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Tilføj en gruppe 
 

Det er ofte sådan, at kodetabellen 

indeholder 100 vis af koder. Skal man 

måle tværsnit af en vej bruges kun en 

lille del af tabellen. I denne funktion 

kan op til 25 koder lægges i en genvej, 

så skiftet mellem koderne gøres nemt 

og hurtigt. 

Start en opmåling som vanligt. Vælg 

mål koder. Tryk øverst til højere i 

bjælken Tilføj gruppe. 
 

 
  

Navngiv 
 

Navngiv gruppen. Du kan lave op til 26 

grupper. Vil man have en bestemt 

rækkefølge, så vælg den gruppe du vil 

have inden i rækkefølgen, når du 

trykker på bjælken Tilføj gruppe.  
 

 
  

Konfigurer 
 

Tryk og hold på et felt for at overføre 

en kode. Kan man nøjes med 9 koder, 

som her, korrespondere hvert felt med 

den tilsvarende numeriske tast på TSC 3 

kontrolleren, således at tasterne 7, 8, 9 

svare til den øverste række felter. 

Bruger man ikke de numeriske taster, 

men vælger fra skærmen, brug 

piletasterne til at navigere, eller tryk 

med pegepinden for at måle. For 

yderligere konfiguration tryk pil op, og 

vælg Optioner. 
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Optioner 
 

De fleste brugere vil formodentlig have 

flueben i Auto måling, og blive 

promptet for attributter. Er 9 koder 

ikke nok, kan der maximalt vælges 

5x5=25 koder i en gruppe.  

En skabelon er en forudbestemt 

sekvens af koder. For eksempel et 

tværsnit af en vej. Koden skifter 

automatisk, til den næste kode i 

rækkefølgen. Retning definere, i hvilken 

række følgefelterne, vil blive valgt. 
 

 

  

Vælg skabelon 
 

Rullegardinet Endelse tilføjes et sufix, 

der kan bruges til linjekodning. For at 

starte måling direkte, ved tryk på en 

tast/kodeknap, sæt flueben i Auto 

måling. Er der i rullegardinet retning 

valgt off, flytter koden ikke. Vælg en 

retning, og sæt antallet af skabelon-

elementer, så der ikke er nogle tomme 

felter i gruppen. Tryk ok. 
 

 
  

 

I dette eksempel er et tryk på den 

numeriske tast 7, nok til at måle 1 

tværsnit. 

Sæt flueben i brug attributter fra 

grundkoden for at blive promptet 

attributter.  

Ved tryk på blyant- og papirikonet 

øverst til højere, tilføjes en note til 

punktet. 

En meget detaljeret vejledning findes 

ved tryk på ? øverst til højre i skærmen. 
 

 
  

 


