Bäste kund.
Tack för att du valde Leica Mojo3D GPS
Denna produkt är fantastisk. Var noga med att lära sig produkten och du kommer att bli mer än nöjd.
Produkten har en unik funktion. Säljaren kan du ringa upp och på distans få hjälp med att lösa dina frågor.
Säljaren kan koppla upp sig på din skärm och göra inställningar mm. Mer om detta senare.

Montera Antenn

”e”

till rätt färgmarkering

Blå till Blå

VIKTIGT !
MONTERA STRÖM KABEL

.”g”

12 Volt DC Ej förväxla

+ eller minus

Garanti täcks inte av de fel som kan

uppstå på grund a v felaktig montering a v strömkabel.
RÖD KABEL till +12Volt DC till huvudströmbrytaren från batteri
SVART KABEL till -12 Volt DC Jord från batteri
Att starta och stänga av Mojo3D kan man välja 2 sätt.
1

Montera kabel ”IGNITION” via säkring 2 Amp . När det kommer +12Volt startar
Mojo3D upp.
När du stänger av tändningsnyckeln och du bryter +12 Volt DC kommer ett meddelande upp. ”
Systemet stoppas automatiskt efter 24 sekunder, om du vill fortsätta” Aktivera ?

2

Tryck på ”b” Power button tills en signal hörs, nu startar Mojo3D upp.
Tryck på ”b” Power button tills en signal hörs , nu stänger Mojo3D av sig.

Vid start ser man en stapel vågrätt som fyller upp med grön färg .
Tryck gärna på vänster sida topp satellit ikon.

Först kommer GPS att bockas
Sedan kommer ”Position” att bockas ( SBAS måste vara inkopplad ) Ca 12 – 20 cm noggrannhet.
”Glonass” måste man låsa upp och köpa en Leica GeoPRO antenn .
Då kommer man ned till c:a 8-15 cm noggrannhet
Man kan även se hur många satelliter som är igång till din Mojo3D .
Kabel MASTER är till för att automatiskt visa arbetad yta eller inte på skärmen När det finns +12 volt från något
redskap startar inspelningen / täckning på skärmen. Arbetad yta. Om det inte är någon volt från något redskap
visas ingen arbetad yta . Om man inte använder MASTER kabel kan man manuellt på screen växla mellan att slå
på täckning eller inte .

På Ikon höger sida topp Information
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