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Väliarvuti CC80 tööle panek – välja logimine 

Seadme sisse lülita- 

miseks hoidke seadme 

sisse lülitamise nuppu 

2s all. iCON (intelligent 

CONstruktion) pro- 

gramm läheb auto- 

maatselt tööle. Ilmub 

menüüde ikoonid. 

 

 

iCON  programmist 

saab eraldi välja logida 

ja minna Windowsi 

keskkonda. Väljumi- 

seks vajutage ekraani 

paremas servas oleva- 

le ON/OFF nupule. Ja 

siis valige Välju. Sea- 

dme koos anduriga 

välja lülitamiseks vali- 

ge Lülita pult ja andur 

välja. 

 

Windowsi olulised seaded  

 Bluetoothi ühenduse kontrollimiseks valige Sätted → Seaded → 

Bluetooth →  Kontrollige, kas Bluetooth on sees. 

 Ekraani heledust saab ise reguleerida valides Sätted → Süsteem → Kuvar 

→ Reguleeri heledust või Heledust muudetakse valgusolude muutumisel 

automaatselt (Sees/Väljas). 
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 Unerežiimi aega saab ise reguleerida Sätted → Süsteem → Toide ja Une-

režiim → Saate valida endale sobiva aja, millal seade läheb unerežiimi. 

 Internetiga ühendamiseks valige alt tööriistaribalt wi-fi ikoon – avaneb 

interneti ühendused. Valida turvalist interneti ühendust pakkuv seade 

(vajadusel sisestada parool) ja ühenda. 

 Projektide kustutamisega on sedasi, et kui iCON programmis oled projekti 

ära kustutanud, siis Windowsis (C:) kettale jäävad need projektid alles. 

Selleks, et (C:) ketta mahtu mitte koormata, peaks pikema aja tagant ka 

sealt vanad projektid ära kustutama. Kui olete iCON programmist välja 

loginud, valige all tööriistaribal kausta ikoon. Pikemalt leiate selle kausta, 

kui valite (C:) → Kasutajad → Avalik → Avalikud dokumendid → Leica 

Geosystems → iCON → Projects. Projektide kaustades on samad failid, 

mida iCON programmis kasutasite. Siin on võimalik projekt kaustad 

lõplikult kustutada. 

 Kaamera kasutamiseks valige vasakust alt nurgast Start ikoon, seejärel 

valige Camera ja nüüd on teil võimalik, kas pildistada või filmida. Tehtud 

pildid ja videod leiate This PC → Pictures → Camera Roll kaustast. 

Tagasi iCON’isse saate, kui sulgete kõik aknad ja teete ekraanil oleval iCON 

kaustal topelt kliki. 

Väliarvuti CC80 ühendamine seadmega 

Seadmed, millega väliarvuti CC80 ühildub, on loetelus välja toodud. Valige 

peamenüüs Seadmed ikoon. Vana seadme kustutamiseks valige alt realt 

punane rist → valige seade, mida kustutada → kinnitage oma otsus, valides 

Uue seadme tegemiseks valige alt realt roheline rist → Mudeli 

realt vajutades nool paremale avaneb rippmenüü, kus saate valida seadme, 

millega tahate ühendada → valige seade → Profiili nimi real andke seadmele 

unikaalne nimi → kinnitage oma otsus, valides  
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Seadme otsimiseks vajutage esmalt Side. Side moodus on Bluetooth. Seadme 

otsimiseks vajutage Alusta otsimist. 

 

Otsingu tulemused ilmuvad alla ritta. iCON gps60 real on kuvatud tema seeria 

number, mis peab vastama iCG60 all oleva seeria numbriga. Vajutage õige seeria 

numbriga real – toimub ühendamine ja kinnitage vajutades . Tagasi 

peamenüüsse saate, kui vajutate maja ikoonil. 

 


