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PANEL BEKAPCSOLÁSA:

A munkagép legyen áram alatt, gyújtás nem szükséges 
a bekapcsoláshoz.
A panel bekapcsolása a bal felső szélén található nagy piros 
gomb hosszan nyomásával történik. Bekapcsolást követően 
a következő kezdőképernyő jelenik meg.

A panel bekapcsolása a bal felső szélén található nagy piros 
gomb hosszan nyomásával történik. Bekapcsolást követően 
a következő kezdőképernyő jelenik meg.

USB ADATÁTVITEL:

Csatlakoztassuk az USB adathordozót.

Fontos, hogy csak a bekapcsolás után tegyük ezt meg, 
mivel ha előbb látja a szoftver az USB-t onnan
kezdi meg a bootolást, ez pedig a rendszer 
összeomlásához vezethet!

Válasszuk a kezdőképernyőn az ESZKÖZÖK lehetőséget, 
ezen opción belül pedig az Adattovábbítás
parancsot.

Ide belépve érintsük meg az USB sync parancsot.  
Az USB eszköz szinkronizációja megkezdődik.
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A szinkronizáció során a következő kérdés ugorhat fel: 
OVERWRITE? 
Ilyenkor az USB in vagy out mappájában a szoftver 
egyezőséget talált, a felülírást érdemes csak akkor 
elvégezni, ha teljesen biztosak vagyunk benne, hogy 
semmi még kellő fájlt nem fogunk ezzel törölni. A „Mindig 
a megadott műveletet használja” lehetőség kipipálásával 
nem kell az összes egyezőséget megvizsgálnunk, hanem 
csoportosan elfogadhatjuk, vagy visszautasíthatjuk mindet.

A szinkronizáció végét a következő kép mutatja:

Megjegyzés: Az adatot az USB eszközön a gyökér/in/
projektnév mappába kell elhelyezni. A projektnév lehetőleg 
legyen egyszerű, de egyértelmű, pl.: M85_bal_palya.
A szinkronizáció során a panel az in mappából importálja 
a projekteket és azon belül lévő *.xml kiterjesztésű 
állományokat és az out mappába exportálja a panelen lévő 
projekteket és azon belüli állományokat.

Ezzel a projektek és a felületek bekerültek a panel 
memóriájába.
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TOVÁBBI SZINKRONIZÁCIÓS LEHETŐSÉGEK:

Távoli sync, azaz ConX szinkronizáció. Ehhez a modulhoz 
szükséges a ConX licence megvásárlása és egy SIM kártya, 
mobilinternet hozzáféréssel (vagy WIFI hálózat). Ezt az 
opciót használva nem szükséges USB adathordozót 
csatlakoztatnunk a panelbe, de még a munkaterültre sem 
kell kimennünk. Ebben az esetben távolról, interneten 
keresztül tudunk fájlokat feltölteni a szerverre, amit a Távoli 
sync paranccsal tud a gépkezelő a panelre importálni.

Bizt. mentés.: Biztonsági mentést készíthetünk a panel 
aktuális konfigurációjáról USB adathordozóra,
vagy ConX szerverre.

Sync az IN mappába: ezzel a paranccsal a munkagépek 
közti kommunikáció válik könnyebbé. A szoftver 
a panelen tárolt projekteket nem az out, hanem az in 
mappába exportálja az USB adathordozón. Ezután ezt az 
USB adathordozót egy másik munkagéphez csatlakoztatva, 
az az in mappából fogja importálni az előbb másik gépből 
exportált adatot.

3.

A PROJEKT KIVÁLASZTÁSA:

Válasszuk a kezdőképernyőn a PROJEKT lehetőséget. 
Belépve ebbe a fülbe, egy legördülő menüből választhatjuk 
ki az aktuális projektet. Láthatjuk, hogy a projekt nevek 
azonosak az „in” mappában lévő projektekkel.
Ezzel kiválasztottuk az aktuális projektünket.

4.
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LOKALIZÁCIÓS FÁJL VÁLASZTÁSA:

Válasszuk a kezdőképernyőn a BEÁLLÍTÁSOK lehetőséget, 
ezen belül pedig a LOKALIZÁCIÓT. Ebben a menüpontban 
kell kiválasztanunk a helyi koordináta rendszert. Elsőként, 
az ELŐRE MEGADOTT lehetőséget válasszuk, majd 
a következő menübe belépve, az Ország/régió legördülő 
menüből válasszuk ki a HUNGARY nevű állományt. 
Alatta a KOORDINÁTA RENDSZER fülön pedig válasszuk 
a HUNGARY2014-et. OK-val fogadjuk el.
Visszalépve, legfelül a LOKALIZÁCIÓ lehetőségnél meg kell 
jelennie a Hungary2014-nek.
Ezzel beállítottuk a megfelelő koordináta rendszert.

Ezt a beállítást, ha projektet váltunk ismét meg kell 
adnunk.

FELÜLET KIVÁLASZTÁSA:

A kezdőképernyőn válasszuk a FELÜLET opciót.

Tervező által létrehozott 3D háromszögháló használatához 
a legelső legördülő menüből válasszuk a TEREPMODELL 
lehetőséget. Alatta láthatjuk a projektben lévő 
terepmodellek listáját szintén egy legördülő menüben. 
Válasszuk az általunk használni kívánt modellt, majd jobbra 
tőle érintsük meg a HOZZÁAD opciót.

Lehetőségünk van egyszerre több modellt is kiválasztani, 
a HOZZÁAD paranccsal. Ebben az esetben a zöld pipa jelzi 
az aktuális modellt, amelyhez a gép a meglévő terepet 
formálja, valamint a zöld szem jelzi a láthatóságot. Ha ez 
szem piros, a modell nem jelenik meg a TERÍTÉS/ÁSÁS 
menüben.

Ezzel kiválasztottuk a használni kívánt terepmodellt.
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RÁDIÓ FREKVENCIA BEÁLLÍTÁSA:

Amennyiben a munkagép bázis állomásról dolgozik, fontos 
beállítás, hogy azonos paramétereket állítsunk be. A bázis 
fel- és beállítását másik dokumentumok írják le, így ennek 
ismertetésétől most eltekintünk.

A rádió beállításához lépjünk a kezdőképernyőn 
a BEÁLLÍTÁSOK menübe, majd abban válasszuk 
a MŰSZEREK lehetőséget. Itt a felső sorban a Típus opció 
mellett a GPS-t válasszuk ki, míg az alatta lévő érzékelő 
sorban az iCG80 GPS vevőt. A jobbra lévő villáskulcs 
szimbólumra kattintva a gépre szerelt GPS belső rádiójának 
frekvenciáját állíthatjuk át. A frekvencia sorra kattintva 
írjuk be a bázisállomás frekvenciáját (célszerűen válasszuk 
ki 430 és 435 MHz között) majd ENTERREL fogadjuk el. 
A sávszélességet is állítsuk azonosra: 25 Hz-re. A csatorna 
értékét nem szükséges kitölteni. Az irányérzékelő melletti 
négyzetben ne legyen pipa.

Az alapbeállítások megadása ezzel véget ért. 

Következő lépésben válasszuk a kezdőképernyőn 
a TERÍTÉS/ÁSÁS menüpontot, hogy megkezdhessük  
az adott munkát.
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E-mail: gepvezerles@leica-geosystems.com
Tel: +36 21 / 2524 500

Amennyiben egyéb kérdés vagy probléma áll 
fenn, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot,  

a Leica Gépvezérlés csapatával,  
az alábbi elérhetőségek egyikén!

Leica Geosystems Hungary

1138 Budapest Marina sétány 1.
+36-70-947-3329


