Brukerveiledning
Mobilemapper 300 – SPace

Installere SPace på din mobile enhet

Åpne Google play og søk etter
«spectraprecision». Finn SPace appen og last
ned.

Overstyre den interne GPS i din mobile enhet

Det er essensielt at man sørger for at
korreksjonen for posisjoneringen kommer fra
MM300 og ikke fra den interne GPS i din mobile
enhet. Det er derfor viktig at man tillater «falske
posisjoner» på den mobile enheten. Dette gjøres
på følgende måte:
1. Aktiver «utvikler valg» i din mobile
enhet.
a. Trykk på «innstillinger» og så på
«om enheten».
b. Scroll ned til du finner «build
number eller byggenummer»
trykk så 7 ganger på denne for å
aktivere utvikler valg. Gå så
tilbake til hovedmenyen.
c. Utvikler appen vil nå være
tilgjengelig under innstillinger.
d. Åpne utvikler appen og scroll
ned til du finner «tillat falske
posisjoner» aktiver denne ved å
trykke på den.
2. MM300 og SPace appen vil nå overstyre
den interne GPS på den mobile enheten.
1. Slå på MM300 mottakeren og se til at
LED lampene lyser. Bluetooth LED
blinker blått.
2. Start SPace appen på din mobile enhet.
3. Les og godta brukeravtalen og SPace vil
automatisk begynne å søke etter
bluetoothenheter.

Koble din MM300 mot din mobile enhet og
sett opp mottak av korreksjoner.

4. Velg din MM300 og SPace kobler seg nå
til mottakeren.
5. Bluetooth LED på MM300 vil nå slutte å
blinke og SPace vil varsle «Reciever
connected».
PS! Enkelte mobile enheter kan kreve en pin kode
første gangen – denne er: 1234.
6. Trykk pil til høyre for å fortsette
innstillingene.
7. Legg inn ønsket antennehøyde og trykk
pil til høyre.
8. I neste bilde skal du nå velge kilde for
korreksjoner. I vårt tilfelle velger du
NTRIP for bruk av CPOS.
a. Legg her inn IP- adresse til CPOS:
159.162.103.14 og velg port:
2101 og trykk «Get source
table». Her velger du
CPOSGLONASS og legg inn
brukernavn og passord (som du
har fått fra din CPOSleverandør) og trykk «connect».
b. Beskjeden « Please wailt» vil nå
dukke opp etterfulgt av «Setting
up application». Når
oppkoblingen er OK vil det
dukke opp et «Skyplot».

Din MM300 er nå satt opp mot din mobile enhet og du er klar til å sette i gang. LYKKE TIL!
For mer utfyllende brukerveiledning på engelsk:
http://trl.trimble.com/docushare/dsweb/Get/Document-745558/MM300_UG_en_B.pdf

