
EMLID REACH RS2/RS2+ KÄYTTÖÖNOTTO 

Ohjeet ovat englanniksi saatavilla osoitteessa https://docs.emlid.com/reachrs2/ 

1) Asenna Emlid Flow -sovellus 

• Android (Google Play): 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emlid.reachview3 

• iOS (App Store): https://apps.apple.com/us/app/reachview-3/id1463967138 

2) Käynnistä Reach RS2/RS2+ 

• Paina laitteen keskellä olevaa käynnistysnappia (Kuva 1) n. 5 sekuntia kunnes laite 

käynnistyy 

• Odota n. 30 sekuntia, kunnes virtaa osoittavat pisteLEDit lakkaavat vilkkumasta, ja 

vasemmalla oleva verkkokuvake palaa kiinteästi valkoisena 

 

Kuva 1. Reach RS2 Käyttöpaneeli 

3) Yhdistä puhelin/tabletti RS2/RS2+:n muodostamaan Wi-Fi -verkkoon 

• Avaa puhelimen tai tabletin Wi-Fi -yhteyksien lista 

• Yhdistä verkkoon, jonka nimi on muotoa reach:xx:xx 

• Verkon salasana: emlidreach 

• Huomaa: Joillakin puhelinmalleilla pitää mobiilidatayhteys ottaa pois päältä ennen 

yhdistämistä, Wi-Fi -yhteyttä ei välttämättä saada muuten muodostettua  

• Mikäli yhteys muodostuu, avaa aiemmin asennettu Emlid Flow -sovellus 

• Valitse hallittava laite ”Available” -laitelistasta 

• Mittaukset voi vaikka heti aloittaa alalaidan ”Survey” -valikosta (ks. kohta 6), mutta ilman 

NTRIP-korjausta (kohdat 4-5) laitteen tarkkuus ei ole useimmiten riittävä 

4) Internet-yhteys 

NTRIP-korjausdatan saamiseksi RS2/RS2+ tarvitsee yhteyden internetiin. Tähän on kaksi 

vaihtoehtoa, Wi-Fi tai mobiilidata: 

a) Wi-Fi, esimerkkinä puhelimen/tabletin muodostama hotspot (vain 2.4 GHz taajuus): 

https://docs.emlid.com/reachrs2/rtk-quickstart/connecting-reach-to-the-internet/connecting-to-

the-mobile-hotspot 

• Valitse Emlid Flow-sovelluksessa laite, ja sen asetuksista Wi-Fi -kohta 

• Valitse ”Connect to a hidden network” ja syötä oman mobiililaitteesi hotspot-tiedot 

• Paina ”Connect”, jolloin RS2/RS2+:n yhteysvalo alkaa vilkkua sinisenä 



• Poistu Emlid Flow -sovelluksesta, ja käynnistä puhelimen/tabletin Wi-Fi hotspot 

• RS2/RS2+ ei välttämättä ehdi muodostaa yhteyttä verkkoon, joten yhteysvalo palautuu 

valkoiseksi. Tässä tapauksessa anna hotspotin olla puhelimessa päällä, sammuta RS2/RS2+ 

painamalla virtanäppäintä muutaman sekunnin ajan, ja käynnistä se hetken päästä 

uudelleen kohdan 2 mukaan. Laite yrittää käynnistyessään ottaa yhteyttä valmiiksi 

asetettuihin Wi-Fi -verkkoihin 

• Jos yhteys puhelimesi/tablettisi hotspotiin onnistuu, yhteysvalo palaa kiinteästi sinisenä. 

Avaa Emlid Flow -sovellus uudelleen, ja jatka kohdasta 5 

 

TAI  

 

b) Mobiilidata, jolloin tarvitaan mobiililiittymä ja sen nano-SIM -kortti 

https://docs.emlid.com/reachrs2/rtk-quickstart/connecting-reach-to-the-internet/enabling-

cellular-modem 

• Avaa laitteen musta SIM-suojaluukku. Liu’uta SIM-kortin pidike auki, aseta SIM-kortti 

pidikkeeseen oikein päin ja sulje luukku. Lukitse pidike liu’uttamalla lukituksen suuntaan ja 

sulje suojaluukku 

• Valitse Emlid Flow- sovelluksesta laite, ”Settings”, ”Mobile data” ja laita mobiilidata päälle 

”Mobile data” OFF → ON 

• Syötä mahdolliset PIN-koodi ja APN-tiedot (useimmilla suomalaisoperaattoreilla APN-tiedot 

ovat SIMillä valmiina ja PIN-koodin kysely ei ole päällä. Varmista operaattorilta) 

• Valitse alhaalta ”Apply” mikäli se tulee esiin 

• Ylös akkukuvakkeen viereen ilmestyy yhteyskuvake, mikäli yhteys aukeaa 

 

5) NTRIP RTK-korjaus  

Asetetaan korjausdatan profiili. Testauksessa voi käyttää ilmaista rtk2go.com -palvelua, mikäli 

lähistöllä on asemia (tämän voi tarkistaa internetistä osoitteesta http://monitor.use-

snip.com/?hostUrl=rtk2go.com&port=2101 . Kartan saa näkyviin oikean laidan View All -napista) 

• Emlid Flow-sovelluksen alalaidasta valitaan ”Profile” 

• Valitse ”My NTRIP profiles” ja ”ADD PROFILE” 

• Profile name: rtk2go 

• Address: rtk2go.com 

• Port: 2101 

• Username: toimiva sähköpostiosoite (nykyään pakollinen, palvelu lähettää rajoitetusti 

viestin, mikäli yhteys ei onnistu) 

• Password: none 

• Mount point: valitse avautuvasta listasta lähin asema  

• Paina ylhäältä oikealta ”Save” 

• Emlid Flow-sovelluksessa mene takaisin alalaidan ”Receivers” -osioon, valitse ”Correction 

input”, ”NTRIP” ja valitse juuri luotu NTRIP-profiili 

• NTRIP-profiilikohdassa lukee vihreällä ”Receiving corrections”, mikäli yhteys ja NTRIP-tiedot 

ovat oikein 



6) Mittaus Emlid Flow -sovelluksella 

Emlid Flowlla voi ilmaiseksi mitata ja paikantaa paikannuspisteitä https://docs.emlid.com/emlid-

flow/ 

• Avaa sovelluksen alalaidasta ”Survey” -osio 

• Valitse oikealta ylhäältä plusmerkki (+) 

• Anna projektillesi nimi ”Name”-kohtaan 

• ”Author” = mittaaja/tekijä 

• ”Description” = vapaavalintainen kuvaus mittauskohteesta 

• Valitse haluamasi koordinaattijärjestelmä kohdasta ”Coordinate system” (esim. 

ETRS89/TM35FIN(E,N). Ylhäältä ”Name or country” -kohdan valitsemalla voi hakea 

järjestelmiä 

• Valitse korkeusjärjestelmä kohdasta ”Vertical datum”, myös tässä voi hakea asennettuja 

järjestelmiä 

• Tallenna projekti valitsemalla oikeasta yläkulmasta ”Save” 

• Valitsemalla projekti avautuu mittaustila. Mittauksen voi aloittaa painamalla alalaidan 

sinistä plusmerkkiä. Avautuvasta valikosta voi hammasrattaasta valita asetukset 

hyväksytylle mittaustarkkuudelle (esim. FIX only, jolloin piste hyväksytään vain RTK FIX -

tarkkuudella). Lisäksi voidaan valita pisteen mittaukselle yksittäinen mittaus tai 

keskiarvoistus (maksimi 60 minuuttia 59 sekuntia, oletus 5 sekuntia). valitse ”Save” oikealta 

ylhäältä 

• Aseta mittaussauvan pituus antennikuvakkeesta (Pole, pituus maasta laitteen pohjaan) ja 

valitse ”Save” oikealta ylhäältä 

• Pisteelle voi valita nimen tai numeron (Point name) ja kuvauksen (Description) 

• ”MEASURE” mittaa pisteen valituilla asetuksilla  


