact Plus tájékozása

• Szerszám méretek

Ebben a fejezetben van ismertetve az is, hogy hogyan kell beállítani a gépjárművet 
és a szerszámokat, ha a mojoXact Plus egy harmadik fél által gyártott terminállal 
van használva.

Azokért az információkért, amelyek arra vonatkoznak, hogy hogyan kell beállítani a 
gépjárművet és a szerszámokat, ha a mojoXact Plus berendezés egy Leica mojo3D 
készülékkel együtt van használva, nézze át a Leica mojo3D Felhasználói Kézi-
könyvet.

4.1 Gépjármű Méretek Beállítás

Áttekintő A gépjármű méretek beállítás magában foglalja annak a gépjárműnek a kiválasz-
tását, amire a mojoXact Plus berendezés fel lett telepítve, és a méretek bevitelét a 
következőkhöz:

• Antenna Külpontosság - milyen távolságra van az antenna felszerelve a 
gépjármű keréknyomának közepétől.

• Antenna Magasság - milyen távolságra van az antenna felszerelve a föld felett.

• Antenna a Fix Tengelytől - milyen távolságra van az antenna felszerelve a 
gépjármű fix tengelyétől.

Gépjármű méretek 
beállítása lépésről 
lépésre

A gépjármű típusának kiválasztásához és a méreteinek konfigurálásához a követ-
kező lépéseket kell végrehajtani:

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Beállítások gombot.

A Beállítások menü fog megjelenni.

2. A Beállítások menüben válassza a Gépjármű Beállítások 
gombot.

A Gépjármű Beállítások menü fog megjelenni.
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3. A Gépjármű Beállítások menüben válassza a Gépjármű Méretek 
gombot.

A Gépjármű Típus képernyő fog megnyílni, ahogy alább látszik.

4. A Gépjármű Típus képernyőben válassza ki a gépjármű típusát a listából.

5. Az Antenna Offset (Antenna Külpontosság) mezőbe vigye be azt az értéket a 
régiónak megfelelően felkonfigurált mértékegységben, hogy milyen távolságra 
van az antenna felszerelve a keréknyom vagy a vezetőfülke közepétől (feltéte-
lezve, hogy a vezetőfülke a keréknyom felett központosítva van), ahogy az ábra 
mutatja. Ideális esetben ez az érték nulla, mivel az antennát a gépjármű veze-
tőfülkéjének középvonalába kell felszerelni, a menetiránynak megfelelően.

Ha az antenna jobbra van felszerelve a jármű közepétől (ha a menetirány felé 
nézünk), akkor az Antenna Külpontosság pozitív. Ha az antenna balra van 
felszerelve a jármű közepétől, az Antenna Külpontosság negatív.

6. Az értékek elfogadásához és a Gépjármű Beállítások képernyőbe történő 

továbblépéshez válassza a  gombot.

Az értékek bármilyen változásának elvetéséhez és a visszatéréshez a 

Gépjármű Beállítások menübe, válassza a  gombot.

7. A Gépjármű Beállítások képernyőben az alább látható példa alapján vigye be a 
szükséges méreteket ahhoz a gépjárműhöz, amelyet kiválasztott.
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4.2 Terep Kompenzáció

Magyarázat A pontos pozicionáláshoz és vezérléshez fontos a terepi kompenzáció végrehaj-
tása, mivel ez a funkció teszi lehetővé a mojoXact Plus berendezésnek, hogy kiszá-
mítsa a GPS antenna pozícióját, mivel a gépjármű egyenetlen terepen navigál. Ezt 
az alábbi ábra szemlélteti, amelyik bemutatja a gépjármű dőlését, ha az dombos 
területen halad. A terep kompenzáció nélkül a gépjármű pozíciója a javítatlan pozí-
cióban látszik. A terep kompenzációval a gépjármű pozíciója a javított pozíció lesz. 
A két pozíció közötti eltérés nyilvánvaló, tisztán  látszik, hogy miért szükséges a 
terep kompenzáció használata a pontos pozicionáláshoz és vezérléshez.

8. Az értékek elfogadásához és a fő navigációs képernyőbe történő visszaté-

réshez válassza a  gombot.

Az értékek bármilyen változásának elvetéséhez és a visszatéréshez a 

Gépjármű Típus képernyőbe, válassza a  gombot.

a) GPS antenna
b) Javítatlan pozíció
c) Dőlésszög
d) Javított pozíció

a

b

c

d
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Terep kompenzáció 
beállítása lépésről 
lépésre

A terep kompenzáció elvégzéséhez a következő lépéseket kell végrehajtani:

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Beállítások gombot.

A Beállítások menü fog megjelenni.

2. A Beállítások menüben válassza a Gépjármű Beállítások 
gombot.

A Gépjármű Beállítások menü fog megjelenni.

3. A Gépjármű Beállítások menüben válassza a Terep Kompen-
záció gombot.

A Terep Kompenzáció képernyő fog megjelenni, ahogy alább 
látszik.

Ha korábban még soha nem lett végrehajtva terep kompenzáció, csak a New 
Terrain Compensation (Új Terep Kompenzáció) opció lesz elérhető. Ha 
korábban már volt végrehajtva terep kompenzáció, a gépkezelő választhat, 
hogy végrehajt egy új terep kompenzációt, vagy frissíti a meglevő terep 
kompenzációt vagy nem alkalmaz terep kompenzációt egyáltalán.

New Terrain Compensation (Új Terep Kompenzáció) - kitöröl minden korábbi 
kompenzációs adatot.  Ezt az opciót akkor kell használni, ha a mojoXact Plus 
berendezés újra lett telepítve, vagy át lett helyezve.

Update Terrain Compensation (Terep Kompenzáció Frissítés) - javítja a 
kompenzációs teljesítményt. Ezt az opciót akkor kell használni, ha a 
mojoXact Plus berendezés nem lett újratelepítve vagy másik gépjárműre áthe-
lyezve.

4. A Terep Kompenzáció képernyőben válassza ki azt az opciót, ami megfelel az 
Ön eszközének és körülményeinek, vagy ha nem kíván terep kompenzációt 
végrehajtani, ne válasszon ki egy opciót sem.

5. A terep kompenzációval történő folytatáshoz válassza a  gombot.

A Gépjármű Beállítások képernyőbe történő visszatéréshez és ahhoz, hogy ne 

hajtson végre terep kompenzációt, válassza a  gombot.
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6. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, vezessen egy sík területre, és 
teljesen állítsa le a járművet.

7. A terep kompenzációval történő folytatáshoz válassza a  gombot. Az operá-

tort arra kérik, hogy ne mozdítsa el a járművet, amíg az érzékelők hangolása 
folyik.
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8. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és forduljon meg a járművel 180o 

-ban és teljesen állítsa le a járművet ugyanazon a helyen, ahol korábban állt. 
Ennek végrehajtásához vegye figyelembe, hogy a gépjármű jobb első kereke 

hol parkol. Forduljon meg a járművel 180o -ban, és álljon meg pontosan azon a 
helyen, ahol a forduló előtt állt, így a jármű bal hátsó kereke ott fog parkolni, ahol 
korábban a jobb első kerék parkolt.

9. A terep kompenzációval történő folytatáshoz válassza a  gombot. Az operá-

tort arra kérik, hogy ne mozdítsa el a járművet, amíg az érzékelők hangolása 
folyik.
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10. Ha a hangolás befejeződött, válassza a  gombot a mojoXact Plus Tájékozás 

képernyővel történő folytatáshoz, ahogy alább látszik.

A visszatéréshez a kezdeti Terep Kompenzáció képernyőbe, válassza a  

gombot.

Amikor a mojoXact Plus Tájékozás képernyő megjelenik, az ábra mutatja, hogy a 
mojoXact Plus berendezés hogy van felszerelve a járműre, fektetve vagy az egyik 
oldalára állítva. Ez a Terep Kompenzáció folyamat során lett meghatározva.

A tájékozási érték az a fok, amit a mojoXact Plus eleje a gépjármű elejével bezár. A 
mojoXact Plus előlapja az, ahol az USB port és a SIM kártya nyílás elérhető (ezért 
a hátoldala pedig az, ahová az összes kábel csatlakoztatva van). Pl. ha a 
mojoXact Plus fektetve és 0 fokban van felszerelve a gépjármű elejéhez képest, így 
néz ki:
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Ha a mojoXact Plus fektetve és 90 fokban van felszerelve a gépjármű elejéhez 
képest, így néz ki:

Ha a mojoXact Plus az oldalára állítva és 45 fokban van felszerelve a gépjármű 
elejéhez képest, így néz ki:

Ha a mojoXact Plus az oldalára állítva és 180 fokban van felszerelve a gépjármű 
elejéhez képest, így néz ki:
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4.3 Szerszám Beállítás

Áttekintő A szerszám beállítás lehetővé teszi a gépkezelőnek, hogy konfigurálja annak a szer-
számnak a méretét, amelyik esetleg a járműhöz van kapcsolva. Ezek a méretek tipi-
kusan a szerszám szélessége és külpontossága a gépjármű keréknyomának 
középvonalától.

Szerszám beállítás 
lépésről lépésre

A szerszám méretek konfigurálásához a következő lépéseket kell végrehajtani:

5. Ha a szerszám külpontos a gépjármű egyik oldalán, ami azt jelenti, hogy nem a 
középen van a jármű mögött, pipálja be az Implement Offset (Szerszám Külpon-
tosság) jelölőnégyzetet.

A Szerszám Külpontosság mező fog megjelenni.

11. A mojoXact Plus Tájékozás képernyőben vigye be a mojoXact Plus tájéko-
zását.

12. A terep kompenzáció befejezéséhez és a fő navigációs képernyőbe történő 

visszatéréshez válassza a  gombot.

A Gépjármű Beállítások menübe történő visszatéréshez válassza a  

gombot.

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Beállítások gombot.

A Beállítások menü fog megjelenni.

2. A Beállítások menüben válassza a Gépjármű Beállítások 
gombot.

A Gépjármű Beállítások menü fog megjelenni.

3. A Gépjármű Beállítások menüben válassza a Szerszám Beállí-
tások gombot.

A Szerszám Beállítások képernyő fog megjelenni.

4. Az Implement Width (Szerszám Szélesség) mezőbe vigye be a szerszám teljes 
szélességét (ahogy az ábrán látszik).
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Ahogy az ábra mutatja, a szerszám külpontosság a gépjármű közepe és a szer-
szám közepe közötti távolság. Ha a szerszám a gépjármű középvonalától 
jobbra külpontos (ha a menetirány felé nézünk), a Szerszám Külpontosság 
értéke pozitív. Ha a szerszám a gépjármű középvonalától balra külpontos, a 
Szerszám Külpontosság értéke negatív.

6. Az értékek elfogadásához és a fő navigációs képernyőbe történő visszaté-

réshez válassza a  gombot.

Az értékek bármilyen változásának az elvetéséhez és a Gépjármű Beállítások 

menübe történő visszatéréshez válassza a  gombot.

Szerszám külpontosság jobbra Szerszám külpontosság balra

2.50 m 2.50 m

8.00 m8.00 m
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5 Auto-Irányítás

Áttekintő Az auto-irányítás a mojoXact Plus berendezés által felkínált fő funkció. Ez a fejezet 
magyarázza a következő témákat azoknál a rendszereknél, amelyekben a 
mojoXact Plus együtt van használva egy harmadik fél által gyártott terminállal:

• az auto-irányítás státuszok és a gombok, amelyek ezeket tükrözik.

• a kormányzás biztonsági funkció, és hogy hogyan kell azt be- és kikapcsolni.

• hogyan kell be- és kikapcsolni az auto-irányítást.

• hogyan kell kiválasztani, beállítani és kalibrálni egy steer kit-et (irányítás kész-
letet).

• állandó bekapcsolás és fordított kormányzási funkciók.

• az auto-irányítás teljesítményének hangolása.

• az auto-irányítás tesztelése.

Az auto-irányítási funkciókra vonatkozó információkért, ha a mojoXact Plus egy 
Leica mojo3D készülékkel együtt van használva, nézze át a Leica mojo3D Felhasz-
nálói Kézikönyvét.

5.1 Auto-Irányítás Bekapcsolás

Auto-irányítás 
státusz

Az auto-irányítás gomb a fő navigációs képernyőben használható arra, hogy bekap-
csolja és kikapcsolja az auto-irányítást. Ennek a gombnak a színe is jelzi az auto-
irányítás aktuális státuszát.

5.1.1 Kormányzás Biztonsági Funkció

A Kormányzás funkció egy biztonsági eszköz, aminek célja, hogy megelőzze az auto-
matikus vezérlés véletlen bekapcsolását olyankor, amikor annak nem szabadna 
bekapcsolva lennie: pl. amikor a jármű közúton halad, vagy amikor akadályok között 

dolgozik. A kormányzás akkor aktív, amikor az auto-irányítás gomb piros, .

• Piros: A kormányzás aktív és az auto-irányítás nem kapcsolható 
be addig, amíg a kormányzás nincs kikapcsolva.

• Narancs: A kormányzás ki van kapcsolva, de az auto-irányítás 
bekapcsolásához nincsenek meg a feltételek, és az auto-irányí-
tást nem lehet bekapcsolni. Az állandó bekapcsolás nincs beéle-
sítve.

• Sárga: A kormányzás ki van kapcsolva, és az auto-irányítás 
készen áll, de nincs megfelelően bekapcsolva. Ha a kormányzás 
gombra koppint, a rendszer azonnal auto-irányítással fog 
működni, mert minden bekapcsolási feltétel teljesül.

• Zöld egy Szünet jellel: Az auto-irányítás be van élesítve, de nem 
aktív, mert a gépjármű nem mozog, vagy a bekapcsolási felté-
telek nem teljesülnek.

• Zöld: Az auto-irányítás be van kapcsolva, és a jármű automati-
kusan van irányítva.



52 Auto-Irányítás, Leica mojoXact Plus

A Kormányzás 
Bekapcsolása

A kormányzás bekapcsolásához a következőlépéseket kell végrehajtani:

A Kormányzás 
Kikapcsolása

A kormányzást akkor lehet kikapcsolni, ha az irányítás készlet (steer kit) helyesen 
van konfigurálva és aktívan kommunikál.

 

A Kormányzás 
Kikapcsolása

A kormányzás kikapcsolásához a következő lépéseket kell végrehajtani:

5.1.2 Előzetes Feltételek az Auto-Irányítás Bekapcsolásához

Az auto-irányítás bekapcsolásához szükséges feltételek a használatban levő 
irányítás készlettől függenek.  A következő egy tipikus példa azokra a szükséges 
feltételekre, amelyeknek meg kell felelni, mielőtt az automatikus irányítás műkö-
désbe léphet:

• Az irányítás készlet megfelelően van csatlakoztatva és konfigurálva

• A kormányzás ki van kapcsolva

• Az útvonal be van állítva

• A távolság az útvonalhoz kevesebb, mint 6 m

• Az orrirány 45 fokon belül van az útvonalhoz képest

• Az utazósebesség gyorsabb, mint 1 km/h

• Az utazósebesség nem gyorsabb, mint 30 km/h

5.1.3 Az Auto-Irányítás Bekapcsolása

Biztosítva a szükséges előzetes feltételeket az irányítás készlethez, az auto-
irányítás bekapcsolható az alábbi lépések végrehajtásával:

2. Az auto-irányítás gomb zöldre változik, jelezve, hogy az auto-irányítás be van 
kapcsolva, és a gépjármű automatikus irányítás alá kerül.

 Más módszerek is elérhetők az irányítás bekapcsolásához, és ezek az 
irányítási készlettől függenek.

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Kormányzás gombot.

A kormányzás bekapcsol, és a Kormányzás gomb megváltozik, 

egy zárt lakat lesz rajta, . Az auto-irányítás gomb pirosra 

változik.

1. Amikor az auto-irányítás gomb piros, válassza a kormányzás 
gombot.

A kormányzás ki lesz kapcsolva, és a kormányzás gomb megvál-

tozik, egy nyitott lakat lesz rajta, . Az auto-irányítás gomb 

olyan színre változik, ami az aktuális státuszát tükrözi. 

1. A fő navigációs képernyőben válassza az auto-irányítás 
gombot, amikor az sárga.
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5.1.4 Az Auto-Irányítás Kikapcsolása

Az auto-irányítás kikapcsolásához a következő lépések egyikét kell végrehajtani:

VAGY

 Más módszerek is elérhetőek az irányítás kikapcsolásához, és ezek a 
módszerek a használt irányítás készlettől függenek.

5.2 Irányítás Készlet Választás és Beállítás

Általános Bemutatás Ez a szakasz leírja, hogyan kell kiválasztani és beállítani egy irányítás készletet, és 
elhárítani a problémákat, amelyek esetlegesen felmerülnek.

Egy irányítás készlet 
kiválasztása és beál-
lítása lépésről 
lépésre

Egy Irányítás Készlet kiválasztásához és beállításához a következő lépéseket kell 
végrehajtani:

1. A fő navigációs képernyőben válassza az auto-irányítás 
gombot, amikor az zöld.

Az auto-irányítás gomb sárga vagy narancs színűre változik, 
jelezve, hogy az auto-irányítás ki van kapcsolva, és a gépjármű 
nem lesz tovább automatikusan irányítva.

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Kormányzás gombot.

Az auto-irányítás gomb pirosra változik, jelezve, hogy a 
kormányzás be van kapcsolva, a kormányzás gomb pedig úgy 

változik meg, hogy egy zárt lakat lesz rajta, , és az auto-

irányítás ki lesz kapcsolva. 

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Beállítások gombot.

A Beállítások menü fog megnyílni.

2. Válassza az Irányítás Beállítások gombot.

Az Irányítás Beállítások menü fog megnyílni.
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3. Válassza az Irányítás Készlet Beállítás gombot.

A Setup Steer Kit (Irányítás Készlet Beállítás) képernyő fog 
megnyílni.

4. Válassza ki a megfelelő irányítás készletet a listából.

5. A választás elfogadásához és a beállítási eljárással történő folytatáshoz 

válassza a  gombot. A következő megjelenő képernyő attól függ, hogy 

milyen irányítás készlet került kiválasztásra.

A választás törléséhez és az Irányítás Beállítások menübe történő visszaté-

réshez válassza a  gombot.

6. Ha a Manufacturer (Gyártó) képernyő megjelenik, (majd ezt követi a Modell 
képernyő), tegye meg a megfelelő választást a Gyártók listájából és azután a 
Modellek listájából.

7. A választás elfogadásához és a beállítási eljárással történő folytatáshoz 

válassza a  gombot. Az Irányítás Készlet Státusz képernyő fog megjelenni.

A visszatéréshez az Irányítás Beállítások menübe válassza a  gombot.
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8. A Steering Kit Status képernyőben mind a CAN Bus Connected (CAN Bus Csat-
lakoztatva), mind a Steering Kit Active (Irányítás Készlet Aktív) jelzők mellett a 

bal oldalon egy  ikonnak kell lennie. Ha nincsenek, akkor diagnosztizálni 

kell a problémákat és meg kell oldani őket, máskülönben nem lesz lehetséges 
az auto-irányítás bekapcsolása. A javaslatokért nézze át az "5.2.1 Irányítás 
Készlet és CAN Bus Problémák Hibaelhárítás" részt.

9. Az irányítás készlet beállításával történő folytatáshoz válassza a  gombot. 

A következő megjelenő képernyő a kiválasztott irányítás készlettől függ.

Az előző képernyőbe történő visszatéréshez válassza a  gombot.

Amikor az Irányítás Konfiguráció képernyő megjelenik, a gépkezelőnek lehető-
sége van megírni az irányító kontroller konfigurációját. Óvatosan kell eljárni, 
mielőtt konfigurációt írna az irányítás kontrollerhez, meg kell bizonyosodni arról, 
hogy az irányítás kontroller nem tartalmaz olyan konfigurációt, amire még 
szükség van, mivel a konfigurációs művelet elküldése felül fogja írni a meglevő 
konfigurációt a kontrolleren a gyári alapértelmezett beállításokkal.

10. Ha az Irányítás Konfiguráció képernyő megjelenik, és Ön biztos abban, hogy az 
irányítás kontrollerhez szükséges konfigurációt írni, válassza a Configure 
(Konfiguráció) pontot a listából.  

Ha Ön bizonytalan abban, hogy az irányítás kontrollerhez szükséges-e konfigu-
rációt írni, vagy tudja, hogy az irányító kontroller konfigurálva van, válassza a 
Skip (Átugrás) pontot a listából

11. Az irányító készlet beállításával történő folytatáshoz válassza a  gombot. 

Egy üzenet fogja Önt tájékoztatni arról, hogy a konfiguráció sikeresen át lett-e 
küldve az irányító kontrollernek. A következő megjelenő képernyő a kiválasztott 
irányítás készlettől függ.

Az Irányítás Készlet Státusz képernyőbe történő visszatéréshez válassza a 

 gombot.

Ha a Steer Kit Options (Irányítás Készlet Opciók) képernyő megjelenik, az itt 
rendelkezésre álló opciók a kiválasztott irányítás készlet által támogatott funkci-
óktól függenek. Az Állandó Bekapcsolás és Fordított Kormányzási funkciók 
esetleg elérhetőek Az Állandó Bekapcsolásra és Fordított Kormányzási funkci-
ókra vonatkozó információkért nézze át az "5.4.1 Állandó Bekapcsolás és Fordí-
tott Kormányzás" részt.
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12. Az Állandó Bekapcsolás funkció engedélyezéséhez pipálja be a Stationary 
Engage jelölőnégyzetet.

13. A Fordított Kormányzási funkció engedélyezéséhez pipálja be a Reverse Stee-
ring jelölőnégyzetet. Vegye figyelembe, hogyha a Fordított Kormányzás enge-
délyezett, akkor az Állandó Bekapcsolás automatikusan engedélyezésre kerül, 
mert a Fordított Kormányzás megkívánja az Állandó Bekapcsolás engedélye-
zettségét. Visszafelé is igaz, vagyis ha az Állandó Bekapcsolás funkció le van 
tiltva, akkor a Fordított Kormányzás is automatikusan kikapcsolásra kerül.

14. Igazítsa a Stationary Engage Time Limit (Állandó Bekapcsolási Idő Határ) 
értéket az Ön rendszeréhez, ha szükséges.

15. Néhány irányítás készlet esetén a beállítás most már teljes, és Ön vissza lesz 

irányítva a fő navigációs képernyőbe, ahol a  gombot kell kiválasztania. Más 

irányítás készletek esetén a Steering Calibration (Irányítás Kalibráció) képernyő 
fog megjelenni.

Bármely beállítás törléséhez és az előző képernyőbe történő visszatéréshez 

válassza a  gombot.

16. Ha az Irányítás Kalibráció képernyő megnyílik, vezesse a gépjárművet egy 
olyan  helyre, ahol végre tud hajtani egy olyan fordulást, ahol véghelyzetig 
kormányozza a kerekeket, azaz a terület akadályoktól mentes. Párbeszédab-
lakok sorozata fog megnyílni, amelyek végig fogják vezetni Önt az irányítás 
kalibráció folyamatán. A megjelenő képernyők a kiválasztott és konfigurált 
irányítás készlettől függenek. Az alábbi egy példa az irányítás készlet kalibrá-
ciós folyamatára.
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17. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és vezessen 4 km/h sebes-
séggel az irányítás kalibráció végrehajtásához.

Amikor már 4 km/h sebességgel halad és készen áll arra, hogy az irányítás 

készlet kalibrációjával folytassa, válassza a  gombot. A következő irányítás 

kalibrációs képernyő fog megnyílni.

Az Irányítás Beállítások menübe történő visszatéréshez és az irányítás készlet 

kalibráció félbehagyásához válassza a  gombot.
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18. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és fordítsa el a kerekeket 
véghelyzetig balra.

Az irányítás készlet kalibrációjával történő folytatáshoz válassza a  gombot. 

A Progress of Adjustment (Igazítási Folyamat) képernyő jelenik meg, mutatva 
az irányítás kalibráció ezen szakaszának folyamatát. 

Ha befejeződött, a következő irányítás kalibráció képernyő fog megjelenni.

Az Irányítás Beállítások menübe történő visszatéréshez és az irányítás készlet 

kalibráció félbehagyásához válassza a  gombot.



Leica mojoXact Plus, Auto-Irányítás 59

19. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és fordítsa el a kerekeket 
véghelyzetig jobbra.

Az irányítás készlet kalibrációjával történő folytatáshoz válassza a  gombot. 

A Progress of Adjustment (Igazítási Folyamat) képernyő jelenik meg, mutatva 
az irányítás kalibráció ezen szakaszának folyamatát. Ha befejeződött, a követ-
kező irányítás kalibráció képernyő fog megjelenni.

Az Irányítás Beállítások menübe történő visszatéréshez és az irányítás készlet 

kalibráció félbehagyásához válassza a  gombot.
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20. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és hozza középre a kerekeket.

Az irányítás készlet kalibrációjával történő folytatáshoz válassza a  gombot. 

A Progress of Adjustment (Igazítási Folyamat) képernyő jelenik meg, mutatva 
az irányítás kalibráció ezen szakaszának folyamatát. 

Ha befejeződött, a következő irányítás kalibráció képernyő fog megjelenni.

Az Irányítás Beállítások menübe történő visszatéréshez és az irányítás készlet 

kalibráció félbehagyásához válassza a  gombot.

21. Az irányítás készlet kalibráció befejezéséhez és a fő navigációs képernyőbe 

történő visszatéréshez válassza a  gombot.

Az Irányítás Beállítások menübe történő visszatéréshez és az irányítás készlet 

kalibráció félbehagyásához válassza a  gombot.

22. Tesztelje le az auto-irányítás funkciót, hogy az a vártnak megfelelően működik-
e. Nézze át az "5.6 Az Auto-Irányítás Tesztelése" részt.
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5.2.1 Irányítás Készlet és CAN Bus Problémák Hibaelhárítás

Ha az Irányítás Készlet Státusz képernyő jelzi, hogy probléma merült fel akár a CAN 
Bus csatlakozással, akár az Irányítás Készlettel, akár mindkettővel egyszerre, elle-
nőrizze le a következőket:

• a konfigurációban kiválasztott irányítás készlet megfelel annak az irányítás 
készletnek, ami fizikailag is fel van telepítve a gépjárműre.

• az irányítás készlet kábel helyesen van csatlakoztatva a mojoXact port bővítő 
kábeléhez.

• az irányítás készlet áram alá van helyezve és be van kapcsolva.

5.3 Irányítás Készlet Státusz

Az információk nem állnak rendelkezésre mindegyik irányítás készletnél, és az, 
hogy mi áll rendelkezésre, mi kerül kijelzésre, a konfigurált irányítás készlettől függ. 
Az Irányítás Beállítások menüben levő Irányítás Készlet Információs gomb csak 
akkor elérhető, ha a felkonfigurált irányítás készletnek vannak elérhető információi.

Irányítás készlet 
információk lépésről 
lépésre

Az aktuálisan konfigurált irányítás készlet megkereséséhez a következő lépéseket 
kell végrehajtani:

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Beállítások gombot.

A Beállítások menü fog megjelenni.

2. Válassza az Irányítás Beállítások gombot.

Az Irányítás Beállítások menü fog megjelenni.

3. Válassza az Irányítás Készlet Információ gombot.

Az Irányítás Készlet Információs képernyő fog megjelenni. A 
megjelenő információk az aktuálisan felkonfigurált irányítás kész-
lettől függenek.

4. A fő navigációs képernyővel történő folytatáshoz válassza a  gombot.

Az Irányítás Beállítások menübe történő visszatéréshez válassza a  

gombot.
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5.4 Irányítás Készlet Kalibráció

 Az irányítás készlet kalibrációjához 4 km/h sebességgel kell vezetni a 
gépjárművet, és képesnek kell lenni elfordítani azt véghelyzetig balra és 
jobbra. Bizonyosodjon meg arról, hogy a gépjármű olyan helyen van, ahol 
lehetséges ennek végrehajtás, és nincsenek akadályok.

Irányítás készlet 
kalibráció lépésről 
lépésre

Az irányítás készlet kalibrációjához a következő lépéseket kell végrehajtani:

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Beállítások gombot.

A Beállítások menü fog megjelenni.

2. Válassza az Irányítás Beállítások gombot.

Az Irányítás Beállítások menü fog megjelenni.

3. Válassza az Irányítás Készlet Kalibráció gombot.

Az Irányítás Készlet Kalibráció képernyő fog megjelenni.

4. Vezesse a gépjárművet egy olyan biztonságos helyre, ahol végre tud hajtani 
egy olyan fordulást, ahol véghelyzetig kormányozza a kerekeket, azaz a terület 
akadályoktól mentes. Párbeszédablakok sorozata fog megnyílni, amelyek végig 
fogják vezetni Önt az irányítás kalibráció folyamatán. A megjelenő képernyők a 
kiválasztott és konfigurált irányítás készlettől függenek. Az alábbi egy példa az 
irányítás készlet kalibrációs folyamatára.

5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és vezessen 4 km/h sebes-
séggel az irányítás kalibráció végrehajtásához.

Amikor már 4 km/h sebességgel halad és készen áll arra, hogy az irányítás 

készlet kalibrációjával folytassa, válassza a  gombot. A következő irányítás 

kalibrációs képernyő fog megnyílni.

Az Irányítás Beállítások menübe történő visszatéréshez és az irányítás készlet 

kalibráció félbehagyásához válassza a  gombot.
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6. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és fordítsa el a kerekeket 
véghelyzetig balra.

Az irányítás készlet kalibrációjával történő folytatáshoz válassza a  gombot. 

A Progress of Adjustment (Igazítási Folyamat) képernyő jelenik meg, mutatva 
az irányítás kalibráció ezen szakaszának folyamatát. 

Ha befejeződött, a következő irányítás kalibráció képernyő fog megjelenni.

Az Irányítás Beállítások menübe történő visszatéréshez és az irányítás készlet 

kalibráció félbehagyásához válassza a  gombot.



64 Auto-Irányítás, Leica mojoXact Plus

7. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és fordítsa el a kerekeket 
véghelyzetig jobbra.

Az irányítás készlet kalibrációjával történő folytatáshoz válassza a  gombot. 

A Progress of Adjustment (Igazítási Folyamat) képernyő jelenik meg, mutatva 
az irányítás kalibráció ezen szakaszának folyamatát. 

Ha befejeződött, a következő irányítás kalibráció képernyő fog megjelenni.

Az Irányítás Beállítások menübe történő visszatéréshez és az irányítás készlet 

kalibráció félbehagyásához válassza a  gombot.
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8. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és hozza középre a kerekeket.

Az irányítás készlet kalibrációjával történő folytatáshoz válassza a  gombot. 

A Progress of Adjustment (Igazítási Folyamat) képernyő jelenik meg, mutatva 
az irányítás kalibráció ezen szakaszának folyamatát. 

Ha befejeződött, a következő irányítás kalibráció képernyő fog megjelenni.

Az Irányítás Beállítások menübe történő visszatéréshez és az irányítás készlet 

kalibráció félbehagyásához válassza a  gombot.

9. Az irányítás készlet kalibráció befejezéséhez és az Irányítás Beállítások 

menübe történő visszatéréshez válassza a  gombot.

Az Irányítás Beállítások menübe történő visszatéréshez és az irányítás készlet 

kalibráció félbehagyásához válassza a  gombot.

10. Tesztelje le az auto-irányítás funkciót, hogy az a vártnak megfelelően működik-
e. Nézze át az "5.6 Az Auto-Irányítás Tesztelése" részt.
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5.4.1 Állandó Bekapcsolás és Fordított Kormányzás

Áttekintő A mojoXact Plus támogatja az állandó bekapcsolást, ami lehetővé teszi az auto-
irányítás rendszernek a bekapcsolását, mielőtt a gépjármű elmozdulna. Ez lehetővé 
teszi a gépkezelőnek, hogy más feladatokra koncentráljon, amikor a gépjármű 
elindul. Az állandó bekapcsolás lehetővé teszi még azt is, hogy a jármű megálljon 
egy pillanatra, majd újra elinduljon anélkül, hogy a gépkezelőnek manuálisan újra 
kellene indítania az auto-irányítás rendszert.

A fordított kormányzás lehetővé teszi a gépkezelőnek az auto-irányítás rendszer 
bekapcsolását, ha a jármű hátrafelé halad. A fordított kormányzást néhány 
mojoXact Plus irányítási platform és gépjármű támogatja.

 A fordított kormányzás csak ez egyenes útvonal típusoknál engedélye-
zett, mint pl. AB Párhuzamos Vezérlés és A+ Orrirány Vezérlés.

 Az állandó bekapcsolás automatikusan ki fog kapcsolni, ha a gépjármű 
egy konfigurált időtartam elteltével sem mozdul. Alapértelmezés szerint 
ez az időtartam 15 másodperc, de felkonfigurálható 1 és 30 másodperc 
közé.

 A fordított kormányzás engedélyezése megkívánja az állandó bekap-
csolás engedélyezettségét. Ez lehetővé teszi a gépkezelőnek, hogy auto-
irányítást használjon amikor előrefelé vezet, aztán megálljon, majd 
visszafelé vezessen, és a gépjármű továbbra is auto-irányítással haladjon 
anélkül, hogy a gépkezelőnek manuálisan újra kellene indítania az auto-
irányítási funkciót. A gépkezelő ezután megállhat, előrefelé mehet újra, és 
az auto-irányítás továbbra is bekapcsolva marad. Ezt többször is meg 
lehet ismételni anélkül, hogy a gépkezelőnek újra kellene indítania az 
auto-irányítást.

Állandó bekap-
csolás használata 
lépésről lépésre

Ha egyszer az Állandó Bekapcsolás engedélyezve lett, az auto-irányítást be lehet 
élesíteni még a jármű elindulása előtt. Az állandó bekapcsolás használatához a 
következő lépéseket kell végrehajtani:

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a kormányzás ki van kapcsolva (lásd az 
"5.1.1 Kormányzás Biztonsági Funkció" részt).

2. Bizonyosodjon meg róla, hogy az útvonal be van állítva vagy be van töltve az 
auto-irányításhoz (lásd a "7 Vezérlés" fejezetet).

3. Mialatt még a gépjármű áll, koppintson a  gombra.

Az auto-irányítás gomb zöldre változik, és egy szünet szimbólum lesz rajta, ami 
jelzi, hogy az auto-irányítás be van élesítve, de nincs bekapcsolva.

4. Induljon el a járművel.

Az auto-irányítás rendszer automatikusan be fog kapcsolni, ha a gépjármű elég 
közel kerül az útvonalhoz, és nem túl meredeken támadja azt, valamint az auto-
irányítás gomb zöldre változik (de nem lesz szünet szimbólum rajta). Máskü-
lönben az auto-irányítás várni fog addig, amíg ezek a feltételek nem teljesülnek 
a bekapcsolás előtt.
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 Ha a gépjármű nem mozdul meg mielőtt az állandó bekapcsoláshoz 
rendelt időhatár lejárna, vagy az auto-irányítás bekapcsolási feltételei 
nem teljesülnek az időhatár előtt, az állandó bekapcsolás hatástalanítva 
lesz és az auto-irányítás gomb ilyenre változik: .

A fordított 
kormányzás haszná-
lata lépésről lépésre

A fordított kormányzás lehetővé teszi a gépkezelőnek, hogy előrefelé vezesse a 
járművet, azután visszafelé, majd előrefelé megint anélkül, hogy manuálisan újra be 
kellene kapcsolnia az auto-irányítást. A fordított kormányzás megkívánja, hogy az 
állandó bekapcsolás engedélyezve legyen. Az állandó bekapcsolás engedélyezése 
nélkül az auto-irányítási rendszer ki fog kapcsolni, mivel a gépjármű lelassul az 
előrefelé és a visszafelé mozgás között.

A fordított kormányzás használatához a következő lépéseket kell végrehajtani:

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy az alábbi fordított kormányzás feltételek telje-
sülnek:

• a gépjármű kevesebb, mint 1 (egy) méterre van a vonaltól.

• a gépjármű kisebb szög alatt támadja a vonalat, mint 20 fok.

• a gépjármű kisebb sebességgel halad, mint 10 km/h.

• az állandó bekapcsolás engedélyezve van.

• a fordított kormányzás engedélyezve van.

2. Kapcsolja be az auto-irányítást, amikor visszafelé vezet.

VAGY

Ha az auto-irányítás be van kapcsolva mialatt a gépjármű előrefelé halad, és a 
gépjármű egy AB vagy A+ orrirány útvonalon van, és az állandó bekapcsolás 
engedélyezve van, akkor a fordított kormányzást használni lehet majd a vissza-
felé vezetéskor, biztosítva azt, hogy kevesebb idő fog eltelni az előrefelé és a 
visszafelé mozgás között, mint az állandó bekapcsoláshoz rendelt időhatár.

A gépjármű vezethető az előrefelé és visszafelé irány között annyiszor, ahányszor 
csak szükséges, és az auto-irányítási rendszer bekapcsolva fog maradni mind-
addig, amíg a gépjármű hosszabb időre meg nem áll, mint az állandó bekapcso-
láshoz rendelt időhatár.

5.5 Auto-Irányítási Teljesítmény Hangolása

Általános informá-
ciók

A mojoXact Plus berendezés hangolása előre be van töltve, az Ön által kiválasztott 
gépjármű/irányítás készlet típusán alapul, és egy ésszerű kiindulópontja a hangolás 
finomításának.   A rendszer hangolásának a finomításához négy paraméter létezik:

• Érzékenység

• Agresszivitás

• Túllépés

• Sebesség Igazítás

 Az optimális teljesítményhez a rendszer hangolását finomítani kell az Ön irányítás 
készletének/járművének megfelelően.



68 Auto-Irányítás, Leica mojoXact Plus

 Az auto-irányítást be kell kapcsolni a hangolási eljárás alatt, így Ön a változások 
eredményét azonnal láthatja, és a jármű sebességének 5 km/h értéknek kell lennie.

5.5.1 Hangolási Eljárás

Az irányítás hango-
lása lépésről lépésre

A hangolási beállításoknak az auto-irányításhoz történő igazításához a következő 
lépéseket kell végrehajtani:

5.5.2 Érzékenység

Magyarázat Az érzékenység vezérli a sebességet, amivel a jármű fordul és azt, hogy mennyire 
lesz érzékeny az irányítás, amikor a vonalon halad. Az érzékenység az egyetlen 
paraméter, amit Önnek kell beállítania (a jövőben) ahhoz, hogy a vezérlési teljesít-
ményt adaptálja az aktuális munkakörülményekhez, miután a hangolás finomítását 
már elvégezte 

Az érzékenység 50% és 150% közé állítható be. A szabványos beállítás 100%. Álta-
lában nagyobb érzékenységhez kisebb utazási sebesség tartozik, alacsonyabb 
érzékenységhez pedig nagyobb sebesség.

1. A főnavigációs képernyőben koppintson a Beállítások gombra.

A Beállítások menü fog megjelenni.

2. Válassza az Irányítás Beállítások gombot.

Az Irányítás Beállítások menü fog megjelenni.

3. Válassza a Hangolás gombot. 

A hangolás varázsló első képernyője (Érzékenység) fog megje-
lenni.

• Mind a négy hangolási beállítás igazítható vagy közvetlenül az 
új érték bevitelével, vagy a - gomb használatával csökkenthető 
az érték, vagy a + gomb használatával növelhető az érték.

• Mindegyik beállítás egy tartománnyal van megadva 50-től 
150-ig.

• Az auto-irányítás teljesítménye a képernyő jobb kéz felőli 
oldalán levő panelen látható.

• A hangolás beállítási értékének elfogadásához és a varázs-
lóban a következő hangolási beállításhoz történő továbblé-

péshez válassza a  gombot.

• Az új hangolási érték törléséhez és az előző képernyőbe 

történő visszatéréshez válassza a  gombot.

• Az auto-irányítás be/kikapcsolható bármelyik hangolási képer-
nyőből.
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Az érzékenység 
beállítása lépésről 
lépésre

1. A hangolás varázsló Sensitivity (Érzékenység) képernyőjének úgy kell megje-
lennie, ahogy alul látszik.

2. Az érzékenység beállításához vigye be az új értéket közvetlenül a mezőbe, 
vagy használja a - gombot az érték csökkentéséhez, a + gombot pedig az érték 
növeléséhez.

3. Az érzékenység értékének elfogadásához és a varázslóban a következő 

hangolási képernyőbe történő továbblépéshez válassza a  gombot.

Az érzékenység értékét érintő változások törléséhez és az Irányítás Beállítások 

menübe történő visszatéréshez válassza a  gombot. 

5.5.3 Agresszivitás

Magyarázat Az agresszivitás fogja vezérelni azt a sebességet, amivel a jármű a vonalat támadja, 
és hogy az mennyire fogja jól tartani a vonalat.

Az agresszivitás 50% és 150% közé állítható be. A szabványos beállítás 100%.

A különbözőérzékenységi beállítások, és 
hogy azok hogyan közelítik meg a 
munkavégzés vonalát: 150%

100% 50%

mojoRTK_011

A különböző agresszivitás beállítások, 
és hogy azok hogyan közelítik meg a 
munkavégzés vonalát:

150%
100%

50%

mojoRTK_012
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Az agresszivitás 
beállítása lépésről 
lépésre

1. A hangolás varázsló Agressiveness (Agresszivitás) képernyőjének úgy kell 
megjelennie, ahogy alul látszik.

2. Az agresszivitás beállításához vigye be az új értéket közvetlenül a mezőbe, 
vagy használja a - gombot az érték csökkentéséhez, a + gombot pedig az érték 
növeléséhez.

3. Az agresszivitás értékének elfogadásához és a varázslóban a következő 

hangolási képernyőbe történő továbblépéshez válassza a  gombot.

Az agresszivitás értékét érintő változások törléséhez és hangolás varázsló 

Érzékenység képernyőjébe történő visszatéréshez válassza a  gombot. 

5.5.4 Túllépés

Magyarázat A túllépés érték fogja vezérelni azt a sebességet, amivel a jármű a vonalon marad, 
és azt a sebességet, amivel a jármű kanyarodni fog, ahogy közeledik a vonalhoz. 
Egy alacsony érték azt fogja okozni, hogy a jármű tovább marad távol a vonaltól, 
mialatt egy nagyobb érték azt okozza, hogy a jármű gyorsan megközelíti a vonalat, 
és lehetőleg a vonalon fog haladni.

A túllépés 50% és 150% közé állítható be. A szabványos beállítás 100%.

A különböző túllépés beállítások, és 
hogy azok hogyan közelítik meg a 
munkavégzés vonalát: 150%

100%

50%

mojoRTK_013
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A túllépés beállítása 
lépésről lépésre

1. A hangolás varázsló Overshoot (Túllépés) képernyőjének úgy kell megjelennie, 
ahogy alul látszik.

2. A túllépés beállításához vigye be az új értéket közvetlenül a mezőbe, vagy 
használja a - gombot az érték csökkentéséhez, a + gombot pedig az érték növe-
léséhez.

3. A túllépés értékének elfogadásához és a varázslóban a következő hangolási 

képernyőbe történő továbblépéshez válassza a  gombot.

A túllépés értékét érintő változások törléséhez és hangolás varázsló Agresszi-

vitás képernyőjébe történő visszatéréshez válassza a  gombot. 

5.5.5 Sebesség Igazítás

Magyarázat A sebesség igazítást arra kell használni, hogy finoman behangolja a vezérlőrend-
szer teljesítményét a nagyobb sebességekhez, mint az 5 km/h hangolási sebesség. 
Tipikusan a jármű oldaltól oldalig nagyobb sebességen van vezérelve, és ez felold-
ható a sebesség igazítás csökkentésével. Ha a jármű nem tartja jól a vonalat a 
kívánt sebességen, akkor növelje a sebesség igazítást.

A sebesség igazítás 50% és 150% közé állítható be. A szabványos beállítás 100%.

A sebesség igazításnak nincs hatása 5 km sebességen vagy az alatt.



72 Auto-Irányítás, Leica mojoXact Plus

A sebesség igazítás 
beállítása lépésről 
lépésre

1. A hangolás varázsló Speed Adjust (Sebesség Igazítás) képernyőjének úgy kell 
megjelennie, ahogy alul látszik.

2. A Sebesség Igazítás beállításához vigye be az új értéket közvetlenül a mezőbe, 
vagy használja a - gombot az érték csökkentéséhez, a + gombot pedig az érték 
növeléséhez.

3. A sebesség igazítás értékének elfogadásához és a hangolás varázsló befejezé-

séhez, a fő navigációs képernyőbe történő visszatéréshez válassza a  

gombot.

A sebesség igazítás értékét érintő változások törléséhez és a hangolás varázsló 

Túllépés képernyőjébe történő visszatéréshez válassza a  gombot. 

5.5.6 Hangolási Ötletek

Általános hangolási 
ötletek

Amikor a hangolást végzi, minden paramétert egyenként kell kezelnie, még akkor is, 
ha azok között esetleg kölcsönhatás van.

Amikor a következőkhöz hangol:

• fordulási sebesség és rántás a vonalon, használja az Érzékenységet.

• vonaltartás, oszcillációk és vonal elérési sebesség, használja az Agresszivi-
tást.

• túllépés vagy kihagyás mennyisége, használja a Túllépést.

• sebesség változás, használja a Sebesség Igazítást.

Javasoljuk ezeknek a paramétereknek a beállítását és tesztelését 5 km/h sebes-
ségnél, amíg azok helyesek nem lesznek, és azután hangoljon a nagyobb sebes-
séghez csak a Sebesség Igazítás paramétert használva.

Mélyreható hango-
lási ötletek

Jelenség Megoldás

A jármű túl lassan közeledik a vonalhoz. Növelje az Agresszivitást.

A jármű túl gyorsan közeledik a vonalhoz, vagy 
a jármű rezeg, oszcillál.

Csökkentse az Agresszivitást.

A járműegyenesbe áll, mielőtt elérné a vonalat. Növelje a Túllépést.

A jármű túlmegy a vonalon, aztán visszatér a 
vonalra.

Csökkentse a Túllépést.
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5.6 Az Auto-Irányítás Tesztelése

Magyarázat Az irányítás tesztet azért végezzük el, hogy biztosak legyünk abban, hogy a 
vezérlés működik, és a gépjármű balra fordul, amikor a rendszer balra kormányzó 
impulzust küld, és a gépjármű jobbra fordul, amikor a rendszer jobbra kormányzó 
impulzust küld.

Az auto-irányítás tesztelése néhány irányítás készletnél elérhető funkció. Kétféle 
teszt áll rendelkezésre: Nyitott Hurok és Zárt Hurok Néhány irányítás készlet 
mindkét tesztet támogatja, néhány csak az egyiket. Az irányításnak bekapcsolva kell 
lennie a végrehajtáshoz bármelyik tesztnél, és a Felülbírálási érzékelőnek aktívnak 
kell lennie mindkét teszt alatt. Ha Ön a Zárt Hurok tesztet hajtja végre, az irányítás 
kalibrációt előbb el kell végeznie. Nézze át az "5.4 Irányítás Készlet Kalibráció" 
részt.

A Nyitott Hurok teszt:

• hagyja figyelmen kívül az összes érzékelőt, kivéve az Override (Felülbírálás) 
érzékelőt, ami azért használatos az irányítás készleteknél, hogy az ne adjon 
visszajelzést az érzékelőktől.

• NEM szükséges az irányítás készlet kalibrációja.

• NEM szükséges hozzá fix pozíció.

• lehetővé teszi, hogy a kormány szög érzékelő használata nélkül legyenek az 
irányítás készlet működtetői letesztelve. Ez nagyon hasznos a működtető 
irányának ellenőrzésénél és az ütközéstől ütközésig eltelt idő ellenőrzésénél.

A Zárt Hurok teszt:

• annak ellenőrzésére használatos, hogy a kerék szög érzékelő működik-e, és 
hogy bármely felhasználói paraméter jól van-e beállítva.

• vezérelni fogja a kerekeket a kívánt szögbe.

• nem szükséges hozzá az irányítás készlet kalibrációja.

• azoknál az irányítás készletekhez használatos, amelyek visszajelzést adnak az 
érzékelőktől.

A vezérlés teszt bármikor végrehajtható a következő esetekben: 

• az irányítás készlet először van telepítve, beállítva és kalibrálva.

• változást hajtottak végre az irányítás készlet beállításában.

• az irányítás készlet újra lett kalibrálva.

A jármű nagyon lassan fordul a vonal felé. Növelje az Érzékenységet.

A jármű nagyon agresszíven fordul a vonal 
felé, és rángatózik, amikor a vonalon van.

Csökkentse az Érzékenységet.

A jármű csak nagyobb sebességeknél rezeg, 
oszcillál.

Csökkentse a Sebesség Igazí-
tást.

A jármű nem tartja a vonalat, csak nagyobb 
sebességeknél.

Növelje a Sebesség Igazítást

Jelenség Megoldás
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 Az auto-irányítás tesztelése megkívánja a gépjármű balra és jobbra 
kormányzását. Bizonyosodjon meg róla, hogy olyan helyen van, ahol ez 
lehetséges, biztonságos, és nincsenek akadályok.

Az auto-irányítás 
funkció tesztelése 
lépésről lépésre

Az auto-irányítás funkció teszteléséhez a következő lépéseket kell végrehajtani:

Zárt hurok teszt 
példa

A következő lépések a Zárt Hurok irányítás teszthez valók: 

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Beállítások gombot.

A Beállítások menü fog megjelenni.

2. Válassza az Irányítás Beállítások gombot.

Az Irányítás Beállítások menü fog megjelenni. Ha a tesztelést 
nem támogatja a felkonfigurált irányítás készlet, akkor az Auto-
Irányítás Teszt gomb szürkévé válik és nem lehet kiválasztani.

3. Válassza az Auto-Irányítás Teszt gombot.

Az alább látható Steering Test (Irányítás Teszt) képernyő fog 
megjelenni.

Azoknál az irányítás készleteknél, amelyek mind a Nyílt Hurok, 
mind a Zárt Hurok tesztet támogatják, a képernyő mindkét opciót 
meg fogja jeleníteni. A Nyílt Hurok teszt végrehajtásához pipálja 
be az Open Loop Test jelölőnégyzetet, a Zárt Hurok teszt végre-
hajtásához pedig pipálja be a Closed Loop Test jelölőnégyzetet.

Azoknál az irányítás készleteknél, amelyek az irányítás tesz-
teknek csak az egyik fajtáját támogatják, a megjelenő képernyő 
vonatkozik a tesztre és megadja az utasításokat a végrehaj-
táshoz.

1. Az irányítás teszttel történő folytatáshoz válassza a  gombot. Az Irányítás 

Teszt figyelmeztető képernyő fog megjelenni.

Az irányítás teszt törléséhez és az Irányítás Beállítások menübe történő vissza-

téréshez válassza a  gombot.
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2. Ellenőrizze le, hogy a jármű kézi kormányzása biztonságos és kielégítő. 

3. Az irányítás teszttel történő folytatáshoz válassza a  gombot.

Az irányítás teszt törléséhez és visszatéréshez az Irányítás Beállítások menübe 

válassza a  gombot.

4. Ahogy az Irányítás Teszt képernyő kéri, állítsa le a járművet és hozza középre 
a kerekeket.

5. Az irányítás teszttel történő folytatáshoz válassza a  gombot.

Az irányítás teszt törléséhez és az Irányítás Beállítások menübe történő vissza-

téréshez válassza a  gombot.

6. Ha az auto-irányítás nincs bekapcsolva, a következő képernyő 
elmondja, hogy az Irányítás Készlet készen áll a bekapcsolásra. 

7. Az irányítás teszttel történő folytatáshoz válassza a  gombot.

Az irányítás teszt törléséhez és visszatéréshez a megelőző 

Irányítás Beállítások menübe válassza a  gombot.
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Az alábbi képernyő fog megjelenni.

8. Az irányítás bekapcsolásához válassza az Auto-irányítás 
Bekapcsolás gombot.

 Az auto-irányítás bármikor kikapcsolható a képernyőn levő 
bekapcsolás gomb kiválasztásával vagy a kormánykerék 
manuális elmozdításával.

9. Válassza a balra fordítás gombot, és ellenőrizze, hogy az 
irányítás balra fordítja-e a kormánykereket.

Ha a kormánykerék nem fordul el balra, a problémát javítani kell. 
Nézze át az "5.6.1 Irányítás Teszt Jelenségek Hibaelhárítás" 
részt.

10. Válassza a közép gombot, és ellenőrizze, hogy az irányítás elfor-
gatja a kormánykereket a középső pozícióba.

Ha a kormánykerék nem fordul el a középső pozícióba, a prob-
lémát javítani kell. Nézze át az "5.6.1 Irányítás Teszt Jelenségek 
Hibaelhárítás" részt.

11. Válassza a jobbra fordítás gombot, és ellenőrizze, hogy az 
irányítás jobbra fordítja-e a kormánykereket.

Ha a kormánykerék nem fordul el jobbra, a problémát javítani kell. 
Nézze át az "5.6.1 Irányítás Teszt Jelenségek Hibaelhárítás" 
részt.

12. Az irányítás tesztek befejezése után válassza a  gombot a visszatéréshez 

az Irányítás Beállítások menübe.

Ha a teszt sikeresen befejeződött, az auto-irányítás funkció készen áll a hasz-
nálatra. Ha bármelyik teszt sikertelen volt, a hibákat diagnosztizálni és javítani 
kell, és az auto-irányítás tesztet meg kell ismételni, mielőtt az auto-irányítást 
használná.
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5.6.1 Irányítás Teszt Jelenségek Hibaelhárítás

Ha olyan problémák lépnek fel az irányítás teszt alatt, mint pl. a kormánykerék nem 
fordul el a kívánt irányba, vagy nem tér vissza a középső pozícióba, ahogy várható 
volt:

• kalibrálja újra az irányítás készletet (nézze át az "5.4 Irányítás Készlet Kalib-
ráció" részt).

• ellenőrizze le, hogy a felkonfigurált irányítás készlet megfelel-e a fizikailag felte-
lepített irányítás készletnek.

• ellenőrizze le, hogy a kábelek az irányítás készlet és a mojoXact Plus beren-
dezés között helyesen vannak-e csatlakoztatva.

• ellenőrizze le, hogy az irányítás készlet helyesen van-e telepítve, kap-e áramot 
és be van-e kapcsolva.
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6 Korrekciós Források

Áttekintő A mojoXact Plus berendezést fel lehet úgy konfigurálni, hogy az alábbi korrekciós 
források egyikét használja a pozíció adatokhoz:

• GL1DETM - felkonfigurálható úgy, hogy az egyetlen forrás legyen a pozíciós 
adatokhoz a mojoXact Plus számára, a gépjárműre feltelepített GPS antennát 
használva, vagy biztonsági háttérként a pozíciós adatokhoz abban az esetben, 
ha a felkonfigurált korrekciós forrás meghibásodik.

• Hálózati RTK - egy hálózati szolgáltató által üzemeltetett permanens bázisállo-
másokat használ, és emiatt nincs szükség helyi bázisállomásra. A Hálózati RTK 
nagyon gyors konvergencia időket kínál más rendelkezésre álló korrekciós 
forrásokhoz képest. A Hálózati RTK bázisállomások felmérési minőségűek és 
fix helyzetben vannak felszerelve, évről évre felkínálva az ismételhetőséget.

• Belső Rádió (RTK Bázisállomás) - a egy helyi bázisállomást használ a pozí-
ciós adatokhoz.

• Külső Rádió - egy külső bázisállomást vagy egy UHF vagy VHF rádiót használ 
a pozíciós adatokhoz.

Ebben a fejezetben magyarázatra kerül mind a három korrekciós forrás, és az is, 
hogy hogyan kell őket konfigurálni, ha a mojoXact Plus berendezés egy harmadik 
fél által gyártott terminállal együtt van használva. Abban az esetben, ha a 
mojoXact Plus berendezés együtt van használva egy Leica mojo3D készülékkel, a  
korrekciós forrásokra vonatkozó információkért nézze át a Leica mojo3D Felhasz-
nálói Kézikönyvet.

6.1 GL1DE

Áttekintő A GL1DETM eszközt kétféle módon lehet együtt használni a mojoXact Plus beren-

dezéssel. Az első mód, amikor a GL1DETM a kizárólagos korrekciós forrás a pozí-

ciós adatokhoz. A második mód, amikor a GL1DETM biztonsági háttérként szolgál, 
ha a felkonfigurált korrekciós forrás (mint pl. Hálózati RTK vagy RTK Bázisállomás 
(Belső Rádió)) által sugárzott jel elvész. A jelvesztés bekövetkezhet a terep, a 
növényzet vagy interferencia miatt.

A mojoXact Plus berendezésnek GPS adatokat kell kapnia ahhoz, hogy a GL1DETM 

működjön. Ha a mojoXact Plus berendezés fogad GPS adatokat, a  ikon jelenik 

meg a fő navigációs képernyő Információs Területén. Kevesebb sáv jelenik meg, ha 

a kapcsolat gyenge. Ha nincs GPS kapcsolat, akkor a  ikon jelenik meg, és a 

problémát orvosolni kell:

• Ellenőrizze a GPS antennát és a kábeleket, nincsenek-e megsérülve. Ha 
bármelyik megsérült, ki kell cserélni őket.

• Ellenőrizze, hogy a GPS antenna nincs-e árnyékolva, és bizonyosodjon meg 
róla, hogy akadálymentes a kilátás az égre.

• Ha még mindig nincs GPS kapcsolat, indítsa újra a mojoXact Plus berendezést.
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A GL1DETM felkonfi-
gurálása kizárólagos 
korrekciós forrás-
ként, lépésről 
lépésre

A GL1DETM kizárólagos korrekciós forrásként történő felkonfigurálásához a követ-
kező lépéseket kell végrehajtani:

Ha a mojoXact Plus berendezés a GL1DETM-et használja, a GL1DETM ikon meg fog 

jelenni a fő navigációs képernyő aljához közel. Ha jó a kapcsolat, a  ikon fog 

megjelenni. Ha csatlakozási hiba lép fel, a  ikon jelenik meg és a problémát ki 

kell vizsgálni. Csatlakozási hiba fog fellépni, ha a GL1DETM fix megoldást nem lehet 
megkapni és/vagy nincsenek GPS adatok fogadva. A Pozíció Státusz képernyő 
(lásd a "9.2 Pozíció Információk" részt) információkat biztosít a használatban levő 

műholdakra és a GL1DETM Fix Minőségre vonatkozóan - a 2 érték azt jelzi, hogy a 
fix megoldást sikerült elérni. Ha nincsenek műholdak követés alatt vagy haszná-
latban:

• Ellenőrizze a GPS antennát és a kábeleket, nincsenek-e megsérülve. Ha 
bármelyik megsérült, ki kell cserélni őket.

• Ellenőrizze, hogy a GPS antenna nincs-e árnyékolva, és bizonyosodjon meg 
róla, hogy akadálymentes a kilátás az égre.

• Ha még mindig nincs GPS kapcsolat, indítsa újra a mojoXact Plus berendezést.

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Beállítások gombot.

A Beállítások menü fog megjelenni.

2. Válassza a Korrekció Beállítások gombot.

A Korrekció Beállítások menü fog megjelenni.

3. Válassza a GL1DETM Kizárólag gombot.

The GL1DETM Only (Kizárólag) képernyő fog megjelenni.

4. Annak elfogadásához, hogy a GL1DETM a kizárólagos korrekciós forrás, és a 

visszatéréshez a fő navigációs képernyőbe válassza a  gombot.

VAGY

Ahhoz, hogy ne történjen semmilyen változás a korrekciós forrás beállítá-

sokban, és a visszatéréshez a fő navigációs képernyőbe, válassza a  

gombot.
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Ha vannak műholdak használatban, de még nincs GL1DETM fix megoldás, várni kell 

néhány percet a GPS kapcsolat kiépülése után, hogy a GL1DETM fix megoldást 
megkapjuk. Ha ez nem történik meg, indítsa újra a mojoXact Plus berendezést.

 Vegye figyelembe, hogy ha a GLI1DETM használatos tartalékként, a pozíció nem 
lesz többé pontos. Ha ismételhetőségre van szükség, a tartalékot nem szabad 
engedélyezni.

A GL1DETM konfigu-
rálása tartalékként 
lépésről lépésre

Ha Hálózati RTK, Belső Rádió vagy Külső Rádió van felkonfigurálva korrekciós 
forrásként a mojoXact Plus rendszerhez, akkor a gépkezelőnek lehetősége van 

felkonfigurálni a GL1DETM-t, mint tartalék pozíciós típust, ha a másik kiesik.

A GL1DETM tartalékként történő felkonfigurálásához a következő lépéseket kell 
végrehajtani:

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Beállítások gombot.

A Beállítások menü fog megjelenni.

2. Válassza a Korrekció Beállítások gombot.

A Korrekció Beállítások menü fog megjelenni.

3. Konfigurálja a Belső Rádiót, Külső Rádiót vagy a Hálózati RTK-t. Ezek konfigu-

rációjánál az utolsó képernyő a GL1DETM Fallback (Tartalék) képernyő.

4. A GL1DETM Fallback (Tartalék) engedélyezéséhez pipálja be az Enable Fall-
back (Tartalék Engedélyezése) jelölőnégyzetet.

• A Time Limit (Idő Határ) az az érték percben, ami után a rendszer a 

GL1DETM-t fogja korrekciós forrásként használni. Ha az eredetileg felkonfi-
gurált korrekciós forrás nem tér vissza online módon ezen időperióduson 
belül, akkor az auto-irányítás ki fog kapcsolni.

• Drift Limit (Sodródás Határ) - ha az eredetileg felkonfigurált korrekciós forrás 
visszatér online módon, és a sodródás az útvonaltól kisebb, mint ez az érték 
(a felkonfigurált régiós mértékegységben), akkor az auto-irányítás bekap-
csolva fog maradni. Mindazonáltal, ha a sodródás az útvonaltól nagyobb, 
mint ez az érték, az auto-irányítás ki fog kapcsolni.

5. Adja meg az Idő Határ és Sodródás Határ értékeket úgy, ahogy az Ön rendsze-
rének megfelel.



82 Korrekciós Források, Leica mojoXact Plus

6.2 Hálózati RTK

Áttekintő A mojoXact Plus berendezés tudja használni a permanens bázisállomások háló-
zatát is, amelyet egy szolgáltató működtet, a Hálózati RTK funkció használatával. Ez 
azt jelenti, hogy nincs szükség helyi bázisállomásra.

Előnyök A Hálózati RTK nagyon gyors konvergencia időket kínál más rendelkezésre álló 
korrekciós forrásokhoz képest. A Hálózati RTK bázisállomások felmérési minő-
ségűek és fix helyzetben vannak felszerelve, évről évre felkínálva az ismételhető-
séget.

Korlátozások A Hálózati RTK csak akkor használható, ha az internet hálózathoz a jó kapcsolat 
biztosított. Ahhoz, hogy az internet kapcsolat lehetséges legyen a következőknek 
kell teljesülnie:

• A cella modem SIM kártyáját jól kell telepíteni és rendelkeznie kell egy adat 
tervvel a SIM kártyához. Nézze át a "2.4 SIM Kártya Telepítés" részt.

• A cella modemet az adat tervet biztosító szolgáltató által megadott informáci-
óknak megfelelően kell beállítani. nézze át a "3.6.2 Cella Modem Beállítások" 
részt.

• Ha külső modem kerül használatra, azt a tápcsatlakozón levő ethernet kábelhez 
kell csatlakoztatni.

Annak ellenőrzéséhez, hogy van-e internet csatlakozás

• Ellenőrizze a Cella Modem ikont, ami a fő navigációs képernyő alján, az Infor-

mációs Sávban jelenik meg.  ikon jelzi a sikeres csatlakozást és jó jelerős-

séget, a  ikon jelzi, hogy a csatlakozás sikeres, de a jelerősség gyenge, és 

a  ikon jelzi, hogy a csatlakozás nem volt sikeres.

• Ellenőrizze a hibalistát, hogy nem tartalmazza-e a "No internet available" 
(Internet nem elérhető) hibát. Nézze át a "9.6 Hibaüzenetek" részt.

• Ellenőrizze, hogy a cella modem (beleértve a kábelt is) nincs-e megsérülve, és 
csatlakozik-e a mojoXact Plus berendezéshez.

A Hálózati RTK használata érdekében a felhasználandó hálózat határain belül kell 
lenni. Csak a CMR, CMR+ vagy RTCM 3 korrekciós formátumok támogatottak az 
adatfolyamhoz. A GLONASS csak az RTCM 3 formátummal van támogatva.

 Mielőtt a mojoXact Plus berendezés konfigurálható lenne a Hálózati RTK 
használatára, feloldó kódok szükségesek a Hálózati Frissítéshez és a 
Hálózati Adat Tervhez. Lépjen kapcsolatba a forgalmazóval a szükséges 
utalványok megszerzése érdekében. 

6. A fő navigációs képernyőbe történő visszatéréshez válassza a  gombot.

Az értékek változatlanul hagyásához és az előző képernyőbe történő visszaté-

réshez válassza a  gombot.
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A feloldó kódok 
betöltése a 
mojoXact Plus 
berendezésre

A feloldó kódok két módon tölthetők fel a mojoXact Plus berendezésre:

1. Csatlakoztassa a mojoXact Plus berendezést a Virtual Wrench szolgáltatáshoz 
(nézze át a "10 Virtual Wrench Távoli Szolgáltatás" fejezetet).

Ha csatlakozott, az új kódok automatikusan feltöltődnek a mojoXact Plus beren-
dezésre.

VAGY
2. Vigye be a kódokat manuálisan a mojoXact Plus berendezésen keresztül, 

ahogy a "3.7 Funkció Feloldás" részben le van írva.

Ha a kódokat bevitte, ellenőrizze le, hogy mind a Hálózati RTK frissítés, mind a Háló-
zati Adat Terv funkció fel lett oldva. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Beállítások gombot.

A Beállítások menü fog megjelenni.

2. A Beállítások menüben válassza a Rendszer Beállítások 
gombot.

A Rendszer Beállítások menü fog megjelenni.

3. A Rendszer Beállítások menüben válassza a Funkció Beállí-
tások gombot.

A Features (Funkciók) képernyő jelenik meg a funkciók és azok 
elérhetőségének listájával, amelyek lehetnek locked (zároltak) 
vagy unlocked (feloldottak).

4. Ellenőrizze le, hogy a Network Upgrade (Hálózat Frissítés) és Network Data 
Plan (Hálózati Adat Terv) funkció fel van-e oldva.

A fő navigációs képernyőbe történő visszatéréshez válassza a  gombot.

A Rendszer Beállítások menübe történő visszatéréshez válassza a  

gombot.
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A Hálózati RTK 
engedélyezése 
lépésről lépésre

A Network Upgrade (Hálózat Frissítés) és Network Data Plan (Hálózati Adat Terv) 
funkciók legyenek feloldottak a mojoXact Plus számára, a cella modemet fel kell 
konfigurálni és rendelkezni kell egy jó csatlakozással.

Ahhoz, hogy a Hálózati RTK funkciót korrekciós forrásként engedélyezzük, a követ-
kező lépéseket kell végrehajtani:

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Beállítások gombot.

A Beállítások menü fog megjelenni.

2. Válassza a Korrekciós Beállítások gombot.

A Korrekciós Beállítások menü fog megjelenni.

3. Válassza a Hálózati RTK gombot.

A Hálózati RTK képernyő fog megjelenni. Ez lehetővé teszi 
Önnek, hogy bevigye a szerver és login részleteket a csatlako-
záshoz.

4. A (Network RTK) Hálózati RTK képernyőben vigye be a Hálózati Adat Terv 
(RTK) szolgáltatója által megadott adatokat a Host, Port, Username (Felhasz-
nálónév) és Password (Jelszó) mezőkbe.

5. Ahhoz, hogy a Hálózati RTK-t korrekciós forrásként konfigurálja, a folytatáshoz 

válassza a  gombot. Egy második Hálózati RTK képernyő jelenik meg.

A Korrekciós Beállítások menübe történő visszatéréshez és a Hálózati RTK 

képernyőbe bevitt értékek mentés nélküli elvetéséhez válassza a  gombot.
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A második Hálózati RTK képernyő fog megjelenni, és a mojoXact Plus letölti a 
hálózati szerverről a rendelkezésre álló adatfolyamok listáját. Az adatfolyam a 
korrekciós formátumoknak és a bázis helyeknek a kombinációja.

6. Válasszon egy folyamot a listáról.

Az adatfolyamra vonatkozó információk a képernyő jobb oldalán jelennek meg.

 A referencia forráshoz tartozó távolság a jobb oldalon tájékoztató érték és 
helytelen is lehet. Néhány szerver generál egy virtuális korrekciós helyet, 
amit hozzárendel egy Önhöz közeli pozícióhoz, amikor Ön már csatlako-
zott az adatfolyamhoz. Mindaddig az időig a megadott távolságnak nincs 
jelentősége.

7. Ha az adatfolyam már ki van választva, válassza a  gombot a korrekciós 

forráshoz fűződő kapcsolat stabilizálásához, és a Correction Source Status 
(Korrekciós Forrás Státusz) képernyővel történő folytatáshoz. 

A kezdő Hálózati RTK képernyőbe történő visszatéréshez és a folyam kiválasz-

tásának törléséhez válassza a  gombot.

8. Ha az összes részlet jól lett bevíve, a rendszer megkísérli a csatlakozást a 
korrekciós forráshoz. Ez eltarthat egy kis ideig, és ha sikeres, a Korrekciós 

Forrás Státusz képernyő fog megjelenni egy  jellel a Receiving Correction 

Data (Korrekciós Adatok Fogadása) pont előtt.



86 Korrekciós Források, Leica mojoXact Plus

11. Ha a GL1DETM Fallback használatra kerül, adja meg az Idő Határ és Sodródás 
Határ értékeket úgy, ahogy az Ön rendszerének az megfelel. 

12. A Hálózati RTK konfigurációjának befejezéséhez és a rendszer használatának 

megkezdéséhez válassza a  gombot. Ön vissza lett irányítva a fő navigációs 

képernyőbe.

A GL1DETM Fallback beállítások változásainak figyelmen kívül hagyásához és 

a visszatéréshez a Korrekciós Forrás Státusz képernyőbe válassza a  

gombot.

Ha a mojoXact Plus Hálózati RTK-t használ, a hálózati státusz ikon a fő navigá-
ciós képernyő bal oldalán, az aljához közel fog megjelenni. Ha jó a kapcsolat, 

egy ehhez  hasonló ikon fog megjelenni. Kevesebb sáv jelenik meg, ha a 

9. Ha a csatlakozás sikeres, koppintson a  gombra a GL1DETM Fallback 

(Tartalék) képernyővel történő folytatáshoz.

Ha a csatlakozás nem sikerült, (ezt jelzi egy  jel a Receiving Correction 

Data pont előtt), válassza a  gombot, hogy vissza tudjon menni a Korrek-

ciós Beállítások menübe. Ha a csatlakozás meghiúsul, Ön folytathatja a 

GL1DETM Fallback képernyővel; ami azt jelenti, hogy Ön nincs kényszerítve 
arra, hogy kijavítsa a csatlakozási problémát. Mindazonáltal azt javasoljuk, 
hogy ezt tegye meg.

Ha a csatlakozás nem sikerült:

• Ellenőrizze le, hogy a Hálózati RTK beállítások helyesek-e (Host, Port, 
Felhasználónév, Jelszó és Adatfolyam).

• Ellenőrizze le, hogy a cella modem csatlakozás kiépült-e.

• Ellenőrizze le, hogy van-e internet kapcsolat, ahogy a Korlátozások részben 
korábban magyarázva volt.

• Ellenőrizze le, hogy van-e GPS kapcsolata, ahogy a "6.1 GL1DE" részben 
magyarázva volt.

A GL1DETM Fallback képernyőben az operátor kiválaszthatja, hogy akarja-e a 

rendszerrel a GL1DETM korrekciós forrást használtatni abban az esetben, ha a 
Hálózati RTK korrekciós forrása kiesik. Ha igen, pipálja be az Enable Fallback 
(Tartalék Engedélyezése) jelölőnégyzetet. 

• A Time Limit (Idő Határ) az az érték percben, ami után a rendszer a 

GL1DETM-t fogja korrekciós forrásként használni. Ha az eredetileg felkonfi-
gurált korrekciós forrás nem tér vissza online módon ezen időperióduson 
belül, akkor az auto-irányítás ki fog kapcsolni.

• Drift Limit (Sodródás Határ) - ha az eredetileg felkonfigurált korrekciós forrás 
visszatér online módon, és a sodródás az útvonaltól kisebb, mint ez az érték 
(a felkonfigurált régiós mértékegységben), akkor az auto-irányítás bekap-
csolva fog maradni. Mindazonáltal, ha a sodródás az útvonaltól nagyobb, 
mint ez az érték, az auto-irányítás ki fog kapcsolni.

10. Pipálja be vagy ki az Enable Fallback (Tartalék Engedélyezése) jelölőnégy-
zetet.
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kapcsolat gyenge. Ha csatlakozási hiba lép fel, akkor a  ikon jelenik meg, 

és a problémát diagnosztizálni kell:

• Ellenőrizze le, hogy a Hálózati RTK beállítások helyesek-e (Host, Port, 
Felhasználónév, Jelszó és Adatfolyam).

• Ellenőrizze le, hogy a cella modem csatlakozás kiépült-e.

• Ha külső modem van használatban, győződjön meg róla, hogy be van-e 
kapcsolva, csatlakoztatva van-e és kap-e jelet - nézze át a modem dokumen-
tációját.

• Ellenőrizze le, hogy van-e internet kapcsolat, ahogy a Korlátozások részben 
korábban magyarázva volt.

• Ellenőrizze le, hogy van-e GPS kapcsolata, ahogy a "6.1 GL1DE" részben 
magyarázva volt.

6.3 Belső Rádió (RTK Bázisállomás)

Áttekintő A mojoXact Plus berendezés képes egy helyi bázisállomást használni a pozíciós 
adatokhoz, és erre úgy hivatkozunk, mint Belső Rádió vagy RTK Bázisállomás hasz-
nálatra.

 Ez a funkció nem áll rendelkezésre Oroszországban.

A Belső Rádió enge-
délyezése lépésről 
lépésre

A Belső Rádió vagy RTK Bázisállomás korrekciós forrásként történő használatának 
engedélyezéséhez 

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Beállítások gombot.

A Beállítások menü fog megjelenni.

2. A Beállítások menüben válassza a Korrekciós Beállítások 
gombot.

A Korrekciós Beállítások menü fog megjelenni.

3. Válassza a Belső Rádió gombot.

Az Internal Radio (Belső Rádió) képernyő fog megjelenni.
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4. Válassza ki a csatornát a listából. A csatorna ugyanaz legyen, mint ami a bázi-
sállomás csatornájaként fel lett konfigurálva.

5. Válassza ki a Reference Format (Referencia Formátumot) a listából. A refe-
rencia formátum ugyanaz legyen, mint ami a bázisállomás referencia formátu-
maként fel lett konfigurálva.

6. A kiválasztott értékek elfogadásához válassza a  gombot, hogy kiépítse a 

kapcsolatot a korrekciós forrással, és folytassa a Korrekciós Forrás Státusz 
képernyővel.

A Korrekciós Beállítások menübe történő visszatéréshez és a csatorna és refe-

rencia formátum kiválasztások törléséhez válassza a  gombot.

7. Ha az összes részlet helyesen lett bevíve, a rendszer megkísérli a csatlakozást 
a korrekciós forráshoz. Ez eltarthat egy kis ideig, és ha sikeres, a Korrekciós 

Forrás Státusz képernyő fog megjelenni egy  jellel a Receiving Correction 

Data (Korrekciós Adatok Fogadása) pont előtt, és a státusz sáv jelzi majd a 
kapcsolat erősségét.

8. Ha a csatlakozás sikerült, válassza a  gombot a GL1DETM Fallback 

(Tartalék) képernyővel történő folytatáshoz.

Ha a csatlakozás nem sikerült, (ezt jelzi egy  jel a Receiving Correction 

Data pont előtt), válassza a  gombot, hogy vissza tudjon menni, és meg 

tudja tenni a szükséges változtatásokat. Ön folytathatja a GL1DETM Fallback 
képernyővel; ami azt jelenti, hogy Ön nincs kényszerítve arra, hogy kijavítsa a 
csatlakozási problémát. Mindazonáltal azt javasoljuk, hogy ezt tegye meg.

Ha a csatlakozás nem sikerült:

• Ellenőrizze le, hogy a Belső Rádió beállítások (csatorna és referencia 
formátum) megfelel-e ugyanezen beállításoknak a bázisállomáson.

• Ellenőrizze le, hogy a rádió (bot) antenna fel van szerelve a jármű vezetőfül-
kéjére telepített GPS antennára, összelátható-e a bázisállomással, és nincs-
e leárnyékolva épületek vagy fák miatt.

• Ellenőrizze le, hogy a rádió (bot) antenna nincs-e megsérülve.

• Ellenőrizze le, hogy a bázisállomás be van-e kapcsolva, veszi-e a GPS 
adatokat és van-e fix pozíciója.
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10. Ha a GL1DETM Fallback használatra kerül, adja meg az Idő Határ és Sodródás 
Határ értékeket úgy, ahogy az Ön rendszerének az megfelel.

11. A Belső Rádió konfigurációjának befejezéséhez és a rendszer használatának 

megkezdéséhez válassza a  gombot. Ön vissza lesz irányítva a fő navigá-

ciós képernyőbe.

A GL1DETM Fallback beállítások változásainak figyelmen kívül hagyásához és 

a visszatéréshez a Korrekciós Forrás Státusz képernyőbe válassza a  

gombot.

Ha a mojoXact Plus berendezés Belső Rádiót használ, a bázisállomás ikon a fő 
navigációs képernyő bal oldalán, az aljához közel fog megjelenni. Ha jó a 

kapcsolat, egy ehhez  hasonló ikon fog megjelenni. Kevesebb sáv jelenik 

meg, ha a kapcsolat gyenge. Ha csatlakozási hiba lép fel, akkor a  ikon 

jelenik meg. A hiba diagnosztizálásához:

• Ellenőrizze le, hogy a Belső Rádió beállítások (Csatorna és Referencia 
Formátum) megfelel-e ugyanezen beállításoknak a bázisállomáson.

• Ellenőrizze le, hogy a rádió (bot) antenna fel van-e szerelve a jármű vezető-
fülkéjére telepített GPS antennára, összelátható-e a bázisállomással, és 
nincs-e leárnyékolva épületek vagy fák miatt.

• Ellenőrizze le, hogy a rádió (bot) antenna nincs-e megsérülve.

• Ellenőrizze le, hogy a bázisállomás be van-e kapcsolva, veszi-e a GPS 
adatokat és van-e fix pozíciója.

A GL1DETM Fallback képernyőben az operátor kiválaszthatja, hogy akarja-e a 

rendszerrel a GL1DETM korrekciós forrást használtatni abban az esetben, ha a 
Hálózati RTK korrekciós forrása kiesik. Ha igen, pipálja be az Enable Fallback 
(Tartalék Engedélyezése) jelölőnégyzetet.

• A Time Limit (Idő Határ) az az érték percben, ami után a rendszer a 

GL1DETM-t fogja korrekciós forrásként használni. Ha az eredetileg felkonfi-
gurált korrekciós forrás nem tér vissza online módon ezen időperióduson 
belül, akkor az auto-irányítás ki fog kapcsolni.

• Drift Limit (Sodródás Határ) - ha az eredetileg felkonfigurált korrekciós forrás 
visszatér online módon, és a sodródás az útvonaltól kisebb, mint ez az érték 
(a felkonfigurált régiós mértékegységben), akkor az auto-irányítás bekap-
csolva fog maradni. Mindazonáltal, ha a sodródás az útvonaltól nagyobb, 
mint ez az érték, az auto-irányítás ki fog kapcsolni.

9. Pipálja be vagy ki az Enable Fallback (Tartalék Engedélyezése) jelölőnégyzetet.
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6.4 Külső Rádió

Áttekintő A mojoXact Plus berendezés képes egy külső bázisállomást vagy egy UHF vagy 
VHF rádiót használni a pozíciós adatokhoz. Ezek Külső Rádió korrekciós forrásként 
vannak konfigurálva.

A Külső Rádió enge-
délyezése lépésről 
lépésre

A Külső Rádió korrekciós forrásként történő engedélyezéséhez a következő lépé-
seket kell végrehajtani:

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Beállítások gombot.

A Beállítások menü fog megjelenni.

2. A Beállítások menüben válassza a Korrekciós Beállítások 
gombot.

A Korrekciós Beállítások menü fog megjelenni.

3. Válassza a Külső Rádió gombot.

A Külső Rádió képernyő fog megjelenni.

4. Válassza ki a Parity (Paritás) értéket a listából. A paritás ugyanaz legyen, mint 
a külső rádióhoz felkonfigurált paritás érték.

5. Válassza ki a Reference Format (Referencia Formátum) beállítást a listából. A 
referencia formátum ugyanaz legyen, mint ami a külső rádióhoz felkonfigurált 
referencia formátum.

6. Válassza ki a Baud Rate értéket a listából. A baud rate érték ugyanaz legyen, 
mint a külső rádióhoz felkonfigurált baud rate érték.

7. A kiválasztott értékek elfogadásához válassza a  gombot, hogy kiépítse a 

kapcsolatot a korrekciós forrással, és folytassa a Korrekciós Forrás Státusz 
képernyővel.

A Korrekciós Beállítások menübe történő visszatéréshez és a paritás, refe-

rencia formátum és baud rate kiválasztások törléséhez válassza a  gombot.
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8. Ha az összes részlet helyesen lett bevíve, a rendszer megkísérli a csatlakozást 
a korrekciós forráshoz. Ez eltarthat egy kis ideig, és ha sikeres, a Korrekciós 

Forrás Státusz képernyő fog megjelenni egy  jellel a Receiving Correction 

Data (Korrekciós Adatok Fogadása) pont előtt.

9. Ha a csatlakozás sikerült, válassza a  gombot a GL1DETM Fallback 

(Tartalék) képernyővel történő folytatáshoz.

Ha a csatlakozás nem sikerült, (ezt jelzi egy  jel a Receiving Correction 

Data pont előtt), válassza a  gombot, hogy vissza tudjon menni, és meg 

tudja tenni a szükséges változtatásokat. Ön folytathatja a GL1DETM Fallback 
képernyővel; ami azt jelenti, hogy Ön nincs kényszerítve arra, hogy kijavítsa a 
csatlakozási problémát. Mindazonáltal azt javasoljuk, hogy ezt tegye meg.

Ha a csatlakozás nem sikerült:

• Ellenőrizze le, hogy a Külső Rádió beállítások (Paritás, Referencia Formátum 
és Baud Rate) megegyeznek-e ugyanezen beállításokkal a bázisállomáson.

• Ellenőrizze le, hogy a rádió (bot) antenna fel van-e szerelve a jármű vezető-
fülkéjére telepített GPS antennára, összelátható-e a rádióval, és nincs-e leár-
nyékolva épületek vagy fák miatt.

• Ellenőrizze le, hogy a rádió (bot) antenna nincs-e megsérülve.

• Ellenőrizze le, hogy a külső antenna be van-e kapcsolva, veszi-e a GPS 
adatokat és van-e fix pozíciója.
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11. Ha a GL1DETM Fallback használatra kerül, adja meg az Idő Határ és Sodródás 
Határ értékeket úgy, ahogy az Ön rendszerének az megfelel.

12. A Külső Rádió konfigurációjának befejezéséhez és a rendszer használatának 

megkezdéséhez válassza a  gombot. Ön vissza lesz irányítva a fő navigá-

ciós képernyőbe.

A GL1DETM Fallback beállítások változásainak figyelmen kívül hagyásához és 

a visszatéréshez a Korrekciós Forrás Státusz képernyőbe válassza a  

gombot.

Ha a mojoXact Plus berendezés Külső Rádiót használ, a bázisállomás ikon a fő 
navigációs képernyő bal oldalán, az aljához közel fog megjelenni. Ha jó a 

kapcsolat, egy ehhez  hasonló ikon fog megjelenni. Kevesebb sáv jelenik 

meg, ha a kapcsolat gyenge. Ha csatlakozási hiba lép fel, akkor a  ikon 

jelenik meg. A hiba diagnosztizálásához:

• Ellenőrizze le, hogy a Külső Rádió beállítások (Paritás, Referencia Formátum 
és Baud Rate) megegyeznek-e ugyanezekkel a beállításokkal a bázisállo-
máson.

• Ellenőrizze le, hogy a rádió (bot) antenna fel van-e szerelve a jármű vezető-
fülkéjére telepített GPS antennára, összelátható-e a rádióval, és nincs-e leár-
nyékolva épületek vagy fák miatt.

• Ellenőrizze le, hogy a rádió (bot) antenna nincs-e megsérülve.

• Ellenőrizze le, hogy a külső antenna be van-e kapcsolva, veszi-e a GPS 
adatokat és van-e fix pozíciója.

A GL1DETM Fallback képernyőben az operátor kiválaszthatja, hogy akarja-e a 

rendszerrel a GL1DETM korrekciós forrást használtatni abban az esetben, ha a 
Külső Rádió korrekciós forrása kiesik. Ha igen, pipálja be az Enable Fallback 
(Tartalék Engedélyezése) jelölőnégyzetet.

• A Time Limit (Idő Határ) az az érték percben, ami után a rendszer a 

GL1DETM-t fogja korrekciós forrásként használni. Ha a Külső Rádió korrek-
ciós forrás nem tér vissza online módon ezen időperióduson belül, akkor az 
auto-irányítás ki fog kapcsolni.

• Drift Limit (Sodródás Határ) - ha a Külső Rádió korrekciós forrás visszatér 
online módon, és a sodródás az útvonaltól kisebb, mint ez az érték (a felkonfi-
gurált régiós mértékegységben), akkor az auto-irányítás bekapcsolva fog 
maradni. Mindazonáltal, ha a sodródás az útvonaltól nagyobb, mint ez az 
érték, az auto-irányítás ki fog kapcsolni.

10. Pipálja be vagy ki az Enable Fallback (Tartalék Engedélyezése) jelölőnégy-
zetet.
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6.5 Korrekciós Forrás Státusz

Áttekintő Az alább látható Korrekciós Forrás Státusz képernyő információkat nyújt annak a 
hálózatnak vagy bázisállomásnak a státuszára vonatkozóan, amelyik biztosítja a 
korrekciós adatokat. 

A következő adatok jelennek meg a Belső Rádió korrekciós forrás esetén. A Háló-
zati RTK és a Külső Rádió korrekciós forrás esetén csak az első hat (6) tétel lesz 

megjelenítve. A GL1DETM Only (Kizárólag) korrekciós forráshoz nem jelennek meg 
adatok.

• Base Position (Bázis Pozíció): A bázisállomás aktuális szélessége, hosszúsága 
és magassága tizedfok formátumban.

• Sats Tracked (Követett Műholdak): A bázisállomás által követtett műholdak 
száma.

• Reference Latency (Referencia Késés): Az az idő másodpercben, ami eltelt 
azóta, hogy az utolsó csomag felhasználható referencia adatot a mojoXact Plus 
fogadta. Az ideális tartomány 0.1 és 3 másodperc között van. A referencia 

késés 60.00 s, ha GL1DETM van használatban, vagy nincs referencia adat.

• Receiving Data (Fogadott Adatok): Egy  jelzi, hogy a mojoXact Plus éppen 

adatokat fogad a bázisállomástól és egy  jelzi, ha nem.

• Distance (Távolság): A távolság a bázisállomás és a mojoXact Plus között.

• Packets Passed (Átadott Csomagok): A mojoXact Plus által fogadott referencia 
adatok jó csomagjainak a száma. Ennek az értéknek eggyel (1) növekednie kell 
minden egy vagy két másodpercben.

• SW Version (Szoftver Verzió): A bázisállomás aktuálisan feltelepített szoftver 
verziója.

• Serial Number (Sorozatszám): A bázisállomás sorozatszáma és eszköze.

• Low Battery (Alacsony Akku Töltés): Egy  jelzi, hogy aktuálisan egy 

alacsony akku töltöttségi figyelmeztetés van a bázisállomáson, és egy  

jelzi, ha nem.

• External Power (Külső Áramforrás): Egy  jelzi, hogy a bázisállomás külső 

áramforrást használ, és egy  jelzi, ha nem.
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A korrekciós forrás 
státusz megjelení-
tése lépésről lépésre

 A felkonfigurált korrekciós forrás státuszának megtekintéséhez a következő lépé-
seket kell végrehajtani:

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Szolgáltatás gombot.

A Szolgáltatás menü fog megjelenni.

2. Válassza a Korrekciós Forrás Információ gombot.

A Korrekciós Forrás Státusz képernyő fog megjelenni.

3. A fő navigációs képernyőbe történő visszatéréshez válassza a 

 gombot.

A Szolgáltatás menübe történő visszatéréshez válassza a  

gombot.
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7 Vezérlés

Útvonalpontok Az útvonalpontok használatosak egy, a táblában levő olyan vonal megadására, 
amivel minden munkavégzési vonal párhuzamos lesz. Az útvonalpontokat azelőtt 
kell megadni, mielőtt az auto-irányítást használni lehet.

A mojoXact Plus berendezés támogatja az AB Párhuzamos vezérlést, A+ Orrirány 
vezérlést s a Kör vezérlést. 

A következő részben magyarázva lesz, hogy hogyan kell beállítani ezeket az útvonal 
típusokat, ha a mojoXact Plus együtt van használva egy harmadik fél által gyártott 
terminállal. Magyarázva lesz még az útvonal kezelés, ami magában foglalja az aktív 
útvonal mentését, egy mentett útvonal betöltését, egy útvonal nevének megváltozta-
tását, egy útvonal törlését, az összes útvonal törlését, útvonalak exportálását egy 
USB memória kulcsra, útvonalak importálását egy USB memória kulcsról és a terepi 
külpontosság beállítását. Magyarázva lesz a lökés funkció is, amelyik lehetővé teszi 
a pozíció igazítását, a GPS időbeli sodródásának figyelembevételét.

Abban az esetben, ha a mojoXact Plus együtt van használva egy Leica mojo3D 
készülékkel, az útvonalak kezelésére és beállítására vonatkozó információkért 
nézze át a Leica mojo3D Felhasználói Kézikönyvet.

Előfeltételek egy 
útvonal beállítá-
sához 

Egy útvonal beállítása előtt a következő előfeltételeknek kell teljesülnie:

• A mojoXact Plus berendezést a "2 Rendszer Telepítés" fejezetben leírt utasítá-
soknak megfelelően kell feltelepíteni, és a "3.1 Indítás" részben leírt utasítá-
soknak megfelelően kell bekapcsolni.

• Ha Hálózati RTK van GPS korrekciós forrásként használva, akkor a cella 
modemet be kell állítani, és rendelkezni kell egy jó csatlakozási státusszal. 
Nézze át a "3.6.2 Cella Modem Beállítások" részt.

• A gépjárművet és a szerszámot (ha van ilyen) be kell állítani, beleértve a terep 
kompenzációt és a mojoXact Plus tájékozást is. Nézze át a "3.3 Kezdeti Beál-
lítás Varázsló" részt vagy a "4 Gépjárművek és Szerszámok" fejezetet.

• A GPS korrekciós forrást fel kell konfigurálni és rendelkezni kell egy jó csatlako-
zási státusszal. Nézze át a "6 Korrekciós Források" fejezetet.

• A GPS-nek rendelkeznie kell egy jó fix pozícióval, amit a  szimbólum jelez 

a fő navigációs képernyő Információs Területén. Ha a  szimbólum jelenik 

meg, akkor probléma van a GPS kapcsolattal, amit ki kell javítani mielőtt egy 
útvonalpontot megadna.
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7.1 AB Párhuzamos Vezérlés

Általános informá-
ciók

AB útvonalpontok 
beállítása lépésről 
lépésre

Az AB útvonalpontok megadásához a következő lépéseket kell végrehajtani:

Az AB Párhuzamos vezérlésben a munkavégzési 
vonalak párhuzamosak, és az útvonal kezdő (A) 
és végpontja (B) megadásának révén vannak 
beállítva.

Amikor a gépjármű eléri a munkavégzési vonalak 
végét, a gépkezelőnek ki kell kapcsolnia az auto-
irányítást (szokásosan a kormánykerék elfordítá-
sával vagy az auto-irányítás gomb használatával) 
és meg kell fordítania a járművet mielőtt a követ-
kező munkavégzési vonalon az auto-irányítást 
bekapcsolná.

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Vezérlés gombot.

A Vezérlés menü fog megjelenni.

2. Válassza az AB Beállítás gombot.

Az AB Beállítás menü fog megjelenni.

3. Pozicionálja a járművét a táblában arra a pontra, ahol kezdeni 
akar (A útvonalpont), majd válassza az A Beállítás gombot.

A képernyő fő navigációs területe mutatja, hol van a kezdőpont. A 
végpont (B) még szürke, jelezve, hogy a jármű még nem távolo-
dott el eléggé a beállításához.
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5. Az útvonal mentéséhez:

• válassza a  gombot.

Az Útvonal Mentés képernyő fog megjelenni. Vigyen be egy nevet 17 
karakter hosszúságig (beleszámítva a space karaktereket is) az útvo-

nalhoz, és válassza a  gombot a fő navigációs képernyőbe történő 

visszatéréshez. Az útvonal most már aktív és készen áll a használatra.
VAGY

• ahhoz, hogy használhassa az útvonalat anélkül, hogy először elmentené azt, 

és a visszatéréshez a fő navigációs képernyőbe, válassza a  gombot.

4. Vezessen át a kívánt végponthoz a táblában (B útvonalpont), majd 
válassza a B Beállítás gombot.

 A B Beállítás gomb mindaddig szürke marad, amíg az A és 
B útvonalpontok közötti minimális távolságot meg nem teszi. 
A minimális távolság 30 méter. Minél nagyobb az útvonal-
pontok közötti távolság, annál jobb lesz a munkavégzési 
vonal pontossága. Ahol lehetséges, állítsa be az útvonal-
pontokat a tábla két végére.

Az Útvonal Mentése párbeszédablak fog megjelenni.

Ha az útvonal be van állítva, a rendszer lehetővé teszi a gépkezelőnek, hogy 
mentse az útvonalat egy felismerhető névvel, így az visszahívható és újra hasz-
nálható. Ha a gépkezelő nem menti el most az útvonalat, azt később is lehet 
menteni az Útvonal Kezelő mentési funkcióinak a használatával (nézze át a "7.4 
Útvonal Kezelés" részt).
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7.2 A+ Orrirány Vezérlés

Általános informá-
ciók

A+ orrirány vezérlés 
beállítása lépésről 
lépésre

Az A+ orrirány vezérlés beállításához a következő lépéseket kell végrehajtani:

Az útvonalhoz tartozó orrirány (tájolási irányszög) megadható egy értéknek a 
Heading (Orrirány) mezőbe történő begépelésével. A Heading (Orrirány) mező 

a valódi tájoló irányszöget jelenti, vagyis Észak = 0.00o, Kelet = 90.00o, 

Dél = 180.00o és Nyugat = 270.00o.

4. Az útvonalhoz tartozó orrirány (tájoló irányszög) beállításához válassza a 
Heading (Orrirány) mezőt a képernyő alján, és vigye be az orrirányt (tájoló irány-

szöget) az útvonalhoz. Válassza a  gombot. 

Az A+ orrirány vezérlésben a munkavégzési 
vonalak párhuzamosak, és úgy vannak beállítva, 
hogy megadunk egy kezdő útvonalpontot és egy 
tájoló irányszöget.

Amikor a gépjármű eléri a munkavégzési vonalak 
végét, a gépkezelőnek ki kell kapcsolnia az auto-
irányítást (szokásosan a kormánykerék elfordítá-
sával vagy az auto-irányítás gomb használatával) 
és meg kell fordítania a járművet mielőtt a követ-
kező munkavégzési vonalon az auto-irányítást 
bekapcsolná.

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Vezérlés gombot.

A Vezérlés menü fog megjelenni.

2. Válassza az A+ Orrirány gombot.

Az A+ Orrirány menü fog megjelenni.

3. Pozícionálja a járművét a táblában arra a pontra, ahol kezdeni 
akar (A útvonalpont), majd válassza az A Beállítás gombot.

A képernyő fő navigációs területe mutatja, hol van a kezdőpont, és 
a Heading (Orrirány) mező megjelenik.
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A Save Wayline (Útvonal Mentése) párbeszédablak fog megjelenni.

Ha az útvonal be van állítva, a rendszer lehetővé teszi a gépkezelőnek, hogy 
mentse az útvonalat egy felismerhető névvel, így az visszahívható és újra hasz-
nálható. Ha a gépkezelő nem menti el most az útvonalat, azt később is lehet 
menteni az Útvonal Kezelő mentési funkcióinak a használatával (nézze át a "7.4 
Útvonal Kezelés" részt).

5. Az útvonal mentéséhez:

• válassza a  gombot.

A Save Wayline (Útvonal Mentése) képernyő fog megjelenni. Vigyen be egy 
nevet 17 karakter hosszúságig (beleszámítva a space karaktereket is) az útvo-

nalhoz, és válassza a  gombot a fő navigációs képernyőbe történő vissza-

téréshez. Az útvonal most már aktív és készen áll a használatra.

VAGY

• ahhoz, hogy használhassa az útvonalat anélkül, hogy először elmentené azt, 

és a visszatéréshez a fő navigációs képernyőbe, válassza a  gombot.

7.3 Kör Vezérlés

Általános informá-
ciók

A kör vezérlésben a munkavégzési vonalak 
koncentrikus körök, és három útvonalpont 
megadásával vannak beállítva.

Amikor a gépjármű eléri a munkavégzési vonalak 
(körvonalak) végét, a gépkezelőnek ki kell 
kapcsolnia az auto-irányítást (szokásosan a 
kormánykerék elfordításával vagy az auto-
irányítás gomb használatával) és el kell vinnie a 
következő munkavégzési vonalig (körvonal), 
mielőtt az auto-irányítást újra bekapcsolná.
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Kör vezérlés beállí-
tása lépésről lépésre

A kör vezérlés beállításához a következő lépéseket kell végrehajtani:

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Vezérlés gombot.

A Vezérlés menü fog megjelenni.

2. Válassza a Kör Beállítás gombot.

A Kör Beállítás menü fog megjelenni.

3. Pozicionálja a járművét a táblában arra a pontra, ahol kezdeni 
akar (A útvonalpont), majd válassza az A Beállítás gombot.

A képernyő fő navigációs területe mutatja, hol van a kezdőpont. A 
második és harmadik útvonalpontok (B és C) szürkék maradnak 
jelezve, hogy a gépjármű még nem távolodott el elég messze a 
beállításukhoz.

4. Vezessen át a B útvonalpontba, és válassza a B Beállítás gombot.

 A B Beállítás gomb mindaddig szürke marad, amíg az A és 
B útvonalpontok közötti minimális távolságot meg nem teszi. 
A minimális távolság A és B útvonalpontok között 30 méter. 
Minél nagyobb az útvonalpontok közötti távolság, annál jobb 
lesz a munkavégzési vonal pontossága. 
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Ha az útvonal be van állítva, a rendszer lehetővé teszi a gépkezelőnek, hogy 
mentse az útvonalat egy felismerhető névvel, így az visszahívható és újra hasz-
nálható. Ha a gépkezelő nem menti el most az útvonalat, azt később is lehet 
menteni az Útvonal Kezelő mentési funkcióinak a használatával (nézze át a "7.4 
Útvonal Kezelés" részt).

6. Az útvonal mentéséhez:

• válassza a  gombot.

A Save Wayline (Útvonal Mentése) képernyő fog megjelenni. Vigyen be egy 
nevet 17 karakter hosszúságig (beleszámítva a space karaktereket is) az 

útvonalhoz, és válassza a  gombot a fő navigációs képernyőbe történő 

visszatéréshez. Az útvonal most már aktív és készen áll a használatra.
VAGY

• ahhoz, hogy használhassa az útvonalat anélkül, hogy először elmentené azt, 

és a visszatéréshez a fő navigációs képernyőbe, válassza a  gombot.

7.4 Útvonal Kezelés

A mojoXact Plus berendezés a következő útvonal kezelési funkciókat biztosítja: 

• aktív útvonal mentése. 

• egy mentett útvonal betöltése. 

• egy útvonal nevének megváltoztatása. 

• egy kiválasztott útvonal törlése. 

• az összes útvonal törlése. 

• az összes útvonal exportálása egy USB memória kulcsra.

• az összes vagy egy kiválasztott útvonal importálása egy USB memória kulcsról.

5. Vezessen át a C útvonalpontba, és válassza a C Beállítás gombot.

 A C Beállítás gomb mindaddig szürke marad, amíg a B és C 
útvonalpontok, és az A és C útvonalpontok közötti minimális 
távolságot meg nem teszi. A C útvonalpontnak legalább 
30 méterre kell lennie mind az A, mind a B útvonalponttól.

A Save Wayline (Útvonal Mentése) párbeszédablak fog megjelenni.
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Ezek a funkciók mind a Manage Waylines (Útvonalak Kezelése) képernyőn 
keresztül érhetők el.

Az aktuális útvonal (egy csillaggal jelölve a listában) automatikusan ki van választva 
a listában. A kiválasztott útvonalhoz a következő információk jelennek meg a 
képernyő alsó részén:

• Wayline Type (Útvonal Típus): ez lehet A-B, A-Heading (Orrirány) vagy Pivot 
(Kör).

• Lat: az útvonal földrajzi szélessége tizedfokokban.

• Long: az útvonal földrajzi hosszúsága tizedfokokban.

• Heading (Orrirány): az útvonal orrirányának valódi tájolása.

7.4.1 Az Aktív Útvonal mentése

Mentés a létreho-
záskor

Minden alkalommal, amikor egy útvonal beállításra kerül, egy párbeszédablak jelenik 

meg, ami lehetővé teszi, hogy a vonal azonnal el legyen mentve a  gomb kiválasz-

tásával. A vonal használható anélkül is, hogy előbb elmentené a  gomb kiválasz-

tásával, ahogy magyarázva volt az előző fejezetekben az útvonalak beállításakor.

Egy útvonal 
mentése lépésről 
lépésre

Ha az aktív útvonal még nem lett névvel elmentve, bármikor menthető a következő 
lépések végrehajtásával:

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Vezérlés gombot.

A Vezérlés menü fog megjelenni.

2. Válassza az Útvonal Kezelő gombot.

Az Útvonal Kezelő képernyő fog megjelenni.

3. Válassza az Útvonal Mentése gombot. Ha ez a gomb szürke, 
akkor az aktív útvonal már korábban el lett mentve.

A Save Wayline (Útvonal Mentése) képernyő fog megjelenni.
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7.4.2 Egy Mentett Útvonal betöltése

Általános Informá-
ciók

Ha egyszer egy útvonal el lett mentve, az elérhető lesz a betöltéshez és aktívvá 
lehet tenni a használathoz.

Egy útvonal betöl-
tése lépésről lépésre

Egy olyan útvonalnak a betöltéséhez, ami korábban a mojoXact Plus berendezésre 
lett mentve, a következő lépéseket kell végrehajtani: 

7.4.3 Egy Útvonal Nevének megváltoztatása

Általános informá-
ciók

Az a név, amivel az útvonal a mojoXact Plus berendezésre el lett mentve, megvál-
toztatható. Vegye figyelembe, hogy csak az útvonal neve változtatható meg, az 
útvonal aktuális adatai nem változtathatók meg.

Egy útvonal nevének 
megváltoztatása 
lépésről lépésre

Egy mentett útvonal nevének megváltoztatásához a következő lépéseket kell végre-
hajtani:

4. Az Edit Wayline Name (Útvonal Név Szerkesztése) mezőbe vigyen be az útvo-
nalhoz egy nevet, ami maximálisan 17 karakter hosszú (beleértve a space 

karaktereket is), és válassza a  gombot a visszatéréshez az Útvonal Kezelő 

képernyőbe.

Az Útvonal Kezelő képernyőbe történő visszatéréshez az aktív útvonal mentése 

nélkül válassza a  gombot.

5. A Vezérlés menübe történő visszatéréshez válassza a  gombot.

6. A fő navigációs képernyőbe történő visszatéréshez válassza a  gombot.

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Vezérlés gombot.

A Vezérlés menü fog megjelenni.

2. Válassza az Útvonal Kezelő gombot.

Az Útvonal Kezelő képernyő fog megjelenni.

3. Válasszon egy betöltendő útvonalat a listából.

4. Válassza az Útvonal Betöltése gombot.

A kiválasztott útvonal betöltődik és megjelenik a fő navigációs 
képernyőben (ahová a gépkezelő vissza lett irányítva). Most ez az 
aktív útvonal, ha az auto-irányítás be van kapcsolva.

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Vezérlés gombot.

A Vezérlés menü fog megjelenni.

2. Válassza az Útvonal Kezelő gombot.

Az Útvonal Kezelő képernyő fog megjelenni.
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7.4.4 Egy Útvonal törlése

Általános informá-
ciók

A mojoXact Plus berendezésen tárolt útvonal törölhető. Óvatosan kell eljárni egy 
útvonal törlésekor, mivel ha egyszer ki lett törölve, az útvonalat nem lehet visszaállítani, 
hacsak nem készült róla egy biztonsági mentés előzőleg az USB memória kulcsra.

Egy útvonal törlése 
lépésről lépésre

Egy mentett útvonal törléséhez a következő lépéseket kell végrehajtani:

3. Válassza ki annak az útvonalnak a nevét a listából, amelyet meg 
akar változtatni, és azután válassza a Szerkesztés gombot.

Az Útvonal Mentés képernyő fog megjelenni.

4. Az Edit Wayline Name (Útvonal Név Szerkesztése) mezőbe vigye be az útvonal 
új nevét maximum 17 karakter hosszúságig (beleértve a space karaktereket is), 

és válassza a  gombot. Az útvonal el lesz mentve az új névvel, és Ön vissza 

lesz irányítva az Útvonal Kezelő képernyőbe.

VAGY

Az Útvonal Kezelő képernyőbe történő visszatéréshez a kiválasztott útvonal 

nevének megváltoztatása nélkül válassza a  gombot.

5. A Vezérlés menübe történő visszatéréshez válassza a  gombot.

6. A fő navigációs képernyőbe történő visszatéréshez válassza a  gombot.

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Vezérlés gombot.

A Vezérlés menü fog megjelenni.

2. Válassza az Útvonal Kezelő gombot.

Az Útvonal Kezelő képernyő fog megjelenni.

3. Válassza ki a listából a törölni kívánt útvonal nevét, azután 
válassza a Törlés gombot.

Egy visszaigazolást kérő párbeszédablak jelenik meg, megadva a 
kezelőnek a lehetőséget, hogy megerősítse a törlési folyamatot, 
vagy visszalépjen attól, és hagyja a mentett útvonalat a 
mojoXact Plus berendezésen.

4. A megjelenő visszaigazolást kérő párbeszédablakban:

• A kiválasztott útvonal törléssel történő folytatásához válassza a  gombot. 

Az útvonal kitörlődik és Ön vissza lesz irányítva az Útvonal Kezelő képer-
nyőbe.

VAGY

• A törlési művelet visszavonásához és kiválasztott útvonalnak a 

mojoXact Plus berendezésen hagyásához válassza a  gombot. Ön 

vissza lesz irányítva az Útvonal Kezelő képernyőbe.

5. A Vezérlés menübe történő visszatéréshez válassza a  gombot.

6. A fő navigációs képernyőbe történő visszatéréshez válassza a  gombot.
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7.4.5 Az Összes Útvonal Törlése

Általános informá-
ciók

Az összes útvonal, ami a mojoXact Plus berendezésen van tárolva, egyidejűleg is 
törölhető. Óvatosan kell eljárni az összes útvonal törlésekor, mivel ha egyszer azok 
ki lettek törölve, nem lehet őket visszaállítani, hacsak nem készült róluk egy bizton-
sági mentés előzőleg az USB memória kulcsra.

Az összes útvonal 
törlése lépésről 
lépésre

Az összes útvonal törléséhez a következő lépéseket kell végrehajtani:

7.4.6 Útvonalak Exportálása

Általános informá-
ciók

Az útvonalak egy USB memória kulcsra exportálhatók. Ez használatos arra, hogy az 
útvonalakat átmásoljuk egy másik mojoXact Plus egységre, és jó gyakorlat az útvo-
nalak biztonsági másolatának biztosításához. 

 Az USB memória kulcsoknak a mojoXact Plus berendezéssel történő 
együttes használatára vonatkozó fontos információkért nézze át a 
"Melléklet B USB Memória Kulcsok Formázása" részt.

 Ne kapcsolja ki a mojoXact Plus berendezést vagy vegye ki az USB 
memória kulcsot az exportálási folyamat alatt.

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Vezérlés gombot.

A Vezérlés menü fog megjelenni.

2. Válassza az Útvonal Kezelő gombot.

Az Útvonal Kezelő képernyő fog megjelenni.

3. Válassza az Összes Törlése gombot.

Egy visszaigazolást kérő párbeszédablak jelenik meg, megadva a 
kezelőnek a lehetőséget, hogy megerősítse a törlési folyamatot, 
vagy visszalépjen attól, és hagyja a mentett útvonalakat a 
mojoXact Plus berendezésen.

4. A megjelenő visszaigazolást kérő párbeszédablakban:

• Az összes útvonal törlésével történő folytatáshoz válassza a  gombot. Az 

összes útvonal kitörlődik, és Ön vissza lesz irányítva az Útvonal Kezelő képer-
nyőbe.

VAGY

• A törlési művelet figyelmen kívül hagyásához és a mojoXact Plus berende-

zésen tárolt útvonalak meghagyásához válassza a  gombot. Ön vissza 

lesz irányítva az Útvonal Kezelő képernyőbe.

5. A Vezérlés menübe történő visszatéréshez válassza a  gombot.

6. A fő navigációs képernyőbe történő visszatéréshez válassza a  gombot.
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Útvonalak exportá-
lása lépésről lépésre

A mojoXact Plus berendezésen tárolt összes útvonal exportálásához a következő 
lépéseket kell végrehajtani:

1. Az USB interface a mojoXact Plus 
berendezés elején található. Csavarja 
ki az ajtót az előlapon, így az kinyit-
ható és lefektethető, és helyezzen be 
egy kompatibilis USB memória kulcsot 
az USB nyílásba.

2. A fő navigációs képernyőben válassza a Vezérlés gombot.

A Vezérlés menü fog megjelenni.

3. Válassza az Útvonal Kezelő gombot.

Az Útvonal Kezelő képernyő fog megjelenni.

4. Válassza az Export USB-re gombot.

Az Útvonalak Exportálása képernyő fog megjelenni megadva a 
lehetőséget a gépkezelőnek, hogy folytassa az exportálással 
vagy törölje azt.

5. Az Útvonalak Exportálása képernyőben:

• Az összes útvonalnak az USB memória kulcsra történő exportálásához 

válassza a  gombot.

• Az exportálás művelet törléséhez és a visszatéréshez az Útvonal Kezelő 

képernyőbe válassza a  gombot.

 Ha már vannak útvonalak ugyanazon névvel az USB memória kulcson, 
egy üzenet jelenik meg, hogy erősítse meg a létező útvonalak felülírását.

6. A megerősítéshez megjelenő képernyőben:

• Ahhoz, hogy az útvonalakat felülírja az USB memória kulcson, válassza a 

 gombot. Ön vissza lesz irányítva az Útvonal Kezelő képernyőbe.

VAGY

• A felülírási művelet törléséhez válassza a  gombot. Ön vissza lesz 

irányítva az Útvonal Kezelő képernyőbe. 

 Ne vegye ki az USB memória kulcsot a mojoXact Plus berendezésből, 
amíg az le nem áll.

7. A Vezérlés menübe történő visszatéréshez válassza a  gombot.

8. A fő navigációs képernyőbe történő visszatéréshez válassza a  gombot.
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7.4.7 Útvonalak Importálása

Általános informá-
ciók

Az USB memória kulcsra előzőekben ugyanarról a mojoXact Plus berendezésről 
vagy egy másik mojoXact Plus berendezésről exportált útvonalak importálhatók az 
USB memória kulcsról. A gépkezelő választhat, hogy az USB memória kulcson 
tárolt összes útvonalat importálja vagy csak kiválasztott vonalakat.

 Az USB memória kulcsnak a mojoXact Plus berendezéssel történő 
együttes használatára vonatkozó fontos információkért nézze át a 
"Melléklet B USB Memória Kulcsok Formázása" részt.

 Ne kapcsolja ki a mojoXact Plus berendezést, és ne vegye ki az USB 
memória kulcsot amíg az útvonalak importálási folyamata tart.

Útvonalak importá-
lása lépésről lépésre

Útvonalaknak egy USB memória kulcsról történő importálásához a következő lépé-
seket kell végrehajtani:

1. Az USB interface a mojoXact Plus 
berendezés elején található. Csavarja 
ki az ajtót az előlapon, így az kinyit-
ható és lefektethető, és helyezzen be 
egy kompatibilis USB memória kulcsot 
az USB nyílásba.

2. A fő navigációs képernyőben koppintson a Vezérlés gombra.

A Vezérlés menü fog megjelenni

3. Válassza az Útvonal Kezelő gombot.

Az Útvonal Kezelő képernyő fog megjelenni.

 Ha nincsenek útvonalak az USB memória kulcson tárolva, 
az Importálás USB-ről gomb nem lesz elérhető (szürke 
lesz).
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4. Válassza az Import USB-ről gombot.

Az Útvonalak Importálása képernyő fog megjelenni megadva a 
lehetőséget a gépkezelőnek, hogy az összes útvonalat importálja 
az USB-ről, vagy csak kiválasztott útvonalakat, vagy törölje az 
importálási műveletet.

5. A megjelenő Útvonalak Importálása képernyőben:

• Az összes USB memória kulcson tárolt útvonal importálásához válassza az 
Import All (Összes Importálása) lehetőséget a Select Import Option (Importá-

lási Opció Választás) listából, és válassza a  gombot.

VAGY

• Az USB memória kulcson tárolt egy kiválasztott útvonal importálásához 
válassza az Import Single Wayline (Egyedi Útvonal Importálás) opciót a 
Select Import Option (Importálási Opció Választás) listából.
Egy új lista, a Select Wayline (Útvonal Választás) lista jelenik meg az Útvo-
nalak Importálása képernyőben.
Válassza ki az importálni kívánt útvonalat a Select Wayline (Útvonal 

Választás) listából, majd válassza a  gombot.

VAGY

• Az importálási eljárás törléséhez és az Útvonal Kezelő képernyőbe történő 

visszatéréshez válassza a  gombot.

Az útvonalak importálásra kerülnek és a kezelő vissza lesz irányítva az Útvonal 
Kezelő képernyőbe. Az importált útvonalak nevei meg fognak jelenni a legör-
dülő listában.

Ha az importálás során volt név ütközés az éppen importálás alatt levő útvo-
nalak és a már tárolt útvonalak között a mojoXact Plus berendezésen, az import 
művelet során egy szám lesz hozzáfűzve az újonnan importált útvonalak 
nevéhez. 

 Ne vegye ki az USB memória kulcsot a mojoXact Plus berendezésből, 
amíg az ki nem kapcsol.

6. A Vezérlés menübe történő visszatéréshez válassza a  gombot.

7. A fő navigációs képernyőbe történő visszatéréshez válassza a  gombot.



Leica mojoXact Plus, Vezérlés 109

7.5 Terepi Eltolás

Leírás A terepi eltolás használatos az útvonal egy megadott távolsággal való elmozdítá-
sához. Ez hasznos olyan alkalmazásokban, ahol nagy pontosságú GPS forrás van 
használatban, és kívánatos a mentett útvonal ismert mennyiséggel való eltolása. 

Egy új útvonal létrehozásakor a terepi eltolás értéke nulla. Amikor egy útvonal betöl-
tésre kerül, a vele együtt mentett terepi eltolás is be lesz töltve.

A terepi eltolás beál-
lítása lépésről 
lépésre

A terepi eltolás beállításához a következő lépéseket kell megtenni:

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Vezérlés gombot.

A Vezérlés menü fog megjelenni.

2. Válassza az Útvonal Kezelő gombot.

Az Útvonal Kezelő képernyő fog megjelenni.

3. Válassza ki azt az útvonalat a legördülő listából, amelyhez a 
terepi eltolást alkalmazni kívánja.

4. Válassza a Terepi Eltolás gombot.

A Terepi Eltolás képernyő fog megjelenni.

5. Vigye be az értéket a terepi eltoláshoz (a régiónak megfelelően felkonfigurált 
mértékegységben három tizedes értékkel) az Enter Field Offset (Terepi Eltolás 
Bevitel) mezőbe.

6. A terepi eltolásnak a kiválasztott útvonallal együtt történő mentéséhez és a fő 

navigációs képernyőbe történő visszatéréshez válassza a  gombot. Az új 

terepi eltolás érték a kiválasztott útvonallal együtt mentésre kerül.

VAGY

Az Útvonal Kezelő képernyőbe történő visszatéréshez és a terepi eltolás elve-

téséhez válassza a  gombot.
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7.6 Lökés

Leírás A GPS rendszer a mojoXact Plus eszközben függ az időbeli sodródástól, még 

inkább, ha GL1DETM Only (Kizárólagos) korrekciós forrást használ. Ha Ön a 
mojoXact Plus berendezést hosszabb időn keresztül használja, akkor szükséges 
lehet kiigazítani a GPS pozíciót a lökés használatával. A lökés úgy használja az 
útvonalat, mint egy referenciát, hogy kiigazítsa a GPS pozíciót. Ez úgy tekinthető, 
mintha a járművet visszatennénk az útvonalra, vagy mintha minden adatot a képer-
nyőn (útvonalak) a jármű pozíciójába mozdítanánk el.

A lökés egy egyenes vonalon (AB Párhuzamos vagy A+ Orrirány útvonal) eltolja a 
vonal pozícióját párhuzamosan bármelyik oldalra. A lökés egy körvonalon lecsök-
kenti vagy megnöveli az aktuális vezérlési vonal sugarát. A lökést lehet a vonal újra-
pozicionálására is használni, ha a bázisállomás elmozdult vagy ha a rendszer refe-

rencia forrás nélkül van használva, ami a GL1DETM Only (Kizárólagosan).

Az auto-irányítás bekapcsolva lehet, míg a lökés műveletet végrehajtja. Ebben az 
esetben az irányítás azonnal válaszolni fog azokra a változásokra, amelyek a lökés 
műveletből adódnak.

A lökés beállítások nem kerülnek mentésre az útvonallal együtt. Ez azt jelenti, ha 
egy útvonal, amelyre lökést alkalmaztunk egy későbbi időpontban újra be lesz töltve, 
a vonal abban a pozícióban lesz, ahol létre lett hozva (feltételezve, hogy egy precíz 
korrekciós forrás van használatban).

 A lökés csak egy irányban javítja a sodródást, amelyik merőleges az útvonalra. A 
sodródás pontos javításához szükséges lehet egy lökés az olyan útvonalon, ami 
észak-déli vagy kelet-nyugati irányú.

Lökés lépésről 
lépésre

A GPS pozíció lökéséhez a következő lépéseket kell végrehajtani:

1. Pozicionálja a gépjárművet egy már végigvezetett útvonal nyomvonalába.

 Ha a GPS pozíciója elsodródott mióta ezen az útvonalon vezetett, az 
univerzális terminál egy külpontosságot fog jelezni a képernyőn az útvo-
nalhoz képest.

2. A fő navigációs képernyőben válassza a Lökés gombot.

A Lökés képernyő fog megjelenni.
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3. Hajtsa végre a következő tevékenységek egyikét:

• Ahhoz, hogy a GPS pozíciót a gépjármű helyzetéhez igazítsa, válassza a 

 gombot.

• Ahhoz, hogy a gépjármű helyzetét az útvonalhoz igazítsa, válassza a  

vagy  gombot, hogy a GPS pozíciót kis lépésekben tudja elmozdítani.

4. A lökés beállítások elfogadásához és használatához, valamint a fő navigációs 

képernyőbe történő visszatéréshez válassza a  gombot.

VAGY

A lökés beállítások törléséhez és a fő navigációs képernyőbe történő visszaté-

réshez válassza a  gombot.
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8 NMEA Kimenet

Általános informá-
ciók

Az NMEA 0183 és NMEA 2000 a National Marine Electronics Association (Nemzeti 
Tengeri Elektronikai Társaság) által kifejlesztett szabványok. Ezt a szabványt alkal-
mazzák az olyan eszközök közötti kommunikációhoz, mint pl. GPS vevők, mélység-
mérők, hanglokátorok, szélmérők, más tengeri eszközök, és különféle berende-
zések.

A mojoXact Plus berendezés támogatja:

• NMEA 0183 adatok kimenete.

• NMEA 0183 adatok naplózása egy USB memória kulcsra.

• NMEA 2000 adatok kimenete.

A mojoXact Plus berendezés képes pozíció információk kivitelére terep kompenzá-
cióval NMEA formátumban. Az NMEA 0183 kimenet a soros kapcsolaton keresztül, 
a mojoXact Port Bővítő Kábelen keresztül valósul meg. Az NMEA 2000 kimenet az 
ISOBUS CAN port-on keresztül történik. Alapértelmezés szerint az NMEA nem 
aktív.

Az alábbi részben lesz tárgyalva az NMEA 0183 és az NMEA 2000 konfigurációja 
olyan mojoXact Plus berendezéshez is, amelyik egy harmadik fél által gyártott termi-
nállal van együtt használva. Az NMEA kimenetre vonatkozó olyan információkért, 
amikor a mojoXact Plus berendezés együtt van használva egy Leica mojo3D készü-
lékkel, nézze át a Leica mojo3D Felhasználói Kézikönyvet.

Rendelkezésre álló 
NMEA üzenetek

A mojoXact Plus berendezés képes kiküldeni a következő információkat az NMEA 
üzeneteken keresztül:

• GPGGA földrajzi koordináták

• GPGLL szélesség és hosszúság

• GPGSA elérhető GPS műholdak

• GPGST zaj statisztikák (pozíció hibák)

• GPGSV látható GPS műholdak

• GPRMC koordináták és irány

• GPVTG sebesség és irány

• GPXTE keresztkövetési hiba, mért

• GPZDA dátum és idő (Zulu Dátum)

Korlátozások • A mojoXact Plus berendezés csak az NMEA 0183 és NMEA 2000 szabvá-
nyokat támogatja.

• A mojoXact Plus berendezés nem támogatja az áramlás vezérlését.

• A mojoXact Plus berendezés támogatja a különféle baude rate értékeket, de a 
kiválasztott baude rate korlátozhatja, hogy hány üzenet lesz kiküldve, és azt a 
sebességet is, amelyen azok kimennek. Például alacsony baud rate értékeken 
nem lehetséges kiküldeni minden üzenetet 10 Hz-en. A mojoXact Plus beren-
dezés érzékelni fogja ezt a helyzetet, hibát fog kijelezni, és ki fogja kapcsolni az 
NMEA kimenetet. Ha Ön ezt a hibát észleli, kapcsoljon nagyobb baud rate 
értékre, vagy csökkentse a kiküldendő üzenetek sebességét és/vagy számát.
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8.1 Az NMEA Kimenet Konfigurálása

Áttekintő A mojoXact Plus berendezés támogatja:

• NMEA 0183 adatok kimenete.

• NMEA 0183 adatok naplózása egy USB memória kulcsra.

• NMEA 2000 adatok kimenete.

Ezen opciók mindegyike együttesen is kiválasztható, de a normál működéshez egy 
opciót kell kiválasztani.

8.1.1 NMEA 0183 Beállítás

Az NMEA 0183 beállítások konfigurálásához a következő lépéseket kell végrehaj-
tani:

4. Az NMEA Beállítások képernyőben pipálja be az Output NMEA 0183 (NMEA 
0183 Kimenet) jelölőnégyzetet.

5. Az NMEA 0183 Beállítások képernyővel történő folytatáshoz válassza a  

gombot.

Az NMEA 0183 Beállítások képernyő fog megjelenni.

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Beállítások gombot.

A Beállítások menü fog megjelenni.

2. A Beállítások menüben válassza a Rendszer Beállítások 
gombot.

A Rendszer Beállítások menü fog megjelenni.

3. A Rendszer Beállítások menüben válassza az NMEA Beállí-
tások gombot.

Az NMEA Settings (NMEA Beállítások) képernyő fog megjelenni. 
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A jelölőnégyzet kiválasztásának törléséhez és a Rendszer Beállítások képer-

nyőbe történő visszatéréshez válassza a  gombot.

6. Változtassa meg a Baud Rate értéket (ha szükséges) az Ön alkalmazásának 
megfelelő értékre úgy, hogy kiválasztja az értéket a listából.

7. Az egyes NMEA sentence (NMEA mondat) beállításokhoz válassza akár az Off 
(Ki) lehetőséget, vagyis, hogy nem lesz kimenet, akár válassza ki a kívánt kime-
neti értéket a Rate (Érték) listában. 

8. A második NMEA 0183 képernyővel történő folytatáshoz válassza a  

gombot.

Ha olyan kimeneti értéket választott ki, ami nem kompatibilis a kiválasztott baud 
rate értékkel, egy hiba fog megjelenni a képernyő alján, és Ön nem tudja foly-
tatni, amíg kompatibilis értéket nem választ a baud rate (sebesség) értékhez és 
kimeneti mondatok értékeihez, és a hiba nem törlődik.

Az értékekre vonatkozó változások törléséhez és az NMEA Beállítások képer-

nyőbe történő visszatéréshez válassza a  gombot.

9. Az egyes NMEA Sentence (NMEA mondat) beállításokhoz válassza akár az Off 
(Ki) lehetőséget, vagyis, hogy nem lesz kimenet, akár válassza ki a kívánt kime-
neti értéket a Rate (Érték) listában. 

10. Az Advanced NMEA Settings (További NMEA Beállítások) képernyővel történő 

folytatáshoz válassza a  gombot.
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Ha olyan kimeneti értéket választott ki, ami nem kompatibilis a baud rate 
értékkel, egy hiba fog megjelenni, és Ön nem tudja folytatni, amíg kompatibilis 
értéket nem választ a baud rate (sebesség) értékhez és kimeneti mondatok 
értékeihez, és a hiba nem törlődik. Ezután az Advanced NMEA Settings 
(További NMEA Beállítások) képernyő fog megjelenni.

Az értékekre vonatkozó változások törléséhez és az első NMEA 0183 Beállí-

tások képernyőbe történő visszatéréshez válassza a  gombot.

A További NMEA Beállítások képernyőben a következő mezők találhatók:

Compatibility Mode (Kompatibilitás Mód): lehetővé teszi a minőségi állapot 
értékének beállítását az NMEA üzenetekben a megadott státusz értékre, 
tekintet nélkül az aktuális GPS bemenet státuszára.

Velocity Filter (Sebesség Szűrő): ezt Kinematic (Kinematikus) állásban kell 
hagyni, és ez biztosítja az RTK sebességet a pozicionáló rendszerből.

Position Correction (Pozíció Korrekció): ha RTK-val van használva, lehetővé 
teszi a felhasználónak, hogy az NMEA pozíció kimenet helyét az antennához 
képest válassza ki, és válassza a terep kompenzációt, ha van ilyen.

Geoidal Distance (Geoidi Távolság): Ha a geoidi távolság engedélyezve van, 
akkor a geoid távolság lesz felhasználva a korrekció számításokban.

11. Válasszon megfelelő értékeket a Compatibility Mode és Position Correction 
mezőkhöz.

12. Ha a geoid távolságot kell felhasználnia a korrekció számításokhoz, győződjön 
meg róla, hogy a Geoidal Distance jelölőnégyzet be van pipálva.

13. Az NMEA 0183 beállítás teljessé tételéhez és a fő navigációs képernyőbe 

történő visszatéréshez válassza a  gombot.

Az értékekre vonatkozó bármilyen változás törléséhez és az NMEA 0183 Beál-

lítások képernyőbe történő visszatéréshez válassza a  gombot.
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8.1.2 NMEA 0183 Adatok Naplózása USB-re

Az NMEA 0183 kimenetet rögzíteni lehet egy USB memória kulcsra az adatok 
utófeldolgozásához. Az USB memória kulcsnak a mojoXact Plus berendezéssel 
történő együttes használatára vonatkozó fontos információkért nézze át a "Melléklet 
B USB Memória Kulcsok Formázása" részt.

Az NMEA 0183 adatok USB-re történő rögzítéséhez a következő lépéseket kell 
végrehajtani:

Az Output NMEA 0183 (NMEA 0183 Kimenet) jelölőnégyzetet ki kell választani 
ahhoz, hogy a Log NMEA to USB (NMEA Rögzítése USB-re) jelölőnégyzet 
láthatóvá váljon.

5. Az NMEA Beállítások képernyőben győződjön meg róla, hogy az Output NMEA 
0183 jelölőnégyzet be van pipálva, és válassza ki a Log NMEA to USB jelölő-
négyzetet is.

1. Az USB interface a mojoXact Plus 
berendezés elején található. 
Csavarja ki az ajtót, hogy az 
kinyíljon és le tudja fektetni, majd 
helyezzen be egy kompatibilis 
USB memória kulcsot az USB 
nyílásba.

2. A fő navigációs képernyőben válassza a Beállítások gombot.

A Beállítások menü fog megjelenni.

3. A Beállítások menüben válassza a Rendszer Beállítások 
gombot.

A Rendszer Beállítások menü fog megjelenni.

4. A Rendszer Beállítások menüben válassza az NMEA Beállí-
tások gombot.

Az NMEA Settings (NMEA Beállítások) képernyő fog megjelenni. 
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6. Az NMEA 0183 Beállítások képernyővel történő folytatáshoz válassza a  

gombot.

Az NMEA 0183 Beállítások képernyő fog megjelenni.

A jelölőnégyzetekre vonatkozó bármilyen változás törléséhez és a Rendszer 

Beállítások menübe történő visszatéréshez válassza a  gombot.

7. Változtassa meg a Baud Rate értéket (ha szükséges) az Ön alkalmazásának 
megfelelő értékre úgy, hogy kiválasztja az értéket a listából.

8. Az egyes NMEA sentence (NMEA mondat) beállításokhoz válassza akár az Off 
(Ki) lehetőséget, vagyis, hogy nem lesz kimenet, akár válassza ki a kívánt kime-
neti értéket a Rate (Érték) listában. 

9. A második NMEA 0183 Beállítások képernyővel történő folytatáshoz válassza a 

 gombot.

Ha olyan kimeneti értéket választott ki, ami nem kompatibilis a baud rate 
értékkel, egy hiba fog megjelenni, és Ön nem tudja folytatni, amíg kompatibilis 
értéket nem választ a baud rate (sebesség) értékhez és kimeneti mondatok 
értékeihez, és a hiba nem törlődik.

Az értékekre vonatkozó változások törléséhez és az NMEA Beállítások képer-

nyőbe történő visszatéréshez válassza a  gombot.

10. Az egyes NMEA sentence (NMEA mondat) beállításokhoz a második NMEA 
0183 Beállítások képernyőben válassza akár az Off (Ki) lehetőséget, vagyis, 
hogy nem lesz kimenet, akár válassza ki a kívánt kimeneti értéket a Rate (Érték) 
listában. 

11. Az Advanced NMEA Settings (További NMEA Beállítások) képernyővel történő 

folytatáshoz válassza a  gombot.

Ha olyan kimeneti értéket választott ki, ami nem kompatibilis a baud rate 
értékkel, egy hiba fog megjelenni, és Ön nem tudja folytatni, amíg kompatibilis 
értéket nem választ a baud rate (sebesség) értékhez és kimeneti mondatok 
értékeihez, és a hiba nem törlődik.

Az értékekre vonatkozó bármilyen változás törléséhez és az NMEA 0183 Beál-

lítások képernyőbe történő visszatéréshez válassza a  gombot.

Az Advanced NMEA Settings (További NMEA Beállítások) képernyőben a 
következő mezők találhatók:

Compatibility Mode (Kompatibilitás Mód): lehetővé teszi a minőségi állapot 
értékének beállítását az NMEA üzenetekben a megadott státusz értékre, 
tekintet nélkül az aktuális GPS bemenet státuszára.

Velocity Filter (Sebesség Szűrő): ezt Kinematic (Kinematikus) állásban kell 
hagyni, és ez biztosítja az RTK sebességet a pozicionáló rendszerből.

Position Correction (Pozíció Korrekció): ha RTK-val van használva, lehetővé 
teszi a felhasználónak, hogy az NMEA pozíció kimenet helyét az antennához 
képest válassza ki, és válassza a terep kompenzációt, ha van ilyen.

Geoidal Distance (Geoidi Távolság): Ha a geoidi távolság engedélyezve van, 
akkor a geoid távolság lesz felhasználva a korrekció számításokban.

12. Válasszon megfelelő értékeket a Compatibility Mode és Position Correction 
mezőkhöz.
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13. Ha a geoid távolságot kell felhasználnia a korrekció számításokhoz, győződjön 
meg róla, hogy a Geoidal Distance jelölőnégyzet be van pipálva.

14. Ahhoz, hogy az NMEA 0183 beállítás teljes legyen az USB memória kulcsra 
történő exportáláshoz, és a fő navigációs képernyőbe történő visszatéréshez 

válassza a  gombot.

Az értékekre vonatkozó bármilyen változás törléséhez és az NMEA 0183 Beál-

lítások képernyőbe történő visszatéréshez válassza a  gombot.

Ha az NMEA naplózás egyszer be lett kapcsolva, az NMEA üzenetek rögzítve 
lesznek az USB memória kulcsra, ahogy le lettek generálva. Az NMEA adatok egy 
nmea_log.txt nevű fájlba lesznek rögzítve az USB memória kulcs gyökér könyvtá-
rában.

 Csak akkor vegye ki az USB memória kulcsot, ha a mojoXact Plus berendezés már 
kikapcsolt.
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8.1.3 NMEA 2000 Beállítás

Az NMEA 2000 beállítások konfigurálásához a következő lépéseket kell végrehajtani:

4. Az NMEA Beállítások képernyőben pipálja be az Output NMEA 2000 (NMEA 
2000 Kimenet) jelölőnégyzetet.

Egy üzenet jelenik meg, amely közli, hogy a rendszert újra kell indítani az NMEA 
2000 státusz változtatásához.

5. Az NMEA 2000 Beállítások teljessé tételéhez megengedve a rendszer újraindí-

tását, válassza a  gombot.

A jelölőnégyzetre vonatkozó változás törléséhez és a Rendszer Beállítások 

menübe történő visszatéréshez válassza a  gombot.

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Beállítások gombot.

A Beállítások menü fog megjelenni.

2. A Beállítások menüben válassza a Rendszer Beállítások 
gombot.

A Rendszer Beállítások menü fog megjelenni.

3. A Rendszer Beállítások menüben válassza az NMEA Beállí-
tások gombot.

Az NMEA Settings (NMEA Beállítások) képernyő fog megjelenni. 
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9 Rendszer Információk és Hibák

Áttekintő Ez a fejezet részletezi, hogyan érheti el a következőkre vonatkozó információkat:

• a rendszer aktuális státusza, beleértve a GPS műholdakat, GLONASS műhol-
dakat, inerciákat, korrekciókat, cella modem jel erősséget és a csatolt eszkö-
zöket, mint pl. a CAN Bus és az irányítás készlet.

• a rendszer pozíciója, beleértve a szélességet és hosszúságot, a felhasznált 

GPS és GLONASS műholdakat, az RTK és GL1DETM fix minőséget, RTK és 

GL1DETM pozíció számítást, referencia késést, orrirányt, dőlést és hosszdőlést.

• sorozatszámok, szoftver verziók, belső és USB tárolóhely, feszültség és hőmér-
séklet.

• a cella modem, beleértve a típusát, jelerősséget, hálózati módot, sorozatszámot 
és a SIM kártya státuszát.

• a hibák, amelyek aktívak, és a javaslatokat a hibák kijavítására.

Ebben a részben lesz magyarázva az is, hogy hogyan lehet elérni a rendszer infor-
mációkat és hibákat a mojoXact Plus berendezésnél, ha az egy harmadik fél által 
gyártott terminállal együtt van használva. A rendszer információk elérésére és a 
hibák részletezésére vonatkozó információkért, ha a mojoXact Plus berendezés egy 
Leica mojo3D készülékkel együtt van használva, nézze át a Leica mojo3D Felhasz-
nálói Kézikönyvet.

9.1 Státusz Információk

Áttekintő A Státusz Információk képernyő (alul bemutatva) a következő adatokat biztosítja, 
hogy a gépkezelő leellenőrizhesse a rendszer állapotát.

GPS - A mojoXact Plus berendezés által aktuálisan felhasznált 
GPS műholdak száma, amelyekből pozíciót hoz létre a 

GL1DETM vagy a Hálózati RTK számára.

GLONASS - A mojoXact Plus berendezés által aktuálisan felhasznált 
GPS műholdak száma, amelyekből pozíciót hoz létre a 

GL1DETM vagy a Hálózati RTK számára.
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A státusz informá-
ciók megjelenítése 
lépésről lépésre

A mojoXact Plus berendezés státuszának megtekintéséhez a következő lépéseket 
kell végrehajtani:

Inertials (Inerciák) - Egy  jelzi, hogy az inerciák és érzékelők helyesen 

működnek, és a terep kompenzáció aktualizálva van. Egy 

 jelzi, hogy probléma van az inerciákkal és érzékelőkkel, 

és meg kell vizsgálni, hogy ez fizikai probléma-e vagy a terep 
kompenzációt kell végrehajtani. A terep kompenzáció funk-
cióra vonatkozó információkért nézze át a "4.2 Terep 
Kompenzáció" részt.

Corrections 
(Korrekciók) -

Egy  jelzi, hogy a korrekciós forrás a pozíció adatokhoz 

fel van konfigurálva és működik. Egy  jelzi, hogy prob-

léma van a korrekciós forrással, és ezt ki kell vizsgálni és a 
zavart meg kell szüntetni. A korrekciós forrásokra vonatkozó 
információkért nézze át a "6 Korrekciós Források" fejezetet.

Cell Modem Signal 
Strength 
(Cella Modem 
Jelerősség) -

Jelzi a cella modem jelének erősségét. Egy  jelzi, hogy a 

cella modem fel van konfigurálva és van jel. Egy  jelzi, 

hogy a cella modem vagy nincs felkonfigurálva, vagy ha fel 
is van konfigurálva, valami probléma van a beállításával 
vagy a jelével. A cella modem beállítására és a hibaelhárí-
tásra vonatkozó információkért nézze át a "3.6.2 Cella 
Modem Beállítások" részt.

Attached Devices 
(Csatolt Eszközök) -

Ez a rész mutatja a CAN Bus és az Irányítás Készlet 

státuszát. Egy  jelzi, hogy az eszköz be van állítva és 

helyesen működik. Egy  jelzi, hogy az eszköz nem 

működik megfelelően. Ez lehet amiatt, hogy az eszköz nincs 
beállítva, vagy probléma van annak a működésével. Az 
irányítás készlet beállítására vonatkozó információkért 
nézze át az "5.2 Irányítás Készlet Választás és Beállítás" 
fejezetet.

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Szolgáltatás gombot.

A Szolgáltatás menü fog megjelenni.

2. Válassza a Státusz Információk gombot.

A Státusz Információk képernyő fog megjelenni.

3. A fő navigációs képernyőbe történő visszatéréshez válassza a 

 gombot.

A Szolgáltatás menübe történő visszatéréshez válassza a  

gombot.
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9.2 Pozíció Információk

Áttekintő A Pozíció Státusz képernyő (alul bemutatva) a következő adatokat biztosítja, hogy 
a gépkezelő leellenőrizhesse a rendszer pozíciójának aktuális állapotát.

Position (Pozíció) - A mojoXact Plus berendezés földrajzi szélessége és 
hosszúsága (tizedfokokban), és a magasság (a régiónak 
megfelelően felkonfigurált hosszúság mértékegységben).

GPS - A mojoXact Plus berendezés által az L1 és L2 csatornák 
használatával aktuálisan követett GPS műholdak száma, és 
azon GPS műholdak száma, amelyekből a mojoXact Plus 

berendezés pozíciót hoz létre a GL1DETM vagy a Hálózati 
RTK számára.

GLONASS - A mojoXact Plus berendezés által az L1 és L2 csatornák 
használatával aktuálisan követett GPS műholdak száma, és 
azon GPS műholdak száma, amelyekből a mojoXact Plus 

berendezés pozíciót hoz létre a GL1DETM vagy a Hálózati 
RTK számára.

RTK Fix Quality 
(RTK Fix Minőség) -

Az RTK fix pozíció minőségi státusza. A 0 jelentése, hogy 
nincs referencia adat fogadva; a 2 jelentése, hogy a refe-
rencia adatok felhasználása folyik; a 3 jelentése, hogy van 
RTK fix pozíció.

GL1DETM 
Fix Quality 
(Fix Minőség) -

A GL1DETM pozíciójának a minőségét jelzi. Az 1 érték jelenti 
az egyéni pont megoldást, a 2 érték jelenti, hogy van 

GL1DETM fix pozíció.

RTK Position Count
(RTK Pozíció 
Szám) - 

Az RTK GPS adatcsomagok száma, amelyeket a 
mojoXact Plus berendezés fogadott a bekapcsolása óta.

GL1DETM 
Position Count 
(Pozíció Szám) -

A GL1DETM GPS adatcsomagok száma, amelyeket a 
mojoXact Plus berendezés fogadott a bekapcsolása óta. 
Ennek a számnak mindig növekednie kell 20 másodpercen-
ként.
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A pozíció informá-
ciók megjelenítése 
lépésről lépésre

A mojoXact Plus berendezés pozíció információinak megtekintéséhez a következő 
lépéseket kell végrehajtani:

9.3 Korrekciós Forrás Státusza

Áttekintő A Korrekciós Forrás Státusz képernyő (alul bemutatva) információkat nyújt arra a 
hálózatra vagy bázisállomásra vonatkozóan, amelyik a korrekciós adatokat biztosítja. 

Reference Latency 
(Referencia Késés) - 

Ez az az idő másodpercben kifejezve, ami azóta telt el, hogy 
a mojoXact Plus berendezés az utolsó felhasználható refe-
rencia adatcsomagot fogadta. Az ideális tartomány 0.1 és 
3.0 másodperc között van. A referencia késés 60.00s-ként 

jelenik meg, ha a GL1DETM van használatban, vagy 
nincsenek referencia adatok.

Heading 
(Orrirány) -

A gépjármű valódi tájolásának irányszöge fokokban kife-

jezve, ahol Észak 0.00o, Kelet 90.00o, Dél 180.00o és 

Nyugat 270.00o.

Roll (Dőlés) - A gépjármű aktuálisan kiszámított oldalirányú dőlése. Ha ez 
az érték 20 foknál nagyobb, az auto-irányítás ki fog 
kapcsolni.

Pitch (Hosszirányú 
dőlés) -

A gépjármű aktuálisan kiszámított hosszirányú dőlése. Ha ez 
az érték 30 foknál nagyobb, az auto-irányítás ki fog 
kapcsolni.

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Szolgáltatás gombot.

A Szolgáltatás menü fog megjelenni.

2. Válassza a Pozíció Információk gombot.

A Pozíció Információk képernyő fog megjelenni.

3. A fő navigációs képernyőbe történő visszatéréshez válassza a 

 gombot.

A Szolgáltatás menübe történő visszatéréshez válassza a  

gombot.
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A következő adatok jelennek meg a Belső Rádió korrekciós forrás esetén. Hálózati 
RTK és Külső Rádió korrekciós forrás esetén csak az első hat (6) tétel fog megje-
lenni.

Korrekciós forrás 
státusz adatok 
megjelenítése 
lépésről lépésre

A felkonfigurált korrekciós forrás státuszának megtekintéséhez a következő lépé-
seket kell végrehajtani:

Base Position 
(Bázis Pozíció) -

A bázisállomás földrajzi szélessége és hosszúsága (tizedfo-
kokban), és a magasság (a régiónak megfelelően felkonfigu-
rált hosszúság mértékegységben).

Sats Tracked (Köve-
tett Műholdak) - 

A bázisállomás által követett műholdak száma.

Reference Latency 
(Referencia Késés) -

Ez az az idő másodpercben kifejezve, ami azóta telt el, hogy 
a mojoXact Plus berendezés az utolsó felhasználható refe-
rencia adatcsomagot fogadta. Az ideális tartomány 0.1 és 
3.0 másodperc között van. A referencia késés 60.00s-ként 

jelenik meg, ha  a GL1DETM van használatban, vagy 
nincsenek referencia adatok.

Receiving Data 
(Adatok Fogadása) -

Egy  jelzi, hogy a mojoXact Plus berendezés adatokat 

fogad a bázisállomásról, és egy  jelzi, hogyha nem.

Distance (Távolság) - A bázisállomás és a mojoXact Plus berendezés közötti 
távolság.

Packets Passed 
(Átadott Csomagok) -

A mojoXact Plus berendezés által fogadott referencia 
adatokból álló jó adatcsomagok száma. Ennek a számnak 
növekednie kell egy (1) vagy 2 másodpercenként.

SW Version 
(SV Verzió) -

A bázisállomásra aktuálisan feltelepített szoftver verziója.

Serial Number 
(Sorozatszám) -

A bázisállomás gyári száma és sorozatszáma.

Low Battery 
(Alacsony Akku 
Töltöttségi Szint) -

Egy  jelzi, ha aktuálisan egy alacsony akkumulátor 

töltöttségi szint figyelmeztetés van érvényben a bázisállo-

máson, és egy  jelzi, ha nem.

External Power 
(Külső Áramforrás) -

Egy  jelzi, ha a bázisállomás külső áramforrást használ, 

és egy  jelzi, ha nem.

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Szolgáltatás gombot.

A Szolgáltatás menü fog megjelenni.

2. Válassza a Korrekciós Forrás Információk gombot.

A Korrekciós Forrás Státusz képernyő fog megjelenni.
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9.4 Eszköz Információk

Áttekintő Az Eszköz Információk képernyő (alul bemutatva) a következő rendszer adatokat 
biztosítja:

• A mojoXact Plus berendezés, a GPS vevő és a cella modem sorozatszámai.

• A mojoXact Plus berendezésre és a GPS vevőre aktuálisan feltelepített szoft-
verek verziószámai.

• A mojoXact Plus berendezésen és az USB memória kulcson (ha van ilyen a 
mojoXact Plus berendezésbe behelyezve) rendelkezésre álló szabad tárhely 
nagysága.

• A mojoXact Plus berendezés feszültsége és hőmérséklete.

Az eszköz informá-
ciók megjelenítése 
lépésről lépésre

A mojoXact Plus berendezés eszköz információinak a megtekintéséhez a követ-
kező lépéseket kell végrehajtani:

3. A fő navigációs képernyőbe történő visszatéréshez válassza a 

 gombot.

A Szolgáltatás menübe történő visszatéréshez válassza a  

gombot.

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Szolgáltatás gombot.

A Szolgáltatás menü fog megjelenni.

2. Válassza az Eszköz Információk gombot.

Az Eszköz Információk képernyő fog megjelenni.

3. A fő navigációs képernyőbe történő visszatéréshez válassza a 

 gombot.

A Szolgáltatás menübe történő visszatéréshez válassza a  

gombot.
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9.5 Cella Modem Státusz

Áttekintő Ha egy belső modem van felkonfigurálva a mojoXact Plus berendezéshez, a Cella 
Modem képernyő (alul bemutatva) a következő adatokat biztosítja, hogy a gépke-
zelő a rendszer cella modemének státuszát le tudja ellenőrizni. Ha egy külső modem 
van felkonfigurálva, vagy nincs modem, ez a képernyő ezeket az adatokat csak 
típusként fogja megjeleníteni.

A cella modem 
státuszának megje-
lenítése lépésről 
lépésre

A mojoXact Plus berendezésben levő cella modem státuszának megtekintéséhez a 
következő lépéseket kell végrehajtani:

Type (Típus) - A cella modem típusa.

Signal Strength 
(Jelerősség) -

A cella modem jelerőssége (RSSI). Ha a jelerősség keve-
sebb, mint -90, gondoljon a cella modem hálózati módjának 
megváltoztatására.

Network Mode 
(Hálózat Mód) -

A hálózati mód. Lehetséges értékek: GSM, AUTO és HSPA.

Network (Hálózat) - A használatban levő hálózat.

Serial Number 
(Sorozatszám) -

A cella modem sorozatszáma.

SIM Pin Status 
(SIM PIN Státusz) -

A SIM kártya PIN kódjának státusza.

SIM Card Status 
(SIM Kártya 
Státusz) -

A SIM kártya státusza.

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Szolgáltatás gombot.

A Szolgáltatás menü fog megjelenni.

2. Válassza a Cella Modem Információk gombot.

A Cella Modem képernyő fog megjelenni.
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9.6 Hibaüzenetek

Áttekintő A mojoXact Plus berendezés a hibákat különféle módon kezeli, a hiba típusától 
függően, és hogy az mikor fordul elő a működés közben. A rendszerben háromféle 
hibatípus fordul elő:

Az alább következő utasítások végrehajtásával a hibák részletezése megjeleníthető.

A hibák megtekin-
tése lépésről lépésre

Az aktív hibák listájának megtekintéséhez a következő lépéseket kell végrehajtani:

3. A fő navigációs képernyőbe történő visszatéréshez válassza a 

 gombot.

A Szolgáltatás menübe történő visszatéréshez válassza a  

gombot.

Kritikus Hibák - Ezek azok a hibák, amelyek gátolják a rendszer működését, 
és ki kell őket javítani a normál működés helyreállásához. 
Ezek a hibák felugró ablakban jelennek meg a képernyőn, 
amikor fellépnek.

Nem-kritikus Hibák - Ezek azok a hibák, amelyek a képernyő alján a hibasávban 
és az aktív hibalistában megjelennek. A működés folyta-
tódhat, de a teljesítmény csökkent lehet mindaddig, amíg a 
hibák nincsenek elhárítva.

Beállítási Hibák - Ezek azok a hibák, amelyek a helytelen beállításokból 
adódnak. Egy üzenet jelenik meg a képernyőn, és Ön nem 
tud továbbhaladni a beállítással, amíg a kompatibilis beállí-
tásokat be nem viszi.

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Szolgáltatás gombot.

A Szolgáltatás menü fog megjelenni.

2. Válassza a Hibák gombot.

Az Aktív Hibák képernyő fog megjelenni egy listával, amelyik az 
összes aktív hibát tartalmazza.

3. A listából válassza ki azt a hibát, amelyet vizsgálni szeretne.
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4. A kiválasztott hiba részleteinek megtekintéséhez válassza a  gombot.

A Szolgáltatás menübe történő visszatéréshez válassza a  gombot.

5. A Hiba képernyő megjeleníti a részleteket a kiválasztott hibáról, és javaslatot 
tesz annak a körülménynek a javítására, amelyik a hibát okozta.

A Szolgáltatás menübe történő visszatéréshez válassza a  gombot.

A Hiba képernyőbe történő visszatéréshez válassza a  gombot.
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10 Virtual Wrench Távoli Szolgáltatás

A Virtual Wrench™ egy távoli rendszer, amelyhez a mojoXact Plus berendezés csatla-
kozhat. A Virtual Wrench™ szolgáltatáson keresztül a gépkezelő frissítheti a 
mojoXact Plus berendezés szoftverét és feloldhat funkciókat a mojoXact Plus berende-
zésen. A felhatalmazott Leica terméktámogató (support) személyzet szintén a Virtual 
Wrench szolgáltatást használja, hogy kiszolgálja az Ön mojoXact Plus berendezését.

Azok az utasítások is ebben a részben vannak ismertetve, amelyek szerint azt a 
mojoXact Plus berendezést, amelyik egy harmadik fél által gyártott terminállal van 
használva fel lehet csatlakoztatni a Virtual Wrench™ szolgáltatásra, ill. le lehet csat-
lakoztatni arról. Az, hogy hogyan kell frissíteni a mojoXact Plus berendezés szoft-
verét a Virtual Wrench™ rendszerről, a "11.1 Szoftver Frissítése a Virtual Wrench-
ről" részben van részletezve. A Virtual Wrench™ szolgáltatáshoz történő csatlako-
zásra vonatkozó információkért és hogy ez milyen funkciókat kínál, ha a 
mojoXact Plus együtt van használva egy Leica mojo3D készülékkel, nézze át a 
Leica mojo3D Felhasználói Kézikönyvet.

Korlátozások A Virtual WrenchTM szolgáltatáshoz csak akkor lehet csatlakozni, ha a 
mojoXact Plus berendezés rendelkezik internet kapcsolattal. A lehetséges internet 
csatlakozáshoz a következőknek kell teljesülnie:

• A cella modem SIM Kártyáját helyesen kell feltelepíteni, és Önnek rendelkeznie 
kell egy adat tervvel a SIM Kártyához. Nézze át a "2.4 SIM Kártya Telepítés" részt.

• A cella modemet azoknak az információknak megfelelően kell beállítani, 
amelyeket az adat terv szolgáltatója biztosít. Nézze át a "3.6.2 Cella Modem 
Beállítások" részt.

Annak ellenőrzéséhez, hogy van-e internet kapcsolat:

• Ellenőrizze a Cella Modem ikont, ami a fő navigációs képernyő alján, az Infor-

mációs Területen jelenik meg.  jelzi a sikeres csatlakozást jó jelerős-

séggel.  jelzi, hogy a csatlakozás sikeres, de a jelerősség gyenge, és 

 jelzi, ha a csatlakozás nem sikerült.

• Ellenőrizze, hogy a hiba lista nem tartalmazza-e a "No internet available" (Az 
internet nem elérhető) hibát. Nézze át a "9.6 Hibaüzenetek" részt.

• Ellenőrizze, hogy a cella modem (beleértve a kábelét is) nincs-e megsérülve, és 
csatlakoztatva van-e a mojoXact Plus berendezéshez.

Jogi Információk Ez a szoftver magában foglalja a termék aktiválását és más technológiát, aminek a 
célja, hogy megelőzze a jogosulatlan használatot és másolást, vagy hogy műszaki 
vagy terméktámogatási szolgáltatásokat kérjen távolról a Leica Geosystemstől vagy 
annak felhatalmazott viszonteladójától.

Ennek a technológiának a révén az Ön számítógépe vagy eszköze automatikusan 
felcsatlakozhat az internetre. Ezen felül, ha egyszer már csatlakozva van, a szoftver 
továbbíthatja az Ön sorozatszámát/license számát a Leica Geosystems felé, és ezt 
téve megakadályozhatja, hogy olyan személyek használják azt, akiknek ez nem 
engedélyezett; a szoftver továbbíthat még más olyan információkat is, amelyekre a 
támogatáshoz szükség van, mint pl. konfigurációkat, használati statisztikákat, vagy 
lehetővé teheti illetve keresztülviheti, hogy frissítéseket tölt a termék szoftverére.
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10.1 Csatlakozás a Virtual Wrench Szolgáltatáshoz

Csatlakozás a 
Virtual WrenchTM 
szolgáltatáshoz 
lépésről lépésre

A mojoXact Plus cella modemjének felkonfiguráltnak kell lennie és rendelkeznie kell 
egy jó csatlakozással, Önnek pedig rendelkeznie kell internet kapcsolattal mielőtt 

csatlakozhatna a Virtual WrenchTM szolgáltatáshoz.

A Virtual Wrench™ szolgáltatáshoz történő csatlakozáshoz a következő lépéseket 
kell végrehajtani:

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Szolgáltatás gombot.

A Szolgáltatás menü fog megjelenni.

2. Válassza a Virtual Wrench gombot.

Ha Ön csatlakozva van az internethez, a Virtual Wrench képernyő 
(alább bemutatva) fog megjelenni.

Ha a cella modem nincs felkonfigurálva, vagy Önnek nincs 
internet kapcsolata, egy, az alábbihoz hasonló képernyő fog 
megjelenni.

Válassza a  gombot, és konfigurálja fel a cella modemet és a 

SIM Kártyát mielőtt újra megkísérelné a csatlakozást a Virtual 

WrenchTM rendszerhez.
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10.2 Lecsatlakozás a Virtual Wrench Szolgáltatásról

Lecsatlakozás a 
Virtual WrenchTM, 
szolgáltatásról 
lépésről lépésre

Ahhoz, hogy a mojoXact Plus berendezést lecsatlakoztassa a Virtual WrenchTM, 
szolgáltatásról, a következő lépéseket kell megtenni:

3. A Virtual WrenchTM szolgáltatással történő folytatáshoz válassza a  

gombot.

Amikor Ön visszatér a fő navigációs képernyőbe, a  ikon fog megjelenni 

a képernyő alján a jobb oldalon, jelezve, hogy Ön csatlakozott a Virtual 

WrenchTM rendszerhez. Ha az Ön mojoXact Plus berendezését egy felhatalma-

zott Leica terméktámogatási szakember szervizeli, a  ikon fog megjelenni 

a képernyő alján a jobb oldalon.

VAGY

A csatlakozási kérelem feladásához és a Szolgáltatás menübe történő vissza-

téréshez válassza a  gombot.

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Szolgáltatás gombot.

A Szolgáltatás menü fog megjelenni.

2. Válassza a Virtual Wrench gombot. 

A Virtual Wrench képernyő fog megjelenni.

3. A Virtual WrenchTM szolgáltatásról történő lecsatlakozáshoz és a visszaté-

réshez a fő navigációs képernyőbe válassza a  gombot. A  ikon nem 

látható már a fő navigációs képernyő alján, jelezve, hogy Ön már nincs csatla-

kozva tovább a Virtual WrenchTM szolgáltatáshoz. 

A lecsatlakozási kívánság feladásához (és ahhoz, hogy továbbra is csatlakozva 

maradjon a Virtual WrenchTM rendszerhez), valamint a Szolgáltatás menübe 

történő visszatéréshez válassza a  gombot.
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11 Szoftver Karbantartás

Áttekintő A mojoXact Plus berendezés a következő funkciókat biztosítja a saját szoftverének 
karbantartásához:

• A szoftver frissítése a Virtual Wrench™ szolgáltatáson keresztül vagy egy USB 
memória kulcsról

• A mojoXact Plus berendezésre feltelepített szoftver biztonsági mentése egy 
USB memória kulcsra.

• A szoftver előző verziójának visszaállítása. Ez egy hasznos funkció, ha a 
szoftver frissítése nem sikerül tökéletesen.

Az alábbi részben lesznek ismertetve azok a funkciók is, amelyek ezekhez a 
szoftver karbantartási feladatokhoz szükségesek, ha a mojoXact Plus berendezés 
egy harmadik fél által gyártott terminállal van használva. A szoftver karbantartási 
feladatokra vonatkozó információkért, ha a mojoXact Plus berendezés egy Leica 
mojo3D készülékkel együtt van használva, nézze át a Leica mojo3D Felhasználási 
Kézikönyvet.

11.1 Szoftver Frissítése a Virtual Wrench-ről

Általános informá-
ciók

Egy új szoftver verzió, ha rendelkezésre áll, letölthető Virtual Wrench™-ről a 
mojoXact Plus berendezésre. 

�VIGYÁZAT Ne kapcsolja ki a mojoXact Plus berendezést, amíg a szoftver frissítés folyamatban 
van.

Szoftver letöltése 
lépésről lépésre

Egy új szoftver verziónak a Virtual Wrench™ rendszerből történő letöltéséhez a 
következő lépéseket kell végrehajtani:

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Beállítások gombot.

A Beállítások menü fog megjelenni.

2. Válassza a Szoftver Beállítások gombot.

A Szoftver Beállítások menü fog megjelenni.

3. Válassza a Szoftver Frissítés Virtual Wrench-ről gombot.
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A státusz képernyő fog megjelenni két folyamat sávval (Aktuális Állapot és 
Teljes Folyamat), amelyek mutatják a szoftver frissétésének aktuális státuszát.

Ha a szoftver frissítés sikeresen befejeződik, a mojoXact Plus berendezés auto-
matikusan újraindul, és a fő navigációs képernyő fog megjelenni.

Ha az Ön mojoXact Plus berendezése még nincs csatlakoztatva a Virtual 

WrenchTM, szolgáltatáshoz, az Upgrade Software from Virtual Wrench 
(Szoftver Frissítés Virtual Wrench-ről) képernyő fog megjelenni egy üzenettel, 

hogy Ön nincs csatlakozva a Virtual WrenchTM rendszerhez.

Válassza a  gombot, és Ön vissza lesz irányítva a Szoftver Beállítások 

menübe. A Virtual WrenchTM szolgáltatáshoz történő csatlakozáshoz nézze át 
a "10.1 Csatlakozás a Virtual Wrench Szolgáltatáshoz" részt.

Ha Ön csatlakozva van a Virtual WrenchTM rendszerhez, az Upgrade Software 
from Virtual Wrench (Szoftver Frissítés a Virtual Wrench-ről) képernyő fog 
megjelenni, jelezve, hogy vannak elérhető frissítések.

4. A szoftver frissítéssel történő folytatáshoz válassza a  gombot.

VAGY

A kívánság feladásához és a Szoftver Beállítások menübe történő visszaté-

réshez válassza a  gombot.
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Ha a szoftver frissítés nem sikerült, válassza a  gombot a fő navigációs 

képernyőbe történő visszatéréshez, vagy válassza a  gombot a Szoftver 

Beállítások menübe történő visszatéréshez.

11.2 Szoftver Frissítése USB Memória Kulcsról

Általános informá-
ciók

A mojoXact Plus berendezés szoftverének egy új verziója feltelepíthető egy USB 
memória kulcsról is. A szoftver új verzióját a Virtual Wrench-ről egy USB memória 
kulcsra kell letölteni.

 Az USB memória kulcsnak a mojoXact Plus berendezéssel együttes 
használatára vonatkozó fontos információkért nézze át a "Melléklet B 
USB Memória Kulcsok Formázása" részt.

�VIGYÁZAT Ne kapcsolja ki a mojoXact Plus berendezést, vagy vegye ki az USB memória 
kulcsot, amíg a szoftver frissítése folyamatban van.

Szoftver frissítése 
USB memória 
kulcsról lépésről 
lépésre

A mojoXact Plus berendezés szoftverének egy USB memória kulcsról történő frissí-
téséhez a következő lépéseket kell végrehajtani:

1. Az USB interface a mojoXact Plus 
berendezés elején található. Csavarja 
ki az ajtót, hogy az kinyíljon és le 
lehessen fektetni, és helyezzen be 
egy kompatibilis USB memória 
kulcsot az USB nyílásba.

2. A fő navigációs képernyőben válassza a Beállítások gombot.

A Beállítások menü fog megjelenni.

3. Válassza a Szoftver Beállítások gombot.

A Szoftver Beállítások menü fog megjelenni.



138 Szoftver Karbantartás, Leica mojoXact Plus

 Csak akkor vegye ki az USB memória kulcsot, amikor a mojoXact Plus berendezés 
már lekapcsolt.

4. Válassza a Szoftver Frissítés USB-ről gombot.

A Szoftver Frissítés USB-ről képernyő fog megjelenni.

5. Válassza ki a telepítendő szoftver verziót a listából.

6. A szoftver frissítéssel történő folytatáshoz válassza a gombot.

VAGY

A kívánság feladásához és a Szoftver Beállítások menübe történő visszaté-

réshez válassza a  gombot.

A státusz képernyő fog megjelenni két folyamat sávval (Aktuális Állapot és 
Teljes Folyamat), amelyek mutatják a szoftver frissítésének aktuális státuszát.

Ha a szoftver frissítés befejeződött, válassza a  gombot, és a mojoXact Plus 

berendezés újra fog indulni, és a fő navigációs képernyő fog megjelenni.
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11.3 Az Aktuális Szoftver Biztonsági Mentése

Általános informá-
ciók

Ha feltelepítette az új szoftvert, amit a Virtual Wrench™ rendszerből töltött le, az új 
szoftverről készíthet egy biztonsági mentést egy USB memória kulcsra. Ez hasznos, 
mert felgyorsítja a folyamatot, ha más mojoXact Plus egységeket is frissít.

 Az USB memória kulcsnak a mojoXact Plus berendezéssel együttes 
használatára vonatkozó fontos információkért nézze át a "Melléklet B 
USB Memória Kulcsok Formázása" részt.

�VIGYÁZAT Ne kapcsolja ki a mojoXact Plus berendezést, vagy vegye ki az USB memória 
kulcsot, amíg a szoftver biztonsági mentése folyamatban van.

Az aktuális szoftver 
biztonsági mentése 
lépésről lépésre

A mojoXact Plus berendezésre aktuálisan feltelepített szoftvernek egy USB 
memória kulcsra történő biztonsági mentéséhez a következő lépéseket kell végre-
hajtani: 

1. Az USB interface a mojoXact Plus 
berendezés elején található. Csavarja 
ki az ajtót, hogy az kinyíljon és le 
lehessen fektetni, és helyezzen be 
egy kompatibilis USB memória 
kulcsot az USB nyílásba.

2. A fő navigációs képernyőben válassza a Beállítások gombot.

A Beállítások menü fog megjelenni.

3. Válassza a Szoftver Beállítások gombot.

A Szoftver Beállítások menü fog megjelenni.

4. Válassza a Szoftver Mentése USB-re gombot.

A Szoftver Mentése USB-re képernyő fog megjelenni.

5. A szoftver biztonsági mentésével történő folytatáshoz válassza a  gombot.
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A státusz képernyő fog megjelenni két folyamat sávval (Aktuális Állapot és 
Teljes Folyamat), amelyek mutatják a szoftver biztonsági mentésének aktuális 
státuszát.

Amikor a szoftver mentése kész, válassza a  gombot, ha vissza akar térni a 

fő navigációs képernyőbe, vagy válassza a  gombot, ha vissza akar térni a 

Szoftver Beállítások képernyőbe.

 Csak akkor vegye ki az USB memória kulcsot, ha a mojoXact Plus berendezés már 
lekapcsolt.

11.4 Az Előző Szoftver Verzió Visszaállítása

Általános informá-
ciók

Ha Ön egy szoftver frissítést hajt végre, és előre nem látott probléma adódik, ami 
megkívánja, hogy Ön újratelepítse a szoftver előző verzióját, vissza tudja állítani az 
utolsó frissítés előtt használt szoftver verziót.

�VIGYÁZAT Ne kapcsolja ki a mojoXact Plus berendezést, amíg a szoftver visszaállítás folya-
matban van.

Az előző szoftver 
verzió visszaállítása 
lépésről lépésre

A szoftver előző verziójának visszaállításához a következő lépéseket kell végrehaj-
tani:

VAGY

A kívánság feladásához és a Szoftver Beállítások menübe történő visszaté-

réshez válassza a  gombot. 

1. A fő navigációs képernyőben válassza a Beállítások gombot.

A Beállítások menü fog megjelenni.

2. Válassza a Szoftver Beállítások gombot.

A Szoftver Beállítások menü fog megjelenni.

3. Válassza a Szoftver Visszaállítás gombot.

A Szoftver Visszaállítás képernyő fog megjelenni.
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A mojoXact Plus berendezés visszaállítja a szoftver előző verzióját, és automati-
kusan újra fog indulni. 

A Szoftver Visszaállítás képernyőn Ön látni fogja a mojoXact Plus berende-
zésre aktuálisan feltelepített szoftver verzióját, és a szoftvernek azt a verzióját, 
ami vissza lesz állítva.

4. A szoftver visszaállításával történő folytatáshoz válassza a  gombot.

VAGY

A szoftver visszaállításának a feladásához és a Szoftver Beállítások menübe 

történő visszatéréshez válassza a  gombot.
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12 Karbantartás és Szállítás

12.1 Szállítás

Szállíttatás A Leica mojoXact Plus szállításakor mindig használja a teljes eredeti Leica Geosy-
stems csomagolást, szállítódobozt vagy kartondobozt, vagy azzal egyenértékűt 
annak érdekében, hogy védje a terméket az ütődéstől és rázkódástól.

12.2 Tárolás

Hőmérsékleti 
határok

Vegye figyelembe a hőmérsékleti határokat, amikor tárolja a berendezést, külö-
nösen nyáron, ha a berendezés egy gépjármű belsejében van. A tárolási hőmérsék-
leti határokra vonatkozó információkért forduljon a "14 Műszaki Adatok" c. feje-
zethez.

12.3 Tisztítás és Szárítás

Termék és tarto-
zékok

Csak tisza, puha, szálmentes textíliát használjon a tisztításhoz. Ha szükséges, 
nedvesítse meg a ruhát vízzel vagy tiszta alkohollal. Ne használjon más folyadé-
kokdat, ezek esetleg károsíthatják a polimer alkatrészeket.

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

Kábelek és csatla-
kozók

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

13.1 Általános Utasítások

Bevezetés A következő utasítások segítik a termékért felelős személyt és a műszer aktuális 
felhasználóját, hogy megelőzzék és elkerüljék az üzemeltetési kockázatokat és 
veszélyeket.

A termékért felelős személynek gondoskodnia kell arról, hogy minden felhasználó 
megértse és betartsa az utasításokat.

13.2 Tervezett Használat

Engedélyezett hasz-
nálat

A mojoXact Plus berendezés szándék szerint:

• csak mezőgazdasági és erdészeti használatra szánták.

• csak mezőgazdasági járművekre szerelhető fel. Ennek a terméknek a telepí-
tése nem engedélyezett bármilyen más járműre.

• külső eszközökkel történő adatkommunikációhoz.

• jóváhagyott mezőgazdasági gépek vezérléséhez.

• mérési feladatok végrehajtásához különféle GNSS mérési technikák használa-
tával.

• GNSS és ponthoz kapcsolódó adatok rögzítése.

• nyers adatok méréséhez és koordináták számításához GNSS műholdakról 
származó vivő-fázis és kódjelek felhasználásával. (GNSS Rendszerek)

Káros használat A következők a mojoXact Plus berendezés káros használatának minősülnek:

• A termék utasítások nélküli használata.

• Az előírt határértékeken kívül eső használat.

• Biztonsági rendszerek letiltása.

• Figyelmeztető jelzések eltávolítása.

• A termék felnyitása szerszámok segítségével, pl. csavarhúzóval, hacsak ez 
kimondottan nincs engedélyezve bizonyos funkciókhoz.

• A műszer módosítása vagy átalakítása.

• Jogosulatlan eltulajdonítást követő használat.

• A műszer használata nyilvánvalóan felismerhető sérülésekkel vagy hiányossá-
gokkal.

• Más gyártók tartozékainak használata a Leica Geosystems előzetes jóváha-
gyása nélkül.

• Nem kielégítő biztonsági felügyelet a munkaterületen, pl. a tervezett helyszíni 
használatkor.

�FIGYELEM A rendeltetés-ellenes használat sérülést, üzemzavart és károsodást okozhat.

A berendezésért felelős személy feladata, hogy a felhasználót tájékoztassa a kocká-
zatokról, és arról, hogy hogyan kerülheti el azokat. A felhasználó addig nem helyez-
heti üzembe a műszert, amíg ki nem képezték annak használatára.
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�FIGYELEM A mezőgazdasági gépek engedélyezetlen módosítása azáltal, hogy a terméket 
felerősítik vagy feltelepítik azokra, megváltoztathatja az adott mezőgazdasági gép 
működését és biztonságát.

Óvatosan:
Kövesse a gépgyártó utasításait. Ha nem áll rendelkezésre megfelelő utasítás, 
kérjen útmutatást a gépgyártótól a termék felszerelése vagy feltelepítése előtt.

13.3 A Használat Korlátai

Környezet A mojoXact Plus berendezés minden olyan környezetben használható, mely 
alkalmas tartós emberi tartózkodásra, de nem használható agresszív légkörben, 
vagy robbanásveszélyes környezetben.

�VESZÉLY A műszer veszélyes területen való használata előtt, elektromos létesítmények köze-
lében vagy hasonló helyzetekben a termékért felelős személynek kapcsolatba kell 
lépnie a helyi biztonságtechnikai hatóságokkal és szakértőkkel.

13.4 Felelősségek

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

A nemLeica Geosys-
tems tartozékok 
gyártói

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

A termékért felelős 
személy

A termékért felelős személy kötelezettségei a következők:

• Tisztában kell lennie a termékre vonatkozó biztonsági előírásokkal és a hasz-
nálati utasítás tartalmával.

• Ismernie kell a biztonságra és a baleset-megelőzésre vonatkozó helyi szabá-
lyokat.

• Haladéktalanul tájékoztatnia kell a Leica Geosystems céget, ha a termék vagy 
az alkalmazások megbízhatatlanná válnak.

• Meg kell bizonyosodnia arról, hogy a rádió adó-vevő készülékek működtetésére 
vonatkozó nemzeti törvények, szabályzatok és feltételek teljesülnek.

�FIGYELEM A termékért felelős személynek meg kell bizonyosodnia arról, hogy azt az előírá-
soknak megfelelően használják. Ez a személy felelős továbbá a műszer felhaszná-
lóinak kiképzéséért, valamint a felszerelés használat közbeni megóvásáért.
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13.5 A Használat Kockázatai

�FIGYELEM Az utasítások ismeretének hiánya vagy azok hiányos ismerete helytelen vagy 
rendeltetésellenes használathoz vezethet, amely baleseteket, és komoly emberi, 
anyagi, pénzügyi és környezeti károkat okozhat.

Óvatosan:
Minden felhasználónak követnie kell a gyártó által adott biztonsági utasításokat és 
a termékért felelős személy utasításait.

�VIGYÁZAT Figyelje, hogy nem tapasztal-e hibás mérési eredményeket, ha a terméket leejtették, 
hibásan használták, módosították, hosszú ideig tárolták vagy szállították.

Óvatosan:
Rendszeresen végezzen ellenőrző méréseket, és hajtsa végre a használati utasí-
tásban leírt terepi igazításokat, különösen rendellenes használatot követően, illetve 
minden fontos mérési feladat előtt és után.

�FIGYELEM A munkaterület nem megfelelő biztosítása veszélyes helyzetek kialakulásához 
vezethet, például forgalomban, építési területeken, és ipari létesítményeknél.

Óvatosan:
Mindig bizonyosodjon meg róla, hogy a munkaterület megfelelő módon biztosítva 
van. Tartsa be a munkavédelmi, a baleset-megelőzési és a közlekedési szabá-
lyokat.

�FIGYELEM A terméket csak hivatalos Leica Geosystems szervíz javíthatja.

�VIGYÁZAT Ha a termékkel együtt használt tartozékok, kiegészítők nincsenek megfelelően 
rögzítve, és a termék mechanikai rázkódásnak van kitéve, pl. ütközés vagy lehulló 
tárgyak miatt, a termék károsodhat vagy az emberek megsérülhetnek.

Óvatosan:
A műszer felállításakor ügyeljen arra, hogy az összes kiegészítő megfelelően legyen 
felszerelve, rögzítve, illetve a helyére illesztve.

Óvja a terméket a mechanikai behatásoktól.

�VIGYÁZAT A termék a GPS P-kód jelet használja, amelyet az USA politikája figyelmeztetés 
nélkül kikapcsolhat.

�FIGYELEM A külső antenna helytelen felerősítése a járműre, a berendezés törésének kocká-
zatát jelenti, ha mechanikai hatás, rázkódás vagy légáramlás lép fel. Ez balesetet 
vagy sérülést okozhat.

Óvatosan:
Szakszerű módon erősítse fel a külső antennát.

�VIGYÁZAT Mechanikusan mozgó gépalkatrészek közelébe való telepítés károsíthatja a 
terméket.

Óvatosan:
Amennyire csak lehetséges a mechanikusan mozgó gépalkatrészeket kerülje el, és 
határozzon meg egy biztonságos telepítési övezetet.
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�VIGYÁZAT Legyen tudatában, hogy a vezérlés nem lesz megfelelő, ha gép hibás, mint például 
ütközés vagy más károsító esemény után, vagy a készülék átalakítását követően.

Óvatosan:
Időszakonként végezze el azokat az ellenőrző méréseket és terepi igazításokat, 
amelyek a Felhasználói Kézikönyvben vannak részletezve.

�FIGYELEM A gép vezérlése vagy navigálása közben balesetek következhetnek be a követ-
kezők miatt: a) az operátor nem szentel figyelmet a környezetnek (személyek, 
árkok, forgalom, stb), vagy b) üzemzavar (a rendszer egy elemében, interferencia 
miatt, stb.).

Óvatosan:
A gépkezelő győződjön meg róla, hogy a gépet csak képzett felhasználó (pl. vezetői 
engedéllyel rendelkező sofőr) működtesse, irányítsa és ellenőrizze. A felhaszná-
lónak képesnek kell lennie szükség esetén vészintézkedések megtételére, például 
vészleállítás.

�VESZÉLY A termék kiegészítőkkel együtt történő használata, mint például antennák, lécek 
vagy rudak megnövelheti a villámcsapás kockázatát. Magasfeszültségből adódó 
veszély szintén előfordul elektromos vezetékek közelében. Villámlás, feszültség 
csúcsok vagy az elektormos vezetékek érintése kárt, sérülést vagy halált okozhat.

Óvatosan:
• Ne használja a terméket viharos időjárás alatt, mivel ez megnövelheti a villám-

csapás kockázatát.

• Bizonyosodjon meg róla, hogy mindig egy biztonságos távolságra marad az 
elektromos berendezésektől. Ne használja a terméket közvetlenül elektromos 
vezetékek alatt, vagy azok közvetlen közelében. Ha feltétlenül szükséges ilyen 
környezetben dolgoznia, először lépjen kapcsolatba az elektromos létesítmé-
nyekért felelős biztonságtechnikai hatósággal, és kövesse az ő utasításaikat.

• A közvetett villámcsapások (feszültség csúcsok) miatt bekövetkezőkárok 
megelőzése érdekében a kábeleket, pl. antennához, áramforráshoz vagy 
modemhez megfelelő védelmi elemekkel, pl. villámhárítóval védeni kell. Ezeket 
a berendezéseket egy erre felhatalmazott szakemberrel kell kiviteleztetni.

• Ha viharos időjárás kockázata áll fenn, vagy a berendezés hosszabb ideig hasz-
nálaton kívül, felügyelet nélkül marad, védje a terméket azáltal is, hogy lecsat-
lakoztatja a rendszer minden alkotóelemét, és kihúzza az összes csatlakozó 
kábelt és a tápkábeleket.

• Ha a terméket állandó használatra egy kitett helyre kell felszerelnie, tanácsos 
gondoskodni egy villámvédelmi rendszerről. Alább meg van adva egy javaslat 
arra vonatkozóan, hogy hogyan tervezzen meg egy villámhárítót a termékhez. 
Mindig kövesse a saját országában érvényben levő szabályozásokat a 
földelőantennákra és árbocokra vonatkozóan. A telepítéseket egy felhatalma-
zott szakemberrel végeztesse el.
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Villámhárítók
Javaslat egy GNSS rendszerhez való villámhárító tervezéséhez:

1. Nem-Fémes Szerkezeteken. 

Villámhárító rudak használata javasolt. A villámhárító egy hegyes, tömör vagy 
üreges, az áram vezetésére képes anyagból álló rúd, ami csatlakozik egy veze-
tőhöz. A négy villámhárító rudat egyenletesen helyezze el az antenna körül, 
olyan távolságra az antennától, amilyen magasak a rudak. A villámvédőrudak 
átmérője 12 mm legyen ha rézből, és 15 mm ha alumíniumból készülnek. 
Magasságuk 25– 50 cm legyen. Minden villámhárító rudat össze kell kötni a 
földelő vezetékekkel. A villámvédő rudak átmérőjének a lehető legkisebbnek 
kell lennie, hogy minimumra csökkentse a GPS jelek árnyékolását.

2. Fém Szerkezeteken. 

A villámvédelmi rendszer megegyezik a nem fémes szerkezeteknél leírtakkal, 
de a villámhárító rudakat közvetlenül lehet csatlakoztatni a fém szerkezethez 
levezető földelés szükségessége nélkül.

�FIGYELEM A termék nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a következők történhetnek:
• A műanyag alkatrészek égésekor egészségre káros, mérgező gázok keletkez-

hetnek.

• Helytelen ártalmatlanítása esetén a termék illetéktelenek kezébe kerülhet, akik 
azt nem rendeltetésszerűen használva, önmaguknak és más személyeknek 
súlyos sérülést okozhatnak, illetve a környezetet is szennyezhetik.

Óvatosan:

A termékre vonatkozó kezelési és hulladékkezelési információk letölthetők a Leica 
Geosystems honlapjáról a http://www.leica-geosystems.com/treatment oldalról 
vagy igényelhetőek a Leica Geosystems forgalmazójától.

13.6 Elektromágneses Kompatibilitás (EMC)

Leírás Az Elektromágneses Kompatibilitás kifejezés azt a képességet jelenti, hogy a 
termék zavartalanul működik olyan környezetben, ahol elektromágneses kisugárzás 
és elektrosztatikus kisülés van jelen, anélkül, hogy más készülékekben elektromág-
neses zavart okozna.

�FIGYELEM Az elektromágneses sugárzás zavarokat okozhat más berendezésekben.

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

A terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A 
termék ártalmatlanítását az Ön országában érvényes nemzeti 
jogszabályoknak megfelelően kell végrehajtani. Ne engedje, hogy a 
termékhez illetéktelen személyek hozzáférjenek.
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�VIGYÁZAT Más készülékek zavarásának a kockázata akkor áll fenn, ha a terméket más gyár-
tóktól származó kiegészítőkkel együtt használja, pl. terepi számítógépekkel, 
személyi számítógépekkel, rádió adó-vevő készülékekkel, nem szabványos vezeté-
kekkel vagy külső akkumulátorokkal.

Óvatosan:
Csak a Leica Geosystems által javasolt berendezéseket és tartozékokat használja. 
Amikor ezeket a termékkel együtt használja, meg kell, hogy feleljenek az irányelvek 
és szabványok által előírt szigorú követelményeknek. Amikor számítógépeket és 
rádió adóvevőket használ, tájékozódjon a gyártó elektromágneses kompatibilitással 
kapcsolatban közölt információiról.

�VIGYÁZAT Az elektromágneses sugárzás okozta zavarok téves méréseket eredményezhetnek. 
Habár a termék megfelel az ebben a tárgyban érvényben levő szigorú utasításoknak 
és szabványoknak, a Leica Geosystems nem tudja teljes mértékben kizárni annak 
lehetőségét, hogy a terméket nem fogja megzavari egy nagyon intenzív elektromág-
neses sugárzás, pl. rádió adók, rádió adó-vevők vagy dízel generátorok közelében.

Óvatosan:
Ellenőrizze az ilyen körülmények között mért adatok elfogadhatóságát.

�FIGYELEM Ha a műszer úgy üzemel, hogy a csatlakozó kábeleknek a két vége közül csak az 
egyik van bedugva, akkor az elektromágneses sugárzás meghaladhatja az engedé-
lyezett szintet, és más termékek megfelelő működését károsan befolyásolhatja.

Óvatosan:
Ha a termék használatban van, a csatlakozó kábeleket mindkét végükön csatlakoz-
tatni kell.

Rádiók vagy digitális 
mobiltelefonok

A termék használata rádió vagy digitális mobiltelefon eszközökkel:

�FIGYELEM Az elektromágneses mezők zavart okozhatnak más készülékekben, telepítésekben, 
orvosi eszközökben, pl. pacemaker-ek vagy hallókészülékek, vagy repülőgépekben. 
Hatással lehet az emberekre és az állatokra is.

Óvatosan:
Habár a termék megfelel az idevonatkozó szigorú szabályoknak és szabványoknak, 
amelyek erre a témára vonatkozóan érvényben vannak, a Leica Geosystems 
teljesen nem tudja kizárni annak lehetőségét, hogy más készülékeket nem fog 
megzavarni, vagy hogy emberekre és állatokra nem lesz hatással.
• Ne használja a beépített rádiós vagy digitális mobiltelefon adatátviteli eszközzel 

rendelkező terméket benzinkutak, vegyi üzemek, vagy egyéb robbanásveszé-
lyes területek közelében.

• Ne használja a terméket rádióval vagy digitális mobiltelefonnal orvosi berende-
zések közelében.

• Ne használja a terméket rádióval vagy digitális mobiltelefonnal repülőgép fedél-
zetén.
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13.7 FCC Nyilatkozat, Alkalmazható az USA-ban

�FIGYELEM Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az A Osztályú digi-
tális készülékekre vonatkozó korlátozásoknak, az FCC Szabályok 15. Cikkelye 
értelmében.
Ezek a korlátozások a káros interferencia elleni indokolt védelmet szolgálják keres-
kedelmi környezetben való használat esetén.
Ez a berendezés rádiófrekvenciájú energiát állít elő, használ, illetve bocsájthat ki, és 
ha nem az előírásoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, káros interfe-
renciát okozhat a rádiós kommunikációban.
Ennek a berendezésnek a lakókörnyezetben való üzemeltetése valószínűleg káros 
interferenciát okoz, amely esetben a felhasználónak kell elhárítani az interferenciát 
a saját költségén.

�FIGYELEM Olyan változtatások és módosítások nyomán, melyeket a Leica Geosystems előze-
tesen nem hagyott jóvá, a felhasználó jogosulatlanná válhat a készülék használa-
tára. 

13.8 ICES-003 Nyilatkozat, Alkalmazható Kanadában

�FIGYELEM Ez az (A) Osztályú digitális berendezés megfelel a Kanadai ICES-003 
Előírásnak.
Cet appareil numérique de la classe (A) est conforme à la norme NMB-003 du 
Canada.

13.9 Címkézés

Címkézés Leica 
mojoXact Plus
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14 Műszaki Adatok

14.1 mojoXact Plus Műszaki Adatok

Felépítés Zárt Alumínium Öntvény

Felhasználói felület 3 db LED

Méretek

Súly

Áramellátás

Környezeti részletek Hőmérséklet

Védelem víz, por, és homok ellen

Rázkódás és Ütődés

Nedvesség

Interface-k

Hosszúság [cm] Szélesség [cm] Magasság [cm]

15,1 16,6 4,9

Súly [kg]

0.946

Fogyasztás [W] Külső feszültségforrás

7 Névleges feszültség 12 V DC ( )
Feszültség tartomány 9 V-16 V DC

Működési hőmérséklet [°C] Tárolási hőmérséklet [°C]

-30 és +70 között -40 és +85 között

Behatolási Védelem

IP66

Rázkódás Ütődés

3.5g egészen 200Hz-ig 40g

Védelem

egészen 95%-ig az IEC 60068-2-30 előírásnak megfelelően 

Bővítő Kábel: 2 x CAN BUS

2 x Soros RS232

1 x Feszültség Ki (Rádió)

1 x Kapcsoló Bemenet

1 x Áram Bemenet + Tartozék Kapcsoló

1 x Ethernet

1 x Radar Sebesség 

USB: 1 x első USB
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14.2 mojoXact PlusGPS Vevő Műszaki Adatok

Teljesítmény Az idézett teljesítmény értékek tipikus értékek. A teljesítmény specifikációk alá 
vannak vetve a GPS rendszer jellemzőinek, az USA Védelmi Minisztériuma lefoko-
zásának, az ionoszféra és a troposzféra állapotának, a műhold geometriának, a 
többutas terjedés hatásának, és a szándékos vagy véletlen zavaró hatások jelenlé-
tének.

Csatorna konfigu-
ráció

• GPS: 120 Csatorna - egészen 60 L1/L2 műhold jel követésééig

• GPS: L1, L2, L2C, L5

• GLONASS: L1, L2

Vízszintes pozíció 
pontosság (RMS)

• Egyedi Pont L1: 1.5 m

• Egyedi Pont L1/L2: 1.2 m

• RTK (RT-2): 1cm +1ppm

Adat sebesség • Mérések: egészen 100 Hz-ig

• Pozíció: egészen 20 Hz-ig

Idő az első fix megol-
dásig

• Hideg Indítás: 50 s 
Tipikus érték, almanac vagy ephemeris adatok, és körülbelüli pozíció vagy idő 
nélkül.

• Meleg Indítás: 35 s 
Tipikus érték, mentett almanac és új ephemeris adatokkal, és bevitt körülbelüli 
pozícióval és idővel.

Jel újbóli megszer-
zése

• L1: <0.5 s (tipikus)

• L2: <1.0 s (tipikus)

Idő pontosság 20 ns RMS 
Az idő pontosság nem tartalmazza az RF vagy antenna késése miatti bias (késés) 
értéket.

Sebesség 
pontosság

<0.05 m/s RMS

Sebesség <515 m/s 
USA export license korlátozza a műveletet maximum 515 m/s-ra.

Antenna LNA 
feszültség kimenet

• Kimenő Feszültség: 5 V (névleges)

• Maximum Áramerősség: 100 mA
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14.3 Kábelmentes Modulok Műszaki Adatai

14.3.1 HSDPA Kábelmentes Modul Műszaki Adatok

Részletek

14.4 Antennák Műszaki Adatai

14.4.1 Celluláris Antenna Műszaki Adatok

Működési karakte-
risztika

14.4.2 Piros GPS Antenna Műszaki Adatai

Felépítés Öntött műanyag foglalat.

Méretek

Súly

Típus Leírás

Technológia • UMTS - HSPA Category 8 protokollal
7.2 Mbps letöltés

• HSUPA Category 5
5.76 Mbps feltöltés

• USIM támogatás

Sávok • 800/850/900/1900/2100 MHz HSDPA
Teljesítmény 3 osztály (+24dBm)

• 850/900 MHz GSM/GPRS/EDGE
GSM Teljesítmény 4 osztály/EDGE E2

• 1800/1900 MHz GSM/GPRS/EDGE
GSM Teljesítmény 1 osztály/EDGE E2

Adat szolgáltatások • 800/850/900/1900/2100 MHz HSDPA

• Letöltés akár 7.2 Mbps

• Feltöltés akár 5.76 Mbps

• 850/900/1800/1900 MHz GSM/GPRS/EDGE

• Letöltés akár 236 kbps

• Feltöltés akár 236 kbps

Típus Sáv

CDMA800 és GSM900 DCS1800 és PCS1900

Frekvencia (MHz) 824 964 1710 1990

Visszatérési Veszteség 
(dB)

-18,48 -20,175 -15,65 -9,51

SWR 1,233 1,335 1,466 1,866

Hosszúság [cm] Szélesség [cm] Magasság [cm]

20,9 22,7 28,2

Súly [kg]

0.7
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Nyereség

Frekvencia

Áramellátás

Környezeti részletek Hőmérséklet

Védelem víz, por, és homok ellen

Nedvesség

Antenna

Nyereség [dBi]

27

Frekvencia [MHz]

L1: 1575 + 23.0
L2: 1236 + 18.0

Fogyasztás [W] Külső feszültségforrás

0,158 Névleges feszültség 5.0 V DC ( )
Feszültség tartomány 4.5 V-18 V DC

Működési hőmérséklet [°C] Tárolási hőmérséklet [°C]

-30 és +70 között -40 és +85 között

Behatolási Védelem

IP66

Védelem

Egészen 95 %
A páralecsapódás elleni hatékony védelem a mojoXact Plus Piros Antenna idősza-
konkénti kiszárítása.

Antenna Típus Nyereség 
[dBi]

Csatlakozó Frekvencia 
sáv [MHz]

Ellenállás 
[Ohm]

868 MHz 
Antenna

1/2 Hullám 
Dipólus

2,5 RPTNC 860-880 50

900 MHz 
Spektrum 
Terjedelmű 
Antenna

1/2 Hullám 
Dipólus

2,0 RPTNC 900-928 50
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14.5 A Nemzeti Szabályozásoknak megfelelően

14.5.1 mojoXact Plus

A nemzeti szabályo-
zásoknak megfele-
lően

• FCC 15 Cikkely (alkalmazható az USA-ban)

• Ezennel a Leica Geosystems AG kijelenti, hogy a mojoXact Plus berendezés 
megfelel az 1999/5/EC Európai Utasítás alapvető követelményeinek és más 
tárgyhoz tartozó lényeges kikötéseinek.  A megfelelésről szóló nyilatkozatot 
meg lehet tekinteni a http://www.leica-geosystems.com/ce weboldalon.

Class 1 osztályú berendezés, megfelelően az 1999/5/EC (R&TTE) 
Európai Utasításnak, piacra helyezhető és szervizelhető bármely EEA 
tagállam korlátozása nélkül.

• Azoknál az országoknál, ahol más a nemzeti szabályozás, és nincs lefedve az 
1999/5/EC Európai Utasítással, a használatot és a működtetést először el kell 
fogadtatni.

Frekvencia sáv

Kimenő teljesítmény GPS Vevő és Referencia Adat Rádió: csak vétel a mojoXact Plus berendezésen
HSDPA: egészen 32 dBm-ig

Antenna

Típus Frekvencia sáv [MHz]

GPS Vevő 
(Csak Vevő)

L1: 1575.42 ± 23.0
L2: 1236.00 + 18.3

Referencia Adatok Rádió
(Csak Vevő)

868 vagy 900

HSDPA 800/850/900/1900/2100

Típus Antenna Nyereség 
[dBi]

Csatlakozó Frekvencia sáv 
[MHz]

GPS vevő L1/L2 Pin wheel 
(Szélkerék) 
antenna 
(GNSS)

27 SMA L1: 1575.42 ± 23.0
L2: 1236.00 + 18.3

Referencia 
adatok rádió

Whip (Bot) 
antenna

2.5 vagy 
2.0

RPTNC 868 vagy 900

Celluláris 2 TNC 824-960 MHz, 
1710-1990 MHz
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15 Korlátozott Nemzetközi Garancia, 
Szoftver License Megállapodás

Korlátozott Nemzet-
közi Garancia

Ez a termék alá van rendelve a Korlátozott Nemzetközi Garanciában kinyilatkozta-
tott kikötéseknek és feltételeknek, amelyek letölthetők a Leica Geosystems honlap-
járól a http://www.leica-geosystems.com/internationalwarranty weboldalról vagy 
beszerezhetők az Ön Leica Geosystems viszonteladójától.

A fenti garancia kizárólagos és helyettesíti az összes kifejezett vagy hallgatólagos, 
általános szerződési feltételen alapuló, törvényben meghatározott vagy más jellegű 
szavatosságot, illetve feltételeket és kikötéseket, beleértve a rendeltetésszerű hasz-
nálatra, egy meghatározott célra való alkalmasságra, a megfelelő minőségre, és a 
jogsértés-mentességre vonatkozó szavatosságokat, feltételeket és kikötéseket, 
amelyek mindegyike kifejezetten ki van zárva.

Szoftver Licence 
Megállapodás

Ez a termék szoftvert tartalmaz, ami vagy előzetesen lett telepítve a termékre, vagy 
egy adathordozón szolgáltatjuk Önnek, vagy Ön töltheti le online a Leica Geosys-
tems előzetes engedélyének megfelelően. Az ilyen szoftver szerzői joggal és más 
törvényekkel védett, és használata a Leica Geosystems Szoftver Licence Megálla-
podásban van meghatározva és szabályozva, ami lefedi az olyan szempontokat, de 
nem határolja be, mint a Licence Hatásköre (Scope of the Licence), Garancia 
(Warranty), Szellemi Tulajdonjogok (Intellectual Property Rights), Korlátozott Fele-
lősség (Limitation of Liability), Más Biztosítékok Kizárása (Exclusion of other 
Assurances), Kormányzati Törvény (Governing Law) és az Igazságszolgáltatás 
Helye (Place of Jurisdiction). Kérjük, hogy bizonyosodjon meg afelől, hogy bármely 
időben Ön teljes mértékben eleget tesz a Leica Geosystems Szoftver Licence 
Megállapodása kikötéseinek és feltételeinek.

Ilyen megállapodást adunk minden termékünkkel együtt, ez szintén áttanulmányoz-
ható és letölthető a Leica Geosystems honlapjáról a 
http://www.leica-geosystems.com/swlicense weboldalról vagy átvehető az Ön Leica 
Geosystems üzletkötőjétől.

Önnek nem szabad telepítenie vagy használnia a szoftvert, hacsak át nem olvasta 
és el nem fogadta a Leica Geosystems Szoftver Licence Megállapodás kikötéseit és 
feltételeit. A szoftvernek vagy bármely részének a telepítése vagy használata úgy 
tekintendő, hogy ennek a licence megállapodásnak minden kikötését és feltételét 
elfogadja. Ha Ön nem ért egyet ennek a license megállapodásnak az összes vagy 
néhány kikötésével, nem szabad letöltenie, telepítenie vagy használnia ezt a prog-
ramot és a nem használt szoftvert a kísérő dokumentumokkal és a vásárlási nyug-
tával együtt, a vásárlástól számított tíz (10) napon belül vissza kell juttatnia az üzlet-
kötőnek, akitől a terméket vásárolta ahhoz, hogy visszakapja a teljes vételárat.
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Melléklet A Egy Rendszer Opciós Utalvány Beváltása 

Általános informá-
ciók

A következő néhány funkció nincs engedélyezve a mojoXact Plus berendezésen:

• John Deere R Series (Sorozat)

• Network Upgrade (Hálózat Frissítés)

• Network Data Plan (Hálózati Adat Terv)

• Virtual Vista

• Universal Terminal (Univerzális Terminál)

Ezeknek a funkcióknak az eléréséhez meg kell vásárolnia egy utalványt a forgalma-
zótól, ami tartalmazni fog egy kódot, és ennek a kódnak a használatával ki lehet 
oldani a funkciót. Az alábbi lépések magyarázzák, hogyan kell beváltania egy ilyen 
utalványt.

Utalvány beváltása Egy rendszer opciós utalvány beváltásához a következő lépéseket kell végrehaj-
tania:

1. Önnek szüksége lesz a mojoXact Plus berendezés sorozatszámára. Kövesse a 
"9.4 Eszköz Információk" részben leírt utasításokat a sorozatszám megszerzé-
séhez. A sorozatszám az hatjegyű cikkszám egy ponttal, amit a sorozatszám 
követ, pl. 804798.000001.

2. Látogasson el a http://www.virtualwrench.com/redeem weboldalra, és kövesse 
a képernyőn levő utasításokat.

3. A sikeres befejezéskor egy funkció feloldó kódot fog kapni. Ez a feloldó kód 
egyedi, ahhoz az eszközhöz érvényes, amelyiknek a sorozatszámát bevitte.

 Csatlakoztassa a mojoXact Plus berendezést a Virtual Wrench™ szolgál-
tatáshoz, hogy automatikusan letöltse a feloldó kódot és engedélyezze a 
funkciót (nézze át a "10 Virtual Wrench Távoli Szolgáltatás" részt).
VAGY
Vigye be a feloldó kódot közvetlenül a mojoXact Plus berendezésbe, 
hogy manuálisan engedélyezze a funkciót (nézze át a "3.7 Funkció 
Feloldás" részt).
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Melléklet B USB Memória Kulcsok Formázása

Leírás • Az USB memória kulcs az adatok importálására/exportálására használható.

• USB memória kulcsok használhatók még a szoftver frissítéséhez is.

• Az USB memória kulcsokat a FAT fáj rendszer használatával kell formázni.

Korlátozások A mojoXact Plus berendezés egy helyesen formázott USB kulcsot igényel ahhoz, 
hogy megfelelően működjön. Nem minden USB memória kulcs működik sikeresen 
együtt a mojoXact Plus berendezéssel - kérjük tesztelje azokat, és győződjön meg 
róla, hogy a választott USB memória kulcs a várnak megfelelően működik, mielőtt 
használná azt.

Szükséges tételek • USB memória kulcs

• Egy olyan számítógép, amelyen a Microsoft WindowsTM (98, XP vagy frissebb 
verzió) fut

• Elérhető USB port a számítógépen

�FIGYELEM Az USB memória kulcsról minden adat le fog törlődni az alábbi formázási eljárás 
során. Kérjük, győződjön meg róla, hogy az USB memória kulcsról lementett minden 
szükséges adatot a számítógépére vagy más eszközre az USB memória kulcs 
formázása előtt.

Eljárás 1. Helyezze be az USB memória 
kulcsot a számítógépbe. 

Egy ablak jelenhet meg, azt 
kérdezve, hogy milyen műveletet 
szeretne végrehajtani az USB 
memória kulcson. Ha ez történik, 
válassza az Open folder to view 
files (Mappa megnyitás a fájlok 
megtekintéséhez) opciót.

Egy ablak fog megnyílni, megmu-
tatva az USB memória kulcs aktuális 
tartalmát.
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2. Navigáljon a Computer (Számí-
tógép) lehetőségre, hogy megtekint-
hesse a számítógépen elérhető 
összes meghajtót.

3. Az egér jobb gombjával kattintson az 
USB memória kulcsnál levő 
meghajtó ikonra, hogy megjelenjen a 
Format (Formázás) menü opció.

4. A File system (Fájl rendszer) 
ablakból válassza a FAT (File Alloca-
tion Table) opciót, azután kattintson 
a Start (Indítás) gombra.

Egy ablak jelenik meg, kérve, hogy 
erősítse meg, valóban formázni 
akarja az USB memória kulcsot. 
Kattintson az OK gombra.
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A számítógép formázni fogja az USB 
memória kulcsot. A zöld folyamat sáv 
el fog mozdulni balról jobbra.

5. Egy ablak jelenik meg, jelezve, hogy 
az USB memória kulcs formázása 
elkészült. Az egér bal gombjával 
kattintson az OK gombra.

Ezen a ponton az USB memória kulcs 
teljesen üres.

6. Az egér jobb gombjával kattintson az 
USB memória kulcs meghajtó ikon-
jára, és válassza az Eject (Kiadás) 
gombot. Néhány másodperc múlva 
az USB memória kulcsot ki lehet 
venni a számítógépből és az készen 
áll a mojoXact Plus berendezéssel 
történő használatra.
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Melléklet C Általános Nyilvános License 
(General Public License GNU)

mojoXact Plus 
szoftver

Ez a termék néhány olyan szoftvert tartalmaz, amely a GPL V2 licence-szel van 
lefedve. Ez a nyilatkozat ajánlatnak minősül, és legalább három évig érvényes, hogy 
a forrás megosztást fizikailag végrehajtva, díj ellenében odaadja bármely harmadik 
félnek a vonatkozó forráskód teljes géppel olvasható másolatát. A részletes license 
kikötések és további információk érdekében nézze át a 
http://www.virtualwrench.com/gpl weboldalt.
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Melléklet D Szakkifejezések Jegyzéke

Almanac
Az almanac adatok arra használatosak, hogy előre 
jelezzék, melyik műholdak láthatók, és ez lerövidíti a 
keresési időket.

Bázis
A korrekciós jelek forrása az RTK megoldáshoz. Úgy 
is hivatkozunk rá, mint bázisállomás, referencia 
állomás vagy hálózati referencia állomás.

C/A kód
A Coarse/Acquisition GPS code (Durva vagy Nyílt 
Adatnyerési Kód) rövidítése. A GPS L1 jel ezzel van 
modulálva. Ez a kód egyfajta sorrendje a 1023 álvé-
letlen kétfázisú modulációknak a GPS vivőhullámon 
1.023 MHz forgácsolási sebességgel, ily módon a 
kód ismétlési ideje egy ezredmásodperc.

CAN bus
A Controller Area Network bus egy specializált belső 
kommunikációs hálózat, ami a gépjármű belsejében 
összekapcsolja az elemeket.
A gépjármű belsejében levő hálózatnak speciális 
igényeket kell kielégítenie: ezek magukban foglalják 
az üzenetek kézbesítésének biztonságát, azt, hogy 
nincs ellentmondás az üzenetek között, hogy a 
kézbesítés minimális időt vehet igénybe, hogy költ-
ségnek alacsonynak kell lennie, és azt a képességet, 
hogy megbízhatóan működik egy elektronikusan 
zajos környezetben.  A hagyományos számítógépes 
hálózati technológiákat, mint pl. Ethernet, ritkán 
használják gépjárművekben.

CDMA
Code-Division Multiple Access. A CDMA a számos 
protokoll bármelyikére hivatkozik, amelyet a mobilte-
lefonok második generációjában (2G) vagy harmadik 
generációjában (3G) használnak. A CDMA a több-
szörözést használja, ami lehetővé teszi sok jelnek, 
hogy egyetlen csatornán keresztül legyen továbbítva. 
A jel frekvenciája egy kódnak megfelelően különböző 
(megadott mintázat), így a jelet csak az a vevő tudja 
felvenni, amelyik ugyanazt a kódot alkalmazza.

CMR
Compact Measurement Record. Ez egy RTK korrek-
ciós protokoll.

Ephemeris
Egy lista, ami az égi objektumok pozícióit és helyze-
teit adja meg az idő függvényében.

GPS
A GPS egy rövidített formája a NAVSTAR GPS-nek, 
amely a NAVigation System with Time And Ranging 
Global Positioning System helyett használatos.

HSDPA
High-Speed Downlink Packet Access. A HSDPA 
egyfajta protokol a mobiltelefonos adatátvitelhez. 
Úgy hivatkozunk rá, mint 3.5G technológiára (a G a 
Generáció helyett áll). A HSDPA protokol olyan letöl-
tési sebességet biztosít a mobiltelefonon, ami 
megfelel az ADSL (Asymmetric Digital Subscriber 
Line) letöltéseknek egy vezetékes telefonon. A 
HSDPA protokollból származik, és azon egy javítást 
jelent, a W-CDMA protokoll (egy 3G protokoll).

ISOBUS (ISO11783)
ISO11783 meghatároz egy soros adathálózatot a 
vezérléshez és kommunikációhoz az erdészeti és 
mezőgazdasági munkagépeken, függesztett, félig 
függesztett, vontatott és önjáró szerszámokon. 
Ennek célja, hogy egységesítsék az adattovábbítás 
módszerét és formátumát az érzékelők, indítókarok, 
vezérlőelemek, információ tároló és megjelenítő 
egységek között, amelyek akár fel vannak szerelve 
egy gépre vagy szerszámra, akár annak részét 
képezik.

Földrajzi Szélesség
Az ellipszoidi normális és az egyenlítő síkja által 
bezárt szög. A Földrajzi Szélesség nulla az egyen-
lítőn, és 90° a pólusoknál.

Földrajzi Hosszúság
A Földrajzi Hosszúság a Greenwich-en átmenő 
ellipszis meridián és a kérdéses pontot tartalmazó 
ellipszis meridián által bezárt szög. Így a földrajzi 
hosszúság Greenwich-ben 0°, és mérhető vagy 
keletre 360°-ig, vagy keletre 180°-ig és nyugatra 
180°-ig.

NMEA
National Marine Electronics Association.

NMEA 0183 és NMEA 2000
Az NMEA 0183 és NMEA 2000 egy kombinált elekt-
romos és adat specifikáció, ami a tengeri elektronikus 
eszközök közötti kommunikációhoz használatos, 
mint pl. mélységmérő, hanglokátor, szélmérő (szél-
sebesség és irány), giroszkóp, robotpilóta, GPS 
vevők és sok más típusú műszer.
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NTrip (Hálózati RTK)
Networked Transport of RTCM via Internet Protocol.

Utófeldolgozás
Pozíciók számításának eljárása nem valós időben, 
GPS vevők által előzetesen gyűjtött adatok felhasz-
nálásával.

RTCM
Radio Technical Commission for Maritime Services. 
Az RTCM3 egy RTK korrekciós protokoll.

RTK
Real Time Kinematic. A kifejezés használatos annak 
a folyamatnak a leírására, ami a GPS vevőnél a fázis 
többértelműséget oldja meg, így nem zükséges 
utófeldolgozás.
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