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Väliarvuti CC80 seadistused iCON gps60’le 

1. Roveri seadistamine Leica Baasjaamalt (raadioühendus) 

Esmalt kontrollige, et teil on iCG60 ja väliarvuti sisse lülitatud ja akud täis. 

Peamenüüst valige Seadmed. Uue seadistuse tegemiseks valige alt realt roheline 

pluss märk. Mudeli real valida iCON gps60. Profiili nimeks panna endale 

meelepärane nimi, tähistamaks Leica Raadiot. Seejärel vajutage  

  

Side real vajutada nool paremale. Moodus on Bluetooth. Otsi seadmeid real 

vajuta Alusta otsimist. Uue profiili tegemist ei ole võimalik enne alustada, kui ei 

ole seadmega ühendatud. 
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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  

  

Kui eelnevalt on kasutuses olnud selline iCG60, millel on raadio seadistus sees, 

siis saab valida Loe profiiliandmed sensorist. Toimub sünkroniseerimine, peale 

mida on esmane seadistus tehtud. Seadistus tuleb kindlasti üle kontrollida. 

 

Nullist uue profiili tegemiseks vajuta Alusta profiili loomist real. Esimene aken 

on Põhi seaded. 

 Andurirežiim – Kohalik Rover 



 

3 

 

 

 Kasuta – Sisene raadio. 

  

 

Edasi liikumiseks vajuta ülevalt realt sinist ringi. Teine aken on Raadio/Modem. 

 Mudel - Satelline M3-TR1 

  Kanal (kui kanali loetelu on sisestatud) valida rippmenüüst õige kanali 

number. 
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 Kui kanali loetelus sobilikku kanalit ei ole, saab Sagedus real sobiliku 

sageduse sisestada 

 Ülekandekiirus on Leica puhul 25 kHz (Topconil näiteks 12,5 kHz) 

 

 Signaali kvaliteet – näitab kui tugev on signaal 

  Parandi formaat - Leica puhul RTCM v3.1 (Topcon näiteks CMR/CMR+) 
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Edasi vajuta Põhjalikumad seaded, kus  

 Raadio protokoll on Satel 3AS 

 

  FEC – VÄLJAS 

 Kinnita referents - Kõik vastuvõetud 
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  Referentsandur – Leica 

 

 Referentsantenn – Auto-detect (Automaattuvastus) 
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  Võrgu tüüp – Pole 

 

Edasi vajuta sinist ringi. Neljas aken on Antenn, satelliidid. 

 Antenn - iCG60 

 Antenni kõrgus - 2.000m 

  Mõõtemeetod - Vertikaalne.  

Edasi vajuta Põhjalikumad seaded, kus 

 xRTK – VÄLJAS 

 SmartLink – VÄLJAS 
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 Sat.nähtavus - 10 kraadi (satelliitide nägemisnurk GPS antennist 

vaadatuna) 

 GPS L2C – SEES 

 GPS L5C – VÄLJAS 

 GLONASS – SEES 

 Galileo – VÄLJAS 

 Beidou - VÄLJAS 

 

Edasi vajuta  . Peale seda saadetakse seadistus puldist antenni. 

Maja ikoonil vajutades, liigute tagasi peamenüüsse. 

2. Roveri seadistamine Trimble GSM  püsivõrgult 

Et kasutada Trimble VRS võrku peab olema vastav litsents. Esmalt kontrollige, et 

teil on iCG60 ja väliarvuti sisse lülitatud ja akud täis. Peamenüüst valige 

Seadmed. Uue seadistuse tegemiseks valige alt realt roheline pluss märk. 

Mudeli real valida iCON gps60. Profiili nimeks panna endale meelepärane nimi, 

tähistamaks Trimble püsivõrku. Seejärel kinnitada vajutades  
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Side real vajutada nool paremale. Moodus on Bluetooth. Otsi seadmeid real 

vajuta Alusta otsimist. Uue profiili tegemist ei ole võimalik enne alustada, kui 

seadmega ei ole ühendatud. 

 

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  
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Kui eelnevalt on kasutuses olnud selline iCG60, millel on Trimble seadistus sees, 

siis saab valida Loe profiiliandmed sensorist. Toimub sünkroniseerimine, peale 

mida on esmane seadistus tehtud. Seadistus tuleb kindlasti üle kontrollida. 

Nullist uue profiili tegemiseks vajuta Alusta profiili loomist real. Esimene aken 

on Põhi seaded. 

 Andurirežiim – Võrgu Rover 

 

 Kasuta – iCG60 modem 
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 Ühenda läbi – Ntrip 

 

Edasi vajuta ülevalt realt sinist ringi. Järgmine aken on Raadio/Modem. 

 Modem – iCG60 modem 

 PIN Kood – sisestage SIM kaardi PIN kood 

 APN – internet.emt.ee ( sõltub operaatorist, kas Telia, Elisa, Tele2 vm…) 

 Automaatühendus – SEES 
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Edasi vajuta Põhjalikumad seaded, kus  

 PUK Kood jääb tühjaks 

 Kasuta tarnija ID’d – VÄLJAS 

 

Edasi vajuta sinist ringi. Järgmine aken on Antenn, satelliidid, kus 

 Antenn – iCG60 

 Antenni kõrgus – 2.000 m (saua tüüpkõrgus) 

 Mõõtemeetod – Vertikaalne 
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Edasi vajuta Põhjalikumad seaded, kus  

 xRTK – VÄLJAS 

 SmartLink – VÄLJAS 

 Sat.nähtavus - 10 kraadi (satelliitide nägemisnurk GPS antennist 

vaadatuna) 

 GPS L2C – SEES 

 GPS L5C – VÄLJAS 

 GLONASS – SEES 

 Galileo – VÄLJAS 

 Beidou - VÄLJAS 
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Edasi vajuta  . Järgmine aken on Referents Võrk, kus 

 Aadressi moodus – IP 

 IP aadress – 82.135.20.210 

 Pordi number – 2101 

 Kasutajanimi – sisestage enda Trimble võrgu kasutajanimi 

 Parool – sisestage parool 

 

Edasi vajuta sinist ringi. Järgmine aken on Algtabel (Source Table). 

Pöörduspunki otsimiseks vajuta Alusta otsimist. Vali TVN_RTCM_31 
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Edasi vajuta sinist ringi. Järgnevas aknas on Pöörduspunkti seaded, kus 

 Pöörduspunkt – TVN_RTCM_31 

 Võrgu tüüp – VRS 

 

 Parandi formaat – RTCM v3.1/3.2 MSM 

 

Edasi vajuta Põhjalikumad seaded, kus  

 GGA Väljund – Automaatne 
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 Ref. Andur – Trimble 

 

 Rer. Antenn – Automaattuvastus ( Auto-detect) 
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Edasi vajuta . Peale seda saadetakse seadistus puldist antenni. Maja 

ikoonil vajutades, liigute tagasi peamenüüsse. 

3. Roveri seadistus üle interneti (GSM levis) 

Et roverit seadistada üle interneti peab iCG60’sse sisestama SIM kaardi. 

Esmalt kontrollige, et teil on iCG60 ja väliarvuti sisse lülitatud ja akud täis. 

Peamenüüst valige Seadmed. Uue seadistuse tegemiseks valige alt realt 

roheline pluss märk. Mudeli real valida iCON gps60. Profiili nimeks panna 

endale meelepärane nimi, tähistamaks GSM võrku. Seejärel kinnitada 

vajutades . 
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Side real vajutada nool paremale. Moodus on Bluetooth. Otsi seadmeid real 

vajuta Alusta otsimist. Uue profiili tegemist ei ole võimalik enne alustada, kui 

seadmega ei ole ühendatud. 

 

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  

 

Kui eelnevalt on kasutuses olnud selline iCG60, millel on GSM Baasi seadistus 

sees, siis saab valida Loe profiiliandmed sensorist. Toimub sünkroniseerimine, 

peale mida on esmane seadistus tehtud. Seadistus tuleb kindlasti üle kontrollida. 
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Nullist uue profiili tegemiseks vajuta Alusta profiili loomist real. Esimene aken 

on Põhi seaded. 

 Andurirežiim – Kohalik Rover 

 

 Kasuta – iCG60 modem 

 

 Ühenda läbi – Server ja port 



 

20 

 

 

 

Edasi vajuta ülevalt realt sinist ringi. Järgmine aken on Raadio/Modem. 

 Modem – iCG60 modem 

 PIN Kood – automaatselt kuvab NOPI 

 APN – internet.emt.ee ( sõltub operaatorist, kas Telia, Elisa, Tele2 vm…) 

 Automaatühendus – SEES 

 

Edasi vajuta Põhjalikumad seaded, kus  

 PUK Kood jääb tühjaks 

 Kasuta tarnija ID’d – VÄLJAS 
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Edasi vajuta sinist ringi. Järgmine aken on Antenn, satelliidid, kus 

 Antenn – iCG60 

 Antenni kõrgus – 2.000 m (saua tüüpkõrgus) 

 Mõõtemeetod – Vertikaalne 

 

Edasi vajuta Põhjalikumad seaded, kus  

 xRTK – VÄLJAS 

 SmartLink – VÄLJAS 
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 Sat.nähtavus - 10 kraadi (satelliitide nägemisnurk GPS antennist 

vaadatuna) 

 GPS L2C – SEES 

 GPS L5C – VÄLJAS 

 GLONASS – SEES 

 Galileo – VÄLJAS 

 Beidou – VÄLJAS 

 

Edasi vajuta . Järgmine aken on Serveri seaded, kus 

 Aadressi moodus – IP 
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 IP aadress – tuleb sisestada GSM baasilt saadud staatilise IP aadress 

 Pordi number – tuleb sisestada GSM baasi pordi number 

 Parandi formaat – RTCM v3.1/3.2 MSM 

 

Edasi vajuta Lisa seaded, kus 

 Ref. Andur – Leica 

 

 Ref. Antenn – Automaattuvastus 
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Edasi vajuta . Peale seda saadetakse seadistus puldist antenni. Maja 

ikoonil vajutades, liigute tagasi peamenüüsse. 

 

 

 


