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Jūsų saugumui

Pagrindinės saugos nuorodos

Valdymas
 

Darbo metu visada laikykitės šių nuorodų:

 

 ▪ Prieš palikdami transporto priemonės kabiną, įsitikinkite, kad visi automatiniai mechanizmai yra 
pasyvinti, arba kad yra aktyvintas rankinis režimas.

 ▪ Visų pirma, pasyvinkite šias sistemas, jei jos yra įdiegtos:

 – „TRAIL-Control“

 – „DISTANCE-Control“

 ▪ Neprileiskite vaikų prie prikabinamo padargo ir darbo kompiuterio.
 ▪ Atidžiai perskaitykite ir laikykitės visų šioje naudojimo instrukcijoje ir lauko purkštuvo naudojimo 

instrukcijoje pateikiamų saugos instrukcijų.
 ▪ Laikykitės visų specialiųjų nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių.
 ▪ Laikykitės visų visuotinai pripažintų saugos technikos, pramonės, medicinos ir kelių eismo 

taisyklių.
 ▪ Naudokite tik skaidrintą vandenį, kai bandote lauko purkštuvą. Bandymų metu ir per sistemų 

kalibravimą nenaudokite nuodingų purškiamų priemonių.

Techninė priežiūra
 

Išlaikykite sistemą veikimo būklės. Tuo tikslu laikykitės šių nuorodų:

 

 ▪ Nevykdykite jokių neleistinų gaminio pakeitimų. Neleistini pakeitimai arba neleistinas naudojimas 
gali turėti neigiamos įtakos Jūsų saugumui ir gaminio eksploatacijos trukmei arba veikimui. 
Neleistini yra bet kokie pakeitimai, kurie nėra aprašomi gaminio dokumentacijoje.

 ▪ Nepašalinkite saugos mechanizmų arba lipdukų nuo gaminio.
 ▪ Prieš įkraudami traktoriaus akumuliatorių, visada atjunkite jungtį tarp traktoriaus ir darbo 

kompiuterio.
 ▪ Prieš atlikdami traktoriaus arba prikabinamo padargo suvirinimo darbus, visada nutraukite 

elektros energijos tiekimą į darbo kompiuterį.
 ▪ Darbo kompiuterio ir kabelių instaliacijos remontuoti negalima. Neleistini remonto bandymai gali 

nepavykti ir sukelti pavojingus neteisingo veikimo atvejus.
 ▪ Kaip atsargines dalis naudokite tik originalius priedus.

Įspėjamųjų nuorodų struktūra ir reikšmė
Visos saugos nuorodos, kurias rasite šioje naudojimo instrukcijoje, yra sudaromos pagal šį pavyzdį:

1

1.1

1.2
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ĮSPĖJIMAS
Šis signalinis žodis ženklina vidutinės rizikos pavojus, kurių pasekmės gali būti mirtis arba sunkūs 
kūno sužalojimai, jei jų nebus išvengta.

 

ATSARGIAI
Šis signalinis žodis ženklina pavojus, kurių pasekmės gali būti lengvi arba vidutiniai kūno 
sužalojimai, jei jų nebus išvengta.

 

NUORODA
Šis signalinis žodis ženklina pavojus, kurių pasekmės gali būti materialinė žala, jei jų nebus 
išvengta.

Yra veiksmų, kurie atliekami keliais žingsniais. Jei per kurį nors iš šių žingsnių yra rizika, tiesiai 
veiksmų instrukcijoje pasirodo saugos nuoroda.

Saugos nuorodos visada yra tiesiai prieš rizikingą veiksmą, ir išsiskiria paryškintuoju šriftu ir signaliniu 
žodžiu.

1. NUORODA! Tai yra nuoroda. Nuoroda įspėja apie riziką, kuri kyla per kitą 
veiksmą.

2. Rizikingas veiksmas.

Aliarmų pranešimų struktūra ir reikšmė
Darbo metu gali atsitikti, kad pasirodys aliarmo pranešimas.

Aliarmų pranešimai turi šią paskirtį:
 ▪ Įspėti – jie įspėja operatorių, jei esama lauko purkštuvo būsena gali sukelti pavojingą situaciją.
 ▪ Informuoti – jie informuoja operatorių, kad esama lauko purkštuvo arba sąrankos būsena 

nėra gera, ir gali sukelti sutrikimus darbo metu.

Toliau esančiame paveiksle Jūs matote, kokia yra aliarmų pranešimų struktūra:

Aliarmų pranešimų struktūra

Pavyzdys

1.3

Paskirtis

Vaizdavimas
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Aliarmo pobūdis

Komponento, kuris sukėlė aliarmą, pavadinimas
Problemos aprašymas ir šalinimas
Kokia yra tiksli aliarmo pranešimo priežastis, arba kokių veiksmų turite imtis, kad pašalintumėte 
sutrikimą, skaitykite skyriuje „Aliarmų pranešimai“

 

Reikalavimai naudotojams
 ▪ Išmokite pagal reikalavimus valdyti gaminį. Niekas negali jo valdyti, pirma neperskaitęs šios 

naudojimo instrukcijos.
 ▪ Atidžiai perskaitykite ir laikykitės visų šioje naudojimo instrukcijoje ir prijungtų mašinų bei 

prietaisų instrukcijose pateikiamų saugos ir įspėjamųjų nuorodų.
 ▪ Jei Jums kažkas naudojimo instrukcijoje atrodo nesuprantamai, kreipkitės į savo prekybininką 

arba mus. „Müller-Elektronik“ klientų aptarnavimo tarnyba Jums mielai toliau pagelbės.

Naudojimas pagal paskirtį
Darbo kompiuteris yra skirtas valdyti lauko purkštuvus žemės ūkyje. Už bet kokį kitokį įrengimą arba 
naudojimą gamintojas neatsako.

Naudojimui pagal paskirtį taip pat priskiriamas gamintojo nustatytų eksploatacijos ir techninės 
priežiūros sąlygų laikymasis.

Už bet kokią dėl nesilaikymo atsiradusią žalą asmenims ar turtui gamintojas neatsako. Visa 
atsakomybė už naudojimą ne pagal paskirtį tenka tik naudotojui.

Būtina laikytis specialiųjų nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių bei kitų visuotinai pripažintų 
saugos technikos, pramonės, medicinos ir kelių eismo taisyklių. Savavališki prietaiso pakeitimai 
panaikina gamintojo atsakomybę.

Šalinimas
 

Prašome šį gaminį po jo naudojimo šalinti pagal Jūsų šalyje galiojančius įstatymus 
kaip elektronikos laužą.

 

Saugos ženklas lauko purkštuvui
Jei lauko purkštuvas turi įrengtą vairavimo pasukant grąžulą mechanizmą arba vairavimo pasukant 
ašigalius mechanizmą, kiekvieną, kuris artinasi prie lauko purkštuvo, būtina įspėti apie galimus 
pavojus. Tam Jūs gausite saugos ženklą.

1. Priklijuokite saugos ženklą tinkamoje vietoje.

Klijuodami saugos ženklus, laikykitės šių punktų:
 ▪ Saugos ženklus reikia priklijuoti matomoje vietoje, kad juos pastebėtų kiekvienas, kas artinasi 

prie pavojaus zonos.
 ▪ Jei pavojaus zoną galima pasiekti iš kelių mašinos pusių, tuomet priklijuokite saugos ženklus 

kiekvienoje mašinos pusėje.
 ▪ Reguliariai tikrinkite visus saugos ženklus, ar įskaitomi ir pilnai sukomplektuoti.
 ▪ Pakeiskite pažeistus arba neįskaitomus ženklus naujais.

1.4

1.5

1.6

1.7
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Saugos ženklas Kur klijuoti Reikšmė
Arti suvėrimo zonos, tarp traktoriaus ir 
prikabinamo padargo

Darbo metu nebūkite suvėrimo 
zonoje.

 

Saugos lipdukai ant gaminio
Lipdukas ant darbo kompiuterio

 

Nuplaukite aukšto slėgio plovimo įrenginiu.

 

EB atitikties deklaracija
Šiuo mes deklaruojame, kad toliau nurodytas prietaisas savo projekto ir konstrukcijos varianto bei 
mūsų į rinką išleisto modelio atžvilgiais atitinka pagrindinius EB direktyvos 2004/108/EB saugos ir 
sveikatos reikalavimus. Esant su mumis nesuderintam prietaiso pakeitimui, ši deklaracija nustoja 
galiojusi.

 

Gaminio pavadinimas: ME_RE ECU-MAXI 3.0
Prekės kodas: 30303185, 30303187
Taikyti darnieji standartai: EN ISO 14982:2009

(EMS direktyva 2004/108/EB) 

 

Gaminio pavadinimas: ME_RE ECU-MIDI 3.0
Prekės kodas:

Identiškos konstrukcijos variantai:

30303184,

3004748207, 3004765002, 30285011, 
30295006, 30322453, 30322454, 30322455, 
30193549, 30397040, 3040625700, 30322456

Taikyti darnieji standartai: EN ISO 14982:2009

(EMS direktyva 2004/108/EB) 

1.8

1.9
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Apie šią naudojimo instrukciją

Šios naudojimo instrukcijos tikslinė grupė
Šis dokumentas yra skirtas lauko purkštuvų, kurie standartinės sąrankos turi įrengtą sistemą 
„SPRAYER-Controller MAXI 3.0“, operatoriams.

Iš vadovo Jūs sužinosite:
 ▪ ką reiškia simboliai ekrane;
 ▪ kuriose programos vietose galima rasti su funkcija susijusius nuostatus;
 ▪ kaip Jūs konfigūruosite programą;
 ▪ kaip Jūs kalibruosite komponentus, kuriuos reikia kalibruoti.

Naudotojo vadovas neaiškina, kaip Jums valdyti lauko purkštuvą. Jis nepakeičia lauko purkštuvo 
gamintojo vadovo.

Galiojimo sritis
Ši naudojimo instrukcija galioja šiems gaminiams:
 ▪ „SPRAYER-Controller MAXI“ arba „MIDI 3.0“. Programinės įrangos versija: 7.2b

Paveikslai šioje naudojimo instrukcijoje
Programinės įrangos sąsajų paveikslų uždavinys yra Jums būti nuorodomis. Jie Jums padeda 
orientuotis programinės įrangos languose.

Ekrane rodoma informacija priklauso nuo daugelio veiksnių:
 ▪ nuo lauko purkštuvo tipo,
 ▪ nuo lauko purkštuvo sąrankos,
 ▪ nuo lauko purkštuvo būklės.

Galimi skirtumai:
 ▪ Lauko purkštuvas terminale turi kitas spalvas, nei instrukcijoje.
 ▪ Kitokia fono spalva.
 ▪ Instrukcijoje aprašyti simboliai ekrane pasirodo kitoje vietoje.
 ▪ Ne kiekviena aprašyta funkcija yra pateikiama sistemoje. 

Instrukcija buvo parašyta darbo kompiuterio „Müller-Elektronik“ terminaluose valdymui. Jei darbo 
kompiuteris yra valdomas kitais ISOBUS terminalais, langų struktūra ir pateikiama informacija gali 
skirtis nuo paveikslų šioje naudojimo instrukcijoje.

Veiksmų instrukcijų struktūra
Veiksmų instrukcijomis Jums žingsnis po žingsnio aiškinama, kaip su gaminiu galite atlikti tam tikrus 
darbus.

Šioje naudojimo instrukcijoje mes naudojome toliau nurodytus simbolius, kad pažymėtume veiksmų 
instrukcijas:

 

Vaizdavimo būdas Reikšmė
1.

2.

Veiksmai, kuriuos turite atlikti vieną po kito.

2

2.1

2.2

2.3

2.4

10 11



Vaizdavimo būdas Reikšmė
⇨ Veiksmo rezultatas.

Tai atsitinka, jei atliekate veiksmą.
⇨ Veiksmų instrukcijos rezultatas.

Tai atsitinka, jei laikėtės visų žingsnių.
Reikalavimai.

Jei įvardijami reikalavimai, prieš atlikdami 
veiksmą privalote išpildyti reikalavimus.

 

Nuorodų struktūra
Jei šioje naudojimo instrukcijoje yra nuorodų, jos visada atrodo taip:

Nuorodos pavyzdys: [➙ 12]

Nuorodas atpažinsite iš laužtinių skliaustų ir rodyklės. Numeris už rodyklės Jums rodo, kuriame 
puslapyje prasideda skyrius, kuriame galite skaityti toliau.

2.5
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Gaminio aprašymas

Specifikacijų lentelė
Galimos santrumpos specifikacijų lentelėje

 

Santrumpa Reikšmė
Kliento numeris

Jei gaminys buvo pagamintas žemės ūkio mašinų gamintojui, čia yra 
nurodomas žemės ūkio mašinų gamintojo prekės kodas.
Aparatinės įrangos versija

„Müller-Elektronik“ prekės kodas

Darbinė įtampa

Gaminį leidžiama prijungti tik prie įtampos šaltinių šiame diapazone.
Programinės įrangos versija

Serijos numeris
 

Programinės įrangos versijos sužinojimas
Taip Jūs sužinosite programinės įrangos versiją:

1. Atverkite langą „Mašinos duomenys“:

 
 >  >  > 

2. Įveskite naudotojo slaptažodį: 0010000100

3.  – paspauskite.

 ⇨ Programinės įrangos versija yra nurodyta eilutėje „Soft:“.

3

3.1

3.2
Veiksmai
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Montavimas ir įrengimas
 

Nuorodos dėl saugaus montavimo
Kad apsaugotumėte sistemos komponentus nuo pažeidimo, montuodami laikykitės šių punktų:
 ▪ Sumontuokite darbo kompiuterį tokioje vietoje, kurioje jis bus apsaugotas nuo purvo. Taip Jūs 

išvengsite, kad mašinos eksploatuotojas netyčia neišplautų darbo kompiuterio aukšto slėgio 
plovimo įrenginiu.

 ▪ Sumontavimo padėtyje kištukai ir slėgio išlyginimo membranos turi būti nukreipti į šoną.
 ▪ Laidžiai pritvirtinkite darbo kompiuterį prie lauko purkštuvo važiuoklės, pasitelkę keturis tvirtinimo 

varžtus. Neteisingai sumontavus, ESD iškrovos gali sukelti veikimo sutrikimus.
 ▪ Visas nenaudojamas jungtis ir kištukus reikia apsaugoti tinkamais apsaugos nuo dulkių 

gaubteliais.
 ▪ Visi kištukai turi būti sandariai uždaryti. Taip jie bus sandarūs vandeniui.
 ▪ Nenaudokite sistemos, jei jos dalys yra pažeistos. Pažeistos dalys gali sukelti neteisingo veikimo 

atvejus ir dėl to sužaloti. Pakeiskite arba, jei įmanoma, suremontuokite pažeistus komponentus.
 ▪ Naudokite tik originalius „Müller-Elektronik“ komponentus.

Darbo kompiuterio prijungimas prie ISOBUS
Tam, kad prijungtumėte darbo kompiuterį prie įtampos šaltinio ir prie ISOBUS terminalo, turite 
prijungti ISOBUS kabelį prie ISOBUS jungties traktoriuje.

Taip Jūs prijungsite darbo kompiuterį prie ISOBUS:

1. Paimkite darbo kompiuterio ISOBUS kabelį.

2. Atsukite apsaugos nuo dulkių gaubtelį.
 ⇨ 

3. Įkiškite ISOBUS kištuką į ISOBUS jungtį traktoriuje.

4. Užrakinkite kištuką. Esant „Müller-Elektronik“ pagrindinei įrangai, tuo tikslu pasukite kištuką pagal 
laikrodžio rodyklę. Esant kitokiai ISOBUS pagrindinei įrangai, priklausomai nuo konstrukcijos 
varianto, turite atlikti kitokius veiksmus.
 ⇨ Kištukas tvirtai įstatytas.

4
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5. Susukite kištuko ir lizdo apsaugos nuo dulkių gaubtelius.
 ⇨ 

6. Po darbo atjunkite sujungimą ir vėl užsukite apsaugos nuo dulkių gaubtelį.
 ⇨ 
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Valdymo pagrindai

Darbo kompiuterio įjungimas ir išjungimas
Taip Jūs galite įjungti darbo kompiuterį:

1. Įjunkite darbo kompiuteriui įtampą. Tam yra šios galimybės: 
a) ISOBUS traktoriuose: degimo rakteliu įjunkite traktorių. 
b) Ne ISOBUS traktoriuose: įjunkite terminalą.

2. Šviesos diodas ant ME vairasvirtės pradeda šviesti.

 ⇨ Jūs įjungėte darbo kompiuterį.

Taip Jūs galite išjungti darbo kompiuterį:

1. Pertraukite srovės tiekimą darbo kompiuteriui. Tam yra šios galimybės: 
a) ISOBUS traktoriuose: degimo rakteliu išjunkite traktorių. 
b) Ne ISOBUS traktoriuose: išjunkite terminalą. 
c) Visuose traktoriuose: ištraukite iš lizdo kabelį tarp traktoriaus ir lauko purkštuvo.

2. Palaukite, kol šviesos diodas ant ME vairasvirtės nustos šviesti.

 ⇨ Jūs išjungėte darbo kompiuterį.

Pirmasis paleidimas
Jei darbo kompiuteris yra sumontuotas, įdiegtas ir prijungtas prie terminalo, Jūs galite darbo 
kompiuterį paleisti pirmąjį kartą.

 þ Darbo kompiuteris yra prijungtas prie ISOBUS.

 þ ISOBUS terminalas yra prijungtas prie ISOBUS pagrindinės įrangos.

1. Įjunkite darbo kompiuterį. [➙ 16]

2. Įjunkite terminalą.

3. „Müller-Elektronik“ terminaluose atverkite „Pasirinkimo meniu“. Kituose terminaluose tai yra kitas 
langas, kuriame yra paleidžiami ISOBUS darbo kompiuteriai.
 ⇨ Programa yra įkeliama. Per pirmąjį paleidimą tai gali trukti iki kelių minučių, kadangi į 

terminalą yra kopijuojami visi paveikslai ir tekstai (vadinamasis „Object-Pool“).

4. Palaukite, kol nebepasirodys jokių eigos juostų.

5.  – atverkite darbo kompiuterio programą.
 ⇨ Pasirodo darbo kompiuterio darbinis langas. [➙17]

Darbo kompiuteris terminalo pasirinkimo meniu
„Müller-Elektronik“ terminaluose darbo kompiuteris prisijungia programoje „Pasirinkimo meniu“.

5
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Programos piktograma, priklausomai nuo terminalo ir lauko purkštuvo modelio, gali atrodyti skirtingai. 
Paprastai ji yra panaši į šį simbolį:

Programos simbolis terminalo TOUCH800 pasirinkimo meniu

Ekrano sandara

Darbinis langas
Darbinis langas visada yra rodomas darbo metu, ir jis informuoja Jus apie lauko purkštuvo būseną.

Darbinis langas yra padalintas į keletą sričių. Kiekvienoje srityje gali pasirodyti informacija tam 
tikromis temomis.

Sritis per darbo kompiuterio konfigūravimą lauko purkštuvo modeliui gali pakeisti lauko purkštuvo 
gamintojas. Todėl toliau pateikiamas vaizdas rodo tik standartinės versijos apžvalgą.

Darbinio lango sritys
 

Sritis „Purškimo duomenys“ Sritis „Trauklių ir svirčių sistema“

Simboliai mašinos paveiksle Simboliai šalia mašinos paveikslo
 

Kokia informacija šiose srityse pasirodo, skaitykite tolesniuose skyriuose.

Funkciniai simboliai darbiniame lange
Šalia darbinio lango pasirodo funkciniai simboliai, kuriuos paspaudus yra vykdomos funkcijos. 
Jų padėtis ir valdymas priklauso nuo ISOBUS terminalo tipo.

Toliau esančioje lentelėje Jūs matote funkcinių simbolių darbiniame lange reikšmes.

5.4

5.4.1
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Funkcinis sim-
bolis

Funkcija

Atveria langą „Rezultatai“.

Atveria langą „Mašinos duomenys“.

Atveria langą „Pildymas“.

Atveria langą „Skleidimas“.

Perjungia rankinį ir automatinį skleidžiamo kiekio reguliavimą.

Atveria langą su papildomomis funkcijomis.

Paleidžia ir baigia vairavimo pasukant grąžulą mechanizmą (arba vairavimo 
pasukant ašigalius mechanizmą).

Perjungia du simbolių lygmenis.

Rodo kitą puslapį su funkciniais simboliais.

 

Purškimo duomenų sritis
Šioje srityje yra rodoma ši informacija:

Simboliai purškimo duomenų srityje

5.4.2
Simboliai
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Skleidžiamas kiekis reguliuojamas automatiškai.
Greta pasirodo faktinė vertė (esamas skleidžiamas kiekis).
Nėra srauto. Negalima atidaryti pagrindinio vožtuvo, kadangi neišpildytas kuris nors 
reikalavimas:
- greitis mažesnis, nei „Purškimas išj. žemiau“ [➙ 43]
- dalinių pločių būsena
- Numatytosios vertės neįmanoma išlaikyti
- „SECTION-Control“ baigė skleidimą
Skleidžiamas kiekis reguliuojamas automatiškai.
Greta pasirodo numatytoji vertė.
Žr.: Automatinio režimo naudojimas [➙ 35]
Skleidžiamas kiekis reguliuojamas rankiniu būdu.
Žr.: Skleidžiamo kiekio keitimas rankiniu režimu [➙ 35]
Stulpelinė diagrama pasirodo tik tada, kai automatiniu režimu numatytoji vertė yra 
keičiama +10% ir -10% mygtukais. Jis rodo nuokrypį nuo pirminės numatytosios vertės.

Automatinis režimas yra pasyvintas. Srautas nėra reguliuojamas.
Esamas greitis yra mažesnis, nei parametras „Reguliavimas išj. žemiau“ [➙ 44], ir 
didesnis, nei „Purškimas išj. žemiau“ [➙ 43]
Numatytąją vertę iš anksto nustato išorinis šaltinis: „Task Controller“, programos žemėlapis, 
išorinis jutiklis ir t. t. Žr.: Numatytosios vertės išankstinis nustatymas [➙ 36]

- Įvyko problema, perduodant numatytąją vertę iš išorinio šaltinio.
- Lauko purkštuvas yra už programos žemėlapyje nustatytos zonos ribų arba zonoje, 
kurioje neturi būti purškiama.

Purkštuvo funkcijos yra įjungiamos ir išjungiamos su „S-Box“.

Dienos skaitiklis yra pasyvintas
Žr.: Darbo rezultatų dokumentavimas [➙ 38]
Greitis
Jei skaičiai yra raudoni, tai reiškia, kad dėl per mažo greičio reguliavimas arba 
skleidimas buvo pertraukti.
Transporto priemonė važiuoja atbuline eiga.

Aktyvinkite imituojamą greitį. [➙ 54]

Slėgis

 

Trauklių ir svirčių sistemos rodinio sritis
Trauklių ir svirčių sistemos rodinyje Jūs rasite šią informaciją:
 ▪ dalinių pločių skaičių
 ▪ Kurie daliniai pločiai yra iš anksto pasirinkti arba išjungti
 ▪ Kurie daliniai pločiai skleidžia

Tolesniuose paveiksluose pavaizduota, kaip gali atrodyti daliniai pločiai trauklių ir svirčių sistemos 
rodinio srityje:

5.4.3

Vaizdavimas
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Daliniai pločiai 1 ir 2 yra uždaryti ir pasyvinti.

Daliniai pločiai 1 ir 2 yra uždaryti. Visi kiti daliniai pločiai yra atidaryti ir purškia.

Jei yra aktyvinta „SECTION-Control“, papildomai pasirodo mėlynai-raudonas „SECTION-Control“ simbolis.

Jei „SECTION-Control“ yra negalima, šis simbolis yra raudonas.

Kiekvienas keturkampis po trauklių ir svirčių sistemos simboliu atitinka vieną dalinio pločio vožtuvą.

Dalinių pločių būsenos
 

Pav. Dalinio pločio vožtuvo būsena Reguliavimo/pagrindinio vožtuvo būsena
uždarytas vožtuvas uždarytas vožtuvas

atidarytas vožtuvas uždarytas vožtuvas

atidarytas vožtuvas atidarytas vožtuvas

uždarytas vožtuvas atidarytas vožtuvas

dalinis plotis yra pastoviai pasyvintas

 

Jei daliniai pločiai yra automatiškai perjungiami su „SECTION-Control“, turite užtikrinti, kad daliniai 
pločiai nebūtų pasyvinti skirstomąja dėže („S-Box“) arba vairasvirte. Šiuo atveju dalinis plotis būtų 
pažymėtas raudonu kryžiuku, ir liktų uždarytas.

20 21



Dalinių pločių būsenos su „SECTION-Control“ ir su „S-Box“
 

Pav. „SECTION-Control“ iš 
anksto nustatyta būsena

Reguliavimo/pagrindinio 
vožtuvo būsena

Būsena su „S-Box“ arba 
vairasvirte

atidarytas vožtuvas atidarytas vožtuvas uždarytas vožtuvas

atidarytas/uždarytas 
vožtuvas

uždarytas vožtuvas uždarytas vožtuvas

 

Lauko purkštuvuose su EDS (atskirų purkštukų perjungimu) dalinių pločių vožtuvų nėra. Vieną dalinį 
plotį sudaro keli purkštukai, kuriuos perjungia EDS moduliai. Dalinio pločio simbolis yra padalinamas į 
keletą segmentų. Kiekvienas segmentas atitinka vieną purkštuką.

Dalinių pločių būsenos su EDS
 

Pav. Purkštukas A Purkštukai B, C, D
atidarytas purkštukas uždarytas purkštukas

 

Simboliai šalia mašinos paveikslo
Funkcijos

 

Simbolis Reikšmė
Dalinius pločius perjungia „Section Control“.

Programa „SECTION-Control“ uždarė visus dalinius pločius.

Pavyzdinės priežastys:

- lauko purkštuvas už lauko ribos arba jau apdirbtoje zonoje

- lauko purkštuvas galulaukėje

Yra galimos ir kitos priežastys.
Įjungtas švyturėlis.

 (mirksi)

Maišymo mechanizmas sustabdytas. Priežastis: per žemas pripildymo lygis. 
[➙ 44]

 (nemirksi)

Maišymo mechanizmas sustabdytas. Priežastis: sustabdė vairuotojas.

Maišymo mechanizmas veikia.

Gėlojo vandens bakas yra ištuštinamas.

5.4.4
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Simbolis Reikšmė
Darbo žibintas yra įjungtas.

Naudojami purkštukai „Vario“ režimu.

Naudojami purkštukai „Select“ režimu.

Purkštukų valymas aktyvintas.

Siekiamas lašų dydis esant „Airtec“ arba „Vario“ režimu.

Ventiliatorius išjungtas.

Ventiliatorius įjungtas.
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2 puslapis – Skaitikliai ir jutikliai
 

Simbolis Reikšmė
Vėjo stiprumas

Našumas litrais per minutę

Plotinis našumas per valandą

 

Simboliai mašinos paveiksle
Bendrieji simboliai

 

Simbolis Reikšmė
Bako skaitiklis:

- Esamas pripildymo lygis (l)

- Plotas, kurį galima išpurkšti, kol bakas ištuštės (ha)

- Atstumas, kurį galima nuvažiuoti, kol bakas ištuštės (km)
 

Trauklių ir svirčių sistema
 

Simbolis Reikšmė
„DISTANCE-Control“ yra sumontuota, bet pasyvinta.

Trauklių ir svirčių sistemą reikia valdyti rankiniu būdu.
 

„TRAIL-Control“
 

Reikšmė Simboliai esant vairavimo 
pasukant grąžulą 
mechanizmui

Simboliai esant vairavimo 
pasukant ašigalius 
mechanizmui

Jokios „TRAIL-Control“ ar 
„TRAIL-Control“ automatiniu 
režimu.

„TRAIL-Control“ yra įrengta, bet 
pasyvinta.

5.4.5
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Reikšmė Simboliai esant vairavimo 
pasukant grąžulą 
mechanizmui

Simboliai esant vairavimo 
pasukant ašigalius 
mechanizmui

„TRAIL-Control“ veikia rankiniu 
režimu.

Grąžulas užrakintas kaiščiu.

Prikabinamas padargas yra 
vairuojamas į kairę.

Prikabinamas padargas yra 
vairuojamas į dešinę.

 

Valdymo prietaisai
Yra šios galimybės valdyti darbo kompiuterį:
 ▪ funkciniais mygtukais ekrane,
 ▪ ME vairasvirte,
 ▪ su „ME-S-Box“.

Daugiau apie konfigūravimą ir valdymą skaitykite tolesniuose skyriuose:
 ▪ Valdymo prietaisų konfigūravimas [➙ 45]
 ▪ ME vairasvirtės valdymas [➙ 39]
 ▪ Vairasvirtės priskirčių peržiūrėjimas [➙ 40]
 ▪ Peržiūros režimas ME vairasvirtei [➙ 40]

5.5
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Darbo kompiuterio valdymas ant lauko

Bako pildymas
Po kiekvieno purškiamo skysčio bako pildymo Jūs galite darbo kompiuteriui pranešti, kiek vandens 
Jūs pripildėte.

Priklausomai nuo to, kokia papildoma įranga yra sumontuota Jūsų lauko purkštuve, procesas gali 
vykti skirtingai.

Šiuo atveju Jūs galite:
 ▪ baką pildyti rankiniu būdu ir be papildomų sistemų
 ▪ baką pildyti su „TANK-Control“

1. Atverkite langą „Pildymas“: 

2. Palyginkite langą „Pildymas“ su langais toliau pateikiamoje lentelėje ir skaitykite tinkantį skyrių:
 

Jei Jūs matote šį langą... ... skaitykite skyrių:
Bako pildymas rankiniu būdu ir be papildomų 
sistemų [➙ 26]

Bako pildymas su „TANK-Control“ [➙ 26]

Bako pildymas su „TANK-Control“ ir pildymo 
sustabdymo funkcija [➙ 27]

 

6
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Bako pildymas rankiniu būdu ir be papildomų sistemų
Jei Jūs baką pildote be papildomų sistemų, tuomet naująjį tūrį turite rankiniu būdu įvesti terminale.

 

Funkcinis simbolis Funkcija
Bakas buvo pripildytas iki galo.

Nustatykite 0 l bako tūrį.

 

Taip įvesite naująjį bako tūrį, jei purškiamo skysčio baką pripildėte iki galo:

1. Atverkite langą „Pildymas – rankinis“: 

 ⇨ Pasirodo šis langas: 

2.  – įveskite pilno bako užpildą.

  arba

3. Laukelyje „Naujasis bako tūris“ įveskite bako tūrį po pildymo.

 ⇨ Naujasis bako tūris pasirodo darbiniame lange, bako duomenų srityje.

Bako pildymas su „TANK-Control“
„TANK-Control“ yra matavimo sistema, kuri nuolat matuoja ir rodo esamą bako tūrį.

1. Atverkite langą „TANK-Control pildymas“: 

2. Paleiskite pildymą.
 ⇨ Pildymo metu pripildytas kiekis yra rodomas lange „Pildymas – TANK-Control“, eilutėje 

„Esamas bako tūris “.

3. Kai bakas užsipildys, išjunkite siurblį.

6.1.1
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Bako pildymas su „TANK-Control“ ir pildymo sustabdymo funkcija
Jei lauko purkštuve yra sumontuota ir sukonfigūruota „TANK-Control“ su pildymo sustabdymo 
funkcija, ją galite naudoti. Taip pildymas yra baigiamas automatiškai, kai yra pasiekiamas tam tikras 
pripildymo lygis.

Pildydami Jūs galite nustatyti iki dviejų pripildymo ribų. Kai bako tūris per pildymą pasiekia šias 
pripildymo ribas, tuomet sistema sustabdo pildymą.

 

Funkcinis sim-
bolis

Funkcija Pasekmės

Pildymui skirto rutulinio čiaupo 
atidarymas

- Rutulinis čiaupas yra atidaromas.

- Ekrane pasirodo simbolis: 

- Vanduo yra siurbiamas.

- Esamas bako tūris keičiasi lėtai.
Pildymui skirto rutulinio čiaupo 
uždarymas

- Rutulinis čiaupas yra uždaromas.

Aktyvios pripildymo ribos keitimas - Siurbiant yra atsižvelgiama tik į pasirinktą 
pripildymo ribą. Bakas yra pildomas tol, kol 
yra pasiekiamas pripildymo lygis.

 

Taip Jūs pripildysite baką su dviem pripildymo ribomis:

 þ Lauko purkštuve yra sumontuota „TANK-Control“ su pildymo sustabdymo funkcija.

1. Atverkite langą „TANK-Control pildymas“: 

 ⇨ Pasirodo šis langas: 

2. Ties pripildymo riba 1 ir 2 įveskite iki dviejų pripildymo lygių, kuriems esant pildymo siurblys turi 
būti sustabdomas, arba rutulinis pildymo čiaupas užsukamas.
 ⇨ Kai Jūs įvedate dvi pripildymo ribas, ekrane pasirodo naujas funkcinis simbolis: 

6.1.3

Veiksmai
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 ⇨ Paspauskite simbolį , kad pažymėtumėte pripildymo ribą, ties kuria siurblys turi būti 

sustabdomas.

3.  – atidarykite rutulinį čiaupą.

 ⇨ Pasirodo simbolis .

 ⇨ Paleidžiamas pildymas.
 ⇨ Vos tik kaip 1 pripildymo riba bus pasiektas nurodytas pripildymo lygis, rutulinis čiaupas bus 

uždarytas, o pildymas baigtas.
 ⇨ Jei yra antroji pripildymo riba, ji bus automatiškai aktyvinta.

4. Dabar Jūs galite supilti purškiamą priemonę ir išmaišyti bako turinį.

5. Parenkite lauko purkštuvą antrajam pildymui.

6.  – atidarykite rutulinį čiaupą.
 ⇨ Paleidžiamas pildymas.
 ⇨ Vos tik kaip 2 pripildymo riba bus pasiektas nurodytas pripildymo lygis, rutulinis čiaupas bus 

uždarytas, o pildymas baigtas.

Trauklių ir svirčių sistemos valdymas
Šiame skyriuje Jūs išmokite, kaip, pasitelkus terminalą, valdyti trauklių ir svirčių sistemą.

 

ĮSPĖJIMAS
Asmenų sužalojimas dėl neteisingo valdymo
Kiekvienas lauko purkštuvas yra kitaip suprojektuotas, ir turi būti kitaip valdomas. Šiame skyriuje 
galima paaiškinti tik tuos simbolius, kurie pasirodo terminalo ekrane.

◦ Skaitykite lauko purkštuvo naudojimo instrukciją.

◦ Išmokite, kuria eilės tvarka reikia saugiai valdyti Jūsų lauko purkštuvą.

Trauklių ir svirčių sistemos pakėlimas ir nuleidimas
Taip Jūs pasieksite langą su šia funkcija:

Šios funkcijos valdymui pirmiausia naudokite ME vairasvirtę.

Naudokite toliau nurodytus funkcinius mygtukus, kad valdytumėte funkcijas:
 

Funkcinis simbolis Funkcija
Pakelia trauklių ir svirčių sistemą.

Nuleidžia trauklių ir svirčių sistemą.

Aktyvina ir pasyvina „DISTANCE-Control“.

 

6.2

6.2.1
Kelias
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Toliau esančiame paveiksle Jūs matote, kaip ši funkcija yra rodoma darbiniame lange:

Trauklių ir svirčių sistema yra pakeliama – rodyklė per vidurį rodo kryptį

„MANU“ reiškia, kad „DISTANCE-Control“ yra pasyvinta, o trauklių ir svirčių sistema yra pakeliama ir nuleidžiama 
rankiniu būdu.

Trauklių ir svirčių sistemos užrakinimas
Ši funkcija leidžia užrakinti trauklių ir svirčių sistemą, kad ji išliktų stabili, nesant pusiausvyros.

Taip Jūs pasieksite langą su šia funkcija:

Naudokite toliau nurodytus funkcinius mygtukus, kad valdytumėte funkcijas:
 

Funkcinis simbolis Reikšmė
Trauklių ir svirčių sistemos užrakinimas

Trauklių ir svirčių sistemos atrakinimas

 

Ekrane gali pasirodyti šie simboliai:
 

Simbolis Reikšmė
Trauklių ir svirčių sistema yra užrakinta (nustatė užrakto jutiklis)

Trauklių ir svirčių sistema yra užrakinama. Procesas nėra baigtas.

 

Darbinis langas: trauklių ir svirčių sistema užrakinta

Jei lauko purkštuve nėra sumontuotas užrakto jutiklis, simbolis nepasirodo.

Trauklių ir svirčių sistemos suskleidimas ir išskleidimas
Šia funkcija yra suskleidžiama ir išskleidžiama lauko purkštuvo trauklių ir svirčių sistema.

Valdymas priklauso nuo šių veiksnių:
 ▪ Suskleidžiamų ir išskleidžiamų trauklių ir svirčių sistemos dalių skaičiaus.
 ▪ Trauklių ir svirčių sistemos suskleidimo ir išskleidimo užrakto tipo.
 ▪ Lauko purkštuvo tipo.

Taip Jūs pasieksite langą su šia funkcija:

Vaizdavimas

6.2.2

Kelias

Vaizdavimas

6.2.3

Kelias
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Trauklių ir svirčių sistemos sandara
Toliau pateikiamas paveikslas rodo trauklių ir svirčių sistemų sandarą, ir kaip yra vadinamos atskiros 
trauklių ir svirčių sistemos dalys. Paveikslas rodo lauko purkštuvą su septynių dalių trauklių ir svirčių 
sistema, tačiau taip pat galioja ir mažesnėms trauklių ir svirčių sistemoms.

Lauko purkštuvo trauklių ir svirčių sistemos dalys
 

Trijų dalių trauklių ir svirčių sistema Trauklių ir svirčių sistemos dalis:  
viduje kairėje

Penkių dalių trauklių ir svirčių sistema Trauklių ir svirčių sistemos dalis:  
nejudama dalis

Septynių dalių trauklių ir svirčių sistema Trauklių ir svirčių sistemos dalis:  
viduje dešinėje

Trauklių ir svirčių sistemos dalis:  
išorėje kairėje

Trauklių ir svirčių sistemos dalis:  
per vidurį dešinėje

Trauklių ir svirčių sistemos dalis:  
per vidurį kairėje

Trauklių ir svirčių sistemos dalis:  
išorėje dešinėje

 

Langas

Trauklių ir svirčių sistemos vaizdavimas lange „Skleidimas“
 

Išskleidžiamos trauklių ir svirčių sistemos dalys
Simbolis: trauklių ir svirčių sistemos dalis yra suskleidžiama arba išskleidžiama
Rodyklės pasirodo ties skleidžiamomis trauklių ir svirčių sistemos dalimis, ir rodo judėjimo kryptį.

 

Vaizdavimas
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Funkciniai simboliai
Toliau esančiame paveiksle Jūs matote, kaip funkciniuose simboliuose yra rodoma septynių dalių 
trauklių ir svirčių sistema.

 

Krypties rodyklės
Rodyklė į vidų reiškia: suskleidimas
Rodyklė į išorę reiškia: išskleidimas
Pilkosios trauklių ir svirčių sistemos dalys šiuo funkciniu simboliu nėra suskleidžiamos arba 
išskleidžiamos
Baltosios trauklių ir svirčių sistemos dalys šiuo funkciniu simboliu yra suskleidžiamos arba 
išskleidžiamos

 

Naudokite toliau nurodytus funkcinius mygtukus, kad valdytumėte funkcijas:
 

    
Funkcija 2-gubas skleidimas 3-gubas skleidimas
Trauklių ir svirčių 
sistemos vidaus 
simetriškas 
suskleidimas
Trauklių ir svirčių 
sistemos vidaus 
simetriškas 
išskleidimas
Trauklių ir svirčių 
sistemos vidurio 
simetriškas 
suskleidimas
Trauklių ir svirčių 
sistemos vidurio 
simetriškas 
išskleidimas

 

Trauklių ir svirčių sistemos strėlių pakėlimas ir nuleidimas (lenkimas)
Sistema yra pajėgi trauklių ir svirčių sistemos strėles pakelti arba nuleisti nepriklausomai viena nuo 
kitos arba vienu metu.

6.2.4
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Taip Jūs pasieksite langą su šia funkcija:

Naudokite toliau nurodytus funkcinius mygtukus, kad valdytumėte funkcijas:
 

Funkcinis simbolis Funkcija
Pakelia dešiniąją trauklių ir svirčių sistemos strėlę.

Pakelia kairiąją trauklių ir svirčių sistemos strėlę.

Nuleidžia dešiniąją trauklių ir svirčių sistemos strėlę.

Nuleidžia kairiąją trauklių ir svirčių sistemos strėlę.

Pakelia abi trauklių ir svirčių sistemos strėles simetriškai.

Nuleidžia abi trauklių ir svirčių sistemos strėles simetriškai.

 

1. Paspauskite funkcinį mygtuką su pageidaujama funkcija.
 ⇨ Trauklių ir svirčių sistemos strėlės yra judinamos.

2. Laikykite paspaustą funkcinį mygtuką tol, kol trauklių ir svirčių sistema pasieks pageidaujamą 
kampą.

3. Atleiskite paspaustą funkcinį mygtuką.

Trauklių ir svirčių sistemos palenkimas
Taip Jūs pasieksite langą su šia funkcija:

Šios funkcijos valdymui pirmiausia naudokite ME vairasvirtę.

Naudokite toliau nurodytus funkcinius mygtukus, kad valdytumėte funkcijas:
 

Funkcinis simbolis Funkcija
Palenkia trauklių ir svirčių sistemą į dešinę. Kairėje ji yra keliama.

Palenkia trauklių ir svirčių sistemą į kairę. Dešinėje ji yra keliama.

 

Toliau esančiame paveiksle Jūs matote, kaip ši funkcija yra rodoma darbiniame lange:

Trauklių ir svirčių sistemos palenkimas: pakelti iš kairės, nuleisti iš dešinės

Kelias

Veiksmai

6.2.5
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Trauklių ir svirčių sistemos palenkimas: nuleisti iš kairės, pakelti iš dešinės

Skleidimo paleidimas
Taip Jūs paleisite skleidimą:

 þ Traktorius su lauko purkštuvu yra ant lauko.

 þ Jūs sukonfigūravote darbo kompiuterį.

 þ Jūs išskleidėte trauklių ir svirčių sistemą.

1. Įsitikinkite, kad yra išpildyti visi reikalavimai!

2.  – paleiskite skleidimą.

 ⇨ Rankiniu režimu: 
Lauko purkštuvas pradeda skleisti. 
Po trauklių ir svirčių sistemos simboliu atsiranda purškimo kūgiai: 

 ⇨ Automatiniu režimu: 
Lauko purkštuvas yra parengiamas skleidimui. 
Tol, kol lauko purkštuvas nejuda, darbiniame lange yra rodomas simbolis: 

3. Automatiniu režimu: 
pradėkite važiuoti ir viršykite minimalų greitį automatiniam reguliavimui (parametras: 
„Reguliavimas išj. žemiau“).
 ⇨ Vos tik yra viršijamas minimalus greitis, lauko purkštuvas pradeda skleisti. 

Po trauklių ir svirčių sistemos simboliu atsiranda purškimo kūgiai: 

 ⇨ Jūs paleidote skleidimą.

6.3
Veiksmai
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Gali būti situacijų, kai skleidimą norėsite pradėti purkštuvui dar stovint. Pavyzdžiui, jei Jūs sustojote 
ant lauko.

Taip Jūs paleisite skleidimą iš karto automatiniu režimu:

 þ Traktorius su lauko purkštuvu yra ant lauko.

 þ Jūs sukonfigūravote darbo kompiuterį.

 þ Jūs išskleidėte trauklių ir svirčių sistemą.

 þ Automatinis režimas yra aktyvintas.

1. Tris sekundes laikykite paspaustą skleidimo mygtuką ant vairasvirtės.
 ⇨ Lauko purkštuvas pradeda skleisti. 

Po trauklių ir svirčių sistemos simboliu atsiranda purškimo kūgiai: 

2. Per 5 sekundes pradėkite važiuoti ir viršykite minimalų greitį automatiniam reguliavimui 
(parametras: „Reguliavimas išj. žemiau“). Priešingu atveju skleidimas bus automatiškai baigtas.

Skleidžiamo kiekio reguliavimas

Reguliavimo būdai
Priklausomai nuo lauko purkštuvo įrangos, per skleidžiamo kiekio reguliavimą gali būti reguliuojamas 
arba reguliavimo vožtuvo atidarymas, arba išcentrinio siurblio greitis.

Darbo režimai
Skleidžiamą kiekį Jūs galite reguliuoti rankiniu būdu, arba reguliavimą perleisti darbo kompiuteriui:
 ▪ Esant rankiniam režimui, Jūs galite dviem mygtukais valdyti reguliavimo vožtuvo atidarymo 

laipsnį.
 ▪ Esant automatiniam režimui, darbo kompiuteris reguliuoja reguliavimo vožtuvo atidarymo 

laipsnį (arba siurblio sukimosi greitį) taip, kad būtų pasiekiamas kaip numatytoji vertė nustatytas 
skleidžiamas kiekis.

Naudokite toliau nurodytus funkcinius mygtukus, kad valdytumėte funkcijas:
 

Funkcinis simbolis Funkcija
Perjungia rankinį ir automatinį režimą.

 

Tolesniuose skyriuose Jūs sužinosite, kaip valdyti sistemą.

Skleidimas iš karto

6.4
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Skleidžiamo kiekio keitimas rankiniu režimu
Esant rankiniam režimui, darbo kompiuteris skleidimą reguliuoja ne pagal iš anksto nustatytą 
numatytąją vertę. Vietoj to Jūs turite rankiniu būdu nustatyti skleidžiamą kiekį.

Skleidžiamą kiekį reikia reguliuoti rankiniu būdu, jei darbiniame lange pasirodo šis

 simbolis: 

Skleidimas rankiniu režimu

Šios funkcijos valdymui pirmiausia naudokite ME vairasvirtę.

Naudokite toliau nurodytus funkcinius mygtukus, kad valdytumėte funkcijas:
 

Funkcinis simbolis Funkcija
Padidina skleidžiamą kiekį.

Sumažina skleidžiamą kiekį.

 

Automatinio režimo naudojimas
Esant automatiniam režimui, darbo kompiuteris reguliuoja reguliavimo vožtuvo ir pagrindinio vožtuvo 
prie armatūros atidarymo laipsnį, todėl galima pasiekti kaip numatytoji vertė nustatytą skleidžiamą kiekį.

Jūs esate automatiniame režime, jei darbinio lango purškimo duomenų srityje pasirodo vienas iš šių 
simbolių:

 

Simbolis dar-
biniame lange

Reikšmė

Lauko purkštuvas gali skleisti.

Lauko purkštuvo greitis yra mažesnis, nei „Reguliavimas išj. – žemiau“

Lauko purkštuvas gali skleisti. Srautas nėra reguliuojamas. Reguliavimo vožtuvas 
lieka paskutinėje žinomoje padėtyje, kol pasikeis greitis.
Lauko purkštuvo greitis yra mažesnis, nei „Purškimas išj. – žemiau“

Pagrindinis vožtuvas yra uždaromas automatiškai.
Reguliavimas negalimas, nes skleidimą pasyvino programa „SECTION-Control“.

 

6.4.1

6.4.2
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Norint naudoti automatinį režimą, reikia išpildyti šiuos reikalavimus:
 ▪ Numatytoji vertė yra įvesta.
 ▪ Debitmatis yra sukalibruotas.
 ▪ Yra greičio signalas.
 ▪ Darbinis plotis yra nustatytas.
 ▪ Lauko purkštuvo greitis yra didesnis, nei greitis parametru „Reguliavimas išj. žemiau“.
 ▪ Parametras „Reguliavimo konstanta“ yra nustatytas.

Šiais atvejais srautas yra priderinamas automatiškai:
 ▪ Pasikeitė lauko purkštuvo greitis.
 ▪ Pasikeitė įjungtų dalinių pločių skaičius.
 ▪ Jūs rankiniu būdu pakeitėte numatytąją vertę.
 ▪ Numatytoji vertė buvo pakeista dėl išankstinių nuostatų iš programos žemėlapio.

Greitis ir tikslumas, kuriais yra reguliuojama, priklauso nuo parametro „Reguliavimo konstanta“ vertės.

Jūs galite numatytąją vertę važiavimo metu, esant automatiniam režimui, keisti rankiniu būdu.

Šios funkcijos valdymui pirmiausia naudokite ME vairasvirtę.
 

Funkcinis 
simbolis

Funkcija

Padidina numatytąją vertę 10%. 

Sumažina numatytąją vertę 10%. 

Vėl atstato 100% numatytąją vertę.

 

Taip Jūs pakeisite numatytąją vertę darbo metu:

1.  – aktyvinkite automatinį reguliavimą.

2.  – atidarykite pagrindinį vožtuvą.
 ⇨ Darbiniame lange pasirodo purškimo kūgiai po trauklių ir svirčių sistemos simboliu. 

Nepaisant to, purkštuvas neskleidžia.

 ⇨ Tol, kol Jūs stovėsite, purkštuvas negalės skleisti. Žr. simbolius:  ir 

3. Viršykite parametru „Reguliavimas išj. žemiau“ nustatytą greitį.
 ⇨ Purkštuvas pradeda derinti skleidžiamą kiekį prie iš anksto nustatytos numatytosios vertės.

4.  arba  – paspauskite, kad pakeistumėte numatytąją vertę.
 ⇨ Pakeitimo laipsnis pasirodo darbiniame lange.

5.  – vėl atstatykite pirminę numatytąją vertę.

Numatytosios vertės išankstinis nustatymas
Numatytoji vertė yra kiekis purškiamo skysčio, kurį norite skleisti į hektarą.

Darbo kompiuteris bandys numatytąją vertę darbo metu išlaikyti.

Reikalavimai

Veikimo principas

Veiksmai
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Yra keletas galimybių iš anksto nustatyti numatytąją vertę:
 ▪ Įveskite numatytąją vertę lange „Mašinos duomenys“. [➙ 36]
 ▪ Numatytąją vertę taip pat galima perimti iš išorinių šaltinių per programą „ISOBUS-TC“:

 – iš užduočių,

 – iš programos žemėlapių,

 – iš išorinių jutiklių.

Numatytoji vertė iš mašinos duomenų

Numatytoji vertė iš išorinio šaltinio

Numatytosios vertės iš išorinių duomenų šaltinių turi didesnę pirmenybę, nei darbo kompiuteryje 
įrašyta numatytoji vertė. Todėl parametro „Numatytoji vertė“ Jūs neturite priderinti, kai dirbate su 
programos žemėlapiais.

Skleidimo sustabdymas
Jūs turite šias galimybes sustabdyti skleidimą:

 ▪  – uždarykite pagrindinį vožtuvą.

 ▪  arba  – uždarykite dalinių pločių vožtuvus vieną po kito.
 ▪ Važiuokite lėčiau, nei įvestas minimalus greitis (tik esant automatiniam režimui).

Dalinių pločių valdymas
Šios funkcijos valdymui pirmiausia naudokite ME vairasvirtę.

Naudokite toliau nurodytus funkcinius mygtukus, kad valdytumėte funkcijas:
 

Funkcinis simbolis Funkcija
Uždaro dalinių pločių vožtuvus iš kairės į dešinę.

Uždaro dalinių pločių vožtuvus iš dešinės į kairę.

Atidaro dalinių pločių vožtuvus iš kairės į dešinę.

arba

Jei yra uždaryti visi dalinių pločių vožtuvai, tuomet jis atidaro pirmąjį dalinio 
pločio vožtuvą iš kairės.
Uždaro dalinių pločių vožtuvus iš dešinės į kairę.

arba

Jei yra uždaryti visi dalinių pločių vožtuvai, tuomet jis atidaro pirmąjį dalinio 
pločio vožtuvą iš dešinės.

 

Metodai

Vaizdavimas

6.4.3
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Piktžolių lizdų apdorojimas
„Lizdų režimas“ yra sumanytas tikslingam mažų piktžolių lizdų apdorojimui.

Skirtingai nuo standartinio režimo, lizdų režimu Jūs galite įjungti ir išjungti atskirus dalinius pločius, 
net jei jie nėra gretimi.

Esamoje programinės įrangos versijoje šios funkcijos naudoti negalima.

Lizdų režimo aktyvinimas
1. Atverkite langą „Mašinos duomenys“:

 
 >  >  > 

2. Pasirinkite vertę po eilute „Dalinių pločių perjungimas“.
 ⇨ Pasirodo sąrašas.

3. Pasirinkite „Lizdų apdorojimas“.
 ⇨ Po eilute „Dalinių pločių perjungimas“ pasirodo vertė „Lizdų apdorojimas“.

4. Paleiskite terminalą iš naujo.

 ⇨ Lizdų režimas bus aktyvintas po paleidimo iš naujo.

Darbo rezultatų dokumentavimas
Jūs galite savo darbą dokumentuoti lange „Rezultatai“.

Lange „Rezultatai“ yra dviejų rūšių skaitikliai:
 ▪ Dienų skaitikliai – dokumentuoja darbą iki jų atstatos.
 ▪ Bendrasis skaitiklis – dokumentuoja darbą nuo pirmojo paleidimo.

Lange „Rezultatai“ Jūs galite rasti šią informaciją:
 ▪ Kiekis – išskleistas kiekis.
 ▪ Plotas – apdirbtas plotas.
 ▪ Atstumas – skleidimo metu nuvažiuotas atstumas.
 ▪ Darbo trukmė – bendra skleidimo trukmė.

Naudokite toliau nurodytus funkcinius mygtukus, kad valdytumėte funkcijas:
 

Funkcinis simbolis Funkcija
Pašalina skaitiklį „Kiekis“.

Pašalina skaitiklį „Plotas“.

Pašalina skaitiklį „Atstumas“.

Pašalina skaitiklį „Darbo trukmė“.

Spaudžiant trumpai: eiti į bendruosius skaitiklius

Spaudžiant ilgai: grįžti į darbinį langą
Pašalina rodomo dienos skaitiklio turinį.

6.6
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Funkcinis simbolis Funkcija
Sustabdo dienos skaitiklį.

- Darbo dokumentavimas yra sustabdomas iki terminalo paleidimo iš naujo 
arba iki pakartotinio funkcinio mygtuko paspaudimo

- Darbiniame lange mirksi simbolis: 
Kitas dienos skaitiklis. (Pasirinktinė funkcija)

Aktyvina dienos skaitiklį. (Pasirinktinė funkcija)

Ankstesnis dienos skaitiklis. (Pasirinktinė funkcija)

 

ME vairasvirtės valdymas
ME vairasvirte Jūs galite aktyvinti ir pasyvinti lauko purkštuvo funkcijas.

Pavyzdžiui:
 ▪ atidaryti pagrindinį vožtuvą
 ▪ išjungti dalinius pločius iš kairės į dešinę
 ▪ rankiniu būdu pakelti ir nuleisti trauklių ir svirčių sistemą

Kiekvienas mygtukas turi priskirtas tris funkcijas. Kuri funkcija bus vykdoma, paspaudus mygtuką, 
priklauso nuo šoninio jungiklio padėties.

 

Jungiklio padėtis Šviesos diodo spalva
raudona

geltona

žalia

 

Mygtukų priskirtys priklauso nuo lauko purkštuvo sąrankos.

Taip Jūs valdysite ME vairasvirtę:

 þ Darbinis langas yra atvertas.

1. Nustatykite šoninį jungiklį į pageidaujamą padėtį ir laikykite.
 ⇨ Šviesos diodas ant ME vairasvirtės šviečia atitinkama spalva.

2. Paspauskite mygtuką su pageidaujama funkcija.
 ⇨ Funkcija yra vykdoma.

6.8
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Peržiūros režimas ME vairasvirtei
Peržiūros režimas per pirmąjį mygtuko paspaudimą ekrane parodo mygtukų priskirtis. Tai padeda 
pradedantiesiems aktyvinti teisingą funkciją. Standartiškai peržiūros režimas naujuose darbo 
kompiuteriuose yra pasyvintas.

Kai Jūs pirmąjį kartą po paleidimo paspaudžiate kurį nors vairasvirtės mygtuką, nėra vykdoma jokia 
funkcija. Vietoj to ekrane pasirodo vairasvirtės mygtukų priskirtys. Rodinys yra rodomas tol, kol 
praeina konfigūruojant nustatytas laikas.

Jei Jūs rodymo metu paspausite vairasvirtės mygtuką, bus vykdoma jo funkcija. (Priskirtys lieka 
ekrane tol, kol praeina laikas).

Nuo dabar Jūs galite valdyti vairasvirtę, nepasirodant pagalbiniam rodiniui.

Pagalbinis rodinys vėl pasirodo tik tada, kai Jūs paspaudžiate mygtuką, ir tuo metu šoninį svirtinį 
jungiklį judinate į kitą padėtį.

Taip Jūs aktyvinsite peržiūros režimą:

1. Atverkite langą „Mašinos duomenys“:

 
 >  >  > 

2. Parametru „ME vairasvirtė“ nustatykite vertę „ME vairasvirtė“.
 ⇨ Pasirodo parametras „Vairasvirtės vedlys“.

3. Padėkite varnelę ties parametru.

4. Esant reikalui, pakeiskite rodymo trukmę.

Vairasvirtės priskirčių peržiūrėjimas
Taip Jūs peržiūrėsite mygtukų priskirtis ekrane:

 þ ME vairasvirtė yra sukonfigūruota. [➙ 45]

1.  – spaudykite, kol pasirodys mygtukas .

2.  – paspauskite.
 ⇨ Pasirodo mygtukų priskirtys: 

6.8.1
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3. , ,  – paspauskite, kad pamatytumėte priskirtis kiekviename 
lygmenyje.

4. Jūs taip pat galite aktyvinti peržiūros režimą [➙ 40].

Papildomų funkcijų valdymas
Papildomos funkcijos yra konkretaus gamintojo funkcijos. Jas galima aktyvinti arba pasyvinti tik 
mygtuko paspaudimu.

Visos funkcijos yra papildomuose languose.

Taip Jūs pateksite prie valdymo elementų:

 arba 

Papildomos funkcijos
 

Funkcinis simbolis Funkcija, kurią galima aktyvinti arba pasyvinti
Darbo žibintai 

Švyturėlis

Bako vidaus valymas

Purškiamos priemonės siurblys

Maišymo mechanizmas

Gėlojo vandens bako ištuštinimas

, , , 
Keturios laisvai prijungiamos hidraulinės funkcijos
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Darbo kompiuterio konfigūravimas

Konfigūravimo žingsnių apžvalga
Toliau esančioje lentelėje yra pateikiami svarbiausi konfigūravimo žingsniai, kuriuos turite atlikti 
per pirmąjį paleidimą. Jei Jūsų sistema turi papildomų komponentų, tokių kaip „TRAIL-Control“, 
„DISTANCE-Control“, „AIRTEC“, „TANK-Control“ ir t. t., juos reikia papildomai sukonfigūruoti ir 
sukalibruoti.

 

Jūs turite konfigūruoti Skyrius su daugiau informacijos
Lauko purkštuvo parametrai Lauko purkštuvo parametrų įvedimas [➙ 42]
Lauko purkštuvo geometrija Lauko purkštuvo geometrijos įvedimas [➙ 69]
Išorinių valdymo prietaisų konfigūravimas Valdymo prietaisų konfigūravimas [➙ 45]
Darbas kartu su terminalu Ryšio su terminalu konfigūravimas  

(Condensed Work State) [➙ 46]
Debitmačio kalibravimas Debitmačio kalibravimas [➙ 47]
Greičio jutiklio konfigūravimas Greičio jutiklio konfigūravimas [➙ 52]
Dalinių pločių konfigūravimas Dalinių pločių konfigūravimas [➙ 54]

 

Lauko purkštuvo parametrų įvedimas
Įveskite parametrus šiais atvejais:
 ▪ Prieš pirmąjį paleidimą.
 ▪ Jei keičiasi lauko purkštuvo parametrai.

Taip Jūs pakeisite parametro vertę:

1. Atverkite langą „Mašinos duomenys“:

 ⇨ Pasirodo langas „Mašinos duomenys“.
 ⇨ Po kiekvienu parametru pasirodo mažas stačiakampis laukelis su verte. 

2. Pasirinkite šį laukelį, kad pakeistumėte parametrą.
 ⇨ Pasirodo duomenų įvesties langas arba klaviatūra.

3. Įveskite pageidaujamą vertę.
 ⇨ Naujoji vertė pasirodo lange „Mašinos duomenys“.

Sąraše yra visi parametrai, kurie gali pasirodyti ekrane. Kurie parametrai pasirodys Jūsų ekrane, 
priklauso nuo Jūsų lauko purkštuvo tipo ir sąrankos.

Purkštukas
Aktyvintų purkštukų spalva.

Spalvas nustato ISO standartas. Juos taip pat galima kalibruoti. [➙ 59]

Šis parametras pasirodo tik tose sistemose, kurios neturi debitmačio. Vietoj to šiose sistemose 
skleidžiamo kiekio nustatymui yra naudojamas slėgio jutiklis.

Numatytoji vertė
Yra skleidžiamas kaip numatytoji vertė nurodytas kiekis, kai lauko purkštuvas dirba automatiniu 
režimu.

7

7.1

7.2
Kada įvesti?

Veiksmai

Parametrų sąrašas
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Darbinis plotis
Lauko purkštuvo darbinis plotis.

Rato jutiklio impulsai
Skaičius impulsų, kuriuos rato jutiklis siunčia darbo kompiuteriui 100 m atkarpoje. Skirta apskaičiuoti 
greitį.

Skaičius yra nustatomas per rato jutiklio kalibravimą.

Reguliavimo konstanta
Esant automatiniam režimui, purkštukų purškimo slėgis yra priderinamas prie esamo lauko purkštuvo 
greičio. Priderinimo dėka turi būti skleidžiamas tiksliai toks purškiamo skysčio kiekis, kuri Jūs 
nustatėte kaip numatytąją vertę. Reguliavimo konstanta tuo tarpu vaidina lemiamą vaidmenį.

Reguliavimo konstanta priderina greitį prie reguliavimo:
 ▪ Kuo didesnė reguliavimo konstanta, tuo greičiau yra priderinamas purškimo slėgis.
 ▪ Kuo mažesnė reguliavimo konstanta, tuo lėčiau yra priderinamas purškimo slėgis.

Nustatydami reguliavimo konstantą, Jūs galite atsižvelgti į šiuos dalykus:
 ▪ Jei, važiuojant pastoviu greičiu, esamas skleidžiamas kiekis šokinėja apie numatytąją vertę, 

reguliavimo konstantą turite sumažinti.
 ▪ Jei, keičiant greitį, skleidžiamas kiekis nepakankamai greitai priderinamas prie numatytosios 

vertės, reguliavimo konstantą turite padidinti.

Purškimo slėgio ribinių verčių nustatymas
Joms yra priskiriami šie parametrai:
 ▪ maksimalus slėgis
 ▪ minimalus slėgis

Šiuo nuostatu yra nustatomas purškimo slėgio diapazonas, kuriame purškimo slėgis yra optimalus.

Jei purškimo slėgis nesiekia arba viršija minimaliąją arba maksimaliąją ribą, yra duodamas aliarmas.

Jūs patys galite nuspręsti, kokias ribines vertes norėsite įvesti.

Jei Jūsų purkštuve nėra įrengtas slėgio jutiklis, tuomet kaip vertę įrašykite „0“.

Purškimas išj. žemiau
(minimalus darbinis greitis)

Kai lauko purkštuvas nesiekia minimalaus darbinio greičio, atsitinka tai:
 ▪ Skleidimas yra automatiškai išjungiamas.

 ▪ Darbiniame lange pasirodo simbolis: 

Jei vertė yra nustatyta 0, tuomet ši funkcija yra pasyvinama.
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Reguliavimas išj. žemiau
Kai lauko purkštuvas nesiekia šio greičio, atsitinka tai:
 ▪ Srautas nebėra reguliuojamas, ir išlieka nepakitęs.
 ▪ Yra aktyvinamas rankinis režimas.

 ▪ Darbiniame lange pasirodo simbolis: 

Jei vertė yra nustatyta 0, tuomet ši funkcija yra pasyvinama.

Šis parametras turi būti didesnis arba to paties dydžio, kaip ir parametras „Purškimas išj. – žemiau“.

Maks. vėjo greitis
Maksimalus vėjo greitis

Turi būti įrengtas vėjo jutiklis.

Jei yra viršijamas maksimalus vėjo greitis, yra duodamas aliarmas.

Bako dydis
Purškiamo skysčio bako dydis.

Aliarminis pripildymo lygis
Jei purškiamo mišinio kiekis bake nesiekia šios vertės, tuomet ekrane pasirodo aliarmo pranešimas.

Pagrindinio srauto impulsai
Skaičius impulsų, kuriuos debitmatis siunčia darbo kompiuteriui, esant vienam litrui skysčio. Skirta 
apskaičiuoti skleidžiamą kiekį.

Skaičius yra nustatomas per debitmačio kalibravimą.

Maišymo mechanizmas išj. žemiau
Šiuo parametru Jūs galite nustatyti, žemiau kokio pripildymo lygio turi būti išjungiamas maišymo 
mechanizmas.

Mašinos gamintojas (ne naudotojas!) gali papildomai nustatyti, ar maišymo mechanizmas turi 
automatiškai įsijungti per darbo kompiuterio paleidimą.

Kraštinių purkštukų rinkinys
Šiuo parametru Jūs nustatote, kurie kraštiniai purkštukai yra sumontuoti trauklių ir svirčių sistemoje. 
Daugiau šia tema skyriuje: Kraštiniai purkštukai [➙ 59]

Dalinių pločių perjungimas
Būdas, kaip yra įjungiami ir išjungiami daliniai pločiai.
 ▪ „Standartinis režimas“ [➙ 37]

Šis būdas yra skirtas standartiniams purškimo darbams. Jis taip pat tinka purkšti pleišto formos 
plotus ir juostas, kurios yra siauresnės, nei lauko purkštuvo darbinis plotis.
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 ▪ „Lizdų apdorojimas“ [➙ 38]
Šis būdas yra sumanytas piktžolių lizdų apdorojimui. Dalinius pločius galima perjungti atskirai ir 
nepriklausomai vienas nuo kito.

Pildymo režimas
Šiuo parametru Jūs galite nustatyti, ar Jūs pildymui norite naudoti „TANK-Control“.
 ▪ „rank.“ – lauko purkštuvams be „TANK-Control“.
 ▪ „TANK-Control“ – aktyvina „TANK-Control“.

Valdymo prietaisų konfigūravimas
Valdymo prietaisai ME vairasvirtė ir „ME-S-Box“ yra konfigūruojami viename lange.
 ▪ Parametras „Vairasvirtė“:

 – „Be vairasvirtės“: vairasvirtė neprijungta. Visos funkcijos yra perjungiamos terminale arba su 
„ME-S-Box“. 

 – „ME vairasvirtė“: naudojama ME vairasvirtė.

 – „Atmesti ME vairasvirtę“: vairasvirtė turi būti ignoruojama. Nuostatas papildomam darbo 
kompiuteriui sistemose su dviem darbo kompiuteriais.

 – „ME vair.: tik įj./išj.“: nuostatas papildomam darbo kompiuteriui, jei „S-Box“ yra pasyvintas įj./
išj. (dalinių pločių pagrindinis jungiklis).

 ▪ Parametras „ME-S-Box“:

 – „Be ME-S-Box“: „S-Box“ nėra.

 – „ME-S-Box“: standartinis nuostatas, kai yra „ME-S-Box“.

 – „Atmesti ME-S-Box“: sistemose su dviem darbo kompiuteriais tai yra nuostatas pirmajam 
darbo kompiuteriui. „ME-S-Box“ signalai yra atmetami, kadangi šis darbo kompiuteris turi 
būti valdomas vairasvirte.

 – „ME-S-Box be įj./išj.“: nuostatas antrajam darbo kompiuteriui.

 ▪ Parametras „Vairasvirtės vedlys“:

 –  – peržiūros režimas pasyvintas.

 –  – peržiūros režimas [➙ 40] aktyvintas. Greta Jūs galite nustatyti mygtukų priskirčių 
rodymo trukmę.

1. Atverkite langą „Mašinos duomenys“:

 
 >  >  >  > 

 ⇨ Pasirodo langas „Valdymo blokai“.

2. Sukonfigūruokite parametrus.

7.3

Veiksmai
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Ryšio su terminalu konfigūravimas („Condensed Work State“)
Darbo kompiuteris Jums leidžia sukonfigūruoti suderinamumą su įvairiais ISOBUS terminalais. To, 
pavyzdžiui, reikia tada, kai ISOBUS standartas, laikui bėgant, keičiasi, tačiau terminalo atnaujinti 
negalima. Šiame skyriuje yra aprašomi tam reikalingi parametrai.

Serijos numeris:
 ▪ „Per CAN magistralę“

Aparatinės įrangos serijos numeris yra perduodamas per CAN. Svarbu darbui su programa 
„ISOBUS-TC“.

 ▪ „Ne per CAN magistralę“
Aparatinės įrangos serijos numeris nėra perduodamas.

Instance
Parametras lauko purkštuvams su daugiau kaip vienu darbo kompiuteriu. 

SECTION-Control
Tam, kad automatinis dalinių pločių perjungimas veiktų nepriklausomai nuo gamintojo kuo daugiau 
terminalų, Jūs galite keliais parametrais nustatyti ryšį.

Condensed Work State
 ▪ „Condensed Work State“ – vertė, skirta:

 – Sistemoms su atskirų purkštukų perjungimu EDS.

 – Sistemoms, kurios veikia su naujausios kartos traktorių terminalais.

 ▪ „no Cond. Work State“ – vertė visiems kitiems atvejams.

DDI
 ▪ „DDI 141 – [161;176]“ – senasis ISO 11783 standartas.
 ▪ „DDI 289 – [290;305]“ – naujasis ISO 11783 standartas. Traktorių terminalai, kurie atitinka 

naujausius ISO standartus, veikia TIK su DDI 289. Dėl funkcijos „SECTION-Control“ gali prireikti 
darbo kompiuterį perjungti į DDI 289.

„Müller-Elektronik“ terminalai palaiko visus nurodytus standartus.

„Section Control“ / EDS
Parametras lauko purkštuvams su EDS.

Šis parametras nustato, kaip kas purkštukų būsenos yra perduodamos į „Task Controller“. Kokią vertę 
Jūs pasirinksite, priklauso nuo terminalo.

Yra terminalų, kurie veikia pagal senesnį ISOBUS standartą, ir purkštukus atpažįsta kaip „dalinius 
pločius“. Kiti terminalai purkštukus laiko dalinių pločių „žemesniaisiais vienetais“.
 ▪ Purkštukas: DET „Section“ – vertė terminalams, kurie purkštukus iš EDS laiko daliniais pločiais. 

Tai galioja visiems „Müller-Elektronik“ terminalams (2015 m. padėtis).
 ▪ Purkštukas: DET „Unit“ – vertė terminalams, kurie purkštukus iš EDS laiko dalinių pločių 

žemesniaisiais vienetais.

7.4
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Taip Jūs suprasite, kad parametras yra nustatytas teisingai:
 ▪ „Section Control“ vaizduojamų dalinių pločių skaičius atitinka purkštukų skaičių. Arba yra kita 

nuoroda į tai, kad buvo perduotas teisingas purkštukų skaičius.
 ▪ Purkštukai yra teisingai perjungiami atskirai.

2nd Connector
Parametras lauko purkštuvams su daugiau kaip vienu darbo kompiuteriu. Žr.: Darbo kompiuterio 
identifikavimas [➙ 84]

1. Atverkite langą „Mašinos duomenys“:

 
 >  >  > 

2. Įveskite naudotojo slaptažodį: 0010000100.

3.  – paspauskite.

4. Įveskite techninės priežiūros slaptažodį: dėl techninės priežiūros slaptažodžio Jūs galite kreiptis į 
savo „Müller-Elektronik“ kontaktinį asmenį.

5.  – atverkite langą „ISO 11783“.

6. Sukonfigūruokite parametrus.

Debitmačio kalibravimas
Kadangi impulsų į litrą skaičius debitmačio eksploatacijos laikotarpiu gali keistis, kalibravimą Jūs 
turite atlikti šiais atvejais:
 ▪ Prieš pirmąjį paleidimą.
 ▪ Kiekvieno sezono pradžioje.
 ▪ Jei Jūs nustatote, kad yra nesutapimų tarp faktiškai purkšto kiekio ir rodomo kiekio.
 ▪ Jei keitėte arba remontavote debitmatį.

Yra du metodai, kuriais Jūs galite kalibruoti debitmatį:
 ▪ Bako metodas – reikalauja daug laiko, bet tikslus.
 ▪ Purkštuko metodas – nėra toks tikslus, kaip bako metodas, bet reikalauja mažiau laiko.

 

NUORODA
Netikslus kalibravimas
Esant netiksliam kalibravimui, apskaičiavimai ir skleidimas tampa labai netikslūs.

◦ Sukalibruokite debitmatį labai tiksliai.

Veiksmai

7.5
Kada kalibruoti?

Metodai
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Debitmačio kalibravimas bako metodu
Taikant bako metodą, per tam tikrą laiką iš bako yra išleidžiamas didesnis kiekis vandens. 

Debitmatis tuo metu matuoja impulsus.

Po skleidimo Jūs turite įvesti išskleisto vandens kiekį. 

Tada kompiuteris apskaičiuoja impulsų į litrą skaičių.
 

ĮSPĖJIMAS
Purškiamos priemonės arba purškiamų priemonių likučiai
Apsinuodijimo pavojus arba išėsdinimo pavojus

◦ Prieš kalibravimą kruopščiai išplaukite purškiamo skysčio rezervuarą. Lauko purkštuve neturi 
būti purškiamų priemonių arba purškiamų priemonių likučių.

◦ Kalibravimo metu naudokite tik skaidrintą vandenį.

◦ Naudokite reikalaujamas apsaugos priemones.

 þ Visi daliniai pločiai yra įjungti.

 þ Rankinis režimas yra aktyvintas (darbinio lango srityje „Purškimo duomenys“ pasirodo simbolis

   ).

 þ Bakas yra pripildytas skaidrintu vandeniu. Tam Jums reikės kelių šimtų litrų skaidrinto vandens.

 þ Jūs turite galimybę pasverti visą autotraukinį, arba išskleisto vandens kiekį išmatuoti kitu metodu.

 þ Siurblys yra įjungtas.

1. Įsitikinkite, kad yra išpildyti visi reikalavimai.

2. Pasverkite baką.

3. Atverkite langą „KALIBRAVIMAS“:

 >  >  > 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 

7.5.1
Veikimo principas

Veiksmai
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4.  – pasirinkite bako metodą.
 ⇨ Pasirodo šis langas: 

5.  – paleiskite skleidimą.
 ⇨ Skleidimo metu lange „KALIBRAVIMAS – pagrindinis debitmatis“ yra skaičiuojamas impulsų 

skaičius.

6. Išskleiskite keletą šimtų litrų. Neištuštinkite rezervuaro iki galo. Taip Jūs išvengsite to, kad 
nesusidarytų oro burbuliukai ir neiškreiptų rezultato.

7.  – sustabdykite skleidimą.
 ⇨ Skleidimas sustabdomas.
 ⇨ Rodinyje impulsai nėra skaičiuojami.

8.  – sustabdykite kalibravimą.

9. Pasverkite baką.

10. Išskleistą kiekį litrais įveskite eilutėje „Vandens kiekio įvedimas“.

11.  – užverkite langą.

 ⇨ Jūs sukalibravote debitmatį bako metodu.

Debitmačio kalibravimas purkštuko metodu
Per debitmačio kalibravimą purkštuko metodu Jūs nustatote vidutinį pro vieną purkštuką išskleisto 
skysčio per tam tikrą laiką kiekį.

Per kalibravimą šiuo metodu turite skleisti švarų vandenį per visą darbinį plotį, ir matavimo indu 
išmatuoti iš skirtingų purkštukų išskleistą kiekį.

Debitmatis tuo metu matuoja impulsus.

Baigę skleidimą, Jūs turite įvesti, kiek vidutiniškai vandens buvo išskleista pro vieną purkštuką per 
minutę.

Tada kompiuteris apskaičiuoja impulsų į litrą skaičių.

7.5.2

Veikimo principas
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ĮSPĖJIMAS
Purškiamos priemonės arba purškiamų priemonių likučiai
Apsinuodijimo pavojus arba išėsdinimo pavojus

◦ Prieš kalibravimą kruopščiai išplaukite purškiamo skysčio rezervuarą. Lauko purkštuve neturi 
būti purškiamų priemonių arba purškiamų priemonių likučių.

◦ Kalibravimo metu naudokite tik skaidrintą vandenį.

◦ Naudokite reikalaujamas apsaugos priemones.

 þ Jūs paruošėte matavimo indą, kuriuo galėsite matuoti skleidžiamą kiekį.

 þ Jūs paruošėte chronometrą, kad suskaičiuotumėte tiksliai vieną minutę.

 þ Visi daliniai pločiai yra iš anksto pasirinkti, ir purkštuvas gali skleisti per visą darbinį plotį.

 þ Bakas yra pripildytas skaidrintu vandeniu.

 þ Nustatytas darbinis plotis yra teisingas.

 þ Vieno dalinio pločio purkštukų skaičius ir dalinių pločių skaičius yra teisingai nurodytas.

1. Įsitikinkite, kad yra išpildyti visi reikalavimai!

2. Atverkite langą „KALIBRAVIMAS“:

 
 >  >  > 

 ⇨ Pasirodo šis langas: 

Veiksmai
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3.  – pasirinkite purkštuko metodą.
 ⇨ Pasirodo šis langas: 

 ⇨ Eilutėje „Išmatuotas srautas“ pasirodo esamas srautas.

4.  – paleiskite skleidimą.

5. Prieikite prie purkštuko ir paruoštu matavimo indu tiksliai 60 sekundžių rinkite skleidžiamą 
vandenį.

6. Užsirašykite išskleistą vandens kiekį.

7. Paskutinius du žingsnius kartokite ties keliais purkštukais.

8. Apskaičiuokite kelių matavimų vidurkį ir pasižymėkite.

9.  – sustabdykite skleidimą.
 ⇨ Skleidimas sustabdomas.

10.  – sustabdykite kalibravimą.
 ⇨ Eilutėje „3. Įveskite tikslų kiekį per vieną purkštuką“ pasirodo įvesties laukelis.

11. Vidutinis skleidžiamas kiekis litrais yra įvedimas šiame laukelyje.

12.  – užverkite langą.
 ⇨ Parametro „Pagrindinio srauto impulsai“ vertė yra atnaujinama.

 ⇨ Jūs sukalibravote debitmatį purkštuko metodu.

Debitmačio impulsų į litrą skaičiaus įvedimas rankiniu būdu
Jei žinote tikslų debitmačio impulsų į litrą skaičių, jį galite įvesti rankiniu būdu.

1. Atverkite langą „KALIBRAVIMAS“:

 
 >  >

2. Įveskite impulsų į litrą skaičių eilutėje „Pagrindinio srauto impulsai“.

7.5.3

Veiksmai
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Greičio jutiklio konfigūravimas
Sistema visada turi žinoti esamą važiavimo greitį. Važiavimo greičio nustatymui Jūs galite naudoti 
šiuos jutiklius:
 ▪ Rato jutiklį – montuojamą prie prikabinamo padargo rato.
 ▪ Kitokius jutiklius, kurie greičio signalą perduoda per ISOBUS.

Rato jutiklio kalibravimas
 ▪ Prieš pirmąjį paleidimą.
 ▪ Po padangų keitimo.
 ▪ Jei darbiniame lange rodomas greitis yra neteisingas.
 ▪ Jei darbiniame lange rodomas nuvažiuotas atstumas yra neteisingas.

 

NUORODA
Netikslus kalibravimas
Esant neteisingai sukalibruotam rato jutikliui, negalima tiksliai nustatyti greičio.
Dėl to visi išpurkšto ploto, nuvažiuoto atstumo ir išskleisto kiekio apskaičiavimai tampa labai 
netikslūs.

◦ Sukalibruokite rato jutiklį labai tiksliai

Impulsų per 100 metrų radimas
Per rato jutiklio kalibravimą 100 m metodu Jūs nustatote skaičių impulsų, kuriuos rato jutiklis gauna 
100 m atkarpoje.

Tam, kad sistema teisingai veiktų, rato jutiklis 100 metrų atkarpoje turi gauti mažiausiai 250 impulsų.

Kad padidintumėte impulsų skaičių, Jūs turite priešais rato jutiklį sumontuoti papildomus magnetus.

Jei Jums yra žinomas rato jutiklio impulsų skaičius, jį galite įvesti ir rankiniu būdu.

 þ Rato jutiklis yra sumontuotas.

 þ Visi rato magnetai yra nepriekaištingos būklės.

 þ 100 m atkarpa yra išmatuota ir pažymėta. Atkarpa turi atitikti lauko sąlygas. Taigi, ji turėtų eiti per 
pievą arba lauką.

 þ Traktorius su prijungta mašina yra parengtas 100 m važiavimui, ir yra pažymėtos atkarpos 
pradžioje.

1. Įsitikinkite, kad yra išpildyti visi reikalavimai!

2. Atverkite langą „KALIBRAVIMAS – rato impulsai“:

 
 >  > 

3.  – paleiskite kalibravimą.

7.6
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 ⇨ Pasirodo šie funkciniai simboliai:
 

 – sustabdykite kalibravimą.
 

 – nutraukite kalibravimą.

4. Nuvažiuokite pirma išmatuotą 100 m atkarpą ir gale sustokite.
 ⇨ Važiavimo metu yra rodomi tuo metu nustatyti impulsai.

5.  – sustabdykite kalibravimą.

6.  – užverkite langą.

 ⇨ Impulsų skaičius pasirodo eilutėje „Rato jutiklio impulsai“.

Kitokių greičio jutiklių naudojimas
Be rato jutiklio Jūs galite naudoti dar ir šiuos greičio jutiklius:
 ▪ Lauko purkštuve sumontuotas:

 – Radaro jutiklis. Radaro jutiklis yra konfigūruojamas ir kalibruojamas taip, kaip rato jutiklis. 
Tik impulsų per 100 m skaičius yra žymiai didesnis, nei rato jutiklio.

 ▪ Prijungti per ISOBUS:

 – GPS imtuvas

 – Greičio jutikliai traktoriuje

Taip Jūs sukonfigūruosite darbo kompiuterį, kad gautumėte greičio signalą per ISOBUS:

 þ Greičio signalą galima gauti per ISOBUS.

1. Atverkite langą „Mašinos duomenys“:
 

2. Nustatykite parametrą „Rato jutiklio impulsai“ į padėtį „0“.

Atbulinės eigos jutiklio konfigūravimas
Kai prikabinamas padargas arba traktorius per ISOBUS siunčia atbulinės eigos signalą, darbo kompiuteris 
šį signalą gali naudoti tam, kad priderintų savo reguliavimo elgseną važiavimui atbuline eiga.

Šiame skyriuje Jūs sužinosite daugiau šia tema: Automatizavimo sistemų važiuojant atbuline eiga 
konfigūravimas [➙ 78]

Yra galimi šie signalų šaltiniai:
 ▪ „nėra“ – darbo kompiuteris neturi tikėtis atbulinės eigos signalo. Net jei per ISOBUS bus 

perduodamas atbulinės eigos signalas, darbo kompiuteris signalo nepaisys.
 ▪ „ISOBUS“ – atbulinės eigos signalas iš traktoriaus arba kito darbo kompiuterio yra siunčiamas 

per ISOBUS.
 ▪ „Jutiklis“ – prie darbo kompiuterio signalų skirstytuvo arba kabelių pynės yra prijungtas atbulinės 

eigos jutiklis.

7.6.2
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Taip pasirinksite atbulinės eigos signalo šaltinį:

1. Atverkite langą „Greitis“:

 
 > 

2. Pasirinkite laukelį ties parametru „Atbulinės eigos signalas“.
 ⇨ Pasirodo prieinami signalų šaltiniai. Žr. aprašymą šio skyriaus pradžioje.

3. Pasirinkite signalo šaltinį.

4. Paleiskite darbo kompiuterį iš naujo.

Funkcija „Imituojamas greitis“
Imituojamo greičio funkcija yra naudojama tik per bandymus ir per gedimų paiešką. Ji imituoja 
mašinos važiavimą, kai mašina stovi.

Jūs galite šią funkciją naudoti taip pat ir per lauko purkštuvo techninę apžiūrą.

Aktyvinus funkciją „Imituojamas greitis“, klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojui yra įmanoma 
patikrinti, ar teisingai veikia jutiklis. 

Standartiškai yra iš anksto nustatyta 0 km/h vertė, o funkcija išjungta.

Po darbo kompiuterio paleidimo iš naujo funkcija visada yra pasyvinta.

Paskutinė nustatyta vertė yra įrašoma ir naudojama per kitą aktyvinimą.

1. Atverkite langą „Greitis“:

 
 > 

2.  – aktyvinkite imituojamą greitį. Dar kartą paspaudę, Jūs galite funkciją pasyvinti.
 ⇨ Pasirodo eilutė „Imituojamas greitis“.

3. Įveskite imituotiną greitį po eilute „Imituojamas greitis“.

4.  – užverkite langą.

 ⇨ Darbiniame lange pasirodo nustatytas greitis ir mirksintis simbolis 

  .

Dalinių pločių konfigūravimas

Vieno dalinio pločio purkštukų skaičiaus įvedimas
Jūs turite įvesti, kiek purkštukų yra įrengta kiekviename daliniame plotyje.
 ▪ Prieš pirmąjį paleidimą.
 ▪ Jei keičiasi purkštukų skaičius daliniame plotyje.

Veiksmai
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1. Atverkite langą „Trauklių ir svirčių sistema“:

 
 > 

 ⇨ Pasirodo langas „Trauklių ir svirčių sistema“.
 ⇨ Čia Jūs matote nustatytą darbinį plotį, dalinių pločių skaičių ir purkštukų skaičių. Abiejų 

paskutinių verčių keisti negalima.

2.  – paspauskite.
 ⇨ Pasirodo langas „Purkštukų skaičius“.

3. Čia Jūs galite kiekvienam daliniam pločiui įvesti jo purkštukų skaičių. Kelių purkštukų laikikliai tuo 
tarpu yra laikomi vienu purkštuku.
 ⇨ Per kiekvieną keitimą keičiasi purkštukų skaičius lange „Trauklių ir svirčių sistema“.

Dalinio pločio išjungimas pastoviai
Jūs galite kiekvieną dalinį plotį pastoviai išjungti. Tai, pavyzdžiui, yra prasminga tuomet, kai 
technologinės vėžės lauke buvo padarytos mažesniam lauko purkštuvui, nei Jūsų lauko purkštuvas.

Išorinių dalinių pločių išjungimas turi tokį poveikį:
 ▪ Esant „TRACK-Leader“: į naujai apskaičiuotą darbinį plotį per galulaukės pločio apskaičiavimą 

neatsižvelgiama.
 ▪ Esant „SECTION-Control“: išjungę išorinius dalinius pločius, Jūs turite pakeisti parametrą 

„Atstumas tarp linijų“, kad atstumas tarp kreipiamųjų linijų tiktų realiam darbiniam pločiui. 
Parametro „Darbinis plotis“ keisti negalite.

 ▪ Keičiasi realus darbinis plotis. Kadangi lauko purkštuvas visgi nepasikeitė:

 – Nekeiskite parametro „Darbinis plotis“.

 – Nekeiskite lauko purkštuvo geometrijos.

Pastoviai atjungti daliniai pločiai darbiniame lange yra pažymimi baltai

1. Atverkite langą „Trauklių ir svirčių sistema“:

 
 > 

 ⇨ Pasirodo langas „Trauklių ir svirčių sistema“.

2.  – paspauskite.
 ⇨ Pasirodo langas „Daliniai pločiai“.

 ⇨ Ties kiekvienu daliniu pločiu Jūs matote vieną iš šių simbolių:

 
 – dalinis plotis aktyvintas.

 
 – dalinis plotis pasyvintas.

3. Ties kiekvienu daliniu pločiu Jūs galite šį simbolį pasirinkti ir keisti.
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Dalinio pločio išjungimas pastoviai jutikliu
Jei trauklių ir svirčių sistemoje yra sumontuojamas atitinkamas jutiklis, kuris kontroliuoja trauklių 
ir svirčių sistemos dalių išsiskleidimą, tuomet yra galimas automatinis dalinių pločių išjungimas 
pastoviai.

Tokiu būdu lauko purkštuvą galima naudoti keliais darbiniais pločiais, ir tam nereikia kiekvieną kartą 
priderinti sąrankos.

Purkštukų konfigūravimas – lauko purkštuvuose su slėgio jutiklio 
reguliavimo sistema
Purkštukų tipo konfigūravimo dėka darbo kompiuteris pagal išmatuotą purškimo slėgį gali apskaičiuoti 
esamą skleidžiamą kiekį.
 ▪ Slėgio jutiklis yra sumontuotas.

Jei lauko purkštuve nėra sumontuotas slėgio jutiklis, ir skleidžiamas kiekis yra reguliuojamas tik pagal 
srautą, tuomet purkštukų konfigūruoti neturite.

Purkštukų vedlys
Purkštukų vedlys turi šią paskirtį:
 ▪ Čia Jūs galite matyti, kokį poveikį purkštuko tipas turi galimiems skleidžiamiems kiekiams ir 

greičiams.
 ▪ Čia Jūs turite teisingai pasirinkti sumontuotų purkštukų tipą.
 ▪ Čia Jūs galite keisti numatytąją vertę.

 

Funkcinis simbolis Reikšmė
Perjungia apskaičiuotus duomenis

 

Galimų skleidžiamų kiekių nustatymas
 

Pasirinktas purkštukas
Čia galite įvesti:
- siekiamą darbinį greitį
- optimalų purkštuko slėgį
Čia Jūs matote, kurie skleidžiami kiekiai yra galimi šiam purkštukui, esant nustatytam darbiniam 
greičiui.
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Tinkamų purkštukų nustatymas
 

Pasirinktas purkštukas

Čia galite įvesti:
- pageidaujamą skleidžiamą kiekį. Jį tiesiogiai pritaiko parametras „Numatytoji vertė“.
- optimalų purkštuko slėgį

Čia Jūs matote, kokiu greičiu galima pasiekti šį skleidžiamą kiekį.
 

Taip Jūs apskaičiuosite, kokius skleidžiamus kiekius galite pasiekti su purkštuku, esant duotajam slėgiui:

1. Atverkite langą „Purkštukų vedlys“:

 
 > 

2.  – paspauskite, kad srityje „Naudotojo duomenys“ pasirodytų greičio simbolis .

3. Pasirinkite laukelį su purkštuko spalva, kad pasirinktumėte purkštuką.
 ⇨ Sąraše yra pateikiami visi standartiniai purkštukai ir keturios vietos savų purkštukų 

konfigūravimui.

4. Laukelyje  įveskite pageidaujamą darbinį greitį.

5. Srityje  nustatykite optimalų slėgio diapazoną, kuris, 
esant naudojamam purkštukui, įgalina pageidaujamą lašų dydį. Šią vertę Jūs rasite purkštuko 
duomenų lape.
 ⇨ Nuoroda: čia nustatytas slėgio diapazonas nėra pritaikomas per skleidimą. Darbo metu 

Jūs patys turite pasirūpinti, kad purkštuvas dirbtų pageidaujamame slėgio diapazone.
 ⇨ Srityje „Rezultatai“ pasirodo galimi skleidžiami kiekiai.

Jei apskaičiuotas skleidžiamas kiekis būtų per didelis arba per mažas:
 ▪ Pakeiskite darbinį greitį.
 ▪ Sumontuokite kitus purkštukus. Atlikite apskaičiavimą naujajai purkštuko spalvai.

Veiksmai
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Apskaičiavimą taip pat galima atlikti remiantis pageidaujamu skleidžiamu kiekiu:

1.  – paspauskite, kad srityje „Naudotojo duomenys“ pasirodytų simbolis .

2. Laukelyje  įveskite siekiamą skleidžiamą kiekį.

3. Įveskite slėgio diapazoną purkštuko spalvai.

4. Srityje „Rezultatai“ Jūs matote, kokiais greičiais pasieksite skleidžiamą kiekį.

Purkštukų kalibravimas

Langas „Kalibravimas“
 

Pasirinktas purkštukas Purkštuko našumas esant 3 bar –  
kalibravimo rezultatas

Esamas purkštuko našumas. Jei Jūs pakeisite 
slėgį, pasirodys naujasis apskaičiuotas 
purkštuko našumas.

Esant nestandartiniams purkštukams, 
kalibravimą reikia atlikti su papildomu slėgiu. 
Šis turėtų būti maždaug tokio dydžio, kaip ir 
planuojamas darbinis slėgis.

 

ĮSPĖJIMAS
Purškiamos priemonės arba purškiamų priemonių likučiai
Apsinuodijimo pavojus arba išėsdinimo pavojus

◦ Prieš kalibravimą kruopščiai išplaukite purškiamo skysčio rezervuarą. Lauko purkštuve neturi 
būti purškiamų priemonių arba purškiamų priemonių likučių.

◦ Kalibravimo metu naudokite tik skaidrintą vandenį.

◦ Naudokite reikalaujamas apsaugos priemones.

Taip Jūs sukalibruosite standartinį purkštuką:

 þ Bakas yra pripildytas skaidrintu vandeniu.

 þ Bake ir linijose nėra purškiamų priemonių likučių.

Veiksmai
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1.  – darbiniame lange perjunkite skleidimo režimą į rankinį

2.  – paleiskite skleidimą.

3.  ir  – nustatykite 3 bar purškimo slėgį.

4. Matavimo indu kaskart vieną minutę rinkite kelių purkštukų vandenį.

5. Apskaičiuokite vidutinį skleidžiamą kiekį.

6.  – sustabdykite skleidimą.

7.  – aktyvinkite automatinį režimą.

8. Atverkite langą „Kalibravimas“:

 
 >  > 

9. Eilutėje „Purkštukas“ – pasirinkite purkštuką kalibravimui. Standartiniai purkštukai yra įvardijami 
jų spalva.

10. Laukelyje po eilute „Naujas atskaitos taškas:“ įveskite apskaičiuotą vidutinį kiekį l/min.

11.  Esant neapibrėžtiems purkštukams, Jūs taip pat turite įvesti minimalų purkštuko našumą ties 
parametru „Antrasis atskaitos taškas“. Tam Jūs turite procedūrą pakartoti su kitu slėgiu.

 ⇨ Jūs sukalibravote pasirinktą purkštuką.

Kraštiniai purkštukai
Kraštiniais purkštukais mes vadiname tuos purkštukus, kurie turi kitokią purškimo schemą, nei likę 
purkštukai trauklių ir svirčių sistemoje. Jie gali arba apriboti purškimo atstumą ir būti naudojami lauko 
kraštų apdorojimui (briauniniai purkštukai), arba padidinti dalinio pločio purškimo atstumą (tolimojo 
liejimo purkštukai).

Prieš naudodami kraštinius purkštukus, atkreipkite dėmesį į tai:
 ▪ Kaip kraštinius purkštukus Jūs galite montuoti tiek tolimojo liejimo purkštukus, tiek briauninius 

purkštukus. Jūs patys galite nustatyti, kuriuo simboliu bus vaizduojamas kraštinis purkštukas 
darbiniame lange.

 ▪ Kraštinius purkštukus galima montuoti bet kurio dalinio pločio išoriniame krašte.
 ▪ ISOBUS darbo kompiuteriui purškimo kūgio plotis neturi jokios reikšmės. Jis niekur nėra 

registruojamas, ir į jį nėra atsižvelgiama per šiuos apskaičiavimus:

 – apskaičiuojant darbinį plotį,

 – apskaičiuojant išskleistą kiekį,

 – apskaičiuojant bako tūrį.

 ▪ „Müller-Elektronik“ programos „TRACK-Leader“ ir „SECTION-Control“ neatsižvelgia į kraštinių 
purkštukų purškimo kūgio plotį ir valdo juos kaip standartinius purkštukus. Jei Jūs naudojate šias 
programas, galimai turėsite darbinį plotį priderinti rankiniu būdu.

7.9

58 59



Kraštinių purkštukų konfigūravimas

Kraštinių purkštukų konfigūravimo langas
 

Parametras „Kraštinių purkštukų rinkinys“ Šiuo metu pasirinkta kraštinių purkštukų pora

Kraštiniai purkštukai kairėje ir dešinėje
Kairiojo ir dešiniojo kraštinio purkštuko 
montavimo vieta

 

Parametras „Kraštinių purkštukų rinkinys“
Parametru „Kraštinių purkštukų rinkinys“ Jūs galite nustatyti iki trijų kraštinių purkštukų rinkinių. 
Kiekvienam rinkiniui Jūs galite nustatyti montavimo vietą ir tinkamą simbolį darbiniam langui.

Simbolių reikšmė
 

Simbolis Reikšmė
Nėra purkštuko

Briauninis purkštukas

Tolimojo liejimo purkštukas

 

Taip Jūs sukonfigūruosite kraštinių purkštukų režimus:

1. Atverkite langą su kraštinių purkštukų nuostatais:

 
 >  > 
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 ⇨ Pasirodo šis langas: 

2. Eilutėje „Kraštinių purkštukų rinkinys“ nustatykite, kuriam kraštinių purkštukų rinkiniui Jūs norite 
atlikti nustatymus. Pavyzdžiui, „2“:
 ⇨ Ekrane pasirodo įrašyti nuostatai.

3. Pasirinkite vieną iš purkštukų simbolių po trauklių ir svirčių sistemos simboliu.

4. Pasirinkite pageidaujamą kraštinio purkštuko tipą.
 ⇨ Pasirodo aliarmo pranešimas. Šis pranešimas Jus informuoja, kad darbo kompiuterį reikia 

paleisti iš naujo, kad pakeitimai taptų veiksmingi. Dar nepaleiskite darbo kompiuterio iš 
naujo, bet palaukite, kol atliksite visus nustatymus.

5. Srityje „Montavimo vieta“ įveskite, kuriuose daliniuose pločiuose yra sumontuoti kraštiniai 
purkštukai.

6. Paleiskite darbo kompiuterį iš naujo.

Kraštinių purkštukų valdymas

Kraštiniai purkštukai darbiniame lange: kairėje – prieš skleidimą; dešinėje – skleidimo metu.
 

Briauniniai purkštukai daliniuose pločiuose 1 ir 14

Tolimojo liejimo purkštukai daliniuose pločiuose 1 ir 14

Briauniniai purkštukai daliniuose pločiuose 3 ir 12

Tolimojo liejimo purkštukai daliniuose pločiuose 3 ir 12
 

7.9.2
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Funkcinis simbolis Reikšmė

 
Briauninių purkštukų kairėje ir dešinėje aktyvinimas ir pasyvinimas

 
Tolimojo liejimo purkštukų kairėje ir dešinėje aktyvinimas ir 
pasyvinimas

 

Taip Jūs valdysite kraštinius purkštukus:

1. Sustabdykite skleidimą.

2. Atverkite papildomus langus:

 

 ⇨ Ekrane turi pasirodyti funkciniai simboliai, kurie yra skirti valdyti kraštinius purkštukus.

3. Paspauskite kraštinių purkštukų funkcinius mygtukus, kad šie būtų vaizduojami ekrane.
 ⇨ Po trauklių ir svirčių sistemos simboliu pasirodo kraštinių purkštukų purškimo kūgiai. 

Simboliai yra skirti tik vaizduoti kraštinių purkštukų padėtį.

„Vario“ ir „Select“ režimas – kelių purkštukų laikiklių 
konfigūravimas
Darbo kompiuteris leidžia vienu metu naudoti kelis purkštukus, kurie yra sumontuoti viename kelių 
purkštukų laikiklyje. Tokiu būdu Jūs galite purkšti pastoviu lašų dydžiu, net kai keičiasi greitis.

Kuo greičiau važiuoja lauko purkštuvas, tuo labiau didėja slėgis purkštukuose, kad išlaikyti 
suplanuotą skleidžiamą kiekį. Dėl to lašai vis mažėja, kol reikia keisti purkštukus. Todėl lauko 
purkštuvo be „Vario-Select“ vairuotojas turi laikytis sumontuotiems purkštukams optimalaus greičio.

„Vario“ ir „Select“ režimai leidžia vairuotojui keisti purkštukus nepertraukiant darbo.
 ▪ „Select“ šiuo atveju yra skirtas rankiniu būdu aktyvinti pageidaujamus purkštukus.
 ▪ „Vario“ keičia purkštukus automatiškai, kai tik to pareikalauja greitis. Tuo tarpu šis variantas gali 

aktyvinti netgi keletą purkštukų vienu metu, kad kiekvienu greičiu užtikrintų optimalų slėgį ir lašų dydį.

Režimą nustato lauko purkštuvo gamintojas.
 ▪ Sistemos, kurios turi aktyvintą tik „Select“, gali valdyti tik dvigubų purkštukų laikiklius.
 ▪ Sistemos su „Vario“ licencija gali valdyti dvigubų ir keturgubų purkštukų laikiklius. Be to, šiose 

sistemose yra galimas rankinis jungimas „Select“ režimu. „Vario“ licenciją galima pirkti.

Kelių purkštukų laikikliai yra konfigūruojami lange „Daugiagubi purkštukai“. Taip Jūs juos pasieksite:

 > 
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Valdymo elementai
 

Funkcinis simbolis Funkcija
Rankinis 1–4 purkštukų aktyvinimas.

Skirta pašalinti 1–4 purkštukus iš „Vario“ režimo.

Aktyvina purkštuko savybes. Leidžia apskaičiuoti galimus skleidžiamus 
kiekius ir darbinius greičius.
Keičia rodinį tarp skleidžiamo kiekio apskaičiavimo ir darbinio greičio 
apskaičiavimo.
Aktyvina pasirinktų purkštukų našumo diapazonų vaizdavimą.

Aktyvina „Vario“ režimą, jei yra aktyvus „Select“ režimas.

Aktyvina ir pasyvina purkštukų valymą.

 

Prieš pirkdami purkštukus – patikrinkite galimus skleidžiamus kiekius
Tam, kad būtų galimas bepakopis purkštukų keitimas „Vario“ režimu, sumontuotų purkštukų našumo 
diapazonai turi iš dalies sutapti vienas kito atžvilgiu. Tai reiškia, kad turi būti įmanoma kiekvienam 
slėgiui pasirinkti tinkamą purkštuką. Kartu reikia pasirinkti tokius purkštukus, kurie įgalintų visus 
skleidžiamus kiekius, kurie turi būti purškiami lauko purkštuvu.

Rinkdamiesi purkštukus, atkreipkite dėmesį į tai:
 ▪ „Vario“ režimu darbo kompiuteris turi sugebėti aktyvinti kiekvieną atskirą purkštuką ir kiekvieną 

purkštukų kombinaciją.
 ▪ Purkštukų pasirinkimas turi įtakos galimiems skleidžiamiems kiekiams ir darbiniams greičiams. 

Šie trys parametrai turi būti vienas su kitu suderinti, kad galima būtų naudoti „Vario“ funkciją.
 ▪ „Vario“ režimu turi būti įmanomi visi skleidžiami kiekiai šiame diapazone: nuo mažiausio 

skleidžiamo kiekio, naudojant mažiausią purkštuką žemiausiu slėgiu, iki didžiausio skleidžiamo 
kiekio, vienu metu perjungiant visus purkštukus aukščiausiu slėgiu.

Per purkštukų pasirinkimą Jums padeda vaizdas darbo kompiuterio programoje. Vaizdas rodo 
pasirinktų purkštukų našumo diapazonus. Taip Jūs galite prieš purkštukų užsakymą išbandyti 
kiekvieną purkštukų kombinaciją.

Taip Jūs sužinosite, ar planuojama purkštukų kombinacija yra teisinga:

1. Aktyvinkite „Vario“ režimą.

2. Lange „Daugiagubi purkštukai“ nustatykite pageidaujamus purkštukus.

3.  – aktyvinkite purkštukų vedlį.

4. Purkštukų vedlyje įrašykite numatytą slėgio diapazoną ir darbinį greitį.

7.10.1
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5.  – peržiūrėkite galimus skleidžiamus kiekius. Paveiksluose po šia veiksmų instrukcija 
Jūs rasite šio rodinio paaiškinimą.

6. Sumontuokite tik tuos purkštukus, kurie išlaiko darbo kompiuterio patikrą, ir per kurių 
konfigūravimą nepasirodo joks gedimo pranešimas.

Galimi purkštukų diapazonai raudoniems ir pilkiems purkštukams, slėgio diapazone nuo 2 bar iki 6 bar
 

Čia Jūs matote, kuriai purkštukų kombinacijai 
yra taikomas stulpelis.

Stulpelis su pageidaujamais skleidžiamais 
kiekiais.
Stulpelis visada prasideda nuo žemiausio ir 
baigiasi aukščiausiu slėgiu.

Esama funkcijos būsena. Čia: „Vario“ režimas 
aktyvintas.

Minimali ir maksimali numatytoji vertė visoms 
purkštukų kombinacijoms.

 

Jei yra skleidžiamų kiekių, kurie, esant kuriai nors purkštukų kombinacijai, yra negalimi, rodmuo 
mirksi raudonai/geltonai:

Galimi purkštukų diapazonai raudoniems ir žaliems purkštukams, slėgio diapazone nuo 1 bar iki 6 bar
 

Rodmuo mirksi geltonai/raudonai. Skleidžiamų kiekių mirksinčiame diapazone su pasirinktais 
purkštukais nustatyti neįmanoma.

 

Daugeliu atvejų 3 purkštukai yra naudojami augalų apsaugai „Vario“ režimu, ketvirtasis purkštukas 
iš „Vario“ režimo yra pašalinamas [➙ 68], ir yra aktyvinamas tik rankiniu būdu per skystųjų trąšų 
skleidimą.

„Vario“ su keturgubų purkštukų laikikliu. Violetinis purkštukas yra pašalintas.
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Skleidžiami kiekiai yra apskaičiuojami 
neatsižvelgiant į violetinį purkštuką. Violetinis purkštukas iš „Vario“ yra pašalintas.

 

„Select“ režimu galimi skleidžiami kiekiai nors ir yra rodomi, tačiau nėra būtina naudoti 
nepersidengiančią kombinaciją.

„Vario“ režimas – automatinis purkštukų keitimas
„Vario“ režimu sistema automatiškai aktyvina vieną ar kelis iš sumontuotų purkštukų, kad būtų 
pasiektas iš anksto nustatytas lašų dydis.

Langas „Daugiagubi purkštukai“ „Vario“ režimu
 

Purkštuko pavadinimas
Dauguma purkštukų sąraše yra sukonfigūruoti. 
Nestandartinius purkštukus A, B, C, D galima 
sukalibruoti. Žr.: Purkštukų vedlys [➙ 56]

Purkštukų padėtis purkštukų laikiklyje. Jos 
reikia laikytis visuose purkštukų laikikliuose.

Purkštuko būsena
Žr. lentelę toliau Purkštuko laikiklis be purkštuko

 

Galimos purkštukų būsenos
 

Daugiagubų purkštukų lango 
simbolis

Aprašymas

Purkštukas yra perjungiamas automatiškai

Purkštuko laikiklyje nėra sumontuoto purkštuko

Purkštukas iš „Vario“ režimo pašalintas

„Vario“ režimas pasyvintas. Šis purkštukas yra aktyvintas.

„Vario“ režimas pasyvintas. Šis purkštukas yra pasyvintas.

 

7.10.2
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Darbiniame lange pasirodo simbolių grupė, kuri rodo kiekvieno atskiro purkštuko purkštukų laikiklyje 
būseną.

Purkštukų būsena darbiniame lange
 

Oranžinis purkštukas neskleidžia. Žalias purkštukas skleidžia.

Purkštukas iš „Vario“ režimo pašalintas Laikiklyje Nr. 4 nėra sumontuotas purkštukas.

Siekiamas lašų dydis
 

Taip Jūs aktyvinsite „Vario“ režimą:

1. Atverkite langą „Daugiagubi purkštukai“.

2.  – aktyvinkite „Vario“ režimą.

3. Po purkštukais pasirodo „AUTO“.

„Select“ režimas – rankinis purkštukų keitimas
„Select“ režimu Jūs galite purkštukus pasirinkti rankiniu būdu. Purkštukas išlieka aktyvus tol, kol arba 
jis yra pasyvinamas rankiniu būdu, arba kol yra aktyvinamas „Vario“ režimas.

Langas „Daugiagubi purkštukai“ „Select“ režimu
 

Žymeklis 2 ir 3 purkštukai per skleidimą nėra 
aktyvinami.

Purškimo kūgis po skleidimui pasirinktu 
purkštuku Laikiklyje Nr. 4 nėra sumontuotas purkštukas.

 

Veiksmai
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Taip Jūs aktyvinsite ir pasyvinsite purkštukus rankiniu būdu:

1. iki  – aktyvinkite pageidaujamą purkštuką.
 ⇨ Po purkštuko simboliu, lango centre, pasirodo purškimo kūgis. Šis purkštukas dabar yra 

aktyvintas.
 ⇨ „Select“ režimas yra aktyvinamas. Purkštukai nebėra pasirenkami automatiškai.

 ⇨ Pasirodo funkcinis simbolis .

 ⇨ „Select“ režimas yra pasyvinamas, vos tik aktyvinate „Vario“ režimą arba rankiniu būdu 
pasyvinate purkštukus.

Lašų dydžio nustatymas
Jūs galite nustatyti lašų dydį, esant „Vario“ režimui. Priklausomai nuo lauko purkštuvo modelio, gali 
būti nuo 4 iki 9 nustatomų lašų dydžių.

Lašų dydžio valdymas, esant „Vario“ režimui, yra vykdomas pagal slėgio diapazoną, kuris yra 
nustatytas daugiagubų purkštukų lange. Programinė įranga bando sistemą nuolat išlaikyti siaurame 
slėgio diapazone, kuris yra per vidurį purkštukams nustatyto slėgio diapazono. 
 ▪ Kad padidinti lašus, yra sumažinamas slėgis, arba yra aktyvinamas kitas galimas purkštukas, 

kuris sukuria didesnius lašus, esant duotajam slėgiui.
 ▪ Kad sukurti mažesnius lašus, yra padidinamas slėgis purkštuke, arba yra aktyvinamas mažesnis 

purkštukas, kuris sukuria mažesnius lašus, esant duotajam slėgiui.

Taip pakeisite lašų dydį, esant „Vario“ režimui:

 þ Slėgis turi išlikti pastovus.

 þ Jūs sukonfigūravote purkštukus.

 þ Purkštuvas važiuoja ir skleidžia.

1. Atverkite papildomus funkcinius simbolius:
 

2.   – nustatykite pageidaujamą lašų dydį.
 ⇨ Nustatytas lašų dydis pasirodo darbiniame lange.
 ⇨ Sistema pasirenka tinkamą purkštukų kombinaciją.

Purkštukų pasyvinimas
Jūs galite pasyvinti tik keturgubų purkštukų laikiklyje esančius purkštukus.

Šiuo atveju Jūs turite šias galimybes:
 ▪ Jūs galite purkštuką pasyvinti visuotinai.
 ▪ Taip pat Jūs galite pašalinti purkštuką, esant „Vario“ režimui.

Purkštukų visuotinis pasyvinimas
Tokiu būdu pasyvinkite purkštukus, jei naudojate ne iki galo įrengtus purkštukų laikiklius.

 þ Purkštukas yra sumontuotas keturgubų purkštukų laikiklyje.

 þ Langas „Daugiagubi purkštukai“ yra atvertas.

Veiksmai
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1. Žymekliu pasirinkite pasyvintiną purkštuką.
 ⇨ Pasirodo sąrašas su purkštukų spalvomis.

2. Pasirinkite „Nėra purkštuko“.

Purkštukų pašalinimas iš „Vario“ režimo
Jūs galite pašalinti purkštuką iš „Vario“ režimo. Pašalintus purkštukus galima aktyvinti tik esant 
„Select“ arba valymo režimui.

Tokiu būdu Jūs galite „Vario“ režimu pasyvintą purkštuką naudoti, pavyzdžiui, skystųjų trąšų 
skleidimui „Select“ režimu. Likę 3 purkštukai Jums yra prieinami standartiniam purškimo procesui 
„Vario“ režimu.

 þ Purkštukas yra sumontuotas keturgubų purkštukų laikiklyje.

 þ Langas „Daugiagubi purkštukai“ yra atvertas.

1.  – paspauskite.

2.  iki  – pasirinkite pašalintiną purkštuką.

3. Pašalintas purkštukas yra pažymimas taip: 

Kelių purkštukų laikiklių aktyvinimas
Taip Jūs aktyvinsite „Vario“ licenciją:

1. Atverkite langą „Mašinos duomenys“:

 
 >  >  > 

2.  – atverkite licencijos meniu.
 ⇨ Pasirodo langas „Licencijos“.

3. Pasirinkite „Daugiagubi purkštukai“.

4. Nukopijuokite „ME-code“, ir, pirkdami licenciją, nurodykite „Müller-Elektronik“. Iš „Müller-
Elektronik“ Jūs gausite slaptažodį aktyvinti funkciją.

5. Įveskite slaptažodį.

6. Paleiskite darbo kompiuterį iš naujo.

„Airtec“ konfigūravimas
„Airtec“ sąrankoje Jūs turite pasirinkti tik sumontuoto purkštuko numerį.

 

NUORODA
Neteisingas purkštuko numeris
Augalų pažeidimas

◦ Visada įveskite teisingą purkštuko numerį.

Veiksmai
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1. Atverkite langą „Airtec“:

 
 > 

2.   – nustatykite purkštuko numerį.

Lauko purkštuvo geometrijos įvedimas
Purkštuvo geometrija yra aibė parametrų, kurie aprašo Jūsų mašinos matmenis. 

Nustačius purkštuvo geometriją, programinė įranga tiksliai žino, kokio ilgio ir pločio yra lauko 
purkštuvas, ir kur yra atskiri daliniai pločiai.

Purkštuvo geometrijos parametrai
Nustatydami purkštuvo geometriją, Jūs turite išmatuoti šiuos atstumus:
 ▪ CRP_X – paveiksle 

 ▪ DRP_Y – paveiksle 

 ▪ ERP_X – paveiksle 
 

Purkštuvo tipas
CRP_X DRP_Y ERP_X 

Prikabinamasis 
purkštuvas

Atstumas tarp darbo 
taško ir prikabinimo 
taško

Pusė esamo darbinio 
pločio

Tik jei purkštuve yra 
dalinių pločių, kurie nuo 
GPS imtuvo yra nutolę 
mažiau arba daugiau, 
nei darbo taškas:

- Apskaičiuokite 
atstumą tarp darbo 
taško ir atitinkamo 
dalinio pločio

Primontuojamasis 
purkštuvas

Atstumas tarp darbo 
taško ir primontavimo 
taško

Pusė esamo darbinio 
pločio

Savaeigis purkštuvas, 
su trauklių ir svirčių 
sistema gale

Atstumas tarp darbo 
taško ir GPS imtuvo

Pusė esamo darbinio 
pločio

Savaeigis purkštuvas, 
su trauklių ir svirčių 
sistema priekyje

Atstumas tarp darbo 
taško ir GPS imtuvo

Pusė esamo darbinio 
pločio

 

Paveiksle yra pavaizduotas velkamasis purkštuvas. Jei aktyvinsite kitokį purkštuvą, jo paveikslas 
pasirodys terminale.

Veiksmai
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Purkštuvo geometrija
 

Numeris dalinio pločio, kuris nuo GPS imtuvo 
yra nutolęs daugiau arba mažiau, nei darbo 
taškas.

Purkštuvo tipas

ERP X CRP X

DRP Y
 

1. Atverkite langą „Geometrija“:

 
 >  >  >  > 

 ⇨ Pasirodo šis langas: 

2. Viršutiniame laukelyje pasirinkite lauko purkštuvo tipą.
 ⇨ Pasirodo purkštuvo atvaizdas.

3. Išmatuokite šiuos purkštuvo atstumus: 
CRP_X, DRP_Y, ERP_X

4. Įveskite išmatuotas vertes.

Įveskite atstumą DRP_Y:
 ▪ Trauklių ir svirčių sistema yra tik kairėje pusėje: 0cm

Veiksmai
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„TRAIL-Control“
Sistema „TRAIL-Control“ vairuoja priekabą taip, kad jos padangos tiksliai seka traktoriaus vėže.

„TRAIL-Control“ turi šias funkcijas:
 ▪ Prikabinamo padargo vairavimas:

 – Vairavimo pasukant grąžulą mechanizmas – prikabinamo padargo grąžulas yra vairuojamas 
pasirinkta kryptimi.

 – Vairavimo pasukant ašigalius mechanizmas – prikabinamo padargo ratai yra vairuojami 
pasirinkta kryptimi.

 ▪ Vairavimas prieš šlaitą:

 – Prikabinamo padargo vairavimas prieš šlaitą, dirbant nuolaidžioje vietovėje.

Reikia išpildyti šiuos reikalavimus, kad galėtų dirbti „TRAIL-Control“:
 ▪ Minimalus greitis = 3 km/h. Esant mažesniems greičiams, vairavimas yra negalimas.
 ▪ (Standartinis) maksimalus greitis = 15 km/h. Jei važiuojate greičiau kaip 15 km/h, tuomet funkcija 

„TRAIL-Control“ yra automatiškai išjungiama.
Nuoroda: mašinos gamintojas tuo tikslu yra pajėgus prieš lauko purkštuvo pristatymą padidinti 
arba sumažinti maksimalų greitį, kad jį priderintų prie lauko purkštuvo savybių ir jo naudojimo 
pagal paskirtį.

 ▪ Maksimalų greitį mašinos gamintojas gali priderinti prie prikabinamo padargo ir padidinti.
 ▪ Minimali alyvos pralaida traktoriaus hidraulinėje sistemoje = 25 l/min. Dideliuose lauko 

purkštuvuose minimali alyvos pralaida gali būti didesnė.

„TRAIL-Control“ konfigūravimas

Sąrankos priderinimas prie traktoriaus
Kaip naudotojas Jūs turite galimybę keisti kai kuriuos parametrus. Jie gali turėti šiek tiek įtakos 
sistemos elgsenai arba leisti prijungti prie kito traktoriaus.

Taip Jūs atversite parametrus:

 þ Pradinis langas yra atvertas.

1. Atverkite langą „TRAIL-Control“:

 
 >  

arba 
 > 

 ⇨ Pasirodo langas „TRAIL-Control“.

2. Sukonfigūruokite parametrus pagal reikalavimus parametrų sąraše.

8

Turimos funkcijos

Reikalavimai
 

8.1

8.1.1
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Vairavimo pasukant 
ašigalius mechanizmo 
funkcinis simbolis

Reikšmė

Įjungia ir išjungia „TRACK-Leader“.

Vairuoja padargą į kairę.

Vairuoja padargą į dešinę.

Centruoja padargą.

Atveria langus su nuostatais.

Aktyvina vairavimo prieš šlaitą funkciją.

Atveria kalibravimo langą.

Paleidžia vidurinės padėties kalibravimą.

Paleidžia kairiojo galinio ribotuvo kalibravimą.

Paleidžia dešiniojo galinio ribotuvo kalibravimą.

Paleidžia proporcinio vožtuvo kalibravimą.

 

Parametrų sąrašas

Vairavimas prieš šlaitą

Funkciniu simboliu  Jūs galite aktyvinti vairavimo prieš šlaitą funkciją.

 ▪  – vairavimas prieš šlaitą pasyvintas

 ▪  – vairavimas prieš šlaitą aktyvintas – sistema vairuoja prikabinamą padargą, vos tik 
pokrypio jutiklis nustato pokrypį. Tuo metu visada yra vairuojama šlaitu aukštyn.
Šią funkciją galite aktyvinti tik tuo atveju, jei yra aktyvinta sistema „TRAIL-Control“.
Kad išvengtumėte sutrikimų darbo metu, pasyvinkite šį parametrą, kai nedirbate ant šlaito. [➙ 82]

Kompensavimo trukmė

Įveskite tik esant prikabinamiems padargams su juoda-balta hidrauline įranga.
 ▪ Kuo didesnė vertė, tuo anksčiau yra pradedamas važiavimas posūkiu, esant automatiniam režimui.
 ▪ Kuo mažesnė vertė, tuo vėliau yra pradedamas važiavimas posūkiu, esant automatiniam režimui.

Paprastai vertė yra tarp: 700ms ir 1000ms.
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Hidraulinės įrangos greitis
Įveskite tik esant prikabinamiems padargams su proporciniu vožtuvu.

Hidraulinės įrangos greitis yra vertė, kuria yra nustatomas vairavimo greitis.

Paprastai vertė yra tarp: 1,5%/° ir 3%/°

Leistinasis nukrypimo nuokrypis

Leistinasis nukrypimo nuokrypis turi įtakos vairavimo mechanizmo elgsenai vidurinės padėties srityje.

Kuo mažesnis nustatytas leistinasis nuokrypis, tuo jautriau reguliavimo sistema reaguoja į mažus 
pokyčius.

Paprastai vertė yra tarp: 2° ir 3°

Tarpvėžė
Lauko purkštuvo tarpvėžė, taigi, atstumas tarp vienos ašies ratų.

Traktoriaus ašis<->sukabinimo įtaisas
Atstumas tarp traktoriaus galinės ašies vidurio ir traktoriaus traukimo ąsos.

„TRAIL-Control“ kalibravimas
 

ĮSPĖJIMAS
Susižalojimo pavojus dėl prikabinamo padargo judesių
Per proporcinio vožtuvo kalibravimą prikabinamas padargas juda automatiškai.
Dėl to gali kilti pavojai Jums ir žmonėms visai šalia prikabinamo padargo.

◦ Įsitikinkite, kad prikabinamo padargo reguliavimo diapazone nėra žmonių.

◦ Nutraukite kalibravimą funkciniu mygtuku  arba , vos tik kas nors artinasi prie 
prikabinamo padargo.

 ▪ Prieš pirmąjį paleidimą.
 ▪ Kiekvieno sezono pradžioje.
 ▪ Atsiradus netikslumų.

Yra du žingsniai per „TRAIL-Control“ kalibravimą:
 ▪ 1 žingsnis: vidurinės padėties ir galinių ribotuvų programavimas ir pokrypio jutiklio kalibravimas.

Šiame žingsnyje Jūs užprogramuojate darbo kompiuteryje grąžulo arba ašies kakliuko padėtį 
vidurio, kairėje ir dešinėje padėtyse.
Visas tarpines padėtis darbo kompiuteris apskaičiuoja pats.
Pokrypio jutiklis tuo metu turi būti sumontuotas. Po to jo padėties keisti nebegalima.

8.1.2
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 ▪ 2 žingsnis: proporcinio vožtuvo hidraulinės įrangos kalibravimas
Tik prikabinamiems padargams su proporciniu vožtuvu
Šiame žingsnyje prikabinamas padargas yra automatiškai vairuojamas į abi puses, ir tuo metu 
yra matuojamos įtampos.
Kalibravimas vyksta automatizuotai.

Vidurinės padėties ir galinių ribotuvų programavimas
Langų išvaizda kalibravimo metu priklauso nuo to, ar Jūsų prikabinamas padargas yra vairuojamas 
grąžulu, ar ašių kakliukais.

Tačiau veiksmai abiem atvejais yra tokie patys, skiriasi tik simboliai. Pasižiūrėkite hier [➙ 71], kurie 
simboliai pasirodo esant vairavimo pasukant ašigalius mechanizmui.

1 fazė: vidurinės padėties programavimas
Nuoroda: veiksmų instrukcijose mes naudojame tik tuos simbolius, kurie pasirodo sistemose su 
vairavimo pasukant ašigalius mechanizmu.

 þ „TRAIL-Control“ veikia rankiniu režimu.

 þ Pagrindas nėra pakrypęs. Pokrypio jutiklis neturi nustatyti jokio pokrypio, kitaip funkcija 
„Vairavimas prieš šlaitą“ neveiks teisingai.

1. Atverkite langą „Kalibravimas“:

 
 >  >  

arba 
 >  > 

2. Pasirodo langas „Kalibravimas“.

3. Pastatykite prikabinamą padargą ant lygaus pagrindo viena linija už traktoriaus. Pavažiuokite 
keletą metrų tiesiai, kol lauko purkštuvo ratai važiuos tiksliai traktoriaus vėžėse. 

 arba  – funkciniais mygtukais nustatykite vidurinę padėtį.

4. Sustabdykite traktorių, kai tik lauko purkštuvas stovės tiksliai tiesia linija už traktoriaus.

5.  – paleiskite vidurinės padėties kalibravimą.
 ⇨ Pasirodo šis pranešimas: 

„Vidurinė padėtis: kalibrav.yra pareng.“

6.  – patvirtinkite per 3 sekundes. Laiką skaičiuoja raudonas laikrodis: 

 ⇨ Kalibravimas paleidžiamas.
 ⇨ Pasirodo šis pranešimas: 

„Vidurinė padėtis: vyksta kalibravimas“

 ⇨ Mėlynas laikrodis rodo progresą: 

 ⇨ 1 fazė yra baigta tada, kai pranešimas „Vidurinė padėtis: vyksta kalibravimas“ yra 
paslepiamas.

 ⇨ Jūs sukalibravote vidurinę padėtį.

7. Jūs galite paleisti kalibravimo 2 fazę.

Veiksmai
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2 fazė: galinių ribotuvų programavimas

1.  – vairuokite prikabinamą padargą maksimaliai į kairę.

2.  – paleiskite kalibravimą.
 ⇨ Pasirodo šis pranešimas: 

„Kairioji maks. padėtis: kalibrav.yra pareng.“

3.  – patvirtinkite per 3 sekundes. Laiką skaičiuoja raudonas laikrodis: 

 ⇨ Kalibravimas paleidžiamas.
 ⇨ Pasirodo šis pranešimas: 

„Kairioji maks. padėtis: vyksta kalibravimas“

 ⇨ Mėlynas laikrodis rodo progresą: 

4. Palaukite, kol pranešimas „Kairioji maks. padėtis: vyksta kalibravimas“ bus paslėptas.

5.  – vairuokite prikabinamą padargą maksimaliai į dešinę.

6.  – paleiskite kalibravimą.
 ⇨ Pasirodo šis pranešimas: 

„Dešinioji maks. padėtis: kalibrav.yra pareng.“

7.  – patvirtinkite per 3 sekundes. Laiką skaičiuoja raudonas laikrodis: 

 ⇨ Kalibravimas paleidžiamas.
 ⇨ Pasirodo šis pranešimas: 

„Dešinioji maks. padėtis: vyksta kalibravimas“

 ⇨ Mėlynas laikrodis rodo progresą: 

8. Palaukite, kol pranešimas „Dešinioji maks. padėtis: vyksta kalibravimas“ bus paslėptas.

 ⇨ Kalibravimo 2 fazė yra baigta.

Proporcinio vožtuvo hidraulinės įrangos kalibravimas
Proporcinio vožtuvo hidraulinę įrangą Jūs turite kalibruoti tik tuo atveju, jei naudojate prikabinamą 
padargą su proporciniu vožtuvu.
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ĮSPĖJIMAS
Susižalojimo pavojus dėl prikabinamo padargo judesių
Per proporcinio vožtuvo kalibravimą prikabinamas padargas juda automatiškai.
Dėl to gali kilti pavojai Jums ir žmonėms visai šalia prikabinamo padargo.

◦ Įsitikinkite, kad prikabinamo padargo reguliavimo diapazone nėra žmonių.

◦ Nutraukite kalibravimą funkciniu mygtuku  arba , vos tik kas nors artinasi prie 
prikabinamo padargo.

 þ „TRAIL-Control“ veikia rankiniu režimu.

 þ Pagrindas nėra pakrypęs. Pokrypio jutiklis neturi nustatyti jokio pokrypio, kitaip funkcija 
„Vairavimas prieš šlaitą“ neveiks teisingai.

 þ Jūs turite pakankamai vietos, kad važiuotumėte maždaug 30 sekundžių tiesiai. 

1. Atverkite langą „Kalibravimas“:

 
 >  > 

 
arba  >  > 

2. Pasirodo langas „Kalibravimas“.

3. Pastatykite prikabinamą padargą ant plokščio pagrindo viena linija už traktoriaus. Pavažiuokite 
keletą metrų tiesiai, kol lauko purkštuvo vėžės nusities tiksliai traktoriaus vėžėse.

 
 arba  – funkciniais mygtukais nustatykite vidurinę padėtį.

4. Sustabdykite traktorių, kai tik lauko purkštuvas stovės tiksliai tiesia linija už traktoriaus.

5. Labai lėtai važiuokite tiesiai. Važiavimo metu ratų trintis atitinka realias darbo sąlygas, dėl ko 
kalibravimas yra dar tikslesnis. Tačiau šį kalibravimą Jūs galite atlikti net ir mašinai stovint.

6.  – paleiskite kalibravimą.
 ⇨ Pasirodo šis pranešimas: 

„Hidr. galia: kalibrav.yra pareng.“

7.  – patvirtinkite per 3 sekundes.
 ⇨ Pasirodo šis pranešimas: 

„Hidr. galia: vyksta kalibravimas.“
 ⇨ Prikabinamas padargas (arba jo grąžulas ar ašies kakliukas) dabar lėtai juda į kairę, o po 

to – lėtai į dešinę.
 ⇨ Šis procesas gali trukti iki 20 sekundžių.
 ⇨ Kalibravimas yra baigtas tada, kai pranešimas „Hidr. galia: vyksta kalibravimas.“ yra 

paslepiamas.

8. Sustokite.

Veiksmai
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ĮSPĖJIMAS
Susižalojimo pavojus dėl prikabinamo padargo judesių
Per proporcinio vožtuvo kalibravimą prikabinamas padargas juda automatiškai.
Dėl to gali kilti pavojai Jums ir žmonėms visai šalia prikabinamo padargo.

◦ Įsitikinkite, kad prikabinamo padargo reguliavimo diapazone nėra žmonių.

◦ Nutraukite kalibravimą funkciniu mygtuku  arba , vos tik kas nors artinasi prie 
prikabinamo padargo.

 þ „TRAIL-Control“ veikia rankiniu režimu.

 þ Pagrindas nėra pakrypęs. Pokrypio jutiklis neturi nustatyti jokio pokrypio, kitaip funkcija 
„Vairavimas prieš šlaitą“ neveiks teisingai.

 þ Jūs turite pakankamai vietos, kad važiuotumėte maždaug 30 sekundžių tiesiai. 

1. Atverkite langą „Kalibravimas“:

 
 >  > 

 
arba  >  > 

2. Pasirodo langas „Kalibravimas“.

3. Pastatykite prikabinamą padargą ant plokščio pagrindo viena linija už traktoriaus. Pavažiuokite 
keletą metrų tiesiai, kol lauko purkštuvo vėžės nusities tiksliai traktoriaus vėžėse.

 
 arba  – funkciniais mygtukais nustatykite vidurinę padėtį.

4. Sustabdykite traktorių, kai tik lauko purkštuvas stovės tiksliai tiesia linija už traktoriaus.

5. Labai lėtai važiuokite tiesiai. Važiavimo metu ratų trintis atitinka realias darbo sąlygas, dėl ko 
kalibravimas yra dar tikslesnis. Tačiau šį kalibravimą Jūs galite atlikti net ir mašinai stovint.

6.  – paleiskite kalibravimą.
 ⇨ Pasirodo šis pranešimas: 

„Hidr. galia: kalibrav.yra pareng.“

7.  – patvirtinkite per 3 sekundes.
 ⇨ Pasirodo šis pranešimas: 

„Hidr. galia: vyksta kalibravimas.“
 ⇨ Prikabinamas padargas (arba jo grąžulas ar ašies kakliukas) dabar lėtai juda į kairę, o po 

to – lėtai į dešinę.
 ⇨ Šis procesas gali trukti iki 20 sekundžių.
 ⇨ Kalibravimas yra baigtas tada, kai pranešimas „Hidr. galia: vyksta kalibravimas.“ yra 

paslepiamas.

8. Sustokite.

Veiksmai

8.1.3 Automatinio centravimo sistemos konfigūravimas
Sistema yra pajėgi prikabinamą padargą tam tikrose situacijose centruoti. Tai, esant vairavimo 
pasukant grąžulą mechanizmui, reiškia tiesiai nustatyti grąžulą, o, esant vairavimo pasukant ašigalius 
mechanizmui, išlygiuoti ratus.

Jūs kaip naudotojas galite patys pasirinkti, kurios automatizavimo sistemos turi būti aktyvinamos, ir 
jas nedideliu mastu konfigūruoti.

Taip Jūs aktyvinsite automatizavimo sistemas:

1. Atverkite langą „TRAIL-Control“:

 
 > 

 
arba  > 

2.  – trumpai paspauskite.
 ⇨ Pasirodo šis langas: 

 ⇨ Kiekvienoje eilutėje yra aprašyta automatizavimo sistema. Kairėje yra matomos sąlygos, 
kuriomis yra vykdomas mechanizmas. Dešinėje – pasekmės.

3. Kad aktyvintumėte funkcijas, padėkite varnelę pageidaujamoje eilutėje. Tolesniuose skyriuose 
šios funkcijos yra paaiškinamos.

Centravimas viršijant maksimalų greitį
Sistema prikabinamą padargą centruos, vos tik bus viršytas maksimalus greitis. Maksimalus greitis 
paprastai yra 15 km/h, tačiau jį gamintojas kai kuriais atvejais gali padidinti, jei tai leidžia konstrukcija.

Kad aktyvintumėte, pažymėkite langelį ties šiais simboliais.

 
Vos tik Jūs viršijate maksimalų greitį, pasirodo gedimo pranešimas. Tuo pat metu yra centruojamas 
prikabinamas padargas. Šiuo atveju nesvarbu, ar sistema prieš tai dirbo rankiniu, ar automatiniu 
režimu.

Veiksmai
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Centravimo metu darbiniame lange pasirodo rankinio režimo simbolis:

 arba 

Centravimas gali trukti ne ilgiau kaip aštuonias sekundes. Po to ši funkcija yra nutraukiama, 
nepriklausomai nuo to, ar buvo pasiektas vidurys. „TRAIL-Control“ tada yra pasyvinama.

Automatinį centravimą galima nutraukti paspaudus funkcinius mygtukus ,  (
, 

). Be to, sistema yra išjungiama.

Centravimas perjungiant į rankinį režimą
Sistema prikabinamą padargą centruos, vos tik Jūs pakeisite darbo režimą iš automatinio į rankinį.

Jei centravimo metu yra aktyvinamas vairavimo mechanizmas, centravimas yra nutraukiamas. 
Sistema išlieka rankiniame režime.

Kad aktyvintumėte, pažymėkite langelį ties šiais simboliais.

Centravimas paspaudžiant centravimo simbolį
Jei Jūs dirbate automatiniu režimu ir paspaudžiate funkcinį simbolį  arba , sistema 
automatiškai centruos prikabinamą padargą. Tam sistema yra perjungiama į rankinį režimą. 
Papildomai Jūs galite nustatyti, po kiek sekundžių turi būti vėl aktyvintas automatinis režimas.

Kad aktyvintumėte, pažymėkite langelį ties šiais simboliais.

Automatizavimo sistemų važiuojant atbuline eiga konfigūravimas
Kai kurie traktoriai, įjungiant atbulinės eigos pavarą, gali per ISOBUS siųsti signalą visiems ISOBUS 
darbo kompiuteriams. Taip „TRAIL-Control“ gali atpažinti atbulinės eigos signalą ir į jį reaguoti.

Standartiškai, atpažinus atbulinės eigos signalą, „TRAIL-Control“ darbas yra nutraukiamas. 
Automatinis režimas šiuo atveju išlieka aktyvintas, bet hidrauliniai vožtuvai nėra valdomi.

Jūs galite sukonfigūruoti, kaip turi elgtis „TRAIL-Control“, kai yra gaunamas atbulinės eigos signalas.

Taip Jūs aktyvinsite automatizavimo sistemas:

1. Atverkite langą „TRAIL-Control“:

 

8.1.4
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 > 

 
arba  > 
 ⇨ Pasirodo langas „TRAIL-Control“.

2. – paspauskite.
 ⇨ Pasirodo antrasis „TRAIL-Control“ puslapis.
 ⇨ Kiekvienoje eilutėje yra aprašyta automatizavimo sistema. Kairėje skliausteliuose yra 

matomos sąlygos, kuriomis yra vykdomas mechanizmas. Dešinėje – pasekmės.

3. Kad aktyvintumėte funkcijas, padėkite varnelę pageidaujamoje eilutėje. Tolesniuose skyriuose 
šios funkcijos yra paaiškinamos.

Reakcija į atbulinės eigos signalą esant rankiniam režimui
Jei sistema dirba rankiniu režimu, o transporto priemonė važiuoja atbuline eiga, prikabinamą padargą 
galima centruoti.

Centravimas esant atbulinės eigos signalui

 
Vos tik transporto priemonė sustoja (greitis = 0 km/h), ekrane pasirodo simbolis

  (esant vairavimo pasukant ašigalius mechanizmui ). Jei 
Jūs per artimiausias 10 sekundžių važiuosite atbuline eiga, prikabinamas padargas bus 
centruojamas. Jei atbuline eiga važiuosite tik pasibaigus 10 sekundžių – nieko nevyks. Tokiu būdu 
turi būti išvengiama to, kad, statant transporto priemones, važiuojant atbuline eiga, nebūtų 
centruojamas prikabinamas padargas.

Svarbios pastabos:

 ▪ Jei pasirodo simboliai  ( ), prikabinamą padargą 
galite iš karto vairuoti rankiniu būdu.

 ▪ Jei Jūs automatinio centravimo metu paspausite mygtukus  ( ) arba  

  ( ), centravimas bus nutrauktas.
 ▪ Centravimas niekada netrunka ilgiau kaip 8 sekundes. Jei prikabinamas padargas po 8 

sekundžių nėra centruotas, centravimas yra nutraukiamas. 
 ▪ Kai kurie traktoriai netikėtai ir be priežasties siunčia atbulinės eigos signalą, net kai stovi. 

Siekiant sumažinti pavojus vairuotojui, automatinį centravimą galima automatiškai aktyvinti tik per 
pirmąsias 10 sekundžių po transporto priemonės sustabdymo. Jei transporto priemonė stovi ilgiau 
kaip 10 sekundžių, ir tik tada važiuoja atbuline eiga, automatinis centravimas nėra vykdomas.

Reakcija į atbulinės eigos signalą esant automatiniam režimui
Jei sistema dirba automatiniu režimu, o transporto priemonė važiuoja atbuline eiga, galima nustatyti 
iki trijų automatizavimo sistemų.

Veikimo principas
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Žingsnis Vaizdas su langeliais Paaiškinimas
1 Grįžtama į rankinį režimą

Kai tik yra atpažįstamas atbulinės eigos signalas, yra 
aktyvinamas rankinis režimas. Dauguma vairuotojų 
prikabinamą padargą mielai vairuoja rankiniu būdu, kai 
važiuoja atbuline eiga.

2 Automatinio centravimo sistema

Kartu su rankinio režimo aktyvinimu taip pat galima 
atlikti automatinį centravimą.

3 Grįžtama į automatinį režimą

Kai Jūs vėl pavažiuosite priekine eiga, sistema 
galės aktyvinti automatinį režimą. Tai atsitinka tik per 
pirmąsias 30 sekundžių po sistemos perjungimo į 
rankinį režimą.

 

„TRAIL-Control“ – vairavimo pasukant grąžulą ir ašigalius mechanizmo 
naudojimas Darbo režimai
„TRAIL-Control“ Jums leidžia dirbti dviem režimais:
 ▪ automatiniu režimu
 ▪ rankiniu režimu

 

Funkcija Funkcinis simbolis esant 
vairavimo pasukant grąžulą 
mechanizmui

Funkcinis simbolis esant 
vairavimo pasukant ašigalius 
mechanizmui

„TRAIL-Control“ įjungimas ir 
išjungimas
Rankinio režimo ir automatinio 
režimo perjungimas

 

Valdant „TRAIL-Control“, darbiniame lange pasirodo šie simboliai:
 

Reikšmė Simboliai esant vairavimo pa-
sukant grąžulą mechanizmui

Simboliai esant vairavimo 
pasukant ašigalius mecha-
nizmui

Jokios „TRAIL-Control“ ar 
„TRAIL-Control“ automatiniu 
režimu.

„TRAIL-Control“ yra įrengta, bet 
pasyvinta.

„TRAIL-Control“ veikia rankiniu 
režimu.

Grąžulas užrakintas kaiščiu.

8.2

Vaizdavimas
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Reikšmė Simboliai esant vairavimo pa-
sukant grąžulą mechanizmui

Simboliai esant vairavimo 
pasukant ašigalius mecha-
nizmui

Prikabinamas padargas yra 
vairuojamas į kairę.

Prikabinamas padargas yra 
vairuojamas į dešinę.

 

Prikabinamo padargo vairavimas
 

ĮSPĖJIMAS
Susižalojimo pavojus dėl prikabinamo padargo judesių
Vairuojant prikabinamas padargas juda į šoną.
Dėl to gali kilti pavojai žmonėms ir daiktams visai šalia prikabinamo padargo. 

◦ Prieš vairuodami, įsitikinkite, kad prikabinamo padargo veikimo spinduliu nėra žmonių.

Vairavimas automatiniu režimu
Kai Jus dirbate automatiniu režimu, prikabinamas padargas yra vairuojamas automatiškai.

Giroskopas matuoja traktoriaus krypties pokytį, o darbo kompiuteris apskaičiuoja reikiamą 
prikabinamo padargo vairavimo kampą.

Iš simbolių darbiniame lange Jūs suprasite, kuria kryptimi yra vairuojamas prikabinamas padargas.

Vairavimas rankiniu režimu
Esant rankiniam režimui, prikabinamą padargą Jūs turite vairuoti rankiniu būdu. 

Taip Jūs važiuosite posūkyje į dešinę:

1. Važiuokite traktoriumi į dešinę.

2.  /  – vairuokite prikabinamą padargą važiavimui į dešinę.
 ⇨ Esant vairavimo pasukant grąžulą mechanizmui: grąžulas yra vairuojamas į kairę.
 ⇨ Esant vairavimo pasukant ašigalius mechanizmui: ratai yra vairuojami į kairę.
 ⇨ Darbiniame lange pasirodo rodyklė į kairę: 

Taip Jūs vėl važiuosite tiesiai:

1. Važiuokite traktoriumi tiesiai.

2.  /  – vairuokite prikabinamą padargą į vidurinę padėtį.
 ⇨ Prikabinamas padargas lėtai juda į vidurinę padėtį.
 ⇨ Darbiniame lange pasirodo rodyklė. Ji rodo, kuria kryptimi yra vairuojami grąžulas ar ašies 

kakliukai.

8.2.1

Veiksmai
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Taip Jūs važiuosite posūkyje į kairę:

1. Važiuokite traktoriumi į kairę.

2.  /  – vairuokite prikabinamą padargą važiavimui į kairę.
 ⇨ Esant vairavimo pasukant grąžulą mechanizmui: grąžulas yra vairuojamas į dešinę.
 ⇨ Esant vairavimo pasukant ašigalius mechanizmui: ratai yra vairuojami į dešinę.
 ⇨ Darbiniame lange pasirodo rodyklė į dešinę: 

Prikabinamo padargo vairavimas prieš šlaitą
Darbams ant šlaito Jūs galite naudoti funkciją „Vairavimas prieš šlaitą“.

Jei aktyvinsite funkciją „Vairavimas prieš šlaitą“, tuomet galėsite prikabinamo padargo vėžę paslinkti 
į kairę arba į dešinę. Kryptis, kuria yra paslenkama vėžė, priklauso nuo to, ar šlaitas mašinos kairėje 
arba dešinėje kyla, ar krinta.

Funkcijos „Vairavimas prieš šlaitą“ tikslas yra išvengti, kad prikabinamas padargas ant šlaito 
nevažiuotų įstrižai apdirbimo krypties atžvilgiu.

Prikabinamo padargo vairavimas prieš šlaitą
 

Be „TRAIL-Control“ „TRAIL-Control“ su vairavimo pasukant 
ašigalius mechanizmu

„TRAIL-Control“ su vairavimo pasukant 
grąžulą mechanizmu

 

Vairavimas prieš šlaitą

Veiksmai
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Pokrypio kryptis

Pokrypio laipsnis. Matuoja pokrypio jutiklis.

Ant lygios žemės čia turi pasirodyti simbolis , jei funkcija yra aktyvinama. Jei taip nenutinka, tai  
reiškia, kad pokrypio jutiklis nesukalibruotas.
Pokrypio jutiklis yra kalibruojamas „TRAIL-Control“ kalibravimo metu. Pakartokite jį, jei reikia 
sukalibruoti pokrypio jutiklį.

Sistemos vairavimo kryptis. Važiavimo metu sistema prikabinamą padargą tol vairuoja prieš šlaitą, kol 
yra pasiekiamas pageidaujamas kampas. Tada rodyklė bus paslėpta.

 

Taip Jūs aktyvinsite funkciją „Vairavimas prieš šlaitą“:

1. Atverkite langą „TRAIL-Control“:

 
 > 

 
arba  > 

2.  – aktyvinkite arba pasyvinkite funkciją:

 ⇨ Lange Jūs matote, ar funkcija yra aktyvinta:

 
 – funkcija aktyvinta

 
 – funkcija pasyvinta

Vairavimo prieš šlaitą naudojimas automatiniu režimu
Kai Jus dirbate automatiniu režimu, prikabinamas padargas yra vairuojamas automatiškai.

 
Taip vairuosite prieš šlaitą automatiniu režimu:

 þ Prikabinamas padargas turi įrengtą pokrypio jutiklį.

 þ Pokrypio jutiklis per „TRAIL-Control“ kalibravimą buvo prijungtas. Jutiklio padėtis nuo to laiko 
pakeista nebuvo.

 þ Automatinis režimas yra aktyvintas.

 þ Funkcija „Vairavimas prieš šlaitą“ yra aktyvinta.

 þ Transporto priemonė su prikabinamu padargu juda ant šlaito.

1. ,  arba ,  – rankiniu būdu vairuokite prikabinamą padargą į 
teisingą padėtį už traktoriaus.

 ⇨ Darbiniame lange pasirodo simbolis . Raudona spalva žymi grąžulo kampo jutiklio 
numatytąją padėtį.

 ⇨ Kiekvieną kartą, kai Jūs paspaudžiate funkcinį simbolį, trikampis yra nudažomas daugiau 
arba mažiau raudonai.

Veiksmai
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 ⇨ „TRAIL-Control“ bandys prikabinamą padargą vairuoti į šią padėtį, kol Jūs vėl rankiniu būdu 
koreguosite padėtį.

2. Po apsigręžimo, jei šlaitas yra kitoje prikabinamo padargo pusėje, kampas yra kopijuojamas 
kitoje pusėje.

Vairavimo prieš šlaitą naudojimas rankiniu režimu
Esant rankiniam režimui, prikabinamą padargą Jūs turite rankiniu būdu vairuoti prieš šlaitą. Tuo 
tarpu Jūs patys galite nuspręsti, ar prikabinamas padargas turi sekti traktoriaus vėže, ar turi dirbti 
pasislinkęs.

„TRAIL-Control“ parengimas važiavimui keliais
Prieš išvažiuodami su lauko purkštuvu į viešąjį kelią, turite „TRAIL-Control“ išjungti ir, jei įmanoma, 
užrakinti užrakinimo kaiščiu.

 

ĮSPĖJIMAS
Nelaimingų atsitikimų rizika dėl šoninio prikabinamo padargo judėjimo
„TRAIL-Control“ kelių eisme prikabinamą padargą gali kreipti šalia traktoriaus vėžės. Dėl to gali 
įvykti eismo įvykis.
Prieš išvažiuodami į gatvę:

◦ Vairuokite prikabinamą padargą į vidurinę padėtį.

◦ Išjunkite „TRAIL-Control“.

◦ Užrakinkite „TRAIL-Control“.
 

ĮSPĖJIMAS
Nelaimingų atsitikimų rizika esant nesukalibruotai „TRAIL-Control“
Esant nesukalibruotai vidurinei padėčiai, prikabinamas padargas gali važiuoti pasislinkęs traktoriaus 
vėžės atžvilgiu. Dėl to gali įvykti eismo įvykis.
Prieš išvažiuodami į gatvę:

◦ Sukalibruokite „TRAIL-Control“.

◦ Įsitikinkite, kad, kai Jūs važiuojate tiesiai, prikabinamas padargas yra velkamas viena linija už 
traktoriaus.

◦ Išjunkite „TRAIL-Control“.

◦ Užrakinkite „TRAIL-Control“.

„TRAIL-Control“ užrakinimas
Jei grąžulą galima užrakinti užrakinimo kaiščiu, sistema šį užraktą gali kontroliuoti užrakto jutikliu. Tol, 
kol užrakto jutiklis signalizuoja užraktą, sistema yra blokuojama. Tuo metu valdyti hidraulinių vožtuvų 
negalima.

1. Aktyvinkite rankinį režimą.

 ⇨ Darbiniame lange pasirodo simbolis:  arba 
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2. Vairuokite prikabinamą padargą į vidurinę padėtį.
 ⇨ Grąžulas arba ašių kakliukai yra vairuojami į vidurinę padėtį.
 ⇨ Užrakinimo kaiščiu užblokuokite vairavimo pasukant grąžulą mechanizmą.

 ⇨ Darbiniame lange pasirodo simbolis: 
 ⇨ „TRAIL-Control“ yra parengta važiavimui keliais.

Važiavimas atbuline eiga
Kaip Jūs valdysite prikabinamą padargą, važiuodami atbuline eiga, priklauso nuo kelių veiksnių:
 ▪ Jei nėra prieinamas atbulinės eigos signalas [➙ 53], prieš važiuodami atbuline eiga, galite 

pasyvinti arba į rankinį režimą perjungti „TRAIL-Control“.
 ▪ Standartiškai, atpažinus atbulinės eigos signalą, „TRAIL-Control“ darbas yra nutraukiamas. 

Automatinis režimas šiuo atveju išlieka aktyvintas, bet hidrauliniai vožtuvai nėra valdomi.
 ▪ Jūs galite sukonfigūruoti, kaip turi elgtis „TRAIL-Control“, kai yra atpažįstamas atbulinės 

eigos signalas. Šia tema skaitykite skyrių: Automatizavimo sistemų važiuojant atbuline eiga 
konfigūravimas [➙ 78]

Visada, kai yra atpažįstamas atbulinės eigos signalas, darbiniame lange pasirodo mirksintis simbolis: 
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Visi duomenys ir paveikslėliai yra panašūs ir neturi būti identiški.
Gamintojas pasilieka teisę į konstrukcinius pakeitimus. 
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