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Sissejuhatus

Ost Õnnitleme Teid iCON excavate iCP31 masina kontrollsüsteemi ostmise puhul. iCON excavate 
iCP31 Süsteem on ideaalne tööriist oma produktiivsuse suurendamiseks kõigist ehitus- ja pinna-
seteisaldustööstuse aspektidest.

Käesolev kasutusjuhend sisaldab tähtsaid ohutussuuniseid ning juhendeid süsteemi häälestami-
seks ja selle kasutamiseks. Lisateavet leiate peatükist "13 Ohutussuunised".
Enne toote sisselülitamist lugege kasutusjuhend tähelepanelikult läbi.

Selle süsteemi kasutamisel ohutuse tagamiseks palume järgida ka suuniseid ja juhiseid, mis on 
toodud juhendis "Kasutusjuhend ja ohutusalane käsiraamat", mille väljastas:
• Masinatootja,
• kontrolleri tootja ja
• anduri tootja.
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Tootenumber Teie toodete tüüp ja seerianumber on märgitud seadme põhja kleebitud etiketil.
Sisestage mudel ja seerianumber oma kasutusjuhendisse ning viidake alati sellele teabele, kui 
teil on vaja oma asutuse või Leica Geosystems volitatud hooldustöökojaga ühendust võtta.

Tüüp: Juhtpaneel Seerianumber: _________________________

Tüüp: Püüdevõrk Seerianumber: _________________________

Tüüp: Harukarp Seerianumber: _________________________

Tüüp: Noole 1 andur Seerianumber: _________________________

Tüüp: Pulga/Laseri andur Seerianumber: _________________________

Tüüp: Kopa andur Seerianumber: _________________________

Tüüp: Pöördandur Seerianumber: _________________________

Tüüp: CAN Harukarp Seerianumber: _________________________

Tüüp: Noole 2 andur Seerianumber: _________________________

Tüüp: Kallutatud kopa andur Seerianumber: _________________________

Tüüp: Kaugkuvar Seerianumber: _________________________
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Sümbolid Selles kasutusjuhendis kasutatavatel sümbolitel on järgmised tähendused:

Tüüp Kirjeldus

� Oht Märgib peatset ohuolukorda, mille vältimata jätmine põhjustab surma või 
tõsiseid vigastusi.

� Hoiatus Märgib võimalikku ohuolukorda või ebaotstarbelist kasutusviisi, mille välti-
mata jätmine võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi.

� Ettevaatust Märgib võimalikku ohuolukorda või ebaotstarbelist kasutusviisi, mille välti-
mata jätmine võib põhjustada väikseid või keskmisi vigastusi ja/või 
väheolulisi materiaalseid, rahalisi või keskkondlikke kahjusid.

 Olulised lõigud, millest tuleb töötades kinni pidada, kuna need võimal-
davad toote kasutamist tehniliselt õigel ja tõhusal viisil.
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Kasutusjuhendist

iCON excavate iCP31 iCON excavate iCP31 süsteem on algeline masina kontrollsüsteem, mis pakub operaatorile kopa 
positsiooni jaoks visuaalset võrdlusmaterjali. iCON excavate iCP31 juhtpaneeli peaks olema 
lihtne kasutada ja see peaks pakkuma operaatorile laias valikus teavet ja seadistusvõimalusi 
masina juhtimise igasuguseks teostamiseks.

Põhikomponendid iCON excavate iCP31 süsteem koosneb mitmest komponendist sõltuvalt masinatüübist ja kliendi 
vajadustest, et teha pinnateisaldustöid.

Süsteemide põhikomponentideks on iCON excavate iCP31 juhtpaneel, nurgaandurid ja 
kaabeldus.

Käesoleva kasutusju-
hendi eesmärk

Selle kasutusjuhendi eesmärk on seletada lahti süsteemi funktsioonid ja töö iCON excavate 
iCP31. Süsteemi spetsiifiline kasutus varieerub.
See juhend pole mõeldud iga spetsiifilist kasutust õpetama.
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1 Süsteemi ülevaade

1.1 Tootekirjeldus ja omadused

Üldine iCON excavate iCP31 Leica Geosystems süsteem koosneb iCON excavate iCP31 juhtpaneelist, 
mille andurite arv varieerub sõltuvalt sellest, millisele süsteemile on ekskavaator paigaldatud.
Juhtpaneelil on kasutajapoolsete sisestuste tegemiseks ekraani ümber nupud. 3,5" värvikuvar 
hõlmab tipptasemel LCD-värvikuva, mis muudab kasutamise isegi eredates ja päikeselistes tingi-
mustes lihtsaks.

iCON excavate iCP31 süsteemi on väga lihtne ülendada ühekordselt kaldelt topeltkaldele. Lihtsalt 
peate lisama rekvisiitandurid oma ekskavaatorile. Üksikasjade saamiseks palun võtke ühendust 
oma kohaliku edasimüüjaga.

Vastupidav IP67 kaitsekest on mõeldud karmi keskkonna jaoks.

�Hoiatus Selle toote saab installida ehitusmasinale vaid nõuetekohaselt koolitatud ja kvalifitseeritud spet-
sialist.

�Hoiatus Masina kallal volitamata muudatuste tegemine masinat paigaldades võib muuta masina funkt-
sioone ja ohutust.
Ettevaatusabinõu:
Järgige masinatootja juhiseid. Kui vajalikke juhiseid pole, küsige masinatootjalt juhised enne 
toote paigaldamist.
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Süsteemi iCON excavate 
iCP31 üldine põhimõte

Andurid edastavad teabe iCON excavate iCP31 juhtpaneelile, mis viib läbi arvutused.
Lihtsalt peate looma tuntud võrdluspunkti, nt laserkiir või vai, ja siis sisestama vajaliku nihke ja 
kalde pärast mida olete kaevamiseks valmis.

iCON excavate iCP31 juhtpaneelil saate vaadata üle kõik suunised ja olekuteave LCD-ekraani 
abil. Eredad numbrid ja võimalus saada helisignaalide abil juhiseid muudavad võimalikuks 
määramise, kas olete režiimis HIGH (kõrgel), ON GRADE (kaldel) või LOW (madalal).

Toide, side Juhtpaneeli varustatakse toitega intelligentsel induktsioonlahendusel töötava püüdevõrgu kaudu, 
samal ajal kui andmed liiguvad juhtmevabalt infrapuna kaudu püüdevõrgu ja juhtpaneeli vahet. 
Leica Geosystems soovitab kasutada "MMB1300 Cradle for Control Panel" (MMB1300 püüde-
võrk juhtpaneeli jaoks). "Juhtplokki" kasutatakse kogu juhendi ulatuses.

Käsitsemise ettevaatu-
sabinõud

iCON excavate iCP31 süsteem on täpsussüsteem ja sea tuleb hoolega käsitseda. Kui kasutate 
süsteemi pöördlaseriga, palume veenduda, et laser oleks kalibreeritud ja seatud korrektselt üles.

Ohutusalane teave Kui kasutate pöördlaserit võrdlusena, siis ärge vaadake otse laserkiire suunas, kui laser töötab.
Lisateabe saamiseks palume vaadata oma laseri dokumentatsiooni.
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iCON excavate iCP31 
Juhtpaneel

a) Graafiline kuvar
b) Leedlambiga nihke indikaator
c) Ülesseadmise nupud
d) Kõlar

e) Kopavalik
f) Funktsiooninupud
g) Navigeerimisnupp

Q-set X-dir

REACHREACH X-SLOPESLOPE
1.001.00

0.000.00
-3.00

5.0%5.0%
Y-SLOPESLOPE
12.0%12.0%

11.9%

BUCKET02

OFFSET

iCP31_001

a

bb

cc

d

e f g
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Nuppude kirjeldus Nupp Kirjeldus

Kallaku suurendamine/vähendamine Y-suunas.

Kallaku suurendamine/vähendamine X-suunas.

Nihke suurendamine/vähendamine.

Kõrguse laadimine ja salvestamine.

Lähtestusnupp. Kasutatakse võrdlustaseme määrmiseks ja varasemate 
väärtuste uuesti määramiseks menüüs.

Kopa valimine.

Navigeerimisnupp. Lubab nagiveerida läbi kogu menüü. 
Vajutage vasakut/paremat noolenuppu kopaosade vahet liikumiseks.

Nimetused selles juhendis:
• : Enter
• : Vasak/parem noolenupp

• : Üles/alla noolenupp

Kiirseadistused. Salvestada saab kuni 10 kasutaja seadistust.

X-suund. Kasutatakse X.suuna määramiseks.
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LED-kuvar

a) Kalde/kopa indikaator
b) Kopa asukoht on KÕRGE

c) Kopa asukoht on KALDEL
d) Kopa asukoht on MADAL

iCP31_002

a

b b

c c

d d
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LCD-kuvar a) Kõrgusmõõdu suund:
NORMAALNE/VERTIKAALNE

b) Võrdlusmeetod:
LASER/KOPP

c) X-suund
d) Kalde kallutuse kuvar:

Aktiivne, kui kalde andur on ühendatud
e) Tegelik kopa kallak
f) Y-kallak
g) Kiirseadistused
h) X-suuna seadistus
i) Valitud kopp
j) Kaugus KALDEST
k) Soovitud NIHE
l) Kopa asukoht kuvaril
m) Ulatusmõõt
n) X-kallak

Q-set X-dir

REACHREACH X-SLOPESLOPE
1.001.00

0.000.00
-3.00

5.0%5.0%
Y-SLOPESLOPE
12.0%12.0%

11.9%

BUCKET02

OFFSET

b

d

e

c

f

i
j

l

n
m

g

h

k

a
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Püüdevõrk

a) Toite ja andmete edastamise leedlambiga indi-
kaatorid

b) Hoidmismagnetid
c) Toitelüliti
d) Juhtpaneeli vabastusnupp iCP31_003

a b c

d
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1.2 Käivitamine

Süsteemi käivitamine Süsteemi käivitamiseks tehke läbi järgmised sammud:

1. Kinnitage juhtpaneel püüdevõrgule.
Juhtpaneeli ühendamiseks püüdevõrguga:

1. Asetage juhtpaneel hoidekonksudele, mis 
on püüdevõrgu põhjas. 

2. Seejärel kinnitage juhtpaneel püüdevõr-
gule, vajutades sedapüüdevõrgu suunas.

iCP31_004

1
1

2
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2. Keerake juhtpaneeli.
Süsteemi sisse ja välja lülitamiseks kasutage 
toitelülitit püüdevõrgu paremal küljel. See on 
kogu süsteemi pealüliti.

Kui eemaldate paneeli, lülitub toide ka 
välja.

Juhtpaneeli vabastamiseks vajutage liht-
salt püüdevõrgu all olevat vabastus-
nuppu, tõmmake juhtpaneeli enda 
suunas ja seejärel tõstke see püüdevõr-
gult eemale.

iCP31_005

2

1
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1.3 Üksiku kallaku süsteem

Algeline süsteem

 Kahe noolega ekskavaatoritel on andur paigaldatud igale noolele.

a) Kopa andur
b) Pulga/Laseri andur
c) Noole 1 andur

UP DIGITALINCLINATIO N
SENSO R  FOR 

EXCAVATOR
PITCHBOOM 2STICKBUCKET

RUGBY 400 DG

a

b

c

RUGBY 400 DG
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Algeline süsteem 
osadest koosneva 
noolega

 2 noolega ekskavaatoritel on andur paigaldatud igale noolele.

a) Kopa andur
b) Pulga/Laseri andur
c) Noole 2 andur
d) Noole 1 andur

UP
DIGITAL
INCLINATIO N

SENSO R  FOR 

EXCAVATOR

PITCH

BOOM 2

STICK
BUCKET

UP
DIGITAL

INCLINATIO N

SENSO R  FOR 

EXCAVATOR

PITCH

BOOM 2

STICK

BUCKET

RUGBY 400 DG

a

b

c
d

RUGBY 400 DG
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1.4 Topeltkalde režiim

Pro süsteem

 Lisaks sellele, et tegu on pöördanduriga töötab pöördandur ka kallaku ja rulli andurina.

a) Kopa andur
b) Pulga/Laseri andur
c) Noole 1 andur
d) Pöördandur

UP DIGITALINCLINATIO N
SENSO R  FOR 

EXCAVATOR
PITCHBOOM 2STICKBUCKET

RUGBY 400 DG

a

b

c
d
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Pro süsteem osadest 
koosneva noolega

 Lisaks sellele, et tegu on pöördanduriga töötab pöördandur ka kallaku ja rulli andurina.

a) Kopa andur
b) Pulga/Laseri andur
c) Noole 2 andur
d) Noole 1 andur
e) Pöördandur

UP
DIGITAL
INCLINATIO N

SENSO R  FOR 

EXCAVATOR

PITCH

BOOM 2

STICK
BUCKET

UP
DIGITAL

INCLINATIO N

SENSO R  FOR 

EXCAVATOR

PITCH

BOOM 2

STICK

BUCKET

RUGBY 400 DG

c
d

a

b

e
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1.5 Kalde kallutuse süsteem

Pro süsteem koos kalde 
kallutusega

 Kallutatava kopa andur on ühendatud CAN harukarbiga.

a) Kallutatud kopa andur
b) Kopa andur
c) CAN Harukarp
d) Pulga/Laseri andur
e) Noole 1 andur
f) Pöördandur

Kalle

XIS 1

UP DIGITALINCLINATIO N
SENSO R  FOR 

EXCAVATOR
PITCHBOOM 2STICKBUCKET

RUGBY 400 DG

a
b

c
d

e
f
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Pro süsteem koos kalde 
kallutuse ja osadest 
koosneva noolega

 Kallutatava kopa andur on ühendatud CAN harukarbiga.

a) Kallutatud kopa andur
b) Kopa andur
c) CAN Harukarp
d) Pulga/Laseri andur
e) Noole 2 andur
f) Noole 1 andur
g) Pöördandur

Kalle

UP
DIGITAL
INCLINATIO N

SENSO R  FOR 

EXCAVATOR

PITCH

BOOM 2

STICK
BUCKET

UP
DIGITAL

INCLINATIO N

SENSO R  FOR 

EXCAVATOR

PITCH

BOOM 2

STICK

BUCKET

RUGBY 400 DG

e
f

g

a
b

c
d
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2 X-suuna seadistamine

Kirjeldus X-suund on ekskavaatori noole põhisuund. 
Oluline on määrata X-suund, kui töötate topeltkallaku režiimil.

X-suuna määramiseks on kaka viisi. 
Traditsionaalne viis on kasutada ühte punkti, kus on õige X-suund juba teada. 
Edasijõudnum viis on kasutada kahe punkti meetodit. Saate kasutada seda meetodit, kui töötate 
näiteks suundnööri.

Ühe punkti meetod Sel viisil saate määrata X-suuna ühe punkti meetodiga:

1. Vajutage nuppu, millega avate X-suuna menüü.

2. Valige Ühe punkti meetod, vajutades üles/alla 

noolenuppe . 
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Kahe punkti meetod Sel viisil saate määrata X-suuna kahe punkti meetodiga:

1. Vajutage nuppu, millega avate X-suuna menüü.

3. Keerake masinat nii, et noole suund ühtiks X-
suunaga.

4. Vajutage Enterit , et salvestada X-suund.

2. Valige Kahe punkti meetod, vajutades ülesliikumise 
noolenuppu . 

3. Vajutage Enterit , et sisestada kahe punkti 
meetod.



26iCON excavate iCP31, X-suuna seadistamine

4. Asetage kopa keskpunkt punktile 1 (masina vasak 
külg).

5. Vajutage Enterit  punkti 1 salvestamiseks.

a) Punkt 1 (masina vasak külg)
b) Punkt 2 (masina parem külg)

a b

XX
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6. Asetage kopa keskpunkt punktile 2 (masina parem 
külg).

7. Vajutage Enterit  punkti 2 salvestamiseks.
X-suund on nüüd määratud ja see on täpselt nende 
kahe puudutatud punkti vahel.

a) Punkt 1 (masina vasak külg)
b) Punkt 2 (masina parem külg)

XX
a b
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3 Üksiku kallaku režiim ilma laserita

Soovitud nihke seadista-
mine

1. Veenduge, et LASERREŽIIM on seatud OFF (välja)(kopp on valitud võrdluseks)  menüü-

valiku ÜLESSEADMISE KÕRGUS -> LASERIREŽIIM kaudu.

2. Vajutage  või nuppu, kuni kuvaril näidatakse soovitud nihkeväärtust.

Näiteks

Kui soovite sisestada nihke 5,0 m, vajutage nuppu, kuni kuvaril näidatakse väärtust -5.00.

Kuvari parempool näitab:

1. Valitud kopp on nr 1.
2. Väärtus punases 5.00 viitab kaugusele KALLAKUNI.
3. Soovitud nihkeks on seatud -5.00.
4. X-kallak on 0.0% (kallak puudub).

5. Kopa otsa  kasutatakse võrdluspunktina.

6. Kaugust mõõdetakse vertikaalselt .

7. ULATUS=-0,38 tähendab, et kopp on viidud 38 cm 

masinale lähemale, alates nupule vajutamisest.
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Kaevamine, kui kallak on 
X-suunas

Vajutage  või nuppu, kuni kuvaril näidatakse soovitud kallakut.

Näiteks:

Ekskavaatori liigutamine 1. Veenduge, et on valitud OFF menüüvalikus SEADISTA KÕRGUS -> LASERI MOODUS .

2. Asetage kopp kohta, milleni ulatatakse ka pärast ekskavaatori liigutamist.

3. Vajutage nuppu asukoha hoidmiseks.

Punane kuvar vilgub näitamaks, et positsioon on salvestatud.
4. Liigutage ekskavaatorit ja asetage kopp täpselt samasse kohta, kus ülemist positsiooni hoiti.

5.  Vajutage uuesti nuppu asukoha laadimiseks. 

Kui soovite kallakut, kus kaevamistööd muutuvad pind-
misemaks, kui kopp liigub ekskavaatorile lähemale, vaju-

tage paremat nuppu, kuni kuvaril näidatakse 

soovitud kallakut.

Positiivne kallak
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4 Üksiku kallaku režiim koos laseriga

Põhioperatsioonide 
juhised

1. Veenduge, et on valitud INTEGREERITUD menüüvalikus 

SEADISTA KÕRGUS -> LASERI MOODUS .

2. Veenduge, et pöördlaser on aktiveeritud.
3. Liigutage laseri andurit, et see saaks laserkiire tuvastada. 

Kui andur tuvastab kiire, näidatakse kuvaril teadet:
NEW REF. (UUS BAAS) @ 0.00

VAJUTAGE L/S NUPPU

Kui andur läheneb kiirele, hakkavad juhtpaneeli 
parem- ja vasakpoolsel küljel olevad märgutuled 
aeglaselt vilkuma selles suunas, milles tuleb 
andurit laserkiire tuvastamiseks liigutada. Kui 
roheline diood vilgub kiiresti, suudab andur kiire 
tuvastada.

4. Vajutage nuppu baaspunkti määramiseks. 

Kui kuvaril vilgub teade LASER, on võrdluspunkt vastu võetud. Tege-
liku nihke ja soovitud nihke väärtused sõltuvad pulga ja kopa tegelikust 
positsioonist.

RUGBY 400 DG

Q-set X-dir

REACHREACH X-SLOPESLOPE
1.001.00

0.000.00
-3.00

5.0%5.0%
Y-SLOPESLOPE
12.0%12.0%

11.9%

BUCKET02

OFFSET
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Soovitud nihke seadista-
mine

Vajutage  või nuppu, kuni kuvaril näidatakse soovitud väärtust.

Näiteks:

Kui soovite sisestada nihke 5,0 m alla laserkiirt, vajutage nuppu, kuni kuvaril näidatakse 

väärtust -5.00.

Võrdluspunktiks on laserkiir.

RUGBY 400 DG

3.00 m

2.00 m
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Kaevamine, kui kallak on 
X-suunas

Vajutage  või nuppu, kuni kuvaril näidatakse soovitud kallakut.

Näiteks:

Kuvaril sisestatud kallak peab olema alati sama, 
nagu on pöördlaseri kallak.

Kui soovite kallakut 2%, kus kaevamistööd muutuvad 
pindmisemaks, kui kopp liigub ekskavaatorile lähemale, 

vajutage nuppu, kuni kuvaril näidatakse väärtust 

2,0%.

RUGBY 400 DG
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Ekskavaatori liigutamine 1. Veenduge, et on valitud INTEGREERITUD menüüvalikus 

SEADISTA KÕRGUS -> LASERI MOODUS .

2. Viige ekskavaator soovitud asukohta.

3. Liigutage laseri andurit, et see saaks laserkiire tuvastada. 
Kui andur tuvastab kiire, näidatakse kuvaril teadet:

NEW REF. (UUS BAAS) @. 0.00
VAJUTAGE L/S NUPPU

Kui andur läheneb kiirele, hakkavad juhtpaneeli 
parem- ja vasakpoolsel küljel olevad märgutuled 
aeglaselt vilkuma selles suunas, milles tuleb 
andurit laserkiire tuvastamiseks liigutada. Kui 
roheline diood vilgub kiiresti, suudab andur kiire 
tuvastada.

4. Vajutage nuppu baaspunkti määramiseks. 

Kui kuvaril vilgub teade LASER, on võrdluspunkt vastu võetud. Tege-
liku nihke ja soovitud nihke väärtused sõltuvad pulga ja kopa tegelikust 
positsioonist.

Q-set X-dir

REACHREACH X-SLOPESLOPE
1.001.00

0.000.00
-3.00

5.0%5.0%
Y-SLOPESLOPE
12.0%12.0%

11.9%

BUCKET02

OFFSET
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5 Topeltkallaku režiim

Kirjeldus 1. Lülitage kuvar sisse.
2. Vajutage Enterit . Nüüd saate siseneda kasutaja menüüsse.

3. Vajutage paremat noolenuppu , et valida valik TOPELTKALLAK.
4. Vajutage ülesliikumise noolenuppu , et lülitada TOPELTKALLAK ON (sisse) või OFF 

(välja).

5. Lahkuge kasutaja menüüst vajutades nuppu.

6. Y-kallaku reguleerimine.

Vajutage  või nuppu, kuni kuvaril näidatakse soovitud väärtust.

7. X-suuna seadistamine.
Keerake masin nii, et kopp on suunatud X-suunas.

Vajutage nuppu, mis määrab X-suuna.

8. X-kallaku reguleerimine.

Vajutage  või nuppu, kuni kuvaril näidatakse soovitud väärtust.

9. Reguleerige laserkiire all olevat nihet, vajutades  või nuppu, kuni kuvaril näidatakse 

soovitud nihkeväärtust.

Oluline on määrata X-suund topeltkallaku režiimil.
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Kuvari parempool näitab:

Näiteks

4. Valige ON (sisse), vajutades ülesliikumise noolenuppu .

5. Lahkuge menüüst vajutades nuppu.

1. Valitud kopp on nr 2.
2. Väärtus punases 1.03 viitab kaugusele KALLAKUNI.
3. Soovitud nihkeks on seatud -5.00m.
4. X-kallak on 4.0 %.
5. ULATUS=-3,09 tähendab, et kopp on viidud 3,09 m 

masinale lähemale, alates nupule vajutamisest.

6. Y-kallak on 1.0 %.

7. Laserkiirt kasutatakse võrdlusena .

8. Kaugust mõõdetakse vertikaalselt .

Laser (sinine) on kohandatud vastavalt järgmistele kalla-
kutele 4.0 % X-suunas ja 1.0 % Y-suunas.

1. Lülitage kuvar sisse.
2. Vajutage Enterit . Nüüd saate siseneda kasutaja 

menüüsse.

3. Valige TOPELTKALLAK, vajutades paremat 

noolenuppu .
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6. Määrake soovitud Y-kallak, vajutades  või nuppu. (1.0%)

7. Keerake masinat nii, et kopp oleks X-suunas. 

Vajutage nuppu.

8. Vajutage  või nuppu, kuni kuvaril näidatakse soovitud väärtust X-kallaku jaoks. 

(4.0%)

9. Reguleerige laserkiire all olevat nihet, vajutades  või nuppu, kuni kuvaril näidatakse 

soovitud nihkeväärtust.

10. Liigutage laseri andurit, et see saaks laserkiire tuvastada. 
Kui kuvaril näidatakse

peate vajutama nuppu ja saate alustada kaevamisega Topeltkallaku abil.

11. iCON excavate iCP31 peab meeles X-suunda, mistõttu ei tule muuta seadistusi X-suuna 
jaoks, kuni teil on ülesanne, kus X-suund erineb olemasolevast seadistusest.

Positiivne kallak, kui kaevamistööd muutuvad sügavamaks masinast alates ja paremale 
liikudes.

Positiivne kallak, kui kaevamistööd muutuvad sügavamaks masinast alates ja kopa poole 
liikudes.

NEW REF. (UUS BAAS) @. 0.00
VAJUTAGE L/S NUPPU
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6 Kasutaja menüü puu

Kasutaja menüü puu |—— ÜLESSEADMISE SÜSTEEM
|
|
|
|
|
|
|

|—— ÜHIKUTE PIKKUS
|—— ÜHIKUTE NURK
|—— SIGNAALI HELITUGEVUS
|—— VALGUSE INTENSIIVSUS
|—— ALARMI KÕRGUS
|—— ÜMBERPÖÖRATUD VAADE

|—— ÜLESSEADMISE KÕRGUS
|
|
|
|
|
|
|
|

|—— ROHELISE ALA REŽIIM
|—— ROHELINE ALA
|—— KOLLANE ALA
|—— KOLLANE SIGNAAL
|—— BAASNIHE
|—— KÕRGUSE SUUND
|—— LASERI REŽIIM

|—— KALIBREERIMISVIISARD
| |—— KOPA VIISARD
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|—— VALI KOPP
|—— KOPP VASAKUL/PAREMAL
|—— TÖÖRIISTA TÜÜP
|—— VALI KALLE
|—— ROTOTILT
|—— KOPA PIKKUS
|—— KOPA NURK
|—— KOPA SIRGNURK
|—— KOPA LAIUS
|—— KALLE NULL
|—— KOPA NIMI
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* Salasõnaga kaitstud menüü vaid tugipersonalile.

|
|
|
|
|

|—— KOPA PUNKT
|—— KOPA INDIKAATOR
|—— KOPA ROHELINE ALA
|—— KALDE ROHELINE ALA

|—— TOPELTKALLAK
|
|
|—— MÕÕDA
|
|
|—— PROFIIL
|
|
|—— KAABLI TUVASTAMINE
|
|
|
|
|
|
|

|—— REŽIIM
|—— VAHEMIKU MIN
|—— VAHEMIKU MAX
|—— VASTUS
|—— ALARM
|—— HELITUGEVUS

|—— 3D-/GPS-REŽIIM
|
|—— TEENINDUSMENÜÜ*
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7 Kasutaja menüü

Sisenege kasutaja 
menüüsse

Kasutaja menüüsse sisenemiseks vajutage Enterit .

Valige menüüvalik, vajutades vasakut/paremat noolenuppu .
Vajutage Enterit  alamenüüdesse sisenemiseks.

Muutke väärtust, vajutades üles/alla noolenuppe .

7.1 ÜLESSEADMISE SÜSTEEM

ÜHIKUTE PIKKUS Seda menüüvalikut kasutatakse selleks, et määrata, millises ühikutes pikkust mõõdetakse.
Valida saate meetrite, tollide või jalgade vahel.

ÜHIKUTE NURK Seda menüüvalikut kasutatakse selleks, et määrata, millises ühikutes nurga mõõdetakse. 
Valida saate sajandike, tuhandike, goonide, kraadide või suhtelise vahel.

SIGNAALI HELITU-
GEVUS

Seda menüüvalikut kasutatakse iCON excavate iCP31 juhtpaneeli piiksatuse helitugevuse 
seadistamiseks. 
Saate valida, kas lülitada heli välja, tasase, tavalise või valju helitugevuse vahel.

VALGUSE INTEN-
SIIVSUS

Seda menüüvalikut kasutatakse kuvari valguse intensiivsuse valimiseks.
Saate valida väärtuste 0 kuni 15 vahel.

 ALARMI KÕRGUS Seda menüüvalikut kasutatakse seadistamaks, kui kõrgele tohivad kallutuspunktid liikuda. Väär-
tuseks on kaugus madalaimast kallutuspunktist.

Saate salvestada väärtuse, liigutades kopa soovitud alarmikõrgusele ja vajutades nuppu.
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ÜMBERPÖÖRATUD 
VAADE

7.2 ÜLESSEADMISE KÕRGUS

ROHELISE ALA REŽIIM Seda menüüvalikut kasutatakse rohelise ala määramiseks keskele, üles või alla, määratletud 
kalde tasandile.
Roheline ala on intervall, mille järgi vilgub roheline tuli.

ROHELINE ALA Seda menüüvalikut kasutatakse määramaks, millal hakkab üks või mitu rohelist dioodi vastavalt 
kaugekraani keskel ja juhtpaneelil helendama.
Väärtus näitab kaugust, alates millest hakkavad rohelised dioodid helendama kuni selleni, millal 
hakkab punane nool ja diood helendama.

KOLLANE ALA Seda menüüvalikut kasutatakse määramaks, millal hakkavad kollased dioodid vastavalt kaugek-
raanil ja juhtpaneelil helendama.
Väärtus näitab kaugust, alates millest hakkavad kollased dioodid helendama kuni selleni, millal 
hakkavad rohelised dioodid helendama.

Seda menüüvalikut kaustatakse vaate ümberpööramiseks.
Saate valida, kas lülitada OFF (välja) või ON (sisse).
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KOLLANE SIGNAAL Seda menüüvalikut kasutatakse selleks, et lubada või keelata kollases alas viibimisele viitava 
akustilise signaali lubamist.

BAASNIHE Seda menüüvalikut kasutatakse baaskõrguse määramiseks, kui vajutada nuppu.

KÕRGUSE SUUND iCON excavate iCP31 võimeline mõõtma kopa punkti kõrgust üle määratletud kalde tasandi, kas 
rangelt vertikaalselt või normaalselt määratletud kalde tasandi suhtes. Kasuta seda valikut 
soovitud kõrguse suuna valimiseks.
Valida saate NORMAL (normaalse) ja VERTICAL (vertikaalse) vahel.

LASERI REŽIIM Seda menüüvalikut kasutatakse nullimismeetodi valimiseks. 
Saate valida olekut OFF (väljas) ja INTEGRATED (integreeritud) vahel.
• OFF (väljas) oleku jaoks on meetod vastavalt jaos "3 Üksiku kallaku režiim ilma laserita" 

toodud kirjeldusele.
• INTEGRATED (integreeritud) oleku jaoks on meetod vastavalt jaos "4 Üksiku kallaku režiim 

koos laseriga" toodud kirjeldusele.
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7.3 KALIBREERIMISVIISARD

KALIBREERI KOPPA Kopa anduri kalibreerimiseks peate sisestama iCON excavate iCP31 süsteemi teabe kopa 
pikkuse ja nurga kohta.

Selleks järgige juhiseid:
1. Vajutage Enterit . Nüüd saate siseneda kasutaja menüüsse.

2. Valige Kopa ülesseadmine ja vajutage Enterit .

3. Valige menüüvalik KALIBREERIMISVIISARD. 
Saate valida menüüvaliku, vajutades 

vasakut/paremat noolenuppu . 
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4. Vajutage Enterit , et sisestada menüüvalik KOPA 
VIISARD. 

5. Valige kopp, mida soovite kalibreerida . 
Valida on võimalik 30 kopa vahel.
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8. Valige, kas kopa andur asetatakse vasakule või paremale. . 
Valikut tehes peate vaatama anduri läätsele. Kui lääts keeratakse vasakule küljele, peate 
valima VASAK ja vastupidi. 
Märkus: kui valite vale külje, töötavad kopp ja graafika tagurpidi.

9. Vajutage paremat noolt , kuni kuvaril näidatakse VALI KALLE.

6. Vajutage paremat noolt , et siseneda menüüvali-
kusse TÖÖRIISTATÜÜP.
Valige tööriistatüüp, mida soovite kalibreerida - kopp 
või tigupuur.
 

7. Vajutage paremat noolt , et siseneda menüüvali-
kusse KOPP VASAK/PAREM.
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11. Vajutage paremat noolt , kuni kuvaril näidatakse TILTROTATOR. 
Märkus: Seda kuva näidatakse vaid siis, kui kalde pöörde andur on tuvastatud.

10. Valige “NO” (ei), kui kopp pole kallutatav. Vastasel 
juhul valige, millist kallutatavat ühikut soovite kopaga 
kasutada. Süsteem võimaldab siduda kõiki 5 kallu-
tusühikut iga kopaga. Kallutusühikuid saab kasutada 
mitme kopaga, mis on oluline kallutusühendust 
kasutades.
 

12. Valige NO(ei), kui TILTROTATOR tuleb keelata.

Märkus: Iga kord, kui toide on lülitatud välja 
Steelwristi kaldepöörajast, tuleb kalde pöörajat 
pöörata vähemalt 360°, enne kui see saab taas 
normaalselt töötada.
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15. Vajutage üles/alla noolt , kuni kuvaril näidatakse kaugust kallutuspunkti ja kopa serva 
(KOPA PIKKUS) vahel, mille mõõtsite sammu 14. juures

13. Vajutage paremat noolt , kuni kuvaril näidatakse 
valikut KOPA PIKKUS.
 

14. Mõõtke kaugust kopa kallutuspunkti ja kopa serva 
vahel.

a)  KOPA PIKKUS

a
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16. Vajutage paremat noolt , kuni kuvaril näidatakse 
KOPA NURKA.
 

17. Liigutage ekskavaatori kopp positsiooni, kus joon kopa 
kallutuspunkti ja kopa serva vahel on sirgel vertikaalsel 
tasandil. Veendumaks, et joon on sirgel vertikaalsel 
tasandil, soovitame kasutada loodi. Rahulikes ilma-
oludes on võimalik hoida ka loodinööri kallutuspunktist ja 
lasta sellel otse alla rippuda. Seejärel liigutage koppa, 
kuni juhtserv puudutab nööri.

a) KOPA NURK

a
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18. Vajutage nuppu, kui kopp on sammu 17. juures kirjeldatud positsioonis. 

19. Vajutage paremat noolt , kuni kuvar näitab valikut 
KOPA SIRGNURK.
 

20. Liigutage ekskavaatori koppa positsiooni, kus saab koppa 
kasutada pinnase ühtlaseks tasandamiseks.
(Seda kalibreerimisosa kasutatakse määramaks, kuidas on 
kopa liigutused juhtpaneelil näidatud. Teie valikut kopa 
positsioon peab vastama juhtpaneeli kopa nurgaindikaatori 
keskmise dioodi asukohale. Vt jagu LED-kuvar peatükis 
Süsteemi ülevaade.)

a) KOPA SIRGNURK

a
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21. Vajutage nuppu, kui kopp on sammu 20. juures kirjeldatud positsioonis.

Saate paigaldada pöördkopa.
Kalibreerige pöördkopp normaalse kopana ning graafika pöörab kopa kuval ümber.

"Standardse" kopa vaade "Ümberpööratud" kopa vaade

22. Vajutage paremat noolt , kuni kuvaril näidatakse 
KOPA LAIUS.
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24. Vajutage paremat noolt , kuni kuvaril näidatakse KALLE NULL.

26. Vajutage paremat noolenuppu , kuni kuvaril näidatakse TIGUPUURI PIKKUS.
Seda menüüvalikut kasutatakse vaid siis, kui tigupuur on masina külge paigaldatud.
Kui tigupuuri pole kinnitatud, peab tigupuuri pikkuseks olema seatud 0,000 

23. KOPA LAIUS

Mõõtke kopa laiust ja vajutage üles/alla noolt , kuni 
kuvaril näidatakse laiust.
Kopa andur on kalibreeritud.

a) KOPA LAIUS

25. KALLE NULL
Kallutatava kopa kalibreerimiseks vajutage 

nuppu kiireks kalibreerimiseks. 

Järgige kuval toodud juhiseid.
 

a
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28. Vajutage paremat noolt , kuni kuvaril näidatakse KOERAKONTI L4.

30. Vajutage paremat noolt , kuni kuvaril näidatakse KOPA NIME.
31. KOPA NIMI

Seda alammenüüd kasutatakse erinevatele koppadele nime andmiseks pärast nende kalib-
reerimist. Kui panete nime esimeseks täheks @, iCON excavate iCP31 genereeritakse nimed 
KOPP 1, KOPP 2 jne vastavalt koppade numbritele, mille olete süsteemi jaoks kalibreerinud.

Vajutades vasakut/paremat noolt , saate liigutada kursori asukohta.

Vajutades üles/alla noolt , saate muuta tähti.

32. Vajutage nuppu kolm korda kasutaja menüüst lahkumiseks.

27. Mõõtke tigupuuri pikkust pöördliigendist kuni puuriotsani 

ja vajutage üles/alla noolenuppu , kuni kuvaril näida-
takse pikkust.
Tigupuur on kalibreeritud.

a) TIGUPUURI 
PIKKUS

29. KOERAKONT L4
Seda alammenüüd kasutatakse vaid siis, kui kopa andurile on 
paigaldatud koerakont.
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KOPA PUNKT

KOPA INDIKAATOR Lubab või keelab kopa ja kaldenurga indikaatoreid.

KOPA ROHELINE ALA Määrab kopa nurga indikaatori tundlikkuse.

KALDE ROHELINE ALA Määrab kaldenurga indikaatori tundlikkuse. See tähendab, kui kiiresti peaksid lambid kalde kallu-
tuse kuvaril reageerima. 0,5% vastab täpsusele ± 2 cm, kui töötada 1 m kopaga.

7.4 TOPELTKALLAK

Kirjeldus Lülitage topeltkallaku režiim iCON excavate iCP31 sisse või välja. Topeltkallakut kirjeldatakse 
jaos "5 Topeltkallaku režiim".

Selle valiku juures saate valida, millist kopapunkti kasutatakse 
kõrguse mõõtmiseks.
Valida saate 5 seadistuse vahel:
• KESKMINE, VASAK või PAREM kopakülg võrdluspunktina.

Valitud kopapunkti näidatakse rohelise indikaatoriga.
Olemas on 2 teist võimalust, kus kopa punkt muutub automaat-
selt järgmiste valikute vahet:
• Lähim: kopapunkt, mis on pinnale kõige lähemal
• Madalaim: kopa punkt, mis on madalaim ilma pinnasega 

arvestamata.
Valitud kopapunkti näidatakse sinise indikaatoriga.

a) Lähim b) Madalaim

a
b
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7.5 MÕÕTMINE

Kirjeldus Selle menüüvalikuga saate lasta iCON excavate iCP31 arvutada kallakut, kõrgust ja pikkust 2 
võrdluspunkti suhtes.
Saate valida, milline väärtustest peaks olema ülesmises kuvariosas nähtav.

Vajutage üles/alla noolt  väärtuse valimiseks.
Et iCON excavate iCP31 arvutakse kallakut, kõrgust või pikkust, järgige antud protseduuri:

1. Asetage kopa tipp esimesele võrdluspunktile.

2. Vajutage nuppu, et salvestada esimene võrdluspunkt.

3. Asetage kopa tipp teisele võrdluspunktile.

Ülemine sinine kast näitab kallakut, kõrgust või pikkust vastavalt sellele, millise väärtuse olete 
valinud.

Kui soovite töötada arvutatud kallaku, kõrguse ja pikkusega, vajutage nuppu teise võrdlus-

punkti salvestamiseks.
Pärast teise võrdluspunkti salvestamist lahkub iCON excavate iCP31 automaatselt kasutaja 
menüüst ja naaseb töörežiimi.
Selles menüüvalikus ei saa pausi teha.
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7.6 PROFIIL

Üldteave Profiilide tegemise põhiidee seisneb selles, kas kopeerida/salvestada töö, mis on juba tehtud või 
määratleda eelnevalt mitu sobivat kaugust kallakuga.
Pärast kauguse määratlemist või töö kopeerimist saate teha kaevamistööd ühe korraga.

 Kui töötate profiilirežiimil, saate töötada kallakuga vaid ühel suunal ja siis ei saa laserit võrdlus-
punktina kasutada. Enne alustamist veenduge, et topeltkallak on väljas.

Kuidas kopeerida/salves-
tada tööd, mis on juba 
olemas

1. Lülitage iCON excavate iCP31 juhtpaneel sisse.
2. Sisenege kasutaja menüüsse, vajutades Enterit .

3. Valige menüüvalik PROFIILID vajutades vasakut/paremat noolt .

4. Menüüvalikus PROFIILID saate valida profiili numbri, 

vajutades üles/alla noolenuppu .
Väike ikoon viitab sellele, milline profiil on aktivee-

ritud, nt .
Profiil number 0 viitab sellele, et iCON excavate 
iCP31 ei tööta profiilirežiimil. Profiil number 11 on 
demoprofiil, mida ei saa muuta.

P  1
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6. Asetage kopp profiili kaugeimasse punkti, mida soovite kopeerida/salvestada.

7. Vajutage nuppi, et LOGIDA/salvestada see punkt profiili esimese punktina.

8. Asetage kopp teise profiili kaugeimasse punkti.

9. Vajutage nuppu, et salvestada see punkt teise punktina. Kallakut ja punktidevahelist 

kaugust näidatakse kuvaril.
10. Asetage kopp profiili kolmandasse kaugeimasse punkti.

11. Vajutage nuppu, et salvestada see punkt kolmanda punktina. Kallakut ja punktidevahe-

list kaugust näidatakse kuvaril.
12. Asetage kopp profiili neljandasse kaugeimasse punkti.

13. Vajutage nuppu, et salvestada see punkt neljanda punktina. Kallakut ja punktidevahelist 

kaugust näidatakse kuvaril. Jätkake sedasi, kuni olete salvestanud kõik oma profiili punktid. 
Salvestada saate kuni 10 profiili punkti.

5. Kui olete valinud profiili vahemikust 1 – 10, vajutage 
Enterit , et aktiveerida valitud profiil. 
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Oma profiilist saate graafilise vaate luua, kui vajutate 

nuppu.

14. Vajutage Enterit  kaks korda, et salvestada ja 
lahkuda profiilist.

Roheline vertikaalne joon viitab teie 0-punktile, mis on profiili kaugeim punkt.
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0-punkti saab järgmiselt liigutada:

Sisestage profiil. Kasutage üles/alla nooli , et liigutada 
punast rida punktini, mille soovite muuta oma uueks 0-

punktiks. Vajutage nuppu (SEADISTA 0,0).

• Roheline ala viitab sellele, et see ala hõlmab profiili ja 
et teie kopp töötab hetkel selles alas.

• Sinine ala viitab sellele, et see ala hõlmab profiili, kuid 
teie kopp ei tööta hetkel selles alas.

• Punane ala viitab sellele, et see ala EI kuulu profiili.

Kui olete põhikuval, saate vajutada nuppu, et 

sisestada valitud profiili seadistused.
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Kuidas seada üles/muuta 
profiili märkides pikkuse 
ja kallaku

1. Lülitage iCON excavate iCP31 juhtpaneel sisse.
2. Sisenege kasutaja menüüsse, vajutades Enterit .

3. Valige menüüvalik PROFIILID vajutades vasakut/paremat noolt .

6. Vajutage paremat noolt , et seada üles/muuta valitud profiili.

4. Menüüvalikus PROFIILID saate valida profiili numbri, 

vajutades üles/alla noolenuppu .
Väike ikoon viitab sellele, milline profiil on aktivee-

ritud, nt .
Profiil number 0 viitab sellele, et iCON excavate 
iCP31 ei tööta profiilirežiimil. Profiil number 11 on 
demoprofiil, mida ei saa muuta.

5. Kui olete valinud profiili vahemikust 1 – 10, vajutage 
Enterit , et aktiveerida valitud profiil.

P  1
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9. Vajutage alumist noolenuppu , et liikuda järgmise profiililõigu juurde.

10. Vajutage  või nuppu, et määrata järgmine profiili joonise pikkus.

11. Vajutage  või nuppu, et määrata järgmine profiili joonise kallak.

Pikkust ja punktidevahelist kallakut näidatakse kuvaril.
Korrake protseduure 10. ja 11., kuni olete märkinud kõik lõigud, mida soovite profiili lisada.
Saate märkida kuni 10 lõiku oma profiili.

12. Vajutage Enterit  kaks korda, et salvestada ja lahkuda profiilist.

7. Vajutage  või nuppu, et määrata esimese 

profiili joonise pikkus.

8. Vajutage  või nuppu, et määrata esimese 

profiili joonise kallak.

Oma profiilist saate graafilise vaate luua, kui vajutate 

vasakut noolenuppu  ja seejärel vajutate 

nuppu.
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7.7 KAABLI TUVASTAMINE

Kirjeldus Palun vaadake kaabli tuvastamise EZiDIG kasutusjuhendit seoses KAABLI TUVASTAMISE 
seadistustega.

7.8 3D-/GPS-REŽIIM

Kirjeldus

7.9 TEENINDUSMENÜÜ

Kirjeldus Salasõnaga kaitstud menüü vaid tugipersonalile.

See menüüvalik lubab või keelab 3D-režiimi. 
3D-režiimis suhtleb iCON excavate iCP31 välise 3D-
masina juhtsüsteemiga, et juhtida ekskavaatorit kolmedi-
mensionaalselt.

Kui 3D-REŽIIM on valitud, näidatakse kuvaril  ikooni.
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8 Pöördkopp

Kirjeldus Saate paigaldada pöördkopa.

Kalibreerige pöördkopp standardse kopana ning graafika pöörab kopa kuval ümber.

"Standardse" kopa vaade "Ümberpööratud" kopa vaade
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9 Kiirseadistused

Üldine Kiirseadistuste põhiideeks on võimaldada kasutajal muuta 10 erineva seadistuse vahet.
Iga seadistus sisaldab väärtusi järgmise jaoks: nihe, kallak suunas X, kalde kallutus, kuupäeva 
kõrgus, X ja valitud kopa suund.

Kuidas teha kiirseadis-
tust

1. Lülitage iCON excavate iCP31 juhtpaneel sisse.

2. Sisenege kiirseadistusmenüüsse, vajutades nuppu.

3. Valige selle kiirseadistused number, mida soovite, vajutades üles/alla-noolenuppe .

4. Vajutage Enterit , et sisestada väärtused valitud kiirseadistuse jaoks.
Siis naasete töörežiimi.

5. Sisestage väärtused, kasutades normaalnuppe nihke, kallaku, kopa jms jaoks. Väärtused 
salvestatakse kiirseadistusena ja seejärel saate alustada kaevamisega.

Roheline rida viitab sellele, milline kiirseadistus on 
aktiivne, kui naasete töörežiimi.
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Kuidas liikuda kiirseadis-
tuste vahet

1. Sisenege kiirseadistusmenüüsse, vajutades nuppu. Näete rohelist ja punast rida.

2. Punane rida viitab seadistustele, mis olid enne kiirseadistuste tegemist.
3. Roheline rida viitab seadistustele, mis kehtivad pärast kiirseadistuste menüüst lahkumist ja 

töörežiimi sisenemist, kui vajutate  nuppu.

4. Kiirseadistuse valimiseks liigutage rohelist rida üles või alla, vajutades üles/alla 

noolenuppe .
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10 Spetsiaalne tööolukord

10.1 Kalde andur

Kirjeldus Eritingimustel võite kogeda, et valik Kalde andur ei suuda õiget mõõtu/kõrgust järgida. See 
mõjutab kõrguse väärtust, mida näidatakse ülemises punases kuvas. Väärtus "hüppab". See võib 
juhtuda tõmbe ajal - palun ignoreerige seda ja jätkake, siis saab süsteem taastuda ja näidata õiget 
kõrgust.

Ülal mainitud olukord ilmneb, kui deltanurk on vertikaalses asendis ±5°, nagu näidatud alumisel 
joonisel.

±5°
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Lahendus • Liigutage masin profiilile lähemale, et te ei peaks avama koppa täielikult või
• Liigutage masin profiili peale ja töötage alt üles liikudes.
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10.2 Tigupuuri kasutamine

Töökuva selgitamine • Puuriotsa näidatakse ringina ja see on kas roheline 
(0-5 cm) või punane (+5 cm).

• Tigupuuri ülemist punkti näidatakse ringina ja see on 
kas sinine (0-5 cm) või oranž (+5 cm).

• Sihikujoonestiku sisemine osa tõstetakse esile, kui 
puuriots ja puuri tipp on täpsustatud tolerantsi alas.

• X- ja Y ülaosa ütlevad, kui kaugel on tigupuuri 
pealisosa nullist.

• X ja Y ütlevad, kui kaugel on tigupuur keskosast.

• Paremas ülemises nurgas on kõrgus näidatud nulli 
suhtes.

• Alumises paremas nurgas näete X ja Y, mis viitab 
sellele, kui palju olete tigupuuri esimesest august 
eemale liigutanud.

• Kui viite tigupuuri 2 meetrit X-suunas ja puurite uue 
augu, asetage tigupuur 2-3 cm maapinna kohale ja 
vajutage F3 nuppu. (keskosa).

• Ring ja rõngas on nüüd üksteise otsas ja saate alus-
tada puurimisega. 
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Kuidas tigupuuri kasu-
tada

Tigupuuri kasutamiseks oma ekskavaatoril, palun järgige järgmist protseduuri:

1. Asetage tigupuur üle esimese augu, mida soovite 
puurida.

2. Vajutage X-dir nuppu ja määrake suund. (Valige 1 
või 2 punkti ülemise või alumise noolega ja vajutage 
Enterit). 

3. Vajutage 0,00 nuppu, kui tigupuur ja suund on tehtud 
ja määratud õigesti.

4. Alustage puurimisega. 

Kui puurite järgmist auku, siis liigutage ekskavaatori ülemist osa (mitte rada) ja kasutage 
ja Y järgmise augu tegemiseks. Vajutage Keskosa (F3), kui tigupuur on õigesti paigutatud 
ja alustage puurimisega.

X- ja Y-suunda saab mõjutada raudesemetega ümber masina.
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Näiteks
Soovite puurida 4 auku; a, b, c ja d.
Auk b on puuritud X-teljel 1 m kaugusel august a. 
Auk c on puuritud X-teljel 1 m kaugusel ja Y-teljest 1 m kaugusel august a.
Auk d on puuritud Y-teljel 1 m kaugusel august a.
 



70iCON excavate iCP31, Spetsiaalne tööolukord

1. Asetage tigupuur augu a kohale.
2. Vajutage X-dir nuppu ja määrake suund. (Valige 1 

või 2 punkti ülemise või alumise noolega ja vajutage 
Enterit). 

3. Vajutage 0,00 nuppu, kui tigupuur ja suund on tehtud 
ja määratud õigesti.

4. Alustage puurimisega.
5. Liigutage tigupuuri ilma masina jälgi liigutamata, kuni 

kuval näidatakse X: 1,00 m ja Y: 0,00 m.
6. Vajutage Keskosa (F3).
7. Alustage puurimisega. 
8. Liigutage tigupuuri ilma masina jälgi liigutamata, kuni 

kuval näidatakse X: 1,00 m ja Y: 1,00 m.
9. Vajutage Keskosa (F3).

10. Alustage puurimisega.
11. Liigutage tigupuuri ilma masina jälgi liigutamata, kuni 

kuval näidatakse X: 0,00 m ja Y: 1,00 m.
12. Vajutage Keskosa (F3).
13. Alustage puurimisega.
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11 Diagnostikakuva

Kirjeldus See on diagnostikatööriist andurite ja veateadete staatuse vaatamiseks. Kui kaabel murdub või 
on andur surnud, siis on selle abil kerge probleemi asukohta kinnitada.

Selle kuva aktiveerimiseks peate vajutama korraga vasakut/paremat noolenuppu .

Diagnostikakuva näide

• ENAB ütleb anduri seadistused, mis on tehtud tehnilises menüüs. 
Kui andur on aktiveeritud, peaks olema näha YES (JAH).

• STAT ütleb, kas andur töötab.
ON (sees) näitab, et andur töötab, OFF (väljas) näitab, kas probleem on anduris või eelmise 
anduriga tehtud kaabelühenduses - s.t kabiinist välja kopa suunas.

• * ütleb, et kopa andurit tuleb uuesti kalibreerida. Palun võtke ühendust oma kohaliku edasi-
müüjaga. 

• ! ütleb, et kalde andur ei tööta korralikult. Palun võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga.

Diagnostikakuval näete süsteemi staatuse 
üksikasjalikku teavet.

Kõige olulisemad on kaks viimast tulpa: 
ENAB ja STAT. 
Need näitavad, kas esineb kõrvalekaldeid.
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12 Hooldamine ja transportimine

12.1 Üldised märkused

Üldteave Selle süsteemi hooldamine nõuab minimaalselt aega. Kõik elektroonilised komponendid on 
suletud vastupidavas korpuses, et kaitsta neid mehhaaniliste kahjustuste eest.

Perioodilised kontrollid Kui mis tahes iCON excavate iCP31 komponent on saanud tugevalt kannatada, tuleb kontrollida, 
et see töötab nõuetekohaselt, enne süsteemiga tööle hakkamist.

12.2 Transportimine

Transportimine välitingi-
mustes

Kui varustust välitingimustes transportida, veenduge alati, et kannaksite toodet selle originaalpa-
kendis.

Transportimine maan-
teesõidukis

Ärge kunagi kandke seda toodet liiklussõidukis lahtiselt. Sellele võivad mõjuda negatiivselt löögid 
ja vibratsioon. Vedage toodet alati selle transpordikarbis ja kinnitage see.

Kohaletoimetamine Kui toodet transporditakse raudteel, õhus või merel, kasutage alati kogu algset Leica Geosystems 
pakendit, transpordikarpi ja pappkasti või samaväärseid vahendeid, et kaitsta seda löökide ja 
vibratsiooni eest.

Välireguleerimine Transpordi järel kontrollige käesolevas kasutusjuhendis sisalduvaid välireguleerimise parameet-
reid.
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12.3 Hoiustamine

Toode Varustust hoiustades võtke arvesse temperatuuri piirmäärasid eelkõige suvel, kui varustus on 
sõiduki sees. Lisateavet temperatuuri piirmäärade kohta leiate lehelt "14 Tehnilised andmed".

Välireguleerimine Pikkade hoiustamisperioodide järel kontrollige käesolevas kasutusjuhendis sisalduvaid väliregu-
leerimise parameetreid.

12.4 Puhastamine ja kuivatamine

Toode • Puhuge tolm maha.
• Puhastamiseks kasutage puhast, pehmet ja kiuvaba lappi. Vajadusel kastke lapp vee või 

puhta alkoholi sisse.
• Ärge kasutage muid vedelikke: need võivad kahjustada polümeerist komponente.

Kaablid ja pistikud • Hoidke pistikud puhaste ja kuivadena.
• Puhuge ära kõik mustus, mis on ühenduskaablite pistikute vahele jäänud.

Niisked tooted • Kuivatage tooted temperatuuril, mis ei ületa 40°C / 108°F, ning puhastage need.
• Ärge pange osi uuesti kokku enne, kui kõik on täiesti kuiv.
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13 Ohutussuunised

13.1 Üldine

Kirjeldus Järgnevad suunised peaks võimaldama toote eest vastutaval isikul ja toodet tegelikkuses kasu-
taval isikul tööohtusid ette näha ja vältida.

Toote eest vastutav isik peab tagama, et kõik kasutajad nendest suunistest aru saavad ja nendest 
kinni peavad.

13.2 Otstarbeline kasutamine

Lubatud kasutamine • Masina tööriista juhtimine geneeriliste tööde jaoks kõrgustel, kallakul ja olemasolul külgnih-
kega, kasutades võrdluskõrgust, võrdlusjoont ja masina geomeetriat.

• Masina geomeetria tuvastamine masinale paigaldatud kallakuja pöördanduriga.
• Võrdluskõrguse ja/või kallaku määramine laseri või ultrahelianduritega.
• Mõõdete salvestamine.
• Arvutamine rakendustarkvara abil.
• Operaatori suunamisel

Põhjendatult ettenähtav 
väärkasutus 

• Toote kasutamine ilma juhendita.
• Kasutamine väljaspool ettenähtud kasutuseesmärki ja -piiranguid.
• Ohutussüsteemide keelamine.
• Ohuteadete eemaldamine.
• Toote avamine tööriistadega, nt kruvikeerajaga, v.a juhul, kui see on kindlate funktsioonide 

kasutamiseks spetsiaalselt lubatud.
• Toote modifitseerimine või ümberehitamine.
• Kasutamine pärast seadusevastast võõrandamist.
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• Silmanähtavate kahjustuste või defektidega toodete kasutamine.
• Kasutamine teiste tootjate lisaseadmetega ilma Leica Geosystems poolse eelneva selgesõ-

nalise heakskiiduta.
• Ebapiisavad ettevaatusabinõud töökohal.
• Masinate, liikuvate objektide või samaväärsete jälgimisrakenduste juhtimine ilma täiendavate 

juht- või ohutuspaigaldisteta.

�Hoiatus Ebaotstarbeline kasutus võib põhjustada vigastusi, tõrkeid ja kahjustusi.
Varustuse eest vastutava isiku ülesannete hulka kuulub kasutaja teavitamine ohtudest ja sellest, 
kuidas neid vältida. Toodet ei tohi kasutada, kuni kasutajat ei ole seda kasutama juhendatud.

�Hoiatus Masina kallal volitamata muudatuste tegemine masinat paigaldades võib muuta masina funkt-
sioone ja ohutust.
Ettevaatusabinõu:
Järgige masinatootja juhiseid. Kui vajalikke juhiseid pole, küsige masinatootjalt juhised enne 
toote paigaldamist.

13.3 Kasutamise piirangud

Keskkond Sobib kasutamiseks püsivaks inimasustuseks sobilikus keskkonnas: ei sobi kasutamiseks agres-
siivsetes või plahvatusohtlikes keskkondades.

�Oht Toote eest vastutav isik peab enne töötamist ohtlikes piirkondades või elektriseadeldiste vahetus 
läheduses või sarnastes olukordades ühendust võtma kohalike ohutusasutuste ja -ekspertidega.
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13.4 Vastutusalad

Toote tootja Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, edaspidi Leica Geosystems, vastutab toote, sh 
kasutusjuhendi ja originaaltarvikute, täielikult ohututes tingimustes tarnimise eest.

Toote eest vastutav isik Toote eest vastutaval isikul on järgnevad ülesanded:
• mõista toote ohutussuuniseid ja kasutusjuhendis sisalduvaid suuniseid;
• tunda ohutuse ja õnnetusjuhtumite ennetamisega seotud kohalikke õigusakte;
• teavitada koheselt Leica Geosystems, kui toode ja rakendus muutub ohtlikuks.

�Hoiatus Toote eest vastutav isik peab tagama, et toodet kasutatakse kooskõlas juhistega. Samuti 
vastutab see isik selle personali koolitamise ja positsioonidele määramise eest, kes kasutavad 
toodet, ning kasutatava varustuse ohutuse eest.

�Hoiatus Selle toote tohib paigaldada ehitusmasinatele üksnes nõuetekohaselt koolitatud ja kvalifitseeritud 
spetsialist.
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13.5 Kasutusohud

�Hoiatus Ainult Leica Geosystems volitatud hooldustöökodadel on õigus neid tooteid parandada.

�Ettevaatust Mehaaniliselt liikuvate masinakomponentide lähedal installimine võib toodet kahjustada.
Ettevaatusabinõu:
Kallutage mehhaaniliselt liikuvad masinakomponendid võimalikult kaugele kõrvale ja määrake 
ohutu paigaldustsoon.

�Hoiatus Olge ebaadekvaatse liikumise suhtes valvel, kui masin on vigane, nt pärast kokkupõrget või muud 
kahjustust või masina muutmist.
Ettevaatusabinõu:
Viige masinal perioodiliselt läbi kontrollmõõtmised ning kohapealsed kohandused, mis on kasu-
tusjuhendis toodud. Tootmise, ehituse ja teekalde moodustamise ajal tuleb nõuetekohaste 
vahenditega teha kindlaks, nt loodis tasand, tahhomeeter, eelnevad ja järgnevad olulised mõõt-
misülesanded.

�Hoiatus Masina juhtimise või navigeerimise ajal võib juhtuda õnnetusi a) kui operaator ei jälgi keskkonda 
(isikud, kraavid, liiklus jms) või b) kui (süsteemi komponente, interferentsi jms) kasutatakse 
valesti.
Ettevaatusabinõu:
Operaator tagab, et masinat opereerib, juhib ja jälgib kvalifitseeritud kasutaja (s.o juht). Kasutaja 
peab olema võimeline rakendama hädaabimeetmeid, nt avariiseiskamist.

�Hoiatus Juhiste puudumise või juhiste ebaadekvaatse edastamise tagajärjeks võib olla väär või vale kasu-
tamine, mis võib viia õnnetusteni, millega kaasnevad ulatuslikud tagajärjed inimestele, materiaal-
sele ja finantsvarale ning keskkonnale.
Ettevaatusabinõu:
Kõik kasutajad peavad järgima ohutussuuniseid, mis on antud tootja poolt ning toote eest vastu-
tava isiku juhiseid.
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�Ettevaatust Olge tähelepanelik väärade mõõtmistulemuste suhtes, kui toodet on maha pillatud või seda on 
väärkasutatud, muudetud, kaua hoiustatud või transporditud.
Ettevaatusabinõu:
Teostage testmõõtmisi ja kasutusjuhendis kirjeldatud väljareguleerimisi, eriti pärast seda, kui 
toode on olnud ebanormaalsetes kasutustingimustes, samuti enne ja pärast tähtsaid tegevusi.

�Oht Elektrilöögiohu tõttu on väga ohtlik elektripaigaldiste, nagu elektrikaablid või elektriraudteed, lähe-
duses kasutada poste ja pikendusi.
Ettevaatusabinõu:
Hoidke elektripaigaldistega ohutut vahemaad. Kui sellises keskkonnast töötamist on võimatu 
vältida, võtke esmalt ühendust elektripaigaldiste eest vastutavate ohutusasutustega ja järgige 
nende juhiseid.

�Hoiatus Kui toodet kasutatakse koos lisaseadmetega, nt mastide, varraste ja postidega, võite suurendada 
välgutabamuse võimalust.
Ettevaatusabinõu:
Ärge kasutage toodet äiksetormis.

�Hoiatus Dünaamiliste rakenduste ajal on olemas õnnetuste juhtumise oht, kui kasutaja ei pane tähele 
ümbritsevaid keskkonnatingimusi, nt takistusi, kaevamistöid või liiklust.
Ettevaatusabinõu:
Toote eest vastutav isik peab kõiki toote kasutajad teavitama olemasolevatest ohtudest.
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�Hoiatus Tööobjekti ebapiisav turvamine võib viia ohtlike olukordade tekkimiseni näiteks liikluses, 
ehitusobjektidel või tööstuspaigaldistel.
Ettevaatusabinõu:
Tagage alati tööobjekti piisav turvatus. Pidage kinni ohutust, õnnetuste ennetamist ja teeliiklust 
reguleerivatest õigusaktidest.

�Hoiatus Kui siseruumides kasutamiseks mõeldud arvuteid kasutatakse väljas, esineb elektrilöögioht.
Ettevaatusabinõu:
Järgige arvuti tootja poolt antud juhiseid väljas koos Leica Geosystems toodetega kasutamise 
kohta.

�Ettevaatust Kui tootega koos kasutatavaid lisaseadmeid ei ole nõuetekohaselt kinnitatud ja toote saab 
mehaanilise löögi, saab nt hoobi või see kukub maha, võib toode kahjustuda või inimesed võivad 
vigastada saada.
Ettevaatusabinõu:
Veenduge toote häälestamisel, et ühenduskaablid on õigesti ühendatud, paigaldatud, kinnitatud 
ja õigesse asendisse lukustatud.
Vältige tootele mehaanilise surve avaldamist.
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�Hoiatus Kui toodet ei ole nõuetekohaselt kõrvaldatud, võivad sel olla järgmised tagajärjed:
• Polümeerosade põlemisel tekib mürgine gaas, mis võivad tervist kahjustada.
• Akude kahjustumise või tugeva kuumutamise tagajärjel võivad need plahvatada põhjustada 

mürgitusi, põletusi, roostet või keskkonna saastumist.
• Tootest vastutustundetult vabanedes võite võimaldada volitusteta isikutel seda kasutada 

määrustega vastuolulisel viisil, mis paneb neid ennast ja kolmandad isikud tõsiste vigastuste 
tekkimise ohtu ja põhjustab keskkonna saastumise.

Ettevaatusabinõu:

Infot tootespetsiifilise käsitlemise ja jäätmekäitluse kohta on võimalik alla laadida Leica Geosys-
tems kodulehelt aadressil http://www.leica-geosystems.com/treatment või saada oma Leica 
Geosystems edasimüüja käest.

13.6 Elektromagnetiline ühilduvus

Kirjeldus Termin „elektromagnetiline ühilduvus“ tähendab toote võimet toimida sujuvalt keskkonnas, kus 
avalduvad elektromagnetiline radiatsioon ja elektrostaatiline lahendus, ning seda muule varustu-
sele elektromagnetilisi häireid põhjustamata.

�Hoiatus Elektromagnetiline radiatsioon võib muus varustuses häireid põhjustada.
Kuigi tooted on vastavuses selle suhtes kehtivate rangete õigusaktide ja standarditega, ei saa 
Leica Geosystems täielikult välistada võimalust, et muus varustuses võib häireid esineda.

Toodet ei tohi kõrvaldada koos olmeprügiga.
Vabanege tootest sobival viisil, mis on kooskõlas teie riigis kehtivate riiklike õigusakti-
dega.
Vältige alati volitusteta töötajate juurdepääsu tootele.
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�Ettevaatust On olemas oht, et muus varustuses võib esineda häireid, kui toodet kasutatakse koos teiste toot-
jate poolt valmistatud lisaseadmetega, nt väliarvutid, isiklikud arvutid või käsisaatjad, ebastan-
dardsed kaablid või välised akud.
Ettevaatusabinõu:
Kasutage ainult Leica Geosystems poolt soovitatud varustust ja lisaseadmeid.
Kui neid kombineeritakse tootega, on nad vastavuses suunistes ja standardites väljendatud 
rangete nõuetega. Arvuteid ja käsisaatjaid kasutades pange tähele tootja poolt pakutud teavet 
elektromagnetilise ühilduvuse kohta.

�Ettevaatust Elektromagnetilise radiatsiooni poolt põhjustatud häired võivad viia väärade mõõtmistulemusteni.
Kuigi tooted on vastavuses selle suhtes kehtivate rangete õigusaktide ja standarditega, ei saa 
Leica Geosystems täielikult välistada võimalust, et toodet võib häirida väga intensiivne elektro-
magnetiline radiatsioon, näiteks raadiosaatjate, kahepoolsete raadiote või diiselgeneraatorite 
läheduses.
Ettevaatusabinõu:
Kontrollige nendes tingimustes saadud tulemuste usutavust.

�Hoiatus Kui toodet kasutatakse ühenduskaablitega, mis on ühendatud ainult ühest nende kahest otsast, 
nt välised toitekaablid ja liideste kaablid, võidakse ületada elektromagnetilise radiatsiooni lubatud 
tase ja muude toodete nõuetekohane toimimine võib olla häiritud.
Ettevaatusabinõu:
Kui toode on kasutusel, peavad ühenduskaablid, nt toote ja välise aku või toote ja arvuti vahelisel, 
olema mõlemast otsast ühendatud.
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13.7 FCC avaldus, kohaldatav Ameerika Ühendriikides

�Hoiatus Varustust on testitud ja selle vastavust on kinnitatud piirmäärade alusel, mis kehtivad B-klassi 
seadmele, vastavalt FCC eeskirjade osale 15.
Need piirmäärad on kavandatud pakkuma mõistlikku kaitset kahjuliku müra eest kodumajapida-
mises asuvas paigaldises.
See varustus genereerib, kasutab ja võib kiirata sagedustel energiat ning kui seda ei ole paigal-
datud ja kasutatud vastavalt juhendile, võib see põhjustada raadioside suhtes kahjulikku müra.
Siiski ei saa garanteerida, et müra ei esineks kindlas paigaldises.
Kui käesolev varustus põhjustab kahjulikku müra raadio- või televisioonisignaali vastuvõtule, 
mida on võimalik varustuse sisse- ja väljalülitamisega kindlaks määrata, julgustatakse kasutajat 
ühe või enama järgneva meetme rakendamise abil müra vähendama:
• suunake vastuvõtuantenn ümber või paigutage see ümber;
• suurendage vahemaad varustuse ja ressiivri vahel;
• ühendage varustus muu vooluvõrgu väljundiga kui see, kuhu ressiiver on ühendatud;
• abi saamiseks konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio/TV-tehnikuga.

�Hoiatus Muudatused või ümberehitused, mille vastavust ei ole Leica Geosystems selgesõnaliselt heaks 
kiitnud,võivad tühistada kasutaja volitused seadme kasutamiseks.
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Juhtpaneeli silt

iCP31_019

This device complies to part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference. 
(2) This device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired 
operation. 

iCP31 Excavator 2D Panel 
P/N: 798667

797050
S/N: xxxxxxxx

xxxxxxxx

Leica Geosystems AG
CH - 9435 Heerbrugg
Made in Denmark  20XX

Power
12 - 24 V DC, 6A max.  
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Etikett Püüdevõrk

Harukarbi silt

TYPE: MMB1300 
P/N: 764910

764910
S/N: XXXXXXXX

131441XX

Leica Geosystems AG
CH - 9435 Heerbrugg
Made in Denmark  20XX

Power
12 - 24 V DC, 6A max.  

iCP31_009

TYPE: XJB-16 
P/N: 779080

779080
S/N: XXXXXXXX

131441XX

Leica Geosystems AG
CH - 9435 Heerbrugg
Made in Denmark  20XX

iCP31_010



iCON excavate iCP31, Ohutussuunised 85

Noole 1 anduri silt

Noole 2 anduri silt

TYPE: MSS300 
P/N: 761693

761693
S/N: XXXXXXXX

131441XX

Leica Geosystems AG
CH - 9435 Heerbrugg
Made in Denmark  20XX

Power
12 - 24 V DC, 6A max.  

iCP31_011

TYPE: MSS304 
P/N: 762316

762316
S/N: XXXXXXXX

131441XX

Leica Geosystems AG
CH - 9435 Heerbrugg
Made in Denmark  20XX

Power
12 - 24 V DC, 6A max.  

iCP31_012
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Pulga/Laseri anduri silt

Kopa anduri silt

TYPE: MSS301 
P/N: 761694

761694
S/N: XXXXXXXX

131441XX

Leica Geosystems AG
CH - 9435 Heerbrugg
Made in Denmark  20XX

Power
12 - 24 V DC, 6A max.  

iCP31_013

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is 
subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and 
(2) This device must accept any interference received, including 
      interference that may cause undesired operation. 

Art. No.: 822985 

S/N: 1234567890

123456
12345678

iCP31_020

Type: MSS405 
Art. No.: 822985 
S/N:  1234567890 
Power
12 - 24 V DC
1A max.  

Leica Geosystems AG
CH - 9435 Heerbrugg
Manufactured: 2016
Made in: Denmark
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Kompassi ja kallaku / 
rulliku anduri silt

Can harukarbi silt

TYPE: MRS300 
P/N: 761696

761696
S/N: XXXXXXXX

131441XX

Leica Geosystems AG
CH - 9435 Heerbrugg
Made in Denmark  20XX

Power
12 - 24 V DC, 6A max.  

iCP31_015

TYPE: MJB300 
P/N: 761697

761697
S/N: XXXXXXXX

131441XX

Leica Geosystems AG
CH - 9435 Heerbrugg
Made in Denmark  20XX

Power
12 - 24 V DC, 6A max.  

iCP31_016



88iCON excavate iCP31, Ohutussuunised

Kallutatud kopa anduri 
silt

Kaugkuvari silt

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is 
subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and 
(2) This device must accept any interference received, including 
      interference that may cause undesired operation. 

Art. No.: 822984 

S/N: 1234567890

123456
12345678

iCP31_021

Type: MSS406 
Art. No.: 822984 
S/N:  1234567890 
Power
12 - 24 V DC
1A max.  

Leica Geosystems AG
CH - 9435 Heerbrugg
Manufactured: 2016
Made in: Denmark

TYPE: MLB 300 
P/N: 773702

773702
S/N: 131441XX

131441XX

Leica Geosystems AG
CH - 9435 Heerbrugg
Made in Denmark  20XX

Power
12 - 24 V DC, 6A max.  

iCP31_018
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14 Tehnilised andmed

14.1 Süsteemi täpsus

Kaevamissüsteemi 
topeltkallak

Täpsus sõltub erinevatest teguritest, s.h kalibreerimise täpsus, masina suurus, kulunud ühen-
dused, kas ekskavaator on asetatud stabiilsele maapinnale.

Süsteemi täpsus on 0,2 % masina ulatuses, mõõdetuna kopa punktist, kui masin on asetatud 
tasasele pinnale.

Pöördanduri täpsus
Pöördanduri täpsus on 2° või parem.
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14.2 Üldised tehnilised andmed

Kaitseklass

Temperatuur

Juhtpaneel

Ühik Kaitseklass

Juhtpaneel IP67

Kõik andurid IP68

Püüdevõrk IP54

Harukarp IP68

CAN Harukarp IP68

Ühik Töötemperatuur [°C] Säilitustemperatuur [°C]

Kõik ühikud -20 kuni +70 -40 kuni +80

Parameeter Spetsifikatsioon

Pinge ulatus 24V DC, nimipinge ulatus 10V - 30V

Voolukulu <200mA @ 24VDC

Graafiline kuvar 4" LCD-värvikuva

Klahvistik 18 võtmenuppu taustavalgusega

Kasutajaliited Infrapuna

Mõõtmed 12,5 x 18 x 3,7 cm

Kaal 0,5 kg
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Püüdevõrk

Kopa andur

Pulga/Laseri andur

Parameeter Spetsifikatsioon

Pinge ulatus 12/24 Volti dc (nimi)

Voolukulu < 2,5 A ühendatud juhtpaneeliga ja koormuseta 12 V 
juures

Väljund 2 x RS232, RX, TX, 12V/2Amp, GND, 2 x MikroCAN ja 
J1939

Kommunikatsioon (infrapuna) 1 Mbit

Mõõtmed 12,4 x 15,2 x 4,4 cm

Kaal 0,320 kg

Parameeter Spetsifikatsioon

Pinge ulatus 12/24 Volti dc (nimi)

Voolukulu 0,1A @ 24VDC

Kasutajaliited 1 x CAN M12

Mõõtmed 2,5 x 5,5 x 8 cm

Kaal 0,150 kg

Parameeter Spetsifikatsioon

Pinge ulatus 12/24 Volti dc (nimi)

Voolukulu 0,2A @ 24VDC

Kasutajaliited 2 x CAN M12

Ulatus 19 cm kuni 150 m (sõltub laserist)
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Kallutatud kopa andur

Pöördandur

Laseri nõue Kõik pöörlevad laserid (nähtav HeNe, nähtamatute infra-
puna dioodidega laser)

Tööulatus 55 mm

Mõõtmed 8 x 12 x 3 cm

Kaal 0,750 kg

Parameeter Spetsifikatsioon

Parameeter Spetsifikatsioon

Pinge ulatus 12/24 Volti dc (nimi)

Voolukulu 0,1A @ 24VDC

Kasutajaliited 1 x CAN M12

Mõõtmed 2,5 x 5,5 x 8 cm

Kaal 0,150 kg

Parameeter Spetsifikatsioon

Pinge ulatus 12/24 Volti dc (nimi)

Voolukulu 0,2A @ 24VDC

Kasutajaliited 2 x CAN M12

Mõõtmed ø 7 cm, kõrgus k.a mast 80 cm

Kaal 0,500 kg
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CAN Harukarp

Nurgaandur

14.3 Vastavus riiklike õigusaktidega

Vastavus riiklike õigus-
aktidega

Parameeter Spetsifikatsioon

Pinge ulatus 12/24 Volti dc (nimi)

Voolukulu 0,2A @ 24VDC

Kasutajaliited 2 x CAN M12

Mõõtmed 8 x 12 x 3 cm

Kaal 0,750 kg

Parameeter Spetsifikatsioon

Pinge ulatus 12/24 Volti dc (nimi)

Voolukulu 0,2A @ 24VDC

Kasutajaliited 2 x CAN M12

Mõõtmed 8 x 12 x 3 cm

Kaal 0,750 kg

Leica Geosystems AG kinnitab käesolevaga, et iCON excavate iCP31 juhtpaneel on 
vastavuses kohalduvate Euroopa direktiivide oluliste nõuete ja muude asjakohaste 
sätetega. Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil 
http://www.leica-geosystems.com/ce.
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15 Rahvusvaheline piiratud garantii, tarkvara litsentsileping

Rahvusvaheline piiratud 
garantii

Sellele tootele kehtivad kasutustingimused on sätestatud Rahvusvahelises piiratud garantii doku-
mendis, mille saate laadida alla Leica Geosystems kodulehelt aadressil 
http://www.leica-geosystems.com/internationalwarranty või küsida oma Leica Geosystems distri-
buutorilt.

Eelmainitud garantii on eksklusiivne ja kehtib kõigi muude garantiide, tingimuste ja kinnituste, 
olgu need otsesed või kaudsed, kas fakti või muu kasutusseaduse, olgu siis seadusjärgne või 
muu, sealhulgas tingimuste ja kinnituste, turustatavust puudutavate, kvaliteedi rahuldatavust 
ja/või kindlaks otstarbeks sobivust puudutavate garantiide asemel, ja need kõik on välistatakse 
ning need ei kohaldu ega kehti.

Tarkvara litsentsileping See toode sisaldab tarkvara, mis on tootesse eelnevalt installitud või mis tarnitakse teile andme-
kandjal või mille saate laadida alla vastavalt eelnevalt Leica Geosystems poolt saadud volitustele. 
See tarkvara on autoriõiguste ja muude seaduste poolt kaitstud ning seda on määratletud ja regu-
leeritud Leica Geosystems Tarkvara litsentsilepingus, mis hõlmab sealhulgas litsentsi ulatust, 
garantiid, intellektuaalse omandi õigusi, piiratud vastutust, muude tagatiste väljaarvamist, raken-
datavat seadust ja pädeva kohtu asukohariiki. Palun veenduge, et toimite alati kooskõlas nende 
Leica Geosystems Tarkvara litsentsilepingu tingimuste ja kinnitustega.

See leping käib kaasas kõigi toodetega ning leiab ja saab laadida alla Leica Geosystems kodule-
helt aadressil http://www.leica-geosystems.com/swlicense või küsida oma Leica Geosystems 
distribuutorilt.

Te ei pea installima ega kasutama tarkvara, kui te pole just Leica Geosystems Tarkvara litsentsi-
lepingu tingimusi ja kinnitusi lugenud ja nendega nõustunud. Selle tarkvara või tarkvara mis tahes 
osa installimist ja kasutamist loetakse selle litsentsilepingu kõigi tingimuste ja kinnitustega nõus-
tumiseks. Kui te ei nõustu kõigi või mõne litsentsilepingu tingimusega, siis ei ole tarkvara allalaa-
dimine, installimine või kasutamine lubatud ning peate tagastama kasutamata tarkvara koos 
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kaasas oleva dokumentatsiooni ja ostukviitungiga müüjale, kellelt te toote ostsite, kümne (10) 
päeva jooksul alates ostmisest, et saada ostusumma ulatuses kogu raha tagasi.
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Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
Šveits
Telefoni number +41 71 727 31 31

www.leica-geosystems.com
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