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„E-Manager Midi“
„E-Manager Midi“ yra elektroninis valdymo 
blokas, skirtas trąšų dozavimui ir atskirų grūdų 
sėjimui. 

Jis reguliuoja, kontroliuoja ir valdo visus prijung-
tus sėjamosios mazgus. 

ATSARGIAI

Nelaimingų atsitikimų pavojus dėl neteisingo 
valdymo. 

 ¾ „E-Manager“ paleiskite tik perskaitę eksploa-
tacijos instrukciją.

 ¾ Prieš paleisdami susipažinkite su „E-Manager“. 
 ¾ Per visus darbus ties sistema laikykitės 
specialiųjų nelaimingų atsitikimų prevencijos 
taisyklių bei kitų visuotinai pripažintų saugos 
technikos ir darbo medicinos taisyklių. 

Įranga

Valdyti „E-Manager Midi“ galima visais su ISO-
BUS suderinamais terminalais.

Programinė įranga visoms mašinoms ir įrangai 
yra ta pati. Reikia tik aktyvinti prijungtus mazgus 
ir atlikti atitinkamus nustatymus. 

Visi komponentai ir jutikliai yra kabelių pynėmis 
sujungti su kompiuteriu ir terminalu. 
Kompiuteris priima informaciją, ją analizuoja, 
ir pateikia terminale darbines būsenas ir duo-
menis. 

Viršijant arba nesiekiant įvestų arba fiksuotų nu-
statytųjų verčių arba kilus sutrikimams, terminalo 
pateiktis yra pertraukiama, ir yra parodomas 
sutrikimas. 

Kompiuteris

Visi „Maestro“ turi įrengtą valdantįjį kompiuterį. 
Papildomai visi „Maestro“, kuriuose susklei-
džiant sąvaros yra padedamos ant bako, turi 
įrengtą valdomąjį kompiuterį. Mašinose su mi-
krogranulių įrenginiu yra įrengtas papildomas 
valdomasis kompiuteris. 

Valdančiajame kompiuteryje yra įrašyta progra-
minės įrangos versija 10.00.1, valdomajame 
kompiuteryje – versija 1.xx. 
Jei yra įrengtas antrasis valdomasis kompiuteris, 
jame yra įrašyta programinės įrangos versija 3.xx. 
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Darbo kompiuteris

1  Pagrindinis valdantysis kompiuteris, prekės kodas 
00346377 – programinės įrangos versija 10.xx

2  16 polių kištukas – jungtis su traktoriumi
3  16 polių kištukas – atskirų grūdų dozavimo pavarų 

jungtis, skirta „Maestro CC“ ir „12/18 SW“
4  42 polių kištukas – mašinos kabelių pynės – sėjimo 

vežimo jungtis
5  Valdomasis kompiuteris, prekės kodas 00345203 – 

programinės įrangos versija 1.xx
6  16 polių kištukas – jungtis su valdančiuoju kompiuteriu
7  16 polių kištukas – atskirų grūdų dozavimo pavarų 

jungtis esant „16/24/32/36 SW“
8  42 polių kištukas – sėjimo vežimo komponentų jungtis. 

Kiekvienos atskiros eilės atskirų grūdų dozatorių vari-
kliai papildomai turi įdiegtą atskirą programinę įrangą. 
Atitinkamas kompiuteris yra dozavimo variklyje.

Techninė priežiūra
Sistema nereikalauja techninės priežiūros. 

 NUORODA

Kompiuterių, kištukų, kitų elektrinių komponentų 
ir dozatorių neplaukite aukšto slėgio plovimo 
įrenginiu ar tiesiogine vandens srove.
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„E-Manager“ įrengimas
Jei traktorius turi ISOBUS įrangą, mašiną galima 
tiesiai prijungti ISOBUS kištuku.
Visuose kituose traktoriuose reikia per pirmąjį 
įrengimą sumontuoti bazinę įrangą.

Įrengimas traktoriuose su 
ISOBUS įranga

Traktoriuje esant ISOBUS įrangai, mašiną gali-
ma valdyti traktoriaus terminalu arba papildomu 
terminalu. 

 NUORODA

Mašinose su 24 eilėmis ar daugiau reikia tiesiai 
prie traktoriaus akumuliatoriaus prijungti papil-
domo elektros maitinimo kabelį. 

Valdymas traktoriaus terminalu
 ¾ Prijunkite mašinos jungiamąjį kabelį prie 
traktoriaus ISOBUS kištukinio lizdo ir įjunkite 
terminalą.

 ¾ Įjungiant automatiškai įkeliami valdymo 
langai, ir mašiną galima valdyti traktoriaus 
terminalu. 

Valdymas papildomu terminalu
 ¾ Prijunkite mašinos jungiamąjį kabelį prie trak-
toriaus ISOBUS kištukinio lizdo.

 ¾ Pritvirtinkite terminalą tinkamoje vietoje kabi-
noje. Neturi būti trikdomas kelio matomumas.

 ¾ Prijunkite terminalą pateikiamu kabeliu prie 
„ISOBUS Cabin“ kištukinio lizdo.

 ¾ Įjungus įkeliami valdymo langai, ir mašiną 
galima valdyti terminalu. 

Įrengimas traktoriuose be 
ISOBUS įrangos

Visuose traktoriuose be ISOBUS įrangos per 
pirmąjį įrengimą reikia traktoriuje sumontuoti 
bazinę įrangą. 

Bazinės įrangos kabelius ir didelių mašinų vari-
klių papildomo elektros maitinimo kabelį reikia 
tiesiai prijungti prie traktoriaus akumuliatoriaus. 

 NUORODA

Kabelių niekada negalima prijungti prie kitų 
kabinoje esančių kištukų. 

Kabeliai neturi trintis, ir neturi būti pažeista 
izoliacija. 

Visos jungtys turi gerai kontaktuoti su akumulia-
toriumi. Montavimo klaidų pasekmės yra įtam-
pos kritimas ir neapibrėžiami gedimų pranešimai 
bei gedimai.

 ĮSPĖJIMAS

Eismo įvykių pavojus dėl riboto matomumo.
 ¾ Pritaisykite terminalą taip, kad nebūtų pa-
kenkta regėjimo laukui kelyje.

ISOBUS bazinė įranga
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Spalvoti rodmenys

 NUORODA

Spalvoti stulpeliai suteikia greitą ir iškalbingą 
vaizdą apie sėjimo kokybę.
Kadangi spalvų pokyčiai yra pastebimi greičiau, 
nei skaitinės vertės, atitinkamai galima greičiau 
reaguoti, įvykus pokyčiams.

Žalias stulpelis 
Žalia rodo duomenis ir vertes leistinojo nuokry-
pio diapazone. Leistinojo nuokrypio vertes ope-
ratorius nustato įvesties languose, ir jų privaloma 
laikytis, kad sėjimas būtų sėkmingas. 

Geltonas stulpelis 
Artėjant prie leistinojo nuokrypio verčių, stulpelis 
tampa geltonas. 
Tai operatoriui turi būti įspėjimas. 
To priežastis gali būti lauko arba sėjimo sąlygų 
pokyčiai, techniniai sutrikimai arba užsiteršimo 
ir nesandarumų požymiai. 
Šias priežastis būtina pašalinti, kad vertės vėl 
būtų leistinojo nuokrypio ribose, ir kad būtų pa-
siekiama pageidaujama sėjimo kokybė. 

Raudonas stulpelis 
Jei pasirodo raudonas rodmuo, tai reikia suprasti 
kaip sustabdymo signalą. 
Yra sutrikimų arba nuokrypių, kurių pasekmės 
yra nebepriimtina sėjimo kokybė. 
Būtina pašalinti priežastį. Kontrolės sistemų 
išjungimas, ribinių verčių pakeitimas arba ro-
dmens nepaisymas nėra sprendimas. 

Montavimas

 ¾ Sumontuokite terminalo laikiklį tinkamoje 
vietoje, vairuotojo regėjimo ir valdymo lauke. 

 ¾ Nutieskite storąjį kabelį iki akumuliatoriaus.
 ¾ Tvirtai ir visam laikui sujunkite abu saugiklių 
laikiklius su kabeliu. 

 ¾ Tvirtai ir visam laikui sujunkite abu raudonus 
kabelius su teigiamu akumuliatoriaus poliumi, 
o abu juodus kabelius – su neigiamu akumu-
liatoriaus poliumi. 

 ¾ Pritvirtinkite ISOBUS kištukinį lizdą traktoriaus 
gale. Pasirūpinkite hidraulinės kėlimo įrangos 
geru priėjimu ir judėjimo erdve. 

 ¾ Pritvirtinkite terminalo laikiklį gale prie ter-
minalo ir prijunkite jungiamąjį kabelį prie 
terminalo.

 NUORODA

Apie terminalo valdymą reikia skaityti atitinkamą 
eksploatacijos instrukciją. 
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Spalvoti programiniai 
mygtukai
Įjungtų funkcijų programiniai mygtukai yra ro-
domi žaliai. 

Šviesiai pilkos spalvos programinių mygtukų 
įjungti negalima. Tik esant teisingam režimui, 
šie programiniai mygtukai vėl tampa juodi, ir 
juos galima įjungti. 

Programinių mygtukų 
rodymas
Programiniai mygtukai yra rodomi priklausomai 
nuo mašinos įrangos. Programiniai mygtukai 
įrangai, kuri nėra sumontuota ar sukonfigūruota, 
nėra rodomi. 

Kai kurie programiniai mygtukai keičia galimą 
perjungimo funkciją su režimu, pavyzdžiui, dar-
bine padėtimi.

 NUORODA

Net esant identiškai programinės įrangos ver-
sijai, ekrane yra rodomi skirtingi langai. Tai 
priklauso nuo mašinos įrangos. 

Santrumpos

Šioje instrukcijoje yra vartojamos kai kurios 
santrumpos, kurių reikšmės yra nurodytos toliau 
pateikiamoje lentelėje.

Santrumpa Reikšmė
kg/ha kilogramai/hektarą
TG/ha tūkstančiai grūdų/hektarą

l/ha litrai/hektarą
VK variacijos koeficientas

1/min apsisukimai per minutę
mV milivoltai – elektros įtampos vienetas
V voltai – elektros įtampos vienetas
U elektros įtampos simbolis

mA miliamperai – elektros srovės stiprio 
vienetas

A amperai – elektros srovės stiprio 
vienetas

TC „Task Controller“
SC „Section Control“
VR „Variable Rate“

CAN „Controller Area Network“
GPS „Global Positioning System“
SOD „Seed on Demand“
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„Maestro“ meniu valdymas
Pradžia

Diagnostika
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Darbinis langas - 1 
puslapis
Simboliai ekrane (programiniai mygtukai) rodo 
apibrėžtas sritis, kuriomis galima aktyvinti arba 
pasyvinti įvairias funkcijas.

Darbinis langas 1

Eilių atjungimas kairėje. 
Eilių atjungimas iš išorės į vidų. 

Eilių įjungimas iš naujo iš vidaus į 
išorę. 

Jei sėjimo vežimas turi įdiegtą vienos pusės 
atjungimo funkciją, ji yra įjungiama automatiškai, 
kai tik išjungiama pusė eilių. 

Esant elektriniam noragėlių slėgio 
reguliatoriui, noragėlių slėgį tam tikra 
procentine verte galima padidinti arba 
sumažinti paspaudus „+“ arba „-“ pro-
graminį mygtuką.
Šią procentinę vertę galima nustatyti 
sąrankoje.

Kol noragėlių slėgis skiriasi nuo nustatytosios 
vertės, programinis mygtukas yra žaliame fone. 
Nustatytąją vertę, čia 200 kg, bei pokytį kg vie-
nu mygtuko paspaudimu galima įvesti skyriuje 
Mašinos duomenys. 

Rankinis dozatoriaus paleidimas. 
Paspaudus programinį mygtuką, 
trąšų dozatorius veikia 5 sekundes, 
pavyzdžiui, kad galima būtų apsėti 
laukų kampus.
Sėjimo funkcija turi būti aktyvinta, o 
mašina nuleista į darbinę padėtį. 
Jei per šią trukmę kompiuteris gauna 
greičio signalą, jis perima valdymą ir 
priderina sukimosi greitį prie važiavi-
mo greičio.

Sėjimo metu simbolis pasikeičia į šį 
rodmenį. 

Sėjimo funkcijos pagrindinis jungiklis.
Šiuo programiniu mygtuku galima 
įjungti arba išjungti sėjimo funkciją. 

Ekrane yra rodomi šie trąšų dozavimo duomenys:
• esamas skleidžiamas kiekis kg/ha
• dozavimo pavaros sukimosi greičiai

Mėlyni stulpeliai yra rodomi tik esant įrangai su 
vienos pusės atjungimo funkcija. 
Jei yra atjungiama vienos pusės pusė eilių, taip 
pat yra įjungiama trąšų dozatoriaus vienos pu-
sės atjungimo funkcija. Mėlyna žyma atjungtoje 
pusėje užgęsta. 
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Ekranas - 1 puslapis
Pirmojo darbinio puslapio ekrane yra rodomi 
svarbiausi duomenys. 
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„Maestro“ ekrano rodinys 

1.  Rodo sėjimo bėgio padėtį. 
Žalia su rodykle žemyn – darbinė padėtis.
Geltona su rodykle aukštyn – sėjimo bėgis 
yra pakeltas. Sėjimo funkcija yra išjungta, 
pavyzdžiui, galulaukėse.

2.  Rodo esamą greitį. 
3.  Noragėlių slėgio rodmuo

Čia yra rodomas slėgis sėjimo sekcijų korpu-
sams. Slėgis yra iš anksto nustatomas pusla-
pyje Mašinos duomenys 1, ir ten jį galima keisti. 

4.  Technologinės vėžės rodmuo
Paveiksle: 
Takelis Nr. 23 ir įjungta technologinė vėžė. 17 
ir 20 eilių atskirų grūdų dozatoriai yra atjungti, 
šių eilių stulpelinis rodmuo yra paslėptas. 

5.  Numatytosios vertės nuostatas skleidžiamam 
kiekiui TG/ha. 

6.  Numatytosios vertės nuostatas trąšų normai 
kg/ha.

Sėjimo eilių būsenos rodmuo
7.  Pasirinkus eilių paveikslą, patenkama į ats-

kirą langą. Ten galima peržiūrėti kiekvienos 
atskiros eilės išsamią informaciją ir atlikti 
atitinkamus nustatymus. Žr. skirsnį Išsami eilių 
informacija.

Stulpelinių rodmenų paaiškinimas
Stulpeliai rodo atskirų sėjimo eilių būseną. 
Stulpelių vidurys rodo teisingą sėjimą. 
Viršutinėje pusėje yra rodomas susidveji-
nimų nuokrypis, apatinėje pusėje – spragų 
nuokrypis. 
Leistinas susidvejinimų ir spragų nuokrypis % 
yra įrašomas meniu Mašinos duomenys 1 - Javų 
parametrai.
Stulpelių aukštis reiškia leistiną nuokrypį. 
Jei nuokrypiai yra leistinojo nuokrypio diapa-
zone, stulpeliai yra žali, jei už leistinojo nuo-
krypio diapazono ribų – atitinkama stulpelio 
pusė tampa raudona.

8.  8 eilė rodo spragų nuokrypius už leistinojo 
nuokrypio diapazono ribų.

9.13 eilėje grūdų kontrolė yra išjungta. 
10.15 eilė rodo susidvejinimus leistinojo nuokry-

pio diapazone. Visgi rodmuo yra raudonas, 
kadangi šiai eilei buvo viršytas leistinasis 
nuokrypis nuo Numatytojo grūdų atstumo (17).

11.17 ir 20 eilėse dėl technologinių vėžių per-
jungimo (4) nėra sėjama. Eilės paveiksle yra 
paslėptos. 

12.22 eilėje atskirų grūdų dozatoriai ir grūdų 
kontrolė yra išjungti. Eilėje nėra sėjama.

13.24 eilė rodo susidvejinimų nuokrypius už 
leistinojo nuokrypio diapazono ribų. 

14.Čia yra rodomi išberti grūdai į hektarą. Pagei-
daujama sėklos norma yra vaizduojama per 
stulpelio vidurį. Jei beriama mažiau grūdų, 
žalias stulpelis pasislenka į kairę. Jei beriama 
daugiau grūdų, į dešinę. 
Esant nuokrypiams už leistinojo nuokrypio 
diapazono ribų, stulpelis tampa raudonas. 
Skaičius greta rodo esamą sėklos normą 
TG/ha. 
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15.Čia yra rodomas išilginio paskirstymo varia-
cijos koeficientas. 
Vertė yra apskaičiuojama pagal esamą visų 
eilių sėjimo vidurkį. 

16.Čia yra rodomas vidutinis nuokrypis nuo 
numatytojo grūdų atstumo per visas eiles. 
Rodmuo yra taikomas paskutinei sekundei, 
žr. toliau pateikiamą paveikslą. 

14,8 cm 

1,2 cm 0,5 cm 0,9 cm 0,3  cm 2,7 cm 1,8 cm 

7,4  cm / 6  =  1,23 cm 

1 Sekunde 

Abweichungsbetrag  vom Sollabstand 

1 sekundė

Nuokrypio nuo numatytojo atstumo suma

mėlyna numatytasis grūdų atstumas
raudona faktinis grūdų atstumas su nuokrypiu cm nuo 

numatytojo bėrimo

Leistina nuokrypio vertė cm yra įvedama 
meniu Mašinos duomenys 1 - Javų parametrai 1, 
punkte Numatytosios vietos nuokrypis cm. 
Esant nuokrypiams virš 75% vertės, žyma 
tampa geltona, viršijus vertę, žyma tampa 
raudona. 

17.Sėklų, kurios buvo išbertos numatytojo grūdų 
atstumo leistinojo nuokrypio ribose, skaičius 
procentais. 

18.Šiame laukelyje yra pateikiama informacija, 
pavyzdžiui, likutinių kiekių apskaičiavimas 
arba įspėjamieji pranešimai. 
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Išsami eilių informacija
Išsamios eilių informacijos 
peržiūra

Eilių rodinys darbiniame lange 1 yra pasirenka-
mas kaip visuma. Taip patenkama į naują langą 
Išsami eilių informacija, kuriame mygtuku galima 
pasirinkti kiekvieną eilę.

Darbinis langas 1

Išsamios eilių informacijos langas

Jei mašina veikia, pasirinkus vieną eilę, galima 
peržiūrėti atitinkamą išsamią informaciją. 

Programinis mygtukas įjungti langą 
Atskirų eilių skleidžiamas kiekis. Žr. Rankinis 
atskirų eilių skleidžiamo kiekio valdymas.

Programinis mygtukas CE

Atstatyti eilių paprastai nustatytą 
skleidžiamo kiekio numatytąją vertę. 

Tuomet Darbiniame lange 1 yra rodomos šios pa-
sirinktos eilės vertės:
1.  Susidvejinimai.
2.  Išilginio paskirstymo vienoje eilėje variacijos 

koeficientas. 
3.  Spragos %.
4.  Faktinis atskirų grūdų dozatoriaus skleidžia-

mas kiekis TG/ha.
5.  Atskirų grūdų dozatoriaus sukimosi greitis. 
6.  Atskirų grūdų dozatoriaus srovės vartojimas.

1

3
2

4
5
6

Išsamus pasirinktos eilės rodmuo

 NUORODA

Mašina veikia, kai yra darbinis ir greičio signalas, 
bei yra įjungtas atskirų grūdų dozatorius.
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Eilių atjungimas

Pasirenkant eilę, kai nėra darbinio signalo, eilė 
yra išjungiama. 
Tokiu būdu galima be technologinių vėžių per-
jungimo papildomai rankiniu būdu pasyvinti 
eiles. 
Atitinkamai yra sumažinamas skleidžiamas 
kiekis. 
Eilių aktyvinimas iš naujo nevyksta automatiškai.

Eilių atjungimas 

Atjungtos eilės darbiniame lange 

Rankinis atskirų eilių skleidžiamo 
kiekio valdymas

Atskirų eilių skleidžiamo kiekio įvesties langas

 ¾ Viršuje dešinėje nustatykite numatytąją vertę 
atitinkamai eilei 
(paveiksle: 80000). 

 ¾ Pasirinkite ir patvirtinkite pageidaujamą eilę.

Tuomet eilės mygtuke yra rodoma atitinkama 
numatytoji vertė tūkstančiais grūdų. 

Eilės su atskira numatytąja verte darbiniame 
lange yra vaizduojamos pilkai. 

Eilių su atskiru skleidžiamu kiekiu rodmuo (pilkas)
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Sumažinto rodmens režimas

Šiuo programiniu mygtuku galima su 
eilėmis susijusį spragų/susidvejinimų 
rodmenį perjungti pasėtų grūdų nu-
matytojo/faktinio nuokrypio rodymui. 

Šis rodmuo yra rodomas kaip standartinis, jei 
puslapyje Sąranka 1 ties Išsamus rodmuo buvo pa-
sirinkta parinktis taip.
Šį programinį mygtuką reikia pasirinkti puslapyje 
Sąranka 4. Žr. skirsnį Papildomas mygtukas.
Jei yra aktyvintas šis programinis mygtukas, 
spragų/susidvejinimų rodmuo nėra rodomas. 

1

2
3

4

1.  Vidurio linija atitinka numatytąjį nuostatą. 
Mėlyni stulpeliai rodo atskirų eilių pasėtų 
grūdų faktines vertes. 

2.  Čia yra rodoma visų atskirų grūdų dozatorių 
vidutinė vertė TG/ha. 

3.  Čia yra rodomas variacijos koeficientas pagal 
esamo visų eilių sėjimo vidurkį.
Vertės turi būti kuo mažesnės, pavyzdžiui, 
iki 30%. Yra galimos labai mažos variacijos 
koeficiento vertės. 
Vertė pirmiau pateikiamame paveiksle ati-
tinka išankstinį nuostatą, dėl ko stulpelis yra 
žalias. Viršijant nustatomą ribinę vertę, ro-
dmens spalva pirmiausia pasikeičia į geltoną, 
o tada į raudoną. 

4.  Čia yra rodomos minimalios ir maksimalios 
eilių su didžiausiais nuokrypiais vertės. 

Esant per dideliems atskirų eilių nuokrypiams, 
reikia patikrinti atskirų grūdų dozatorius.

Darbinis langas -     
2 puslapis

1

2

3

4

Darbinis puslapis 2

1.  „Seed on Demand“ ventiliatoriaus sukimosi 
greičio rodmuo (tik „Maestro SW“).
Pasirinktinai šioje vietoje, jei yra ir sukon-
figūruotas, gali būti rodomas „PowerPack“ 
sukimosi greitis. 
Minimalaus „PowerPack“ sukimosi greičio 
vertė yra 4000 1/min, kai maksimali 7000 1/
min, impulsų 10.

2.  Trąšų ventiliatoriaus sukimosi greičio rodmuo
3.  Vakuuminio slėgio ventiliatoriaus dešinėje 

sukimosi greičio rodmuo ir vakuuminio slėgio 
rodmuo mbar (tik „Maestro SW“).

4.  Vakuuminio slėgio ventiliatoriaus kairėje su-
kimosi greičio rodmuo ir vakuuminio slėgio 
rodmuo mbar (tik „Maestro SW“).

 NUORODA

Naudojant „Maestro CC“, vietoj abiejų vakuumi-
nio slėgio ventiliatorių kairiajai ir dešiniajai ma-
šinos pusei yra rodomas tik vienas vakuuminio 
slėgio ventiliatorius.

Perjungimas mašinos išskleidimui.

Perjungimas mašinos suskleidimui.
Tik „Maestro SW“: žr. skirsnį Skleidimo 
eiga.
Sėjimo metu abu programiniai myg-
tukai yra pilki. Funkcijų negalima 
aktyvinti. 
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„Maestro SW“ skleidimo eiga
Tik mašiną pakėlus 15° ar daugiau, 
simboliai tampa juodi ir juos galima 
aktyvinti.
Mašiną galima pakelti iki 20°, pavyz-
džiui, galulaukėse. Po to Pakėlimas yra 
užblokuojamas.

Vandens duobės režimo simbolis
Ši funkcija papildomai rodoma darbi-
nės padėties simbolyje. 
Esant minkštoms žemėms, mašiną 
galima šiek tiek pakelti.
Darbinis signalas tuo metu nėra per-
traukiamas, technologinė vėžė toliau 
nepersijungia. 

Pakėlimo simbolis
Kol mašina nėra pakelta virš 20°, 
simbolis yra rodomas juodai. 
Virš 20° Pakėlimas yra užblokuojamas, 
o simbolis tampa pilkas. 

Programinis mygtukas perjungti 
„Seed on Demand“ ventiliatoriaus ir, 
jei yra, „PowerPack“ generatoriaus 
sukimosi greičio rodmenis.

Technologinės vėžės sustabdymas
Programinis mygtukas pertraukti tech-
nologinių vėžių ritmą. Eilės nėra kartu 
skaičiuojamos tol, kol iš naujo paspau-
džiamas programinis mygtukas.

Technologinė vėžė plius
Jei yra būtina ritmo intervale pridėti 
takelius, galima paspausti šį progra-
minį mygtuką. 
Šį programinį mygtuką galima pasiekti 
per papildomo mygtuko meniu. Žr. 
skirsnį Papildomo mygtuko pasirinkimas.

Technologinė vėžė minus
Jei yra būtina ritmo intervale atimti 
takelius, pavyzdžiui, jei mašina buvo 
pakelta per klaidą, reikia paspausti šį 
programinį mygtuką. 

Toliau į kitą puslapį.

Atskirų grūdų dozatorių srovės rodmuo
Čia yra rodomas visų variklių srovės vartojimas. 
Didesnio srovės vartojimo pasekmės dažnai yra 
maži sukimosi greičiai. Reikia pašalinti priežastį 
varikliuose ir atskirų grūdų dozatoriuose. 
Viršutinėje ekrano pusėje yra rodomi atskirų 
grūdų dozavimo variklių srovės vartojimas ir 
sukimosi greičiai. 
Apatinėje srityje yra rodomi trąšų dozatorių sro-
vės vartojimas ir sukimosi greičiai. 
Jei srovės vartojimas per didelis, yra sumažina-
mas variklio sukimosi greitis. 
Iki 4 amperų srovės vartojimas yra rodomas 
žaliu stulpeliu. 

Visų atskirų grūdų dozatorių srovės vartojimas 
turi būti kuo mažesnis ir tolygesnis. 
Didesni stulpeliai ar svyruojantys rodmenys rodo 
sutrikimą dozatoriuje.

Jei srovės vartojimas ilgiau kaip 15 sekundžių 
yra virš 4 amperų, informacijos eilutėje pasirodo 
įspėjamasis pranešimas, o stulpelinis rodmuo 
tampa raudonas. 
Virš 5 amperų atskirų grūdų dozatorius papildo-
mai sumažina sukimosi greitį.

Bendras srovės vartojimas yra rodomas 
amperais. 
Jei mašinose su darbo kompiuteriu yra 45 amperų 
srovė, arba mašinose su dviem darbo kompiute-
riais 90 amperų srovė, po 10 sekundžių pasirodo 
įspėjamasis pranešimas dėl per didelio srovės 
vartojimo. 
Rodomas bendras srovės vartojimas gali skirtis 
nuo faktinio srovės vartojimo. 
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 NUORODA

Reikia pašalinti per didelio srovės vartojimo 
priežastį, siekiant išvengti pasekminių nuostolių 
ar sėjimo klaidų. 

Trąšų dozavimo variklių srovės rodmuo
Apatinėje ekrano srityje yra rodomas trąšų 
dozavimo variklių srovės vartojimas ir sukimosi 
greitis. 
Dozavimo variklių srovės vartojimas maždaug 
iki 11 amperų yra žaliame diapazone. 
Jei srovės vartojimas labiau kaip vieną minutę 
yra virš 11 amperų, pasirodo įspėjamasis pra-
nešimas. 
Įspėjamasis pranešimas kartojasi, kol yra per-
krova.
Jei srovės vartojimas didesnis kaip 16 amperų, 
pavara išsijungia. Pranešamas aliarmas. 
Reikia pašalinti sutrikimo priežastį. Dažnai ats-
kirų grūdų dozatoriuje yra svetimkūnių. 
Po to sistemą reikia paleisti iš naujo. 

Atskirų grūdų dozatorių sukimosi greitis
Įjunkite sukimosi greičio rodmenį. 

Vidurio linija rodo numatytąją vertę kiekvienai eilei. 
Esant didesnio sukimosi greičio varikliams, 
stulpelis pakyla virš vidurio linijos, esant nepa-
slankiems varikliams, variklis baigiasi žemiau 
vidurio linijos (kaip paveiksle 7 eilėje). 
Jei nuokrypis pakyla virš skalės vertės, stulpelis 
tampa raudonas (kaip paveiksle 4 eilėje). 

Reikia pašalinti sukimosi greičio kritimo prie-
žastį. 

 ¾ Išardykite ir išvalykite atskirų grūdų dozatorių. 
Esant reikalui, pakeiskite sugedusias dalis 
arba dozatorių. 

Trąšų dozavimo variklių sukimosi greičio 
rodmuo
Čia yra rodomas esamas dozavimo variklio 
sukimosi greitis. 

Dozavimo variklio leistini sukimosi greičiai yra 
15–120 1/min.
Mikrogranulių įrenginio dozavimo variklio leistini 
sukimosi greičiai yra 7–120 1/min.
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Darbinis langas -      
3 puslapis

1
2

3
4

5

5

6

6

Darbinis puslapis 3

1.  Sėklų/trąšų normos numatytosios vertės 
rodmuo procentais. Programiniais mygtu-
kais -% ir +% galima keisti numatytąją vertę. 
Puslapyje Mašinos duomenys galima nustatyti 
procentinę sėklų ir/arba trąšų vertę. Pirma-
jame darbiniame puslapyje yra rodomos 
pakeistos normos.

2.  Čia yra įvedama pageidaujama sėklos norma 
kg/ha atskirų grūdų dozavimui.

3.  Grūdų atstumas vienoje eilėje yra apskai-
čiuojamas ir rodomas remiantis duomenimis 
mašinos sąrankoje. 

4.  Čia yra rodomas likutinis tūris sėkladėžėje. 
Pildant baką, kiekį galima įvesti meniu Likutinis 
kiekis. Sėjimo metu likutinis kiekis ir dar galima 
hektaro išeiga yra pastoviai priderinama. Žr. 
skirsnį Likutinių kiekių apskaičiavimas.

5.  Čia yra įvedama pageidaujama trąšų norma 
kg/ha. 

6.  Čia yra rodomas likutinis kiekis trąšadėžėje. 
Pildant baką, kiekį galima įvesti meniu Likutinis 
kiekis. Žr. skirsnį Likutinių kiekių apskaičiavimas.

Srovės ir sukimosi greičio matavimas.
Žr. skirsnį Atskirų grūdų dozatorių srovės 
rodmuo.

Atskirų grūdų dozatorių ir grūdų jutiklių 
funkcijų testavimas. Žr. skirsnį Atskirų 
grūdų dozatorių testavimo programa.

Meniu Trąšų normos nustatymas.

Meniu Mikrogranulių normos nustatymas.

Mašinos duomenys.

Sėklų / trąšų normos reguliavimas.
Jei numatytasis kiekis buvo reguliuo-
jamas programiniais mygtukais -% 
arba +%, programiniu mygtuku 100% 
vėl galima perjungti atgal nustatytą 
numatytąjį kiekį.

Programiniais mygtukais -% ir +% galima, pri-
klausomai nuo nuostato, sėklų arba trąšų nor-
mą arba abi normas vienu metu keisti keliais 
žingsniais. 

Sėklų ir trąšų norma yra rodoma ekrane. Ro-
dmuo mirksi tol, kol yra keičiamas skleidžiamas 
kiekis. Procentų žingsnį galima keisti puslapyje 
Mašinos duomenys. Ten taip pat galima pasirinkti, 
ar turi būti keičiama tik sėklų, ar ir trąšų norma. 

Sėklų ir trąšų išeigos duomenų ro-
dmuo. 
Žr. skirsnį Rezultatai.

Toliau į kitą puslapį.



18

„Maestro SW“ skleidimo eiga
Programinis mygtukas įtraukti arba 
ištraukti ašį.

Programinis mygtukas pakelti ir iš-
skleisti šonines sąvaras.

Programinis mygtukas pakelti gembę 
ir suskleisti šonines sąvaras.

Programinis mygtukas padėti šonines 
sąvaras ant bako suskleidžiant.

Programinis mygtukas nuleisti gembę 
arba sėjimo bėgį.

Programinis mygtukas Varnelė. 
Programinis mygtukas yra aktyvina-
mas tada, kai tik yra baigtas susklei-
dimo arba išskleidimo procesas. 

„Maestro SW“ išskleidimas 

 NUORODA

„Maestro SW“ išskleidimo procesas su ar be 
trąšų įrenginio yra toks pat.

Mašinose su slankiąja ašimi pasirodo praneši-
mas, kad per išskleidimo procesą reikia važiuoti 
nuo 2 iki 10 km/h. Tai yra būtina tam, kad galima 
būtų ištraukti slankiąją ašį.
Programinis mygtukas ištraukti ašį yra pilkas.

Jei mašina juda šiame greičio diapazone, 
programinis mygtukas tampa aktyvus. Galima 
aktyvinti hidraulinį valdymo prietaisą, kad išsi-
trauktų ašis.
 
Raudoni X per vidurį ekrano rodo, kad ašis dar 
nėra iki galo ištraukta. 

 ¾ Paspauskite programinį mygtuką ištraukti ašį 
ir aktyvinkite valdymo prietaisą.
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Po to, kai ašis bus iki galo ištraukta, pasirodys 
pranešimas, kad greitis turi būti mažiau nei 2 km/h. 

Ekrane pasirodo dvi žalios varnelės, kai tik ašis 
yra iki galo ištraukta. Programinis mygtukas vėl 
yra vaizduojamas pilkai. 
Dabar galima aktyvinti sąvarų pakėlimo ir išsklei-
dimo programinį mygtuką. 

 ¾ Aktyvinkite sąvarų išskleidimo valdymo prietaisą. 

Nuo tam tikros šoninių sąvarų padėties tampa 
aktyvus gembės pakėlimo ir nuleidimo progra-
minis mygtukas. 

 ¾ Paspauskite programinį mygtuką nuleisti 
gembę ir aktyvinkite valdymo prietaisą, kad 
nuleistumėte sėjimo bėgį.
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„Maestro SW“ suskleidimas 

 NUORODA

„Maestro SW“ suskleidimo procesas su ir be 
trąšų įrenginio yra skirtingas. 
Toliau pateikiamame pavyzdyje yra vaizduoja-
mas procesas pagal mašiną su trąšų įrenginiu. 
Mašinose be trąšų įrenginio atkrinta paskirstymo 
bokštų rodmuo. 
Pradžioje yra parodomas pranešimas, prime-
nantis susiskleisti turėklus.

 ¾ Suskleiskite turėklus ir patvirtinkite pranešimą 
mygtuku OK.

Programinis mygtukas pakelti gembę ir 
suskleisti šonines sąvaras tampa aktyvus. 

 ¾ Paspauskite programinį mygtuką ir aktyvinkite 
valdymo prietaisą, kad pakeltumėte gembę ir 
suskleistumėte šonines sąvaras. Pirmiausia 
yra suskleidžiami trąšų įrenginio paskirstymo 
bokštai. 
Kai tik bokštas yra iki galo įtrauktas, pasirodo 
žalia varnelė.

Po to, kai sėjimo bėgis bus iki galo nuleistas, 
programinis mygtukas Varnelė taps aktyvus. Tuo 
„Maestro“ išskleidimo procesas yra baigtas.
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 ¾ Paspauskite programinį mygtuką ir aktyvinkite 
valdymo prietaisą, kad įtrauktumėte ašį. 

Kai tik ašis yra iki galo įtraukta, programinis 
mygtukas Varnelė tampa aktyvus. 
Tuo mašinos suskleidimo procesas yra baigtas.

Nuo tam tikros šoninių sąvarų padėties tampa 
aktyvus sąvarų padėjimo ant bako programinis 
mygtukas. 

 ¾ Aktyvinkite valdymo prietaisą ir padėkite są-
varas ant bako.

Pasirodo pranešimas, kad reikia važiuoti nuo 2 
iki 10 km/h, kad galima būtų įtraukti ašį.

Kai tik važiavimo greitis yra šiame diapazone, 
tampa aktyvus ašies įtraukimo programinis 
mygtukas.
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„Maestro 16 SW“ skleidimo eiga

„Maestro 16 SW“ skleidimo eiga kai kuriais 
punktais skiriasi nuo kitų „Maestro SW“ eigos, 
kuriuose šoninės sąvaros yra padedamos ant 
bako. 

Programinis mygtukas suskleisti arba 
išskleisti paskirstymo bokštus ir įtrauk-
ti arba ištraukti atraminius ratus ties 
šoninėmis sąvaromis.

T o l i a u  y r a  i š t r a u k o m i s  a p r a š o m a s 
„Maestro 16 SW“ išskleidimo procesas.

 ¾ Ištraukę ašį, paspauskite šoninių sąvarų 
pakėlimo ir išskleidimo programinį mygtuką. 

 ¾ Po to, kai šoninės sąvaros iki galo išsiskleis, 
paspauskite paskirstymo bokštų išskleidimo 
ir atraminių ratų ties šoninėmis sąvaromis 
ištraukimo programinį mygtuką.

Dabar galima nuleisti sėjimo bėgį. Šia tema 
skaitykite skirsnį „Maestro SW“ skleidimo eiga. 

 NUORODA

Per suskleidimą bokštus reikia suskleisti ir atra-
minius ratus judinti po to, kai sėjimo bėgis yra 
pakeltas, bet dar nesuskleistas.
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Trąšų normos nustatymo meniu
Trąšų dozatoriaus 1 normos nusta-
tymas.
Mikrogranulių dozatoriaus 2 ir 3 nor-
mos nustatymas. 

Meniu Trąšų normos nustatymas „Maestro CC“ ir „SW“ yra beveik visiškai toks pat. 

Visada yra trąšų skleidimo dozatorius 1. Jei mašina turi įrengtą mikrogranulių įrenginį, „Maestro 
CC“ yra sumontuotas papildomas dozatorius, „Maestro SW“ – du. Paveiksluose tolesniuose pus-
lapiuose yra vaizduojamas normos nustatymo procesas „Maestro SW“.

Pradžia

Mikrogranulių normos 
nustatymas

N
or

m
os

 n
us

ta
ty

m
as

 ¾ Paspauskite normos nustatymo jungiklį.

1.  Pasverkite normos nustatymo bandinį.
2.  Atimkite normos nustatymo rezervuaro svorį.
3.  Terminale įveskite svorį.
4.  Patikrinkite greičio diapazoną.
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Normos nustatymo 
bandymas
Darbinio greičio apskaičiavimui reikia prieš nor-
mos nustatymo bandymą įvesti trąšų normos 
numatytąją vertę. 
Dozatoriuje reikia sumontuoti tinkamą rotorių. 

Rotoriaus pasirinkimas

Rotoriaus dydis priklauso nuo:
• Trąšų normos, kuri turi būti beriama
• Darbinio greičio
• Darbinio pločio

 ¾ Šiuo klausimu vadovaukitės išeigos lentelė-
mis. 

Lentelėse yra nurodyti minimalūs ir maksima-
lūs skleidžiami kiekiai su atitinkamu rotoriumi, 
esant įvairiems darbiniams pločiams ir greičiams 
(7, 9 ir 12 km/h).

Specialiais naudojimo atvejais pagal pageidavi-
mą yra galimi kiti rotorių dydžiai.

Nustatymo lentelės buvo pritaikytos 1 kg/litrą 
specifiniam svoriui. Į specifinį svorį būtina at-
sižvelgti visų trąšų rūšių atvejais. Atitinkamai 
reikia, esant mažesniam specifiniam svoriui, 
sumontuoti didesnį rotorių, ir atvirkščiai.

Numatytosios vertės įvedimas

Darbinis langas 3 

 ¾ Punkte Numatytoji vertė pasirinkite ir patvirtinkite 
trąšų dozatorių.

 ¾ Įveskite ir patvirtinkite pageidaujamą trąšų 
normą.

Trąšų normos nustatymas
Paspauskite programinį mygtuką Do-
zatoriaus 1 normos nustatymas. 
Pasirodo trąšų normos nustatymo 
meniu. 

Normos nustatymo sukimosi 
greitis

Normos nustatymo sukimosi greitį galima nu-
statyti atitinkamame laukelyje. 
Kaip išankstinis nuostatas yra įrašytas 60 1/min. 
Šis sukimosi greitis normaliomis sąlygomis 
yra pakankamas. Sukimosi greitis per normos 
nustatymą turi maždaug atitikti sukimosi greitį 
lauko darbų metu, kad dozavimo narvelių už-
pildymas būtų apytikriai toks pat. 

Langas Dozatoriaus 1 normos nustatymas
Programinis mygtukas Pirminis dozavimas.
Paspaudus pradeda veikti dozatorius. 

Programinis mygtukas Šviesoforas.
Paspaudus prasideda normos nusta-
tymo procesas.

Dozatoriaus pripildymas

Normos nustatymo procesui reikia į baką pripilti 
pakankamai trąšų. Tiksliam normos nustatymo 
kiekio apskaičiavimui normos nustatymo ban-
dymo pradžioje turi būti pripildyti visi narveliai 
rotoriuje.

 ¾ Paspauskite programinį mygtuką Pirminis 
dozavimas. 
Rotorius sukasi tiek, kiek įrašyta meniu 
Sąranka 2, punkte Ankstinimo trukmė, arba kol dar 
kartą paspaudžiamas programinis mygtukas. 
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Normos nustatymo kiekis

Normos nustatymo bandymu yra nustatomas 
skaičiavimo pagrindas tiksliam dozavimo val-
dymui. 
Kaip įvesties vertė kompiuteriui yra reikalingas 
trąšų svoris, kuris buvo paimtas per normos 
nustatymo bandymą. 
Siekiant išlaikyti mažą matavimo paklaidą, pa-
imtas trąšų kiekis turi būti kuo didesnis. Paimtas 
kiekis visgi neturi viršyti 10 kg, jei yra naudoja-
mos pateikiamos pakabinamos svarstyklės.

Normos nustatymo paleidimas

 ¾ Pasverkite normos nustatymo rezervuarą ir 
pasižymėkite svorį.

 ¾ Pastatykite rezervuarą po dozatoriumi ir atida-
rykite dangtelį. Likutinius kiekius reikia išimti 
iš kritimo šliuzo. 

 ¾ Kad paleistumėte, paspauskite programinį 
mygtuką Šviesoforas. Pasirodo antrasis pusla-
pis Normos nustatymas. 

Antrasis Normos nustatymo langas

Programiniu mygtuku Grįžti galima 
grįžti į darbinį puslapį. 

Programiniu mygtuku ESC galima 
nutraukti procesą ir iš naujo paleisti 
normos nustatymą. 

 ¾ Įjunkite normos nustatymo jungiklį mašinoje. 
Rotorius sukasi ir pripildo normos nustatymo 
rezervuarą. 

Pasibaigus normos nustatymo bandymui, pa-
sirodo meniu vaizdas, skirtas įvesti normos 
nustatymo kiekį.

 ¾ Išimkite normos nustatymo rezervuarą. Jei 
kritimo šliuze liko trąšų, jas reikia pašalinti. 

 ¾ Pasverkite normos nustatymo trąšas. 
Atimkite normos nustatymo maišo svorį, 
priešingu atveju skleidžiamas kiekis bus 
žymiai iškreiptas.

 ¾ Pasirinkite punktą Normos nustatymo kiekis ir 
įveskite svorį. 

 ¾ Įvedus svorį, yra apskaičiuojamas ir parodo-
mas galimas greičio diapazonas. 

Jei rodomas greičio diapazonas atitinka pagei-
daujamą sėjimo greitį, galima pradėti sėti. 
Jei pageidaujamas darbinis greitis nėra iš anks-
to nustatyto greičio diapazone, reikia pasirinkti 
atitinkamai didesnį arba mažesnį rotorių. 
Tuomet normos nustatymo procesą reikia pa-
kartoti. 

Dozavimo tikrinimas
Dozavimo tikrinimas yra normos nustatymo 
bandymo kontrolė. 
Sėjimo metu papildomai galima tikrinti dozavimo 
tikslumą. Tuo tikslu reikia atlikti tą patį procesą, 
kaip per normos nustatymą. 
Kompiuteris paima kalibravimo duomenis iš 
paskutiniojo normos nustatymo bandymo, ir 
pagal naujojo normos nustatymo bandymo ap-
sisukimus apskaičiuoja naują normos nustatymo 
kiekio vertę. 
Išjungus normos nustatymo jungikliu, ši vertė kg 
yra rodoma punkte Normos nustatymo kiekis. 
Jei buvo naudojamas tas pats trąšų kiekis, kaip 
per ankstesnį normos nustatymo bandymą, 
naujojo normos nustatymo bandymo svoris turi 
būti identiškas išankstiniam nuostatui. 

 ¾ Esant nuokrypiams, vertę koreguokite, esant 
reikalui, pakartokite tikrinimą.
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Normos nustatymo bandymo 
tiesioginė įvestis

Jei daug kartų yra naudojama viena trąšų rūšis, 
reikia atlikti tik pirmąjį normos nustatymo ban-
dymą. Jo metu reikia pasižymėti kalibravimo 
koeficientą ir sumontuotą rotorių. 
Naudojant tą pačią trąšų rūšį, čia galima tiesio-
giai įvesti kalibravimo koeficiento vertę. 

Tiesioginę įvestį leidžiama naudoti tik esant 
identiškai trąšų rūšiai. Taip pat turi būti sumon-
tuotas tas pats rotorius, priešingu atveju bus 
skleidžiamas neteisingas kiekis. 

Tiesioginė įvestis naudojant 
skystąsias trąšas

Jei mašina turi įrengtą skystųjų trąšų įrenginį, 
reikia įvesti maždaug 600 impulsų į litrą kalibra-
vimo koeficientą. 

Dėl skirtingų konsistencijų vertę reikia priderinti 
prie faktinio skleidžiamo kiekio. 

 ¾ Patikrinkite skleidžiamą kiekį. 
 ¾ Patikrinkite procentinį nuokrypį nuo numaty-
tojo kiekio.

 ¾ Priderinkite kalibravimo vertę ta pačia pro-
centine verte. 

Normos nustatymas esant 
hidraulinei dozavimo pavarai

Jei mašina turi įrengtą hidraulinę dozavimo 
pavarą, prieš normos nustatymo procesą reikia 
uždaryti rutulinį čiaupą, kuriuo hidraulinė doza-
vimo pavara yra atskiriama nuo ventiliatoriaus 
kontūro. 

 ¾ Puslapyje Sąranka 1 pasirinkite hidraulinę do-
zavimo pavarą. 

Sąranka 1
 ¾ Uždarykite rutulinį čiaupą prie ventiliatoriaus.

Rutulinis čiaupas prie ventiliatoriaus – uždarytas

Mikrogranulių normos 
nustatymas
Mikrogranulių normos nustatymo procesas yra 
identiškas trąšų normos nustatymo procesui.
„Maestro CC“ yra vienas mikrogranulių dozato-
rius, „SW“ turi du. 
Dozatorius 2 reguliuoja granulių normą kairiajai 
mašinos pusei, dozatorius 3 – normą dešiniajai 
pusei. 
Pageidaujamą granulių normą programinė įran-
ga paskirsto abiem dozatoriams. Taigi, normos 
nustatymo bandymą reikia atlikti tik dozatoriui 2, 
ir jis automatiškai yra perduodamas dozatoriui 3. 

Nuokrypį galima matyti meniu puslapyje Išeigos 
duomenys, pasitelkus apskaičiuotą kiekį litrais, 
lyginant su faktiškai išbertu kiekiu. 
Jei rodomas kiekis yra mažesnis, nei faktiškai 
išbertas kiekis, kalibravimo vertę reikia suma-
žinti, ir atvirkščiai. 
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Rotoriai trąšoms 

1 2 3
1  150 cm3

2  250 cm3

3  375 cm3

 NUORODA

Per bet kokius darbus ties dozatoriumi būtina 
prižiūrėti, kad komponentai būtų absoliučiai san-
darūs. Nesandarumai lemia dozavimo klaidas.

Montuojant dozatorių, būtina užsandarinti kon-
taktinius paviršius. Prisukant negalima defor-
muoti korpuso.

 ¾ Įjunkite traktoriaus valdymo prietaisą venti-
liatoriui.

 ¾ Atlikite normos nustatymą, žr. Trąšų normos 
nustatymas.

 ¾ Baigę normos nustatymo bandymą, išjunkite 
ventiliatoriaus valdymo prietaisą.

 ¾ Vėl atidarykite rutulinį čiaupą prie ventiliato-
riaus.

Rutulinis čiaupas prie ventiliatoriaus – atidarytas
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Rezultatų puslapis 1

Rezultatų puslapis 1

Tam tikro laikotarpio išeigos duomenys yra 
fiksuojami tik tuo atveju, jei „E-Manager“ yra 
įjungtas, o mašina yra darbinėje padėtyje. 

Jei mašinoje yra sumontuoti trąšų arba mikro-
granulių dozatoriai, jų išeigos duomenys yra 
rodomi antrajame puslapyje. 

Atskirų grūdų sėjimo ir trąšų išeigos duomenis 
galima visiškai pašalinti programiniu mygtuku CE. 

Rezultatų puslapis 2/3
Čia yra pateikiami atskirų eilių išeigos duome-
nys. Susidvejinimai ir spragos yra pateikiami 
procentais nuo pasėtų grūdų. Bendrasis pasėtų 
grūdų skaičius yra rodomas tūkstančiais grūdų. 

1 2 3

Rezultatų puslapis 2/3

1  Susidvejinimai
2  Spragos
3  Pasėtų grūdų skaičius

Vertės skiltyje 1 ir 2 turi būti kuo mažesnės. 
Atskirų eilių nuokrypiai rodo nustatymo trūkumą 
arba gedimą atskirų grūdų dozatoriuje. Priežas-
tis gali būti nesandarumai pneumatinėje siste-
moje, o taip pat užsiteršę grūdų jutikliai. 

Mašinose su daugiau kaip 12 eilių to-
lesnių eilių rezultatai yra rodomi kitame 
puslapyje. 



29

Atskirų grūdų dozatorių 
testavimo programa

1

2

3

Funkcijų testavimo puslapis 1

Atskirų atskirų grūdų dozatorių pasi-
rinkimas.

Pasirinktų atskirų grūdų dozatorių 
paleidimas.

Variacijos koeficiento testavimas.

Toliau į antrąjį testavimo programos 
puslapį. Čia yra rodomas visų atskirų 
grūdų dozatorių srovės vartojimas.

Visų atskirų grūdų dozatorių įjungi-
mas. Žr. skirsnį Atskirų grūdų dozatorių 
funkcijų testavimas.
Grūdų jutiklio funkcijų ir skaičiavimo 
bandymas ranka. Žr. skirsnį Grūdų 
jutiklio tikrinimas.
Į skystųjų trąšų testavimo funkciją. 
Programinis mygtukas pasirodo tik tuo 
atveju, jei yra sumontuotas ir sukon-
figūruotas skystųjų trąšų įrenginys.
Žr. skirsnį Skystųjų trąšų testavimo funkcija.

1.  Atskirų atskirų grūdų dozatorių sąrašas.
2.  Minimalaus ir maksimalaus visų eilių grūdų 

skaičiaus rodmuo.
3.  Maksimalaus vienos eilės srovės vartojimo ir 

vidutinio visų eilių srovės vartojimo rodmuo.

Atskirų grūdų dozatorių funkcijų testa-
vimas
Įpilkite grūdų į sėkladėžę arba, esant „Seed on 
Demand“ sistemai, į centrinį baką.
 

 ¾ Leiskite traktoriui veikti. 
 ¾ Įjunkite vakuuminio slėgio ventiliatorių, o 
esant centriniam bakui – taip pat ir „Seed 
on Demand“ ventiliatorių, ir leiskite veikti su 
rekomenduojamais sukimosi greičių ir vaku-
uminio slėgio nuostatais. Kartu vadovaukitės 
mašinos eksploatacijos instrukcija. 

 ¾ Paspauskite programinį mygtuką, skirtą įjungti 
visus atskirų grūdų dozatorius, ir paleiskite 
testavimą.

Atskirų grūdų dozatoriai yra paleidžiami, kad 
būtų pripildyti dozavimo diskai. Po to prasideda 
grūdų skaičiavimas, ir diskai yra pajudinami per 
vieną apsisukimą.

Sąraše ties kiekvienu atskirų grūdų dozatoriumi 
yra rodomi per vieną apsisukimą iškritę grūdai. 
Papildomai ties (2) yra rodomi skaitikliai su ma-
žiausiai ir daugiausiai grūdų. 

Grūdų skaičius turi atitikti dozavimo diskų žings-
nį, taigi, esant diskui su 21 skyle, turi iškristi 21 
grūdas. Nuokrypis turi būti daugiausia 1 grūdu 
daugiau arba mažiau. 

Jei pagaunami atitinkamos eilės grūdai, gali 
būti ir suskaičiuojami keli grūdai, kadangi per 
bandomąją eigą įvykta 1,5 apsisukimo.

Esant nuokrypiams, šią eilę galima pasirinkti ro-
dyklėmis, ir programiniu mygtuku, skirtu paleisti 
pasirinktą eilę, pakartoti testavimą. 
Vertės po apsisukimo yra atnaujinamos, ir jas 
galima atitinkamai įvertinti.

Neteisingi arba skirtingi nuostatai atskirų grūdų 
dozatoriuje arba užsiteršimai gali lemti nuokry-
pius. 
Kai kurios gedimų priežastys atsispindi padidė-
jusiame srovės vartojime. Todėl yra rodomos 
vertės su didžiausiais nuokrypiais (3). 
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Skystųjų trąšų testavimo funkcija

Skystųjų trąšų testavimo funkcijos programiniu 
mygtuku galima, stovint vietoje ir nesant darbinio 
signalo, aktyvinti skystųjų trąšų dozavimą, kad 
patikrinti sistemą, ar teisingai veikia ir ar nėra 
užsikimšimų. 

Programinis mygtukas paleisti testa-
vimo funkciją.

Paspaudus programinį mygtuką, po 20 sekun-
džių prasideda skystųjų trąšų tiekimas.
Po to 10 sekundžių tiekiamos skystosios trą-
šos. Per šią trukmę galima tikrinti atskirų eilių 
veikimą. 

Kol yra tiekiamos skystosios trąšos, duodamas 
nuolatinis signalas.

Srovės vartojimo tikrinimas

Srovės vartojimas turi būti kuo mažes-
nis ir visose pavarose toks pat. 

Jei fiksuojami žymūs skirtumai, antrajame funk-
cijų testavimo puslapyje galima patikrinti visų 
dozavimo pavarų srovės vartojimą (1). 

Funkcijų testavimo puslapis 2

Grūdų jutiklio tikrinimas

 ¾ Vieną po kito įmeskite atskirus grūdus arba 
suskaičiuotą grūdų skaičių į kritimo vamzdį. 
Jutiklis turi aptikti kiekvieną grūdą.

Nuokrypiai rodo užsiteršimą arba jutiklio gedimą. 
 ¾ Išvalykite kritimo vamzdį šepečiu arba pa-
keiskite jutiklį.

Priminimas

Kad būtų išvengta sutrikimų dėl užsiteršusių 
jutiklių kritimo vamzdžiuose ir neigiamo po-
veikio grūdų bėrimui, po 20 darbo valandų per 
kitą sistemos įjungimą yra parodoma nuoroda, 
primenanti išvalyti kritimo vamzdžius ir patikrinti 
pagriebimo ritinėlių veikimą. 
Apie techninės priežiūros darbus taip pat reikia 
skaityti sėjamosios eksploatacijos instrukciją.
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Variacijos koeficiento testavimas

Šį testavimą galima atlikti po techninės priežiū-
ros ir nustatymo darbų. 
Jis yra skirtas priderinti nuostatus, keičiant 
sėklas arba esant nepakankamam skleidimo 
tikslumui. 
Testavimui turi būti pripildytos sėkladėžės ir 
įjungtas vakuuminio slėgio ventiliatorius. 

 ¾ Programiniais mygtukais (1) pažymėkite pa-
geidaujamą eilę. 

 ¾ Paspauskite programinį mygtuką Testavimas.
Atskirų grūdų dozatorius veikia greičiu, kuris yra 
įrašytas meniu Mašinos duomenys 2 greičio imita-
vimui. Šį greitį, esant reikalui, galima priderinti. 

1

Yra rodomi šie duomenys:
• Eilės numeris
• Imitavimo greitis km/h
• Variacijos koeficientas %
• Spragos %
• Susidvejinimai %
• Vakuuminis slėgis mbar – tik mašinose su 

elektroniniu slėgio indikatoriumi 
Testavimo metu galima keisti, pavyzdžiui, 
vakuuminį slėgį arba išorinio brauktuvo nuos-
tatą. Tuomet reikia patikrinti poveikius sėjimo 
tikslumui.

Per pakartojimus taip pat galima keisti imitavimo 
greitį arba reguliuoti grūdų įleidimo sklendę. Taip 
yra nustatomas maksimalus darbinis greitis.
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Mašinos duomenys
Į mašinos duomenų puslapį 1 ir 2.

2

4

1

3

5

6

Mašinos duomenys - 1 puslapis

Meniu Diagnostika 1

Technologinių vėžių valdymas

Likutinių kiekių apskaičiavimas

Mašinos sąranka ir mašinos duomenų 
įvestis.
Programinį mygtuką reikia palaikyti 
paspaustą apie 5 sekundes.

Darbinio lango puslapis 1

Mašinos duomenų puslapis 2

Trąšų dozatorių išjungimas ir įjungimas. 

Javų parametrų nuostatai/išankstiniai 
nuostatai.

Mašinos duomenų 1 ekranas

1.  Pasirinktos javų rūšies rodmuo. 
Kiekvienai sėklų rūšiai yra iš anksto nusta-
tytos nuostatų vertės – žr. Javų parametrų 
nustatymą. 
Išankstinius nuostatus galima keisti arba, 
pavyzdžiui, įvairiems grūdų dydžiams įrašyti 
su atskirais pavadinimais ir išankstiniais 
nuostatais.

2.  Procentinės vertės, kuria turi būti padidina-
ma arba sumažinama sėklų ir trąšų norma, 
nuostatas (vienu % mygtuko paspaudimu 
darbiniame lange). 

3.  Grūdų dozavimo vėlinimo trukmės įvestis. Ši 
vėlinimo trukmė neturi viršyti 3 sekundžių. 
Dėl ilgų žarnų trąšų sistemoje trąšos vėliau 
patenka į žemę kaip sėklos. Vėlinimo trukme 
galima kompensuoti šį laiko skirtumą. 
Priklausomai nuo vairavimo stiliaus, mašiną 
reikia nuleisti šiek tiek anksčiau, kitaip galu-
laukė taps platesnė. 
Kontrolės tikslu įstačius nuo trąšų dozavimo 
pradžios iki sėklų dozavimo pradžios pasi-
girsta akustinis signalas.

4.  Pasirinkimas, ar grūdų skaičius turi būti kei-
čiamas % mygtuku, ar ne. 

5.  Pasirinkimas, ar trąšų arba granulių norma 
turi būti keičiama % mygtuku, ar ne.

6.  Noragėlių slėgio ir keitimo vertės kg vienu 
mygtuko paspaudimu išankstinis nuostatas. 
Noragėlių slėgis yra keičiamas mygtukais 
+/- pirmajame darbiniame puslapyje. 
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Mašinos duomenų 2 ekranas

2

4

1

3

Grįžti į Darbinį langą.

LED apšvietimo įjungimas ir išjungimas.

1.  Nesant greičio signalo, čia galima įjungti ava-
rinę programą. Tuomet yra sėjama fiksuotu 
greičiu.
 Jei negalima aktyvinti „ĮJ.“, reikia atjungti 
radaro jutiklį. Signalą taip pat galima naudoti 
veikimo tikrinimams mašinoje. 

2.  Čia galima keisti avarinės programos greitį. 
Dozatoriaus sukimosi greitis yra priderinamas 
prie nustatyto darbinio greičio. Todėl sėjant 
reikia tiksliai laikytis greičio. 

3.  Delsa galulaukėse
Iškeliant mašiną, reguliariais intervalais pasi-
girsta akustinis signalas, kai tik yra viršijama 
vėlinimo trukmė. Šio signalo trukmę nuo iškė-
limo iki įstatymo galima nustatyti daugiausia 
iki 99 sekundžių. 

4.  Esant grūdų skaičiaus nuokrypiams, viršijant 
arba nesiekiant nustatyto grūdų skaičiaus 
aliarmų ribų, informacijos eilutėje pasirodo 
įspėjamasis pranešimas. 
Čia galima prie šio įspėjamojo pranešimo 
įjungti arba išjungti akustinį įspėjimą (garso 
signalą).
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Javų parametrai
Čia yra įrašyti tam tikri nuostatai/
išankstiniai nuostatai įvairioms sėklų 
rūšims.

Šiuos išankstinius nuostatus tam tikromis aplin-
kybėmis reikia priderinti prie sėklų. 
Taip pat galima įrašyti savo nuostatus tam ti-
kroms sėklų rūšims su jų pavadinimu. 

Meniu Mašinos duomenys 1 pasirinkite javų rūšį, 
pavyzdžiui, kukurūzus. 
Puslapiuose Javų parametrai 1 ir Javų parametrai 2 
gamykliniai nuostatai yra rodomi mėlynai. 
Duomenis raudonoje skiltyje galima priderinti 
prie tam tikrų sėklų ir naudotojo apibrėžtų ko-
kybės reikalavimų.

Javų parametrai 1

Javų parametrai 1 - Cukriniai runkeliai ir sorgas

Visų verčių gamyklinių nuostatų at-
stata. 

Programinis mygtukas perjungti spra-
gų/susidvejinimų ir variacijos koefici-
ento rodmenį į sėklų srauto kontrolę. 
Šis nuostatas yra rekomenduojamas 
tada, kai neteisingai skaičiuoja grūdų 
jutikliai.
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Javų parametrų 1 ekranas

Aprašymai galioja visoms javų rūšims. Sojos ir 
sorgo atveju yra rodomi tik nuostatai 1–3. 
Vakuuminio slėgio rodmuo (7) yra rodomas tik 
tuo atveju, jei mašinoje yra įrengtas.

1
2
3
4
5

6

7

1.  Čia yra įvedamas grūdų skaičius per vieną 
dozavimo disko apsisukimą, taigi, skylių/
griovelių dozavimo diske skaičius. Išanksti-
nis nuostatas kukurūzams yra diskas su 21 
skyle. 
Keičiant dozavimo diską, reikia atitinkamai 
pakeisti vertę. Kitoms javų rūšims išankstiniai 
nuostatai ir diskai yra skirtingi.

2.  Čia yra įvedama apatinė leistinojo nuokrypio 
riba grūdų normos nuokrypiui procentais. 
Nesiekiant ribos, atitinkami stulpeliai tampa 
raudoni. 

3.  Čia yra įvedama viršutinė leistinojo nuokrypio 
riba grūdų normos nuokrypiui procentais. Vir-
šijant ribą, atitinkami stulpeliai tampa raudoni. 

4.  Variacijos koeficientas nurodo paskirstymo 
tikslumą. 
Kaip aliarmo riba kukurūzams yra iš anksto 
nustatyti 40%. Darbo metu vertė turi išlikti 
žemiau 30%. Esant vienodoms sėkloms 
ir geram mašinos nustatymui, yra galimos 
vertės žemiau 15%. 

5.  Čia yra įvedama aliarmo riba maksimalaus 
grūdų atstumo nuokrypiui cm.
Visose eilėse yra sumuojami paskutinės se-
kundės nuokrypiai, ir yra sudaroma vidutinė 
vertė. Viršijant čia įrašytą vertę, būsenos taš-
kas darbiniame lange yra rodomas raudonai. 

6.  Čia yra įrašomos aliarmų ribos susidvejini-
mams ir spragoms. Viršijant ribas, atitinkamų 
eilių stulpeliai tampa raudoni.

7.  Viršijant arba nesiekiant mbar išankstinių 
nuostatų, pasirodo įspėjamasis pranešimas. 
Vakuuminis slėgis įvairioms javų rūšims yra 
skirtingas. Esant aliarmui, reikia priderinti 
ventiliatoriaus sukimosi greitį ir patikrinti 
vakuuminio slėgio sistemą, ar nėra nesan-
darumų. 
Šis punktas yra rodomas tik tuo atveju, jei 
puslapyje Sąranka 2 ties Vakuuminio slėgio 
jutikliai buvo pasirinkta taip. 

Sėklų srauto kontrolė

Esant javų rūšims cukriniai runkeliai ir sorgas, 
papildomai pasirodo sėklų srauto kontrolės 
vaizdas.

Jei grūdų jutikliai negali teisingai skaičiuoti dėl 
prastų sąlygų, tokių kaip dulkės, svetimkūniai 
sėklose ar nevienodos sėklos, čia galima 
spragų ir susidvejinimų bei variacijos koeficiento 
rodmenį nustatyti sėklų srauto kontrolei. 
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Javų parametrų 2 ekranas

Čia galima keisti geltonos-žalios spalvos persi-
jungimo procentinę vertę šiems parametrams:
• Variacijos koeficientas (VK)
• Sėklos norma TG/ha
• Grūdų atstumas
Standartinis nuostatas yra 75%. Tai reiškia, 
kad, esant 75% įvesties, galinės ar aliarmo 
vertės, optiniai rodmenys jau persijungia iš žalių 
į geltonus. 
Tai vairuotoją turi įspėti, kad tam tikros vertės, 
kurios yra svarbios sėjimo kokybei, artėja prie 
aliarmo ribos. 
Vairuotojas turi pašalinti aliarmo pranešimo 
priežastį, kad vėl grąžintų vertes į žalią diapazoną.

Mano javai

Priklausomai nuo javų rūšies, taip pat gali keistis 
darbinių langų ekrano rodmenys. 
Esant poreikiui, galima įrašyti savo sėklų rūšis 
ar tų pačių javų grūdų dydžius, pavyzdžiui, Dideli 
kukurūzai arba Maži kukurūzai. 

Tuo tikslu sąraše reikia pasirinkti Mano javai 1-3. 

Paspauskite mygtuką „Javų parametrai“. 

 ¾ Paspauskite rankenėlę ir įveskite pavadinimą. 
Galiausiai pasirinkite OK, kad pritaikytumėte 
pavadinimą.

Po to reikia priderinti duomenis raudonoje 
skiltyje pagal Jūsų sėklas ar skirtingus sėjimo 
kokybės reikalavimus. 
Pakeisti duomenys yra įrašomi automatiškai. 

Paspaudus mygtuką „Gamyklinis 
nustatymas“, visi pakeitimai yra at-
šaukiami, ir yra naudojami duomenys 
mėlynoje skiltyje. 
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Technologinių vėžių valdymas
Technologinių vėžių valdymui (TVV) 
reikia per paleidimą arba duomenų ri-
tmo apskaičiavimui keitimą įvesti arba 
pakeisti reikiamus duomenis. 

2

4

1

3

5
6

1. Purškimo plotis 
 Čia yra įvedamas darbinis purkštuvo plotis. 

Jei technologinių vėžių valdymas nepagei-
daujamas, kaip purškimo plotį reikia įvesti „0“.

2. Traktoriaus tarpvėžė
 Čia yra įvedama priežiūros mašinos tarpvėžė. 

3. Pradinis lauko kraštas 
 Čia yra įvedama, ar sėti bus pradedama 

kairiajame, ar dešiniajame lauko krašte. 

4. Ritmo ilgis 
 Pagal įvesties vertes programa apskaičiuoja 

važiavimų skaičių, kol yra kartojamas ritmas. 
Dėl daugybės įėjimo kintamųjų čia taip pat 
gali būti rodomos labai didelės vertės. 

5. Esama vėžė
 Esama vėžė yra rodoma pirmajame darbi-

niame puslapyje tarp „TVV takelių“. Darbo 
pradžioje reikia pradėti nuo „1“. 

 Ties technologine vėže atjungtos eilės yra 
paslepiamos, o takeliai TVV simbolyje yra 
vaizduojami juodai. 

6. TV priedas
 Čia galima įvesti procentinę vertę, kuria turi 

būti padidinama sėklos norma eilėse šalia 
važiavimo takelių. 

 To pasekmė yra tai, kad kairėje ir dešinėje 
šalia važiavimo takelių yra beriama daugiau 
sėklų. 

Likutinių kiekių apskaičiavimas

Šia funkcija yra apskaičiuojama, kokią kelio 
atkarpą ir plotą dar galima apdirbti su bake 
esančiomis sėklomis. 

Tam, kad galima būtų teisingai atlikti apskaičia-
vimą, reikia prieš darbo pradžią įvesti esamą 
bako talpą.

Likutinių kiekių apskaičiavimą galima aktyvinti 
arba pasyvinti kiekvienam bakui. 

Likutinių kiekių apskaičiavimo rodmuo
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Kad įvesti sąrankos duomenis, reikia 
atverti puslapį Sąranka 1. Tuo tik-
slu palaikykite nuspaustą mygtuką 
Mašinos sąranka apie 5 sekundes.

Čia yra įvedami pagrindiniai mašinos duomenys.

Pradžia

5 sek.

Mašinos sąranka
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Sąranka 1

2

4

8
9

10

1

3

5
6

7

Grįžti į puslapį Mašinos duomenys.

Toliau į kitą puslapį.

Trąšų srauto kontrolės sistemos są-
rankos nuostatai, jei trąšų kontrolės 
punkte buvo pasirinkta parinktis „taip“.
Šia tema skaitykite skirsnį Trąšų srauto 
kontrolė.

Meniu Vykdomojo variklio programavimas, 
jei punkte Vienos pusės atjungimo funkcija 
buvo pasirinkta parinktis LIN 2016.

1.  Mašinos modelio pasirinkimas
Drille arba Maestro. Programinė įranga yra 
parengta abiems mašinoms. 

2.  SOD centrinis bakas („Seed on Demand“)
Naudojant „Maestro CC“ ne, naudojant „Ma-
estro SW“ SOD 1x arba SOD 2x (priklausomai 
nuo įrangos). 

3.  Reguliuojama ašis
Šis punktas yra rodomas tik naudojant „Ma-
estro“ 16, 24, 32 ir 36 SW. 

4.  Atskiras trąšų įterptuvas
Šia tema skaitykite skirsnį Trąšų įterptuvo sąranka.

5.  Noragėlių slėgio nustatymas
Noragėlių slėgio reguliavimo 

būdas
Nuostatas 
terminale

rankinis ne

elektrinis
Bucher
Hydac

Ar reikia pasirinkti Bucher, ar Hydac, priklauso 
nuo sumontuoto hidraulinio bloko.

6.  Dozatorius 1 
Trąšų skleidimui čia reikia pasirinkti trąšų 
rūšį kietosios, skystosios arba Micro. Renkantis 
skystąsias trąšas, reikia vadovautis skirsniu 
Skystosios trąšos.

7.  Dozatorius 2
Čia, priklausomai nuo mašinos įrangos, reikia 
pasirinkti be, kietosios arba Micro. 

8.  Vienos pusės atjungimo funkcija
Yra parinktys ne, LINAK ir LIN2016. 
LIN2016 reikia pasirinkti tuo atveju, jei yra 
įrengtas naujasis vienos pusės variklis. 
Šis variklis, priešingai nei LINAK, nebeturi 
vidurinės padėties signalo jutiklio, dėl ko šį 
variklį reikia sukalibruoti, žr. Vykdomojo variklio 
programavimas. 

9.  Trąšų kontrolė
Jei yra įrengta trąšų srauto kontrolės sistema, 
yra pasirenkama taip, priešingu atveju ne.
Dėl tolesnių nustatymų, susijusių su trąšų 
srauto kontrole, skaitykite skirsnį Trąšų srauto 
kontrolė.

10.Detalus rodinys
Esant ne, pirmajame darbiniame puslapyje 
yra rodoma mažiau informacijos. 
Galima išjungti įvairią informaciją ir analizes, 
leidžiančias daryti išvadas apie sėjimo tikslu-
mą. Yra rodomas numatytasis/faktinis pasėtų 
grūdų nuokrypis. Spragų ir susidvejinimų ro-
dmuo, o kartu ir atskirų eilių analizė išnyksta.
Esant javų pasirinkimui Soja arba Sorgas, šis 
rodmuo yra pasirenkamas automatiškai.
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Trąšų įterptuvo sąranka

Visuose „Maestro SW“, kuriuose yra įrengti 
vienadiskiai noragėliai, reikia sąrankos skyriuje 
vertę Atskiras trąšų įterptuvas nustatyti į padėtį taip.
Antrajame darbiniame lange pasirodo progra-
minis mygtukas. Jį aktyvinus, galima atitinkamu 
hidrauliniu valdymo prietaisu rankiniu būdu 
reguliuoti trąšų įterptuvą, kad būtų galima aliu-
mininiais spaustukais suderinti įterptuvo padėtį. 

Sąranka 1 - Atskiras trąšų įterptuvas

Šiuo programiniu mygtuku galima 
rankiniu būdu reguliuoti atskirą trąšų 
įterptuvą. 

Programinis mygtukas rankiniu būdu reguliuoti trąšų 
įterptuvą

Kitoks vaizdavimas „Maestro CC“

„Maestro CC“ nėra punkto Reguliuojama ašis.

Vietoj to yra punktas Hidraulinis blokas, kuriam 
yra šios sąrankos parinktys.

Ne – mašinose, kurios nėra skleidžiamos. 
Skleidimas – skleidžiamose mašinose be žen-
klintuvo. 
Takelis – visose mašinose, kuriose yra įrengtas 
ženklintuvas. 
Ženklintuvus valdo kompiuteris, ir jie visada 
yra hidrauliniu būdu susieti su funkcija Mašinos 
pakėlimas. Ženklintuvų veikimo principas yra 
nustatomas ekrane.
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Vykdomojo variklio 
programavimas

Programinis mygtukas judinti vienos 
pusės sklendę važiavimo krypties 
atžvilgiu į dešinę.

Programinis mygtukas judinti vienos 
pusės sklendę važiavimo krypties 
atžvilgiu į kairę.

Mygtukas Programavimas pritaikyti ati-
tinkamas padėtis.

Vienos pusės sklendė yra judinama rankiniu 
būdu programiniais mygtukais.

 ¾ Įvesties rėmelį (rodyklė) visada nustatykite 
į padėtį, kuri turi būti programuojama, ir pa-
spausdami pasirinkite padėtį. Esama vertė ir 
pasirinkta padėtis, kuri turi būti programuoja-
ma, yra pilkame fone. Priešingu atveju padėtis 
neįrašoma.

 ¾ Judinkite sklendę į simboliu pavaizduotą pusę.
 ¾ Jei vienos pusės sklendė važiavimo krypties 
atžvilgiu yra iš kairės, mašina sėja dešinėje, 
ir atvirkščiai. 
Jei vienos pusės sklendė yra per vidurį, sėja 
visa mašina. 

 ¾ Pritaikykite vertę mygtuku Programavimas.
 ¾ Judinkite sklendę į kitą pusę. 
 ¾ Pritaikykite vertę mygtuku Programavimas.
 ¾ Analogiškai sukalibruokite vidurinę sklendės 
padėtį.

Skystosios trąšos
Jei mašina turi įrengtą skystųjų trąšų įrenginį, 
lange Sąranka 1, punkte Dozatorius 1, reikia pasi-
rinkti parinktį skystosios. 

Lange „Sąranka 4“ reikia nustatyti skystųjų trąšų 
kalibravimo koeficientą 45 impulsai/litrą. 

Sąranka 4 - Kalibravimo koeficiento įvestis

Kalibravimo vertę reikia priderinti prie skystųjų 
trąšų konsistencijos. Žr. Tiesioginė įvestis naudojant 
skystąsias trąšas. 
Čia įveskite pageidaujamą skleidžiamą kiekį l/ha.
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Programinis mygtukas - Skleidžiami kiekiai (rodyklė)

Sėjimo metu galima paspausti dozatorių progra-
minį mygtuką ekrano apačioje, kairėje. 
Mygtukas rodomas žaliame fone, ir yra rodomi 
kietųjų ir skystųjų trąšų dozavimo kiekiai. 

Mėlyni stulpeliai rodo skleidimui įjungtus elek-
tromagnetinius vožtuvus. 

Aktyvių elektromagnetinių vožtuvų rodmuo

Jei yra atjungiamas šeštadalis eilių, automatiškai 
taip pat yra uždaromas vienas elektromagnetinis 
vožtuvas. 

Eilių ir elektromagnetinio vožtuvo atjungimas

Spalvotas rodmuo pasikeičia iš mėlynos į fono 
spalvą.
Apie skystųjų trąšų įrenginio tikrinimą skaitykite 
skirsnį Skystųjų trąšų testavimo funkcija.
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6.  Skirtuminis slėgis
Visose mašinose, kuriose yra įrengtas slėgi-
nis bakas, yra įrengiama skirtuminio slėgio 
relė, kuri kontroliuoja viršslėgį bake.
Kad galima būtų naudoti kontrolės sistemą, 
reikia sąrankos skyriuje, punkte Skirtuminis 
slėgis, pasirinkti parinktį taip. 
Jei slėgis bake nukrinta per daug, pasirodo 
įspėjamasis pranešimas. 
Reikia patikrinti, kuriame bake įvyko slėgio 
kritimas. 

7.  ECU/ECU2-BUS
Čia galima nustatyti eilių variklių magistralės 
spartą bodais. 
„Maestro“, kuriuose šoninės sąvaros su-
skleidžiant yra padedamos ant bako, reikia 
nustatyti 125 kB.
Visiems kitiems „Maestro“ reikia nustatyti 
250 kB.
Pakeitus spartą bodais, reikia iš naujo paleisti 
darbo kompiuterį, tik tada pakeitimai taps 
veiksmingi. 

8.  ContourFarming 
Ši funkcija yra prieinama tik „Maestro“, ku-
riuose šoninės sąvaros suskleidžiant yra 
padedamos ant bako. 
Šia tema skaitykite skirsnį Contour Farming.

9.  Radaro padėtis
Šis meniu punktas pasirodo tik tuo atveju, jei 
yra naudojama „Contour Farming“. 
Šia tema skaitykite skirsnį Contour Farming.

Sąranka 2

1
2
3
4
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6
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9

1.  Pageidaujant svarbiausia sėjimo informa-
cija papildomai gali būti rodoma viršutinėje 
ekrano srityje. Tuomet, atveriant kitą langą, 
ši informacija lieka matoma. 

2.  Papildomų mygtukų pasirinkimas
Čia galima sukonfigūruoti programinių myg-
tukų priskirtis darbiniame puslapyje. Šis pus-
lapis tuomet yra nustatomas priešais pirmąjį 
darbinį puslapį, ir rodo naudotojo nustatytą 
funkcijų pasirinkimą. 

3.  JD Split Screen
Tik „John Deere“ terminalams, kuriuose gali-
ma padalinti ekraną, kad pateikti traktoriaus ir 
sėjamosios valdymą viename rodinyje. 

4.  Vakuuminio slėgio jutiklis
Jei mašina turi įrengtą elektroninį vakuuminio 
slėgio indikatorių, reikia pasirinkti taip. 
Jei mašina turi įrengtą manometrą, reikia 
pasirinkti ne.

5.  TC Multi Produkt
Jei turi būti įvairiai skleidžiami ir valdomi keli 
produktai, reikia pasirinkti nuostatą taip.
Prieš naudojant „TC Multi Produkt“, reikia 
patikrinti, ar naudojamas terminalas leidžia 
šią funkciją.
Šia tema skaitykite tolesnį skirsnį „Section 
Control“ (SC) ir „Variable Rate“ (VR) keliems pro-
duktams.
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Sąranka 3

1
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1.  Eilių skaičius
Įveskite mašinos eilių skaičių.

2.  Atstumas tarp eilių
Įveskite atstumą tarp eilių cm.

3.  Darbinis plotis
Darbinis plotis įrašomas automatiškai.

4.  Aktyvios eilės
Galima atjungti aktyvias eiles.

Meniu atjungti aktyvias eiles. 

5.  Eilių atjungimas
Čia yra nustatomas skaičius eilių, kurias ga-
lima rankiniu būdu atjungti darbiniame lange. 
Kiekvienu mygtuko paspaudimu galima čia 
nustatytą eilių skaičių atjungti iš išorės į vidų. 

6.  Ankstinimo trukmė
Vienu rotoriaus funkcinio mygtuko paspau-
dimu pirmajame darbiniame puslapyje jis 
sukasi tiek, kiek čia įrašyta ties ankstinimo 
trukme. Mygtuką dar kartą paspaudus per 
ankstinimo trukmę, rotorius vėl sustoja. 
Kompiuteris perima reguliavimą, vos tik per 
ankstinimo trukmę gauna greičio signalą.

7.  Sėklų tiekimas
Čia galima nustatyti atskirų grūdų dozatorių 
tiekimo sukimosi greitį. Funkcija yra skirta, 
pavyzdžiui, laukų kampų apsėjimui. Gamy-
kloje nustatytas sukimosi greitis yra 0 1/min.

8.  Trąšų tiekimas
Čia galima nustatyti trąšų dozatoriaus tiekimo 
sukimosi greitį. Funkcija yra skirta, pavyz-
džiui, laukų kampų apsėjimui. Nustatytas 
sukimosi greitis yra 15 1/min.

9.  PowerPack yra
„PowerPack“ yra pasirinktis, skirta „Maestro 
16/24/32/36 SW“. 
Be „PowerPack“ reikia pasirinkti ne. Su „Po-
werPack“ reikia pasirinkti taip. 
„PowerPack“ sukimosi greičius galima per-
žiūrėti puslapyje Darbinis langas 2. Šia tema 
skaitykite skirsnį „PowerPack“. 
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Aktyvių eilių ir jutiklių atjungimas

Visų išjungtų funkcijų aktyvinimas iš 
naujo.

Atskirų eilių pasirinkimas.

Atskirų grūdų dozatoriaus išjungimas.

Grūdų jutiklio išjungimas.

Abiejose skiltyse yra rodomos atitinkamų doza-
vimo variklių ir grūdų jutiklių būsenos.

Jei atskirų grūdų dozatorius arba grūdų jutiklis 
yra įjungtas, yra rodomas 1, jei atskirų grūdų 
dozatorius arba grūdų jutiklis yra išjungtas, yra 
rodomas 0. 

Skirtingas galimybes galima naudoti, pavyzdžiui, 
specialiais naudojimo atvejais arba specialioms 
kultūroms. 

 NUORODA

Ypač atsižvelkite į nustatymų poveikius. 
Galima pakeisti grūdų atstumą, atstumą tarp 
eilių arba darbinį plotį. 
Gali prireikti sureguliuoti ženklintuvus arba už-
daryti trąšų žarnas. 

Grūdų jutiklio išjungimas
 ¾ Rodyklių mygtukais pasirinkite atitinkamą eilę.
 ¾ Išjunkite grūdų jutiklį. Lange pasirodo 0, 
stulpeliniame rodmenyje ši eilė yra rodoma 
raudonai.

Grūdų jutiklis išjungtas

Toliau sėjama normaliai. Tik kontrolės ir skai-
čiavimo funkcijos yra išjungtos. 
Išjungta skaičiavimo funkcija turi poveikį keliems 
rodmenims. 
• Bendrajame grūdų skaitiklyje lange Rezultatų 

puslapis 1 nėra grūdų, kurie nėra skaičiuojami.
• Lange „Rezultatų puslapis 2/3“, atskirų eilių 

analizėje, nėra šių grūdų. 
• Likutinių kiekių rodmuo neberodomas tei-

singai, kadangi šie grūdai nėra priskiriami 
išbertiems grūdams. Taigi, bake yra mažiau 
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grūdų, nei rodoma. 

Dozavimo pavaros būsena
Atskirų grūdų dozatoriams galima nustatyti 
įvairias būsenas.

Būsena Reikšmė
0 Atskirų grūdų dozatorius iškonfigūruotas
1 Standartinis režimas
2 Atskirų grūdų dozatorius pasyvintas

Vos tik nustatoma dozavimo pavaros būsena 
0 arba 2, automatiškai nustatoma grūdų jutiklio 
būsena 0.

Dozavimo pavaros iškonfigūravimas - 
būsena 0
Vos tik iškonfigūruojama dozavimo pavara, 
lange pasirodo 0. 
Darbinio lango ekrane, abiejose eilės stulpelio 
pusėse, pasirodo raudonas X. 

Dozavimo pavara išjungta

Apskaičiavimui darbinis plotis išlieka toks pat. 
Grūdų atstumas sumažėja, kadangi dabar, esant 
tam pačiam darbiniam pločiui, grūdų skaičius į 
hektarą paskirstomas į mažiau eilių. 

Dozavimo pavaras taip pat galima išjungti ir per 
mašinos vidurį.
Dozavimo pavaros pasyvinimas - būsena 2
Dozavimo pavaras galima pasyvinti tik iš išorės 
į vidų.

 ¾ Pasirinkite eilę 1 arba 8 ir išjunkite atskirų 
grūdų dozatorių, du kartus paspausdami ati-
tinkamą programinį mygtuką. 
Eilės darbiniame lange yra pažymimos rau-
donu X per vidurį. 

Dozavimo pavara pasyvinta

Sugedus dozavimo varikliui per mašinos vidurį, 
jį galima pakeisti dozavimo varikliu iš išorinės 
eilės. Kad būtų galima toliau dirbti, reikia pasy-
vinti išorinės eilės dozavimo pavarą.
Šiuo atveju reikia atminti, kad mašina dabar 
dirba asimetriškai, ir kad reikia iš naujo nustatyti 
ženklintuvus. 

Darbinis mašinos plotis yra sumažinamas pagal 
pasyvintas eiles. Tai turi įtakos ploto apskaičiavi-
mui bei Task Controller ir Section Control funkcijoms.
Trąšų norma yra sumažinama pagal darbinį plotį. 

 ¾ Rankiniu būdu uždarykite trąšų žarnas pa-
skirstymo bokšte, priešingu atveju mažesnė 
trąšų norma toliau bus paskirstoma visam 
darbiniam pločiui. 
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2.  Kalibravimo koeficientas
Čia yra įrašomas per trąšų normos nustatymo 
bandymą rastas svoris gramais per apsisu-
kimą. Kalibravimo koeficientą galima įvesti ir 
tiesiogiai kaip normos nustatymo vertę. Šia 
tema reikia skaityti skirsnį Normos nustatymo 
bandymo tiesioginė įvestis. 

3.  Trąšų variklis
Čia yra nurodomas trąšų variklio pavaros 
tipas. Galima rinktis hidraulinį arba elektrinį. 

Sąranka 5

 ¾ Sąrankos puslapyje 5 teisingai nustatykite 
padargo geometriją. 

Rodomų dozatorių skaičius priklauso nuo ma-
šinos sąrankos. 

Virš schematiškai pavaizduoto sėklų arba trąšų 
bėgio yra rodomas atitinkamas dozatorius. 
Kadangi tai yra scheminis vaizdas, sėklų arba 
trąšų bėgių išdėstymo eilės tvarka neprivalo 
sutapti su faktiniais tiekimo taškais.

Sąranka 4

1

2
3

Šiais programiniais mygtukais galima 
atverti trąšų dozatorių 1 arba 2 nor-
mos nustatymo meniu. 

Papildomas mygtukas
Šiam mygtukui galima priskirti 
įvairias funkcijas, ir jis yra rodomas 
kaip programinis mygtukas Darbinia-
me puslapyje 1.
Šia tema skaitykite skirsnį Papildomo 
mygtuko pasirinkimas.

1.  Sumažinti traktoriaus sekcijas
Sumažinti traktoriaus sekcijas reikia aktyvinti 
naudojant terminalus, kurie palaiko mažiau 
dalinių pločių, nei mašina iš viso turi eilių ir 
trąšų dalinių pločių.
Čia galima keisti prieinamų dalinių pločių 
traktoriuje arba terminale skaičių.
Pasirinkus ne, kiekviena eilė yra perjungiama 
kaip atskiras dalinis plotis. 
Pasirinkus taip, reikia papildomai atsižvelgti į 
nuostatą punkte TC Multi Produkt.
Jei ši vertė yra nustatyta į padėtį ne, eilės yra 
suskirstomos į daugiausia 16 dalinių pločių. 
Jei ši vertė yra nustatyta į padėtį taip, eilės yra 
suskirstomos į 6 dalinius pločius.
Ši parinktis reikalinga tam, kad Section Con-
trol režimas su „John Deere“ terminalu 2630 
veiktų ir esant Multi-Produkt. 
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Sąranka 6

1
2

3

4

5

Šiuo programiniu mygtuku yra pasie-
kiamas 100 metrų atkarpos nuvažiavi-
mo meniu. Šia tema skaitykite skirsnį 
100 metrų atkarpos nuvažiavimas.

Šiuo programiniu mygtuku yra pasie-
kiamas potenciometro kalibravimo 
meniu, iškeliant „Maestro“ su dviejų 
ir trijų kompiuterių sistema. Šia tema 
skaitykite skirsnį Potenciometro kalibravi-
mas („Maestro SW“). 

Ši funkcija yra numatyta tik HORSCH 
techninės priežiūros tarnybai.

1.  km/h – greičio šaltinis sėjamajai.
Greičio signalo pasirinkimas. Galima rinktis 
šias parinktis:
Impulsai – gamyklinis nuostatas sėjamosioms 
su 6–24 eilėmis.
Traktoriaus radaras – parinktis naudoti greičio 
signalą iš padargo radaro jutiklio, jei yra. 
Traktoriaus ratas – parinktis naudoti traktoriaus 
greičio signalą, jei yra.
GPS – parinktis naudoti greičio signalą per 
GPS, jei yra. Tuo tikslu ISOBUS turi būti 
greičio signalas pagal standartą J1939. 
Radaras į CAN – gamyklinis nuostatas sėjamo-
sioms su daugiau kaip 24 eilėmis. Specialiai 
reikia mašinoms su 32 arba 36 eilėmis.

2.  Impulsai/min
Impulsai turi prasmę tik tuo atveju, jei kaip 
greičio šaltinis buvo pasirinktas Radaras arba 
Radaras į CAN.
Greičiui reikia įrašyti 100 metrų atkarpos im-
pulsus. Įvestis yra apskaičiavimo pagrindas 
greičio rodmeniui, ploto apskaičiavimui ir 
sėklų ir trąšų normos reguliavimui. Todėl ji 
turi būti tiksli. Dėl tikslios įvesties reikia per 
paleidimą ir per vėlesnius tikrinimus nuva-
žiuoti 100 metrų ilgio atkarpą. Žr. 100 metrų 
atkarpos nuvažiavimas.

3.  Apatinės ir viršutinės ribinės vertės sukimosi 
greičio kontrolei ir atitinkamos vertės impul-
sais/apsisukimą „Seed on Demand“ ventilia-
toriui (tik „Maestro SW“) įvestis.

4.  Apatinės ir viršutinės ribinės vertės sukimosi 
greičio kontrolei ir atitinkamos vertės impul-
sais/apsisukimą trąšų ventiliatoriui įvestis.

5.  Apatinės ir viršutinės ribinės vertės sukimosi 
greičio kontrolei ir atitinkamos vertės impul-
sais/apsisukimą vakuuminio slėgio ventilia-
toriui įvestis.
Vakuuminio slėgio ventiliatoriai yra reikalingi 
atskirų grūdų dozavimo funkcijai. 
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Potenciometro kalibravimas 
(„Maestro SW“)

Potenciometrą reikia sukalibruoti po remonto 
arba nustatymo darbų.

Potenciometrą reikia sukalibruoti 0° ir 90°. 
Jei šis derinimas neatliekamas arba atliekamas 
neteisingai, gali atsirasti klaidų sėjimo metu arba 
pažeidimų skleidžiant mašiną. 

Šiuo programiniu mygtuku yra patvir-
tinama 0° žyma.

Šiuo programiniu mygtuku yra patvir-
tinama 90° žyma.

1 2

Potenciometro kalibravimas

1   0° žyma
2   90° žyma

Jutiklis valdo darbinį signalą iškeliant ir nulei-
džiant mašiną. 
Išskleidžiant ir suskleidžiant, jutiklis valdo ir at-
blokuoja atskiras pakopas arba toliau nurodytas 
funkcijas. 

 NUORODA

Jei yra būtinas potenciometro kalibravimas, 
kreipkitės į savo HORSCH prekybininką.

100 metrų atkarpos nuvažiavimas

 ¾ Kad paleistumėte kalibravimą, paspauskite 
programinį mygtuką Šviesoforas. Pasirodo 
toliau pateikiamas meniu vaizdas. 

 ¾ Važiuokite traktoriumi. Impulsai yra kartu 
skaičiuojami ir rodomi.

 ¾ Ties 100 metrų žyma sustokite.
 ¾ Patvirtinkite impulsus (apie 9700) OK mygtu-
ku. Vertė yra įrašoma ir naudojama visiems 
kitiems apskaičiavimams. 
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Papildomų mygtukų 
pasirinkimas
Papildomų mygtukų pasirinkimu galima indi-
vidualiai sukonfigūruoti programinių mygtukų 
išdėstymą pirmajame darbiniame puslapyje. 
Šis ekrano puslapis tuomet yra nustatomas 
priešais pirmąjį darbinį puslapį, ir yra rodomas 
su individualiu funkcijų pasirinkimu. 

Nustatymas
 ¾ Puslapyje Sąranka 2, punkte Papildomų mygtukų 
pasirinkimas pasirinkite parinktį taip.

 ¾ Rodyklės mygtuku verskite iki paskutiniojo 
sąrankos puslapio. 
Pasirodo esama darbinio puslapio sąranka. 

Išdėstymo keitimas ir funkcijų priskyri-
mas iš naujo
Toliau pateikiamame pavyzdyje reikia pakeisti 
eilių atjungimo programinį mygtuką (rodyklė).

Darbinis puslapis 1 - Pradinė sąranka

 ¾ Nukreipkite pasirinkimo rėmelį virš funkcijos, 
kurią reikia pakeisti kita funkcija, ir patvirtinkite 
pasirinkimą.

Keistinos funkcijos pasirinkimas

Pasirodo visų prieinamų funkcijų sąrašas.

Prieinamų funkcijų sąrašas

 ¾ Pasirinkite ir patvirtinkite pageidaujamą funkciją. 
Pasirinktas programinis mygtukas pakeičia 
ankstesnį valdymo elementą. 

Darbinis puslapis 1 - Individuali sąranka

 ¾ Šiuos veiksmus kartokite tol, kol pirmajame 
darbiniame puslapyje bus prieinamos visos 
pageidaujamos funkcijos.
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Pasirenkamų programinių mygtukų 
funkcijos

Su eilėmis susijusio spragų/susidve-
jinimų rodmens perjungimas pasėtų 
grūdų numatytojo/faktinio nuokrypio 
rodymui.

Technologinė vėžė plius
Jei programiniu mygtuku Technologinės 
vėžės sustabdymas buvo pertrauktas eilių 
skaičiavimas, ir yra būtina ritmo inter-
vale pridėti takelius, reikia paspausti 
šį programinį mygtuką. 
Žr. skirsnį Darbinis langas - 2 puslapis.

Technologinė vėžė minus
Jei yra būtina ritmo intervale atimti 
takelius, pavyzdžiui, jei mašina buvo 
pakelta per klaidą, reikia paspausti šį 
programinį mygtuką. 

Rankinis dozatoriaus paleidimas. 
Žr. skirsnį Darbinis langas - 1 puslapis.

Stulpo režimas
Šiuo programiniu mygtuku yra išjun-
giama hidraulinė funkcija Pakėlimas. 
Aktyvinant valdymo prietaisą, yra 
valdomas tik ženklintuvas.

Funkcija Pakėlimas/nuleidimas.

Vandens duobės režimas
Pasitelkus šią funkciją, mašiną galima 
šiek tiek pakelti, esant minkštoms 
žemėms. 
Darbinis signalas nėra pertraukiamas, 
o technologinė vėžė nėra toliau per-
jungiama. 

Abu ženklintuvai yra pakeliami arba 
nuleidžiami su mašina.

Pakeliant arba nuleidžiant mašiną, yra 
aktyvinamas tik kairysis ženklintuvas.

Pakeliant arba nuleidžiant maši-
ną, yra aktyvinamas tik dešinysis 
ženklintuvas.

Pakaitinis režimas
Abu ženklintuvai yra pakeliami arba 
nuleidžiami pakaitomis. 
Tai yra režimas įprastiniam sėjimo 
darbui. 

Sėklų ir trąšų išeigos duomenys 
Žr. skirsnį Rezultatai.

Sėklų / trąšų normos reguliavimas.
Jei numatytasis kiekis buvo reguliuo-
jamas programiniais mygtukais -% 
arba +%, programiniu mygtuku 100% 
vėl galima perjungti atgal nustatytą 
numatytąjį kiekį.

Į srovės ir sukimosi greičio matavimą.
Žr. skirsnį Atskirų grūdų dozatorių srovės 
rodmuo.

Dozatoriaus 1 aktyvinimas/pasyvinimas.

Į skystųjų trąšų dozatoriaus normos 
nustatymo meniu.

Dozatoriaus 2 aktyvinimas/pasyvinimas.

Technologinės vėžės sustabdymas
Programinis mygtukas pertraukti tech-
nologinių vėžių ritmą. Eilės nėra kartu 
skaičiuojamos tol, kol iš naujo paspau-
džiamas programinis mygtukas.

Ženklintuvo puslapio atvėrimas. 

Funkcija Sėjimo pertrauka arba Lauko kelio 
pervažiavimas.
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Lauko kelio pervažiavimo funkcija
Ši funkcija yra skirta tam, kad galima būtų ma-
šiną iškelti ir vėl nuleisti neaktyvinant technolo-
ginės vėžės arba ženklintuvo. 
Vieną kartą iškėlus ir vėl nuleidus, ši funkcija vėl 
savaime išsijungia. 
Dar kita sąrankos parinktimi galima nustatyti, ar 
dozavimo procesas bus pertraukiamas iš karto 
paspaudus programinį mygtuką, ar tik iškeliant 
mašiną. 

Šio programinio mygtuko nėra pagrindinėje 
mašinos sąrankoje, jį reikia pasirinkti papildo-
mų mygtukų pasirinkimui arba kaip papildomą 
mygtuką. 

Papildoma pasirinkimo galimybė esant papildomų 
mygtukų pasirinkimui

Papildomo mygtuko 
pasirinkimas

Vietoje papildomo mygtuko galima 
pasirinkti kitą funkciją iš sąrašo pus-
lapyje Sąranka 4. 

Darbinis langas su papildomu mygtuku

Sąranka 4

 ¾ Pasirinkite ir patvirtinkite laukelį Papildomas 
mygtukas (rodyklė).

Pasirodo sąrašas pasirinkti papildomą funkciją. 

Papildomo mygtuko pasirinkimas

 ¾ Apie galimas funkcijas skaitykite skirsnį Pasi-
renkamų programinių mygtukų funkcijos.
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Papildoma įranga

ContourFarming
Ši funkcija yra prieinama tik „Maestro“, kuriuose 
šoninės sąvaros suskleidžiant yra padedamos 
ant bako. 
ContourFamirng yra atskirų eilių sukimosi greičio 
reguliavimas posūkiuose.
Dėl skirtingų atskirų grūdų dozatorių sukimosi 
greičių augalų atstumas net ir posūkiuose visose 
eilėse išlieka pastovus. 

Funkcija yra aktyvinama meniu Sąranka 2.

Sąranka 2

Toliau pateikiamoje lentelėje yra nurodytos ga-
limos sąrankos parinktys, kurios yra prieinamos 
punkte ContourFarming, ir trumpas atskirų parink-
čių paaiškinimas.

Parinktis Paaiškinimas
ne Parinktis nėra sukonfigūruota/aktyvinta.
taip Parinktis yra sukonfigūruota ir gali būti 

naudojama.
Pirminė 
įranga

Kabelių pynė parinkčiai yra įrengta 
mašinoje. 

Radaro padėtis
Radaro padėties meniu punktas pasirodo ekra-
ne, jei yra naudojama ContourFarming. 

 ¾ Įveskite radaro jutiklio atstumą iki tolimiausios 
išorinės eilės vidurio.
Atstumas mašinos vidurio kryptimi yra įveda-
mas su teigiamu ženklu, atstumas į išorę – su 
neigiamu ženklu. 

Radaro nuostatai
Jei sąrankoje buvo aktyvintas „ContourFarming“, 
puslapyje Mašinos duomenys 3 pasirodo šis apž-
valginis langas.

Mašinos duomenys 3

Langas yra skirtas kalibruoti jutiklius ir tikrinti 
sistemą. 
Yra rodomi atitinkamo radaro jutiklio impulsai, 
greitis km/h bei vidutinis apskaičiuotas greitis 
ant sėjimo bėgio. 

Priekinį, vidurinį radarą reikia sukalibruoti kaip 
paprastai. Šia tema skaitykite skirsnį 100 metrų 
atkarpos nuvažiavimas.
Abu jutikliai ant sėjimo bėgio yra kalibruojami 
automatiškai. 
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„PowerPack“
„PowerPack“ yra reikalingas tada, kai traktorius 
negali patenkinti mašinos srovės poreikio. 
Jį iš esmės sudaro generatorius ir hidraulinis 
variklis. Variklis yra varomas traktoriaus darbo 
velenu.

„PowerPack“ sukimosi greičio kontrolei reikia 
meniu Sąranka 3 punkte PowerPack yra pasirinkti 
parinktį taip.

Apatinėje ekrano srityje tuomet yra rodoma ap-
atinė ir viršutinė „PowerPack“ sukimosi greičio 
riba bei atitinkami impulsai. 

Sąranka 3 esant „PowerPack“

LED darbinis apšvietimas 

Šios valdymo funkcijos automatiškai pasirodo 
mašinos duomenų skyriuje, jei yra prijungtas 
LED darbinis apšvietimas. 

Mygtukais + ir - galima pakopomis reguliuoti LED 
apšvietimo ryškumą. 

Programiniu mygtuku apšvietimas yra įjungiamas 
ir išjungiamas. 
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Trąšų srauto kontrolė
Trąšų srauto kontrolės sąranka

Jei buvo pasirinkta trąšų srauto 
kontrolė, šis programinis mygtukas 
pasirodo puslapyje Sąranka 1.
Programiniu mygtuku yra pasiekiama 
trąšų srauto kontrolės sąranka.

 ¾ Kiekvienam kontūrui pasirinkite jutiklių skaičių 
ir terpės tipą.

Kontūrų ir jutiklių skaičius 

Trąšų arba mikrogranulių pasirinkimas

Jautrumo nustatymas
Šiuo programiniu mygtuku galima iš 
puslapio „Mašinos duomenys 1“ pa-
siekti trąšų srauto sistemos jautrumo 
nustatymą.

Mašinos duomenų puslapyje galima mygtukais 
+ ir - nustatyti trąšų srauto kontrolės jautrumą. 
Skleidžiant skirtingas terpes, yra reikalingi skirt-
ingi nustatymai. 

Trąšų srauto jutiklių jautrumo nustatymas 
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Būsenos kontrolė
Šiuo programiniu mygtuku galima 
iš puslapio „Mašinos duomenys 
1“ pasiekti trąšų srauto sistemos 
Būsenos kontrolę.

Jautrumo nustatymo puslapyje galima progra-
miniu mygtuku (rodykle) slinkti į kitą puslapį.

Trąšų srauto jutiklių jautrumo nustatymas

Čia vyksta atskirų jutiklių būsenos užklausa.

Pasitelkus testavimo funkciją, yra 
atstatomos jutiklių vertės, ir galima 
patikrinti veikimą.
Trąšų srautą galima imituoti rankiniu 
būdu. Reikia patikrinti atitinkamą 
būseną. 

Kiekvieno jutiklio veikimas yra vaizduojamas 
apskritimu, kuris yra arba raudoname, arba 
žaliame fone.

Kontūro spalva žalia raudona
Srautas aptiktas? taip ne
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„Section Control“ (SC) 
ir „Variable Rate“ (VR) 
keliems produktams
Kad galima būtų naudoti funkcijas „Section 
Control“ ir „Variable Rate“, turi būti išpildyti šie 
reikalavimai:
• „ME Touch 1200“, kurio programinės įrangos 

versija 02.03.13 arba naujesnė, arba kitas 
terminalas, kuris palaiko šią funkciją.

• „E-Manager“ darbo kompiuteris, kurio 
programinės įrangos versija 10.00.1.

• Turi būti užduoties duomenys teisingu failo 
formatu, pavyzdžiui, iš lauko registro. 

Reikia atlikti šiuos nustatymus:
• Turi būti aktyvinta sąrankos parinktis TC Multi 

Produkt.

• Reikia teisingai nustatyti padargo geometriją. 
Rodomas dozatorių skaičius priklauso nuo 
mašinos sąrankos.

 ¾ Atverkite langą Mašinos duomenys 2.

Šiuo programiniu mygtuku yra atveria-
mi „Task Controller“ nuostatai.

Nuostatuose galima kiekvienai sukonfigūruotai 
dozavimo sistemai pasirinkti, ar Section Control 
ir/arba Variable Rate turi būti valdomi atskirai. 
Section Control yra aktyvi tik tuo atveju, jei ties atitin-
kamu dozatoriumi yra pažymėtas punktas TC-SC, 
Variable Rate yra aktyvi tik tuo atveju, jei ties atitin-
kamu dozatoriumi yra pažymėtas punktas TC-GEO.
 

Šiuo programiniu mygtuku yra pa-
siekiamas puslapis TC-SC korekcija. 
Ten galima nustatyti Section Control 
vėlinimo trukmes per įjungimą arba 
išjungimą.
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Korekciją galima atlikti kiekvienam dozatoriui 
atskirai, tuo tikslu įvedant absoliučiąją vėlinimo 
trukmę sekundėmis arba korekcijos duomenį 
metrais. Vėlinimo trukmių keitimas atliekamas 
tik šiame lange.

Korekcija metrų duomeniu:

• Persidengimas per įjungimą (sistema įsijungia 
per anksti): korekcija su neigiama verte me-
trais.

• Spragos per įjungimą (sistema įsijungia per 
vėlai): korekcija su teigiama verte metrais.

• Spragos per išjungimą (sistema išsijungia per 
anksti): korekcija su neigiama verte metrais.

• Persidengimas per išjungimą (sistema 
išsijungia per vėlai): korekcija su teigiama 
verte metrais.

Tiesioginis vėlinimo trukmės (gaišties trukmės) 
pakeitimas sekundėmis yra pritaikomas iš karto. 
Papildomos užklausos nėra. 
Jei vyksta korekcija metrais, pasirodo iškylantis 
langas, kuriame reikia patvirtinti gaišties 
trukmes.

Šiais programiniais mygtukais, esant 
reikalui, galima atstatyti gamyklinius 
vėlinimo trukmių nuostatus.
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Diagnostika

Meniu apžvalga
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Diagnostikos programa
Diagnostikos programoje galima ti-
krinti įėjimų ir išėjimų signalus. 

1
2
3
4
5
6

 ¾ Pasirinkite pageidaujamą diagnostikos skyrių 
ir patvirtinkite. 

1.  Pagrindinis kompiuteris
2.  Valdomasis kompiuteris 1
3.  Valdomasis kompiuteris 2
4.  Eilių kompiuteris
5.  Dickey John
6.  Skaitikliai / programinė įranga

Pagrindinis kompiuteris 
(valdantysis)

Diagnostika 1

1

2

3
4

Diagnostikos puslapis 1

1.  Važiavimo metu arba esant judesiams prie-
šais radarą, yra skaičiuojami radaro impulsai.

2.  Sėkladėžės pripildymo lygis (tik „Maestro SW“).
Esant pilnam bakui, yra rodomas 0, esant 
tuščiam bakui – 1. 

3.  Veikiant sėklų ventiliatoriui, yra skaičiuojami 
sukimosi greičio impulsai.

4.  Veikiant trąšų ventiliatoriui, yra skaičiuojami 
sukimosi greičio impulsai. 
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Diagnostika 2

1
2

3
4

5

Diagnostika 2

1.  Dozavimo variklio 1 sukimosi greičio signalo 
rodmuo. 

Programinis mygtukas Dozavimo variklis 1. 

 ¾ Paspauskite dozavimo variklio 1 programinį 
mygtuką. 
Variklis pradeda veikti, kartu skaičiuojami 
sukimosi greičio impulsai.

2.  Yra rodomas elektroninės įrangos srovės 
vartojimas. 
Rodoma vertė atitinka srovės vartojimą mA. 

3.  Be skliautų susidarymo bake kontrolės pa-
pildomai yra kontroliuojamas pripildymo lygis 
dozatoriuje. 
Aktyvinus jutiklį, yra rodomas 0, be aktyvi-
nimo – 1.
Esant tuščiam dozatoriui, trąšos neberiamos. 

4.  Trąšadėžės pripildymo lygis 
Nesiekiant pripildymo lygio, informacijos 
eilutėje pasirodo įspėjamasis pranešimas. 
Įspėjamasis pranešimas kartojamas regulia-
riai, kol vėl pripildomas bakas. 
Esant pilnam bakui, yra rodomas 0, esant 
tuščiam bakui – 1. 

5.  Normos nustatymo jungiklio veikimo išbandy-
mas. Paspaudus normos nustatymo jungiklį, 
rodmuo turi pasikeisti į 1. 

Diagnostika 3

Vykdomasis variklis „Linak“

Diagnostika 3

Šie programiniai mygtukai pasirodo 
tada, kai tik yra aktyvinama Vienos 
pusės atjungimo funkcija meniu Sąranka 1. 

Kai tik paspaudžiamas vienos pusės atjungimo 
programinis mygtukas, variklis reguliuoja sklen-
dę dozatoriuje.

Sėjimo metu vienos pusės atjungimą trąšoms 
valdo sėjimo eilių atjungimas. Kai tik išjungiama 
daugiau kaip pusė eilių variklių, automatiškai 
reguliuojama sklendė dozatoriuje. 

Per vidurį ekrano yra rodoma vienos pusės 
jungimo perjungimo padėtis. 
1 rodo esamą reguliavimo sklendės padėtį. 
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Diagnostika 3

Vykdomasis variklis „LIN2016“

Diagnostika 3

Šie programiniai mygtukai pasirodo 
tada, kai tik yra aktyvinama Vienos 
pusės atjungimo funkcija meniu Sąranka 1. 

Kai tik paspaudžiamas vienos pusės atjungimo 
programinis mygtukas, variklis reguliuoja sklen-
dę dozatoriuje.
Sėjimo metu vienos pusės atjungimą trąšoms 
valdo sėjimo eilių atjungimas. Kai tik išjungiama 
daugiau kaip pusė eilių variklių, automatiškai 
reguliuojama sklendė dozatoriuje. 

Per vidurį ekrano yra rodoma vienos pusės 
jungimo perjungimo padėtis. 

Esama vienos pusės variklio padėtis yra rodoma 
potenciometro įtampos verte mV. Ši vertė yra 
tarp 500 ir 4500 mV. 
Vidurinė padėtis yra pasiekta esant maždaug 
2200 mV. 
Šios vertės taip pat yra rodomos punkte Vykdo-
mojo variklio programavimas.

Valdomasis kompiuteris 1

Diagnostika 1

1

2

3

Diagnostika 1

1.  Iškeliant arba nuleidžiant sėjimo bėgį, keičiasi 
vertė potenciometre. 

2.  Veikiant vakuuminio slėgio ventiliatoriui, yra 
skaičiuojami sukimosi greičio impulsai. Šis 
rodmuo yra rodomas tik tuo atveju, jei maši-
na turi įrengtą elektroninį vakuuminio slėgio 
indikatorių. 

3.  Veikiant vakuuminio slėgio ventiliatoriams, 
yra skaičiuojami abiejų ventiliatorių sukimosi 
greičio impulsai.
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Diagnostika 2

Diagnostika 2

Šiame meniu galima tikrinti hidraulinių vožtuvų 
veikimą bei ašių ir bokštų jutiklių perjungimo 
funkcijas. 

Sugedus skleidimo valdymo blokui, mašiną 
į transportavimo arba darbinę padėtį galima 
skleisti perjungimo funkcijomis. 

Vožtuvų diagnostikos įspėjamoji 
nuoroda

Renkantis vožtuvų valdymo diagnostikos langą, 
visuose „Maestro“, kuriuose šoninės sąvaros 
yra padedamos ant bako, pasirodo pranešimas, 
nurodantis galimus pavojus per rankinį vožtuvų 
aktyvinimą. Jį reikia patvirtinti pasirodžiusiu 
mygtuku OK.

Vožtuvų diagnostikos įspėjamoji nuoroda

ĮSPĖJIMAS
Susižalojimo pavojus dėl neplanuotų hidraulinių 
judesių. Jei vožtuvai valdomi diagnostikos sky-
riuje, atsakomybę prisiima naudotojas.

 ¾ Mašiną valdykite atsargiau. 
 ¾ Atsiradus sutrikimams, sustabdykite hidrauli-
nius judesius.

Komponentų veikimo išbandymas

Aktyvinti programiniai mygtukai yra rodomi ža-
liame fone, atitinkamas hidraulinis vožtuvas yra 
perjungiamas.
Kad patikrinti komponentus, galima išmatuoti 
sroves, arba, pasitelkus metalinę dalį, patikrinti 
elektromagnetinių ričių veikimą. 

Komponentus galima judinti hidrauliniu valdymo 
prietaisu. 

 ¾ Pasirūpinkite laisva judėjimo erdve.
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A

1

5

76

42 3

B

1.  Programinis mygtukas Ašies išstūmimas arba 
įstūmimas
Ašies padėtis ekrane (A) yra rodoma kairiajai 
ir dešiniajai pusei atitinkamai 0 arba 1 punk-
tuose Ašies įtraukimo jutiklis arba Ašies ištraukimo 
jutiklis. 
Toliau pateikiamoje lentelėje galima rasti, 
kurios vertės yra rodomos, priklausomai nuo 
ašies padėties.

Būsena Jutiklis 
kairėje

Jutiklis 
dešinėje

Ašies jutiklis Ašis įtraukta 1 1

Ašis ištraukta 0 0
Ašies jutiklis Ašis įtraukta 0 0

Ašis ištraukta 1 1

Pirmiau pateikiamame paveiksle mašina, ašis 
ir bokštas yra vaizduojami transportavimo 
padėtyje.

2.  Programinis mygtukas Sąvarų išskleidimas arba 
suskleidimas pirmyn
Dėmesio! Bokštai turi būti suskleisti į trans-
portavimo padėtį. 
Gembė turi būti pakelta apie 75°. 

3.  Programinis mygtukas Gembės pakėlimas/
nuleidimas
Gembės aukštis yra pateikiamas potencio-
metro rodmens verte.
Potenciometro vertė yra nustatoma kalibra-
vimo meniu, pritaikant vertes ties 0° ir 90°. 
Pakeitus jutiklį, vertę čia reikia sukalibruoti 
iš naujo. 

4.  Programinis mygtukas Bokšto išskleidimas arba 
suskleidimas
Dėmesio! Paskirstymo bokštus išskleiskite 
arba suskleiskite tik esant išskleistoms są-
varoms.

5.  Programinis mygtukas Atraminių ratų pasukimas 
į išorę arba į vidų
Dėmesio! Prieš pasukdami į vidų, pertvarky-
dami transportavimui, nuimkite aliumininius 
spaustukus. 

6.  Hidraulinis vožtuvas Sėjimo sekcijų korpusų 
įtraukimas 
Šiuo programiniu mygtuku galima įtraukti 
sėjimo sekcijų korpusus. 

7.  Hidraulinis vožtuvas Noragėlių slėgis
Esant įjungtam „Seed on Demand“ ventiliato-
riui, galima sėjimo sekcijų korpusams ir sklei-
džiamosioms sąvaroms nustatyti pirminį slėgį. 

Darbinėje padėtyje sėjimo sekcijų korpusai yra 
slegiami į žemę ventiliatoriaus slėgiu, o atverčia-
miesiems cilindrams nustatomas pirminis slėgis. 
Iškeliant, pavyzdžiui, galulaukėse, hidraulinis 
vožtuvas užsidaro. Sėjimo sekcijų korpusams 
nebėra nustatomas pirminis slėgis. 

Visas įjungtas funkcijas galima išjungti 
vienu metu. 

 NUORODA

Šiuo programiniu mygtuku, kilus sutrikimams, 
galima sustabdyti visus hidraulinius judesius. 
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Rankinis skleidimo valdymo 
blokas

Sugedus kėlimo ir skleidimo valdymo bloko 
jutikliams, šiame meniu galima rankiniu būdu 
valdyti komponentus. 

A

1

5

76

42 3

B

Suskleidimas
 ¾ Atjunkite visus ventiliatorius ir ranka suskleis-
kite turėklus. Kartu vadovaukitės mašinos 
eksploatacijos instrukcija. 

 ¾ Nuimkite aliumininius spaustukus nuo atra-
minių ratų. 

1.  Paspauskite programinį mygtuką (4). 
Aktyvinkite valdymo prietaisą ir iki galo su-
skleiskite sėjimo bokštus. Ekrane ties abiem 
rodmenimis Bokšto jutiklis turi pasirodyti 1.

2.  Paspauskite programinį mygtuką (3).
Aktyvinkite valdymo prietaisą ir pakelkite 
gembę maždaug iki 75°.

3.  Paspauskite programinį mygtuką (6).
Aktyvinkite valdymo prietaisą ir įtraukite sė-
jimo sekcijų korpusus.

4.  Paspauskite programinį mygtuką (2).
Aktyvinkite valdymo prietaisą ir iki galo su-
skleiskite abi sąvaras.

5.  Paspauskite programinį mygtuką (3).
Nuleiskite gembę tiek, kad sąvaros patikimai 
atsiremtų į pagavimo kablius.

6.  Paspauskite programinį mygtuką (1).
Iki galo įtraukite ašį. 
Tuo metu reikia važiuoti greičiau kaip 2 km/h. 
Atraminiai ratai kartu įtraukiami automatiškai.

7.  Užrakinkite arba apsaugokite traktoriaus 
valdymo prietaisus. 

Išskleidimas

1.  Paspauskite programinį mygtuką (1).
Iki galo ištraukite ašį.
Tuo metu reikia važiuoti greičiau kaip 2 km/h. 
Atraminiai ratai ištraukiami automatiškai.

2.  Paspauskite programinį mygtuką (3).
Pakelkite gembę tiek, kad sąvaros būtų iš-
keltos iš pagavimo kablių. 

3.  Paspauskite programinį mygtuką (2).
Aktyvinkite valdymo prietaisą ir iki galo iš-
skleiskite abi sąvaras.

4.  Paspauskite programinį mygtuką (6).
Aktyvinkite valdymo prietaisą ir ištraukite 
sėjimo sekcijų korpusus. 

5.  Paspauskite programinį mygtuką (3).
Aktyvinkite valdymo prietaisą ir nuleiskite 
gembę.

6.  Paspauskite programinį mygtuką (4).
Aktyvinkite valdymo prietaisą ir iki galo iš-
skleiskite sėjimo bokštus. Ekrane ties abiem 
rodmenimis Bokšto jutiklis turi pasirodyti 0.

 ¾ Ranka išskleiskite turėklus. 
 ¾ Uždėkite aliumininius spaustukus ant atra-
minių ratų.
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Valdomasis kompiuteris 2

Diagnostika 1

1

1

2

2

3

3

Diagnostika 1

1.  Mikrogranulių dozavimo variklių 2 ir 3 suki-
mosi greičio signalo rodmuo. 

 ¾ Paspauskite programinį mygtuką Dozavimo 
variklis 2 arba Dozavimo variklis 3. 
Variklis pradeda veikti. Programinis mygtukas 
rodomas žaliame fone. Kartu skaičiuojami 
sukimosi greičio impulsai. 

2.  Kaip fiktyvi vertė yra rodomas elektroninės 
įrangos srovės vartojimas. Vertė neatitinka 
faktinio srovės stiprio mA.

3.  Abiejų mikrogranulių bakų pripildymo lygis. 
Esant tuščiam bakui, yra rodomas 0, esant 
pilnam bakui – 1.

Eilių kompiuteris

Diagnostika 1

Diagnostika 1

Čia galima tikrinti atskirus eilių variklius. Be to, 
galima nustatyti, kurie atskirų grūdų dozatoriai 
yra užsiteršę, ir kurie varikliai yra nepaslankūs. 

Kaip sukimosi greitis testavimui yra iš anksto nu-
statyti 40 1/min. Nepaslankiems varikliams reikia 
didesnės srovės, kad pasiektų šį sukimosi greitį. 
Kad galima būtų geriau susiaurinti priežastis, 
esant nuokrypiams, testavimas gali būti vykdo-
mas su ir be vakuuminio slėgio ventiliatoriaus. 

Šiais programiniais mygtukais galima 
pasirinkti eilę. 

Šiuo programiniu mygtuku galima 
įjungti ir išjungti pasirinktus variklius. 
Atskirų grūdų dozatoriai veikia tol, kol 
iš naujo paspaudžiamas programinis 
mygtukas. 

CE programiniu mygtuku galima paša-
linti įrašus skiltyje Reversavimas.

Šiuo programiniu mygtuku galima per-
žiūrėti eilių kompiuterių programinės 
įrangos versiją.
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 ¾ Pasirinkite pageidaujamus atskirų grūdų do-
zavimo variklius.

 ¾ Įjunkite variklius.

1.  Čia yra rodomas įjungtų eilių variklių srovės 
vartojimas. 

2.  Reversavimas
Čia yra rodoma, kiek kartų pavara reversuo-
dama bandė pati atlaisvinti užsiblokavimą, 
tai, pavyzdžiui, gali atsitikti tada, kai įstringa 
grūdai. 
CE programiniu mygtuku vėl galima pašalinti 
įrašus.

3.  Čia yra rodoma nustatyta magistralės signalų 
perdavimo sparta (sparta bodais).

 ¾ Vieną po kitos įjunkite visas eiles, kad galė-
tumėte geriau aptikti srovės vartojimo nuo-
krypius. 
Nuokrypiai turi būti kuo mažesni. 

Išplėstinė eilių pavarų 
diagnostika

Per sistemos paleidimą yra sulyginami sumon-
tuotų eilių kompiuterių serijų numeriai su įrašyta 
numatytąja sąranka. Kad galima būtų naudoti 
išplėstinę eilių diagnostiką, turi būti įdiegta eilių 
kompiuterių programinė įranga 2903/10. 

Išplėstinė eilių pavarų diagnostika

Šiuo programiniu mygtuku galima 
įrašyti eilių kompiuterių išdėstymą.

Serijų numerių įrašymas

Po atnaujinimo iki programinės įrangos versijos 
10.00.1 reikia vieną kartą įrašyti eilių kompiuterių 
išdėstymą. 
Kompiuteriai yra identifikuojami pagal jų serijos 
numerį. 
Per pirmąjį sistemos paleidimą tada automatiš-
kai pasirodo eilių diagnostikos puslapis, kadangi 
sistemoje dar nėra įrašyti jokie serijų numeriai. 
Jei kiekvienai eilei yra aptinkama tiksliai viena 
pavara, išdėstymą galima įrašyti programiniu 
mygtuku SN SAVE.
Jei per sistemos paleidimą atsiranda problema, 
išdėstymo įrašyti negalima. Jei pakeičiami eilių 
kompiuteriai, sąranką reikia įrašyti iš naujo. 
Sistema atnaujinama tik užvėrus ir iš naujo at-
vėrus diagnostikos skyrių. 
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Diagnostika

Jei per sistemos paleidimą nustatomi jau įrašytų 
serijų numerių nesutapimai, pavyzdžiui, jei ne-
aptinkami eilių kompiuteriai arba yra daugybiniai 
adresavimai, iš karto pasirodo eilių kompiuterių 
diagnostikos puslapis. 
Šiame diagnostikos puslapyje galima patikrinti, 
kurioje eilėje nuo paskutinio sistemos paleidimo 
buvo atlikti pakeitimai. 

Įvairios būsenos yra rodomos šiais simboliais.

Teisinga būsena.
Šiai eilei buvo aptiktas įrašytasis 
serijos numeris. 
Pakeisti varikliai. Šiai eilei serijos 
numeris buvo aptiktas, tačiau ne 
įrašytasis.
Nėra variklio. Šioje eilėje nebuvo 
aptiktas joks serijos numeris.

Daugybinis adresavimas. Šiai eilei 
buvo aptiktas įrašytasis ir kiti serijų 
numeriai.
Daugybinis adresavimas. Šiai eilei 
nebuvo aptiktas įrašytasis serijos 
numeris, tačiau buvo aptikti kiti serijų 
numeriai. 

Eksploatacijos valandų rodinys

Papildomame eilių kompiuterių diagnostikos 
skyriaus puslapyje yra rodomi variklių serijų 
numeriai ir atitinkamos eksploatacijos valandos. 

Eilių kompiuterių programinės įrangos ver-
sijos rodmuo

Eilių kompiuterių programinės įrangos versijos 
rodmenį galima pasiekti diagnostikos skyriuje, 
meniu punktuose Eilių kompiuteriai arba Skaitikliai/
programinė įranga.

Programinis mygtukas - Eilių kompiuterių programinės 
įrangos versijos rodmuo

Eilių kompiuterių programinės įrangos 
versijos rodmuo. 



69

Trąšų srauto kontrolė

Diagnostika 1

1
2

4

3 5

Diagnostika 1 

Jei buvo aptiktas trąšų srauto modulis, galima 
peržiūrėti diagnostiką. 

1.  Rodo trąšų srauto modulio maitinimo įtampą.
2.  Rodo trąšų srauto modulio programinės 

įrangos versiją.
3.  Rodo „Bootblock“ versiją.
4.  Rodo išėjimo įtampų vertes kontūre 1.

Įtampos vertės turi būti tarp 11,5 V ir 14 V.  
(11,5 V < U < 14 V) 

5.  Jei yra įrengtas antrasis trąšų srauto modulis, 
programiniu rodyklės mygtuku galima atverti 
antrąjį diagnostikos puslapį. 
Puslapyje Diagnostika 2 yra rodomos modulio 
2 ir kontūrų 3 ir 4 vertės, jei yra antrasis trąšų 
srauto modulis.
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Skaitikliai / programinė įranga

Diagnostika 1

Šiuo programiniu mygtuku galima 
atverti sistemos duomenis. 

Per vidurį ekrano yra rodoma bendroji mašinos 
išeiga. 
Galima perskaityti sėklų, trąšų ir mikrogranulių 
dozatorių išbertus kiekius. 
Ploto, nuvažiuoto atstumo ir tuo metu praėjusio 
laiko sumos yra fiksuojamos tik tuo atveju, jei 
mašina yra darbinėje padėtyje. 
Eksploatacijos valandos yra skaičiuojamos tada, 
kai tik įjungiamas terminalas.
Šių duomenų negalima pašalinti. 

1
2

3

1.  Rodo valdančiojo kompiuterio programinės 
įrangos versiją. 

2.  „Object-Pool“ rodo langų telkinio versiją. 
3.  Čia yra rodomos sumontuotų valdomųjų 

kompiuterių programinės įrangos versijos.

Programiniu mygtuku CE yra pašali-
namas langų telkinys iš terminalo, ir 
sistema yra paleidžiama iš naujo. 
Per paleidimą iš naujo langų telkinys 
vėl automatiškai yra įkeliamas iš kom-
piuterio į terminalą.
Šią funkciją leidžiama naudoti tik tuo 
atveju, jei terminalas nesuteikia išori-
nės galimybės pašalinti telkinį.

Pasirodo eilių kompiuterių aparati-
nės ir programinės įrangos versijų 
sąrašas. 
Mašinose su daugiau kaip 12 eilių pa-
teiktis apima keletą ekrano puslapių.

Eilių kompiuterių programinės įrangos versijų rodmuo
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Mašina / darbinis 
plotis

6.70 CC: 4,2 m
6.75 CC: 4,5 m
6.80 CC: 4,8 m
Trąšų norma 

(kg/ha)
Rotorius V (cm3) v (km/h) min. maks.

170

7 49 405

9 38 315

12 28 236

250

7 71 595

9 56 463

12 42 347

500

7 143 1190

9 111 926

12 83 694

Mašina / darbinis 
plotis

12.45 CC: 5,4 m
12.50 CC: 6,0 m

Trąšų norma 
(kg/ha)

Rotorius V (cm3) v (km/h) min. maks.

170

7 36 304

9 28 236

12 21 177

250

7 54 446

9 42 347

12 31 260

500

7 107 893

9 83 694

12 63 521

Mašina / darbinis 
plotis

8.70 CC: 5,6 m
8.75 CC: 6,0 m
8.80 CC: 6,4 m
Trąšų norma 

(kg/ha)
Rotorius V (cm3) v (km/h) min. maks.

170

7 36 304

9 28 236

12 21 177

250

7 54 446

9 42 347

12 31 260

500

7 107 893

9 83 694

12 63 521

„Maestro CC“ išeigos lentelė

Dėl skirtingų trąšų rūšių ir svorių šios lentelės yra tik orientacinio pobūdžio.
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„Maestro SW“ išeigos lentelė

Dėl skirtingų trąšų rūšių ir svorių šios lentelės yra tik orientacinio pobūdžio.

Mašina / darbinis 
plotis

12.70 SW: 8,4 m
12.75 SW: 9,0 m

Trąšų norma 
(kg/ha)

Rotorius V (cm3) v (km/h) min. maks.

250

5 50 417

8 31 260

10 25 208

12 21 174

500

5 100 833

8 63 521

10 50 417

12 42 347

800

5 160 1333

8 100 833

10 80 667

12 67 556

Mašina / darbinis 
plotis

16.70 SW: 11,2 m
16.75 SW: 12,0 m
16.80 SW: 12,8 m

Trąšų norma 
(kg/ha)

Rotorius V (cm3) v (km/h) min. maks.

250

5 38 313

8 23 195

10 19 156

12 16 130

500

5 75 625

8 47 391

10 38 313

12 31 260

800

5 120 1000

8 75 625

10 60 500

12 50 417

Mašina / darbinis 
plotis

18.45 SW: 8,1 m
18.50 SW: 9,0 m

Trąšų norma 
(kg/ha)

Rotorius V (cm3) v (km/h) min. maks.

250

5 50 417

8 31 260

10 25 208

12 21 174

500

5 100 833

8 63 521

10 50 417

12 42 347

800

5 160 1333

8 100 833

10 80 667

12 67 556

Mašina / darbinis 
plotis

24.70 SW: 16,8 m
24.75 SW: 18,0 m
36.50 SW: 18,0 m

Trąšų norma 
(kg/ha)

Rotorius V (cm3) v (km/h) min. maks.

250

5 25 208

8 16 130

10 13 104

12 10 87

500

5 50 417

8 31 260

10 25 208

12 21 174

800

5 80 667

8 50 417

10 40 333

12 33 278
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Gedimų kodai
Šiame skirsnyje yra aprašomi gedimų praneši-
mai, pasirodantys terminale.

Paaiškinimai
Kodas Tipas Tekstas Rodmuo Kartojimo 

trukmė
Patvirtinimas Atsiradimas Veiksmų instrukcija Akustinis 

įspėjimas
Kritinė 
problema

Kodas Nurodo pranešimo numerį.
Tipas Nurodo, ar tai yra įspėjamasis prane-

šimas (Į), ar aliarmo pranešimas (A).
Tekstas Tekstas, rodomas pranešime.
Rodmuo Nurodo paveikslą, rodomą terminale. 
Kartojimo 
trukmė

Nurodo, ar ir kokiu intervalu kartoja-
mas pranešimas.

Patvirtinimas Nurodo, ar ir kaip galima patvirtinti 
pranešimą.

Atsiradimas Nurodo pranešimo priežastį.
Veiksmų 
instrukcija

Nurodo, kaip galima pašalinti praneši-
mo priežastį.

Akustinis 
įspėjimas

Nurodo, kuris akustinis įspėjimas yra 
nurodomas.

Kritinė 
problema

Nurodo, ar problema turi rimtų padari-
nių sėjimui. 
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Aliarmų langai
Programinėje įrangoje yra įrašyti aliarmų ir 
įspėjamieji pranešimai, kurie yra rodomi kilus 
sutrikimams. 
Šiuos langus sudaro trumpas aiškinamasis teks-
tas ir atitinkami įspėjamieji simboliai.
Kiekvienas šių pranešimų turi gedimo kodą, ku-
ris yra rodomas apatiniame dešiniajame ekrano 
kampe. 

Šių gedimų kodų ir atitinkamų aprašymų sąrašas 
yra prieinamas HORSCH gedimų kodų progra-
mėlėje HORSCH Error Codes. Programėlė yra 
prieinama „iOS“ ir „Android“ prietaisams.
Šią apžvalgą taip pat galima rasti adresu http://
errorlookup.horschupdateserver.de/de/over-
view.html.

Aliarmo pranešimas ir gedimo kodas (rodyklė)

„Error Codes“ yra suskirstyti į tris skirtingas sritis.

Viršutinėje srityje yra rodomi simboliai.

Vidurinėje srityje yra rodomi įspėjamieji simboliai 
atitinkama tematika. 

Simbolis Reikšmė
Avarinio 
sustojimo 
ženklas

Dėmesio – pavojus!

„Stop“ ženklas Veiksmą būtina 
nedelsiant nutraukti!

Apatinėje srityje yra aiškinamasis tekstas. 
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Tekstas Rodmuo Kartojimo 
trukmė Patvirtinimas Atsiradimas Veiksmų instrukcija

Akustinis 
įspėjamasis 

signalas
Kritinė pro-

blema

1-2 Į Nesiekiamas 
ventiliatoriaus 
sukimosi greitis x

- negalima, kol nepašalintas gedimas Per mažas ventiliatoriaus sukimosi 
greitis.  

Nepavyksta išlaikyti nustatytų 
verčių. 

Patikrintina:
• Jutiklio veikimas / impulsų skaičiavimas 

(diagnostikos meniu)
• Jutiklio padėtis
• Ribinės vertės mašinos sąrankoje
• Nustatyti impulsai

vienkartinis 
signalas

Taip
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

2-2 A Nesiekiamas 
ventiliatoriaus 
sukimosi greitis x

15 sek. nebūtina, išnyksta po 5 sekundžių, 
įspėjamasis pranešimas išlieka 

Per mažas ventiliatoriaus sukimosi 
greitis.  

Nepavyksta išlaikyti nustatytų 
verčių.

Padidinkite ventiliatoriaus sukimosi greitį. 
Patikrintina:
• Jutiklio veikimas / impulsų skaičiavimas 

(diagnostikos meniu)
• Jutiklio padėtis
• Ribinės vertės mašinos sąrankoje
• Nustatyti impulsai

3 iš eilės 
signalai

Taip
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

3-2 Į Viršijamas 
ventiliatoriaus 
sukimosi greitis x

- negalima, kol nepašalintas gedimas Per didelis ventiliatoriaus sukimosi 
greitis. 

Nepavyksta išlaikyti nustatytų 
verčių.

Sumažinkite ventiliatoriaus sukimosi greitį. 
Patikrintina:
• Jutiklio veikimas / impulsų skaičiavimas 

(diagnostikos meniu)
• Jutiklio padėtis
• Ribinės vertės mašinos sąrankoje (maks. 

6000 1/min)
• Nustatyti impulsai

vienkartinis 
signalas

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

4-2 Į Numatytosios vertės 
neįmanoma išlaikyti 
(per žema). 

- negalima, kol nepašalintas gedimas Nepavyksta išlaikyti iš anksto nu-
statyto skleidžiamo kiekio.

Taikoma eilių kompiuteriui ir doza-
toriui (trąšų).

Tikrinimai:
• Nustatyta numatytoji vertė.
• Kietosios trąšos: 

tinkamas rotorius?
• Ar teisingai atliktas normos nustatymo 

bandymas? 
• Ar teisingas dozavimo diskas atskirų 

grūdų dozatoriuje?
• Javų parametrai
• Kritimo vamzdžių jutiklių veikimas
• Sėklų pripildymo lygis.
• Skystosios trąšos: tinkama purkštuko 

plokštelė? Nuotėkis / užsikimšimas? 
• Ar teisingas važiavimo greitis?

vienkartinis si-
gnalas vienam 
susijusiam 
eilių kompiu-
teriui

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

5-2 Į Numatytosios vertės 
neįmanoma išlaikyti 
(per aukšta).

negalima, kol nepašalintas gedimas Nepavyksta išlaikyti iš anksto nu-
statyto skleidžiamo kiekio.

Taikoma eilių kompiuteriui ir doza-
toriui (trąšų).

Tikrinimai:
• Nustatyta numatytoji vertė.
• Kietosios trąšos: 

tinkamas rotorius?
• Ar teisingai atliktas normos nustatymo 

bandymas? 
• Ar teisingas dozavimo diskas atskirų 

grūdų dozatoriuje?
• Javų parametrai
• Kritimo vamzdžių jutiklių veikimas
• Sėklų pripildymo lygis.
• Skystosios trąšos: tinkama purkštuko 

plokštelė? Nuotėkis / užsikimšimas? 
• Ar teisingas važiavimo greitis?

vienkartinis si-
gnalas vienam 
susijusiam 
eilių kompiu-
teriui

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai
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Tekstas Rodmuo Kartojimo 
trukmė Patvirtinimas Atsiradimas Veiksmų instrukcija

Akustinis 
įspėjamasis 

signalas
Kritinė pro-

blema

1-2 Į Nesiekiamas 
ventiliatoriaus 
sukimosi greitis x

- negalima, kol nepašalintas gedimas Per mažas ventiliatoriaus sukimosi 
greitis.  

Nepavyksta išlaikyti nustatytų 
verčių. 

Patikrintina:
• Jutiklio veikimas / impulsų skaičiavimas 

(diagnostikos meniu)
• Jutiklio padėtis
• Ribinės vertės mašinos sąrankoje
• Nustatyti impulsai

vienkartinis 
signalas

Taip
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

2-2 A Nesiekiamas 
ventiliatoriaus 
sukimosi greitis x

15 sek. nebūtina, išnyksta po 5 sekundžių, 
įspėjamasis pranešimas išlieka 

Per mažas ventiliatoriaus sukimosi 
greitis.  

Nepavyksta išlaikyti nustatytų 
verčių.

Padidinkite ventiliatoriaus sukimosi greitį. 
Patikrintina:
• Jutiklio veikimas / impulsų skaičiavimas 

(diagnostikos meniu)
• Jutiklio padėtis
• Ribinės vertės mašinos sąrankoje
• Nustatyti impulsai

3 iš eilės 
signalai

Taip
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

3-2 Į Viršijamas 
ventiliatoriaus 
sukimosi greitis x

- negalima, kol nepašalintas gedimas Per didelis ventiliatoriaus sukimosi 
greitis. 

Nepavyksta išlaikyti nustatytų 
verčių.

Sumažinkite ventiliatoriaus sukimosi greitį. 
Patikrintina:
• Jutiklio veikimas / impulsų skaičiavimas 

(diagnostikos meniu)
• Jutiklio padėtis
• Ribinės vertės mašinos sąrankoje (maks. 

6000 1/min)
• Nustatyti impulsai

vienkartinis 
signalas

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

4-2 Į Numatytosios vertės 
neįmanoma išlaikyti 
(per žema). 

- negalima, kol nepašalintas gedimas Nepavyksta išlaikyti iš anksto nu-
statyto skleidžiamo kiekio.

Taikoma eilių kompiuteriui ir doza-
toriui (trąšų).

Tikrinimai:
• Nustatyta numatytoji vertė.
• Kietosios trąšos: 

tinkamas rotorius?
• Ar teisingai atliktas normos nustatymo 

bandymas? 
• Ar teisingas dozavimo diskas atskirų 

grūdų dozatoriuje?
• Javų parametrai
• Kritimo vamzdžių jutiklių veikimas
• Sėklų pripildymo lygis.
• Skystosios trąšos: tinkama purkštuko 

plokštelė? Nuotėkis / užsikimšimas? 
• Ar teisingas važiavimo greitis?

vienkartinis si-
gnalas vienam 
susijusiam 
eilių kompiu-
teriui

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

5-2 Į Numatytosios vertės 
neįmanoma išlaikyti 
(per aukšta).

negalima, kol nepašalintas gedimas Nepavyksta išlaikyti iš anksto nu-
statyto skleidžiamo kiekio.

Taikoma eilių kompiuteriui ir doza-
toriui (trąšų).

Tikrinimai:
• Nustatyta numatytoji vertė.
• Kietosios trąšos: 

tinkamas rotorius?
• Ar teisingai atliktas normos nustatymo 

bandymas? 
• Ar teisingas dozavimo diskas atskirų 

grūdų dozatoriuje?
• Javų parametrai
• Kritimo vamzdžių jutiklių veikimas
• Sėklų pripildymo lygis.
• Skystosios trąšos: tinkama purkštuko 

plokštelė? Nuotėkis / užsikimšimas? 
• Ar teisingas važiavimo greitis?

vienkartinis si-
gnalas vienam 
susijusiam 
eilių kompiu-
teriui

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai
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Tekstas Rodmuo Kartojimo 
trukmė Patvirtinimas Atsiradimas Veiksmų instrukcija

Akustinis 
įspėjamasis 

signalas
Kritinė pro-

blema

6-2 Į Per žemas 
vakuuminis slėgis

negalima, kol nepašalintas gedimas Nepavyksta išlaikyti nustatyto 
vakuuminio slėgio. 

Tikrinimai:
• Ar teisinga faktinė vertė, lyginant su nu-

matytąja verte (javų parametrai)?
• Padidinkite ventiliatoriaus sukimosi greitį, 

nepasikeitus vakuuminio slėgio rodme-
niui, patikrinkite jutiklio veikimą. 

• Mašinos sąranka: vakuuminio slėgio 
jutiklis taip/ne?

vienkartinis 
akustinis 
signalas 

Taip 
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

7-2 Į Per aukštas 
vakuuminis slėgis

negalima, kol nepašalintas gedimas Nepavyksta išlaikyti nustatyto 
vakuuminio slėgio. 

Tikrinimai:
• Ar teisinga faktinė vertė, lyginant su nu-

matytąja verte (javų parametrai)?
Išimtis: jei reikalingas didesnis vakuumi-
nis slėgis, priderinkite įspėjamąją ribą. 

• Sumažinkite ventiliatoriaus sukimosi 
greitį, nepasikeitus vakuuminio slėgio 
rodmeniui, patikrinkite jutiklio veikimą. 

• Mašinos sąranka: vakuuminio slėgio 
jutiklis taip/ne?

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

8-2 Į ISOBUS klaida negalima, kol nepašalintas gedimas Ryšys tarp ISOBUS ir valdančiojo 
kompiuterio yra sutrikęs. 

Tikrinimas:
• Patikrinkite kištukines jungtis tarp trakto-

riaus ir mašinos. 
Dar kartą atsiradus, susisiekite su pre-
kybininku. 

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

9-2 Į ECU-BUS klaida negalima, kol nepašalintas gedimas Ryšys tarp valdančiojo kompiuterio 
„CAN-out“ ir prijungtų komponentų 
yra sutrikęs. 

Tikrinimai:
• Kištukinės jungtys tarp valdančiojo kom-

piuterio išėjimo ir prijungtų komponentų. 
Dar kartą atsiradus, susisiekite su pre-
kybininku.

nepertraukia-
mai vienas 
prie kito suri-
kiuoti signalai

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

10-2 Į ECU2-BUS klaida negalima, kol nepašalintas gedimas Ryšys tarp valdomojo kompiuterio 
„CAN-out“ ir prijungtų komponentų 
yra sutrikęs.

Tikrinimai:
• Kištukinės jungtys tarp valdomojo kom-

piuterio išėjimo ir prijungtų komponentų. 
Dar kartą atsiradus, susisiekite su pre-
kybininku.

nepertraukia-
mai vienas 
prie kito suri-
kiuoti signalai

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

11-2 Į Nepasiekta galinė 
padėtis

negalima, kol nepašalintas gedimas Vienos pusės atjungimo sklendė 
nepasiekė galinės padėties.

Tikrinimai:
• Diagnostikos meniu patikrinkite variklio ir 

jutiklio veikimą. 
• Patikrinkite mechaninį injektoriaus/kriti-

mo šliuzo veikimą. Ar sklandžiai juda/ar 
neužsiblokavo?

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Taip
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

12-2 Į Nepasiektas vidurys negalima, kol nepašalintas gedimas Vienos pusės atjungimo sklendė 
nepasiekė vidurio.

Tikrinimai:
• Diagnostikos meniu patikrinkite variklio ir 

jutiklio veikimą. 
• Patikrinkite mechaninį injektoriaus/kriti-

mo šliuzo veikimą. Ar sklandžiai juda/ar 
neužsiblokavo?

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Taip
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

16-2 Į Jokio sėklų srauto 
(ciklo numeris)

negalima, kol nepašalintas gedimas Kaip trąšų kontrolės sistema yra 
pasirinkta „Dickey John“. 
Darbinėje padėtyje nerodomas 
sėklų srautas atitinkamame cikle 
atitinkamiems jutikliams.

Tikrinimai:
• Sėjimo žarnos (užsikimšimas).
• Trąšų srauto sistema, šia tema skaitykite 

eksploatacijos instrukciją.

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Taip
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai
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Tekstas Rodmuo Kartojimo 
trukmė Patvirtinimas Atsiradimas Veiksmų instrukcija

Akustinis 
įspėjamasis 

signalas
Kritinė pro-

blema

6-2 Į Per žemas 
vakuuminis slėgis

negalima, kol nepašalintas gedimas Nepavyksta išlaikyti nustatyto 
vakuuminio slėgio. 

Tikrinimai:
• Ar teisinga faktinė vertė, lyginant su nu-

matytąja verte (javų parametrai)?
• Padidinkite ventiliatoriaus sukimosi greitį, 

nepasikeitus vakuuminio slėgio rodme-
niui, patikrinkite jutiklio veikimą. 

• Mašinos sąranka: vakuuminio slėgio 
jutiklis taip/ne?

vienkartinis 
akustinis 
signalas 

Taip 
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

7-2 Į Per aukštas 
vakuuminis slėgis

negalima, kol nepašalintas gedimas Nepavyksta išlaikyti nustatyto 
vakuuminio slėgio. 

Tikrinimai:
• Ar teisinga faktinė vertė, lyginant su nu-

matytąja verte (javų parametrai)?
Išimtis: jei reikalingas didesnis vakuumi-
nis slėgis, priderinkite įspėjamąją ribą. 

• Sumažinkite ventiliatoriaus sukimosi 
greitį, nepasikeitus vakuuminio slėgio 
rodmeniui, patikrinkite jutiklio veikimą. 

• Mašinos sąranka: vakuuminio slėgio 
jutiklis taip/ne?

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

8-2 Į ISOBUS klaida negalima, kol nepašalintas gedimas Ryšys tarp ISOBUS ir valdančiojo 
kompiuterio yra sutrikęs. 

Tikrinimas:
• Patikrinkite kištukines jungtis tarp trakto-

riaus ir mašinos. 
Dar kartą atsiradus, susisiekite su pre-
kybininku. 

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

9-2 Į ECU-BUS klaida negalima, kol nepašalintas gedimas Ryšys tarp valdančiojo kompiuterio 
„CAN-out“ ir prijungtų komponentų 
yra sutrikęs. 

Tikrinimai:
• Kištukinės jungtys tarp valdančiojo kom-

piuterio išėjimo ir prijungtų komponentų. 
Dar kartą atsiradus, susisiekite su pre-
kybininku.

nepertraukia-
mai vienas 
prie kito suri-
kiuoti signalai

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

10-2 Į ECU2-BUS klaida negalima, kol nepašalintas gedimas Ryšys tarp valdomojo kompiuterio 
„CAN-out“ ir prijungtų komponentų 
yra sutrikęs.

Tikrinimai:
• Kištukinės jungtys tarp valdomojo kom-

piuterio išėjimo ir prijungtų komponentų. 
Dar kartą atsiradus, susisiekite su pre-
kybininku.

nepertraukia-
mai vienas 
prie kito suri-
kiuoti signalai

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

11-2 Į Nepasiekta galinė 
padėtis

negalima, kol nepašalintas gedimas Vienos pusės atjungimo sklendė 
nepasiekė galinės padėties.

Tikrinimai:
• Diagnostikos meniu patikrinkite variklio ir 

jutiklio veikimą. 
• Patikrinkite mechaninį injektoriaus/kriti-

mo šliuzo veikimą. Ar sklandžiai juda/ar 
neužsiblokavo?

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Taip
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

12-2 Į Nepasiektas vidurys negalima, kol nepašalintas gedimas Vienos pusės atjungimo sklendė 
nepasiekė vidurio.

Tikrinimai:
• Diagnostikos meniu patikrinkite variklio ir 

jutiklio veikimą. 
• Patikrinkite mechaninį injektoriaus/kriti-

mo šliuzo veikimą. Ar sklandžiai juda/ar 
neužsiblokavo?

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Taip
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

16-2 Į Jokio sėklų srauto 
(ciklo numeris)

negalima, kol nepašalintas gedimas Kaip trąšų kontrolės sistema yra 
pasirinkta „Dickey John“. 
Darbinėje padėtyje nerodomas 
sėklų srautas atitinkamame cikle 
atitinkamiems jutikliams.

Tikrinimai:
• Sėjimo žarnos (užsikimšimas).
• Trąšų srauto sistema, šia tema skaitykite 

eksploatacijos instrukciją.

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Taip
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai
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17-2 Į Ryšio klaida (gelto-
na) (ciklo numeris)

negalima, kol nepašalintas gedimas Kaip trąšų kontrolės sistema yra 
pasirinkta „Dickey John“. 
Ryšys tarp dviejų iš eilės jutiklių 
iš vienos pusės cikle su rodomais 
jutikliais yra pertrauktas. 
Sistema toliau veiksminga.

Tikrinimai:
• Rodomų jutiklių jungiamieji kabeliai.

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

18-2 Į Ryšio klaida (gelto-
na) (ciklo numeris)

negalima, kol nepašalintas gedimas Kaip trąšų kontrolės sistema yra 
pasirinkta „Dickey John“. 
Ryšys tarp jutiklių iš dviejų pusių 
yra pertrauktas. Teisinga sėklų/
trąšų srauto kontrolė nėra užtikri-
nama. 

Tikrinimai:
• Rodomų jutiklių jungiamieji kabeliai.

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

19-2 Į Eilių kompiuterio 
viršsrovis (per 
didelis srovės varto-
jimas)

negalima, kol nepašalintas gedimas Srovės vartojimas rodomai eilei per 
didelis. Iš anksto nustatyta ribinė 
vertė: 4 A vienam eilių kompiute-
riui. 

Atskirų grūdų dozatoriaus tikrinimai:
• Užsiteršimas?
• Susidėvėjimas?
Esant reikalui, padėkite papildomą tarpinį 
žiedą, šia tema skaitykite mašinos eksplo-
atacijos instrukciją.

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

20-2 Į Per didelis eilių 
kompiuterio varia-
cijos koeficientas 
(VK)

negalima, kol nepašalintas gedimas Per didelis variacijos koeficientas 
(VK). 
Atskiras rodmuo kiekvienam eilių 
kompiuteriui. 
Iš anksto nustatyta vertė priklauso 
nuo javų rūšies. 

Tikrinimai:
• Atskirų grūdų dozatoriaus nuostatai
• Ar teisingas dozavimo diskas?
• Ar vakuuminio slėgio nuostatai tinka 

sėkloms?
• Ribinės vertės nuostatai javų parame-

truose

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

21-2 A Variklis x stovi 0 sekundžių negalima, kol nepašalintas gedimas Rodomo bako trąšų dozatoriaus 
variklis stovi darbo metu.

Tikrinimai:
• Ar teisingas rotorius?
• Kabelio trūkis?
• Kištukinės jungtys
• Sugedo variklis?

3 iš eilės akus-
tiniai signalai

Taip
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

23-2 A Sugedo valdomasis 
kompiuteris

60 sekundžių patvirtinti su ESC Ryšio su rodomu valdomuoju kom-
piuteriu pertrūkis. 

Tikrinimai:
• Kištukinės jungtys

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Taip
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

24-2 A Sugedo eilių kom-
piuteris

10 sekundžių patvirtinti su ESC Pertrauktos jungtys su rodomu eilių 
kompiuteriu. Priežastis paprastai 
yra rodomos eilės elektros mai-
tinimo nebuvimas. Taip pat gali 
būti sugedusi elektroninė įranga 
rodomoje eilėje. 

Tikrinimai:
• Sugedusios eilės ir eilės prieš ją kabelių 

instaliacija.

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Taip
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai
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17-2 Į Ryšio klaida (gelto-
na) (ciklo numeris)

negalima, kol nepašalintas gedimas Kaip trąšų kontrolės sistema yra 
pasirinkta „Dickey John“. 
Ryšys tarp dviejų iš eilės jutiklių 
iš vienos pusės cikle su rodomais 
jutikliais yra pertrauktas. 
Sistema toliau veiksminga.

Tikrinimai:
• Rodomų jutiklių jungiamieji kabeliai.

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

18-2 Į Ryšio klaida (gelto-
na) (ciklo numeris)

negalima, kol nepašalintas gedimas Kaip trąšų kontrolės sistema yra 
pasirinkta „Dickey John“. 
Ryšys tarp jutiklių iš dviejų pusių 
yra pertrauktas. Teisinga sėklų/
trąšų srauto kontrolė nėra užtikri-
nama. 

Tikrinimai:
• Rodomų jutiklių jungiamieji kabeliai.

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

19-2 Į Eilių kompiuterio 
viršsrovis (per 
didelis srovės varto-
jimas)

negalima, kol nepašalintas gedimas Srovės vartojimas rodomai eilei per 
didelis. Iš anksto nustatyta ribinė 
vertė: 4 A vienam eilių kompiute-
riui. 

Atskirų grūdų dozatoriaus tikrinimai:
• Užsiteršimas?
• Susidėvėjimas?
Esant reikalui, padėkite papildomą tarpinį 
žiedą, šia tema skaitykite mašinos eksplo-
atacijos instrukciją.

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

20-2 Į Per didelis eilių 
kompiuterio varia-
cijos koeficientas 
(VK)

negalima, kol nepašalintas gedimas Per didelis variacijos koeficientas 
(VK). 
Atskiras rodmuo kiekvienam eilių 
kompiuteriui. 
Iš anksto nustatyta vertė priklauso 
nuo javų rūšies. 

Tikrinimai:
• Atskirų grūdų dozatoriaus nuostatai
• Ar teisingas dozavimo diskas?
• Ar vakuuminio slėgio nuostatai tinka 

sėkloms?
• Ribinės vertės nuostatai javų parame-

truose

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

21-2 A Variklis x stovi 0 sekundžių negalima, kol nepašalintas gedimas Rodomo bako trąšų dozatoriaus 
variklis stovi darbo metu.

Tikrinimai:
• Ar teisingas rotorius?
• Kabelio trūkis?
• Kištukinės jungtys
• Sugedo variklis?

3 iš eilės akus-
tiniai signalai

Taip
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

23-2 A Sugedo valdomasis 
kompiuteris

60 sekundžių patvirtinti su ESC Ryšio su rodomu valdomuoju kom-
piuteriu pertrūkis. 

Tikrinimai:
• Kištukinės jungtys

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Taip
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

24-2 A Sugedo eilių kom-
piuteris

10 sekundžių patvirtinti su ESC Pertrauktos jungtys su rodomu eilių 
kompiuteriu. Priežastis paprastai 
yra rodomos eilės elektros mai-
tinimo nebuvimas. Taip pat gali 
būti sugedusi elektroninė įranga 
rodomoje eilėje. 

Tikrinimai:
• Sugedusios eilės ir eilės prieš ją kabelių 

instaliacija.

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Taip
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

81



K
od

as

Ti
pa

s

Tekstas Rodmuo Kartojimo 
trukmė Patvirtinimas Atsiradimas Veiksmų instrukcija

Akustinis 
įspėjamasis 

signalas
Kritinė pro-

blema

25-2 A Perkrautas eilių 
variklis

sėjimo metu 
10 sekundžių, 
kitais atvejais 
60 sekundžių

patvirtinti su ESC Pavaros variklis rodomoje eilėje 
praneša apie per didelį srovės 
vartojimą (pastoviai virš 5 amperų). 
Srovės vartojimas apribojamas 
sukimosi greičio sumažinimu. 

Atskirų grūdų dozatoriaus tikrinimai:
• Svetimkūniai?
• Užsiteršimas?
• Susidėvėjimas?

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

26-2 A Sugedo eilių variklis sėjimo metu 
10 sekundžių, 
kitais atvejais 
60 sekundžių

patvirtinti su ESC Rodomos eilės pavaros variklis 
praneša apie gedimą. 

Pakeiskite variklį. 3 iš eilės akus-
tiniai signalai 

Taip
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

27-2 A Perkaito eilių variklis sėjimo metu 
10 sekundžių, 
kitais atvejais 
60 sekundžių

patvirtinti su ESC Rodomos eilės pavaros variklis 
praneša apie per aukštą tempera-
tūrą. 
Variklis išsijungia.

Pakartotinai atsiradus, pakeiskite variklį. 3 iš eilės akus-
tiniai signalai

Taip
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

28-2 Į Eilių kompiuteris, 
per žema elektros 
įtampa (maitinimo 
įtampa)

negalima, kol nepašalintas gedimas Įtampa ties pavaros varikliu yra 
per žema. Priežastis paprastai yra 
įtampos kritimas sistemoje, pvz., 
dėl per didelės ankstesnių variklių 
imamosios galios arba dėl sugedu-
sios jungties su srovės šaltiniu.

Tikrinimai:
• Elektros maitinimas ir kištukinės jungtys 

tarp kompiuterio ir sėjimo bėgio.
• Ar prijungtas įrengimo rinkinys prie aku-

muliatoriaus?
• Ar prijungtas „PowerPack“? 

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

29-2 A Užblokuotas eilių 
variklis / dozatorius

patvirtinti su ESC Rodomos eilės dozavimo diskas 
stringa, ir jo nepavyko atlaisvinti 
sukant atgal.

Tikrinimai:
• Patikrinkite atskirų grūdų dozatorių, ar 

nėra svetimkūnių.

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Taip
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

30-2 A Grūdų perpildymas 
(Overflowalarm)

0 sekundžių. patvirtinti su ESC Perpildymas rodo, kad dozuojama 
per daug grūdų.
Įspėjamojo pranešimo rodymą, pri-
klausomai nuo javų rūšies, galima 
konfigūruoti.
Išankstinis nuostatas: įspėjamasis 
pranešimas yra aktyvus tik esant 
saulėgrąžoms, esant visoms ki-
toms javų rūšims, jis yra pasyvus. 

Tikrinimai:
• „Seed on Demand“ ventiliatoriaus suki-

mosi greitis (ventiliatorius 2). 
• Įleidimo sklendės padėties.

3 iš eilės akus-
tiniai signalai

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai
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25-2 A Perkrautas eilių 
variklis

sėjimo metu 
10 sekundžių, 
kitais atvejais 
60 sekundžių

patvirtinti su ESC Pavaros variklis rodomoje eilėje 
praneša apie per didelį srovės 
vartojimą (pastoviai virš 5 amperų). 
Srovės vartojimas apribojamas 
sukimosi greičio sumažinimu. 

Atskirų grūdų dozatoriaus tikrinimai:
• Svetimkūniai?
• Užsiteršimas?
• Susidėvėjimas?

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

26-2 A Sugedo eilių variklis sėjimo metu 
10 sekundžių, 
kitais atvejais 
60 sekundžių

patvirtinti su ESC Rodomos eilės pavaros variklis 
praneša apie gedimą. 

Pakeiskite variklį. 3 iš eilės akus-
tiniai signalai 

Taip
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

27-2 A Perkaito eilių variklis sėjimo metu 
10 sekundžių, 
kitais atvejais 
60 sekundžių

patvirtinti su ESC Rodomos eilės pavaros variklis 
praneša apie per aukštą tempera-
tūrą. 
Variklis išsijungia.

Pakartotinai atsiradus, pakeiskite variklį. 3 iš eilės akus-
tiniai signalai

Taip
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

28-2 Į Eilių kompiuteris, 
per žema elektros 
įtampa (maitinimo 
įtampa)

negalima, kol nepašalintas gedimas Įtampa ties pavaros varikliu yra 
per žema. Priežastis paprastai yra 
įtampos kritimas sistemoje, pvz., 
dėl per didelės ankstesnių variklių 
imamosios galios arba dėl sugedu-
sios jungties su srovės šaltiniu.

Tikrinimai:
• Elektros maitinimas ir kištukinės jungtys 

tarp kompiuterio ir sėjimo bėgio.
• Ar prijungtas įrengimo rinkinys prie aku-

muliatoriaus?
• Ar prijungtas „PowerPack“? 

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

29-2 A Užblokuotas eilių 
variklis / dozatorius

patvirtinti su ESC Rodomos eilės dozavimo diskas 
stringa, ir jo nepavyko atlaisvinti 
sukant atgal.

Tikrinimai:
• Patikrinkite atskirų grūdų dozatorių, ar 

nėra svetimkūnių.

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Taip
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

30-2 A Grūdų perpildymas 
(Overflowalarm)

0 sekundžių. patvirtinti su ESC Perpildymas rodo, kad dozuojama 
per daug grūdų.
Įspėjamojo pranešimo rodymą, pri-
klausomai nuo javų rūšies, galima 
konfigūruoti.
Išankstinis nuostatas: įspėjamasis 
pranešimas yra aktyvus tik esant 
saulėgrąžoms, esant visoms ki-
toms javų rūšims, jis yra pasyvus. 

Tikrinimai:
• „Seed on Demand“ ventiliatoriaus suki-

mosi greitis (ventiliatorius 2). 
• Įleidimo sklendės padėties.

3 iš eilės akus-
tiniai signalai

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai
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31-2 Į Dozavimo variklio 
sukimosi greičio 
įspėjimas (sukimosi 
greitis per didelis)

negalima, kol nepašalintas gedimas Per didelis trąšų dozatoriaus suki-
mosi greitis.

Tikrinimai:
• Ar tinka rotorius skleidžiamam kiekiui?
• Ar teisingas greičio diapazonas?
• Pakartokite normos nustatymo bandymą.

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

32-2 A Sukimosi greitis per 
didelis

5 sekundės negalima, kol nepašalintas gedimas Maksimalus trąšų dozatoriaus 
sukimosi greitis
viršijamas.

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

33-2 Į Sukimosi greitis per 
mažas

negalima, kol nepašalintas gedimas Minimalus trąšų dozatoriaus suki-
mosi greitis
viršijamas.

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

34-2 Į Bendras srovės 
vartojimas arti mak-
simumo

negalima, kol nepašalintas gedimas Vertė turi būti nepertraukiamai 3 
sekundes prieš tai, kai pasirodo 
įspėjimas.

Tikrinimai:
• Atskirų variklių srovės vartojimas, šia 

tema skaitykite eksploatacijos instrukciją.
• Įspėjamosios ribos

Vieno kompiuterio sistema: 45 A
Dviejų kompiuterių sistema: 90 A

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

36-2 A Atsitiktinė darbo 
pertrauka

patvirtinti su ESC Darbinis signalas yra pertrauktas, 
kai greitis virš 3 km/h ilgiau kaip 3 
sekundes. 

Tikrinimai:
• Mašina slankiojoje padėtyje?
• Patikrinkite darbinį jungiklį diagnostikos 

lange.

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Taip
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

37-2 A Vertė už įvesties 
diapazono ribų

Po pakartoti-
nės darbinio 
diapazono 
įvesties

nebūtina Pasirinktas įvesties dydis yra 
neleistinas. Neleistinai įvesta vertė 
yra netaikoma.

Įveskite leistiną vertę. 3 iš eilės akus-
tiniai signalai

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

38-2 Į Slėgio kritimas 
rodomame bake.

negalima, kol nepašalintas gedimas Yra slėgio kritimas / perjungimo 
signalas (priklausomai nuo ventilia-
toriaus).

Patikrinkite bako sandarumą. vienkartinis 
akustinis 
signalas

Taip
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

39-2 A Slėgio kritimas 
rodomame bake.

10 sekundžių patvirtinti su ESC Slėgio kritimas / perjungimo signa-
las nepertraukiamai yra ilgiau kaip 
5 sekundes.
Mašina darbinėje padėtyje. 

Patikrinkite bako sandarumą. Trys iš eilės 
akustiniai 
signalai

Taip
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

42-2 A Nulio grūdų aliar-
mas

patvirtinti su ESC Kritimo vamzdžio jutiklis nerodo 
grūdų. Įstatant po 4 sekundžių, 
darbo metu po 3 sekundžių.

Tikrinimas:
• „Seed on Demand“ sistema
• Bako talpa
• Kritimo vamzdžio jutiklis
• Atskirų grūdų dozatorius

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Taip
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai
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31-2 Į Dozavimo variklio 
sukimosi greičio 
įspėjimas (sukimosi 
greitis per didelis)

negalima, kol nepašalintas gedimas Per didelis trąšų dozatoriaus suki-
mosi greitis.

Tikrinimai:
• Ar tinka rotorius skleidžiamam kiekiui?
• Ar teisingas greičio diapazonas?
• Pakartokite normos nustatymo bandymą.

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

32-2 A Sukimosi greitis per 
didelis

5 sekundės negalima, kol nepašalintas gedimas Maksimalus trąšų dozatoriaus 
sukimosi greitis
viršijamas.

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

33-2 Į Sukimosi greitis per 
mažas

negalima, kol nepašalintas gedimas Minimalus trąšų dozatoriaus suki-
mosi greitis
viršijamas.

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

34-2 Į Bendras srovės 
vartojimas arti mak-
simumo

negalima, kol nepašalintas gedimas Vertė turi būti nepertraukiamai 3 
sekundes prieš tai, kai pasirodo 
įspėjimas.

Tikrinimai:
• Atskirų variklių srovės vartojimas, šia 

tema skaitykite eksploatacijos instrukciją.
• Įspėjamosios ribos

Vieno kompiuterio sistema: 45 A
Dviejų kompiuterių sistema: 90 A

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

36-2 A Atsitiktinė darbo 
pertrauka

patvirtinti su ESC Darbinis signalas yra pertrauktas, 
kai greitis virš 3 km/h ilgiau kaip 3 
sekundes. 

Tikrinimai:
• Mašina slankiojoje padėtyje?
• Patikrinkite darbinį jungiklį diagnostikos 

lange.

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Taip
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

37-2 A Vertė už įvesties 
diapazono ribų

Po pakartoti-
nės darbinio 
diapazono 
įvesties

nebūtina Pasirinktas įvesties dydis yra 
neleistinas. Neleistinai įvesta vertė 
yra netaikoma.

Įveskite leistiną vertę. 3 iš eilės akus-
tiniai signalai

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

38-2 Į Slėgio kritimas 
rodomame bake.

negalima, kol nepašalintas gedimas Yra slėgio kritimas / perjungimo 
signalas (priklausomai nuo ventilia-
toriaus).

Patikrinkite bako sandarumą. vienkartinis 
akustinis 
signalas

Taip
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

39-2 A Slėgio kritimas 
rodomame bake.

10 sekundžių patvirtinti su ESC Slėgio kritimas / perjungimo signa-
las nepertraukiamai yra ilgiau kaip 
5 sekundes.
Mašina darbinėje padėtyje. 

Patikrinkite bako sandarumą. Trys iš eilės 
akustiniai 
signalai

Taip
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

42-2 A Nulio grūdų aliar-
mas

patvirtinti su ESC Kritimo vamzdžio jutiklis nerodo 
grūdų. Įstatant po 4 sekundžių, 
darbo metu po 3 sekundžių.

Tikrinimas:
• „Seed on Demand“ sistema
• Bako talpa
• Kritimo vamzdžio jutiklis
• Atskirų grūdų dozatorius

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Taip
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai
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43-2 A Skystųjų trąšų kie-
kis nulinis

patvirtinti su ESC Kiekis yra 0, jei debitmatis neišma-
tuoja jokio impulso.

Tikrinimas:
• Bako talpa
• Čiaupo padėtis
• Nuotėkiai?
• Užsikimšimai?
• Impulsų skaičiavimas (diagnostikos 

meniu)

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

44-2 Į Žemas pripildymo 
lygis (bakas tuščias)

negalima, kol nepašalintas gedimas Pripildymo lygio jutiklis negali rodyti 
trąšų. 

Skirta informuoti. vienkartinis 
akustinis 
signalas

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

45-2 A Skliautų susidarymo 
aliarmas

Pasikartoji-
mas po darbi-
nės padėties 
keitimo

patvirtinti su ESC Rodomo bako dozatorius yra 
tuščias.

• Pripildykite baką. 
• Pašalinkite trąšų skliautą. 
• Patikrinkite jutiklį. 

3 iš eilės akus-
tiniai signalai

Taip
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

60-2 A Eilių kompiuterio 
sukimosi greitis per 
didelis

Važiavimo pirmyn greitis yra per 
didelis. 
Dozavimo variklis negali išlaikyti 
reikalaujamo sukimosi greičio. 
Todėl negalima išlaikyti numatytojo 
augalų atstumo. 

Sumažinkite važiavimo greitį. Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

65-2 A Sugedo trąšų srauto 
modulis

patvirtinti su ESC Ryšys su trąšų srauto moduliu yra 
pertrauktas. 

Patikrinkite kištukinę jungtį ir kabelių insta-
liaciją iki modulio. 

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

66-2 A Patikrinkite skleidi-
mo kryptį.

patvirtinti su ESC Hidraulinio valdymo prietaiso akty-
vinimas neteisinga kryptimi.

Pakeiskite hidraulinio valdymo prietaiso 
aktyvinimo kryptį.

3 iš eilės akus-
tiniai signalai

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

68-2 A Sugedo mikrogra-
nulių kompiuteris.

60 sekundžių patvirtinti su ESC Ryšys su mikrogranulių kompiute-
riu yra pertrauktas.

Patikrinkite kištukinę jungtį ir kabelių insta-
liaciją iki mikrogranulių kompiuterio.

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

70-2 Į Per mažas „Po-
werPack“ sukimosi 
greitis

negalima, kol nepašalintas gedimas Sukimosi greitis yra už leistino 
diapazono ribų.

Patikrinkite ribinę vertę. Patikrinkite hi-
draulinės alyvos debitą.

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

71-2 Į Per didelis „Po-
werPack“ sukimosi 
greitis

negalima, kol nepašalintas gedimas Sukimosi greitis yra už leistino 
diapazono ribų.

Patikrinkite ribinę vertę. Patikrinkite hi-
draulinės alyvos debitą.

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai
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Akustinis 
įspėjamasis 
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43-2 A Skystųjų trąšų kie-
kis nulinis

patvirtinti su ESC Kiekis yra 0, jei debitmatis neišma-
tuoja jokio impulso.

Tikrinimas:
• Bako talpa
• Čiaupo padėtis
• Nuotėkiai?
• Užsikimšimai?
• Impulsų skaičiavimas (diagnostikos 

meniu)

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

44-2 Į Žemas pripildymo 
lygis (bakas tuščias)

negalima, kol nepašalintas gedimas Pripildymo lygio jutiklis negali rodyti 
trąšų. 

Skirta informuoti. vienkartinis 
akustinis 
signalas

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

45-2 A Skliautų susidarymo 
aliarmas

Pasikartoji-
mas po darbi-
nės padėties 
keitimo

patvirtinti su ESC Rodomo bako dozatorius yra 
tuščias.

• Pripildykite baką. 
• Pašalinkite trąšų skliautą. 
• Patikrinkite jutiklį. 

3 iš eilės akus-
tiniai signalai

Taip
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

60-2 A Eilių kompiuterio 
sukimosi greitis per 
didelis

Važiavimo pirmyn greitis yra per 
didelis. 
Dozavimo variklis negali išlaikyti 
reikalaujamo sukimosi greičio. 
Todėl negalima išlaikyti numatytojo 
augalų atstumo. 

Sumažinkite važiavimo greitį. Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

65-2 A Sugedo trąšų srauto 
modulis

patvirtinti su ESC Ryšys su trąšų srauto moduliu yra 
pertrauktas. 

Patikrinkite kištukinę jungtį ir kabelių insta-
liaciją iki modulio. 

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

66-2 A Patikrinkite skleidi-
mo kryptį.

patvirtinti su ESC Hidraulinio valdymo prietaiso akty-
vinimas neteisinga kryptimi.

Pakeiskite hidraulinio valdymo prietaiso 
aktyvinimo kryptį.

3 iš eilės akus-
tiniai signalai

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

68-2 A Sugedo mikrogra-
nulių kompiuteris.

60 sekundžių patvirtinti su ESC Ryšys su mikrogranulių kompiute-
riu yra pertrauktas.

Patikrinkite kištukinę jungtį ir kabelių insta-
liaciją iki mikrogranulių kompiuterio.

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

70-2 Į Per mažas „Po-
werPack“ sukimosi 
greitis

negalima, kol nepašalintas gedimas Sukimosi greitis yra už leistino 
diapazono ribų.

Patikrinkite ribinę vertę. Patikrinkite hi-
draulinės alyvos debitą.

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai

71-2 Į Per didelis „Po-
werPack“ sukimosi 
greitis

negalima, kol nepašalintas gedimas Sukimosi greitis yra už leistino 
diapazono ribų.

Patikrinkite ribinę vertę. Patikrinkite hi-
draulinės alyvos debitą.

vienkartinis 
akustinis 
signalas

Ne
Sėjimo klaidos /
sėjimo pertrūkiai
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Gamintojas pasilieka teisę į konstrukcinius pakeitimus. 
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