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1. Įvadas

1.1 Pratarmė
Prieš mašinos paleidimą atidžiai perskaitykite 
eksploatacijos instrukciją ir jos laikykitės. Taip 
išvengsite pavojų, sumažinsite remonto išlaidas 
ir prastovas, padidinsite savo mašinos patikimu-
mą ir eksploatacijos trukmę. Laikykitės saugos 
nuorodų! 

Už žalą ir veikimo sutrikimus, atsirandančius 
dėl eksploatacijos instrukcijos nesilaikymo, 
HORSCH neatsako.

Ši eksploatacijos instrukcija Jums turi padėti 
susipažinti su Jūsų mašina ir išnaudoti paskirtį 
atitinkančias eksploatacijos galimybes. 

Eksploatacijos instrukciją privalo perskaityti ir 
taikyti kiekvienas asmuo, kuriam yra pavesta 
dirbti prie arba su mašina, pvz., per:

• eksploataciją (įskaitant parengimą, sutrikimų 
šalinimą darbo eigoje, priežiūrą)

• techninę priežiūrą (tikrinimą)
• transportavimą

Tobulinimo tikslu pasiliekama teisė keisti pa-
veikslus bei techninius ir svorių duomenis, 
pateikiamus šioje eksploatacijos instrukcijoje.

Šioje eksploatacijos instrukcijoje esantys pa-
veikslai vaizduoja skirtingas padargo modifika-
cijas ir įvairius įrangos variantus.

1.2 Nuorodos dėl 
vaizdavimo
Įspėjamosios nuorodos
Eksploatacijos instrukcijoje skiriamos trys skir-
tingos įspėjamosios nuorodos.

Naudojami šie signaliniai žodžiai su įspėja-
muoju simboliu:

PAVOJUS

Žymi pavojų, kurio pasekmės yra mirtis arba 
sunkus sužalojimas, jei jo nebus išvengta.

ĮSPĖJIMAS

Žymi pavojų, kurio galimos pasekmės yra 
mirtis arba sunkus sužalojimas, jei jo nebus 
išvengta.

ATSARGIAI

Žymi pavojų, kurio galimos pasekmės yra su-
žalojimai, jei jo nebus išvengta.

Perskaitykite visas šioje eksploatacijos instruk-
cijoje esančias įspėjamąsias nuorodas!  

Instrukcijos

 NUORODA
žymi svarbias nuorodas.

Veiksmų instrukcijos yra nurodomos strėlytėmis: 

 ¾ ...

 ¾ Laikykitės nurodymų eilės tvarkos. Arba nuro-
dymai gali būti sunumeruoti.

Apibūdinimai dešinėje, kairėje, priekyje ir gale galioja 
važiavimo krypties atžvilgiu.
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2. Mašinos funkcijų ir 
valdymo aprašymas
HORSCH LEEB mašinas galima valdyti ir kon-
troliuoti su ISOBUS suderinamu terminalu.

Ši eksploatacijos instrukcija galioja šioms HORSCH 
LEEB mašinoms augalų apsaugos srityje: 

• velkamajam lauko purkštuvui LT 
• savaeigiam lauko purkštuvui PT 330/350

Standartiškai mašinos turi šiuos terminalus:
• LT: „Touch 800“
• PT 330/350: „Topcon X30“

Įjungus terminalus, pasirodo pagrindinis purkš-
tuvo valdymo puslapis.

Ši eksploatacijos instrukcija galioja programinės 
įrangos versijai 1.0 ir mašinoms su CCS Pro įran-
ga. Aukštesnėse programinės įrangos versijose 
gali būti pakeitimų arba papildomų funkcijų.

2.1 Meniu valdymo 
struktūra

 ¾ Aktyvios funkcijos yra pažymėtos žaliu kva-
dratu    dešinėje virš simbolio.

 ¾ Trumpai bakstelėjus rodmenį arba mygtuką, 
galima aktyvinti arba pasyvinti funkcijas.

 ¾ Įvairiuose submeniu galima atlikti papildomus 
nustatymus. Jie yra pasiekiami bakstelėjus 
atitinkamą funkciją pagrindiniame meniu.

 ¾ Paspaudus rodyklę   , galima grįžti į ati-
tinkamą ankstesnį puslapį.

 ¾ Bakstelėjus meniu bei submeniu funkcijas, 
aplink laukelį pasirodo įvesties rėmelis.

2.2 Meniu valdymo 
apžvalga

F
F

Pagrindinis purkštuvo puslapis
 ¾ Purškimo įj. / išj.
 ¾ Cirkuliacija
 ¾ Trauklių ir svirčių sistemos 
skleidimas

 ¾ Valymas
 ¾ Apšvietimas
 ¾ Automatinis vairavimo režimas
 ¾ Maišymo mechanizmas
 ¾ Trauklių ir svirčių sistemos 
valdymas

 ¾ Lašų dydis
 ¾ Diagnostika / nuostatai
 ¾ Ploto skaitiklis
 ¾ Išeiga
 ¾ Purškimo slėgis
 ¾ Greitis
 ¾ Purškiamo mišinio bakas
 ¾ Gėlojo vandens bakas
 ¾ Purkštukų profilis
 ¾ Daliniai pločiai

Tik esant PT 330/350:

Vežtuvas
 ¾ Diagnostika
 ¾ Nuostatai
 ¾ Programavimas
 ¾ Nuo prieigos apsaugota sritis
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3. Pagrindinis valdymo terminalas
Grafinėje naudotojo sąsajoje yra rodomi esami nuostatai ir matavimų vertės, esant purškimo režimui. 
Derinimus galima atlikti liečiamuoju ekranu, rankenėle arba mygtukais.

 NUORODA
 ¾ Nepakeičia bazinės mašinos eksploatacijos instrukcijos!
 ¾ Laikykitės bazinės mašinos eksploatacijos instrukcijoje pateikiamų saugos ir įspėjamųjų nuorodų!
 ¾ Visada būtina vežtis eksploatacijos instrukciją!
 ¾ Operatoriai privalo prieš mašinos naudojimą būti iki galo perskaitę ir supratę eksploatacijos 
instrukciją!

ĮSPĖJIMAS

Nelaimingų atsitikimų pavojus arba mašinos apvirtimas dėl nevaldomų judesių. Per transportinius 
važiavimus visada išjunkite galinės ašies vairavimo funkciją.

 NUORODA
 ¾ Mašina, naudojant laukuose, yra valdoma pagrindiniame puslapyje (darbiniame lange) ir jo 
submeniu.

 ¾ Submeniu yra ties tam tikromis darbinio lango funkcijomis.
 ¾ Priklausomai nuo mašinos įrangos, funkcijų pagrindiniame ir submeniu gali nebūti.

3.1 LT ir PT 330/350 purkštuvo kėbulo pagrindinis puslapis

Pagrindiniame puslapyje yra pateikiamos svarbiausios purškimo režimo funkcijos ir nuostatai. 
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Cirkuliacijos įjungimas arba išjungimas.

Purškimo įjungimas arba išjungimas.

Vairavimo mechanizmo perjungimas gatvės arba lauko režimui (pasirinktis).

Maišymo mechanizmas
 ¾ Bakstelėjus simbolį arba mygtuką, galima įjungti maišymo mechanizmą ir 
nustatyti 3 intensyvumo pakopas. Kiekvienu bakstelėjimu maišymo me-
chanizmas perjungiamas viena pakopa aukščiau. Kad išjungti maišymo 
mechanizmą, reikia perjungti visas pakopas. Pasiekus aukščiausią pakopą, 
dar kartą bakstelėjus, maišymo mechanizmas pasyvinamas. Žaliasis kva-
dratas užgęsta.

Trauklių ir svirčių sistemos valdymo įjungimas arba išjungimas.
 ¾ Trauklių ir svirčių sistemos valdymo nuostatus žr. 3.2.1

Diagnostika / nuostatai / informacija
 ¾ Submeniu žr. 3.2.14

Lašų dydžio nustatymas (pasirinktis)
 ¾ Kiekvienu laukelio bakstelėjimu nustatomas vienu vienetu didesnis lašų dydis.

Skleidimas
 ¾ Submeniu žr. 3.2.2

Valymas
 ¾ Submeniu žr. 3.2.3

Apšvietimo sistema (pasirinktis)
 ¾ Submeniu žr. 3.2.4
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Ploto skaitiklis
 ¾ Informacija apie apdirbtą plotą ir darbo laiką / eksploatacijos valandas
 ¾ Submeniu žr. 3.2.5

a b

c

Išeiga
(a)  Numatytoji išeiga
(b)  Faktinė išeiga
(c)  Numatytosios išeigos padidinimas / sumažinimas daugiafunkce rankena
Stulpelinė diagrama rodo faktinės išeigos nuokrypį nuo numatytosios išeigos 
(pilkas plotas).

 ¾ Paspauskite rodmenį, kad pritaikytumėte išeigos vertę. 
Tuomet reguliavimas vyksta per išeigą, o ne per purškimo slėgį. Kartu yra 
rodoma žalia žyma.

 ¾ Dar kartą paspauskite rodmenį, kad pakeistumėte numatytąją išeigą.
 ¾ Submeniu žr. 3.2.6

Purškimo slėgis
Esamo purškimo slėgio (faktinio slėgio) rodmuo.

 ¾ Paspauskite rodmenį, kad pritaikytumėte vertę kaip fiksuotą purškimo slėgį. 
Tuomet reguliavimas vyksta per fiksuotą purškimo slėgį, o ne per išeigą. 
Kartu yra rodoma žalia žyma.

 ¾ Dar kartą paspauskite rodmenį, kad pakeistumėte fiksuotą purškimo slėgį.
 ¾ Submeniu žr. 3.2.7

Raudoni stulpeliai rodo diapazonus (priklausomai nuo purkštukų automatinio 
režimo pasirinkimo), kurie neturi būti pasiekiami eksploatacijos metu.

Greitis
Esamo važiavimo greičio rodmuo.

 ¾ Bakstelėkite rodmenį, kad atvertumėte submeniu.
 ¾ Submeniu žr. 3.2.8

Raudoni stulpeliai rodo diapazonus (priklausomai nuo purkštukų automatinio 
režimo pasirinkimo), kurie neturi būti pasiekiami per purškimo režimą.

b c

a
35,75 9930

Purškiamo mišinio bakas
(a)  Esamas pripildymo lygis
(b)  Siekis ha (plotas)
(c)  Siekis m (atstumas)

 ¾ Bakstelėkite rodmenį, kad atvertumėte pildymo submeniu.
 ¾ Submeniu žr. 3.2.9

Gėlojo vandens bakas
Esamo pripildymo lygio rodmuo
Raudonas stulpelis rodo likusį mažiausią kiekį išorės valymui. 

 ¾ Bakstelėkite rodmenį, kad atvertumėte submeniu.
 ¾ Submeniu žr. 3.2.10
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Vairavimo mechanizmas (pasirinktis)
Vairuojamųjų ratų posūkio / vairavimo būsenos rodmuo

 ¾ Bakstelėkite rodmenį, kad atvertumėte vairavimo nuostatų submeniu.
 ¾ Submeniu žr. 3.2.11

a b

cd d

e

Purkštukų sąranka
(a)  Purkštuko vieta laisva; nesukonfigūruotas joks purkštukas arba vieta neįrengta
(b)  Purkštuko vieta įrengta ir sukonfigūruota (spalvotas stačiakampis)
(c)  Priskirti purkštukus aktyviam purkštukų profiliui (purškimo kūgis neužpildytas)
(d)  Naudoti esamus purkštukus (purškimo kūgis užpildytas)
(e)  „A“ :  Automatinis purkštukų profilio pasirinkimas (pasirinktis)
      „M“ :  Rankinis atskirų purkštukų pasirinkimas

 ¾ Bakstelėkite rodmenį, kad atvertumėte purkštukų sąrankos submeniu.
 ¾ Submeniu žr. 3.2.12

a b c

d

Dalinių pločių ir trauklių ir svirčių sistemos automa-
tinio režimo būsena
(a)  „M“: Rankinis trauklių ir svirčių sistemos valdymas
       „A“: Automatinis trauklių ir svirčių sistemos valdymas
(b)  Aukštis virš pasėlių
(c)  Iškėlimo aukščio galulaukėse priedas / kompensacija

 ¾ Bakstelėkite rodmenį, kad atvertumėte trauklių ir svirčių 
sistemos valdymo submeniu.

 ¾ Submeniu žr. 3.2.1
(d)  Atidaryti / uždaryti daliniai pločiai

 ¾ Bakstelėkite rodmenį, kad atvertumėte dalinių pločių 
submeniu.

 ¾ Submeniu žr. 3.2.13

Įspėjamieji pranešimai

Geltona Įspėjimas

Geltona Šiuo metu yra keli įspėjamieji pranešimai

Raudona Aliarmas

Raudona Šiuo metu yra keli aliarmai ir įspėjamieji pranešimai

Mėlyna Informacija

 NUORODA
Pasirinkus įspėjamąjį pranešimą, automatiškai patenkama į pranešimų atmintinę!

9



3.2 LT ir PT 330/350 purkštuvo kėbulo papuslapiai
 ¾ Kad atvertumėte papuslapius, bakstelėkite simbolį arba mygtuką.

3.2.1 Trauklių ir svirčių sistemos valdymas „BoomControl“
F

a

b c

d

e

(a)  Vidurinės dalies valdymo pasirinkimas 
(įj./išj.)

(b)  Aukštis virš pasėlių
(c)  Iškėlimo aukščio galulaukėse priedas/

kompensacija (pvz., išjungiant purkštuvą)
(d)  Rankinis trauklių ir svirčių sistemos val-

dymas
(e)  Automatinis trauklių ir svirčių sistemos 

valdymas

3.2.2 Skleidimas

 NUORODA
 ¾ Purškimo trauklių ir svirčių sistemą skleiskite tik ant lygių paviršių, kad išvengtumėte trauklių ir 
svirčių sistemos pažeidimų. 

 ¾ Prieš išskleisdami įsitikinkite, kad atidarytas transportavimo užraktas.
 ¾ Skleidimo proceso metu šlaito kompensatorius turi būti užrakintas.
 ¾ Prieš suskleidžiant trauklių ir svirčių sistemą visada reikia horizontaliai išlygiuoti. Priešingu atveju 
gali kilti sunkumų nustatyti trauklių ir svirčių sistemą į transportavimo padėtį ir užrakinti.

 ¾ Esant automatiškai nustatomam šlaito kompensatoriui, purškimo trauklių ir svirčių sistema prieš 
suskleidimą pati horizontaliai išsilygiuoja.

 ¾ Suskleidžiant šlaito kompensatorius užsirakina automatiškai.

ĮSPĖJIMAS

Susižalojimo pavojus skleidžiant bei keliant ir leidžiant purškimo trauklių ir svirčių sistemą! Proceso 
metu pavojaus zonoje draudžiama būti žmonėms!
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F

a

b

c

d

e

 ¾ Darbo proceso metu simbolį reikia bakstelėti 
ir laikyti.

(a)  Trauklių ir svirčių sistemos pakėlimas
(b)  Trauklių ir svirčių sistemos nuleidimas
(c)  Purškimo trauklių ir svirčių sistemos su-

skleidimas iki galo (įskaitant atrakinimą, 
pakėlimą, nuleidimą)

(d)  Purškimo trauklių ir svirčių sistemos iš-
skleidimas iki galo (įskaitant atrakinimą, 
pakėlimą, nuleidimą)

(e)  Dalinio skleidimo papuslapis

 NUORODA
Jei trauklių ir svirčių sistema vaizduojama raudonai, jos skleisti ne-
galima!

 ¾ Išanalizuokite gedimą (gedimų atmintinė)!

 ¾ Galimas rankinis (avarinis) trauklių ir svirčių sistemos skleidimas.

 ¾ Susisiekite su HORSCH LEEB klientų aptarnavimo tarnyba.
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 ¾ Trauklių ir svirčių sistemai esant iki galo su-
skleistai, o visiems užraktams uždarytiems, 
trauklių ir svirčių sistema šviečia žaliai. 
Pasirodo pranešimas „Skleidimo procesas 
sėkmingai baigtas“.

 ¾ Skleidimo proceso metu trauklių ir svirčių 
sistema šviečia geltonai.

 ¾ Trauklių ir svirčių sistemai esant iki galo iš-
skleistai, o visiems užraktams uždarytiems, 
trauklių ir svirčių sistema šviečia žaliai. 
Pasirodo pranešimas „Skleidimo procesas 
sėkmingai baigtas“.
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F
a

(a)  Atverkite dalinio skleidimo papuslapį.

d

e

h
f

a

c

d

e

m

i

k

l
g b

Žalios varnelės žymi pasirinktus segmentus.
 ¾ Kad pasirinktumėte, pasirinkite atitinkamus 
segmentus.

 ¾ Darbo proceso metu simbolį reikia bakste-
lėti ir laikyti.

(a)  Kairioji sąvara
(b)  Vidurinė dalis
(c)  Dešinioji sąvara
(d)  Išorinio lenkimo pakėlimas / nuleidimas         

(pasirinktis)
(e)  Vidinių sąvarų pakėlimas/nuleidimas
(f)  Svyravimo blokatoriaus aktyvinimas
(g)  Šlaito kompensatoriaus dešinėje pasukimas
(h)  Šlaito kompensatoriaus kairėje pasukimas
(i)  Pasirinktų segmentų suskleidimas
(k)  Pasirinktų segmentų išskleidimas
(l)  Išorinių sąvarų suskleidimas
(m)  Išorinių sąvarų išskleidimas

 ¾ Sąvarų poras (vidines, vidurines, išorines 
sąvaras) galima skleisti tik vienu metu, kad 
nesukurti vienpusio svorio poslinkio!

 NUORODA
Prieš važiavimus keliais būtina valdymo terminale ir mašinoje patikrinti, ar teisinga purškimo trauklių 
ir svirčių sistemos transportavimo padėtis!
Būtina įsitikinti, kad šlaito kompensatorius ir trauklių ir svirčių sistema nepriekaištingai užrakinti! 
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3.2.3 Valymas

 ¾ Pasirinkite reikiamus valymo procesus.

F

a b c

d e

(a)  Purškiamo mišinio skiedimas arba gėlojo 
vandens perpumpavimas į purškiamo 
mišinio baką.

(b)  Automatinis viso purkštuvo valymas
(c)  Plovimo programa
(d)  Trauklių ir svirčių sistemos valymas (da-

linis valymas)
(e)  Purkštukų išpūtimas oru. 

Išstumiami purškiamo mišinio arba drė-
gmės likučiai (pasirinktis).

3.2.3.1 Skiedimas / gėlojo vandens perpumpavimas

c

b

a

d

f
e

(a)  Esamas gėlojo vandens pripildymo lygis. 
Raudona žyma žymi mažiausią kiekį išo-
rės valymui.

(b)  Pasirinkite gėlojo vandens santykį purš-
kiamo mišinio atžvilgiu.

(c)  Skiedimo proceso progresas
(d)  Skiedimo paleidimas/sustabdymas. Pro-

ceso pabaigoje žalias rodmuo užgęsta.
(e)  Purškiamo mišinio pripildymo lygis
(f)  Gėlojo vandens pripildymo lygis
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3.2.3.2 Automatinis valymas

b

e

o

n

af g h i k l

m

c
d

Stulpeliai po simboliais rodo valymo būseną.

(a)  Automatinio valymo paleidimas/sustab-
dymas. Proceso pabaigoje žalias rodmuo 
užgęsta.

(b)  Kraštinių ir briauninių purkštukų valymas
(c)  Purškiamo mišinio pripildymo lygis
(d)  Gėlojo vandens pripildymo lygis
(e)  Trauklių ir svirčių sistemos valymas
(f)  Greitojo pildymo čiaupo valymas
(g)  Filtro skalavimas
(h)  Maišymo mechanizmo valymas
(i)  Bako valymas
(k)  Išpurškimas
(l)  Nuolatinio vidaus valymo sistema (CCS)
(m)  Nustatoma išeiga
(n)  Nustatomas purškimo slėgis
(o)  Valymo slėgis

 ¾ Išpurškimą galima valdyti per išeigą arba 
purškimo slėgį. Nustatyta funkcija yra ro-
doma žaliu kvadratu.

 ¾ Jei valymo slėgis būtų nepakankamas, 
kitas žingsnis nebūtų vykdomas (jei reikia, 
traktoriuje padidinkite dyzelinio variklio 
sukimosi greitį).

3.2.3.3 Plovimo programa

d c

e f
b

a

g

h

(a)  Plovimo programos paleidimas/sustab-
dymas.
 ¾ Programą po kruopštaus valymo reikia 
vėl rankiniu būdu išjungti.

(b)  Įpylimo šliuzo valymo aktyvinimas
(c)  Įpylimo šliuzo valymo būsena
(d)  Trukmė nuo plovimo programos aktyvinimo
(e)  Esamo valymo ciklo būsenos rodmuo
(f)  Valymo ciklų skaičius nuo plovimo pro-

gramos aktyvinimo
(g)  Purškiamo mišinio pripildymo lygis
(h)  Gėlojo vandens pripildymo lygis
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3.2.3.4 Trauklių ir svirčių sistemos valymas (daliniai pločiai)

a

d e

b
c

f

Stulpeliai po simboliais rodo valymo būseną.

(a)  Trauklių ir svirčių sistemos valymo palei-
dimas/sustabdymas. Proceso pabaigoje 
žalias rodmuo užgęsta.

(b)  Purškiamo mišinio pripildymo lygis
(c)  Gėlojo vandens pripildymo lygis
(d)  Trauklių ir svirčių sistemos valymas
(e)  Trauklių ir svirčių sistemos cirkuliacija
(f)  Filtro skalavimas

 ¾ Esant per mažam gėlojo vandens bako 
tūriui, programa nepasileidžia.

3.2.3.5 Purkštukų išpūtimas (pasirinktis)

a
Keletą sekundžių per trauklių ir svirčių sistemą 
ir purkštukus yra pučiamas oras, kad pašalinti 
likusią drėgmę.
(a)  Išpūtimo paleidimas/sustabdymas.
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3.2.4 Apšvietimo sistema (pasirinktis)

F

a b

c d

Įvairių apšvietimo įtaisų įjungimas arba išjun-
gimas:
(a)  Darbinis apšvietimas
(b)  Švyturėlis
(c)  Trauklių ir svirčių sistemos apšvietimas
(d)  „NightLight“ 

 ¾ „NightLight“ galima nustatyti automati-
niam arba rankiniam režimui.

 ¾ Esant automatiniam režimui, išjungus 
purkštuvą galulaukėse, „NightLight“ 
taipogi išjungiamas.

ĮSPĖJIMAS

Nelaimingų atsitikimų pavojus dėl kitų eismo dalyvių akinimo!
Važiuojant keliais, privaloma išjungti darbinio apšvietimo įtaisus! 

3.2.5 Ploto skaitiklis

F

a

b

c

d

e

f

(a)  Apdirbtas plotas
(b)  Plotinis našumas (hektarai per valandą)
(c)  Darbo laikas
(d)  Eksploatacijos valandos
(e)  Bendrasis skaitiklis / visų užduočių sumos
(f)  Dienos skaitiklio atstata
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3.2.6 Išeiga

F

a

b

(a)  Išeiga litrais į hektarą
(b)  Išeigą valdo užduočių valdiklis programos 

žemėlapiais.

3.2.7 Purškimo slėgis

F

a (a)  Nustatomas purškimo slėgis [bar]
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3.2.8 Greitis

F

a

c

d e f

b

g

(a)  Leistinas minimalus greitis, esant purškimo 
režimui, priklausomai nuo purkštukų profilių

(b)  Leistinas maksimalus greitis, esant purš-
kimo režimui

(c)  Esamas greitis 
Raudoni stulpeliai rodo diapazonus (pri-
klausomai nuo purkštukų automatinio 
režimo pasirinkimo), kurie neturi būti pa-
siekiami eksploatacijos metu.

(d)  ISOBUS greitis
(e)  Transporto priemonės greitis pagal rato 

jutiklį
(f)  Imitavimo greitis

 ¾ Galima imituoti funkcijas, esant pasto-
viam įvestam greičiui.

(g)  Imituojamo greičio įvesties laukelis

 NUORODA
Imitavimo greitį taip pat galima naudoti kaip avarinę programą, jei negalima pasirinkti jokio kito 
greičio. Nuo greičio priklausomi apskaičiavimai atitinkamai remiasi tuo metu pasirinktu greičio 
šaltiniu. Jei yra naudojamas imitavimo greitis, taip pat ir darbo metu turi būti važiuojama tiksliai 
nustatytu greičiu. Priešingu atveju negalima bus teisingai pritaikyti išeigos!
Prieš aktyvinant imitavimo greitį, reikia pasyvinti galinės ašies vairavimo funkciją, kad negalėtų 
atsirasti jokių nenuspėjamų vairavimo judesių.
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3.2.9 Purškiamo mišinio bako pildymas

F

a
b

c

(a)  Purškiamo mišinio pripildymo lygis
(b)  Gėlojo vandens pripildymo lygis
(c)  Stulpelinė diagrama rodo esamą mišinio 

bako pripildymo lygį.

d e
f

g

h i

Pildymo kiekio įvedimas. Yra 4 galimybės:
(d)  Įvesti papildomą pildymo kiekį, kurio reikia prie mišinio bake 

tuo metu esančio tūrio.
(e)  Įvesti pageidaujamą pripildymo ribą

 ¾ Pasirinkite mygtuką (d) arba (e) ir įveskite kiekį įvesties 
laukelyje (f).

(g)  Yra valdoma pagal maksimalų galimą pildymo kiekį.
(h)  Į įvesties laukelį (i) įvesti dar apdirbtiną plotą hektarais 

(pildymo kiekio apskaičiavimas pagal žemiau rodomą, tuo 
metu nustatytą skleidžiamą kiekį litrais į hektarą).

Pripildymo lygio įspėjamoji riba
Pasiekus įvestą vertę, išvedama nuoroda.

Greitojo pildymo čiaupas
 ¾ Pildymo per greitojo pildymo čiaupą paleidimas.
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Įpylimo šliuzo aktyvinimas.

Maišymo mechanizmas
Purškiamo mišinio išmaišymas 3 skirtingomis intensyvumo 
pakopomis.

Papildomas siurbimas (rankinis)
 ¾ Bakstelėkite ir pagal pageidaujamą papildomo siurbimo 
trukmę laikykite nuspaustą papildomo siurbimo simbolį. Si-
urbiamoji žarna išsiurbiama.

Gėlojo vandens perpumpavimas
Gėlojo vandens perpumpavimas į purškiamo mišinio baką arba 
purškiamo mišinio skiedimas.

Sustabdymo mygtukas
 ¾ Paspauskite mygtuką, kad sustabdytumėte visas aktyvias 
pildymo funkcijas.

3.2.10 Gėlojo vandens bakas

F

a
b

c
d

(a)  Purškiamo mišinio pripildymo lygis
(b)  Gėlojo vandens pripildymo lygis
(c)  Stulpelinė diagrama rodo esamą gėlojo 

vandens bako pripildymo lygį.
(d)  Įveskite mažiausią kiekį išorės valymui. 

Šis kiekis nebus naudojamas per vidaus 
valymą.
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3.2.11 Vairavimo mechanizmas (tik esant LT) (pasirinktis)

ĮSPĖJIMAS

 ¾ Nelaimingų atsitikimų pavojus dėl mašinos apvirtimo! Esant „Automatiniam lauko režimui“, ma-
nevruoti ir važiuoti keliais yra draudžiama.

 ¾ Mašinos apvirtimo pavojus labai nelygiose vietovėse arba šlaituose, esant užsuktam vairavimo 
mechanizmui. Esant pakrautai mašinai, vairavimo mechanizmu nedarykite apsigręžimo manevrų 
galulaukėse dideliu greičiu!

 ¾ Sumažinkite greitį galulaukėse taip, kad galima būtų saugiai apsigręžti!

F

a b c

d e

f
g

h

i

k

l

(a)  Kelio režimas
(b)  Lauko režimas
(c)  Automatinis lauko režimas
(d)  Šlaito režimas su vairavimo korekcija ant 

šoninio šlaito (galima aktyvinti tik esant 
lauko režimui)

(e)  Apsigręžimo režimas:
Važiavimas atbuline eiga automatiškai 
aktyvina rankinį vairavimo režimą (vaira-
vimo mechanizmas centruojamas). Po to, 
važiuojant priekine eiga, grąžinamas auto-
matinis vairavimo režimas (galima aktyvinti 
tik esant automatiniam lauko režimui).

(f)  Vairavimo korekcijos rodmuo %
(g)  Maksimalaus galimo vairavimo kampo 

vairuojamųjų ratų posūkis %
(h)  Ašies judinimas rankiniu būdu į kairę 

išorėje
(i)  Ašies judinimas rankiniu būdu į dešinę 

išorėje
(k)  Rankinis ašies centravimas
(l)  Padargo geometrijos nuostatai

 ¾ Važiuojant šlaitais, galima vairavimo me-
chanizmu rankiniu būdu koreguoti mašinos 
krypimą iš kelio. Tai galima atlikti dau-
giafunkce rankena arba terminale mygtu-
kais „h“ ir „i“ (ašies judinimas rankiniu būdu 
į kairę/į dešinę išorėje).
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3.2.11.1 Padargo geometrija

a

b

(a)  Atstumas tarp velkančiosios transporto 
priemonės ašies vidurio ir prikabinimo taško
 ¾ Keičiant velkančiąją transporto priemo-
nę, visada reikia patikrinti šią vertę.

(b)  Purkštuvo tarpvėžė
 ¾ Pasikeitus tarpvėžei, čia reikia įrašyti 
esamą plotį. 

3.2.12 Purkštukų sąranka

Purkštukų sąrankoje galima atlikti šiuos nustatymus:

• Sumontuotų purkštukų įrašymas
• Purkštukų profilių nustatymas (pasirinktis)
• Purkštukų perjungimo (rankinis/automatinis) pasirinkimas (pasirinktis)

F
A

b a b

b a b

c

Sąrankos langas

Sąrankos lange yra rodomi purkštukų laikikliai 
su atskirais purkštukais.
(a)  Purkštuko vieta neįrengta
(b)  Purkštuko vieta įrengta ir sukonfigūruota: 

kvadratas atitinkamo purkštuko spalva
(c)  Purkštukas aktyvus: purškimo kūgis
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3.2.12.1 Sumontuotų purkštukų įrašymas

Viename purkštukų laikiklyje, priklausomai nuo modifikacijos, gali būti vietos iki 6 purkštukų (pa-
vyzdyje 4 purkštukai):

Purkštukų laikiklio išlygiavimas trauklių ir svirčių sistemoje

F

F
a

Fb

F
F

c

 ¾ Atverkite langą „common setting“.
 ¾ Pasirinkite purkštuko vietą (a). Pasirinkta 
vieta įrėminama.

 ¾ Bakstelėkite laukelį (b) ir sąraše pasirinkite 
naudojamą purkštuką (skersmuo ir spalva). 
Jei nėra sumontuotas joks purkštukas, 
pasirinkite „n/a“.

 ¾ Patvirtinkite pasirinkimą, paspausdami (c).
 ¾ Į laukelius (d) ir (e) įrašykite minimalius ir 
maksimalius leistinus purkštuko slėgius (f). 
Tuo tikslu vadovaukitės purkštuko duome-
nų lapu arba augalų apsaugos reglamentu.

d e

FfF F

24



3.2.12.2 Purkštukų profilių sukūrimas (pasirinktis)

„Purkštukų profiliu“ yra vadinamas tam tikras aktyvių purkštukų derinys. 
Galima sukurti iki 6 skirtingų purkštukų profilių. Tai darant, reikia nustatyti, kurie purkštukų profiliai 
bus naudojami per automatinį purkštukų perjungimą.

F

ab

c d

fe

a

 ¾ Pasirinkite langą „profile“ ir rodyklėmis (a) 
atverkite profilį.

 ¾ Bakstelėdami pasirinkite purkštukus, kurie 
profilyje turi būti aktyvūs (b). 
Esant aktyvintam purkštukui, laukelis yra 
rodomas įrašyto purkštuko spalva.

 ¾ Įveskite profilio slėgio diapazoną.
Slėgio diapazoną nulemia atskiri purkštukai:
Minimalus profilio slėgis atitinka slėgį 
purkštuko su didžiausiu leistinu minimaliu 
slėgiu (c).
Maksimalus profilio slėgis atitinka slėgį 
purkštuko su mažiausiu leistinu maksimaliu 
slėgiu (d).

 ¾ Nustatykite trauklių ir svirčių sistemos 
aukštį virš pasėlių (e). Pagal šią vertę yra 
valdoma, naudojant profilį.

 ¾ Aktyvinkite profilį laukelyje (f), jei jis turi 
būti naudojamas per automatinį purkštukų 
perjungimą.

 ¾ Jei reikia, rodyklėmis (a) atverkite ir sukur-
kite kitus profilius.

Slėgis

min.

maks.

Purkštukas 1

Purkštukas 2

Purkštukas 3

Purkštukas 4

Slėgio diapazonai 
Greta esančioje diagramoje yra pažymėti pa-
vyzdiniai atskirų purkštukų slėgio diapazonai 
(vertikalūs brūkšniai). 
Minimalus ir maksimalus profilio slėgis yra 
gaunamas iš šių slėgio diapazonų persiden-
gimo (žalias plotas).
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3.2.12.3 Režimo pasirinkimas

 ¾ Pasirinkite „A“, kuri reiškia automatinį 
purkštukų perjungimą, arba „M“, kuri reiškia 
rankinį purkštukų perjungimą. 

Automatinio purkštukų perjungimo naudojimo sąlygos:
Automatinį purkštukų perjungimą galima pasirinkti tik tuo atveju, jei persidengia aktyvintų purkštukų 
profilių greičio diapazonai:

F

b
c

a

Paveiksle yra vaizduojama, ar persidengia 
purkštukų profilių greičio diapazonai. 
Pasirinktinai gali būti rodomas jų skleidžiamų 
kiekių persidengimas (a).
Automatiniam purkštukų perjungimui aktyvinti 
profiliai yra rodomi žaliai, pasyvinti profiliai – 
raudonai. 
(b) Purkštukų profiliai nuo 1 iki 3: 

Persidengimas yra, profiliai aktyvinti 
automatiniam purkštukų perjungimui 

(c) Purkštukų profilis 4: 
Persidengimo nėra, profilis pasyvintas

Rankinis purkštukų perjungimas

 NUORODA
Esant rankiniam purkštukų perjungimui, yra aktyvūs tik bakstelėjimu pasirinkti purkštukai. Auto-
matinis perjungimas į kitus purkštukų profilius nevyksta.
Teisingą purkštukų pasirinkimą atitinkamam važiavimo greičiui ir skleidžiamiems kiekiams privalo 
užtikrinti operatorius!
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3.2.13 Daliniai pločiai

ĮSPĖJIMAS

Aplinkos tarša bei pavojus žmonėms ir gyvūnams dėl neplanuoto purškiamo mišinio skleidimo! 
Mišinį skleiskite tik lauko ribose!

F

Liečiamajame valdymo laukelyje galima akty-
vinti / pasyvinti atskirus dalinius pločius.

Atskirų dalinių pločių būsenos

Dalinis plotis aktyvus / purškia.

Dalinis plotis pasyvus / nepurškia.

Dalinis plotis rankiniu būdu užblokuo-
tas / nuolatinai pasyvintas.

Dalinis plotis rankiniu būdu užblokuo-
tas / esant „Section Control“ režimui, 
nuolatinai pasyvintas daugiafunkce 
rankena.

 ¾ Keisti bakstelėjus terminale arba 
ilgiau paspaudus daugiafunkcę 
rankeną.

a abb

(a)  Kraštinių purkštukų aktyvinimas arba 
pasyvinimas (pasirinktis).

(b)  Briauninių purkštukų aktyvinimas arba 
pasyvinimas (pasirinktis).
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3.2.14 Diagnostika / nuostatai / informacija

F

a b c

d e

Simboliais yra pasiekiamos įvairios sritys:

(a)  Diagnostika
(b)  Nuostatai
(c)  „Programuoti“: užprogramuoti, įrašyti 

jutiklio vertę
(d)  Rankinis skleidimas (avarinis skleidimas)
(e)  Prieiga prie apsaugotos srities

3.2.14.1 Diagnostika

F

a

b

c

d

(a)  Įėjimų signalai
(b)  Išėjimų signalai
(c)  Pranešimai
(d)  Esama versija

Simboliais yra pasiekiamos įvairios sritys.
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     Įėjimai / išėjimai

d e f

a b

c

(a)  Paieška pagal įėjimo/išėjimo pavadinimą 
arba komponento pavadinimą.

(b)  Didinamojo stiklo simbolis aktyvus: 
Paieškos funkcija (a) rastų įėjimų arba 
išėjimų rodymas.

Didinamojo stiklo funkcija pasyvi: 
Rodomi visi įėjimai arba išėjimai.

(c)  Prieiga prie apsaugotos srities
(d)  Komponento pavadinimas montavimo 

schemoje
(e)  Tuo metu darbo kompiuteryje esanti vertė
(f)  Įėjimo/išėjimo pavadinimas

Slenkant yra pasiekiami kiti puslapiai.

     Pranešimai

a

b

c

d f ge

Tuo metu atsiradusių gedimų pranešimų sąra-
šas yra pateikiamas chronologine eilės tvarka.

(a)  Esami pranešimai
(b)  Gedimų sąrašas 1
(c)  Gedimų sąrašas 2
(d)  Pranešimo kategorija (geltona = įspėja-

masis pranešimas, raudona = aliarmas, 
mėlyna = nuoroda)

(e)  Gedimo kodas
(f)  Atsiradimo momentas (laikas ir data)
(g)  Aiškinamasis tekstas
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     Versija

a

(a)  Rodo esamą mašinos programinę įrangą.
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3.2.14.2 Parametrų nuostatai

F

Fa

b

c

d

(a)  Purkštuvo kėbulo valdymo blokas
(b)  Purkštukų perjungimo valdymo blokas
(c)  Centrinė elektros sistema
(d)  „BoomControl“ valdymo blokas

Simboliais yra pasiekiamos įvairios sritys. 
Slenkant yra pasiekiami kiti puslapiai.

e

f (e)  Vandens vožtuvų valdymo blokas
(f)  Išorinis valdymo terminalas

 ¾ Visų nuostatų submeniu struktūra yra tokia pati (žr. purkštuvo kėbulo valdymo bloko pavyzdį).
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Purkštuvo kėbulo valdymo bloko submeniu

a b

c
d

e
f
g

h

i

k

(a)  Ieškoti pagal pavadinimą arba numerį.

(b)  Didinamojo stiklo simbolis aktyvus:
Paieškos funkcija (a) rastų pavadinimų 
arba numerių rodymas.

Didinamojo stiklo funkcija pasyvi: 
Rodomi visi pavadinimai arba numeriai.

(c)  Parametro numeris
(d)  Pavadinimas
(e)  Esama vertė
(f)  Senoji vertė
(g)  Standartinė vertė
(h)  Prieiga prie apsaugotos srities
(i)  Slinkti aukštyn
(k)  Slinkti žemyn

 NUORODA
 ¾ Submeniu nuostatų pakeitimus leidžiama atlikti tik HORSCH LEEB techninės priežiūros darbuo-
tojams! Dėl neteisingo parametrų nustatymo galimi mašinos pažeidimai!
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3.2.14.3 „Programavimo režimas“

F
F

ĮSPĖJIMAS

Dėmesio, paleidžiant hidraulines funkcijas, ga-
limi mašinos pažeidimai! Laikykitės naudojimo 
instrukcijos!

 ¾ Kad patekti į programavimo meniu, reikia 
patvirtinti įspėjimą, o kartu ir galimus mašinos 
pažeidimus!

Fa

b

c

d

e

„Programavimo režime“ yra užprogramuoja-
mos atskirų vykdiklių tikslinės padėtys.

(a)  Trauklių ir svirčių sistema
(b)  Svyravimo/sąvarų užraktas
(c)  Lygiagretainis, paketo užraktas
(d)  Amortizacija (pasirinktis)
(e)  Slinkti žemyn

Simboliais yra pasiekiamos įvairios sritys. 
Slenkant yra pasiekiami kiti puslapiai.

f
g

h

i

k

(f)  Slinkti aukštyn
(g)  Trauklių ir svirčių sistemos lenkimas
(h)  Bako pripildymo lygis
(i)  Greitis
(k)  Vairavimo mechanizmas

 ¾ Visų programavimo režimo submeniu struktūra yra tokia pati (žr. trauklių ir svirčių sistemos 
pavyzdį).

33



ĮSPĖJIMAS

Pavojai dėl suspaudimo, įtraukimo, pagavimo arba smūgio asmenims keliant arba leidžiant ir 
išskleidžiant / suskleidžiant trauklių ir svirčių sistemą per programavimo veiksmus.
Prižiūrėkite, kad žmonės išlaikytų pakankamą saugos atstumą nuo judančių mašinos dalių. Paša-
linkite asmenis iš mašinos pavojaus zonos.

Trauklių ir svirčių sistemos submeniu, esant programavimo režimui

a

b d ec

Pasirodo visų jutiklių sąrašas.

(a)  Prieiga prie apsaugotos srities
(b)  Komponento pavadinimas montavimo 

schemoje
(c)  Tuo metu „užprogramuota“ arba įrašyta vertė
(d)  Aiškinamasis tekstas
(e)  Esama vertė

 NUORODA
 ¾ Programavimo veiksmus leidžiama atlikti tik HORSCH LEEB techninės priežiūros darbuotojams!
 ¾ Komponentus užprogramavus neteisingai, galimi mašinos pažeidimai!
 ¾ Programavimo režimo prieiga ir aprašymas šioje eksploatacijos instrukcijoje yra pateikiami tik 
kaip pavyzdys.
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3.2.14.4 Rankinis skleidimas (avarinis skleidimas)

 NUORODA
 ¾ Purškimo trauklių ir svirčių sistemą skleiskite tik ant lygių paviršių, kad išvengtumėte trauklių ir 
svirčių sistemos pažeidimų.

 ¾ Prieš išskleisdami įsitikinkite, kad atidarytas transportavimo užraktas.
 ¾ Skleidimo proceso metu šlaito kompensatorius turi būti užrakintas.
 ¾ Prieš suskleidžiant trauklių ir svirčių sistemą visada reikia horizontaliai išlygiuoti. Priešingu atveju 
gali kilti sunkumų nustatyti trauklių ir svirčių sistemą į transportavimo padėtį ir užrakinti. 

 ¾ Esant automatiškai nustatomam šlaito kompensatoriui, purškimo trauklių ir svirčių sistema prieš 
suskleidimą pati horizontaliai išsilygiuoja.

 ¾ Suskleidžiant šlaito kompensatorius užsirakina automatiškai.
 ¾ Priklausomai nuo mašinos įrangos ir trauklių ir svirčių sistemos varianto, gali atkristi darbo 
žingsnių!

ĮSPĖJIMAS

Susižalojimo pavojus skleidžiant bei keliant ir leidžiant purškimo trauklių ir svirčių sistemą! Proceso 
metu pavojaus zonoje draudžiama būti žmonėms!

F

 ¾ Sugedus sistemai, galima rankiniu būdu 
pasirinkti ir atlikti atskirus purškimo trauklių 
ir svirčių sistemos skleidimo žingsnius.

F

ĮSPĖJIMAS

Dėmesio, paleidžiant hidraulines funkcijas, ga-
limi mašinos pažeidimai! Laikykitės naudojimo 
instrukcijos!

 ¾ Kad galima būtų atlikti avarinį skleidimą, reikia 
patvirtinti įspėjimą, o kartu ir galimus mašinos 
pažeidimus!

 NUORODA
 ¾ Prieš suskleidžiant / išskleidžiant, reikia horizontaliai išlygiuoti trauklių ir svirčių sistemą (žr. 
„Trauklių ir svirčių sistemos niveliavimas“).

 ¾ Išlygiavimą reikia atlikti atsižvelgiant į reikiamas funkcijas. Priklausomai nuo vidurinės dalies 
padėties ir trauklių ir svirčių sistemos lenkimo, ne visada per niveliavimo procesą galima išlaikyti 
eilės tvarką 1–6.

 ¾ Suskleidžiant / išskleidžiant, būtina išlaikyti numeracijos eilės tvarką. 
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a

b

c

d

e

e

f

g

f

g

Trauklių ir svirčių sistemos niveliavi-
mas

 ¾ Jei reikia niveliuoti / skleisti trauklių ir svirčių 
sistemos dalį, reikia pasirinkti atitinkamą 
funkciją. Po to reikia pasirinkti ir proceso 
metu laikyti simbolį (d), kad atlikti pasirinktą 
funkciją. Pasirinkta funkcija vėl sustabdo-
ma, kai tik nebespaudžiamas simbolis (d).

(a)  Trauklių ir svirčių sistemos niveliavimas, 
trauklių ir svirčių sistemos lenkimo pa-
kėlimas / nuleidimas, vidurinės dalies 
sukimas

(b)  Suskleidimas
(c)  Išskleidimas
(d)  Funkcijos paleidimas/sustabdymas
(e)  Vidurinės dalies kairėje / dešinėje sukimas
(f)  Sąvaros kairėje (3) / dešinėje (5) pakė-

limas
(g)  Sąvaros kairėje (4) / dešinėje (6) nulei-

dimas

 NUORODA
Atitinkamos funkcijos jutiklių vertės, priklausomai nuo laukiamos padėties pasiekimo, yra rodomos 
spalvotame fone.

balta Funkcija dar nebuvo aktyvinta

geltona Jutiklio vertė neteisinga / nepasiekta / nežinoma

žalia Pasiekta galinė padėtis

raudona Jutiklio vertė klaidinga / gediminė
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a

b
c

d

e

f

g

Išskleidimas
 ¾ Pavyzdyje 9 dalių trauklių ir svirčių sistema

(a)  Paketo užrakto atidarymas
 ¾ Patikrinkite, ar paketo užraktas iki galo 
atidarytas!

(b)  Lygiagretainio pakėlimas
(c)  Vidinių ir vidurinių sąvarų 1 išskleidimas

 ¾ Patikrinkite, ar vidinės ir vidurinės sąva-
ros 1 iki galo išskleistos!

(d)  Vidurinių sąvarų 2 išskleidimas
 ¾ Patikrinkite, ar vidurinės sąvaros 2 iki 
galo išskleistos!

(e)  Išorinių sąvarų išskleidimas
 ¾ Patikrinkite, ar išorinės sąvaros iki galo 
išskleistos!

(f)  Svyravimo blokatoriaus atidarymas ir trau-
klių ir svirčių sistemos užrakto uždarymas
 ¾ Patikrinkite, ar trauklių ir svirčių sistemos 
užraktas iki galo uždarytas, o svyravimo 
blokatorius iki galo atidarytas!

(g)  Lygiagretainio nuleidimas

a

b

c

d

e

f

g

Suskleidimas
 ¾ Pavyzdyje 9 dalių trauklių ir svirčių sistema

(a)  Lygiagretainio pakėlimas
(b)  Svyravimo blokatoriaus uždarymas ir trau-

klių ir svirčių sistemos užrakto atidarymas
 ¾ Patikrinkite, ar svyravimo blokatorius 
iki galo uždarytas, o trauklių ir svirčių 
sistemos užraktas iki galo atidarytas!

(c)  Išorinių sąvarų suskleidimas
 ¾ Patikrinkite, ar išorinės sąvaros iki galo 
suskleistos, o horizontalusis amortiza-
torius perstumtas iki galo į priekį!

(d)  Vidurinių sąvarų 2 suskleidimas
 ¾ Patikrinkite, ar vidurinės sąvaros 2 iki 
galo suskleistos!

(e)  Vidinių ir vidurinių sąvarų 1 suskleidimas
 ¾ Patikrinkite, ar vidinės ir vidurinės sąva-
ros 1 iki galo suskleistos!

(f)  Paketo užrakto uždarymas
 ¾ Patikrinkite, ar paketo užraktas iki galo 
uždarytas!

(g)  Lygiagretainio nuleidimas tiek, kad trauklių 
ir svirčių sistema būtų padėjimo padėtyje.
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 NUORODA
Prieš važiavimus keliais būtina valdymo terminale ir mašinoje patikrinti, ar teisinga purškimo trauklių 
ir svirčių sistemos transportavimo padėtis!
Būtina įsitikinti, kad šlaito kompensatorius ir trauklių ir svirčių sistema nepriekaištingai užrakinti!
.

3.2.14.5 Nuo prieigos apsaugota sritis

F

1258d5e

1258d5e

Statusanzeige des aktivierten Levels11

a b

1258d5e

9258d5e
c

Nuo prieigos apsaugotą sritį leidžiama naudoti 
tik techninės priežiūros darbuotojams!

(a)  Prieigos kodo įvesties laukelis
(b)  Prieigos kodas teisingas
(c)  Prieigos kodas neteisingas
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3.3 Vežtuvo diagnostika / nuostatai / informacija     
   (tik esant PT 330/350)

F

a b c

d

Simboliais yra pasiekiamos įvairios sritys:

(a)  Diagnostika
(b)  Nuostatai
(c)  „Programuoti“: užprogramuoti, įrašyti 

jutiklio vertę
(d)  Prieiga prie apsaugotos srities

3.3.1 Diagnostika

F

a

b

c

d

(a)  Įėjimų signalai
(b)  Išėjimų signalai
(c)  Pranešimai
(d)  Esama versija

Simboliais yra pasiekiamos įvairios sritys.
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     Įėjimai / išėjimai

g h i

a b

c

d

e

f

(a)  Paieška pagal įėjimo/išėjimo pavadinimą 
arba įėjimo/išėjimo numerį.

(b)  Didinamojo stiklo simbolis aktyvus:     

Paieškos funkcija (a) rastų įėjimų arba 
išėjimų rodymas.

Didinamojo stiklo funkcija pasyvi: 
Rodomi visi įėjimai arba išėjimai.

(c)  Prieiga prie apsaugotos srities
(d)  Slinkti aukštyn
(e)  Slinkti žemyn
(f)  Paleidimo/sustabdymo mygtukas
(g)  Komponento pavadinimas montavimo 

schemoje
(h)  Tuo metu darbo kompiuteryje esanti vertė
(i)  Įėjimo / išėjimo pavadinimas

     Pranešimai

a

b

c

d f ge

Tuo metu atsiradusių gedimų pranešimų sąra-
šas yra pateikiamas chronologine eilės tvarka.

(a)  Esami pranešimai
(b)  Gedimų sąrašas 1
(c)  Gedimų sąrašas 2
(d)  Pranešimo kategorija (geltona = įspėja-

masis pranešimas, raudona = aliarmas, 
mėlyna = nuoroda)

(e)  Gedimo kodas
(f)  Atsiradimo momentas (laikas ir data)
(g)  Aiškinamasis tekstas
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     Versija

a

(a)  Rodo esamą vežtuvo programinę įrangą.

3.3.2 Nuostatai

F

a

b

c

(a)  PT = vežtuvo valdymo blokas
(b)  Prietaisų skydas
(c)  Važiavimo pavara

Simboliais yra pasiekiamos įvairios sritys.

 ¾ Visų nuostatų submeniu struktūra yra tokia pati (žr. prietaisų skydo pavyzdį).
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Prietaisų skydo nuostatų submeniu

a b

c

d
e
f

g

(a)  Ieškoti pagal pavadinimą arba numerį.

(b)  Didinamojo stiklo simbolis aktyvus:     

Paieškos funkcija (a) rastų pavadinimų 
arba numerių rodymas.

Didinamojo stiklo funkcija pasyvi: 
Rodomi visi pavadinimai arba numeriai.

(c)  Parametro numeris
(d)  ECU egzempliorius
(e)  Esama vertė
(f)  Senoji vertė
(g)  Prieiga prie apsaugotos srities

 NUORODA
 ¾ Submeniu nuostatų pakeitimus leidžiama atlikti tik HORSCH LEEB techninės priežiūros darbuoto-
jams! Dėl neteisingo parametrų nustatymo galimi mašinos pažeidimai!
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3.3.3 „Programavimo režimas“

F

a

b

c

d

„Programavimo režime“ yra užprogramuoja-
mos atskirų vykdiklių tikslinės padėtys.

(a)  Važiuoklės pakaba
(b)  Vairavimo mechanizmas
(c)  Važiuoklės tarpvėžė
(d)  Važiavimo pavara

Simboliais yra pasiekiamos įvairios sritys.

 ¾ Visų programavimo režimo submeniu struktūra yra tokia pati (žr. važiuoklės pakabos pavyzdį).

Važiuoklės pakabos submeniu, esant programavimo režimui

a

b d ec

Pasirodo visų jutiklių sąrašas.

(a)  Prieiga prie apsaugotos srities
(b)  Komponento pavadinimas montavimo 

schemoje
(c)  Tuo metu „užprogramuota“ arba įrašyta 

vertė
(d)  Aiškinamasis tekstas
(e)  Esama vertė

 NUORODA
 ¾ Programavimo veiksmus leidžiama atlikti tik HORSCH LEEB techninės priežiūros darbuotojams!
 ¾ Komponentus užprogramavus neteisingai, galimi mašinos pažeidimai!
 ¾ Programavimo režimo prieiga ir aprašymas šioje eksploatacijos instrukcijoje yra pateikiami tik 
kaip pavyzdys.
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3.3.4 Nuo prieigos apsaugota sritis
F

a

Nuo prieigos apsaugotą sritį galima naudoti 
tik HORSCH LEEB techninės priežiūros dar-
buotojams!

(a)  Prieigos kodo įvesties laukelis

1258d5e

1258d5e

Statusanzeige des aktivierten Levels11

b
(b)  Prieigos kodas teisingas

1258d5e

9258d5e
c

(c)  Prieigos kodas neteisingas
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4. Išorinis valdymo terminalas
Išorinis valdymo terminalas yra šalia įpylimo šliuzo. Išoriniame valdymo terminale galima mygtukais 
valdyti funkcijas „Pildymas“ ir „Plovimo programa“ ir kt.
Aktyvios funkcijos yra pažymėtos žaliu kvadratu    dešinėje virš simbolio.
Esant simboliams su baltu kraštu, galima pasirinkti funkcijas arba atlikti įvestis.

 NUORODA
 ¾ Nepakeičia bazinės mašinos eksploatacijos instrukcijos!
 ¾ Laikykitės bazinės mašinos eksploatacijos instrukcijoje pateikiamų saugos ir įspėjamųjų nuorodų!
 ¾ Visada būtina vežtis eksploatacijos instrukciją!
 ¾ Operatoriai privalo prieš mašinos naudojimą būti iki galo perskaitę ir supratę eksploatacijos 
instrukciją!

4.1 Terminalas

abc d

e

f

g g

Mygtukais galima atlikti įvairius žingsnius:

(a)  Patvirtinti ir pritaikyti pakeistą vertę.
(b)  Atversti tolesnį puslapį.
(c)  Atversti ankstesnį puslapį.
(d)  Naršyti valdymo lange žemyn.
(e)  Naršyti valdymo lange aukštyn.
(f)  Užverti sritį, neįrašant vertės.
(g)  Pasirinkti išorines valdymo lango sritis.
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4.2 Pildymas

d

e

f

a

b

c

i

g

h

k

l

m

Atskirus procesus bet kada galima paleisti ir sustabdyti atitinkamais mygtukais.

(a)  Greitojo pildymo čiaupas
Pildymo per greitojo pildymo čiaupą paleidimas.

(b)  Įpylimo šliuzo aktyvinimas.

(c)  Maišymo mechanizmo aktyvinimas/pasyvinimas.

(d)  Papildomas siurbimas
Išsiurbiama tiekimo į greitojo pildymo čiaupą linija.

(e)  Gėlojo vandens perpumpavimas.
Gėlojo vandens perpumpavimas į purškiamo mišinio baką arba purškiamo mišinio skiedimas.
Aktyvinus kartu su įpylimo šliuzo funkcija (b):
Vanduo iš gėlojo vandens bako pro įpylimo šliuzą pumpuojamas į purškiamo mišinio baką.

(f)  Sustabdymo mygtukas
Paspauskite mygtuką, kad sustabdytumėte visas aktyvias funkcijas.

(g)  Esamo pripildymo lygio gėlojo vandens bake rodmuo.

(h)  Esamo pripildymo lygio purškiamo mišinio bake rodmuo.

Pildymo kiekio nustatymas:

(i)  1 galimybė:  ¾ Pasirinkite simbolį „Pripildymo riba“. 
 ¾ Įvesties laukelyje (l) įveskite pageidaujamą skleidžiamą kiekį litrais į hektarą.
 ¾ Įvesties laukelyje (k) įveskite pripildymo ribą litrais.
 ¾ Automatiškai apskaičiuojama hektarų, per kuriuos galima jį paskleisti, 
vertė (m).
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(n)  2 galimybė:  ¾ Pasirinkite simbolį „Papildomas pildymo kiekis“.
 ¾ Įvesties laukelyje (o) įveskite pildymo kiekį, kurio reikia papildomai prie 
mišinio bake tuo metu esančio tūrio, litrais.

 ¾ Automatiškai apskaičiuojama hektarų, per kuriuos galima jį paskleisti, vertė 
(m). Ją sudaro purškiamo mišinio bake dar esantis kiekis ir papildomas 
užpildas (o).

o

n

m

(p)  3 galimybė:  ¾ Pasirinkite simbolį „Maks. pildymo kiekis“.
 ¾ Įvesties laukelyje (l) įveskite pageidaujamą skleidžiamą kiekį litrais į hektarą.

 ¾ Pildymo kiekis automatiškai nustatomas mišinio bako maks. talpai (r).
 ¾ Automatiškai apskaičiuojama hektarų, per kuriuos galima jį paskleisti, 
vertė (m).

r
p

l

m
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(s)  4 galimybė:  ¾ Simbolis „Apdirbtinas plotas“.
 ¾ Įvesties laukelyje (l) įveskite pageidaujamą skleidžiamą kiekį litrais į hektarą.
 ¾ Į įvesties laukelį (m) įveskite dar apdirbtiną plotą hektarais.
 ¾ Automatiškai apskaičiuojama reikiamo pildymo kiekio vertė (t).

s m

l

t

4.3 Plovimo programa

b

d c

e

f

a

g

Plovimo programa galima išskalauti ir išvalyti siurblių ir linijų sistemą (pvz., naudojant specialias 
valymo priemones).

(a)  Plovimo programos paleidimas/sustabdymas. Proceso metu šviečia žalias indikacinis taškas. 
Programą po kruopštaus valymo reikia vėl rankiniu būdu išjungti!

(b)  Trukmė nuo plovimo programos aktyvinimo.
(c)  Įpylimo šliuzo valymo aktyvinimas/pasyvinimas. Proceso metu šviečia žalias indikacinis taškas. 

Pasibaigus valymui, vėl pasyvinkite įpylimo šliuzą!
(d)  Įpylimo šliuzo valymo būsena. Pasibaigus valymui, už simbolio padedama žalia varnelė.
(e)  Valymo ciklas
(f)  Valymo ciklų skaičius nuo plovimo programos aktyvinimo.
(g)  Valymo ciklo būsenos rodmuo.
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4.4 Papildomos funkcijos

       

b

a e

c

d

f

(a)  Bako turinio likučio išleidimas (ištuštinamas mišinio rezervuaras)
(b)  Mašinos nusausinimas (atsidaro visi čiaupai)
(c)  Sustabdymo mygtukas
(d)  Purškimo slėgis [bar]
(e)  Išorės valymas (pasirinktis)
(f)  Įpylimo šliuzo darbinis apšvietimas
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5. Daugiafunkcė 
rankena
Daugiafunkcė rankena yra su ISOBUS suderina-
mas valdymo elementas, ir ją galima papildomai 
prijungti prie terminalo, kad palengvinti valdymą.
Ji turi dažniausiai darbo metu reikalingas funk-
cijas. Tokiu būdu jas galima pasirinkti paprastai, 
greitai ir nežiūrint. 
Naudojant daugiafunkcę rankeną, sumažinamas 
langų skaičius, ir tai suteikia geresnį apžvelgia-
mumą. 

 

1

2

Daugiafunkcė rankena priekinėje pusėje turi 8 
mygtukus, o dešinėje pusėje – jungiklį (2). 
Juo galima perjungti 3 lygmenis. Tuo metu nu-
statytas lygmuo yra rodomas priekinėje pusėje 
spalvotu šviesos diodu (1).

Jungiklio padėtis Būsenos LED spalva

Raudona

Geltona

Žalia

5.1 Valdymas 
 ¾ Nustatykite šoninį jungiklį į pageidaujamą 
lygmenį ir laikykite. Šviesos diodas šviečia 
atitinkama spalva.

 ¾ Paspauskite mygtuką su pageidaujama 
funkcija.

 ¾ Kad baigtumėte aktyvintą operaciją, atleiskite 
mygtuką ir jungiklį.

5.2 Kaip ISOBUS 
abonentas
5.2.1 Daugiafunkcė rankena jau 
yra užregistruota kaip ISOBUS 
abonentas

 ¾ Toliau pateikiamas paveikslas rodo, kad dau-
giafunkcė rankena jau yra užregistruota kaip 
ISOBUS abonentas.

F
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5.2.2 „Auxiliary“ tvarkyklės 
nustatymas

1.  Nuostatuose pasirinkite puslapį „Tvarkyklės“. 

F F

2.  Bakstelėkite „Auxiliary“ ir pasirinkite „AUX 2“.

F
F

3.  Po to iš naujo paleiskite terminalą.

5.2.3 Daugiafunkcės rankenos 
užregistravimas kaip ISOBUS 
abonento

Jei dar nėra įkrautas daugiafunkcės rankenos 
telkinys, ją pirmiausia reikia užregistruoti kaip 
ISOBUS abonentą.

1.  Traktoriuje išjunkite degimą arba pasyvinkite 
terminalą. Tuo metu taip pat užgęsta šviesos 
diodas daugiafunkcėje rankenoje.

2.  Laikykite baltai apvestą mygtuką nuspaustą.

F

3.  Traktoriuje įjunkite degimą arba vėl paleiskite 
terminalą.

4.  Maždaug po 5 sekundžių atleiskite baltai 
apvestą mygtuką.

5.  Atverkite daugiafunkcės rankenos programą.

F

6.  Sukonfigūruokite daugiafunkcę rankeną. Punk-
te „auxiliary input type“ reikia pasirinkti „AUX 2“.

F

F

7.  Išjunkite ir po trumpo laiko vėl įjunkite degimą 
arba iš naujo paleiskite terminalą.
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5.3 Funkcijų priskyrimas
1.  Nuostatuose pasirinkite „Auxiliary Editor“.

F

F

2.  Pasirinkite ir bakstelėkite pageidaujamą funk-
ciją. Slenkant yra pasiekiamos papildomos 
funkcijos.

F

3.  Pasirinkite mygtuką ir patvirtinkite varnele 
. Slenkant galima pasirinkti raudoną, žalią arba 
geltoną lygmenis. 

F

4.  Šį procesą kartokite tol, kol bus priskirtos 
visos funkcijos.

ĮSPĖJIMAS

Dėl dvi priskirtis turinčio mygtuko galimi mašinos 
pažeidimai arba asmenų sužalojimai! Kiekvie-
nam mygtukui priskirkite tik vieną funkciją.

5.  Paspauskite varnelę , kad įrašytumėte 
pasirinkimą.

6.  Išjunkite ir po trumpo laiko vėl įjunkite degimą 
arba iš naujo paleiskite terminalą.

7.  Po paleidimo iš naujo pagrindiniame ekrane 
pasirodo pranešimas „Patvirtinkite priskirtis / 
Slinkite iki galo“.

 NUORODA
 ¾ Šis pranešimas dabar pasirodo per kiekvieną 
paleidimą iš naujo, ir jį reikia patvirtinti. 

 ¾ Nenuslinkus iki galo, daugiafunkcė rankena 
neveikia.

 ¾ Paspaudus , galima pašalinti visas pri-
skirtis.

8.  Patvirtinkite priskirtis varnele .

5.4 Priskirtys 
 ¾ Daugiafunkcės rankenos priskirtis galima 
suderinti individualiai.

 ¾ Standartiškai mygtukai turi toliau pavaizduotas 
priskirtis.

 ¾ Per kiekvieną sistemos paleidimą iš naujo 
reikia patvirtinti daugiafunkcės rankenos 
priskirtis.

 ¾ Po terminalo arba daugiafunkcės rankenos 
keitimo reikia iš naujo nustatyti jos priskirtis.
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RAUDONA

f

a

b

g

c

h

e

d

(a) Vairavimo pasukant ašigalius mechanizmo 
„Automatinis režimas“

(b) Vairavimo pasukant ašigalius mechanizmo 
„ĮJ. / IŠJ.“

(c) Kairiąją trauklių ir svirčių sistemos sąvarą 
AUKŠTYN *

(d) Dešiniąją trauklių ir svirčių sistemos sąvarą 
AUKŠTYN *

(e) Kairiąją trauklių ir svirčių sistemos sąvarą 
ŽEMYN *

(f) Dešiniąją trauklių ir svirčių sistemos sąvarą 
ŽEMYN *

(g) Vairavimas „rankinis“, važiavimo kryptis 
„į kairę“

(h) Vairavimas „rankinis“, važiavimo kryptis 
„į dešinę“

GELTONA

rq

i

k

m n

o p

(i) Purškiamas kiekis „100 %“ 
(k) Purškimo režimo „ĮJ. / IŠJ.“

(m) Dalinių pločių „AKTYVINIMAS“ iš „kairės“
(n) Dalinių pločių „AKTYVINIMAS“ iš „dešinės“

(o) Dalinių pločių „ATJUNGIMAS“ iš „kairės“
(p) Dalinių pločių „ATJUNGIMAS“ iš „dešinės“

(q) Purškiamo kiekio „SUMAŽINIMAS“ 5 %
(r) Purškiamo kiekio „PADIDINIMAS“ 5 %

ŽALIA

**

s t u

v w

x y

(s) Automatinio trauklių ir svirčių sistemos 
valdymo aktyvinimas

(t) Trauklių ir svirčių sistemos arba lygiagre-
tainio pakėlimas *

(u) Automatinis trauklių ir svirčių sistemos su-
skleidimas

(v) Trauklių ir svirčių sistemos arba lygiagretai-
nio nuleidimas *

(w) Automatinis trauklių ir svirčių sistemos išsklei-
dimas

(x) Šlaito kompensatorių „kairėje“ AUKŠTYN
(y) Šlaito kompensatorių „dešinėje“ AUKŠTYN

Daugiafunkcės rankenos mygtukų priskirtys pri-
klausomai nuo jungiklio padėties arba būsenos 
LED spalvos
*   Pasirinktis
**  Mygtukų priskirtys gali skirtis
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Systems GmbH
Plattlinger Straße 21
94562 Oberpöring

Tel.: +49 9937 95963-0
Fax: +49 9937 95963-66
E-Mail: info.leeb@horsch.com

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