
 

 

  

„HORSCH ISOBUS“ terminalas 

Terminalas 
„TRACK-Leader“ 

„SECTION-Control“ 
„ISOBUS-TC“ 

Eksploatacijos instrukcija 
Prieš eksploatacijos pradžią atidžiai perskaitykite!

Išsaugokite eksploatacijos instrukciją!
Prek.kod.: 80651104 lt 

07/2014 



 

 

 
  



 

 

 
- Eksploatacijos instrukcijos originalo vertimas - 

 
 

Mašinos identifikavimas 
Priimdami mašiną, įrašykite atitinkamus duomenis į toliau pateikiamą sąrašą:  
 
Serijos numeris: ..................................................  
Mašinos modelis: ................................................  
Gamybos metai: .................................................  
Pirmasis naudojimas: ..........................................  
Priedai: ................................................................  
.............................................................................  
.............................................................................  
.............................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksploatacijos instrukcijos leidimo data: 07/2014 
                     Paskutinis keitimas: 
 Galioja nuo programinės įrangos: 04.08.01 
 
Prekybininko adresas: Pavardė:  ...................................................................... 
    Gatvė:   ...................................................................... 
    Vieta:    ...................................................................... 
    Tel.:    ...................................................................... 
     
    Kl. Nr.: Prekybininkas: ...................................................................... 
 
HORSCH adresas:  HORSCH Maschinen GmbH 
    92421 Schwandorf, Sitzenhof 1 
    92401 Schwandorf, Postfach 1038 
 
    Tel.:  +49 9431 7143-0 
    Faks.:  +49 9431 41364 
    El. p.:  info@horsch.com 

    Kl. Nr.: HORSCH: ...................................................................... 

  



 

 

 



 

   5 
 

Turinys 

1  Jūsų saugumui 10 

1.1  Pagrindinės saugos nuorodos 10 

1.2  Įspėjamųjų nuorodų struktūra ir reikšmė 10 

1.3  Reikalavimai naudotojams 11 

1.4  Naudojimas pagal paskirtį 11 

1.5  EB atitikties deklaracija 11 

2  Apie šią naudojimo instrukciją 12 

2.1  Šios naudojimo instrukcijos tikslinė grupė 12 

2.2  Veiksmų instrukcijų struktūra 12 

2.3  Nuorodų struktūra 12 

3  Gaminio aprašymas 13 

3.1  Eksploatacinių savybių aprašymas 13 

3.2  Komplektacija 13 

3.3  Sistemos reikalavimai 14 

3.4  Teisingas duomenų specifikacijų lentelėje interpretavimas 14 

4  Montavimas ir įrengimas 15 

4.1  Nuorodos dėl modifikavimo 15 

4.2  Terminalo sumontavimas traktoriaus kabinoje 16 

4.3  Terminalo jungtys 17 

4.4  Terminalo prijungimas prie ISOBUS 17 

4.4.1  ISOBUS suderinamumo tikrinimas 18 
4.4.2  Terminalo prijungimas prie ISOBUS 18 

4.5  GPS imtuvo prijungimas prie terminalo 18 

5  Valdymo pagrindai 20 

5.1  Susipažinimas su valdymo elementais 20 

5.2  Funkcinių mygtukų naudojimas 21 

5.3  Pirmasis paleidimas 23 

5.4  Konfigūravimo eilės tvarka 24 



 

6    
 

5.5  Terminalo paleidimas iš naujo 24 

5.6  Duomenų įvedimas 25 

6  Pasirinkimo meniu programų atvėrimas 26 

6.1  Ekrano struktūra pasirinkimo meniu 26 

6.2  Programų atvėrimas 27 

6.3  Ekrano padalijimas 28 

7  Terminalo konfigūravimas programoje „Techninė  priežiūra“ 29 

7.1  Valdymo elementai programoje „Techninė priežiūra“ 30 

7.2  Pagrindinių terminalo nuostatų konfigūravimas 30 

7.3  Simboliai techninės priežiūros programoje 32 

7.4  Kalbos keitimas 32 

7.5  Ryškumo dienos arba nakties režimui įjungimas 33 

7.6  Programų aktyvinimas ir pasyvinimas 34 

7.7  Programinės įrangos pilnų versijų licencijų aktyvinimas 35 

7.8  Terminalo paskirties nustatymas 36 

7.9  Failų šalinimas iš USB atmintinės 36 

7.10  Telkinių šalinimas 37 

7.11  Funkcijos „Diagnostika“ aktyvinimas 38 

7.12  Momentinės ekrano kopijos 38 

7.13  „CanTrace“ nuostatos 40 

7.14  GPS imtuvas 41 

7.14.1  GPS imtuvo aktyvinimas 41 
7.14.2  GPS imtuvo konfigūravimas 42 

8  „Tractor-ECU“ programa 45 

8.1  Transporto priemonės profilio įtraukimas 45 

8.2  Transporto priemonės profilio parametrų konfigūravimas 46 

8.3  GPS imtuvo padėties įvedimas 48 

8.4  Transporto priemonių profilių aktyvinimas 50 

9  Lygiagrečiojo važiavimo sistema „TRACK-Leader“ 51 

9.1  Nuostatų „Bendrosios“ konfigūravimas 52 



 

   7 
 

9.2  „TRACK-Leader“ konfigūravimas 53 

9.3  Pirmasis paleidimas 54 

9.4  Pradinio lango struktūra 55 

9.5  Darbinio lango struktūra 56 

9.6  Valdymo elementai 59 

9.7  Duomenų įvedimas 63 

9.8  Ekrano šviesos juostos naudojimas 64 

9.8.1  Ekrano šviesos juosta grafiniu režimu 64 
9.8.2  Ekrano šviesos juosta tekstiniu režimu 65 
9.8.3  „SECTION-View“ naudojimas 65 

9.9  Darbinio lango vaizdavimo keitimas 66 

10  Navigacijos parengimas 67 

11  Kreipimo režimo pasirinkimas 67 

12  Navigacijos paleidimas 70 

12.1  Naujos navigacijos paleidimas 70 

12.2  Paleistos navigacijos tęsimas 70 

13  Valdymas darbo metu 71 

13.1  DGPS kalibravimas 71 

13.1.1  GPS be koregavimo signalo 71 
13.1.2  DGPS su koregavimo signalu 75 
13.1.3  DGPS signalo kokybės tikrinimas 75 

13.2  Kreipiamųjų linijų naudojimas lygiagrečiajam kreipimui 76 

13.2.1  Tiesios kreipiamosios linijos 76 
13.2.2  Kreipiamosios linijos kaip kreivė 77 
13.2.3  Kreipiamosios linijos pagal kompasą 77 
13.2.4  Kelios kreipiamosios linijos 78 
13.2.5  Kreipiamosios linijos kaip apskritimai 78 
13.2.6  Prisitaikančios kreipiamosios linijos 79 
13.2.7  Kreipiamųjų linijų šalinimas 79 
13.2.8  Kreipiamųjų linijų perstūmimas 79 

13.3  Pervažiavimų įrašymo paleidimas 80 

13.4  „SECTION-Control“ darbo režimo keitimas 80 



 

8    
 

13.5  Lauko riba 80 

13.6  Galulaukės apdirbimas 83 

13.7  Kliūčių registravimas 86 

14  Duomenų iš USB atmintinės naudojimas 88 

14.1  Lauko duomenų įrašymas ir įkėlimas 88 

14.1.1  Lauko duomenų įrašymas 88 
14.1.2  Lauko duomenų įkėlimas 88 
14.1.3  Lauko duomenų atmetimas 89 

14.2  Dokumentuotų pervažiavimų peržiūrėjimas 89 

14.3  Laukų šalinimas iš USB atmintinės 90 

14.4  Pervažiavimų šalinimas 90 

15  Darbas kartu su kitomis programomis 91 

15.1  Darbas kartu su programa „ISOBUS-TC“ 91 

15.2  Darbas kartu su darbo kompiuteriais 91 

16  Automatinė dalinių pločių valdymo sistema „Section Control“  Pagrindai 92 

16.1  „SECTION-Control“ konfigūravimas 92 

16.2  „SECTION-Control“ parametrai 93 

16.3  Atsako trukmės įjungiant ir atsako trukmės išjungiant kalibravimas 97 

17  „ISOBUS-TC“ užduočių vykdymas 104 

17.1  Pagrindai 104 

17.1.1  Apie „ISOBUS-TC“ 104 
17.1.2  USB atmintinė 104 
17.1.3  Nustatykite, kaip naudosite „ISOBUS-TC“ 105 
17.1.4  Programos „ISOBUS-TC“ paleidimas 106 
17.1.5  Valdymo elementai programoje „ISOBUS-TC“ 107 
17.1.6  Ekrano struktūra programoje „ISOBUS-TC“ 108 
17.1.7  Mašinos nuostatų eksportavimas lauko registrui 111 
17.1.8  ISO XML pagrindinių duomenų priežiūra 113 

17.2  1 žingsnis: Duomenų perkėlimas iš lauko registro į terminalą 114 

17.2.1  Duomenų perkėlimas USB atmintine 114 
17.2.2  Aplanko „Taskdata“ sukūrimas USB atmintinėje 114 

17.3  2 žingsnis: Užduoties pasirinkimas vykdymui 115 



 

   9 
 

17.3.1  Naujos užduoties sukūrimas terminale 115 
17.3.2  Esamos užduoties perėmimas 118 

17.4  3 žingsnis: Užduoties duomenų įvedimas ir įrašymas 122 

17.4.1  Užduoties duomenų įvedimas 122 
17.4.2  Užduoties duomenų rodymas 125 
17.4.3  Užduoties duomenų įrašymas 125 

17.5  4 žingsnis: Užduoties paleidimas 127 

17.5.1  Mašinos pasirinkimas 128 
17.5.2  Darbuotojo pasirinkimas 130 

17.6  5 žingsnis: Programos „ISOBUS-TC“ naudojimas darbo metu 133 

17.6.1  Pamainos keitimo įvedimas 133 
17.6.2  Numatytosios vertės keitimas 133 
17.6.3  Užduoties vykdymo fazės pasirinkimas 133 
17.6.4  Skaitiklių analizė 134 
17.6.5  Mašinos skaitiklių rodymas 135 
17.6.6  Pripildymo ir ištuštinimo dokumentavimas 135 
17.6.7  Programos „ISOBUS-TC“ užvėrimas 137 

17.7  6 žingsnis: Darbo sustabdymas 137 

17.7.1  Užduoties sustabdymas 137 
17.7.2  Užduoties pristabdymas 137 

17.8  7 žingsnis: Įvykdytų užduočių perkėlimas į lauko registrą 139 

17.9  Svarbūs failai USB atmintinėje 139 

18  Techninė priežiūra 141 

18.1  Terminalo priežiūra ir valymas 141 

18.2  Prietaiso šalinimas 141 

18.3  Programinės įrangos versijos tikrinimas 141 

18.4  Techniniai duomenys 142 

18.4.1  Terminalo techniniai duomenys 142 
18.4.2  A jungties adatėlių priskirtys 143 
18.4.3  B jungties adatėlių priskirtys 143 
18.4.4  C jungties adatėlių priskirtys 145 

19  Užrašams 147 

 



 

10    
 

  
 

1 Jūsų saugumui 
 

1.1 Pagrindinės saugos nuorodos 

Prieš naudodami gaminį pirmąjį kartą, atidžiai perskaitykite toliau pateikiamas 
saugos nuorodas. 
 ▪ Prieš atlikdami traktoriaus techninės priežiūros arba remonto darbus, visada 

atjunkite jungtį tarp traktoriaus ir terminalo. 
 ▪ Prieš įkraudami traktoriaus akumuliatorių, visada atjunkite jungtį tarp traktoriaus 

ir terminalo. 
 ▪ Prieš atlikdami traktoriaus arba prikabinto ar primontuoto padargo suvirinimo 

darbus, visada nutraukite elektros energijos tiekimą į terminalą. 
 ▪ 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. 

 ▪ Laikykitės visų visuotinai pripažintų saugos technikos, pramonės, medicinos ir 
kelių eismo taisyklių. 

 

1.2 Įspėjamųjų nuorodų struktūra ir reikšmė 

Visos saugos nuorodos, kurias rasite šioje naudojimo instrukcijoje, yra sudaromos 
pagal šį pavyzdį: 

  

 

 

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 mažos rizikos pavojus, kurių pasekmės gali būti 
lengvi arba vidutiniai kūno sužalojimai arba materialinė žala, jei jų nebus išvengta.

 
  

 

NUORODA 

Šis signalinis žodis žymi veiksmus, kuriuos neteisingai atliekant galimi sutrikimai 
veikimo metu. 
Atlikdami šiuos veiksmus, privalote būti tikslūs ir atsargūs, kad pasiektumėte 
optimalius darbo rezultatus. 

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. Ji įspėja apie riziką, kuri kyla per kitą 
veiksmą. 

2. Rizikingas veiksmas. 

  

 
 

Pavyzdys 
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1.3 Reikalavimai naudotojams 

 ▪ Išmokite tinkamai valdyti terminalą. Niekas negali valdyti terminalo, pirma 
neperskaitęs šios naudojimo instrukcijos. 

 ▪ Atidžiai perskaitykite ir laikykitės visų šioje naudojimo instrukcijoje ir prijungtų 
mašinų bei prietaisų instrukcijose pateikiamų saugos ir įspėjamųjų nuorodų. 

 

1.4 Naudojimas pagal paskirtį 

HORSCH terminalas yra skirtas naudoti tik žemės ūkyje ir vynininkystėje, 
sodininkystėje bei apyninkystėje. Už bet kokį kitokį terminalo įrengimą arba 
naudojimą gamintojas neatsako. 

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

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. 

 

1.5 EB atitikties deklaracija 

Šis gaminys yra pagamintas laikantis toliau nurodytų šalies ir darniųjų standartų 
pagal esamą EMS direktyvą 2004/108/EB: 
 ▪ EN ISO 14982 
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2 Apie šią naudojimo instrukciją 
 

2.1 Šios naudojimo instrukcijos tikslinė grupė 

Ši naudojimo instrukcija yra skirta asmenims, kurie montuoja ir valdo terminalą.  
 

2.2 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. 

⇨ 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. 

  
 

2.3 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. 
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3 Gaminio aprašymas 
 

3.1 Eksploatacinių savybių aprašymas 
 

Terminalas turi įrengtus šiuos komponentus: 

 Sąsaja, skirta valdyti HORSCH darbo kompiuterius 

 Sąsaja, skirta valdyti kitus ISOBUS darbo kompiuterius 

 Nuoseklioji jungtis GPS antenai 

 USB jungtis 
 

Yra įdiegtos ir gali būti naudojamos šios programos: 
 

 „TECHNINĖ PRIEŽIŪRA“ – su šia programa Jūs konfigūruojate terminalą. 
 „ISOBUS-UT“ – sąsaja, skirta valdyti ISOBUS darbo kompiuterius. 

Terminalas atitinka ISOBUS standartą ISO 11783. Jį kaip universalųjį 
terminalą (UT), nepriklausomai nuo gamintojo, kaip valdymo bloką galima 
naudoti visose mašinose, kurios atitinka ISOBUS standarto specifikaciją. 

 „Tractor-ECU“ – su šia programa, pavyzdžiui, galima įvesti GPS imtuvo 
padėtį. 

Jūs galite 50 valandų bandyti šias programas: 
 

 „TRACK-Leader“ – moderni sistema, kuri žemės ūkio transporto priemonės 
vairuotojui padeda ant lauko važiuoti tiksliai lygiagrečiais takeliais. 

 „SECTION-Control“ – automatinis dalinių pločių perjungimas. Papildomas 
modulis, skirtas „TRACK-Leader“ („TRACK-Leader“ modulis yra būtinas 
„SECTION-Control“ moduliui). 

 „ISOBUS-TC“ – tai yra sertifikuotas „Müller-Elektronik“ ISOBUS užduočių 
valdiklis. Su šia programa Jūs galite terminale redaguoti visas užduotis, 
kurias suplanavote kompiuteryje („TRACK-Leader“ ir „SECTION-Control“ 
moduliai yra būtini „ISOBUS-TC“ moduliui). 

 
Jei bandomasis laikotarpis pasibaigė, o programos turi būti naudojamos toliau, jas 

reikia atskirai aktyvinti. 
 

3.2 Komplektacija 

Komplektacijai priklauso: 
 ▪ Terminalas 
 ▪ Primontavimo ir naudojimo instrukcija 
 ▪ Laikiklis terminalo montavimui 
 ▪ USB atmintinė 

  

Komponentai 

Programinė įranga 
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3.3 Sistemos reikalavimai 

Kad galėtumėte terminalą naudoti savo traktoriuje, traktorius turėtų atitikti šiuos 
reikalavimus: 
 ▪ Traktorius turėtų būti suderinamas su ISOBUS. 
 ▪ Privalumas būtų „In-cab“ kištukinis lizdas.  

Pateikiamu ISOBUS jungiamuoju kabeliu prijunkite terminalą prie savo su ISOBUS 
suderinamo traktoriaus „In-cab“ ISOBUS kištukinio lizdo. 
Jei Jūsų traktorius nėra suderinamas su ISOBUS, jį galite modernizuoti pasitelkę 
ISOBUS įrengimo rinkinį. Jei ISOBUS įrengimo rinkinio nėra Jūsų komplektacijoje, 
arba jei turite problemų įrengdami, kreipkitės į savo prekybininką arba HORSCH 
klientų aptarnavimo tarnybą.  

Reikalavimai lauko registrui: 
 ▪ Lauko registras turi būti suderinamas su ISO XML (ISO 11783, 10 dalis). 

3.4 Teisingas duomenų specifikacijų lentelėje interpretavimas 

Galinėje terminalo pusėje rasite specifikacijų lentelę lipduko pavidalu. Šiame 
lipduke galite rasti informaciją, su kuria galite aiškiai identifikuoti gaminį. 

Laikykite šiuos duomenis paruoštus, kai susisiekiate su klientų aptarnavimo 
tarnyba. 

 

 
 
Specifikacijų lentelė galinėje terminalo pusėje 
 
 

  

 
Kliento numeris 

HORSCH prekės kodas 
 

Darbinė įtampa 

Gaminį leidžiama prijungti tik prie 
įtampos šaltinių šiame diapazone. 

 
Aparatinės įrangos versija 

 
Programinės įrangos versija 

Kai atnaujinate programinę įrangą, ši 
versija tampa nebegaliojanti. 

 
„Müller-Elektronik“ prekės kodas Serijos numeris 
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4 Montavimas ir įrengimas 

Sumontuokite terminalą ir papildomus komponentus šia eilės tvarka: 

1. Sumontuokite terminalą traktoriaus kabinoje. 

2. Prijunkite terminalą prie „In-cab“ ISOBUS kištukinio lizdo arba prie ISOBUS įrengimo rinkinio. 

3. Prijunkite terminalą prie kitų komponentų. 

4.1 Nuorodos dėl modifikavimo 

Nuoroda dėl papildomo elektrinių ir elektroninių prietaisų ir/arba komponentų įrengimo: 

Dabartinėse žemės ūkio mašinose yra įrengti elektroniniai komponentai ir dalys, kurių veikimui 
gali turėti įtakos kitų prietaisų spinduliuojamos elektromagnetinės bangos. Tokie poveikiai gali 
kelti pavojus žmonėms, jei nesilaikoma toliau pateikiamų saugos nuorodų. 

Komponentų pasirinkimas 

Rinkdamiesi komponentus pirmiausia įsitikinkite, ar papildomai įrengiami elektriniai ir 
elektroniniai komponentai atitinka tuo metu galiojančios redakcijos EMS direktyvos 
2004/108/EB reikalavimus ir ar turi CE ženklą. 

Naudotojo atsakomybė 

Mašinoje papildomai įrengdami elektrinius ir elektroninius prietaisus ir/arba komponentus, 
prijungiamus prie borto tinklo, privalote savo atsakomybe patikrinti, ar įrengimas nesukelia 
transporto priemonės elektroninės įrangos ar kitų komponentų sutrikimų. Tai ypač galioja 
elektroniniams šių dalių valdikliams: 

 
 Elektrohidraulinio kėlimo mechanizmo reguliatorius 
 Priekinis kėlimo mechanizmas 
 Darbo velenai 
 Variklis 
 Perdavimo mechanizmas 
 

Papildomi reikalavimai 
 
Papildomam mobiliojo ryšio sistemų (pvz., radijo ryšio, telefono) montavimui privaloma 
papildomai išpildyti šiuos reikalavimus: 
 

 Leidžiama montuoti tik tuos prietaisus, kurie turi patvirtinimą pagal galiojančius šalies 
reikalavimus (pvz., BZT patvirtinimas Vokietijoje). 

 Prietaisą reikia įrengti stacionariai. 

 Naudoti nešiojamuosius arba mobiliuosius prietaisus transporto priemonės viduje yra leistina 
tik sujungus su stacionariai įrengta išorine antena. 

 Perdavimo dalį reikia sumontuoti erdvės atžvilgiu atskirai nuo transporto priemonės 
elektroninės įrangos. 

 Primontuodami anteną, turite pasirūpinti profesionaliu įrengimu su gera masės jungtimi tarp 
antenos ir transporto priemonės masės. 

Dėl kabelių instaliacijos ir įrengimo bei maks. leistino srovės vartojimo papildomai skaitykite 
mašinos gamintojo įmontavimo instrukciją. 
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4.2 Terminalo sumontavimas traktoriaus kabinoje 
  

 

NUORODA 

Elektromagnetiniai trukdžiai 
Terminalo darbui gali turėti įtakos kitų prietaisų elektromagnetinės bangos. 

◦ Sumontuokite terminalą bent 1m atstumu nuo radijo ryšio antenos arba radijo 
ryšio prietaiso. 

 
 

 

1. Prisukite laikiklį prie terminalo. 

 

 
        Laikiklis 

2. Pritvirtinkite terminalą laikikliu traktoriaus kabinoje. 
Šiuo tikslu Jūs galite, pavyzdžiui naudoti pagrindo gembę. 
Pagrindo gembės terminalo komplektacijoje nėra. Ji priklauso ISOBUS 
pagrindinės įrangos komplektacijai.  

 

         
        Pagrindo gembė 

  

Veiksmai 
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4.3 Terminalo jungtys 
 

 
       Galinė terminalo pusė.  

 
  

 
C jungtis 

Nuoseklioji jungtis RS232, skirta: 

 

- GPS imtuvui 

 

 
USB jungtis 

USB 1.1 

 
A jungtis 

CAN magistralės jungtis 

Skirta prijungti ISOBUS pagrindinę 
įrangą arba „In-cab“ ISOBUS 
jungiamąjį kabelį. 

 
USB jungties gaubtelis 

Saugo USB lizdą nuo dulkių. 

 
B jungtis 

Nenaudojama 

  

  
 

4.4 Terminalo prijungimas prie ISOBUS 
 
NUORODA 
Pažeidimo rizika naudojant nestandartinę pagrindinę įrangą. 
Jei terminalą prijungsite prie nestandartinės pagrindinės įrangos, galite pažeisti terminalą ir 
pagrindinę įrangą. 
 

 Prieš prijungdami terminalą prie esamos pagrindinės įrangos, patikrinkite jos atitiktį ISO 
11783. 

 Prijunkite terminalą tik prie tokios pagrindinės įrangos, kuri atitinka ISO 11783 
standartą. 

  

3 

4 

5 

1 
2 
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4.4.1 ISOBUS suderinamumo tikrinimas  

naudojant esamą pagrindinę įrangą 
Su ISO 11783 suderinama HORSCH pagrindinė įranga yra paženklinta šiuo 
lipduku ant ISOBUS kištukinio lizdo: 
 

 

4.4.2 Terminalo prijungimas prie ISOBUS 

1. ISOBUS jungiamojo kabelio („In-cab“ arba įrengimo rinkinio) 9 polių „Sub-D“ 
kištuką įkiškite į terminalo 9 polių A kištukinį lizdą. 

2. Priveržkite kištuko fiksavimo varžtus. 
 
 

4.5 GPS imtuvo prijungimas prie terminalo 
 

Kiekvienas GPS imtuvas, kurį prijungiate prie terminalo, privalo atitikti tolesnėje lentelėje 
įvardytus reikalavimus. GPS imtuvai, kuriuos galite įsigyti iš „Müller-Elektronik“, atitinka 
šiuos reikalavimus. 

 

Techniniai reikalavimai DGPS imtuvo naudojimui 
  

Darbinė įtampa Terminalo maitinimo įtampa – 1,5V 

Srovės vartojimas Daugiausia 200mA (esant 70°C) be papildomos kitų 
imtuvų apkrovos  

GPS standartas NMEA 0183 

Atnaujinimo dažniai ir 
signalai 

5 Hz (GPGGA, GPVTG) 

1 Hz (GPGSA, GPZDA) 

Perdavimo sparta 19200 bodų 

Duomenų bitai 8 

Lyginumas ne 

Stabdymo bitai 1 

Srauto valdymas nėra 
  

Reikalavimai 
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ATSARGIAI 

Prietaiso pažeidimas dėl trumpojo jungimo 
C jungties 4 adatėlė turi įtampą. Įtampa priklauso nuo terminalo darbinės įtampos 
ir yra skirta „Müller-Elektronik“ DGPS imtuvo A100 maitinimui. 
Kitus GPS imtuvus prijungiant galima pažeisti. 
Prieš prijungdami kitą GPS imtuvą: 

◦ Patikrinkite, prie kokios įtampos prijungtas terminalas (12V arba 24V). 

◦ Patikrinkite GPS imtuvo adatėlių priskirtis. 

◦ Patikrinkite leistiną GPS imtuvo įtampą. 

◦ Palyginkite terminalo įtampą su leistina GPS imtuvo įtampa. 

◦ Palyginkite adatėlių priskirtis. 

◦ Prijunkite GPS imtuvą prie terminalo tik tuo atveju, jei nesiskiria abiejų 
prietaisų įtampos diapazonai ir adatėlių priskirtys. 

Per pirmąjį paleidimą tai gali trukti apie 30 minučių, kol GPS imtuvas turės 
priėmimo signalą. Per kiekvieną tolesnį paleidimą truks tik apie 1–2 minutes. 

 

  GPS imtuvas sumontuotas ant traktoriaus stogo. 

  Jūs aktyvinote tinkamą tvarkyklę. [➙ 41] 

1.  – išjunkite terminalą. 

2. Išveskite GPS imtuvo jungiamąjį kabelį į kabiną. 

3. ATSARGIAI! Įsitikinkite, kad kabelio netiesiate per aštrias briaunas, ir kad 
jis negalės užsilenkti. Nutieskite kabelį tokioje vietoje, kurioje niekas 
negalės už jo užkliūti. 

4. Prijunkite GPS imtuvo jungiamąjį kabelį prie terminalo C jungties. 
  

Veiksmai 
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5 Valdymo pagrindai 
 

5.1 Susipažinimas su valdymo elementais 

              Terminalo valdymo elementai 

 
  

 Rankenėlė Mygtukai 

 Funkciniai mygtukai   

  
 

Rankenėlė 

Rankenėlė yra viršutiniame dešiniajame terminalo kampe. 

Valdymas rankenėle programose gali nežymiai skirtis. 

Rankenėle galite atlikti šiuos veiksmus: 
  

 
Pasukdami rankenėlę: 
 ▪ Judinti žymeklį aukštyn ir žemyn. 
 ▪ Keisti parametro vertę. 

 
Paspausdami rankenėlę: 
 ▪ Spustelėti pažymėtą eilutę. 
 ▪ Aktyvinti parametrą. 
 ▪ Patvirtinti įvestį. 

  

  

Valdymo elementai 
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Funkciniai mygtukai 

 

Valdymas funkciniais mygtukais visose programose yra vienodas. 
  

 

 

Ekrane pavaizduotų funkcijų vykdymas 

  

Mygtukai 
  

 Terminalo įjungimas ir išjungimas 

 Neturi jokios funkcijos 

 Neturi jokios funkcijos 

 Lango užvėrimas 

Įvesties nutraukimas 

Įspėjamųjų pranešimų ir aliarmų paslėpimas 

 
 
 

Programos „Pasirinkimo meniu“ atvėrimas 

Programos „Pasirinkimo meniu“ užvėrimas 
 

  

5.2 Funkcinių mygtukų naudojimas 

Funkciniais mygtukais Jūs visada galite aktyvinti funkciją, kuri yra pavaizduota gretimame funkciniame 
simbolyje. 

Tačiau atsižvelkite į tai, kad turite tiksliau sukonfigūruoti programas „TRACK-Leader“, „Section Control“.  

Nuostatų skaičius priklauso nuo to, kiek funkcijų Jūs naudojate ir kokios mašinos yra valdomos terminalu. 

 ▪ Įveskite GPS imtuvo padėtį [➙ 48]  

 ▪ Nustatykite, kaip naudosite „ISOBUS-TC“ [➙ 105] 

Kai atliksite šiuos nustatymus, terminalas bus parengtas darbui. 
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ATSARGIAI 

Pavojus neatsargiai paspaudus funkcinius mygtukus 
Paspaudus funkcinius mygtukus, gali būti judinamos arba aktyvinamos prijungtos 
mašinos dalys. 
Taip gali būti sužalojami žmonės ir pažeidžiami daiktai. 
Prieš paspausdami funkcinį mygtuką: 

◦ Įsitikinkite, kas atsitiks, kai paspausite funkcinį mygtuką. 

◦ Perskaitykite prijungtos mašinos arba žemės ūkio padargo naudojimo 
instrukcijoje, kokie pavojai tuo metu gali kilti. 

◦ Imkitės visų mašinos naudojimo instrukcijoje aprašytų priemonių, kad 
išvengtumėte pavojaus. 

◦ Paspauskite funkcinius mygtukus tik tada, kai nekils pavojus žmonėms arba 
daiktams. 

Kai paspausite funkcinį mygtuką, bus vykdoma funkciniame simbolyje pavaizduota 
funkcija / operacija. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Funkcinių mygtukų naudojimas 

  

 Funkcinis simbolis 

Esamos funkcijos paveikslas. 
 

Funkcinis mygtukas 

Vykdo funkciją, kuri yra pavaizduota 
funkciniame simbolyje. 

  
 

Jei paspausite funkcinį mygtuką , bus aktyvinta funkcija, kuri yra pavaizduota 

funkciniame simbolyje . 

Jei šalia funkcinio mygtuko nepasirodo joks funkcinis simbolis, tuomet šis funkcinis 
mygtukas šiuo metu neturi jokios funkcijos. 

  

Pavyzdys 
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5.3 Pirmasis paleidimas 
 

Taip paleisite terminalą pirmąjį kartą: 

  Jūs sumontavote ir prijungėte terminalą. 

1.  – įjunkite terminalą. 

2. Palaukite apie 15 sekundžių, kol bus įkeltos visos programos. 

3.  – atverkite programą „Pasirinkimo meniu“. 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 
 
 ⇨ Jūs esate pasirinkimo meniu. 
 ⇨ Jei terminalas yra prijungtas prie ISOBUS darbo kompiuterių, tuomet jie 

dabar yra paleidžiami. Šį procesą atpažinsite iš eigos juostos šalia darbo 
kompiuterio simbolio. Priklausomai nuo darbo kompiuterių skaičiaus, šis 
procesas gali trukti skirtingai ilgai. 

4. Palaukite, kol bus paleisti visi darbo kompiuteriai. 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 
 

Darbo kompiuteriai yra paleisti tada, kai nesimato jokių eigos juostų. 

5. Pasirinkimo meniu Jūs galite pasirinkti, kurią programą norite peržiūrėti toliau. 

6.  – pažymėkite eilutę „Techninė priežiūra“. Eilutė „Techninė priežiūra“ turi 
būti apvedama juodu keturkampiu: 

Veiksmai 
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7.  – spustelėkite eilutę „Techninė priežiūra“. 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 
 
 ⇨ Jūs atvėrėte programą „Techninė priežiūra“. 

8. Sukonfigūruokite terminalą techninės priežiūros programoje. [➙ 29] 
 

5.4 Konfigūravimo eilės tvarka 

Priklausomai nuo to, kokį terminalą Jūs turite ir kokios programos yra aktyvintos, 
Jūs turite terminalą ir jo priedus sukonfigūruoti skirtingose vietose. 

Šiuos nustatymus Jūs turite atlikti per pirmąjį paleidimą: 
 ▪ Aktyvinkite GPS imtuvą [➙ 41] 
 ▪ Sukonfigūruokite GPS imtuvą [➙ 42] 
 ▪ Įveskite GPS imtuvo padėtį [➙ 48] 
 ▪ Nustatykite, kaip naudosite „ISOBUS-TC“ [➙ 105] 

Kai atliksite šiuos nustatymus, terminalas bus parengtas darbui. 

Tačiau atsižvelkite į tai, kad turite tiksliau sukonfigūruoti programas „TRACK-
Leader“, „Section Control“. 

Nuostatų skaičius priklauso nuo to, kiek funkcijų Jūs naudojate ir kokios mašinos 
yra valdomos terminalu. 

 

  

5.5 Terminalo paleidimas iš naujo 

Kai terminalą paleidžiate iš naujo, turite prijungtiems darbo kompiuteriams duoti 
šiek tiek laiko, kad irgi būtų paleisti iš naujo. Todėl kiekvieną kartą, išjungę 
terminalą, palaukite apie 30 sekundžių, kol terminalą įjungsite iš naujo. 

 
 

1.  – išjunkite terminalą. 

2. Palaukite 30 sekundžių, kol bus išjungti ir darbo kompiuteriai. 

3.  – įjunkite terminalą. 

Veiksmai 
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5.6 Duomenų įvedimas 

Visus duomenis reikia įvesti duomenų įvesties lange. 

 

 
Duomenų įvesties langas 

 

Po raidėmis yra 5 simboliai, kurie Jums padeda įvedant duomenis. 
  

 

Raidės šalinimas 

 

Žymeklio judinimas kairėn 

 

Žymeklio judinimas dešinėn 

 

Patvirtinimas ir įvesties baigimas 

 

Jokios funkcijos 

  
 

Taip įvesite duomenis: 

  Duomenų įvesties langas yra atvertas. 

1.  – pažymėkite pageidaujamą raidę. 

2.  – spustelėkite pažymėtą raidę. 

3. Kai bus įvestos visos raidės, tuomet rankenėle pažymėkite simbolį „OK“ ir 
spustelėkite. 

 ⇨ Įvestis yra taikoma. 
  

Valdymo elementai 

Veiksmai 
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6 Pasirinkimo meniu programų atvėrimas 

Pasirinkimo meniu Jūs galite pasirinkti, kuri programa turi būti rodoma ekrane. 

Pasirinkimo meniu galima atverti visada. Vykdoma programa dėl to nebaigiama. 
 
 

  

 Pasirinkimo meniu atvėrimas 

 Dar kartą paspaudus – paskutinės aktyvintos programos 
atvėrimas 

 

Programos rodymas padalinto ekrano viršutinėje eilutėje. 

 

Programos rodymas pagrindinėje ekrano srityje. 

  
 

6.1 Ekrano struktūra pasirinkimo meniu 

Ekraną sudaro šios sritys: 
 ▪ Funkciniai simboliai – kairėje ir dešinėje 
 ▪ Programų sritis – per vidurį, tarp funkcinių simbolių. 
 

 

 
Sritys pasirinkimo meniu 

  

 
Programos pavadinimas 

 
Programos ISO ID 

Programos ISO pavadinimas 

 
Funkciniai simboliai kairėje 

Programos, kuri vėliau bus rodoma 
viršutinėje eilutėje, pažymėjimas. 

 
Žyma 

Pažymėta programa rodoma 
pagrindiniame ekrane. 

 
Žyma 

Pažymėta programa rodoma 
viršutinėje eilutėje. 

 
Funkciniai simboliai dešinėje 

Programos atvėrimas pagrindiniame 
ekrane. 

  
 

Žymeklis 

Pažymėtos programos atvėrimas 
rankenėle. 

    

Valdymo elementai 
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6.2 Programų atvėrimas 

Pasirinkimo meniu galite atlikti šiuos veiksmus: 
 ▪ Atverti programą. 
 ▪ Leisti programą rodyti viršutinėje padalinto ekrano eilutėje. 

 

1.  – nustatykite, kuri programa turi būti rodoma viršutinėje padalinto 
ekrano eilutėje. 
 ⇨ Pasirinktos programos funkcinis simbolis kairėje pažymimas tašku: 

 

2. Paleiskite programą pagrindiniam ekranui. Tam turite šias galimybes: 
a) Rankenėle: 

 – pažymėti pageidaujamą programą 

 – atverti pažymėtą programą 
b) Funkciniais mygtukais dešinėje pusėje: 

 – peržiūrėti programą, rodomą šalia funkcinio simbolio. 

 ⇨ Abi programos pasirodo ekrane. 
  

Veiksmai 
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6.3 Ekrano padalijimas 

Terminalo ekranas yra padalintas į dvi sritis. 

Kiekvienoje srityje yra rodoma kita programa. Tokiu būdu, pvz., galite ant lauko 
valdyti traktorių ir tuo pat metu kontroliuoti lauko purkštuvą. Tam Jums nereikia 
papildomo terminalo. 

 

 
Ekrano padalijimas 
 

  

 
Viršutinė eilutė – informacinė sritis. 

Viršutinėje eilutėje galite leisti rodyti 
informaciją iš kurios nors programos. 

 
Pagrindinis ekranas – valdomoji 
sritis. 

Pagrindiniame ekrane rodoma tuo 
metu paleista programa, funkciniai 
simboliai ir informacija, kurios Jums 
reikia, kad valdytumėte paleistą 
programą. 

  

Pasirinkimo meniu galite matyti, kurios programos gali dirbti su padalintu ekranu. 

 
  

Funkcinis 
simbolis 

Funkcija 

 

Programos atvėrimas viršutinės eilutės srityje. 

 

Programų sukeitimas tarp ekrano viršutinės eilutės ir 
pagrindinės srities. 
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7 Terminalo konfigūravimas programoje „Techninė 

 priežiūra“ 

Programoje „Techninė priežiūra“ Jūs galite sukonfigūruoti terminalą ir aktyvinti 
prijungtus prietaisus. 

Paleidus programą „Techninė priežiūra“, pasirodo šis langas: 

 

 
Pradinis programos „Techninė priežiūra“ langas 
 

  

 
Pagrindinė sritis 

Lango turinys 
 

Žymeklis 

Pažymi eilutę, kurią galima spustelėti 
rankenėle 

 
Versijos numeris 

Terminalo pavadinimas ir įdiegtos 
programinės įrangos versija 

 
Funkcinių simbolių sritis 

Simboliai, kuriuos galima aktyvinti 
šiame lange.  
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7.1 Valdymo elementai programoje „Techninė priežiūra“ 

Techninės priežiūros programa yra valdoma rankenėle ir funkciniais mygtukais. 
 

Dalis čia paaiškintų funkcinių simbolių pasirodo tik tada, kai aktyvinama tam tikra 
funkcija. Tokiu būdu ekrane rodoma tik ta informacija, kurios Jums reikia Jūsų 
darbui. 

  

Funkcinis 
simbolis 

Reikšmė Pasirodo tik tada, kai... 

 

Vartymas Yra dar vienas puslapis su 
funkciniais simboliais.  

 

Atgal  

 

Dienos režimo aktyvinimas  

 

Nakties režimo aktyvinimas  

 

Failo šalinimas (pilkas) yra 
negalimas 

Pažymėto objekto 
pašalinti negalima. 

 

Failo šalinimas (raudonas) Pažymėtą objektą 
pašalinti galima. 

 

GPS imtuvo konfigūravimas GPS imtuvas yra 
aktyvintas. 

 

Diagnostikos lango atvėrimas Diagnostika yra aktyvinta. 

 

Standartinių verčių atstatymas  

 

DGPS ryšio būsenos rodymas  

   
  
 

7.2 Pagrindinių terminalo nuostatų konfigūravimas 

Pagrindines terminalo nuostatas galite nustatyti lange „Terminalo nuostatos“. 
 

1. Atverkite langą „Terminalo nuostatos“: 

 | Techninė priežiūra | Terminalo nuostatos 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 

 

Valdymo elementai 

Veiksmai 
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3.   – pakeiskite pageidaujamus parametrus. 
 
 

  

Parametras Subparametras Reikšmė 

Ryškumas Diena Ryškumo nustatymas dienos režimui 

Naktis Ryškumo nustatymas nakties režimui 

Nakties režimas Nakties režimo įjungimas ir išjungimas 

0 = aktyvintas dienos režimas 

1 = aktyvintas nakties režimas 

Garsumas  Garsumo nustatymas 

Data / laikas Data Esamos datos nustatymas 

Laikas Esamo laiko nustatymas 

Laiko juosta 0 = Grinvičo laiko juosta (GMT) 

1 = Grinvičo laikas +1 valanda (Vokietija) 

-1 = Grinvičo laikas -1 valanda 

Kalba  Kalbos pasirinkimas 

Matavimo vienetai metriniai Visų vienetų rodymas metriniais vienetais 

imperiniai Visų vienetų rodymas imperiniais vienetais 

JAV Visų vienetų rodymas JAV vienetais 

Mygtukų 
apšvietimas 

 Mygtukų apšvietimo laipsnio procentais 
nustatymas 

  

  

Parametrų sąrašas 



 

32    
 

7.3 Simboliai techninės priežiūros programoje 

Šiuos simbolius galite rasti techninės priežiūros programoje. 
 
 

  

 
Funkcija yra aktyvinta 

 
Funkcija yra pasyvinta 

  
 

7.4 Kalbos keitimas 

Kai įjungsite terminalą pirmąjį kartą, gali nutikti, kad tekstai bus rodomi užsienio 
kalba. 

Kai kalbą keičiate techninės priežiūros programoje, kartu keičiasi visų programų ir 
ISOBUS darbo kompiuterių kalba. 

Jei prijungtas ISOBUS darbo kompiuteris nemoka pasirinktos kalbos, tuomet 
aktyvinama jo standartinė kalba. 

 

1.  – įjunkite terminalą. 

2.  – paspauskite. 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 

3.  – spustelėkite „Techninė priežiūra“. 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 
Tekstai šiame lange gali būti rodomi užsienio kalba. 

4.  – spustelėkite „Terminalo nuostatos“. 

Simboliai 

Veiksmai 
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5.  – spustelėkite „Kalba“. 

6.  – pasirinkite savo kalbos kodą. 

7.  – paspauskite. 
 ⇨ Pasirodo šis pranešimas: „Paleiskite terminalą iš naujo.“ 

8.  – paspauskite. 
 ⇨ Kalba programoje „Techninė priežiūra“ pakeičiama. Kalba kitose 

programose bus pakeista tik po terminalo paleidimo iš naujo. 

9.  – paleiskite terminalą iš naujo. 

 ⇨ Kalba kitose programose pakeičiama. 

7.5 Ryškumo dienos arba nakties režimui įjungimas 

Šiame skyriuje sužinosite, kaip priderinti ekrano ryškumą dienos arba nakties 
režimui. 

 

1. Atverkite programą „Techninė priežiūra“: 

| Techninė priežiūra 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 
 

2. Pakeiskite režimą. 
Priklausomai nuo to, kuris režimas tuo metu yra aktyvintas, galite naudoti vieną 
iš šių funkcinių simbolių: 

 – aktyvinkite dienos režimą. 

 – aktyvinkite nakties režimą. 

 ⇨ Ekrano ryškumas priderinamas iš karto. 
  

Veiksmai 
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7.6 Programų aktyvinimas ir pasyvinimas 

Programoje „Techninė priežiūra“ galite aktyvinti ir pasyvinti kitas programas, kurios 
yra įdiegtos terminale. 

Programos yra įdiegtos paketais, vadinamaisiais papildiniais. Papildinys gali turėti 
keletą programų. 

Papildinį Jūs galite pasyvinti, pavyzdžiui, tada, kai nenorite jo naudoti. Tuomet jis 
nerodomas pasirinkimo meniu. 

  

Papildinio pavadinimas Turi šias programas 

„Tractor-ECU“ „Tractor-ECU“ 

„ISOBUS-TC“ „ISOBUS-TC“ 

„TRACK-Leader“ „TRACK-Leader“ 

„SECTION-Control“ 
  
 

Taip aktyvinsite ir pasyvinsite papildinius: 

1. Atverkite langą „Papildiniai“: 

 | Techninė priežiūra | Papildiniai 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 
 

2.  – spustelėkite pageidaujamą papildinį. 
 ⇨ Iš simbolio šalia papildinio pavadinimo galite atpažinti, ar papildinys yra 

aktyvintas, ar pasyvintas. 

3.  – užverkite langą. 
 ⇨ Pasirodo šis pranešimas: 

„Paleiskite terminalą iš naujo.“ 

4.  – patvirtinkite. 

5.  – paleiskite terminalą iš naujo. 

 ⇨ Pasirinkimo meniu pasirodo visi aktyvinti papildiniai. 
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7.7 Programinės įrangos pilnų versijų licencijų aktyvinimas 

Terminale yra iš anksto įdiegta keletas programų, kurias bandymo tikslais galite 
naudoti 50 valandų. Po to jos automatiškai pasyvinamos. Likusi nemokamo 
naudojimo trukmė rodoma skliausteliuose šalia programos pavadinimo. 

Licencijos aktyvinimui Jums reikalingas aktyvinimo numeris, kurį gausite įsigiję 
programą iš HORSCH pardavimų skyriaus. Jei aktyvinimo numerio teiraujatės 
telefonu arba el. paštu, pateikite mūsų darbuotojams šią informaciją: 
 ▪ Kodą – jis yra po programos pavadinimu lange „Licencijų valdymas“ 
 ▪ Terminalo serijos numerį – jis yra specifikacijų lentelėje, galinėje terminalo 

pusėje 
 ▪ Terminalo prekės kodą – jis yra specifikacijų lentelėje, galinėje terminalo 

pusėje 
 

Taip įvesite aktyvinimo numerį: 

1. Atverkite langą „Licencijos“: 

 | Techninė priežiūra | Licencijos 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 

2. Spustelėkite pageidaujamą programą. 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 

3. Įveskite aktyvinimo numerį laukelyje „Kodas“. Aktyvinimo numerį gausite 
pirkdami programinės įrangos licenciją. 

4. Patvirtinkite. 

 ⇨ Lange „Licencijos“ šalia programos pasirodo šis simbolis:  

 ⇨ Programa yra aktyvinta. Programą galite naudoti be apribojimų. 

Veiksmai 
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7.8 Terminalo paskirties nustatymas 

Jei naudojate daugiau nei vieną terminalą, galite nuspręsti, kokiu tikslu norite 
naudoti šį terminalą. 

Šiuo atveju Jūs turite šias galimybes: 
 ▪ „Prisijungimas kaip ISOBUS-UT“ 

Aktyvinkite šį parametrą, jei ISOBUS darbo kompiuteris turi būti rodomas 
terminale. 
Šis parametras daugeliu atvejų turi būti aktyvintas. Retose savaeigėse žemės 
ūkio mašinose parametrą reikia pasyvinti. 

 ▪ „Veikimas kaip gretutinio terminalo“ 
Terminaluose, kurie prisijungia kaip „Gretutinis terminalas“, ISOBUS darbo 
kompiuteriai neprisijungia. 

 

1. Atverkite langą „Terminalo konfigūracija“: 

 | Techninė priežiūra | Terminalo konfigūracija 

2. Sukonfigūruokite parametrus. 
 

7.9 Failų šalinimas iš USB atmintinės 
  

 

NUORODA 

Galimas duomenų praradimas! 
Pašalintų failų neįmanoma atstatyti! 

◦ Labai tiksliai apgalvokite, kurį failą norite šalinti. 

Lange „Failai“ galite šalinti failus iš USB atmintinės. 

Lange „Failai“ rodomi tik tie failai, kurie USB atmintinėje yra viename iš šių 
aplankų: 
 ▪ Screencopy – jame yra visos Jūsų padarytos momentinės ekrano kopijos 
 ▪ Taskdata – jame yra visi programos „ISOBUS-TC“ užduočių duomenys 

 

1. Atverkite langą „Failai“: 

 | Techninė priežiūra | Failai 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 

 

2. Spustelėkite „USB“. 
 ⇨ Pasirodo aplankai „Screencopy“ ir „Taskdata“. 
 ⇨ Jei šie aplankai nepasirodo, taip yra dėl to, kad jų nesukūrėte USB 

atmintinėje. 

3. Spustelėkite pageidaujamą aplanką. 
 ⇨ Rodomas aplanko turinys. 

Aplanke gali būti arba failai, arba kiti aplankai. 
Jei nieko nerodoma, tuomet aplankas yra tuščias. 

4. Pažymėkite šalintiną failą. 

Veiksmai 
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5.  – pašalinkite failą (raudonas) 

 ⇨ Failas pašalinamas. 
 

7.10 Telkinių šalinimas 

Jūs galite šalinti telkinius, kad paspartintumėte terminalo darbą. 

Telkiniai yra terminalo talpyklos. Į telkinius laikinai įrašomi paveikslai arba tekstai. 
Laikui bėgant telkiniai tampa per dideli ir sulėtina terminalo darbą. 

 

 ▪ Po prijungto darbo kompiuterio programinės įrangos naujinimo. 
 ▪ Jei terminalas dirba lėčiau nei įprastai. 
 ▪ Jei to Jūsų prašo klientų aptarnavimo tarnyba. 

 

1. Atverkite langą „Failai“: 

 | Techninė priežiūra | Failai 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 

2. Spustelėkite „Telkiniai“. 
 ⇨ Pasirodo keli aplankų pavadinimai. 
 ⇨ Jei telkinys tuščias, nepasirodo nieko. 

3. Spustelėkite pageidaujamą aplanką. 
 ⇨ Rodomas aplanko turinys. 
 

 
Aplankų pavadinimai yra ISO ID programų, kurių laikini duomenys juose 
yra. 

4. Pažymėkite pageidaujamą failą. 

5.  – pašalinkite failą. 
 ⇨ Failas pašalinamas. 

6.  – paleiskite terminalą iš naujo. 
  

Kada šalinti? 
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7.11 Funkcijos „Diagnostika“ aktyvinimas 

Kad aktyvintumėte funkciją „Diagnostika“, turite aktyvinti jos tvarkyklę. 
 

1. Atverkite langą „Tvarkyklės“: 

 | Techninė priežiūra | Tvarkyklės 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 

2. Spustelėkite „Diagnostika“. 

3. Spustelėkite tvarkyklę „DiagnosticsServices“. 

 ⇨ Šalia tvarkyklės pasirodo simbolis  

4.  – paleiskite terminalą iš naujo. 
 ⇨ Programos „Techninė priežiūra“ pradiniame lange pasirodo šis funkcinis 

simbolis: 

 

 ⇨ Jūs aktyvinote funkciją „Diagnostika“. 
 

Diagnostika 

Lange „Diagnostika“ yra daug informacijos, kuri paprastai yra svarbi klientų 
aptarnavimo tarnybai. Šiame lange klientų aptarnavimo tarnyba gali nustatyti, 
kurios aparatinės ir programinės įrangos versijos yra įdiegtos Jūsų terminale. Taip 
galima pagreitinti diagnostiką, jei yra gedimų. 

 

7.12 Momentinės ekrano kopijos 

Momentinė ekrano kopija yra ekrano nuotrauka. 

Jei, naudojant terminalą, atsiranda gedimas, HORSCH klientų aptarnavimo tarnyba 
gali, pavyzdžiui, paprašyti padaryti momentinę ekrano kopiją. Ją tada galima 
diagnostikos tikslais nusiųsti klientų aptarnavimo tarnybai. 

 

Momentinių ekrano kopijų funkcijos konfigūravimas 
 

  Jūs aktyvinote funkciją „Diagnostika“. [➙ 38] 

 
  

Veiksmai 
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1. Paleiskite programą „Techninė priežiūra“: 

  | Techninė priežiūra |  

2.  – Atverkite langą „Diagnostika“. 

3. Spustelėkite „Momentinių ekrano kopijų nuostatos“. 

4. Spustelėkite „Aktyvinti momentines ekrano kopijas“. 
 ⇨ Simbolyje rodoma funkcijos būsena: 

 – funkcija aktyvinta 

 – funkcija pasyvinta 

5. Spustelėkite „Įrašymo vieta“. 
 ⇨ Eilutė pažymima rėmeliu. 

6. Pasirinkite „USB“, kad įrašytumėte momentines ekrano kopijas į USB atmintinę. 
 

Momentinių ekrano kopijų darymas 
 

  Jūs sukonfigūravote funkciją „Momentinės ekrano kopijos“. 

  Jei momentines ekrano kopijas norite įrašyti į USB atmintinę, įkišote USB 
atmintinę į terminalą. 

1. Atverkite bet kurį langą. 

2. Paspauskite ir trumpai palaikykite nuspaustus šiuos mygtukus pavaizduota 
eilės tvarka: 

 
 
 ⇨ Kai daroma momentinė ekrano kopija, per vidurį ekrano rodomas 

fotoaparato simbolis: 

 

 ⇨ Momentinė ekrano kopija yra padaryta tik tada, kai paslepiamas fotoaparato 
simbolis. 

 ⇨ Momentinę ekrano kopiją rasite toje vietoje, kurią nustatėte kaip „Įrašymo 
vietą“. USB atmintinėje momentinės ekrano kopijos yra įrašomos į aplanką 
„ScreenCopy“. 
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7.13 „CanTrace“ nuostatos 

„CanTrace“ yra funkcija, kuri protokoluoja duomenų mainus tarp terminalo ir 
prijungtų darbo kompiuterių. Protokoluojami duomenys klientų aptarnavimo 
tarnybai pasitarnauja diagnostikai, jei sistemoje yra gedimų. 

Jei, naudojant terminalą, atsiranda gedimas, klientų aptarnavimo tarnyba gali 
paprašyti aktyvinti „CanTrace“ funkciją. 

Šią funkciją aktyvinkite tik paprašius klientų aptarnavimo tarnybai. 
 

1. Atverkite langą „CanTrace nuostatos“: 

 | Techninė priežiūra |  |  | CanTrace nuostatos 

1. Spustelėkite „Veikimo trukmė (min.)“. 

2. Nustatykite veikimo trukmę. Įveskite, kiek laiko po terminalo paleidimo iš naujo 
turi būti protokoluojamas ryšys. Ryšys gali būti protokoluojamas nuo vienos ir 
penkių minučių. 

3. Spustelėkite „Įrašymo vieta“. 

4. Pasirinkite įrašymo vietą. 

5. Pasirinkite „USB“, kad įrašytumėte duomenis į USB atmintinę. USB atmintinė 
turi būti įkišta į terminalą. 

6. Spustelėkite „Aktyvinti CanTrace“. 
 ⇨ Funkcijos būsena rodoma simbolyje. 

 ⇨ Šalia „Aktyvinti CanTrace“ turi pasirodyti simbolis . 

7.  – paleiskite terminalą iš naujo. 
 ⇨ Po paleidimo iš naujo „CanTrace“ protokoluoja ryšį tarp terminalo ir darbo 

kompiuterio. 

8. Palikite terminalą įjungtą, kol pasibaigs nustatyta „CanTrace“ veikimo trukmė. 
 ⇨ „CanTrace“ funkcija pasyvinama automatiškai. 

9. Jei kaip įrašymo vietą nurodėte USB, patikrinkite, ar USB atmintinėje yra failas 
„StartupTrace.txt“: 

 

10. Jei šio failo nėra, turite pakartoti „CanTrace“. 

11. Nusiųskite failą „StartupTrace.txt“ el. paštu klientų aptarnavimo tarnybai.  
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7.14 GPS imtuvas 

Jei prie terminalo prijungėte GPS imtuvą, turite jį aktyvinti ir sukonfigūruoti. 
 

7.14.1 GPS imtuvo aktyvinimas 

Kad aktyvintumėte GPS imtuvą, turite aktyvinti jo tvarkyklę. 

Tvarkyklė yra maža programa, kuri valdo prijungtą prietaisą. „Müller-Elektronik“ 
prietaisų tvarkyklės terminale yra įdiegtos iš anksto. 

Esamos tvarkyklės 
  

Tvarkyklės 
pavadinimas 

GPS imtuvas 

pasyvintas Jokio GPS imtuvo 

GPS_PSRCAN Šią tvarkyklę pasirinkite tuo atveju, jei prie automatinio 
vairavimo funkcijos darbo kompiuterio yra prijungtas 
koks nors GPS imtuvas. Signalai CAN kabeliu 
perduodami į terminalą. 

GPS_A100 Tvarkyklė „Müller-Elektronik“ GPS imtuvui A100. 
Prijungtam prie nuosekliosios sąsajos. 

GPS_STD Tvarkyklė nežinomiems GPS imtuvams. Prijungtiems 
prie nuosekliosios sąsajos. 

Ši tvarkyklė standartiškai yra aktyvinta. Prijungto GPS 
imtuvo konfigūruoti negalima. 

GPS_NovAtel Nenaudokite. 
  

  

 

 

ATSARGIAI 

Neteisinga tvarkyklė 
GPS imtuvo pažeidimas. 

◦ Prieš prijungdami GPS imtuvą prie terminalo, visada aktyvinkite tinkamą 
tvarkyklę. 

 
 

 

 

1. Atverkite langą „Tvarkyklės“: 

 | Techninė priežiūra | Tvarkyklės 
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 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 
 

2. Pažymėkite „GPS“. 

3. Spustelėkite „GPS“. 
 ⇨ Pasirodo įdiegtos tvarkyklės. 
 

 
 

 ⇨ Šalia aktyvios tvarkyklės pasirodo simbolis . 

4. Pažymėkite eilutę su teisinga tvarkykle. 

5. Spustelėkite pažymėtą eilutę. 

 ⇨ Šalia tvarkyklės pasirodo simbolis  

6.  – paleiskite terminalą iš naujo. 
 ⇨ GPS imtuvas yra aktyvintas. 
 ⇨ Programos „Techninė priežiūra“ pradiniame lange pasirodo šis funkcinis 

simbolis: 

 

 ⇨ Jūs aktyvinote GPS imtuvą. 
 

7.14.2 GPS imtuvo konfigūravimas 
 

Naudokite toliau nurodytus parametrus, kad sukonfigūruotumėte GPS imtuvus 
(galioja tik naudojant „Müller-Elektronik“ GPS antenas). 

 

 

Parametrai 
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Sparta bodais 

Greičio, kuriuo terminalas siunčia duomenis į DGPS imtuvą, nuostata. Parametru 
nustatoma terminalo sparta bodais. 

1 palydovas ir 2 palydovas 

1 palydovas – pirminis DGPS palydovas. Su šiuo palydovu DGPS imtuvas 
susijungs pirmiausia.  

2 palydovas – antrinis DGPS palydovas. Su šiuo palydovu DGPS imtuvas 
susijungs tik sugedus pirminiam palydovui. 

Kurį palydovą pasirinksite, priklauso nuo to, kuris tuo metu turi geriausią 
prieinamumą Jūsų regione. 

Galimos vertės: 
 ▪ „Auto.“ 

Programinė įranga automatiškai pasirenka tuo metu geriausią palydovą. Ši 
nuostata nerekomenduojama, kadangi ji sulėtina DGPS imtuvo paleidimą. 

 ▪ Palydovo pavadinimas. Kurie palydovai čia pasirodo, priklauso nuo to, kurią 
tvarkyklę ir kurį koregavimo signalą Jūs aktyvinote. 

Koregavimo signalas 

DGPS imtuvo koregavimo signalo tipas. 

Kurie koregavimo signalai yra galimi, priklauso nuo aktyvintos tvarkyklės. 

Galimos vertės: 
 ▪ Tvarkyklei „GPS_A100“: 

 – „WAAS/EGNOS“ 

Koregavimo signalas Europai, Šiaurės Amerikai, Rusijai ir Japonijai. 

 – „E-DIF“ 

Vidinis koregavimo duomenų apskaičiavimas. 

Šios nuostatos Jums reikia už ES ir JAV ribų. 

„e-Dif“ naudojimui Jums reikia specialios DGPS imtuvo A100 modifikacijos. 
Šį DGPS imtuvą Jūs galite užsisakyti iš „Müller-Elektronik“, prekės kodas 
30302464. 

 ▪ Tvarkyklei „GPS_NovAtel“ 

 – „EGNOS-EU“ 

 – „WAAS-US“ 

 – „MSAS-JP“ 

 – „GL1DE“ 

 ▪ Tvarkyklei „GPS_STD“ 

Ši tvarkyklė yra naudojama tada, kai GPS imtuvas yra kitas, nei „Müller-
Elektronik“ siūlomi. Šiuo atveju galima nustatyti tik spartą bodais. Ji yra 
nurodyta atitinkamo GPS imtuvo naudojimo instrukcijoje.  
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Funkcinis 
simbolis 

Funkcija 

 

DGPS imtuvo konfigūracijos standartinių verčių atstatymas 

 

DGPS ryšio būsenos rodymas 

  
 

Taip sukonfigūruosite parametrus: 

  Prie terminalo C lizdo yra prijungtas GPS imtuvas. 

  Yra aktyvinta tinkama tvarkyklė. 

  Yra pasyvinta išorinės šviesos juostos tvarkyklė „LightBar_ME“. Priešingu 
atveju DGPS imtuvo sukonfigūruoti neįmanoma. 

1. Atverkite langą „GPS“: 

 | Techninė priežiūra |  
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 

2.  – spustelėkite pageidaujamą parametrą. Pirmiausia nustatykite 
parametrą „Koregavimo signalas“. 
 ⇨ Pasirodo pasirinkimo sąrašas. 

3.  – spustelėkite pageidaujamą vertę. 

 ⇨ Šalia vertės pasirodo simbolis . 

4.  – atgal. 
 ⇨ Kai kuriems parametrams yra reikalingas terminalo paleidimas iš naujo. 

Šiais atvejais pasirodo šis pranešimas: 
„Paleiskite terminalą iš naujo.“ 

 ⇨ Jūs sukonfigūravote DGPS imtuvą. 
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8 „Tractor-ECU“ programa 

Tolesniame skyriuje aprašomos tik HORSCH mašinų eksploatacijai reikalingos 
nuostatos! 

 

„Tractor-ECU“ programoje Jūs galite: 
 ▪ Kiekvienai transporto priemonei sukurti profilį su konkrečiomis nuostatomis. 
 ▪ Įvesti GPS imtuvo padėtį. 

Paleidus „Tractor-ECU“ programą, pasirodo šis langas: 

 
          „Tractor-ECU“ programos pradinis langas 

  

 
Pagrindinė sritis 

Esamų parametrų rodymas. 
 

Versijos numeris 

Programos pavadinimas ir įdiegtos 
programinės įrangos versija. 

  

Jei parametro lange pasirodo vertė „…“, tai reiškia, kad neprijungtas atitinkamas 
jutiklis. 

  

Funkcinis 
simbolis 

Reikšmė 

 

Transporto priemonių sąrašo atvėrimas 

  
 

8.1 Transporto priemonės profilio įtraukimas 

 
           Transporto priemonių profilių sąrašas 
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Aktyvintas transporto priemonės 
profilis (simbolis pažymėtas žaliai) 

 
Informacija apie pažymėtą transporto 
priemonės profilį 

 
Visų esamų transporto priemonių 
profilių sąrašas 

 
Žymeklis 

  

  

Funkcinis 
simbolis 

Reikšmė 

 

Transporto priemonės profilio įtraukimas 

 

Transporto priemonės profilio šalinimas yra negalimas 

 

Transporto priemonės profilio šalinimas 

 

Atgal 

  
 

1. Atverkite programą „Tractor-ECU“: 

 | Tractor-ECU 

2.  – atverkite transporto priemonių sąrašą. 

3.  – įtraukite naują transporto priemonės profilį. 

 ⇨ Lange pasirodo naujas transporto priemonės profilis. 

 ⇨ Jūs galite konfigūruoti naujojo transporto priemonės profilio parametrus. 
 

8.2 Transporto priemonės profilio parametrų konfigūravimas 

Transporto priemonės profilyje Jūs galite nustatyti, kur, pavyzdžiui, yra GPS 
antena. 
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Funkcinis 
simbolis 

Reikšmė Pasirodo tik tada, kai… 

 

Lango „Nuostatos“ atvėrimas 

GPS imtuvo padėties įvedimas [➙ 

48]. 

 

 

Transporto priemonės profilio 
aktyvinimas 

Pasirinktas transporto 
priemonės profilis nėra 
aktyvintas. 

 

Atgal  

  
 

1. Atverkite programą „Tractor-ECU“: 

 | Tractor-ECU 

2.  – atverkite transporto priemonių sąrašą. 

3. Pasirinkite transporto priemonės profilį. 

4. Pakeiskite pageidaujamus parametrus. Jūs taip pat galite keisti transporto 
priemonės profilio pavadinimą. 

Transporto priemonės profilio parametrai 

Rodomi tik tie parametrai, kuriuos galite konfigūruoti su savo terminalo aparatinės 
įrangos versija. 

Greitis 

Greičio jutiklio konfigūravimas. Jis matuoja greitį. 

Galimos vertės: 
 ▪ „Pasyvintas“ 

Joks jutiklis nematuoja greičio.  
 ▪ „GPS imtuvas“ 

Greitis apskaičiuojamas pasitelkiant GPS. 

Perduoti poslinkius? 

Taip Jūs nustatote, ar GPS imtuvo padėtis bus perduodama programai „SECTION-
Control“. 

Galimos vertės: 
 ▪ „Taip“ 

Poslinkiai yra perduodami. 
 ▪ „Ne“ 

Poslinkiai nėra perduodami. Šią nuostatą pasirinkite tik tuo atveju, jei su 
terminalu yra sujungtas su ISOBUS suderinamas traktorius, kuris perduoda 
traktoriaus geometriją į ISOBUS. 
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8.3 GPS imtuvo padėties įvedimas 

Sumontavę ir prijungę GPS imtuvą, turite įvesti tikslią padėtį. 

Kad tiksliai įvestumėte GPS imtuvo padėtį, turite išmatuoti GPS imtuvo atstumus 
nuo išilginės ašies ir nuo vadinamojo prikabinimo taško [➙ 49].  

Įvedant atstumus, lemiamą reikšmę turi tai, ar GPS imtuvas yra kairėje, ar dešinėje 
nuo traktoriaus išilginės ašies, ir ar jis yra prieš, ar už prikabinimo taško. 

  

Kur yra GPS imtuvas? Taip reikia įvesti atstumą 

dešinėje nuo išilginės ašies y 

kairėje nuo išilginės ašies - y  

prieš prikabinimo tašką x 

už prikabinimo taško - x 
  
 

1. Atverkite programą „Tractor-ECU“: 

 | Tractor-ECU 

2.  – atverkite transporto priemonių sąrašą. 

3. Pasirinkite transporto priemonės profilį. 

4.  – paspauskite. 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 

5. Išmatuokite GPS imtuvo padėtį. Tolesniuose poskyriuose sužinosite, kaip tai 
padaryti. 

6. Išmatuotus atstumus įveskite laukeliuose „Poslinkis X“ ir „Poslinkis Y“. 

7.  – grįžkite į transporto priemonės profilį. 

 ⇨ Jūs įvedėte GPS imtuvo padėtį pasirinktam transporto priemonės profiliui. 

Mašinose su ISOBUS darbo kompiuteriu 

Toliau pateikiamame brėžinyje yra pažymėti atstumai, kuriuos turite matuoti 
skirtingose mašinose. 

Veiksmai 
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GPS imtuvas ISOBUS mašinose 

  

 Primontuojamų ir prikabinamų 
padargų prikabinimo taškas 

 GPS imtuvas 

 
Primontuojami ir prikabinami padargai Savaeigės mašinos 

y Atstumas tarp išilginės ašies ir GPS 
imtuvo 

poslinkiui Y 

x Atstumas poslinkiui X 

  
 

Taip rasite atstumus traktoriuose su ISOBUS darbo kompiuteriu: 

  Naudojamo padargo darbo kompiuteris yra prijungtas prie terminalo. 

  Darbo kompiuteryje yra sukonfigūruota padargo geometrija. 

1. Išmatuokite atstumą tarp primontuojamo arba prikabinamo padargo 
prikabinimo taško ir GPS imtuvo. 

2. Išmatuotą atstumą įveskite kaip parametrą „Poslinkis X“. 

3. Išmatuokite atstumą tarp išilginės mašinos ašies ir GPS imtuvo. 

4. Išmatuotą atstumą įveskite kaip parametrą „Poslinkis Y“. 
 

Taip rasite atstumus savaeigėse mašinose su ISOBUS darbo kompiuteriu: 

  Naudojamo padargo darbo kompiuteris yra prijungtas prie terminalo. 

  Darbo kompiuteryje yra sukonfigūruota padargo geometrija. 

1. Įveskite 0cm kaip parametrą „Poslinkis X“. 

2. Išmatuokite atstumą tarp išilginės mašinos ašies ir GPS imtuvo. 

3. Išmatuotą atstumą įveskite kaip parametrą „Poslinkis Y“. 
  

Veiksmai 

Veiksmai 
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8.4 Transporto priemonių profilių aktyvinimas 

Kad dirbtumėte su nustatytais parametrais, turite aktyvinti naudojamos transporto 
priemonės profilį. 

 

1. Atverkite programą „Tractor-ECU“. 

 | Tractor-ECU 

2.  – atverkite transporto priemonių sąrašą. 

3. Pasirinkite transporto priemonės profilį. 

4.  – aktyvinkite transporto priemonės profilį. 
  

Veiksmai 
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9 Lygiagrečiojo važiavimo sistema „TRACK-Leader“ 

Pagrindai 

Tolesniame skyriuje aprašomos tik HORSCH mašinų eksploatacijai reikalingos 
nuostatos! 
 
Norėdami naudoti šį modulį, turite išpildyti šiuos reikalavimus: 
 ▪ Turi būti aktyvintas papildinys „TRACK-Leader“. 
 ▪ Turi būti aktyvinta „TRACK-Leader“ licencija. 

 

 
Po aktyvinimo Jūs gaunate šias funkcijas: 
 ▪ Lygiagrečių kreipiamųjų linijų rodymas. 
 ▪ Lygiagrečių kreipiamųjų linijų rodymas galulaukėse. 
 ▪ Kliūčių, esančių ant lauko, registravimas. 
 ▪ Įspėjimas apie registruotas kliūtis. 
 ▪ Įspėjimas apie pasiekiamą lauko ribą. 
 ▪ Darbo rezultatų įrašymas. 
 ▪ „SECTION-View“ rodinys, rodantis, kuriuos dalinius pločius vairuotojas turi 

įjungti ir išjungti rankiniu būdu, kad dirbtų be persidengimų. 
 

Konfigūravimas 

Šiame skyriuje rasite paaiškinimą visų nuostatų, kurias turite konfigūruoti, kad 
galėtumėte dirbti su HORSCH mašinomis. 

Visi konfigūravimo parametrai yra lange „Nuostatos“. Jie yra padalinti į šias grupes: 
 ▪ „Bendrosios“ – parametrai, kurie turi poveikį kiekvienam „TRACK-Leader“ 

moduliui. 
 ▪ „TRACK-Leader“ – parametrai, kuriais Jūs konfigūruojate lygiagretųjį 

važiavimą. Dėl to jie reikalingi visiems moduliams. 
 ▪ „SECTION-Control“ – parametrai, kurių Jums reikia automatiniam dalinių pločių 

perjungimui. 
 ▪ „Demo“ – demonstracinis vaizdo įrašas. 
 

Jūs turite konfigūruoti 
  

Modulis Skyrius 

„TRACK-Leader“ Nuostatų „Bendrosios“ konfigūravimas [➙ 52] 

„TRACK-Leader“ konfigūravimas [➙ 53] 

„SECTION-Control“ Nuostatų „Bendrosios“ konfigūravimas [➙ 52] 

„TRACK-Leader“ konfigūravimas [➙ 53] 

„SECTION-Control“ konfigūravimas [➙ 92] 
  
 

 
Taip atversite konfigūravimo langus: 

1. Atverkite langą „Nuostatos“: 

 
  

Reikalavimai 

Funkcijos 

Veiksmai 
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 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 

2. Spustelėkite eilutę su pageidaujama programa. 

 ⇨ Pasirodo sąrašas su parametrais. 

Tolesniuose poskyriuose rasite parametrų paaiškinimą. 

 
 

9.1 Nuostatų „Bendrosios“ konfigūravimas 

Šiame meniu Jūs galite nustatyti vaizdavimą ekrane ir aktyvinti kai kurias funkcijas. 

„SECTION-Control“ 

Šis parametras apsprendžia, ar automatinis dalinių pločių perjungimas yra 
aktyvintas, ar pasyvintas. 

Jei „ISOBUS-TC“ yra paleista užduotis, šio parametro keisti neįmanoma. 

Galimos vertės: 
 ▪ „Taip“ 

„SECTION-Control“ yra aktyvinta. Mašinos duomenys, tokie kaip darbinis 
plotis, automatiškai perimami iš prijungto darbo kompiuterio. 
Sąlyga: turi būti prijungtas ISOBUS darbo kompiuteris. 

 ▪ „Ne“ 
„SECTION-Control“ yra pasyvinta. Yra aktyvintas tik lygiagretusis kreipimas 
„TRACK-Leader“. 

Akustiniai įspėjimai 

Šis parametras apsprendžia, ar arti lauko ribų ir registruotų kliūčių turi pasigirsti 
įspėjamasis signalas. 

Galimos vertės: 
 ▪ „Taip“ 
 ▪ „Ne“ 

Takelių permatomumas 

Šis parametras apsprendžia, ar ir kaip ekrane turi būti vaizduojami persidengimai. 

Galimos vertės: 
 ▪ „0“ 
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Persidengimai nerodomi. 
 ▪ „1“–„6“ 

Spalvos, kuria žymimi persidengimai, intensyvumas. 
 ▪ „3“ 

Standartinė vertė 

Tinklelio rodymas 

Įjungiamas tinklelis navigacijos lange. 

Atstumai tarp tinklelio linijų atitinka įvestą darbinį plotį. Tinklelio linijos 
orientuojamos pagal ašis šiaurė-pietūs ir rytai-vakarai. 

Žemėlapio orientavimas 

Šis parametras apibrėžia, kas turi suktis vairuojant. 

Galimos vertės: 
 ▪ „Transporto priemonė fiksuota“ 

Transporto priemonės simbolis ekrane išlieka nejudantis. 
 ▪ „Laukas fiksuotas“ 

Transporto priemonės simbolis ekrane juda. Fono žemėlapis išlieka nejudantis.  

Demonstracinio režimo paleidimas 

Paleidžiamas programos imitavimas. 
 

9.2 „TRACK-Leader“ konfigūravimas 

Kreipiamųjų linijų numeravimas 

Šis parametras apsprendžia, kokiu būdu numeruojamos sukurtos kreipiamosios 
linijos. 

Galimos vertės: 
 ▪ „absoliutusis“ 

Kreipiamosios linijos turi fiksuotus numerius. AB linija gauna numerį 0. 
Kreipiamosios linijos kairėje ir dešinėje nuo AB linijos yra numeruojamos. 

 ▪ „santykinis“ 
Kreipiamosios linijos kiekvieną kartą numeruojamos iš naujo, kai transporto 
priemonė aktyvina naują kreipiamąją liniją. Aktyvinta kreipiamoji linija visada 
turi numerį 0. 

Jautrumas 

Šviesos juostos jautrumo nuostata.  

Kiek centimetrų nuokrypiui esant šviesos juostoje turi būti įjungiamas šviesos 
diodas? 
 ▪ Standartinė vertė: 30cm 

Ši vertė reiškia 15cm į kairę ir 15cm į dešinę jautrumą. 
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Peržiūra 

Šis parametras apsprendžia, kiek metrų priešais transporto priemonę ekrano 
šviesos juostos peržiūros rodinys apskaičiuoja būsimą transporto priemonės 
padėtį. 
 ▪ Standartinė vertė: 8m 

Taip pat žr.: Ekrano šviesos juosta grafiniu režimu [➙ 64] 

Pasisukimo kampas 

Programa nuo nustatyto kampo mano, kad transporto priemonė nori pasisukti į 
kreipiamąją liniją. Tuomet ši kreipiamoji linija pažymima mėlynai. Jei transporto 
priemonė važiuoja mažesniu kampiniu nuokrypiu kreipiamosios linijos atžvilgiu, 
tuomet ji nėra atpažįstama kaip nauja esama kreipiamoji linija. 
 ▪ Standartinė vertė: 30 laipsnių. 

Kontūro taškų atstumas 

Įrašant AB liniją kontūro režimu, nuolat įrašomi taškai. Kuo daugiau taškų, tuo 
tikslesnės nubraižytos kreipiamosios linijos. Tačiau tai sulėtina terminalo darbą. 

Parametras nustato, kokiu atstumu dedami taškai. Optimali vertė kiekviename 
lauke ir kiekvienoje mašinoje gali būti skirtinga. 
 ▪ Standartinė vertė: 500 cm 

 

9.3 Pirmasis paleidimas 
 

1.  – įjunkite terminalą. 

2. Palaukite, kol bus paleistos visos programos ir visi darbo kompiuteriai. 

3.  – atverkite programą „Pasirinkimo meniu“. 

4. Pasirinkite „TRACK-Leader“. 
 ⇨ Pasirodo pradinis langas: 

 
 ⇨ Jūs paleidote „TRACK-Leader“. 

5. Dabar skaitykite, kaip konfigūruoti „TRACK-Leader“. [➙ 51] 
  

Veiksmai 
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9.4 Pradinio lango struktūra 

Pradinis langas pasirodo tada, kai paleidžiate programą. 

 
„TRACK-Leader“ pradinis langas 

Pradiniame lange Jūs galite: 
 ▪ Atverti kitus langus. 
 ▪ Peržiūrėti GPS signalo būseną. 
 ▪ Matyti aktyvintą mašinos profilį. 
 ▪ Matyti tuo metu apdirbamo lauko pavadinimą. 

 
 

  

Funkcinis simbolis Funkcija 

 

Atveria parengiamąjį langą. Jame Jūs galite: 
 ▪ Paleisti naują navigaciją [➙ 70] 
 ▪ Tęsti paleistą navigaciją [➙ 70] 
 ▪ Pasirinkti kreipimo režimą [➙66] 

 

Pasirodo vietoj funkcinio mygtuko „Navigacija“, jei 
negalima navigacija su „SECTION-Control“. 

Galimos priežastys: 
 ▪ „SECTION-Control“ yra aktyvinta [➙ 52], bet 

neprijungtas joks ISOBUS darbo kompiuteris. 
 ▪ Baigėsi bandomoji licencija. 
 ▪ Jūs dirbate be ISO XML užduočių, bet programoje 

„ISOBUS-TC“ yra aktyvintas parametras „Dirbti su 
ISO XML?“. Daugiau skaitykite skyriuje: Darbas 
kartu su programa „ISOBUS-TC“ 
[➙ 91] 

 ▪ Jūs dirbate su ISO XML užduotimis, o nepaleidote 
jokios užduoties. 

 ▪ Jūs prijungėte terminalą prie naujo ISOBUS darbo 
kompiuterio, nepaleidę terminalo iš naujo. 

Atveria langą „Atmintinė“. [➙ 88] 

Atveria langą „Nuostatos“. [➙ 51] 

Atveria langą „Informacija“. 

  

Valdymo elementai 
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9.5 Darbinio lango struktūra 

Darbinis langas yra ekranas, kuris pasirodo, kai yra paleista navigacija. 
[➙ 70] 

Informacija, kuri pasirodo darbiniame lange, skiriasi priklausomai nuo to, ar 
parametras „SECTION-Control“ [➙ 52] yra nustatytas „taip“, ar „ne“. 

 
        Darbinis langas, kai „SECTION-Control“ yra pasyvinta 

  

 

Kreipiamosios linijos Lauko riba 

 

GPS imtuvo padėtis Kompasas 

 

Darbo juosta Du kartus pervažiuoti ir apdirbti plotai 

 

Skaitikliai ir būsenos informacija Pervažiuoti ir apdirbti plotai 

  GPS ryšio būsena 
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Pokyčiai darbiniame lange, kai aktyvinama „SECTION-Control“ 

  

 

Skaitikliai ir būsenos informacija 
 

Tamsi spalva rodo tik du kartus 
apdirbtus plotus 

 

Funkcinis simbolis, skirtas keisti 
darbo režimą 

  

  

Kreipiamosios linijos 

Kreipiamosios linijos yra pagalbinės linijos, kurios Jums padeda važiuoti 
lygiagrečiai. 

Yra trijų tipų kreipiamosios linijos: 
 ▪ AB linija – tai yra pirmoji kreipiamoji linija. Ekrane ji visada yra pažymėta 

raidėmis A ir B. 
 ▪ Aktyvinta kreipiamoji linija – tai yra kreipiamoji linija, kuria tuo metu seka 

transporto priemonė. Ji yra pažymėta mėlynai. 
 ▪ Neaktyvintos kreipiamosios linijos – kreipiamosios linijos, kurios nėra 

aktyvintos. 

GPS imtuvo padėtis 

GPS imtuvo padėtis yra žymima juoda rodykle ekrane. 

Darbo juosta 

Darbo juosta simbolizuoja žemės ūkio padargą. Ją sudaro keletas keturkampių. 
Kiekvienas keturkampis atitinka dalinį plotį. Keturkampių spalva darbo metu gali 
keistis. 

Taip pat žr.: „SECTION-View“ naudojimas [➙ 65] 
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Skaitikliai ir būsenos informacija 

 
Informacija skaitiklių srityje 

  

 

„SECTION-Control“ darbo režimas Nustatytas persidengimo laipsnis 

 

Esamas greitis 

Greitis nustatomas pagal GPS padėtį, 
ir gali būti kitoks, nei greitis darbo 
kompiuteryje. 

 

Bendrasis lauko plotas lauko ribose. 

Tik jei užregistravote lauko ribą. 

 

Ploto skaitiklis 

- Dar apdirbtinas plotas, jei 
užregistravote lauko ribą. 

- Jau apdirbtas plotas, jei 
neužregistravote lauko ribos. 

  

  

Lauko riba 

Lauko riba programinei įrangai rodo tikslią lauko padėtį, ir atlieka išankstinio 
nuostato funkciją bendrojo lauko ploto apskaičiavimui. 

Kompasas 

Rodo, kur yra šiaurė. 

Pervažiuoti ir apdirbti plotai 

Plotai už mašinos simbolio yra žymimi žalia spalva. Žalia spalva, priklausomai nuo 
konfigūracijos, gali turėti šią reikšmę: 
 ▪ Pervažiuoti plotai 

Jei naudojate tik „TRACK-Leader“, yra žymimas pervažiuotas plotas. Jis yra 
žymimas nepriklausomai nuo to, ar mašina per pervažiavimą plotą apdirbo, ar 
ne. 

 ▪ Apdirbti plotai 
Jei naudojate „SECTION-Control“, yra žymimi apdirbti plotai. Tuo tarpu plotai, 
kuriuos mašina pervažiavo, bet neapdirbo, nėra žymimi. 

Jei norite, kad programinė įranga žaliai žymėtų tik apdirbtus plotus, turite padaryti 
tai: 
 ▪ Aktyvinkite „SECTION-Control“ 

GPS ryšio būsena 

Rodo DGPS ryšio būseną. 

Taip pat žr.: DGPS signalo kokybės tikrinimas [➙ 75] 
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9.6 Valdymo elementai 

Šiame skyriuje rasite daugumos funkcinių simbolių, kurie gali pasirodyti 
programoje, ir jų veikimo apžvalgą. 

Kiekviename simbolyje Jūs matote vaizdingą iliustraciją to, kas atsitiks, jei 
paspausite mygtuką šalia funkcinio simbolio. 

„TRACK-Leader“ ir „SECTION-Control“ funkciniai simboliai 
  

Funkcinis 
simbolis 

Skyrius su daugiau informacijos Pasekmės 

  

Lauko ribos registravimas [➙ 80]  Navigacijos ekrane 
aplink lauką vedama 
raudona linija. Tai yra 
lauko riba. 

  

Lauko ribos šalinimas [➙ 82]  Lauko riba 
pašalinama. 

  

Pervažiavimų įrašymo paleidimas 
[➙ 80]  

Funkciniai simboliai 
pasirodo tik tuo atveju, 
jei yra pasyvinta 
„SECTION-Control“.  

  

  

Darbinio lango vaizdavimo keitimas 
[➙ 66]  

Rodomas visas 
laukas. 

  

Rodoma transporto 
priemonės aplinka. 

  

„SECTION-Control“ darbo režimo 
keitimas [➙ 80]  

„SECTION-Control“ 
pakeičia darbo režimą.

 

 

 

AB linijos sukūrimas  

Tiksli vėliavėlių išvaizda priklauso 
nuo to, kuris kreipimo režimas yra 
aktyvintas.  

Nustatomas AB linijos 
A taškas. 

 

 

Kreipiamųjų linijų šalinimas [➙ 79]  

Paspauskite ir palaikykite funkcinį 
mygtuką tris sekundes. 

Kreipiamosios linijos 
pašalinamos. 
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Funkcinis 
simbolis 

Skyrius su daugiau informacijos Pasekmės 

 

 

Kito kreipiamųjų linijų rinkinio 
rodymas. 

 

  

Atskaitos taško nustatymas [➙ 72]  Yra dvi galimos 
pasekmės: 

- Atveriamas langas 
„GPS kalibravimas“. 

- Nustatomas 
atskaitos taškas. 

  

GPS signalo kalibravimas [➙ 73]  Yra dvi galimos 
pasekmės: 

- Atveriamas langas 
„GPS kalibravimas“. 

- Kalibruojamas GPS 
signalas. 

  

Kreipiamųjų linijų perstūmimas      
[➙ 79]  

Kreipiamosios linijos 
perstumiamos į esamą 
transporto priemonės 
padėtį. 

  

Darbinio lango vaizdavimo keitimas 
[➙ 66]  

Aktyvinamas 3D 
vaizdas. 

  

Darbinio lango vaizdavimo keitimas 
[➙ 66]  

Aktyvinamas 2D 
vaizdas. 

  

Kitų funkcinių simbolių rodymas  

  

Lauko duomenų įkėlimas [➙ 88]   

  

Lauko duomenų įrašymas [➙ 88]   

  

Dokumentuotų pervažiavimų 
peržiūrėjimas [➙ 89]  
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Funkcinis 
simbolis 

Skyrius su daugiau informacijos Pasekmės 

  

  

  

 
Kliūtys 

  

Funkcinis 
simbolis 

Skyrius su 
daugiau 
informacijos 

Pasekmės 

 

Kliūčių 
registravimas    
[➙ 86] 

Pasirodo kliūčių registravimo 
langas. 

 

 

Kliūtis perstumiama. 

 

Kliūtis nustatoma pasirinktoje 
padėtyje. 

  



 

62    
 

Galulaukėse 
  

Funkcinis 
simbolis 

Šioje būsenoje yra 
programinė įranga, jei 
pasirodo simbolis 

Tai atsitinka, jei 
paspaudžiate funkcinį 
mygtuką šalia simbolio 

 

Lauko riba dar nebuvo 
užregistruota. 

Neįmanoma paspausti. 

 

Galulaukė nėra aktyvinta. 

Pasirodo tik tada, kai 
registruojama lauko riba. 

Atveriamas meniu, kuriame 
galite nustatyti galulaukę. 

 

Dabar galite apdirbti lauko 
vidų. 

„SECTION-Control“ apdirba 
tik lauko vidų. Pereinant į 
galulaukę, daliniai pločiai 
išjungiami. 

Lygiagretusis kreipimas 
lauko viduje yra aktyvintas. 

Galulaukėse pasirodo 
kreipiamosios linijos. 

 

Dabar galite apdirbti 
galulaukę. 

Aktyvinamas lygiagretusis 
kreipimas lauko viduje. 

Palaikykite funkcinį mygtuką 
nuspaustą tris sekundes, 
kad pašalintumėte 
galulaukę. 
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9.7 Duomenų įvedimas 

Duomenų įvedimui yra skirtas duomenų įvesties langas. 

 
Duomenų įvesties langas įrašant 

 
 

  

Funkcinis 
simbolis 

Funkcija 

 

Ženklo šalinimas 

 

Didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas 

 

Įvesties nutraukimas 

 

Įvesties patvirtinimas 

  
 

 
 

1.  – pasirinkite pageidaujamą ženklą. 
 

2.  – pritaikykite pasirinktą ženklą. 
 ⇨ Ženklas yra taikomas. Žymeklis peršoka per vieną poziciją toliau. 

3. Įveskite kitus ženklus. 

4.  – įvedę visus ženklus, patvirtinkite įvestį. 
  

Valdymo elementai 

Veiksmai 
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9.8 Ekrano šviesos juostos naudojimas 

Ekrano šviesos juostos užduotis yra pagelbėti vairuotojui sekti kreipiamąją liniją. Ji 
rodo vairuotojui, kada jis palieka takelį, ir kaip jis gali vėl sugrįžti į takelį. 

Yra šių tipų ekrano šviesos juostos: 
 ▪ Ekrano šviesos juosta grafiniu režimu  
 ▪ Ekrano šviesos juosta tekstiniu režimu 
 ▪ „SECTION-View“ 

Be ekrano šviesos juostos ekrane pasirodo krypties rodyklė, kuri rodo teisingą 
vairavimo kryptį. 

 

Taip aktyvinsite ekrano šviesos juostą: 

1.  – spaudykite tol, kol viršutinėje ekrano eilutėje pasirodys ekrano 
šviesos juosta. 

 
 

9.8.1 Ekrano šviesos juosta grafiniu režimu 

 

 
Ekrano šviesos juosta – grafinis režimas 

Ekrano šviesos juostą grafiniu režimu sudaro dvi juostos: 
 ▪ Apačioje rodomas esamas nuokrypis nuo kreipiamosios linijos. 
 ▪ Viršuje rodomas nuokrypis tam tikru atstumu. Žr. parametrą „Peržiūra [➙ 54]“. 

Kiekvienas apskritimas reiškia tam tikrą nuokrypį centimetrais. Žr. parametrą 
„Jautrumas [➙ 53]“ 

Kadangi važiavimo kampas dėl techninių priežasčių gali šiek tiek svyruoti, rodymui 
peržiūros juostoje yra naudojama dviguba jautrumo vertė. 

Vairavimo tikslas yra tas, kad visada šviestų tik centriniai keturkampiai. 
  

Veiksmai 
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9.8.2 Ekrano šviesos juosta tekstiniu režimu 

Ekrano šviesos juosta tekstiniu režimu Jums rodo, kiek metrų atstumu nuo 
kreipiamosios linijos Jūs esate. Ji taip pat Jums rodo, kuria kryptimi Jūs turite 
vairuoti, kad vėl važiuotumėte takelyje. Tekstiniu režimu peržiūros nėra. 

 
Ekrano šviesos juosta – tekstinis režimas 

 

9.8.3 „SECTION-View“ naudojimas 

„SECTION-View“ yra scheminis darbinio pločio ir dalinių pločių atvaizdas. Jis 
pasirodo kaip transporto priemonės simbolis ir gali pakeisti ekrano šviesos juostą. 

 

 
„SECTION-View“ viršutinėje eilutėje ir kaip darbo juosta 

Jei dirbate be ISOBUS darbo kompiuterio, rodinį galite naudoti kaip pagalbinę 
priemonę per dalinių pločių perjungimą. Jei dirbate su ISOBUS darbo kompiuteriu, 
daliniai pločiai perjungiami automatiškai. Iš spalvų atpažinsite esamą būseną. 

 

 

 
  

Spalva Turite padaryti tai: 

Pilka Įrašymas yra išjungtas. 

Po daliniu pločiu laukas jau buvo apdirbtas, arba transporto 
priemonė stovi. 
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Spalva Turite padaryti tai: 

Geltona Įrašymas yra išjungtas. Žemė po daliniu pločiu yra neapdirbta. 

Raudona Išjunkite dalinį plotį. Įrašymas yra įjungtas. 

Mėlyna Įjunkite dalinį plotį. Įrašymas yra įjungtas. 
  
 

9.9 Darbinio lango vaizdavimo keitimas 
 

Jūs turite keletą galimybių keisti darbinio lango vaizdavimą. 
 
 

  

Valdymo 
elementas 

Funkcija 

 

Padidinimas ir sumažinimas. 

 

Viso lauko rodymas. 

 

Transporto priemonės aplinkos rodymas. 

 

3D vaizdo aktyvinimas. 

 

2D vaizdo aktyvinimas. 

  

Valdymo elementai 
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10 Navigacijos parengimas 

Jei pradiniame lange paspausite mygtuką „Navigacija“, pasirodys vadinamasis 
parengiamasis langas. Jame Jūs turite nustatyti keletą parametrų. 

 

 
Parengiamasis langas 

Valdymo elementai 
  

Funkcinis simbolis Reikšmė 

 

Paleidžia naują navigaciją. 

Pašalinami pervažiavimai. 

 

Tęsia darbą ant lauko, kuris rodomas lange „Atmintinė“. 

Pervažiavimai nepašalinami. 
  

Parametrai 
  

Parametras Paaiškinimas 

Darbinis plotis Perimamas iš prijungto ISOBUS darbo kompiuterio arba iš 
mašinos profilio. 

Takelio plotis Atstumas tarp kreipiamųjų linijų. 

Kreipimo režimas Žr.: Kreipimo režimo pasirinkimas [➙ 66] 

Lysvės Šiuo parametru galite nustatyti, kokiu intervalu 
kreipiamosios linijos rodomos paryškintai. 

Taip Jums turi būti paprasčiau važiuoti kas antru arba kas 
trečiu takeliu. 

 
  

 
 
 

11 Kreipimo režimo pasirinkimas 

Kreipimo režimas apsprendžia, kaip kuriamos kreipiamosios linijos, ir kaip jos 
išsidėsto ant lauko. 
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1. Atverkite parengiamąjį langą: 

 

2.  – spustelėkite „Kreipimo režimas“. 

3.  – pasirinkite pageidaujamą kreipimo režimą. 

4.  – patvirtinkite įvestį. 

Yra šie kreipimo režimai: 
 ▪ Kreipimo režimas „Lygiagretusis“ 

 
Esant šiam kreipimo režimui, Jūs galite lauką apdirbti lygiagrečiomis, tiesiomis 
juostomis. 

 ▪ Kreipimo režimas „A+“ 

 
Esant šiam kreipimo režimui, Jūs galite rankiniu būdu įvesti, kuria geografine 
kryptimi turi būti kuriamos kreipiamosios linijos. Tai darydami turite įvesti tik 
kryptį laipsniais (nuo 0° iki 360°), ir kreipiamosios linijos bus vedamos 
automatiškai ir lygiagrečiai viena kitos atžvilgiu. 

 ▪ Kreipimo režimas „Išlygintas kontūras“ 

 
Esant kreipimo režimui „Išlygintas kontūras“, keičiasi kiekvienos kreipiamosios 
linijos kreivių išlinkis. Kreipiamosios linijos važiavimo kryptimi tampa tiesesnės. 

 ▪ Kreipimo režimas „Identiškas kontūras“ 

 
Esant kreipimo režimui „Identiškas kontūras“, išlinkis nesikeičia. Šį režimą 
naudokite tik esant švelnioms kreivėms. 

Veiksmai 
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Šio kreipimo režimo trūkumas yra tas, kad atstumai tarp kreipiamųjų linijų 
ilgainiui tampa per dideli. Tuomet yra nebeįmanoma lauko apdirbti tiksliai 
takelis prie takelio.  
Jei atstumai tarp kreipiamųjų linijų tampa per dideli, tuomet pašalinkite 
kreipiamąsias linijas ir sukurkite naują AB liniją. 

 ▪ Kreipimo režimas „Daug A-B“ 

 
Esant šiam kreipimo režimui, Jūs galite sukurti iki penkių AB linijų. Pavyzdžiui, 
kad galėtumėte apdirbti L formos lauką. 

 ▪ Kreipimo režimas „Daug kontūrų“ 
Esant šiam kreipimo režimui, Jūs galite sukurti iki penkių AB linijų kaip 
išlygintus kontūrus. 

 ▪ Kreipimo režimas „Apskritimas“ 

 
Esant šiam kreipimo režimui, Jūs galite sukurti apskritas kreipiamąsias linijas, 
kad apdirbtumėte laukus, kuriuose yra įrengta apskritiminio laistymo sistema. 

 ▪ Kreipimo režimas „Prisitaikantis kontūras rankinis“ 

 
Esant šiam kreipimo režimui, transporto priemonės kelias įrašomas per 
kiekvieną pervažiavimą. Kita kreipiamoji linija sukuriama tik po apsigręžimo. Ji 
yra tiksli paskutinio pervažiavimo kopija. 
Prieš kiekvieną apsigręžimą Jūs turite paspausti mygtuką. 

 ▪ Kreipimo režimas „Prisitaikantis kontūras automatinis“ 
Šis režimas veikia kaip „Prisitaikantis kontūras rankinis“, bet terminalas 
automatiškai atpažįsta, kad Jūs apsigręžiate. 
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12 Navigacijos paleidimas 

Paleidžiant navigaciją, yra dvi galimybės: 
 ▪ Naujos navigacijos paleidimas 
 ▪ Paleistos navigacijos tęsimas 

 

12.1 Naujos navigacijos paleidimas 

Naują navigaciją galite paleisti šiais atvejais: 
 ▪ Jei lauką apdirbate pirmąjį kartą. 
 ▪ Jei įkeliate žinomo lauko duomenis. Šiuo atveju pašalinami visi seni 

pervažiavimai. Tačiau Jūs galite toliau naudoti lauko ribas, kreipiamąsias linijas 
ir kliūtis. 

 

1. Atverkite parengiamąjį langą: 
 

 

 ⇨ Jei vietoj jo pasirodo simbolis , skaitykite čia [➙ 

55] toliau. 

2. Nustatykite visus rodomus parametrus. [➙ 67] 

3.  – paspauskite. 

 ⇨ Pasirodo darbinis langas. 
 

12.2 Paleistos navigacijos tęsimas 

Šiais atvejais galite tęsti navigaciją: 
 ▪ Jei nutraukėte lauko apdirbimą. 
 ▪ Jei užvėrėte programą. 
 ▪ Jei įkėlėte lauko duomenis. 

 

1. Atverkite parengiamąjį langą: 
 

 

 ⇨ Jei vietoj jo pasirodo simbolis , skaitykite čia [➙ 

55] toliau. 

2. Nustatykite visus rodomus parametrus. [➙ 67] 

3.  – paspauskite. 

 ⇨ Pasirodo darbinis langas. 

Veiksmai 

Veiksmai 
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13 Valdymas darbo metu 
 

13.1 DGPS kalibravimas 

DGPS reiškia „Pasaulinė vietos nustatymo sistema su diferenciniu signalu“.  

Tai yra sistema, kuri yra skirta nustatyti Jūsų transporto priemonės padėtį. 
 

Einant dienai, Žemė sukasi, ir palydovai keičia savo padėtį danguje. Tokiu būdu 
pasislenka apskaičiuota taško padėtis. Dėl poslinkio ji po tam tikro laiko tampa 
nebeaktuali. 

Šis reiškinys yra vadinamas dreifu, ir jį galima sumažinti. 

Pasekmė Jums yra ta, kad visos lauko ribos ir vedantieji takeliai, kuriuos dieną 
sukuriate, jau po kelių valandų bus šiek tiek pasislinkę.  

 

Yra du būdai kompensuoti dreifą: 
 ▪ Atskaitos tašku – nustatant atskaitos tašką ir kalibruojant GPS signalą prieš 

kiekvieną darbo pradžią. Nemokama galimybė naudojant GPS anteną A100, 
kurios tikslumas iki +/- 30cm. 

 ▪ Naudojant koregavimo signalą. Mokama GPS paslaugų teikėjų paslauga. Tik 
kartu su labai tikslia GPS antena. GPS signalas reguliariais intervalais 
automatiškai kalibruojamas iš naujo. Taip yra galimas mažiau kaip penkių 
centimetrų tikslumas. 

 

13.1.1 GPS be koregavimo signalo 

Jei GPS naudojate be koregavimo signalo, tuomet GPS signalą turite kalibruoti 
prieš kiekvieną darbo pradžią. 

Kuo tiksliau tai darysite, tuo tiksliau dirbs Jūsų sistema. Ir atvirkščiai – kuo 
netikslesnis GPS kalibravimas, tuo netiksliau sistema galės nustatyti transporto 
priemonės padėtį. 

Kam Jums reikia atskaitos taško? 

Pasitelkę atskaitos tašką, Jūs galite sugretinti faktines GPS koordinates su 
įrašytomis GPS koordinatėmis ir kompensuoti galimus dreifus (poslinkius). 

GPS signalo kalibravimui reikia fiksuoto taško ant žemės. Vadinamojo atskaitos 
taško. Per GPS signalo kalibravimą įrašytos atskaitos taško koordinatės yra 
palyginamos ir suderinamos su esamomis koordinatėmis. 

 
Kairėje – laukas su kalibruotu GPS signalu; dešinėje – laukas be kalibruoto GPS signalo 

Problemos aprašymas 

Problemos sprendimas 
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Jei nenustatote atskaitos taško ir nekalibruojate GPS signalo kiekvieną kartą prieš 
darbą, atsitinka tai: 
 ▪ Įrašytos lauko ribos, vedančiųjų takelių ir t. t. GPS koordinatės skiriasi nuo 

realiųjų. 
 ▪ Dėl to negalite apdirbti lauko dalių, kadangi jos pagal GPS yra už lauko ribos. 

Todėl, kad pasiektumėte maksimalų tikslumą, Jūs turite: 
 ▪ Kiekvienam laukui per pirmąjį apdirbimą nustatyti atskaitos tašką. 
 ▪ Prieš kiekvieną apdirbimą kalibruoti GPS signalą. 

Atskaitos taško nustatymas 

Atskaitos taškas – taškas šalia lauko. Jis yra skirtas sugretinti įrašytą ir realią lauko 
padėtį. 

Nustatant atskaitos tašką, lemiamą reikšmę turi GPS antenos koordinatės. 
 

Atskaitos tašką nustatykite šiais atvejais: 
 ▪ Jei lauką apdirbate pirmąjį kartą. 

 

Nustatant atskaitos tašką, Jums reikia fiksuoto taško, kurio padėtis su laiku 
nesikeičia. Pavyzdžiui, medžio, riboženklio arba kanalizacijos dangčio. 

Šio taško Jums reikia tam, kad per būsimą GPS signalo kalibravimą traktorių 
pastatytumėte tiksliai toje pačioje vietoje. 

  

 

NUORODA 

Duomenų praradimas nesant atskaitos taško 
Jei ateityje negalėsite rasti atskaitos taško, įrašyti duomenys taps netinkami 
naudoti. 

◦ Visada įsidėmėkite tikslią atskaitos taško padėtį kiekvienam laukui! 

Toliau pateikiamame paveiksle pavaizduota galimybė, kaip pastatyti traktorių, 
nustatant atskaitos tašką: 

 
Traktorius nustatant atskaitos tašką 

Kada nustatyti? 

Teisingas nustatymas 
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GPS antena ant traktoriaus kabinos 
stogo 

 

Atskaitos taško padėtis 

 

Atstumas tarp GPS antenos ir taško 
gatvės pakraštyje, Y ašyje 

 

Atstumas tarp GPS antenos ir taško 
gatvės pakraštyje, X ašyje 

 

Linija nuo fiksuoto taško per gatvę   
  
 

 � Jūs apdirbate lauką pirmąjį kartą. 

1. Raskite fiksuotą tašką įvažiavime į lauką. Pavyzdžiui, medį, riboženklį arba 
kanalizacijos dangtį. 

2. Nubrėžkite liniją nuo pasirinkto fiksuoto taško per kelią. 

3. Nustatykite traktorių abiem priekiniais ratais ant linijos. 

4. Užsirašykite atstumą tarp taško ir traktoriaus. 
Šis atstumas per būsimus GPS kalibravimus turi būti vienodas. 

5. Paleiskite naują navigaciją. 

6.  – paspauskite 

7.  – paspauskite 

8.  – paspauskite 
 ⇨ Programa per 15 sekundžių nustato dabartinę padėtį ir ją įrašo kaip 

atskaitos tašką. Tai atliekant atskaitos taškas nustatomas tiksliai ten, kuri 
yra GPS antena. 

 ⇨ Tuo pačiu panaikinami galimai jau esantys atskaitos taškai ir signalo 
kalibravimai. 

 ⇨ Darbiniame lange po mašinos simboliu pasirodo atskaitos taško simbolis: 

 

 ⇨ Jūs nustatėte atskaitos tašką. 

Atskaitos taško šalinimas 
 

1.  – palaikykite nuspaustą tris sekundes. 
 ⇨ Atskaitos taškas pašalinamas. 

GPS signalo kalibravimas 

Kalibruojant GPS signalą, GPS antena turi būti tiksliai toje vietoje, kaip ir nustatant 
atskaitos tašką. 

Veiksmai 

Veiksmai 
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GPS antenos padėtis, atsižvelgiant į atskaitos tašką, kalibruojant GPS signalą 

  

Atskaitos taško padėtis 

GPS antena ant traktoriaus kabinos stogo 
  
 

GPS signalą turite kalibruoti šiais atvejais: 
 ▪ Prieš kiekvieną darbo pradžią. 

 ▪ Jei mirksi raudonas trikampis šalia funkcinio simbolio . 
 

 
 
 ▪ Jei pastebite, kad nors ir važiuojate technologine vėže, ekrane vis tiek rodomas 

nuokrypis. 
 

1. Įvažiavime į lauką važiuokite į „Atskaitos tašką“. 

2. Nustatykite traktorių abiem priekiniais ratais ant linijos.  
Traktorius turi stovėti tuo pačiu kampu, kaip ir nustatant atskaitos tašką. 
Atstumas nuo fiksuoto taško gatvės pakraštyje turi būti toks pat, kaip ir 
nustatant atskaitos tašką. 

3.  – paspauskite. 

4.  – paspauskite. 

5.  – paspauskite. 
 ⇨ Programa per 15 sekundžių nustato dabartinę padėtį. Per pakartotinį 

atskaitos taško kalibravimą senasis kalibravimas perrašomas. 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 

Kada kalibruoti? 

Veiksmai 
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6.  – atgal 

GPS kalibravimo lange dabar pasirodo šie parametrai: 
 ▪ Dreifas 

Rodo atskaitos taško dreifą nuo atskaitos taško nustatymo. Šia verte 
perstumiami visi lauko duomenys. Dreifas, kalibruojant GPS signalą, randamas 
iš naujo. 

 ▪ Amžius 
Prieš kiek valandų GPS signalas buvo kalibruotas paskutinį kartą. Po taško 
rodomos šimtosios valandos dalys. Pavyzdžiui: 0.25 h = ketvirtis valandos = 15 
minučių 

 

13.1.2 DGPS su koregavimo signalu 

Jei naudojate RTK koregavimo signalą, Jums nereikia nei nustatyti atskaitos tašką, 
nei kalibruoti GPS signalą. Traktoriaus padėtį nepertraukiamai koreguoja RTK 
stotis koregavimo signalu. 

 

13.1.3 DGPS signalo kokybės tikrinimas 

Priklausomai nuo geografinės padėties, GPS signalo kokybė gali stipriai svyruoti. 

GPS signalo kokybę galite matyti šiose vietose: 
 ▪ pradiniame lange 
 ▪ darbiniame lange 

 

DGPS ryšio rodinyje rasite šią informaciją: 
 ▪ stulpelinę diagramą 

Rodo ryšio kokybę. Kuo daugiau mėlynų stulpelių, tuo geresnis ryšys. 
 ▪ susijungusių palydovų skaičių 
 ▪ koregavimo signalo būseną 

Ši būsena visada turėtų rodyti bent „DGPS“, kad būtų pasiektas pakankamas 
tikslumas. Sistemose su RTK ten yra rodoma arba „RTK Fix“, arba „RKT Float“. 

Šiais atvejais „SECTION-Control“ persijungia į rankinį režimą: 
 ▪ DGPS signalo būsena tampa „GPS“ arba blogesnė. 
 ▪ Palydovų skaičius krinta iki mažiau kaip keturių. 
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 ▪ Stulpelinė diagrama nieko nerodo. 

Tai ekrane nurodoma aliarmo pranešimu. 

Jūs turite automatinį režimą aktyvinti rankiniu būdu, kai tik GPS ryšys pagerės. 
 

13.2 Kreipiamųjų linijų naudojimas lygiagrečiajam kreipimui 

Kreipiamosios linijos yra lygiagrečios linijos, kurios yra rodomos ekrane. Jos Jums 
padeda lauką apdirbti lygiagrečiomis juostomis. 

Pirmoji kreipiamoji linija, kurią Jūs sukuriate terminale, vadinasi AB linija. Ekrane ji 
paprastai yra žymima raidėmis A ir B. Visos kitos kreipiamosios linijos yra 
apskaičiuojamos ir nubraižomos nuo AB linijos. 

AB linijos išsidėstymas yra įrašomas per pirmąjį pervažiavimą, kurį Jūs turite atlikti 
rankiniu būdu. Terminalo valdymas priklauso nuo to, kurį kreipimo režimą Jūs 
pasirinkote. 

 

13.2.1 Tiesios kreipiamosios linijos 
 

  Kreipimo režimas „Lygiagretusis“ yra aktyvintas. [➙ 676] 

1. Nustatykite transporto priemonę pageidaujamos AB linijos pradiniame taške. 

2.  – nustatykite pirmąjį tašką. 
 ⇨ A taškas pasirodo ekrane. 
 ⇨ Funkciniame simbolyje pirmoji vėliavėlė yra nudažoma žaliai: 
 

 ⇨  

3. Pervažiuokite į kitą lauko pusę. 

4.  – nustatykite antrąjį tašką. 
 ⇨ B taškas pasirodo ekrane. 
 ⇨ Funkciniame simbolyje ir antroji vėliavėlė yra nudažoma žaliai. 
 ⇨ A ir B taškai sujungiami linija. Tai yra AB linija. 
 ⇨ AB linijos kairėje ir dešinėje pasirodo kitos kreipiamosios linijos. 

Veiksmai 
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 ⇨  
 

13.2.2 Kreipiamosios linijos kaip kreivė 
 

  Kreipimo režimas „Išlygintas kontūras“ arba „Identiškas kontūras“ yra 
aktyvintas.  
[➙66] 

1. Nustatykite transporto priemonę pageidaujamos AB linijos pradiniame taške. 

2.  – nustatykite pirmąjį tašką. 
 ⇨ A taškas pasirodo ekrane. 

3. Važiuokite į kitą lauko pusę. Neprivalote tuo metu važiuoti tiesia linija. 
 ⇨ Važiavimo metu ekrane yra brėžiama linija už transporto priemonės. 

4.  – nustatykite antrąjį tašką. 
 ⇨ B taškas pasirodo ekrane. 
 ⇨ A ir B taškai sujungiami linija. 

 

13.2.3 Kreipiamosios linijos pagal kompasą 
 

  Kreipimo režimas „A+“ yra aktyvintas. 

1. Nustatykite transporto priemonę pageidaujamos AB linijos pradiniame taške. 

2. Paspauskite funkcinį mygtuką:  
 ⇨ Pasirodo duomenų įvesties langas. 

3. Įveskite, kuria pasaulio kryptimi turi būti nukreiptos kreipiamosios linijos. Jūs 
galite įvesti vertę nuo 0° iki 360°. 

4. „OK“ – patvirtinkite. 
 ⇨ Ekrane nubraižomos kelios lygiagrečios kreipiamosios linijos, kurios visos 

veda ta kryptimi, kurią Jūs įvedėte. 
  

Veiksmai 

Veiksmai 



 

78    
 

 

13.2.4 Kelios kreipiamosios linijos 

Jei Jūs ant lauko turite keliskart keisti apdirbimo kryptį, Jūs galite sukurti iki penkių 
AB linijų. 

 
Laukas, kuris yra apdirbamas pasitelkus kelias kreipiamąsias linijas. 

 

  Kreipimo režimas „Daug kontūrų“ arba „Daug A-B“ yra aktyvintas. 

1. Sukurkite pirmąją AB liniją. Įsitikinkite, kad funkciniuose simboliuose, kuriuos 
tam naudojate, yra pavaizduotas skaičius nuo 1 iki 5. Tai yra kreipiamųjų linijų 
rinkinio numeris. 

2. Apdirbkite lauką išilgai šių kreipiamųjų linijų. 

3.  – pakeiskite kreipiamąsias linijas. Šiame funkciniame simbolyje visada 
yra pavaizduotas tolesnio kreipiamųjų linijų rinkinio numeris. 
 ⇨ Išnyksta visos kreipiamosios linijos. 
 ⇨ Funkciniuose simboliuose pasirodo naujas skaičius. 

4. Dabar sukurkite AB liniją bet kuria kryptimi. 

5. Apdirbkite lauką išilgai šių kreipiamųjų linijų. 

6. Jei dar kartą paspausite funkcinį mygtuką , numeris funkciniame 
simbolyje bus vėl padidintas, ir Jūs galėsite sukurti naują AB liniją. Jei naujos 
AB linijos nesukursite, viena po kitos bus rodomos esamos AB linijos. 

 

13.2.5 Kreipiamosios linijos kaip apskritimai 
 

  Kreipimo režimas „Apskritimas“ yra aktyvintas. 

1. Pastatykite transporto priemonę išoriniame lauko krašte, šalia apskritiminio 
laistymo sistemos. 

2.  – nustatykite pirmąjį tašką. 

3. Apvažiuokite bent pusę lauko perimetro. 

4.  – nustatykite antrąjį tašką. 
 ⇨ Ekrane pasirodo apskritos kreipiamosios linijos. 

  

Veiksmai 

Veiksmai 
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13.2.6 Prisitaikančios kreipiamosios linijos 
 

  Kreipimo režimas „Prisitaikantis kontūras rankinis“ arba „Prisitaikantis kontūras 
automatinis“ yra aktyvintas. 

1. Nustatykite transporto priemonę pageidaujamos AB linijos pradiniame taške. 

2.  arba  – nustatykite pirmąjį tašką. 

3. Važiuokite į kitą lauko pusę. 
 ⇨ Už rodyklės simbolio brėžiama linija. 

4.  – esant kreipimo režimui „Prisitaikantis kontūras rankinis“, pažymėkite 
apsigręžimo manevrą. 

5. Esant kreipimo režimui „Prisitaikantis kontūras automatinis“, apsigręžkite. 
Sistema tai atpažįsta automatiškai. 
 ⇨ Nubraižytos linijos kairėje ir dešinėje pasirodo naujos kreipiamosios linijos. 

6. Sekite naują kreipiamąją liniją. 
 

13.2.7 Kreipiamųjų linijų šalinimas 

Jūs galite bet kuriuo metu šalinti ir kurti naujas kreipiamąsias linijas. 
 

1. Paspauskite ir palaikykite vieną iš šių funkcinių mygtukų apie 3 sekundes: 

, . Priklausomai nuo kreipimo režimo, simboliai gali atrodyti 
kitaip. 
 ⇨ Kreipiamosios linijos pašalinamos. 
 ⇨ Esant kreipimo režimams „Daug lygiagrečiųjų“ ir „Daug kontūrų“, 

kreipiamųjų linijų rinkiniai yra numeruojami iš naujo. 
 

13.2.8 Kreipiamųjų linijų perstūmimas 

Šią funkciją naudokite tada, kai nors ir esate pageidaujamame važiavimo takelyje, 
terminale traktoriaus padėtis vis tiek rodoma šalia takelio. 

Vedančiuosius takelius Jūs galite perstumti esant lygiagrečiajam režimui ir kontūro 
režimui. 

 

 ☐ Jūs paleidote navigaciją. 

1.  – paspauskite. 

2.  – palaikykite nuspaustą tris sekundes, kad perstumtumėte 
kreipiamąsias linijas į dabartinę padėtį. 

 ⇨ Kreipiamoji linija perstumiama. 
  

Veiksmai 

Veiksmai 

Veiksmai 
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13.3 Pervažiavimų įrašymo paleidimas 

Šio skyriaus neprivalote skaityti šiais atvejais: 
 ▪ „SECTION-Control“ yra aktyvinta. 

Jei Jūs nenaudojate „SECTION-Control“, programinė įranga nežino, kada Jūsų 
padargas (pvz., purkštuvas) dirba, o kada ne. Todėl Jūs turite pranešti programinei 
įrangai, kada pradedate darbą. 

Pervažiavimų įrašymo dėka Jūs galite ekrane matyti, kurias lauko sritis Jūs jau 
pervažiavote. 

 

 � Jūs paleidote navigaciją. 

1.  – įrašykite pervažiavimus. 

 ⇨ Funkcinis simbolis pakeičia savo išvaizdą:  
 ⇨ Už traktoriaus simbolio vedamas žalias takelis. Jis žymi pervažiavimus. 

13.4 „SECTION-Control“ darbo režimo keitimas 

Jei yra aktyvinta „SECTION-Control“, tuomet Jūs galite dirbti dviem režimais: 
 ▪ automatiniu režimu 
 ▪ rankiniu režimu 

 
 

  

 

Rankinio režimo ir automatinio režimo perjungimas 

  

Automatinis režimas 

Automatinis režimas turi šias savybes: 
 ▪ Automatinis dalinių pločių perjungimas esant persidengimams. 

Rankinis režimas 

Rankinis režimas turi šias savybes: 
 ▪ Padargą reikia perjungti rankiniu būdu. Rezultatai yra įrašomi. 

 

13.5 Lauko riba 
Lauko ribos registravimas 

Kiekviename naujame lauke Jūs turite užregistruoti lauko ribą. 

Užregistruoti lauko ribą Jūs galite tuo metu, kai apdirbate galulaukę. 

Priklausomai nuo to, ar dirbate su RTK koregavimo signalu, ar be jo, Jūs turite šias 
galimybes: 
 ▪ 1 galimybė: 

Galima naudoti abiem atvejais. 

 – Apvažiuokite lauką. 

 – Leiskite apskaičiuoti lauko ribą palei takelius, kurie atsirado per 
apvažiavimą. 

Veiksmai 

Valdymo elementai 
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 – Apdirbkite lauko vidų. 

 ▪ 2 galimybė: 
Rekomenduotina tik su RTK koregavimo signalu. 

 – Apdirbkite lauko vidų. 

 – Apvažiuokite lauką. 

 – Leiskite apskaičiuoti lauko ribą palei takelius, kurie atsirado per 
apvažiavimą. 

Šis metodas veikia ir be RTK koregavimo signalo, tiesa, Jūs turite prieš 
apdirbimą ir prieš lauko ribos apskaičiavimą kalibruoti GPS signalą. Taip yra 
dėl GPS padėties dreifo nuo darbo pradžios iki lauko ribos apskaičiavimo. 

 

Taip užregistruosite lauko ribą, jei pirmiausia norite apvažiuoti lauką: 

  Jūs nustatėte ir sukalibravote „Atskaitos tašką“. (jei dirbate be RTK koregavimo 
signalo) 

1. Paleiskite naują navigaciją. 

2. Įjunkite prikabinamą arba primontuojamą padargą. 

3.  – paspauskite, jei darbiniame lange pasirodys šis funkcinis simbolis. 
Funkcinis mygtukas yra tam, kad pranešti programinei įrangai, jog pradedate 
dirbti. Jei yra aktyvinta „SECTION-Control“, tuomet šis funkcinis simbolis 
nepasirodo. 

4. Pradėkite lauko apvažiavimą. 
 ⇨ Po pirmųjų centimetrų pamatysite, kad ekrane už padargo juostos vedamas 

žalias takelis. Takelis žymi apdirbtą plotą. 
 ⇨ Jei žalias takelis nepasirodo, to priežastys gali būti šios: 

a) Jūs neįjungėte padargo („SECTION-Control“). 

b) Jūs nepaspaudėte funkcinio mygtuko  („TRACK-Leader“). 

5. Apvažiuokite visą lauką. 

6. Baikite lauko apvažiavimą pradiniame taške. Apvažiavimas turi būti uždaras. 

7.  – paspauskite, kai tik vėl atvažiuosite į pradinį tašką. 

 ⇨ Navigacijos ekrane aplink lauką vedama raudona linija. Tai yra lauko riba. 
 

Taip užregistruosite lauko ribą, jei lauką pirmiausia apdirbate: 

  Jūs turite RTK koregavimo signalą. 

1. Paleiskite naują navigaciją. 

2. Įjunkite prikabinamą arba primontuojamą padargą. 

3.  – paspauskite, jei darbiniame lange pasirodys šis funkcinis simbolis. 
Jei yra aktyvinta „SECTION-Control“, tuomet šio funkcinio mygtuko neturite 
paspausti. Jis yra tam, kad pranešti programinei įrangai, jog pradedate dirbti. 

4. Pradėkite lauko apdirbimą. 

Veiksmai 1 

Veiksmai 2 
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 ⇨ Po pirmųjų centimetrų pamatysite, kad ekrane už padargo juostos vedamas 
žalias takelis. Takelis žymi apdirbtą plotą. 

 ⇨ Jei žalias takelis nepasirodo, to priežastys gali būti šios: 
a) Jūs neįjungėte padargo („SECTION-Control“). 

b) Jūs nepaspaudėte funkcinio mygtuko  („TRACK-Leader“). 

5. Apdirbkite lauką. 

6. Baigę apdirbimą, apvažiuokite lauką. 

7.  – paspauskite, kai tik vėl atvažiuosite į pradinį tašką. 

 ⇨ Navigacijos ekrane aplink lauką vedama raudona linija. Tai yra lauko riba. 

 
 

Lauko ribos šalinimas 
 

Taip pašalinsite lauko ribą: 

1.  – palaikykite nuspaustą tris sekundes. 

 ⇨ Raudona linija pažymėta lauko riba buvo pašalinta. 
  

Veiksmai 
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13.6 Galulaukės apdirbimas 

Galulaukėse Jūs galite sukurti kreipiamąsias linijas, kurios vestų aplink lauką. 

Privalumai: 
 ▪ Jūs galite galulaukes apdirbti po lauko vidaus. Tokiu būdu po galulaukių 

apdirbimo nelieka purškiamos priemonės likučių ant padangų. 
 ▪ „SECTION-Control“ išjungia tuos dalinius pločius, kurie per lauko apdirbimą yra 

galulaukių srityje. 
  

Funkcinis 
simbolis 

Šioje būsenoje yra 
programinė įranga, jei 
pasirodo simbolis 

Tai atsitinka, jei 
paspaudžiate funkcinį 
mygtuką šalia simbolio 

 

Lauko riba dar nebuvo 
užregistruota. 

Neįmanoma paspausti. 

 

Galulaukė nėra aktyvinta. 

Pasirodo tik tada, kai 
registruojama lauko riba. 

Atveriamas meniu, kuriame 
galite nustatyti galulaukę. 

 

Dabar galite apdirbti lauko 
vidų. 

„SECTION-Control“ apdirba 
tik lauko vidų. Pereinant į 
galulaukę, daliniai pločiai 
išjungiami. 

Lygiagretusis kreipimas 
lauko viduje yra aktyvintas. 

Galulaukėse pasirodo 
kreipiamosios linijos. 

 

Dabar galite apdirbti 
galulaukę. 

Aktyvinamas lygiagretusis 
kreipimas lauko viduje. 

Palaikykite funkcinį mygtuką 
nuspaustą tris sekundes, 
kad pašalintumėte 
galulaukę. 

  
 

 
Jūs turite nustatyti šiuos parametrus: 
 ▪ „Galulaukės plotis“ 

Čia įveskite, kokio pločio turi būti galulaukė. Kaip pagrindą Jūs galite įvesti 
plačiausios mašinos darbinį plotį, pavyzdžiui, lauko purkštuvo. 

 ▪ „Kreipiamųjų linijų atstumas“ 
Čia įveskite, kokiu atstumu viena nuo kitos turi būti nutolusios kreipiamosios 
linijos. Jis paprastai atitinka naudojamo padargo darbinį plotį. 

 ▪ „Vienos pusės režimas“ 
Parametras skirtas tik sėjamosioms. 
Nustatykite parametrą „taip“, jei norite su sėjamąja sukurti technologines vėžes 
lauko purkštuvui, ir tai darydami sukuriate abi technologines vėžes per vieną 
pervažiavimą. 

Parametrai 
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Esant šiam režimui, kreipiamosios linijos sukuriamos taip, kad sėjamoji per 
pirmąjį arba per antrąjį pervažiavimą gali dirbti tik su puse darbinio pločio. 

  

  Laukas su lauko riba yra įkeltas. 

1. Paleiskite naują navigaciją. 
 ⇨ Rodomas laukas su lauko ribomis ir nepažymėta galulauke. 
 

 

2.  – atverkite galulaukės parametrus. 
 ⇨ Pasirodo parametrai. 

3. Įveskite parametrus. 

 

 
  

Veiksmai 
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4. „OK“ – patvirtinkite įvestį. 
 ⇨ Darbiniame lange galulaukės sritis pažymima oranžine spalva. 
 

 

5. Apdirbkite lauko vidų. 
 ⇨ Po apdirbimo lauko vidus bus žalios, o galulaukė – oranžinės spalvos: 

 

6.  – aktyvinkite lygiagretųjį kreipimą galulaukėse. 

 ⇨  – pasirodo darbiniame lange. 
 ⇨ Galulaukė pažymima pilkai. 

 
 ⇨ Galulaukėse pasirodo kreipiamosios linijos. 
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7. Apdirbkite galulaukę. 

 

 
 

13.7 Kliūčių registravimas 

Jei ant Jūsų lauko yra kliūčių, Jūs galite užregistruoti jų padėtį. Tokiu būdu Jūs 
visada būsite įspėti prieš tai, kai gali įvykti susidūrimas. 

Kliūtis Jūs galite registruoti per lauko apdirbimą. 

Prieš kliūtį Jūs būsite įspėti šiais atvejais: 
 ▪ Jei kliūtį pasieksite per 20 sekundžių ar anksčiau. 
 ▪ Jei atstumas tarp kliūties ir transporto priemonės yra mažesnis, nei žemės ūkio 

padargo darbinis plotis. 

Įspėjimą visada sudaro du elementai: 
 ▪ Grafinis įspėjimas viršutiniame kairiajame darbinio lango kampe 

 – „Lauko riba“ 

 – „Kliūtis“ 

 ▪ Akustinis signalas 
  

 

 

ATSARGIAI 

Kliūtys 
Programinė įranga Jus gali įspėti apie kliūtis. Ji negali nei stabdyti, nei išvengti 
kliūčių. 

Kliūtys 
  

Funkcinis 
simbolis 

Skyrius su 
daugiau 
informacijos 

Pasekmės 

 

Kliūčių 
registravimas   
[➙ 86] 

Pasirodo kliūčių registravimo 
langas. 

 

Kliūtis perstumiama. 
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Funkcinis 
simbolis 

Skyrius su 
daugiau 
informacijos 

Pasekmės 

 

 

Kliūtis nustatoma pasirinktoje 
padėtyje. 

  
 

  Jūs paleidote navigaciją. 

1.  – paspauskite. 

2.  – paspauskite. 

 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 
Ekrane yra pateikiamas scheminis mašinos su vairuotoju vaizdas, kliūtis ir 
kliūties atstumas nuo GPS imtuvo. 

3. Rodyklėmis nustatykite kliūties atstumą nuo traktoriaus buvimo vietos. 
Kadangi „TRACK-Leader“ žino traktoriaus padėtį, ji gali apskaičiuoti kliūties 
padėtį ant lauko. 

4.  – įrašykite kliūties padėtį ant lauko. 

 ⇨ Dabar kliūtis pasirodo darbiniame lange. 
 

Kliūčių žymėjimo šalinimas 
 

1.  – palaikykite nuspaustą tris sekundes. 
 ⇨ Visos kliūtys pašalinamos. 

Veiksmai 

Veiksmai 
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14 Duomenų iš USB atmintinės naudojimas 

Apie kiekvieną lauką, kurį apdirbate, galite įrašyti lauko duomenis. 

Lauko duomenis sudaro ši informacija: 
 ▪ lauko ribos 
 ▪ atskaitos taškas 
 ▪ kreipiamosios linijos 
 ▪ pervažiavimai 
 ▪ registruotos kliūtys 

Visi lauko duomenys yra kartu saugomi USB atmintinėje. 
 

14.1 Lauko duomenų įrašymas ir įkėlimas 

Jei darbo metu įrašytus lauko duomenis įrašote į USB atmintinę, galite juos naudoti 
su kitomis programomis. 

Pavyzdžiui, su: 
 ▪ „ISOBUS-TC“ 
 

14.1.1 Lauko duomenų įrašymas 
 

1. Atverkite langą „Atmintinė“. 

 
 ⇨ Pagrindinėje srityje Jūs matote tuo metu įkeltą arba apdirbtą lauką. 

2.  – paspauskite. 
 ⇨ Pasirodo duomenų įvesties langas. 

3. Įveskite pavadinimą, kuriuo turi būti įrašyti lauko duomenys. 
 ⇨ Duomenys USB atmintinėje yra įrašomi į aplanką „ngstore“. 
 ⇨ Laukas pašalinamas iš apžvalgos. 

4. Jei norite lauką iš karto toliau apdirbti, turite jį įkelti. 
 

14.1.2 Lauko duomenų įkėlimas 

Visada įkelkite lauko duomenis prieš tai, kai apdirbate jau apdirbtą lauką. 
 

1. Atverkite langą „Atmintinė“. 

 

2.  – paspauskite. 
 ⇨ Pasirodo langas „Įkelti įrašą“. 

3.  – spustelėkite pageidaujamą lauką. 

 ⇨ Lange „Atmintinė“ pasirodo lauko apžvalga. 

Veiksmai 

Veiksmai 
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14.1.3 Lauko duomenų atmetimas 

Atmetant lauko duomenis, iš laikinosios terminalo atmintinės yra pašalinama visa 
informacija. 

Po apdirbimo Jūs turite atmesti sklypo lauko duomenis, kad galėtumėte apdirbti 
naują sklypą. Jei to nepadarysite, programinė įranga manys, kad Jūs norite toliau 
apdirbti pirmąjį sklypą. 

  

 

NUORODA 

Duomenų praradimas 
Lauko duomenų, kuriuos Jūs atmetate, atstatyti neįmanoma. 

◦ Įrašykite visus svarbius lauko duomenis, prieš juos atmesdami. 
 
 

1. Atverkite langą „Atmintinė“: 

 

2.  – paspauskite. 

 ⇨ Tuo metu įkelto lauko duomenys yra atmetami. 
 
 

14.2 Dokumentuotų pervažiavimų peržiūrėjimas 

Jūs galite peržiūrėti pervažiavimus ir patikrinti, ar nieko nepraleidote. 
 
 

  

Funkcinis 
simbolis 

Reikšmė 

+ 

 

Pasirinkimo perstūmimas kairėn ir dešinėn 

+ 

 

Pasirinkimo perstūmimas aukštyn ir žemyn 

 

Mastelio keitimas 
  
 

1. Atverkite langą „Atmintinė“. 

2. Įkelkite pageidaujamą lauką. 

3.  – keiskite mastelį. 

4.  arba  – palaikykite nuspaustą funkcinį mygtuką. 

5.  – sukite rankenėlę. 
 ⇨ Pasirinkimas perstumiamas. 

Veiksmai 

Valdymo elementai 

Veiksmai 
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14.3 Laukų šalinimas iš USB atmintinės 

Jūs galite iš USB atmintinės pašalinti visus laukus su visais jiems priklausančiais 
lauko duomenimis. 

 

Taip pašalinsite lauką: 

1. Atverkite langą „Atmintinė“. 

2.  – paspauskite. 
 ⇨ Pasirodo langas „Įkelti įrašą“. 

3.  – pažymėkite failą su šalintinu lauku. 

4.  – pašalinkite pažymėtą failą. 
 ⇨ Pasirodo šis pranešimas: „Ar tikrai pašalinti šį įrašą?:“ 

5.  – patvirtinkite. 

 ⇨ Failo su lauko duomenimis pavadinimas išnyksta iš lentelės. 

14.4 Pervažiavimų šalinimas 

Jūs galite šalinti visų įrašytų laukų pervažiavimus. Kiti lauko duomenys [➙ 88] 

nepašalinami. 

Šį žingsnį Jūs galite atlikti, pavyzdžiui, sezono pabaigoje. 
 

1. Atverkite langą „Atmintinė“. 

2.  – paspauskite. 
 ⇨ Pasirodo langas „Įkelti įrašą“. 

3.  – pažymėkite pageidaujamą lauką. 

4.  – paspauskite. 

5. Pasirodo langas „Duomenų priežiūra“. 

6.  – spustelėkite „Šalinti pervažiavimus“. 
 ⇨ Pasirodo šis pranešimas: „Visi apdirbimo plotai bus pašalinti! Tęsti!“? 

7.  – patvirtinkite. 
  

Veiksmai 

Veiksmai 
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15 Darbas kartu su kitomis programomis 

 
 

15.1 Darbas kartu su programa „ISOBUS-TC“ 

Jūs galite „TRACK-Leader“ naudoti kartu su programa „ISOBUS-TC“. 
 

 ▪ Jums nereikia su „TRACK-Leader“ įkelti arba importuoti lauko duomenų. Kai 
paleidžiate užduotį „ISOBUS-TC“, visi lauko duomenys tiesiogiai perduodami į 
„TRACK-Leader“. 

 ▪ Jūs galite dirbti pagal programos žemėlapius, kurie yra integruoti į užduotį. 
 

 
Norėdami naudoti abi programas, atkreipkite dėmesį į tai: 

Užduotį visada paleiskite programoje „ISOBUS-TC“, jei dirbate su „TRACK-
Leader“. 

Darbo kartu su „ISOBUS-TC“ aktyvinimas ir pasyvinimas 

Jei nenorite naudoti programos „ISOBUS-TC“, pasyvinkite ISO XML užduočių 
vykdymą: 

1. Atverkite programą „ISOBUS-TC“ 

2. Atverkite langą „Nuostatos“: 

 

3. Sukonfigūruokite parametrą „Dirbti su ISO XML?“. 

4. Paleiskite terminalą iš naujo. 
 

15.2 Darbas kartu su darbo kompiuteriais 

Jei prie terminalo yra prijungtas ISOBUS darbo kompiuteris, Jūs galite naudoti 
visas „TRACK-Leader“ programas. 

„TRACK-Leader“ tuo metu perima visus prijungto žemės ūkio padargo parametrus 
iš ISOBUS darbo kompiuterio. 

Pavyzdžiui: 
 ▪ darbinį plotį 
 ▪ dalinių pločių skaičių 
 ▪ žemės ūkio padargo geometriją 

Darbo kompiuteris iš „TRACK-Leader“ gauna šią informaciją: 
 ▪ dalinių pločių įjungimo ir išjungimo komandas („SECTION-Control“) 

  

Privalumai 

Svarbu 
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16 Automatinė dalinių pločių valdymo sistema „Section 

 Control“           

 Pagrindai 

„SECTION-Control“ 

Modulio tipas: papildomas modulis. 

Su „SECTION-Control“ Jūs galite prijungtam darbo kompiuteriui nurodyti, kurias 
žemės ūkio padargo dalis jis turi išjungti, kad dirbtų be persidengimų. Tai, 
pavyzdžiui, gali būti lauko purkštuvo daliniai pločiai. 

 

Norėdami naudoti šį modulį, turite išpildyti šiuos reikalavimus: 
 ▪ Turi būti aktyvintas papildinys „TRACK-Leader“. 
 ▪ Turi būti aktyvinta „TRACK-Leader“ licencija. 
 ▪ Turi būti aktyvinta „SECTION-Control“ licencija. 
 ▪ Terminalas turi būti prijungtas prie ISOBUS darbo kompiuterio, kurį palaiko 

„SECTION-Control“. 
 ▪ ISOBUS darbo kompiuterius turi būti sukonfigūruotas. 

 

Po aktyvinimo Jūs gaunate šias funkcijas: 
 ▪ GPS paremtas dalinių pločių perjungimas. 
 

16.1 „SECTION-Control“ konfigūravimas 

Šiame konfigūravimo žingsnyje Jūs sukonfigūruosite dalinių pločių perjungimą savo 
ISOBUS darbo kompiuteryje. 

Programa atpažįsta kiekvieną ISOBUS darbo kompiuterį pagal jo ISO ID, ir 
kiekvienam sukuria individualų profilį. Taip Jūs galite savo sėjamajai sukonfigūruoti 
visiškai kitus parametrus, nei savo purkštuvui. 

 

 � Parametras „SECTION-Control“ meniu „Bendrosios“ yra aktyvintas. 

1. Atverkite langą „SECTION-Control“: 

| SECTION-Control 
 ⇨ Pasirodo sąrašas su profiliais ISOBUS darbo kompiuterių, kurie kada nors 

buvo prijungti prie terminalo. Visada, kai prijungiate naują ISOBUS darbo 
kompiuterį prie terminalo, sukuriamas naujas profilis. 

2.  – rankenėle spustelėkite ISOBUS darbo kompiuterį, kuriam norite 
sukonfigūruoti „SECTION-Control“. Prijungtas darbo kompiuteris yra 
pažymėtas žaliu tašku. 
 ⇨ Pasirodo sąrašas su nustatytais parametrais. 

3. Nustatykite parametrus. Tolesniuose puslapiuose rasite jų paaiškinimą. 
  

Reikalavimai 

Funkcijos 

Veiksmai 
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16.2 „SECTION-Control“ parametrai 

Persidengimo laipsnis 

Persidengimo laipsnis apdirbant pleišto formos plotą. 

Nustatytam „Persidengimo laipsniui“ išoriniuose daliniuose pločiuose turi įtakos 
parametras „Leistinasis persidengimo nuokrypis“. 

  

 

0% persidengimo laipsnis 50% persidengimo 
laipsnis 

100% persidengimo 
laipsnis 

  

Galimos vertės: 
 ▪ 0% – kiekvienas dalinis plotis, paliekant apdirbtą plotą, įjungiamas tik tada, kai 

visiškai palieka plotą. Pervažiuojant apdirbtą plotą, dalinis plotis išjungiamas tik 
tada, kai dalinis plotis yra 1% virš apdirbto ploto. 

 ▪ 50% – kiekvienas dalinis plotis, paliekant apdirbtą plotą, įjungiamas tik tada, kai 
50% palieka plotą. Pervažiuojant apdirbtą plotą, dalinis plotis išjungiamas tik 
tada, kai dalinis plotis yra 50% virš apdirbto ploto. Esant 50% „Persidengimo 
laipsniui“, „Leistinasis persidengimo nuokrypis“ įtakos neturi. 

 ▪ 100% – kiekvienas dalinis plotis, paliekant apdirbtą plotą, įjungiamas iš karto, 
kai 1% palieka plotą. Pervažiuojant apdirbtą plotą, dalinis plotis išjungiamas tik 
tada, kai dalinis plotis yra 100% virš apdirbto ploto. 

Leistinasis persidengimo nuokrypis 

Šį parametrą naudokite tam, kad nustatytumėte leistiną persidengimą. Išoriniai 
daliniai pločiai perjungiami tik tada, kai persidengimas yra didesnis, nei šio 
parametro vertė. 

„Leistinasis persidengimo nuokrypis“ yra taikomas tik išoriniam kairiajam ir 
dešiniajam daliniam pločiui. Visiems kitiems daliniams pločiams šis parametras 
neturi įtakos. 

Tolesniuose paveiksluose pavaizduota, kaip veikia parametras „Leistinasis 
persidengimo nuokrypis“, esant 0% „Persidengimo laipsniui“. Nustatytą leistinąjį 
persidengimo nuokrypį Jūs matote po paveikslais. 
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Leistinasis persidengimo nuokrypis, esant 0% persidengimo laipsniui – abiem atvejais buvo 
dirbama su 25 cm persidengimu. 

  

 

Leistinasis persidengimo nuokrypis 
0cm 

Šiuo atveju dalinis plotis išjungiamas 
iš karto. 

 

Leistinasis persidengimo nuokrypis 
30cm 

Šiuo atveju dalinis plotis 
neišjungiamas, kadangi dabartinis 
persidengimas yra mažesnis kaip 
30cm. 

  

Jei Jūs parametrą „Persidengimo laipsnis“ nustatėte 100%, parametras „Leistinasis 
persidengimo nuokrypis“ vaidina svarbų vaidmenį paliekant jau apdirbtą plotą. 
Pavyzdžiui, apsigręžiant jau apdirbtoje galulaukėje. 

 
Leistinasis persidengimo nuokrypis, esant 100% persidengimo laipsniui – abiem atvejais 
apdirbtas plotas buvo paliktas 25 cm. 

  

 

Leistinasis persidengimo nuokrypis 0 

Jei nors 1% dalinio pločio palieka jau 
apdirbtą plotą, įjungiamas visas 
dalinis plotis. 

 

Leistinasis persidengimo nuokrypis 
30cm 

Leistinasis persidengimo nuokrypis 
leidžia išvengti nereikalingų 
persidengimų. 

Dešinysis dalinis plotis įjungiamas tik 
tada, kai apdirbtas plotas paliekamas 
daugiau kaip 30cm. 

  

Galimos vertės: 
 ▪ Rekomendacija: Įveskite 30 cm kaip „Leistinąjį persidengimo nuokrypį“, jei 

naudojate GPS imtuvą A100. 
 ▪ Leistinasis nuokrypis 0 cm 

Išorinis dalinis plotis įjungiamas arba išjungiamas per kiekvieną pervažiuoto 
takelio pervažiavimą arba palikimą. 

 ▪ Kita vertė 
Išorinis dalinis plotis įjungiamas arba išjungiamas tuo atveju, jei persidengimas 
yra didesnis, nei vertė. 
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 ▪ Maksimali vertė 
Labiausiai išorinio dalinio pločio pusė. 

Lauko ribos leistinasis persidengimo nuokrypis 

Šį parametrą naudokite siekdami išvengti, kad daliniai pločiai ties lauko riba nebūtų 
perjungiami esant mažiausiam persidengimui. 

Parametras veikia kaip „Leistinasis persidengimo nuokrypis“, tačiau tik peržengus 
lauko ribą. 

Prieš keisdami atstumą įsitikinkite, kad tai esamoje situacijoje yra saugu aplinkos 
atžvilgiu. 

Persidengiantys purkštukai (EDS) 

Šį parametrą galima naudoti tik lauko purkštuvams su atskirų purkštukų perjungimo 
funkcija. Kitose sistemose jis visiškai nerodomas. 

Parametrą naudokite tam, kad nustatytumėte, kiek purkštukų turi dirbti su 
persidengimu. 

Atsako trukmė 

Yra du parametrai: 
 ▪ Atsako trukmė įjungiant 
 ▪ Atsako trukmė išjungiant 

Abiejuose parametruose turite įvesti, kiek laiko praeina, kol dalinio pločio vožtuvas 
sureaguoja į terminalo signalą. Taigi, atsako trukmė yra laikas, kuris praeina, kol 
susidaro (įjungiant) arba išnyksta (išjungiant) purkštuko atidarymo slėgis. 

Ši vertė yra reikalinga esant automatiniam dalinių pločių įjungimui ir išjungimui. Ji 
priklauso nuo dalinių pločių vožtuvų tipo. 

 

Jei lauko purkštuvo dalinis plotis važiuoja virš jau apdoroto ploto, jis turi būti iš 
karto išjungiamas. Tuo tikslu programinė įranga dalinio pločio vožtuvui siunčia 
išjungimo signalą. Tokiu būdu dalinio pločio vožtuve panaikinamas slėgis. Tol, kol 
iš purkštukų niekas nebeskleidžiama. Tai trunka apie 400 milisekundžių.  

Rezultatas yra tai, kad dalinis plotis 400 milisekundžių skleidžia su persidengimu. 

Siekiant tam užkirsti kelią, parametrą „Atsako trukmė išjungiant“ reikia nustatyti 400 
ms. Dabar signalas dalinio pločio vožtuvui bus siunčiamas 400 milisekundžių 
anksčiau. Tokiu būdu skleidimą galima nutraukti arba paleisti tiksliai teisingu 
momentu. 

Toliau pateikiamas paveikslas iliustruoja, kaip veikia atsako trukmė. Paveiksle 
pavaizduota reali elgsena, ne rodinys ekrane. 

Pavyzdys 
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Atsako trukmė išjungiant buvo nustatyta 0. Jei nustatyta vėlinimo trukmė yra per maža, 
tuomet bus skleidžiama su persidengimu. 

  

 

Šioje vietoje dalinio pločio vožtuvas 
gavo išjungimo signalą 

 

Šioje vietoje lauko purkštuvas nustojo 
skleisti. 

  

Galimos vertės: 
 ▪ „Atsako trukmė įjungiant“ 

Čia įveskite vėlinimą įjungiant dalinį plotį. 
pvz.: 

 – Elektromagnetinio vožtuvo armatūra 400 ms 

 – Elektromotorinė armatūra 1200 ms 

 ▪ „Atsako trukmė išjungiant“ 
Čia įveskite vėlinimą išjungiant dalinį plotį. 
pvz.: 

 – Elektromagnetinio vožtuvo armatūra 300 ms 

 – Elektromotorinė armatūra 1200 ms 

Mašinos modelis 

Šis parametras apsprendžia, kokiu būdu darbo juosta turi eiti paskui GPS imtuvo 
simbolį. 

Galimos vertės: 
 ▪ „Savaeigė“ 

Nuostata savaeigiams žemės ūkio padargams. 
 ▪ „Velkama“ 

Nuostata žemės ūkio padargams, velkamiems traktoriumi. 
 ▪ „Pasyvinta“ 

Nuostata primontuojamiems padargams. 

Ekrano šviesos juosta 

Ekrano šviesos juostos tipas. 

Galimos vertės: 
 ▪ „Pasyvinta“ 

Pasyvina ekrano šviesos juostą 
 ▪ „Grafinė“ 
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Aktyvina ekrano šviesos juostą grafiniu režimu 
 ▪ „Tekstiniu režimu“ 

Aktyvina ekrano šviesos juostą tekstiniu režimu 
 ▪ „SECTION-View“ 

Aktyvina „SECTION-View“ 
 

16.3 Atsako trukmės įjungiant ir atsako trukmės išjungiant kalibravimas 

Šis skyrius yra skirtas pažengusiems naudotojams, ir yra paaiškinamas pavyzdžiu 
imant lauko purkštuvo kalibravimą. 

Prieš skaitydami skyrių: 
 ▪ Išmokite, kaip valdyti terminalą. 
 ▪ Išmokite, kaip valdyti „SECTION-Control“. 

Parametrų „Atsako trukmė įjungiant“ ir „Atsako trukmė išjungiant“ standartinės 
vertės yra nustatytos darbui su dauguma lauko purkštuvų. 

 

Parametrus kalibruokite šiais atvejais: 
 ▪ Jei su „SECTION-Control“ naudojate kitą žemės ūkio padargą. 
 ▪ Jei žemės ūkio padargas, pervažiuojant jau apdirbtą plotą, persijungia per vėlai 

arba per anksti. 
 ▪ Jei žemės ūkio padargas, paliekant jau apdirbtą plotą, persijungia per vėlai 

arba per anksti. 

Tolesniuose skyriuose sužinosite, kaip kalibruoti parametrus. 

Skyriai ir pavyzdžiai buvo aprašyti lauko purkštuvo pavyzdžiu. Esant kitiems žemės 
ūkio padargams, turite atlikti analogiškus veiksmus. 

Kalibravimo fazės 

Kalibravimą sudaro kelios fazės: 

1. Kalibravimo parengimas 

2. Lauko pervažiavimas pirmąjį kartą 

3. Lauko pervažiavimas antrąjį kartą 

4. Skleidimo ribų pažymėjimas 

5. Korekcinės vertės apskaičiavimas 

6. Parametrų „Atsako trukmė įjungiant“ ir „Atsako trukmė išjungiant“ koregavimas 

Fazės tiksliau aprašomos tolesniuose skyriuose. 

Kalibravimo parengimas 

Jums reikės šių priemonių ir asmenų, kad atliktumėte kalibravimą: 
 ▪ Dviejų stebėtojų – dviejų asmenų, kurie ženklintų apdirbtus plotus kuoleliais. 
 ▪ Įrankių apdirbtų plotų ženklinimui: 

 – apie 200–300m atitvėrimo juostos 

 – 8 kuolelių ženklams ant lauko 

 ▪ Lauko purkštuvo su skaidrintu vandeniu bake. 

Kada kalibruoti? 
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Pirmasis pervažiavimas 

Šioje kalibravimo fazėje Jūs turite pervažiuoti lauką vienu takeliu. 

Toliau pateikiamas paveikslas rodo, kuriuos taškus Jūs turite paženklinti prieš ir po 
pervažiavimo. To instrukciją rasite po paveikslu. 

 
Pirmojo pervažiavimo rezultatas 

  

 

Kuoleliai 

Ženklina išorinius dalinių pločių galus 
prieš pervažiavimą 

 

Kuoleliai 

Ženklina išorinius dalinių pločių galus 
po pervažiavimo 

 

Atitvėrimo juosta tarp kuolelių 

Ženklina pervažiavimo ribas 

  

  
 

Taip apdirbsite lauką atsako trukmės kalibravimui: 

1. Paleiskite naują navigaciją su „SECTION-Control“. 

2. Pastatykite lauko purkštuvą pervažiavimo pradžioje. Pervažiavimas neturėtų 
išsidėstyti arti lauko ribos, kad turėtumėte pakankamai vietos antrajam 
pervažiavimui. 

3. Išskleiskite trauklių ir svirčių sistemą. 

4. Kuoleliais paženklinkite išorinių dalinių pločių galus. 

5. Važiuokite nuo 100 iki 200 metrų tiesiai, tuo metu skleisdami skaidrintą 
vandenį. 

6. Po 100–200 metrų sustabdykite ir išjunkite lauko purkštuvą. 

7. Įrašykite pervažiavimą į „TRACK-Leader“. Tokiu būdu galima kartoti 
kalibravimą. 

8. Kuoleliais paženklinkite išorinių dalinių pločių galus. 

9. Sujunkite kuolelius atitvėrimo juosta. Tokiu būdu yra paženklinamos 
pervažiavimo ribos ant lauko. 

10. Užfiksuokite atitvėrimo juostą ant dirvos akmenimis arba žemėmis. 

 ⇨ Jūs atlikote pirmąjį pervažiavimą ir paženklinote skleidimo ribas. 

Antrasis pervažiavimas 

Šioje fazėje Jūs turite, kaip ir per pirmąjį pervažiavimą, pervažiuotą plotą apdirbti 
90° kampu. 

  

Veiksmai 
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ATSARGIAI 

Sužalojimas važiuojančiu lauko purkštuvu 
Stebėtojus, kurie padeda per kalibravimą, gali užkabinti trauklių ir svirčių sistema. 

◦ Visiškai tiksliai instruktuokite stebėtojus. Paaiškinkite jiems pavojus. 

◦ Visada įsitikinkite, kad stebėtojai laikosi pakankamo atstumo nuo purkštuvo 
trauklių ir svirčių sistemos. 

◦ Nedelsdami sustabdykite purkštuvą, vos tik kuris nors stebėtojas atsiranda 
per arti purkštuvo. 

Šioje fazėje Jums reikia vieno arba dviejų kitų asmenų pagalbos. Šie asmenys 
stebės lauko purkštuvo važiavimą ir elgseną, ir ženklins skleidimo ribas. 

Tiksliai instruktuokite šiuos asmenis ir įspėkite juos apie galimus pavojus. 

Toliau pateikiamas paveikslas rodo, kur turi stovėti stebėtojai, ir ką pabaigoje Jūs 
turite pasiekti. 

 
2 pervažiavimas 

  

 

Pirmojo stebėtojo padėtis 
 

Ši linija žymi vietą, kurioje purkštukai 
pradeda purkšti, kai jis palieka 
apdirbtą plotą. 

 

Antrojo stebėtojo padėtis 
 

Ši linija žymi vietą, kurioje purkštukai 
nustoja purkšti, kai jis važiuoja ant 
apdirbto ploto. 

  
 

  Bakas yra pripildytas skaidrintu vandeniu. 

  Stebėtojai stovi saugiu atstumu nuo lauko purkštuvo trauklių ir svirčių sistemos. 

  Navigacija su pirmuoju pervažiavimu yra paleista. 

  „SECTION-Control“ veikia automatiniu režimu. 

1. Pastatykite lauko purkštuvą 90° kampu pervažiuoto ploto atžvilgiu, maždaug 
100m atstumu. 

2. Važiuokite pastoviu greičiu (pvz.: 8 km/h) per jau apdirbtą plotą. Tuo metu 
skleiskite vandenį. 

3. Stebėtojai turi stovėti ant pirma paženklintų pervažiavimo ribų saugiu atstumu 
nuo trauklių ir svirčių sistemos. 

4. Stebėtojai turi stebėti, kuriose vietose lauko purkštuvas nustoja ir pradeda 
purkšti, kai jis pervažiuoja jau pervažiuotą vietą. 

Veiksmai 
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 ⇨ Dabar Jūs žinote, kaip elgiasi lauko purkštuvas, pervažiuojant jau apdirbtą 
plotą. 

Kad gautumėte dar tikslesnius rezultatus, šį procesą galite pakartoti kelis kartus. 

Skleidimo ribų ženklinimas – parametrui „Atsako trukmė išjungiant“ 

Šioje fazėje Jūs turite paženklinti, kur Jūsų lauko purkštuvas nustoja skleisti, kai 
važiuoja ant apdirbto ploto. Taip pat Jūs turite nustatyti, kur jis ateityje turi nustoti 
skleisti. 

Tokiu būdu sužinosite, ar lauko purkštuvas išsijungia per vėlai, ar per anksti. 

Tolesniuose paveiksluose pavaizduota, kurias linijas turite paženklinti ant lauko, 
kad galėtumėte apskaičiuoti parametrą „Atsako trukmė išjungiant“. 

 
Linijos parametrui „Atsako trukmė išjungiant“. Kairėje: lauko purkštuvas išsijungia per vėlai. 
Dešinėje: lauko purkštuvas išsijungia per anksti. 

  

P Atstumas tarp pageidaujamos 
skleidimo linijos Z ir faktinės skleidimo 
linijos X 

X Faktinė skleidimo linija 

Čia lauko purkštuvas nustoja skleisti. 

Z Pageidaujama skleidimo linija 

Čia lauko purkštuvas turi nustoti 
skleisti. 

Kartu reiktų suplanuoti mažą 10cm 
persidengimą dėl slėgio panaikinimo 
trukmės. 

  

Abiem atvejais (kairėje ir dešinėje) parametras „Atsako trukmė išjungiant“ yra 
nustatytas neteisingai: 
 ▪ Kairėje: lauko purkštuvas išsijungia per vėlai. Reikia padidinti atsako trukmę. 
 ▪ Dešinėje: lauko purkštuvas išsijungia per anksti. Reikia sumažinti atsako 

trukmę. 
 

1. Palyginkite žymas ant lauko su brėžiniais. 

 ⇨ Dabar Jūs žinote, ar lauko purkštuvas išsijungia per vėlai, ar per anksti. 

Skleidimo ribų ženklinimas – parametrui „Atsako trukmė įjungiant“ 

Šioje fazėje Jūs turite paženklinti, kur Jūsų lauko purkštuvas pradeda skleisti, kai 
palieka apdirbtą plotą. Taip pat Jūs turite nustatyti, kur jis ateityje turi pradėti 
skleisti. 

Tokiu būdu sužinosite, ar lauko purkštuvas įsijungia per vėlai, ar per anksti. 

Tolesniuose paveiksluose pavaizduota, kurias linijas turite paženklinti ant lauko, 
kad galėtumėte apskaičiuoti parametrą „Atsako trukmė įjungiant“. 

Veiksmai 
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Linijos parametrui „Atsako trukmė įjungiant“. Kairėje: lauko purkštuvas įsijungia per vėlai. 
Dešinėje: lauko purkštuvas įsijungia per anksti. 

  

P Atstumas tarp pageidaujamos 
skleidimo linijos Z ir faktinės skleidimo 
linijos X 

X Faktinė skleidimo linija 

Čia lauko purkštuvas pradeda skleisti.

Z Pageidaujama skleidimo linija 

Čia lauko purkštuvas turi pradėti 
skleisti. 

Kartu reiktų suplanuoti mažą 10cm 
persidengimą dėl slėgio susidarymo 
trukmės. 

  

Abiem atvejais (kairėje ir dešinėje) parametras „Atsako trukmė įjungiant“ yra 
nustatytas neteisingai: 
 ▪ Kairėje: lauko purkštuvas įsijungia per vėlai. Reikia padidinti atsako trukmę. 
 ▪ Dešinėje: lauko purkštuvas įsijungia per anksti. Reikia sumažinti atsako trukmę. 

 

1. Palyginkite žymas ant lauko su brėžiniais. 

 ⇨ Dabar Jūs žinote, ar lauko purkštuvas įsijungia per vėlai, ar per anksti. 

Korekcinės vertės apskaičiavimas 

Paskutinėje fazėje Jūs nustatėte: 
 ▪ Kurį parametrą reikia keisti. 
 ▪ Ar reikia padidinti, ar sumažinti esamą atsako trukmę. 

Dabar Jūs turite apskaičiuoti, kiek milisekundžių keisite neteisingai nustatytą 
parametrą. 

Tuo tikslu turite apskaičiuoti vadinamąją korekcinę vertę. 

Kad apskaičiuotumėte korekcinę vertę, turite žinoti, koks buvo lauko purkštuvo 
greitis per pervažiavimą. Greitį reikia nurodyti cm/milisekundę. 

  

Veiksmai 
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Toliau pateikiamoje lentelėje rasite kai kuriuos greičius ir perskaičiavimą cm/ms: 
  

Greitis km/h Greitis cm/ms 

6 km/h 0,16 cm/ms 

8 km/h 0,22 cm/ms 

10 km/h 0,28 cm/ms 
  
 

Taip apskaičiuosite korekcinę vertę: 

1. [atstumas P] : [lauko purkštuvo greitis] = korekcinė vertė 

2. Šia verte reikia koreguoti šiuo metu nustatytą „Atsako trukmę įjungiant“ arba 
„Atsako trukmę išjungiant“. 

Atsako trukmės parametro keitimas 

Dabar Jūs turite priderinti parametrus „Atsako trukmė įjungiant“ ir „Atsako trukmė 
išjungiant“. 

 

1. Parametrą keiskite pagal nykščio taisyklę: 
- Jei lauko purkštuvas persijungia per vėlai, jam reikia daugiau laiko. Reikia 
padidinti atsako trukmę. 
- Jei lauko purkštuvas persijungia per anksti, jam reikia mažiau laiko. Reikia 
sumažinti atsako trukmę. 

2. Apskaičiuokite naują atsako trukmės parametro vertę. 
Atlikite šį žingsnį atskirai parametrams „Atsako trukmė įjungiant“ arba „Atsako 
trukmė išjungiant“. 
Jei lauko purkštuvas įsijungia arba išsijungia per vėlai:  
padidinkite esamą atsako trukmę korekcine verte. 
Jei lauko purkštuvas įsijungia arba išsijungia per anksti: 
sumažinkite esamą atsako trukmę korekcine verte 

 

Lauko purkštuvas važiavo 8 km/h greičiu. Tai atitinka 0,22 cm/ms. 

Po antrojo pervažiavimo buvo išmatuotas atstumas P. Jis buvo 80 cm. 

Šiuo metu nustatytas parametras „Atsako trukmė išjungiant“ yra 450 ms. 

Lauko purkštuvas, pervažiuojant apdirbtą plotą, buvo išjungtas per vėlai. Z taškas 
buvo prieš X tašką važiavimo krypties atžvilgiu. Linijos buvo kaip pažymėta toliau 
pateikiamame paveiksle: 

 
Pervažiuojant apdirbtą plotą, lauko purkštuvas išsijungė per vėlai 

  

Veiksmai 

Veiksmai 

Pavyzdys 
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1. Apskaičiuokite korekcinę vertę: 
[atstumas P] : [lauko purkštuvo greitis] = korekcinė vertė 
80 : 0,22 = 364 

2. Apskaičiuokite naują parametro „Atsako trukmė išjungiant“ vertę. 
Kadangi lauko purkštuvas išsijungia per vėlai, reikia padidinti „Atsako trukmę 
išjungiant“ korekcine verte: 
364 (korekcinė vertė) + 450 (nustatyta „Atsako trukmė išjungiant“) = 814 (nauja 
„Atsako trukmė išjungiant“) 

3. Įveskite 814 vertę ties parametru „Atsako trukmė išjungiant“. 
 

Lauko purkštuvas važiavo 8 km/h greičiu. Tai atitinka 0,22 cm/ms. 

Po antrojo pervažiavimo buvo išmatuotas atstumas P. Jis buvo 80 cm. 

Šiuo metu nustatytas parametras „Atsako trukmė išjungiant“ yra 450 ms. 

Lauko purkštuvas, pervažiuojant apdirbtą plotą, buvo išjungtas per anksti. Z taškas 
buvo už X taško važiavimo krypties atžvilgiu. Linijos buvo kaip pažymėta toliau 
pateikiamame paveiksle: 

 
Pervažiuojant apdirbtą plotą, lauko purkštuvas išsijungė per anksti 

1. Apskaičiuokite korekcinę vertę: 
[atstumas P] : [lauko purkštuvo greitis] = korekcinė vertė 
80 : 0,22 = 364 

2. Apskaičiuokite naują parametro „Atsako trukmė išjungiant“ vertę. 
Kadangi lauko purkštuvas įsijungia arba išsijungia per anksti, reikia sumažinti 
„Atsako trukmę išjungiant“ korekcine verte: 
450 (nustatyta „Atsako trukmė išjungiant“) - 364 (korekcinė vertė) = 86 (nauja 
„Atsako trukmė išjungiant“) 

3. Įveskite 86 vertę ties parametru „Atsako trukmė išjungiant“. 
 
  

Pavyzdys 
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17 „ISOBUS-TC“ užduočių vykdymas 
 

17.1 Pagrindai 
 

17.1.1 Apie „ISOBUS-TC“ 

Programa „ISOBUS-TC“ yra „Müller-Elektronik“ programa, kuri ISOBUS 
terminaluose sudaro sąsają tarp ISOBUS darbo kompiuterio, programos 
„SECTION-Control“ ir lauko registro. 

Su „ISOBUS-TC“ Jūs galite terminale atverti ir vykdyti visas užduotis, kurias 
suplanavote su savo lauko registru. 

Visą informaciją, kurią apima užduotis, „ISOBUS-TC“ perduoda specializuotoms 
terminalo programoms. Taip kiekviena programa daro tai, ką geriausiai moka: 
 ▪ Užduotyje įrašytas programos žemėlapis, lauko riba ir kita informacija apie 

konkretaus dalinio ploto darbus yra perduodama „TRACK-Leader“. Taip Jūs 
galite apdirbti lauką. 

 ▪ „ISOBUS-TC“ dokumentuoja darbų trukmę, dalyvaujančius asmenis ir 
naudojamas mašinas bei darbo priemones. 

 ▪ Po darbo „ISOBUS-TC“ įrašo visus darbo rezultatus į USB atmintinę, kad juos 
vėl galėtumėte atverti su lauko registru. 

Čia aprašyta versija palaiko šias funkcijas: 
 ▪ Užduočių kūrimas terminalu. 
 ▪ Užduočių, kurios buvo suplanuotos naudojant lauko registrą, stebėjimas ir 

atlikimas. 
 ▪ Programos žemėlapių perkėlimas iš užduoties į „TRACK-Leader“. 
 ▪ Išankstinių nuostatų persiuntimas į ISOBUS darbo kompiuterį. 
 ▪ Darbų atlikimo dokumentavimas. Dokumentuotų duomenų tipas priklauso nuo 

ISOBUS darbo kompiuterio tipo. 
 ▪ Pilnutinis užduočių duomenų įrašymas. 
 ▪ Pagrindinių duomenų kūrimas terminale. 

 

17.1.2 USB atmintinė 

USB atmintinė turi dvi funkcijas: 
 ▪ Ji yra skirta perduoti duomenis tarp lauko registro ir terminalo. 
 ▪ Ji atlieka atmintinės funkciją darbo metu. 

Visada atminkite: 
 ▪ USB atmintinė darbo metu visada turi būti įkišta. 
 ▪ USB atmintinėje turi būti aplankas „Taskdata“. [➙ 114]  

 ▪ Po darbo Jūs turite USB atmintinę atjungti, kad duomenys būtų įrašyti teisingai. 
[➙ 139] 

 ▪ Naudokite tik tas USB atmintines, kurios buvo pagamintos pagal pramonės 
standartą (pavyzdžiui, „Müller-Elektronik“). Jei naudosite kitas USB atmintines, 
gali atsirasti problemų su kontaktais arba įrašymo klaidų. Taip galima prarasti 
duomenis. 
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17.1.3 Nustatykite, kaip naudosite „ISOBUS-TC“ 

Pirmiausia Jūs turite nuspręsti, kaip naudosite programą „ISOBUS-TC“. Nuo šio 
nustatymo priklauso „ISOBUS-TC“ ir „TRACK-Leader“ valdymas. 

Yra du scenarijai, pagal kuriuos galite naudoti „ISOBUS-TC“. Parametru „Dirbti su ISO 
XML?“ Jūs nustatote, pagal kurį scenarijų Jūs dirbsite: 
 ▪ „Taip“ 

Pasirinkite šią nuostatą, jei užduotis kuriate savo kompiuteryje, arba jas norite 
kurti terminale. 
Šiuo atveju, prieš pradėdami darbą, visada turite paleisti užduotį. Tik taip veiks 
duomenų mainai tarp „ISOBUS-TC“, „TRACK-Leader“ ir ISOBUS darbo 
kompiuterio. 
Tam Jums reikia „ISOBUS-TC“ licencijos. 

 ▪ „Ne“ 
Pasirinkite šią nuostatą, jei nenaudojate užduočių. Vietoj to skleidimo normas 
įvedate tiesiai ISOBUS darbo kompiuteryje. 
Šiuo atveju „ISOBUS-TC“ dirba tik fone. Tam Jums nereikia licencijos. Taip pat 
Jūs galite praleisti tolesnius instrukcijos skyrius „ISOBUS-TC“ tema. 

Šioje instrukcijoje mes darome prielaidą, kad Jūs dirbate su ISO XML užduotimis. 
 

Taip pakeisite programos „ISOBUS-TC“ režimą: 

1. Atverkite langą „Nuostatos“: 

 | ISOBUS-TC |  
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 

 

2.  – pažymėkite ir spustelėkite eilutę „Dirbti su ISO XML?“. 
 ⇨ Kiekvienu spustelėjimu keičiasi režimas. 

3. Nustatykite pageidaujamą režimą. 

4.  – paleiskite terminalą iš naujo. 

 ⇨ Po paleidimo iš naujo nustatytas režimas yra aktyvintas. 
  

Veiksmai 
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17.1.4 Programos „ISOBUS-TC“ paleidimas 
 

1. Įkiškite tuščią USB atmintinę į terminalą. 

2. Atverkite programą „Pasirinkimo meniu“: 
 

 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 

 

3. Spustelėkite eilutę „ISOBUS-TC“. 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 

 ⇨ Programa „ISOBUS-TC“ yra paleista. 
  

Veiksmai 
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17.1.5 Valdymo elementai programoje „ISOBUS-TC“ 

Šiame skyriuje rasite visų funkcinių simbolių, kurie gali pasirodyti programoje 
„ISOBUS-TC“, apžvalgą. 

„ISOBUS-TC“ programa yra valdoma rankenėle ir funkciniais mygtukais. 
 
 

  

Funkcinis 
simbolis 

Reikšmė 

 

Lango „Užduoties duomenys“ atvėrimas – jei yra paleista užduotis. 

Lango „Užduočių sąrašas“ atvėrimas – jei nepaleista jokia užduotis. 

 

Atgal 

 

Lango „Nuostatos“ atvėrimas 

Nustatymas, kaip naudosite programą. 

 

USB atmintinės pašalinimas 

Pasirodo tik tada, kai USB atmintinėje yra aplankas „Taskdata“. 

 

Tuščios USB atmintinės parengimas programos „ISOBUS-TC“ 
naudojimui. 

USB atmintinėje sukuriamas aplankas „Taskdata“. 

 

Užduoties arba pagrindinių duomenų paieška 

 

Naujos užduoties sukūrimas 

 

Esamos užduoties kopijavimas 

Sustabdytos užduoties skaidymas 

 

Užduoties paleidimas 

 

Užduoties sustabdymas 

 

Patvirtinimas 

Užduoties duomenų įrašymas 

 

Darbuotojo pasirinkimas 

 

Darbuotojo pasyvinimas 

Valdymo elementai 
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Funkcinis 
simbolis 

Reikšmė 

 

Mašinos pasirinkimas 

 

Mašinos pasyvinimas 

 

Pripildyto kiekio įvedimas 

 

Ištuštinto kiekio įvedimas  

  
 
 

17.1.6 Ekrano struktūra programoje „ISOBUS-TC“ 

Programoje „ISOBUS-TC“ yra trys svarbūs langai, su kuriais turite susipažinti: 
 ▪ Pagrindinių duomenų langas [➙ 108] 
 ▪ Užduočių sąrašo langas [➙ 108] 
 ▪ Užduoties duomenų langas [➙ 110] 

Pagrindinių duomenų langas 

Pagrindinių duomenų langas yra pradinis programos „ISOBUS-TC“ langas. Iš šio 
lango pateksite į visus kitus langus. 

  

 

Iš šio simbolio atpažinsite langą „Pagrindiniai duomenys“. 

Simbolis yra viršutinėje lango srityje. 
  

 
Pagrindinių duomenų langas 

Pagrindinėje šio lango srityje Jūs matote aplankus, kuriuose yra duomenys iš lauko 
registro. 

Jei rankenėle judinsite žymeklį žemyn iki galo, pasirodys kiti aplankai su 
pagrindiniais duomenimis. 

Užduočių sąrašo langas 

Lange „Užduočių sąrašas“ yra visų USB atmintinėje esančių užduočių pavadinimai. 
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Iš šio simbolio atpažinsite langą „Užduočių sąrašas“.  

Simbolis yra viršutinėje lango srityje. 
  

 

 
Užduočių sąrašo langas 

Po užduočių sąrašu Jūs matote atitinkamos pažymėtos užduoties pagrindinę 
informaciją. 

Užduoties būseną atpažinsite iš simbolio, esančio prieš užduoties pavadinimą, 
spalvos. 

Užduotys, prieš kurių pavadinimą yra žvaigždutė, yra kitų užduočių kopijos. 

Tolesnėje lentelėje pateikiama simbolių, kuriais žymimi užduočių tipai, apžvalga. 

 

 

 
 
 

  

Simbolis Simbolio spalva Reikšmė 

 
šviesiai geltona Nepaleistos užduotys 

 
tamsiai geltona Pristabdytos užduotys 

 
žalia Paleistos užduotys 

 
raudona Sustabdytos užduotys 

  

Nepaleistos užduotys 

 

Nepaleistos užduotys yra tos užduotys, kurios yra USB atmintinėje, bet dar niekada 
nebuvo paleistos. 

Joms gali priklausyti šios užduotys: 
 ▪ Naujai sukurtos užduotys 
 ▪ Esamų užduočių kopijos – jei prieš užduoties pavadinimą yra žvaigždutė 

Simboliai 
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Pristabdytos užduotys 

 

Pristabdytos užduotys yra tos užduotys, kurios buvo pertrauktos, bet nebuvo 
atliktos. Užduotis pristabdoma automatiškai, jei ją vykdant paleidžiama kita 
užduotis. 

Paleistos užduotys 

 

Paleistos užduotys yra tos užduotys, kurios buvo paleistos ir šiuo metu yra 
vykdomos. 

Sustabdytos užduotys 

 

Sustabdytos užduotys yra tos užduotys, kurios buvo sustabdytos. Paprastai tai yra 
tos užduotys, kurios buvo atliktos. Programa visgi neturi galimybės patikrinti 
atlikimo užbaigtumą. 

Užduoties duomenų langas 

Lange „Užduoties duomenys“ rasite visą informaciją apie pasirinktą užduotį. 

Langas „Užduoties duomenys“ pasirodo tada, kai lange „Užduočių sąrašas“ 
pasirenkate arba sukuriate užduotį. 

  

 

Iš šių simbolių atpažinsite langą „Užduoties duomenys“. 

Simbolis yra viršutinėje lango srityje. 

 

Priklausomai nuo to, ar užduotis yra paleista, ar nauja, simbolio 
spalva gali keistis. 

Žalia – rodoma užduotis yra paleista. 

Geltona – rodoma užduotis nėra paleista. 
  

 
          Užduoties duomenų langas 
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Užduoties pavadinimas ir numeris 

Užduoties eilės numeris. 

TSK reiškia TASK, lietuviškai: 
užduotis 

 
Žymeklis 

Pažymi eilutę, kurią galima spustelėti 
rankenėle 

 
Užduoties vykdymo fazė 
Rodo, kurioje fazėje yra užduotis [➙ 

133]. 

 
Funkcinių simbolių sritis 

Simboliai, kuriuos galima aktyvinti 
šiame lange.  

 
Užduoties duomenų sritis 

Turi išsamią informaciją apie 
pasirinktą užduotį 

 
Skaitiklių sritis 

Pasirodo tik tada, kai paleidžiate 
užduotį. 

  

Užduoties duomenų srityje taip pat gali pasirodyti šis simbolis: 

 

Jis reiškia, kad užduoties duomenys taip pat turi numatytųjų verčių kortelę. 
Simbolis yra tik informacinio pobūdžio. 

 

17.1.7 Mašinos nuostatų eksportavimas lauko registrui 

Prieš tai, kai su lauko registru rengsite užduotį programai „ISOBUS-TC“, lauko 
registras turi žinoti unikalų darbo kompiuterio, kuris yra sumontuotas žemės ūkio 
mašinoje, numerį. 

Kad perkeltumėte šį numerį į lauko registrą, terminale turite sukurti tuščią užduotį. 
Tada šią užduotį turite atverti su lauko registru. 

 

Šį žingsnį Jūs turite atlikti šiais atvejais: 
 ▪ Prieš pirmąjį paleidimą. 
 ▪ Jei terminalą prijungiate prie naujos mašinos. 
 ▪ Jei darbo kompiuteryje keičiate mašinos parametrus. 

 

Šiame žingsnyje visi parametrai, kurie yra įrašyti žemės ūkio mašinos darbo 
kompiuteryje, yra įrašomi į XML failą. Šiems duomenims yra suteikiamas unikalus 
ID numeris. 

Unikalus ID numeris kartu yra prijungto darbo kompiuterio serijos numeris. Jį Jūs 
galite rasti programoje „Pasirinkimo meniu“. 

Šį žingsnį Jūs turite vieną kartą kartoti kiekvienai su ISOBUS suderinamai žemės 
ūkio mašinai. 

 

  Jūs prijungėte terminalą prie mašinos, kurią norite įtraukti į pagrindinius 
duomenis, darbo kompiuterio. 

  Jūs sukonfigūravote mašiną. 

1. Įkiškite tuščią USB atmintinę į terminalą. 

2. USB atmintinėje sukurkite aplanką „Taskdata“ [➙ 114] 

3. Sukurkite naują užduotį [➙ 115]. Šioje užduotyje Jums nereikia įvesti jokių 

užduoties duomenų.  

4. Paleiskite užduotį [➙ 127]. 

 ⇨ Pasirodo šis langas: 

Kada atlikti? 

Veikimo principas 

Veiksmai 
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5. Palaukite keletą minučių, kol pasirodys skaitikliai. 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 

6.  – sustabdykite užduotį. 

7.  – atverkite langą „Pagrindiniai duomenys“. 

8.  – įrašykite duomenis į USB atmintinę. 
 ⇨ Mašinos duomenys yra įrašomi USB atmintinėje, faile „Taskdata.xml“, 

aplanke „Taskdata“. 

9. Palaukite, kol bus įrašyti ir perskaityti duomenys. 

 ⇨ Funkcinis simbolis  išnyksta. 

10. Pašalinkite USB atmintinę iš terminalo. 

 ⇨ Jūs perkėlėte mašinos parametrus į USB atmintinę. 

Priklausomai nuo to, ar mašinos duomenis eksportuojate tam, kad sukurtumėte 
naują mašiną lauko registre, ar kad atnaujintumėte esamos mašinos parametrus, 
lauko registre turite atlikti kitokius veiksmus. 

Vadovaukitės savo lauko registro instrukcija. 
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NUORODA 

Jei mašiną lauko registre sukuriate daugiau kaip vieną kartą, vėliau „ISOBUS-TC“ 
gali atsirasti klaidų. 

◦ Kiekvieną mašiną lauko registre sukurkite tik vieną kartą. 
 

17.1.8 ISO XML pagrindinių duomenų priežiūra 

Pagrindiniai duomenys yra tokie duomenys, kuriais užpildote užduotis. Tai gali būti 
klientų pavardės, sklypai ar darbuotojų duomenys. 

Taip patenka pagrindiniai duomenys į USB atmintinę: 
 ▪ Iš lauko registro – Jūs galite pagrindinius duomenis kartu su užduotimi iš lauko 

registro įrašyti į USB atmintinę. Tokiu būdu Jūs galite terminale kurti naujas 
užduotis ir jas užpildyti esamais pagrindiniais duomenimis. 
Tačiau Jūs neturėtumėte terminale kurti jokių naujų pagrindinių duomenų. 
Naujus pagrindinius duomenis lauko registras gali ignoruoti ir perrašyti. 

 ▪ Jūs galite pagrindinius duomenis kurti terminale ir įrašyti į USB atmintinę. Šio 
metodo trūkumas yra tas, kad duomenų negalima perskaityti su kiekviena 
išorine programa. Taip pat jų negalima šalinti. 

  

 

NUORODA 

Nesuderinami lauko registrai 
Prieš pradėdami pagrindinių duomenų priežiūrą arba pasirinkimą, patikrinkite, ar 
Jūsų lauko registras gali importuoti užduotis su pakeistais duomenimis. 

Yra šios pagrindinių duomenų kategorijos: 
 ▪ Klientai 
 ▪ Ūkiai. Ūkį visada galima priskirti tik vienam klientui. 
 ▪ Padargai 
 ▪ Produktų grupės 
 ▪ Sklypai. Sklypą galima priskirti vienam klientui arba vienam ūkiui. 
 ▪ Darbuotojai 

Duomenys yra susieti hierarchiškai. Tai reiškia, kad ūkį visada turite priskirti 
klientui, sklypą – ūkiui ir klientui, ir t. t. 

 

Taip sukursite naujus pagrindinius duomenis terminale: 

1. Atverkite programą „ISOBUS-TC“. 

2. Pasirinkite aplanką su pagrindiniais duomenimis: „Sklypai“, „Ūkiai“, „Klientai“, 
„Darbuotojai“ arba „Produktai“. 

3.  – sukurkite naują duomenų rinkinį. 
 ⇨ Pasirodo forma. 

4. Užpildykite laukelius. Jūs nebegalėsite keisti duomenų, kai įrašysite įvestį. 

5.  – įrašykite įvestį. 
  

Veiksmai 



 

114 
 

 

17.2 1 žingsnis: Duomenų perkėlimas iš lauko registro į terminalą 

Jūs galite duomenis iš lauko registro į terminalą perkelti šiais būdais: 
 ▪ USB atmintine 

 

17.2.1 Duomenų perkėlimas USB atmintine 
 

  USB atmintinėje Jūs sukūrėte aplanką „Taskdata“. 

  Aplanke „Taskdata“ yra failas „Taskdata.xml“. 

1. Paleiskite programą „ISOBUS-TC“. 

 | ISOBUS-TC 

2. Įkiškite USB atmintinę į terminalą. 
 ⇨ Pasirodo šis pranešimas: 

„Kopijuojami užduočių duomenys!“ 

 ⇨ Automatiškai paleidžiama paskutinė vykdyta užduotis. 

17.2.2 Aplanko „Taskdata“ sukūrimas USB atmintinėje 

Aplanką „Taskdata“ Jūs turite sukurti šiais atvejais: 
 ▪ Jei aplanko dar nėra. 
 ▪ Jei norite eksportuoti mašinos nuostatas į lauko registrą. 

 

1. Įkiškite tuščią USB atmintinę į terminalą. 

2. Atverkite programą „ISOBUS-TC“: 
 |  ISOBUS-TC 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 
 

 ⇨ Jei šiame lange pasirodo šis funkcinis simbolis , tuomet aplankas 
jau yra sukurtas. 

3.  – paspauskite. 

4.  – paspauskite. 
 ⇨ USB atmintinėje sukuriamas aplankas „Taskdata“. 

Veiksmai 

Veiksmai 
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 ⇨ Lange „Pagrindiniai duomenys“ pasirodo funkcinis simbolis: 

  

 
 
 

17.3 2 žingsnis: Užduoties pasirinkimas vykdymui 

Prieš pradėdami darbą, pirmiausia turite pasirinkti, kurią užduotį norite vykdyti. 

Šiuo atveju Jūs turite šias galimybes: 
 ▪ Naujos užduoties sukūrimas terminale 
 ▪ Esamos užduoties tęsimas 

 

17.3.1 Naujos užduoties sukūrimas terminale 

Jūs galite naują užduotį sukurti tiesiai terminale. 

Jei užduotį sukuriate tiesiai terminale, jos Jums nereikia iš karto užpildyti užduoties 
duomenimis. Jūs galite užduotį įvykdyti, o lauko registre tik įvesti, ką ir kuriame 
lauke Jūs atlikote. 

Šiuo atveju Jūs turite šias galimybes: 
 ▪ Naujos užduoties sukūrimas terminale 
 ▪ Esamos užduoties kopijavimas ir kopijos sukūrimas kaip naujos užduoties 

Naujos užduoties sukūrimas 
 

1. Atverkite langą „Pagrindiniai duomenys“. 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 
  

Veiksmai 
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2. Spustelėkite eilutę „Užduotys“. 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 
Lange „Užduočių sąrašas“ gali pasirodyti jau sukurtos užduotys, kaip šiame 
paveiksle. 

3.  – sukurkite naują užduotį. 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 
 
 ⇨ Naujajai užduočiai terminalas suteikė pavadinimą iš esamos datos ir laiko. 

Užduotis dar nėra įrašyta. 
 ⇨ Jūs sukūrėte naują užduotį. 

Dabar Jūs turite šias galimybes: 
 ▪ Jūs galite užduotį užpildyti užduoties duomenimis. [➙ 122] 
 ▪ Jūs galite paleisti užduotį. [➙ 127] 
 ▪ Jūs galite įrašyti užduotį. [➙ 125] 

Užduoties kopijavimas 

Jums nereikia visada kurti naują užduotį. Daugeliu atvejų yra prasminga nukopijuoti 
esamą užduotį, ir kopiją sukurti kaip naują užduotį. 

Užduoties kopija turės visas pradinės užduoties lauko ribas ir programos 
žemėlapius, bet ją bus galima vykdyti iš naujo. 

 

1. Atverkite langą „Pagrindiniai duomenys“. 
  
Veiksmai 
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 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 

2. Spustelėkite eilutę „Užduotys“. 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 

3. Pažymėkite užduotį, kuri turi daugiausia panašumų su užduotimi, kurią norite 
sukurti. Užduotis negali būti paleista. 

4.  – sukurkite esamos užduoties kopiją. 
 ⇨ Pasirodo šis pranešimas: 

„Kopijuoti užduotį?“ 

5.  – patvirtinkite. 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 
 ⇨ Naujoji užduotis įtraukiama į sąrašą ir pažymima žvaigždute kaip kopija. 
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 ⇨ Jūs sukūrėte naują užduotį. 

Dabar Jūs turite šias galimybes: 
 ▪ Jūs galite paleisti nukopijuotą užduotį. [➙ 127] 

 

17.3.2 Esamos užduoties perėmimas 

Jūs galite vykdyti vieną iš užduočių, kurios rodomos lange „Užduočių sąrašas“. 

Užduotys gali būti tiesiai iš lauko registro, kurios paprastai yra įrašytos į USB 
atmintinę. 

Šiuo atveju Jūs turite šias galimybes: 
 ▪ Esamos užduoties tęsimas 
 ▪ Paleistos užduoties skaidymas 

Užduoties tęsimas 
 

  Jūs nukopijavote duomenis iš lauko registro į USB atmintinę. 

  Jūs įkišote USB atmintinę į terminalą. 

1. Atverkite langą „Pagrindiniai duomenys“. 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 

2. Spustelėkite eilutę „Užduotys“. 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 
 ⇨ Sąraše yra USB atmintinėje įrašytų užduočių apžvalga. 

3. Spustelėkite pageidaujamą užduotį. 
Nesvarbu, kokiu simboliu pažymėta užduotis. Jūs galite tęsti bet kurią užduotį. 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 

Veiksmai 
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 ⇨ Užduoties duomenys jau yra užpildyti. Jų Jūs nebegalite keisti. 

Dabar galite skaityti šį skyrių: 
 ▪ 3 žingsnis: Užduoties duomenų įvedimas ir įrašymas [➙ 122] 
 ▪ Užduoties paleidimas [➙ 127] 

Paleistos užduoties skaidymas 

Šią funkciją naudokite šiuo atveju: 

Jūs jau vykdėte užduotį ir pervažiavote dalį lauko. Tačiau Jūs pastebėjote, kad 
lauko likutį norite apdirbti su kitu produktu, arba kad norite keisti koncentraciją. 

Paleistos užduoties produktų keisti nebegalite. Todėl užduotį turite skaidyti. 

Po skaidymo iš pradinės užduoties atsiranda dvi užduotys: 
 ▪ Įvykdyta užduoties dalis – išlieka pradinės užduoties pavadinimu. Joje yra visa 

informacija, kuri atsirado apdirbimo metu. 
 ▪ Neįvykdyta užduoties dalis – pasirodo sąraše kaip nauja užduotis. Šią užduotį 

Jūs galite toliau vykdyti. Užduotis turi visas lauko ribas ir lauko duomenis iš 
pradinės užduoties. 

 

1. Atverkite langą „Pagrindiniai duomenys“. 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 

2. Spustelėkite eilutę „Užduotys“. 
  

Veiksmai 
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 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 
 ⇨ Sąraše yra USB atmintinėje įrašytų užduočių apžvalga. 

3. Paleiskite pageidaujamą užduotį. Jūs galite kopijuoti tik paleistas užduotis. 

4.  – grįžkite į langą „Užduočių sąrašas“. 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 
 

Užduotis turi būti pažymėta šiuo simboliu: 

 – užduotis paleista 

5.  – skaidykite užduotį. 
 ⇨ Pasirodo šis pranešimas: 

„Skaidyti užduotį?“ 

6.  – patvirtinkite. 
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 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 
 

Užduočių sąrašo lange pasirodo nauja užduotis. Užduotis yra pažymėta 
žvaigždute. Ši užduotis yra neįvykdyta pradinės užduoties dalis. Joje yra 
visi pradinės užduoties duomenys. Svarbiausia, lauko ribos ir kliūtys iš 
„SECTION-Control“. 

 ⇨ Jūs suskaidėte užduotį ir sukūrėte kopiją. 

Dabar Jūs turite šias galimybes: 
 ▪ Jūs galite keisti šios užduoties numatytąsias vertes ir produktus. [➙ 123] 

Šia tema taip pat skaitykite 

  Numatytosios vertės ir mišinio pasirinkimas [➙ 123] 
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17.4 3 žingsnis: Užduoties duomenų įvedimas ir įrašymas 
 

17.4.1 Užduoties duomenų įvedimas 

Jūs galite įvesti tik tuos užduoties duomenis, kuriuos sukūrėte lauko registre ir 
įrašėte į savo USB atmintinę. 

Lauko registre sukurti užduoties duomenys yra įrašomi į šias kategorijas: 
  

Simbolis Kategorijos pavadinimas Komentaras 

 
Klientas  

 
Ūkis / įmonė  

 
Sklypas  

 
Atsakingas asmuo  

 
Darbuotojas Galima pasirinkti tik po 

užduoties paleidimo 

 
Mašina Galima pasirinkti tik po 

užduoties paleidimo 

 
Produktas ir numatytoji vertė  

 
Priemonė  

 
Pripildymas arba ištuštinimas  

  

Čia vartojami pavadinimai ne visada sutampa su kategorijų pavadinimais lauko 
registre. Taip yra todėl, kad pavadinimai kiekviename lauko registre gali būti 
skirtingi. 

Jei Jūs kurioje nors kategorijoje nesukūrėte jokių duomenų, pasirodo, pavyzdžiui, 
šis langas: 

 

Priklausomai nuo kategorijos, gali pasirodyti kitas perbrauktas simbolis. 

Kliento pasirinkimas 
 

1. Spustelėkite šią eilutę dvi sekundes: 

 
 ⇨ Pasirodo sąrašas su esamais klientais. 

2. Pasirinkite klientą iš sąrašo. 
 ⇨ Pasirinkto kliento pavardė pasirodo lange „Užduoties duomenys“. 

Veiksmai 
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 ⇨ Jūs priskyrėte užduotį klientui. 

Ūkio (įmonės) pasirinkimas 
 

1. Spustelėkite šią eilutę dvi sekundes: 

 
 ⇨ Pasirodo sąrašas su esamais ūkiais. 
 ⇨ Sąraše yra tik tie ūkiai, kurie priklauso pasirinktam klientui. 

2. Spustelėkite pageidaujamą ūkį. 
 ⇨ Pasirinktas ūkis pasirodo lange „Užduoties duomenys“. 

 ⇨ Jūs priskyrėte užduotį ūkiui. 

Sklypo pasirinkimas 
 

1. Spustelėkite šią eilutę dvi sekundes: 

 
 ⇨ Pasirodo sąrašas su esamais sklypais. 
 ⇨ Sąraše yra tik tie sklypai, kurie priklauso pasirinktam ūkiui. 

2. Pasirinkite pageidaujamą sklypą. 
 ⇨ Pasirinktas sklypas pasirodo lange „Užduoties duomenys“. 

 ⇨ Jūs priskyrėte užduotį sklypui. 

Atsakingo asmens pasirinkimas 
 

1. Spustelėkite šią eilutę dvi sekundes: 

 
 ⇨ Pasirodo sąrašas su esamais asmenimis. 

2. Pasirinkite pageidaujamą asmenį. 
 ⇨ Asmens pavardė pasirodo lange „Užduoties duomenys“. 

 ⇨ Jūs priskyrėte užduotį asmeniui. 

Numatytosios vertės ir mišinio pasirinkimas 
 

Lange Jūs matote šiuos simbolius: 
  

 
Mišinys 

Mišinio, kuris bus skleidžiamas, pavadinimas. 

 
Mašinos dalis 

Jei mašina turi daugiau kaip vieną baką arba dozavimo sistemą, čia Jūs 
galite numatytąją vertę priskirti mašinos daliai. 

 
Produktas 

Jei mišinį sudaro keli produktai, čia Jūs galite išvardyti atskirus 
produktus. 

  

Kiekvienam simboliui iš dešinės yra įvesties laukeliai, kuriuos galite pažymėti ir 
spustelėti žymekliu. 

Įvesties laukeliuose Jūs galite įvesti, kurį mišinį, kokiu kiekiu ir iš kokių produktų 
sudarytą norite skleisti. 

Veiksmai 

Veiksmai 

Veiksmai 

Simboliai 
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Programa nekontroliuoja, ar atskirų produktų kiekių suma sudaro numatytąją 
mišinio vertę. 

Toliau pateikiamas paveikslas rodo įvesties laukelių apžvalgą: 

 
Įvesties laukelių apžvalga 

  

 
Eilutė numatytajai vertei 

Šios vertės yra perduodamos į 
ISOBUS darbo kompiuterį. 

 
Produkto kiekis 

 
Mašinos dalis Matavimo vienetai 

 
Produktai 

Jei skleidžiamas produktas yra 
mišinys, šioje srityje Jūs galite įvesti, 
iš kokių produktų sudarytas mišinys. 

 
Produktų tipas 

 
Sritis antrajai numatytajai vertei   

  
 

  Užduotis yra paleista. 

1. Lange „Užduoties duomenys“ spustelėkite šią eilutę: 

 
 ⇨ Pasirodo sąrašas su numatytosiomis vertėmis. 

2. Spustelėkite pirmąjį laukelį šalia simbolio . 

3. Įveskite pirmąją numatytąją vertę. 

4. Dešinėje pasirinkite vienetus ir priemonę (pasirinktinai). 

5. Spustelėkite laukelį šalia šio simbolio:  
 ⇨ Pasirodo sąrašas su prijungtais ISOBUS darbo kompiuteriais. 

6. Pasirinkite darbo kompiuterį. 
 ⇨ Pasirodo sąrašas su mašinos dalimis, kurioms galite priskirti numatytąją 

vertę. Jų tipas ir pavadinimas priklauso nuo ISOBUS darbo kompiuterio. 

7.  – pasirinkite mašinos dalį, kuriai norite priskirti numatytąją vertę. 

 ⇨ Pasirodo sąrašas su numatytosiomis vertėmis. Dabar šalia simbolio  
pasirodo pasirinkta mašina. 

 ⇨ Jūs priskyrėte numatytąją vertę mašinos daliai. 

8. Pakartokite šiuos žingsnius kitai numatytajai vertei. Tam naudokite dar tuščius 
laukelius. 

9.  – patvirtinkite ir įrašykite įvestį. 

Veiksmai 
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 ⇨ ISOBUS darbo kompiuteris perima numatytąją vertę. 

Priemonė 
 

1. Spustelėkite šią eilutę dvi sekundes: 

 
 ⇨ Pasirodo sąrašas su esamomis priemonėmis. 

2. Pasirinkite priemonę. 

 ⇨ Pasirinkta priemonė pasirodo lange „Užduoties duomenys“. 
 

17.4.2 Užduoties duomenų rodymas 
 

Taip peržiūrėsite daugiau informacijos apie užduoties duomenis: 

  Užduoties duomenų langas yra atvertas. 

1. Trumpai spustelėkite eilutę su užduoties duomenimis: , , , . 
Tuo tikslu eilutė turi turėti kokius nors duomenis. 
 ⇨ Pasirodo forma su išsamia informacija. 

 

17.4.3 Užduoties duomenų įrašymas 

Užduotį Jūs galite įrašyti tik tuo atveju, jei lange „Užduoties duomenys“ yra 

funkcinis simbolis . 

Po įrašymo užduoties duomenų keisti nebegalima. 
 

  Jūs sukūrėte naują užduotį ir įvedėte užduoties duomenis. 

  Jūs esate šiame lange: 

 

 

1.  – įrašykite užduoties duomenis. Šis funkcinis simbolis pasirodo tik 
tada, kai įrašymas yra galimas. 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 

Veiksmai 

Veiksmai 

Veiksmai 
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Įrašyta užduotis pasirodo lange „Užduočių sąrašas“. Pavadinimą sudaro 
užduoties sukūrimo data ir laikas. 

 ⇨ Jūs įrašėte užduotį. 

Lange „Užduoties duomenys“ pasirodo nauji parametrai: 
 ▪ Mašina 
 ▪ Darbuotojas 

Šiuos parametrus galėsite keisti tik tada, kai paleisite užduotį. 
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17.5 4 žingsnis: Užduoties paleidimas 

Jūs galite paleisti bet kurią užduotį, nepriklausomai nuo jos būsenos. 
 

1. Atverkite langą „Užduočių sąrašas“. 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 
 

2. Spustelėkite pageidaujamą užduotį. 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 

3.  – paleiskite užduotį. 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 
 
 ⇨ Užduotis turi naują būseną: žalia – užduotis paleista. 

Veiksmai 
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 ⇨ Pasirodo šie funkciniai simboliai: 

 – sustabdykite užduotį. 
 

 ⇨ Jūs paleidote užduotį. 

Dabar Jūs turite šias galimybes: 
 ▪ Jūs galite pasirinkti mašinas. [➙ 128] 
 ▪ Jūs galite pasirinkti darbuotojus. [➙ 130] 
 ▪ Jūs galite sustabdyti užduotį. [➙ 137] 

 

17.5.1 Mašinos pasirinkimas 

Šiame žingsnyje Jūs turite pasirinkti mašinas ir padargus, kurie vykdys užduotį. 

Jūs galite įtraukti bet kokį skaičių mašinų ir padargų. 

Terminalas dokumentuoja įtrauktų mašinų darbo trukmę. 
 
 

  

 

Mašinos įtraukimas 

Pasyvintos mašinos aktyvinimas iš naujo (paspaudus ilgai) 

 

Mašinos pasyvinimas 

  
 

Mašinos gali būti aktyvintos arba pasyvintos. Terminalas tuo tarpu apskaičiuoja 
kiekvienai mašinai trukmę, per kurią mašina buvo aktyvinta.  

Iš simbolio prieš mašinos pavadinimą galite atpažinti, ar mašina yra aktyvinta, ar 
pasyvinta. 

  

 
Mašina yra pasyvinta 

(raudonas fonas) 

 
Mašina yra aktyvinta 

(žalias fonas) 

jokio 
simbolio 

Jei užduotį vykdote mašina, kuri nebuvo tam suplanuota, prieš 
mašinos pavadinimą nepasirodo joks simbolis. 

  
 

Taip pasirinksite mašiną iš sąrašo 

  Jūs paleidote užduotį. 

1. Lange „Užduoties duomenys“ spustelėkite šią eilutę: 

 
  

Valdymo elementai 

Simboliai 

Veiksmai 1 
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 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 
 
 ⇨ Lange yra sąrašas su visomis mašinomis, kurias priskyrėte šiai užduočiai. 

Jei užduotį vykdote priskirta mašina, tuomet rodoma mašina yra iš karto 
aktyvinama. Jei užduotį vykdote mašina, kuri nebuvo priskirta užduočiai, 
tuomet prieš mašinos pavadinimą nepasirodys joks simbolis. 

 ⇨ Jei šioje vietoje pasirodo mašina „ME_ISO_Spritze“, tai reiškia, kad savo 
lauko registre nesukūrėte jokios ISO mašinos. 

2.  – įtraukite mašinas. 
 ⇨ Pasirodo sąrašas su mašinomis ir padargais: 
 

 

3. Sąraše spustelėkite pageidaujamą mašiną arba padargą. 
Pavyzdžiui, traktorių, kuriuo vilksite purkštuvą.  
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
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 ⇨ Po mašinos pavadinimu galite rasti šią informaciją: 
- Esant aktyvioms mašinoms: aktyvinimo datą ir laiką 
- Esant pasyvintoms mašinoms: pasyvinimo datą ir laiką 

4. Įtraukite kitas mašinas arba padargus. 

 ⇨ Jūs pasirinkote mašiną. 
 

Taip aktyvinsite pasyvintą mašiną: 

1. Lange „Užduoties duomenys“ spustelėkite šią eilutę: 

 

2. Sąraše pažymėkite pasyvintą mašiną. 

3.  – paspauskite 3 sekundes. 
 ⇨ Mašina aktyvinama. 

 

17.5.2 Darbuotojo pasirinkimas 

Šiame žingsnyje Jūs turite pasirinkti darbuotojus, kurie vykdys užduotį. 

Jūs galite įtraukti bet kokį skaičių darbuotojų. 

Terminalas dokumentuoja įtrauktų darbuotojų darbo trukmę. 
 
 

  

 

Darbuotojo įtraukimas 

(pilka žvaigždutė šalia darbuotojo paveikslo) 

 

Darbuotojo pamainos baigimas 

(raudonas x šalia darbuotojo paveikslo) 
  
 

Darbuotojai gali būti aktyvinti arba pasyvinti. Terminalas tuo tarpu apskaičiuoja 
aktyvintų darbuotojų darbo trukmę. 

Iš simbolio šalia darbuotojo pavardės galite atpažinti, ar darbuotojas yra aktyvintas, 
ar pasyvintas. 

  

 
Darbuotojas yra pasyvintas 

(raudonas fonas) 

 
Darbuotojas yra aktyvintas 

(žalias fonas) 

jokio 
simboli
o 

Jokio simbolio nėra prieš užduočiai suplanuoto darbuotojo pavardę. 

  
 

  

Veiksmai 2 

Valdymo elementai 

Simboliai 
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Taip aktyvinsite darbuotoją: 

1. Lange „Užduoties duomenys“ spustelėkite šią eilutę: 

 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 
 

2. Sąraše pažymėkite suplanuoto arba pasyvinto darbuotojo pavardę. 

3.  – paspauskite 3 sekundes. 
 ⇨ Darbuotojas aktyvinamas. 

 

Taip aktyvinsite darbuotoją, kuris nebuvo numatytas užduočiai: 

1. Lange „Užduoties duomenys“ spustelėkite šią eilutę: 

 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 
 
Lange pasirodo suplanuoto darbuotojo pavardė. Tačiau šis darbuotojas dar 

nėra aktyvintas. 

2.  – įtraukite darbuotoją. 
 ⇨ Pasirodo sąrašas su esamų darbuotojų pavardėmis. 

  

Veiksmai 1 

Veiksmai 2 
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3. Spustelėkite pageidaujamą darbuotoją sąraše. 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 
 

Pasirinktas darbuotojas buvo įtrauktas ir aktyvintas. 
 ⇨ Po darbuotojo pavarde galite rasti šią informaciją: 

- Esant aktyviems darbuotojams: aktyvinimo datą ir laiką 
- Esant pasyvintiems darbuotojams: pasyvinimo datą ir laiką 

 ⇨ Jūs pasirinkote darbuotoją. 
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17.6 5 žingsnis: Programos „ISOBUS-TC“ naudojimas darbo metu 
 

17.6.1 Pamainos keitimo įvedimas 
 

1. Lange „Užduoties duomenys“ spustelėkite šią eilutę: 

 

2.  – baikite aktyvaus darbuotojo pamainą. 
 ⇨ Darbuotojo darbo trukmė nuo dabar nebedokumentuojama. 

3.  – įtraukite darbuotoją. 
 ⇨ Pasirodo sąrašas su esamų darbuotojų pavardėmis. 

Jei nepasirodo pageidaujamo darbuotojo pavardė, tai reiškia, kad jis dar 
nebuvo sukurtas lauko registre. 

4. Spustelėkite pageidaujamą darbuotoją sąraše. 
 ⇨ Darbuotojas įtraukiamas į užduotį. 
 ⇨ Skaitikliai pradeda dokumentuoti darbo trukmę. 

 ⇨ Jūs pasirinkote darbuotoją. 
 

17.6.2 Numatytosios vertės keitimas 
 

1. Lange „Užduoties duomenys“ spustelėkite šią eilutę: 

 

2. Spustelėkite pirmąjį laukelį šalia simbolio . 

3. Įveskite pageidaujamą numatytąją vertę. 

4.  – patvirtinkite ir įrašykite įvestį. 

 ⇨ Mašina perima numatytąją vertę. 
 

17.6.3 Užduoties vykdymo fazės pasirinkimas 

Nustatant užduoties vykdymo fazę, galima tiksliau apskaityti užduotis. 

Užduoties vykdymo fazę galima matyti lange „Užduoties duomenys“: 

Yra šios fazės: 
 ▪ Atvažiavimas 
 ▪ Pasirengimas 
 ▪ Darbo trukmė 
 ▪ Pertrauka 
 ▪ Remonto trukmė 

  

Veiksmai 

Veiksmai 
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1. Lange „Užduoties duomenys“ spustelėkite šią eilutę: 
TSK-(užduoties eilės numeris) 

 

 

 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 

2. Spustelėkite pageidaujamą užduoties vykdymo fazę. 

 ⇨ Naująją fazę galima matyti lange „Užduoties duomenys“.  
 

17.6.4 Skaitiklių analizė 

Kai paleidžiate užduotį, galite skleidimo metu analizuoti skaitiklį. 

Skaitiklis pasirodo lange „Užduoties duomenys“. 

 

 
Užduoties duomenų langas su skaitikliu 

Vertės skaitiklyje atnaujinami du ar tris kartus per minutę. 

Veiksmai 
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Kokie skaitikliai yra rodomi, priklauso nuo to, kuri mašina yra prijungta. 
 

17.6.5 Mašinos skaitiklių rodymas 
 

1. Atverkite langą „Užduoties duomenys“. 

2. Lange „Užduoties duomenys“ spustelėkite šią eilutę: 

 
 ⇨ Pasirodo langas su pasirinktomis mašinomis. 

3.  – spustelėkite pageidaujamą mašiną. 

 ⇨ Spustelėtos mašinos skaitikliai pasirodo lange „Užduoties duomenys“. 
 

17.6.6 Pripildymo ir ištuštinimo dokumentavimas 

ISO mašinose pripildymas ir ištuštinimas yra dokumentuojami automatiškai. 

Ne ISO mašinose pripildymus ir ištuštinimus Jūs galite dokumentuoti su programa 
„ISOBUS-TC“. 

 

Po išvežimo sunkvežimio svėrimo vairuotojas gali įvesti, kad pakrovė 20 tonų 
kukurūzų. 

 

Po 5000 litrų srutų išskleidimo su ne ISO srutovežiu vairuotojas gali įvesti išskleistą 
kiekį kaip „Ištuštinimą“. 

 
 

  

Funkcinis 
simbolis 

Funkcija 

 

Pripildyto kiekio įvedimas 

 

Ištuštinto kiekio įvedimas 

  
 

Taip dokumentuosite rezervuaro pripildymą arba ištuštinimą ne ISO mašinose: 

  Jūs paleidote užduotį. 

1. Atverkite langą „Užduoties duomenys“. 

2. Spustelėkite šią eilutę: 

 Pripildymas/ištuštinimas 
  

Veiksmai 

1 pavyzdys 

2 pavyzdys 

Valdymo elementai 

Veiksmai 



 

136 
 

 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 
 

3. Paspauskite pageidaujamą funkcinį mygtuką. 

 – įveskite pripildytą kiekį 

 – įveskite ištuštintą kiekį 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 
 
 ⇨ Iš simbolio viršutiniame kairiajame kampe atpažinsite, ar įvedate pripildytą 

kiekį, ar ištuštintą kiekį. 

4. Langą sudaro trys skiltys, kuriose galite įvesti duomenis: 
Kairiojoje skiltyje: įveskite kiekį. 
Vidurinėje skiltyje: įveskite vienetus.  
l = litrai 
t = tonos 
Dešiniojoje skiltyje: Iš sąrašo pasirinkite produktą, kuris buvo pripildomas arba 
ištuštinamas. 

5.  – užverkite langą. 

6. Pasirodo šis pranešimas: 
„Įrašyti pakeitimus?“ 

7. „Taip“ – patvirtinkite. 

 ⇨ Pasirodo langas „Užduoties duomenys“. 
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17.6.7 Programos „ISOBUS-TC“ užvėrimas 

Programą „ISOBUS-TC“ Jūs galite užverti kiekvienu momentu. Tai darant, 
užduotys nėra nei baigiamos, nei nutraukiamos. 

 

1.  – atverkite programą „Pasirinkimo meniu“. 
 ⇨ Pasirodo pasirinkimo meniu. 

2. Paleiskite pageidaujamą programą. 
 

17.7 6 žingsnis: Darbo sustabdymas 

Jūs galite kiekvienu momentu sustabdyti užduotį. Jūs turite patys nuspręsti, ar ši 
užduotis buvo įvykdyta iki galo, ar turi būti vykdoma toliau. 

Jei stabdote darbą, turite nuspręsti, kas turi nutikti su užduotimi. Priklausomai nuo 
to, ar užduotis buvo įvykdyta iki galo, ar turi būti vykdoma toliau, galite daryti tai: 
 ▪ sustabdyti užduotį 
 ▪ pristabdyti užduotį 

 

17.7.1 Užduoties sustabdymas 
 

1. Atverkite langą „Užduoties duomenys“. 

2.  – sustabdykite užduotį. 
 ⇨ Užduotis sustabdoma. 

 ⇨ Lange „Užduočių sąrašas“ užduotis pažymima raudonai. 
 

17.7.2 Užduoties pristabdymas 

Užduotį Jūs galite pristabdyti tada, kai turite pertraukti darbą, nors užduotis dar 
nėra baigta. 

Užduotis pristabdoma tik tuo atveju, jei paleidžiate kitą užduotį. 
 

  Jūs paleidote užduotį ir esate lange „Užduoties duomenys“: 

 

 
  

Veiksmai 

Veiksmai 

Veiksmai 



 

138 
 

1. Kol yra paleista Jūsų užduotis, atverkite langą „Užduočių sąrašas“. 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 
Aktyvi užduotis yra pažymėta žaliai. 

2. Spustelėkite bet kurią, geriausia, sustabdytą užduotį. 
 ⇨ Pasirodo šis langas: 
 

 

3.  – paleiskite užduotį. 
 ⇨ Aktyvi užduotis pristabdoma, pasirinkta užduotis paleidžiama. 

4.  – sustabdykite užduotį. 
 ⇨ Užduotis sustabdoma. 
 ⇨ Lange „Užduočių sąrašas“ pradinė užduotis pažymima geltonai. 
 

 

 ⇨ Pristabdyta užduotis dabar yra pažymėta geltonai. 
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17.8 7 žingsnis: Įvykdytų užduočių perkėlimas į lauko registrą 

Jei įvykdėte užduotį arba užduočių rinkinį, tuomet įvykdytas užduotis turite 
eksportuoti iš terminalo tolesniam apdorojimui ir analizei. 

Šiuo atveju Jūs turite šią galimybę: 
 ▪ Užduočių perkėlimas USB atmintine į lauko registrą 

 

Užduočių perkėlimas USB atmintine 
 

  Jūs baigėte visas užduotis. 

  Visos užduotys užduočių sąraše yra pažymėtos raudonai. 

1. Atverkite langą „Pagrindiniai duomenys“. 

2.  – įrašykite užduoties duomenis į USB atmintinę. 

 ⇨ Palaukite, kol išnyks simbolis  ir nustos mirksėti šviesos diodas 
USB atmintinėje. 

3. Pašalinkite USB atmintinę. 

4. Prijunkite USB atmintinę prie lauko kompiuterio. 

5. Su lauko registru importuokite ir apdorokite duomenis. 
 
 

17.9 Svarbūs failai USB atmintinėje 

Visi užduočių duomenys, lauko duomenys ir mašinos duomenys yra saugomi USB 
atmintinėje. Taip yra galimybė šiuos duomenis perkelti tarp terminalo ir lauko 
registro. 

Visi failai visada turi standartizuotus pavadinimus, kurių keisti negalima. 
 

Čia išvardyti failai gali būti skirtinguose aplankuose. 

TASKDATA.xml – failas, kuriame yra visi užduoties duomenys iš lauko registro. Jį 
lauko registras įrašo į lauko kompiuterio standųjį diską arba į USB atmintinę. 

Failas „Taskdata.xml“ negali būti didesnis kaip 2 MB. Per dideli failai gali sukelti 
problemų perkeliant duomenis ir labai stipriai sulėtinti terminalą. 

GRD{numeris}.bin – failas, kuriame yra programos žemėlapiai sklypui. Jei norite 
užduotis vykdyti su programos žemėlapiais, turite į terminalą perkelti taip pat ir šį 
failą. 

 

TaskData – aplankas, kuriame yra visos užduočių rinkinio užduotys, kurios šiuo 
metu yra vykdomos. 

Taip pat skaitykite skyrių: Aplanko „Taskdata“ sukūrimas USB atmintinėje 
[➙ 114] 

TaskData_work – aplankas, kuriame yra visos užduočių rinkinio užduotys, kurios 
šiuo metu yra vykdomos. 

Veiksmai 

Svarbūs failai: 

Svarbūs aplankai: 
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Aplankas sukuriamas automatiškai, kai tik įkišama USB atmintinė į terminalą. Jis 
pakeičia aplanką „Taskdata“ iki tol, kol užsakymo duomenys įrašomi į USB 
atmintinę. Taigi, kol paspaudžiamas funkcinis mygtukas . 
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18 Techninė priežiūra 
  

 

NUORODA 

Šiame gaminyje nėra techninės priežiūros reikalaujančių ar remontuojamų dalių! 
Neatsukinėkite korpuso! 

 

18.1 Terminalo priežiūra ir valymas 
 ▪ Mygtukus spaudykite savo pirštų galiukais. Venkite naudoti pirštų nagus. 
 ▪ Gaminį valykite tik minkšta, sudrėkinta šluoste. 
 ▪ Naudokite tik skaidrintą vandenį arba stiklo valiklį. 

 

18.2 Prietaiso šalinimas 
  

 

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

  
 

18.3 Programinės įrangos versijos tikrinimas 
 

1. Atverkite programą „Techninė priežiūra“: 

 | Techninė priežiūra 

2. Pasirodo šis langas: 

 

 

 

3. Programinės įrangos versiją rasite po ME logotipu. 
  

Veiksmai 
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18.4 Techniniai duomenys 
 

18.4.1 Terminalo techniniai duomenys 
  

Parametras Vertė 

Darbinė įtampa 10–30 V 

Darbinė temperatūra -20–+70 °C 

Sandėliavimo 
temperatūra 

-30–+80 °C 

Svoris 1,3 kg  

Matmenys (P × A × G) 220 × 210 × 95 mm  

Apsaugos klasė IP 54 pagal DIN 40050/15  

EMS Pagal ISO 14982 / PREN 55025  

ESD apsauga Pagal ISO 10605 

Imamoji galia Terminalo be GSM 
modemo ir be išorinių 
prietaisų. 

Paprastai: 0,4A esant 13,8V

Ekranas VGA TFT spalvinis ekranas; ekrano įstrižainė: 14,5 cm; 
raiška: 640×480 taškų 

Procesorius 32 bitų ARM920T iki 400MHz 

Darbinė atmintis 64 MB SDRAM 

Įkrovos „Flash“ 128 MB 

Vidinis laikrodis Su kondensatoriaus buferiu, išlaiko 2 savaites be 
išorinio elektros maitinimo. 

Klaviatūra 17 mygtukų ir rankenėlė. 

Išėjimai 2 × CAN  

1 × USB 1.1 

2 × RS232. Antrasis RS232 riboto funkcionalumo. 
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18.4.2 A jungties adatėlių priskirtys 

A jungtis yra ISO žemės ūkio mašinų sąsajos (CAN) 9 polių „D-Sub“ lizdas. 
  

Adatėlės 
Nr.: 

Signalas: Adatėlė
s Nr.: 

Signalas 

1 CAN_L 6 - Vin1 (GND)  

2 CAN_L1 7 CAN_H1 

3 CAN_GND1 8 CAN_EN_out2 

4 CAN_H 9 + Vin1 

5 CAN_EN_in   
  

Paaiškinimai: 

+Vin = įtampos šaltinis (+) 

-Vin = masė (-) 

1) 1 paženklinti signalai atitinka CiA priskirtis („CAN in Automation“). 

Abu signalai CAN_L ir CAN_L1 arba CAN_H ir CAN_H1 yra susieti viduje, ir yra 
skirti kursuoti CAN magistralės kilpoje.  

CAN_EN_in nustačius maitinimo potencialui (= +Vin), galima įjungti terminalą. 

Signalai „-Vin“ ir „CAN_GND“ yra tiesiogiai susieti su abiem kištukais, taigi, būtina 
išvengti potencialų skirtumų tarp šių abiejų lizdų adatėlių. 

2) Atitinka TBC_Pwr pagal ISO 11783. Kai terminalas įjungtas, ši adatėlė turi 
įtampą (maitinimo įtampa, atimant maždaug 1,2V). 

 

18.4.3 B jungties adatėlių priskirtys 

B jungties adatėlių priskirtys priklauso nuo terminalo aparatinės įrangos versijos. 
[➙ 14] 

Terminalai, kurių aparatinės įrangos versija nuo 3.0.0 

 
9 polių „D-Sub“ kištukas 

B jungtis yra 9 polių „D-Sub“ kištukas. 

Atlikus priskirtis, kištuką galima naudoti šiais tikslais: 
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Paskirtis Naudojamos adatėlės 

Kaip antroji CAN sąsaja 7, 9 

Kaip antroji nuoseklioji sąsaja 2, 3, 4, 5 

Kaip signalinis įėjimas dviems 
skaitmeniniams ir vienam analoginiam 
signalui. 

1, 5, 6, 8 

  

B jungties adatėlių priskirtys 
  

Adatėl
ės Nr.: 

Signalas: Adatėl
ės Nr.:

Signalas 

1 Rato jutiklis1 6 Darbo velenas2 

2 /RxD 7 CAN_H 

3 /TxD 8 Darbinės padėties jutiklis3 arba 

atbulinės eigos signalas 
važiavimo krypties nustatymui 

4 Įtampos šaltinis GPS imtuvui 
A1004 

9 CAN_L 

5 GND   
  

Paaiškinimai: 

1) Skaitmeninis įėjimas pagal: ISO 11786:1995, 5.2 skyrius 

2) Skaitmeninis įėjimas pagal: ISO 11786:1995, 5.3 skyrius 

3) Analoginis įėjimas pagal: ISO 11786:1995, 5.5 skyrius 

4) Adatėlė yra lygiagrečiai sujungta su C jungties 4 adatėle. Bendroji apkrova yra 
600mA. 
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18.4.4 C jungties adatėlių priskirtys 

C jungtis yra RS232 sąsaja 
  

 

 

ATSARGIAI 

Prietaiso pažeidimas dėl trumpojo jungimo 
C jungties 4 adatėlė turi įtampą. Įtampa priklauso nuo terminalo darbinės įtampos 
ir yra skirta „Müller-Elektronik“ DGPS imtuvo A100 maitinimui. 
Kitus GPS imtuvus prijungiant galima pažeisti. 
Prieš prijungdami kitą GPS imtuvą: 

◦ Patikrinkite, prie kokios įtampos prijungtas terminalas (12V arba 24V). 

◦ Patikrinkite GPS imtuvo adatėlių priskirtis. 

◦ Patikrinkite leistiną GPS imtuvo įtampą. 

◦ Palyginkite terminalo įtampą su leistina GPS imtuvo įtampa. 

◦ Palyginkite adatėlių priskirtis. 

◦ Prijunkite GPS imtuvą prie terminalo tik tuo atveju, jei nesiskiria abiejų 
prietaisų įtampos diapazonai ir adatėlių priskirtys. 
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C jungties adatėlių priskirtys 
  

Adatėlės Nr.: Signalas 

1 DCD 

2 /RxD 

3 /TxD 

4 Įtampos šaltinis GPS imtuvui A1001 

5 GND 

6 DSR 

7 RTS 

8 CTS 

9 RI (+5 V) 
  

Paaiškinimai: 

1) Adatėlė yra lygiagrečiai sujungta su B jungties 4 adatėle. Bendroji apkrova yra 
600mA. 

Kai terminalas įjungtas, tuomet jis tiekia srovę prietaisams, kurie yra prijungti 
kištuku RS232. Įtampa ties kištuku RS232 priklauso nuo terminalo darbinės 
įtampos. 

Jei terminalas yra prijungtas prie 12 voltų akumuliatoriaus, tuomet jis perduoda 
maždaug 11,3 voltų prijungtam prietaisui. 

Jei terminalas yra prijungtas prie 24 voltų akumuliatoriaus, tuomet jis perduoda 
maždaug 23,3 voltų prijungtam prietaisui. 

GPS imtuvo naudojimui yra reikalingi tik RxD, TxD ir GND signalai. 
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19 Užrašams 





HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1   -   DE-92421 Schwandorf
Tel.: +49 9431 7143-0   -   Fax: +49 9431 41364
E-Mail: info@horsch.com   -   Internet: www.horsch.com

Visi duomenys ir paveikslėliai yra panašūs ir neturi būti identiški.
Gamintojas pasilieka teisę į konstrukcinius pakeitimus. 
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