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1 Apie jūsų saugą

1.1 Pagrindinės saugos nuorodos
Prieš pirmą kartą valdydami prietaisą, atidžiai perskaitykite tolesnes saugos nuorodas.

 ¾ Prieš atlikdami traktoriaus techninės priežiūros arba remonto darbus, visada atjunkite 
jungtį, jungiančią traktorių ir terminalą.

 ¾ Prieš įkraudami traktoriaus akumuliatorių bateriją, visada atjunkite jungtį, jungiančią 
traktorių ir terminalą.

 ¾ Prieš atlikdami traktoriaus arba prikabintos mašinos virinimo darbus, visada atjunkite 
elektros srovės tiekimą į terminalą.

 ¾ Terminalas ir papildomos dalys turi būti geros būklės.
 ¾ Neatlikite neleistinų padargo pakeitimų. Dėl neleistinų pakeitimų arba dėl neleistino 
naudojimo gali būti daroma įtaka veikimui ir (arba) saugai bei naudojimo trukmei. 
Neleistini visi pakeitimai, kurie nėra aprašyti gaminio dokumentacijoje.

 ¾ Nepašalinkite nuo mašinos jokių saugos mechanizmų arba ženklų.
 ¾ Laikykitės visų nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių.
 ¾ Laikykitės visų bendrai pripažintų saugumo technikos, pramonės, medicinos ir kelių 
eismo taisyklių.

1.2 Įspėjamųjų nuorodų struktūra ir reikšmė
Visos saugos nuorodos, kurias rasite šioje naudojimo instrukcijoje sudarytos pagal 
tokį pavyzdį:

ĮSPĖJIMAS
Šis signalinis žodis žymi pavojus su vidutine rizika, kurių pasekmė, jei jų nebus ven-
giama, gali būti mirtini arba sunkūs kūno sužalojimai.

ATSARGIAI
Šis signalinis žodis žymi pavojus su maža rizika, kurių pasekmė, jei jų nebus vengiama, 
gali būti lengvi arba vidutiniai kūno sužalojimai.

NUORODA
Šis signalinis žodis žymi veiksmus, kuriuos netinkamai atliekant galimi veikimo sutri-
kimai.
Atlikdami šiuos veiksmus, privalote būti tikslūs ir atsargūs, kad pasiektumėte optimalių 
darbo rezultatų.

Yra veiksmų, kurie atliekami keliais etapais. Jei per vieną iš šių etapų kyla rizika, tuomet 
tiesiogiai veikimo nurodyme pasirodo saugos nuoroda.
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Saugos nuorodos visada pateikiamos iš karto prieš rizikingą veiksmą ir išsiskiria pa-
ryškintuoju šriftu bei signaliniu žodžiu.

Pavyzdys
1. NUORODA! Tai yra nuoroda. Ji įspėja apie riziką, kuri kyla per kitą veiksmą.
2. Rizikingas veiksmas.

1.3 Reikalavimai naudotojui
 ¾ Išmokite tinkamai valdyti terminalą. Draudžiama valdyti terminalą, neperskaičius 
šios naudojimo instrukcijos.

 ¾ Perskaitykite šioje naudojimo instrukcijoje ir prijungtų mašinų bei prietaisų instrukci-
jose pateiktas saugos ir įspėjamąsias nuorodas bei jų kruopščiai laikykitės.

 ¾ Jeigu naudojimo instrukcijoje jums kas nors yra nesuprantama, tuomet susisiekite 
su savo prekybos atstovu arba su mumis. „Müller-Elektronik“ klientų aptarnavimo 
tarnyba jums mielai padės.

1.4 Naudojimas pagal paskirtį
„Horsch“ terminalas skirtas naudoti tik žemės ūkyje ir vynininkystėje, sodininkystėje 
bei apyninkystėje. Už bet kokį kitokį sistemos įrengimą arba naudojimą gamintojas 
neatsako.
Už visą su tuo susijusią asmeninę arba daiktinę žalą gamintojas neatsako. Visa rizika 
už naudojimą ne pagal paskirtį tenka vien tik naudotojui.
Naudojimui pagal paskirtį priskiriamas ir gamintojo nurodytų eksploatavimo bei remonto 
sąlygų laikymasis. 
Būtinai laikykitės tam tikrų nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių ir kitų visuotinai 
pripažintų saugumo technikos, pramonės, medicinos bei kelių eismo taisyklių. Už sa-
vavališkai atliktus prietaiso pakeitimus gamintojas neatsako.

1.5 EB Atitikties deklaracija
Šis gaminys pagamintas, laikantis toliau nurodytų nacionalinių ir darniųjų standartų, 
pagal naujausios redakcijos EMS direktyvą 2004/108/EB:

 ¾  EN ISO 14982
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2 Apie šią naudojimo instrukciją

2.1 Šios naudojimo instrukcijos tikslinė grupė
Naudojimo instrukcija skirta asmenims, kurie montuoja ir valdo terminalą.

2.2 Veikimo nurodymų struktūra
Veikimo nurodymuose jums pažingsniui aiškinama, kaip su gaminiu galima atlikti tam 
tikrus darbus.
Šioje naudojimo instrukcijoje mes naudojome tolesnius simbolius, norėdami pažymėti 
veikimo nurodymus:

2.3 Nuorodų struktūra
Jeigu šioje naudojimo instrukcijoje yra nuorodų, tuomet jos atrodo taip:
Nuorodos pavyzdys: (➙7.3)
Nuorodas atpažinsite iš kampuotų skliaustelių ir rodyklės. Numeris po rodyklės rodo, 
kurioje vietoje prasideda skyrius, kuriame galite skaityti toliau.

Vaizdavimo rūšis Reikšmė
1.
2.

Veiksmai, kuriuos privalote atlikti vienus po kitų.

⇨ Veiksmo rezultatas.
Tai įvyksta, kai atliekate veiksmą.

⇨ Veikimo nurodymo rezultatas.
Tai įvyksta, jei visus veiksmus atlikote, kaip buvo nurodyta.
Sąlygos.
Jeigu pateikiamos sąlygos, tuomet, prieš atlikdami veiksmą, 
privalote įvykdyti sąlygas.
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3 Gaminio aprašymas

3.1 Parametrų aprašymas

Komponentai
    
Terminale įrengti tokie komponentai:

 ¾ „Horsch“ darbo kompiuterių valdymo sąsaja;
 ¾ kitų ISOBUS darbo kompiuterių valdymo sąsaja (būtina aktyvinti programinę įrangą).

Įdiegta programinė įranga

Terminale standartiškai įdiegta tokia programinė įranga:

 ¾ „Horsch“ darbo kompiuterių valdymo ISOBUS-VT;
 ¾ „TRACK-Leader II“ – 50 valandų trukmės bandomoji versija;
 ¾ „SECTION-Control“ – 50 valandų trukmės bandomoji versija.

Pasirenkama programinė įranga

Pasirinktinai galite aktyvinti tokias programines įrangas:

 ¾ kitų gamintojų ISOBUS darbo kompiuterių valdymo ISOBUS-VT;
 ¾ „TaskManager“ (ISOBUS atitinkantis užsakymų apdorojimas – reikia ISO-VT);
 ¾ „TRACK-Leader II“ – lygiagrečiojo važiavimo sistema     
(reikia ISO-VT ir „Track Leader II“);

 ¾ „SECTION-Control“ – automatinis dalinio pločio įjungimas.

Norėdami aktyvinti pasirenkamą programinę įrangą, kreipkitės į savo prekybos atstovą 
arba į HORSCH klientų aptarnavimo tarnybą.

3.2 Komplektacija
Komplektaciją sudaro;

 ¾ „Horsch“ terminalas;
 ¾ tvirtinimo ir naudojimo instrukcija;
 ¾ terminalo montavimo laikiklis.
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3.3 Reikalavimai sistemai
Norint naudoti terminalą traktoriuje, traktorius turi atitikti tokias sąlygas:

 ¾ Traktorius turi būti suderinamas su ISOBUS.

Naudodami komplektacijoje esantį ISOBUS prijungimo kabelį, prijunkite terminalą prie 
su ISOBUS suderinamo traktoriaus „In-cabin ISOBUS“ kištukinio lizdo.
Jeigu jūsų traktorius su ISOBUS nesuderinamas, tuomet jame sumontuokite ISOBUS 
įrengimo komplektą. Jeigu ISOBUS įrengimo komplektas neįeina į komplektaciją arba 
įrengiant kyla problemų, tuomet kreipkitės į savo prekybos atstovą arba į „Horsch“ 
klientų aptarnavimo tarnybą.

Reikalavimai lauko registrui:
Norint naudoti taikomosios programos „TaskManager“ duomenis su lauko registru:

 ¾ lauko registras turi palaikyti ISO-XML (ISO 11783, 10 dalis).

3.4 Teisingas specifikacijų lentelėje pateiktų duomenų 
aiškinimas

Galinėje terminalo pusėje rasite specifikacijų lentelę lipduko forma. Šiame lipduke galite 
rasti informacijos, pagal kurią galite vienareikšmiškai identifikuoti gaminį.

Turėkite šiuos duomenis, kai susisieksite su klientų aptarnavimo tarnyba.

Specifikacijų lentelė galinėje terminalo pusėje

1 4

5
63

2

Kliento numeris
Jeigu gaminys buvo pagamintas 
žemės ūkio mašinos gamintojui, 
tuomet čia pasirodo žemės ūkio ma-
šinos gamintojo gaminio numeris.

1 Darbinė įtampa
Gaminį leidžiama prijungti tik prie 
įtampos šioje srityje.

4

Programinės įrangos versija
Jeigu atnaujinsite programinę įran-
gą, tuomet ši versija nebebus ak-
tuali.

5

Serijos numeris6„Müller-Elektronik“ gaminio 
numeris3

Aparatinės įrangos ver-
sija

2
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4 Montavimas ir įrengimas

Terminalą ir papildomus komponentus sumontuokite tokia eilės tvarka:

1. Sumontuokite „Horsch“ terminalą traktoriaus kabinoje.
2. Prijunkite terminalą prie „In-cabin ISOBUS“ kištukinio lizdo arba prie ISOBUS 

įrengimo komplekto.
3. Prijunkite terminalą prie kitų komponentų.

Kaip atlikti šiuos veiksmus, skaitykite tolesniuose skyriuose. 

4.1 Papildomos įrangos montavimo nuorodos
Nuoroda, kaip papildomai įrengti elektrinius ir elektroninius prietaisus ir 
(arba) komponentus
Dabartinėse žemės ūkio mašinose įrengti elektroniniai komponentai ir konstrukcinės 
dalys, kurių veikimui gali turėti įtakos siunčiamos kitų prietaisų elektromagnetinės 
bangos. jeigu nebus laikomasi toliau pateiktų saugos nuorodų, tuomet tokia įtaka gali 
kelti pavojų asmenims.

Komponentų pasirinkimas

Rinkdamiesi komponentus visų pirma atkreipkite dėmesį į tai, kad papildomai įreng-
tos elektrinės ir elektroninės konstrukcinės dalys atitiktų galiojančios redakcijos EMS 
direktyvą 2004/108/EB ir būtų paženklintos CE ženklu.

Naudotojo atsakomybė

Kai mašinoje papildomai įrengiami elektriniai bei elektroniniai prietaisai ir (arba) 
komponentai, juos prijungiant prie vidaus tinklo, tuomet privalote patikrinti, ar įrengta 
instaliacija sukels transporto priemonės elektronikos arba kitų komponentų sutrikimus. 
Ypač tai galioja elektroniniams valdikliams, kuriais valdomi:

 ¾ EHR;
 ¾ priekinis kėlimo mechanizmas;
 ¾ darbiniai velenai;
 ¾ variklis;
 ¾ pavarų dėžė.
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Papildomi reikalavimai

Norint papildomai įmontuoti mobilias komunikacijos sistemas (pvz., radiją, telefoną), 
būtina papildomai įvykdyti tokius reikalavimus:

 ¾ leidžiama montuoti tik leistus naudoti prietaisus, laikantis šalyje galiojančių reikala-
vimų  (pvz., Vokietijoje – kuriems buvo išduotas BZT leidimas);

 ¾ prietaisas turi būti įrengtas stacionariai;
 ¾ nešiojamuosius arba mobiliuosius prietaisus transporto priemonėje leidžiama eks-
ploatuoti tik prijungus prie stacionariai įrengtos išorinės antenos;

 ¾ erdvės požiūriu siųstuvas turi būti montuojamas atskirai nuo transporto priemonės 
elektronikos;

 ¾ tvirtindami antenas, privalote atkreipti dėmesį į tai, kad tinkamai įrengtumėte su gera 
masės jungtimi tarp antenos ir transporto priemonės masės.

Kaip prijungti kabelius ir įrengti instaliaciją bei kokia yra maks. leidžiama imamoji srovė, 
papildomai skaitykite mašinos gamintojo montavimo instrukcijoje.
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4.2 Terminalo montavimas traktoriaus kabinoje

NUORODA
Elektromagnetiniai sutrikimai
Terminalo veikimui gali trukdyti kitų prietaisų elektromagnetinės bangos.

 ¾ Sumontuokite terminalą ne mažesniu nei 1 m atstumu nuo radijo ryšio antenos arba 
radijo prietaiso.

1. Prisukite laikiklį prie terminalo.

2. Terminalą su laikikliu pritvirtinkite traktoriaus kabinoje.

Tuo tikslu galite naudoti, pavyzdžiui, pagrindinę ME gembę. Pagrindinė gembė neį-
eina į terminalo komplektaciją. Ji įeina į ISOBUS pagrindinės įrangos komplektaciją 
pagrindinė įranga [➙ 4.3].

Pagrindinė gembė
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4.2.2 Terminalo jungtys 

Galinė „Horsch“ terminalo pusė

1. USB jungtis  USB 1.1
2. C jungtis  Nuoseklioji jungtis RS232
3. A jungtis  CAN magistralės jungtis Skirta pagrindinei ISOBUS įrangai prijungti
4. B jungtis  CAN magistralės jungtis - nenaudojama

4.3 Terminalo prijungimas prie ISOBUS

NUORODA
Pažeidimo rizika naudojant standartų neatitinkančią pagrindinę įrangą.
Jeigu terminalą prijungsite prie standartų neatitinkančios pagrindinės įrangos, tuomet 
galite pažeisti terminalą ir pagrindinę įrangą.

 ¾ Prieš prijungdami terminalą prie esamos pagrindinės įrangos, patikrinkite, ar ji ati-
tinka ISO 11783.

 ¾ Junkite terminalą tik prie pagrindinės įrangos, kuri atitinka standartą ISO 11783.

24 3

1
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4.3.1 ISOBUS suderinamumo patikrinimas, 
naudojant jau esamą pagrindinę įrangą

ISO-11783 suderinama „Müller-Elektronik“ pagrindinė įranga žymima tokiu lipduku ant 
ISOBUS kištukinio lizdo:

4.3.3 Terminalo prijungimas prie ISOBUS
1. ISOBUS prijungimo kabelį („In-Cabin“ arba įrengimo komplektas) su 9 polių „Sub-D“ 

kištuku įkiškite į terminalo 9 polių A kištukinį lizdą.
2. Tvirtai prisukite kištuko fiksavimo varžtus.

4.5 GPS imtuvas
GPS imtuvas renka ir siunčia informaciją apie mašinos padėtį prijungtam terminalui. 
GPS imtuvas neįeina į HORSCH komplektaciją.

Techninės GPS imtuvo naudojimo sąlygos

Darbinė įtampa: Terminalo maitinimo įtampa – 1,5 V
Srovės sąnaudos Maks. 200 mA (esant 70 °C) be papildomos kitų vartotojų ap-

krovos (šiuose duomenyse į multifunkcės rankenos ir šviesos 
juostos srovės sąnaudas jau atsižvelgta).

Standartinis GPS NMEA 0183
Naujinimo dažniai ir 
signalai

maks. 10 Hz (GPGGA, GPVTG, GPGSA; GPZDA)

Perdavimo dažnis 19 200 bodų
Duomenų bitai 8
Lyginumas Nėra
Sustabdymo bitai 1
Srauto valdiklis Nėra
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4.5.1 GPS imtuvo prijungimas prie terminalo

ATSARGIAI
Prietaiso pažeidimas dėl trumpojo jungimo.
C jungties 4 kaištyje yra įtampa. Įtampa priklauso nuo terminalo darbinės įtampos ir 
skirta „Müller-Elektronik“ DGPS imtuvui maitinti.
Kitus GPS imtuvus galima pažeisti prijungiant.
Prieš prijungdami kitą GPS imtuvą:

 ¾ patikrinkite, prie kokios įtampos prijungtas terminalas (12 V arba 24 V);
 ¾ patikrinkite GPS imtuvo kaiščių priskyrimą;
 ¾ patikrinkite, kokia yra GPS imtuvo leistina įtampa;
 ¾ palyginkite terminalo įtampą su leistina GPS imtuvo įtampa;
 ¾ palyginkite, kaip priskirti kaiščiai;
 ¾ prijunkite GPS imtuvą prie terminalo tik tuo atveju, jei abiejų prietaisų įtampos sritys 
ir kaiščių priskirtys vienos nuo kitų nesiskiria.

þ GPS imtuvas sumontuotas ant traktoriaus stogo.
1.  - Išjunkite terminalą.
2. GPS imtuvo prijungimo kabelį nutieskite į kabiną.
3. ATSARGIAI! Įsitikinkite, kad nenutiesėte kabelio virš aštrių briaunų ir jo nega-

lima sulenkti. Nutieskite kabelį tokioje vietoje, kurioje niekas negalėtų užkliūti.
4. GPS imtuvo prijungimo kabelį prijunkite prie terminalo C jungties.

4.5.2 GPS imtuvo padėties įvedimas
Sumontavę ir prijungę GPS imtuvą, privalote įvesti jo tikslią padėtį.
GPS imtuvo padėtis taip pat vadinama ir „GPS antenos poslinkiu“.
Norėdami įvesti tikslią GPS imtuvo padėtį, privalote išmatuoti GPS imtuvo nuotolį nuo 
išilginės ašies ir vadinamojo atskaitos taško [➙ 4.5].
Įvedant nuotolius, reikšmės turi tai, ar GPS imtuvas yra mašinos išilginės ašies kairėje 
ar dešinėje ir ar prieš atskaitos tašką ar už jo.

Kur yra GPS imtuvas? Taip turi būti įvestas nuotolis
Išilginės ašies dešinėje y
Išilginės ašies kairėje - y 
Prieš atskaitos tašką x
Už atskaitos taško - x
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1. Įjunkite šabloną „Nustatymai“:

 | TaskManager | 

⇨ Pasirodo toks šablonas:

2. Išmatuokite GPS imtuvo padėtį. Kaip tai padaryti, sužinosite tolesniuose 
poskyriuose.

3. Išmatuotus atstumus įveskite laukeliuose „X poslinkis“ ir „Y poslinkis“.

Mašinose su ISO darbo kompiuteriu

Tolesniame brėžinyje pažymėti atstumai, kuriuos reikia išmatuoti skirtingose mašinose.

GPS antenos poslinkis ISO mašinose

Prikabinimo taškas pakabi-
namuose ir prikabinamuose 
padarguose

GPS imtuvas

Pakabinami ir prikabinami 
padargai

Savaeigė mašina

y Nuotolis Y poslinkiui x Nuotolis X poslinkiui
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Taip nustatysite atstumus mašinose su pakabinamu ir prikabinamu padargu su  
ISOBUS darbo kompiuteriu:

þ Naudojamo padargo darbo kompiuteris prijungtas prie terminalo.
þ Darbo kompiuteryje sukonfigūruota padargo geometrija.
1. Išmatuokite atstumą nuo pakabinamo arba prikabinamo padargo prikabinimo 

taško iki GPS imtuvo.
2. Išmatuotą atstumą įveskite kaip parametrą „X poslinkis“.
3. Išmatuokite atstumą nuo mašinos išilginės ašies iki GPS imtuvo.
4. Išmatuotą atstumą įveskite kaip parametrą „Y poslinkis“.

Taip nustatysite atstumus savaeigėse mašinose su ISOBUS darbo kompiuteriu:

þ Naudojamo padargo darbo kompiuteris prijungtas prie terminalo.
þ Darbo kompiuteryje sukonfigūruota padargo geometrija.
1. 0 cm įveskite kaip parametrą „X poslinkis“.
2. Išmatuokite atstumą nuo mašinos išilginės ašies iki GPS imtuvo.
3. Išmatuotą atstumą įveskite kaip parametrą „Y poslinkis“.

Mašinose be darbo kompiuterio

Mašinose be ISO nėra darbo kompiuterio, kuriame nustatoma vadinamoji mašinos 
geometrija. Todėl reikia įvesti GSP imtuvo padėtį darbinio taško atžvilgiu.

Taip nustatysite atstumus visuose padarguose be ISOBUS darbo kompiuterio:

1. Išmatuokite atstumą nuo darbinio taško iki GPS imtuvo, pvz., nuo purškimo 
sijos iki GPS imtuvo.

2. Išmatuotą atstumą įveskite kaip parametrą „X poslinkis“.
3. Išmatuokite atstumą nuo mašinos išilginės ašies iki GPS imtuvo.
4. Išmatuotą atstumą įveskite kaip parametrą „Y poslinkis“.
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5 Valdymo pagrindai
5.1 Susipažinimas su valdymo elementais

         Terminalo valdymo elementai

1. Pasukamasis mygtukas
2. Funkciniai mygtukai
3. Mygtukai

Valdymo elementai

Pasukamasis mygtukas
Pasukamasis mygtukas yra dešiniajame viršutiniame terminalo kampe.
Valdymas pasukamuoju mygtuku kai kuriose taikomosiose programose gali šiek tiek 
skirtis.
Pasukamuoju mygtuku galite atlikti tokius veiksmus:

Pasukamojo mygtuko pasukimas:
 ¾ žymeklio judinimas į viršų ir žemyn;
 ¾ parametro vertės pakeitimas.

Pasukamojo mygtuko paspaudimas:
 ¾ pažymėtos eilutės spragtelėjimas;
 ¾ parametro aktyvinimas;
 ¾ įvesties patvirtinimas.

1
22

3
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Funkcijos simbolis

Vaizduojama esama funkcija.

Funkciniai mygtukai
Valdymas funkciniais mygtukais visose taikomosiose programose yra toks pats.

Ekrane pavaizduotų funkcijų atlikimas

Terminalo įjungimas ir išjungimas

Be funkcijos

Be funkcijos

5.2 Funkcinių mygtukų naudojimas
Funkciniais mygtukais visada galite aktyvinti tą funkciją, kuri pavaizduota gretimame 
funkcijos simbolyje.
Paspaudus funkcinį mygtuką, atliekama funkcijos simbolyje pavaizduota funkcija / 
operacija.

Funkcinių mygtukų naudojimas

Pavyzdys

Paspaudus funkcinį mygtuką , aktyvinama funkcija, pavaizduota 
funkcijos simbolyje .
Jei šalia funkcinio mygtuko nepasirodo joks funkcijos simbolis, vadinasi, šis funkcinis 
mygtukas šiuo momentu yra be funkcijos.

Išeiti iš šablono
Nutraukti įvestį
Išjungti įspėjamuosius pranešimus 
ir pavojaus signalus

Iškviesti taikomąją programą 
„Pasirinkimo meniu“
Išeiti iš taikomosios programos 
„Pasirinkimo meniu“

Funkcinis mygtukas

Atliekama funkcija, parodyta funkcijos 
simbolyje.
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5.3 Pirmosios eksploatacijos pradžia

Sumontuokite ir prijunkite terminalą.

 - Įjunkite terminalą.

Palaukite maždaug 15 sekundžių, kol visos taikomosios programos bus įkeltos.
 - Iškvieskite taikomąją programą „Pasirinkimo meniu“.

⇨ Pasirodo toks šablonas:

⇨ Jūs esate pasirinkimo meniu.
⇨ Dabar įkeliami prijungti darbo kompiuteriai. Šį procesą atpažinsite iš pažangos 
stulpelio šalia darbo kompiuterio simbolio. Atsižvelgiant į darbo kompiuterių skaičių, 
šis procesas gali trukti įvairiai.

5. Palaukite, kol bus įkelti visi darbo kompiuteriai.

⇨ Pasirodo toks šablonas:

Darbo kompiuteriai įkelti tada, kai nematyti pažangos stulpelio.
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6. Pasirinkimo meniu galite pasirinkti, kurią kitą taikomąją programą norėtumėte 
matyti rodomą.

7. - Pažymėkite eilutę „Techninė priežiūra“. Eilutė „Techninė priežiūra“ 
turi būti įrėminta juodu keturkampiu:

8. - Spragtelėkite eilutę „Techninė priežiūra“.

⇨ Pasirodo toks šablonas:

⇨ Jūs iškvietėte taikomąją programą „Techninė priežiūra“.

9. Terminalo konfigūravimas taikomojoje programoje „Techninė priežiūra“ [ →7.0]

5.4 Terminalo paleidimas iš naujo
Kai paleisite terminalą iš naujo, prijungtiems darbo kompiuteriams prireiks šiek tiek 
laiko, kad jie taip pat būtų paleisti iš naujo. Todėl, išjungę terminalą, prieš įjungdami jį 
iš naujo, kaskart maždaug 30 sekundžių palaukite.

1.  - Išjunkite terminalą.

2. Palaukite 30 sekundžių, kol darbo kompiuteriai taip pat bus išjungti.

3.  - Įjunkite terminalą.
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6 Taikomųjų programų iškvietimas pasirinkimo meniu
Pasirinkimo meniu galite pasirinkti, kuri taikomoji programa turi būti rodoma ekrane.
Pasirinkimo meniu galima iškviesti visada. Veikianti taikomoji programa tuo metu 
nebaigiama.

Valdymo elementai 

Iškviesti pasirinkimo meniu

Paspaudus iš naujo – iškviesti paskutinę aktyvintą taikomąją programą

Rodyti taikomąją programą padalytojo ekrano antraštinėje eilutėje.

Rodyti taikomąją programą pagrindinėje ekrano srityje.
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6.1 Ekrano struktūra pasirinkimo meniu
Ekraną sudaro šios sritys:

 ¾ funkcijų simboliai – kairėje ir dešinėje,
 ¾ taikomųjų programų sritis – viduryje, tarp funkcijų simbolių.

Sritys pasirinkimo meniu

Taikomosios programos pavadi-
nimas

Žyma
Pažymėta taikomoji programa rodo-
ma antraštinėje eilutėje.

Taikomosios programos ISO ID
Taikomosios programos ISO vardas

Funkcijų simboliai kairėje
Taikomosios programos, kuri vėliau 
bus rodoma antraštinėje eilutėje, 
pažymėjimas.

Funkcijų simboliai dešinėje
Taikomosios programos iškvietimas 
į pagrindinį ekraną.

Žymeklis
Pažymėtos taikomosios programos 
iškvietimas pasukamuoju mygtuku.

Žymėjimas
Pažymėta taikomoji programa rodo-
ma pagrindiniame ekrane.
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6.2 Taikomųjų programų iškvietimas
Pasirinkimo meniu galite atlikti tokius veiksmus:

 ¾ iškviesti taikomąją programą;
 ¾ įjungti taikomąją programą, kad ji būtų rodoma padalytojo ekrano antraštinėje eilutėje.

1. - Nustatymas, kuri taikomoji programa turi būti rodoma padalytojo 
ekrano antraštinėje eilutėje.

⇨ Pasirinkus taikomąją programą, kairysis funkcijos simbolis žymimas tašku:

2. Pagrindinio ekrano taikomosios programos paleidimas. Čia turite tokias ga-
limybes:

Pasukamuoju mygtuku:

- Pažymėti pageidaujamą taikomąją programą

- Iškviesti pažymėtą taikomąją programą

Funkciniais mygtukais dešinėje pusėje: 

- Rodyti taikomąją programą, kuri pasirodys šalia funkcijos simbolio.

⇨ Abi taikomosios programos pasirodo ekrane.
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6.3 Ekrano padalijimas
Terminalo „Horsch-Terminal“ ekranas padalytas į dvi sritis.
Kiekvienoje srityje rodoma kita taikomoji programa. Taip galite, pvz., valdyti traktorių 
lauke ir tuo pačiu metu kontroliuoti lauko purkštuvą. Tam jums nereikia papildomo 
terminalo.

Ekrano padalijimas

Pasirinkimo meniu galite matyti, kurios taikomosios programos gali veikti su padaly-
tuoju ekranu.

Valdymo elementai

Antraštinė eilutė – informatyvioji 
sritis. 
Antraštinėje eilutėje galite įjungti, 
kad būtų rodoma informacija iš 
taikomosios programos.

Pagrindinis ekranas – valdoma 
sritis.
Pagrindiniame ekrane pasirodo šiuo 
metu paleista taikomoji programa, 
funkcijų simboliai ir informacija, 
kurios jums reikia, norint valdyti 
paleistą taikomąją programą.

Funkcijos simbolis Funkcija
Taikomosios programos pakei-
timas antraštinės eilutės srityje.

Taikomųjų programų keitimas iš 
antraštinės eilutės į pagrindinę 
ekrano sritį ir atvirkščiai.
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7. Terminalo konfigūravimas taikomojoje programoje 
„Techninė priežiūra“

Taikomojoje programoje „Techninė priežiūra“ galite konfigūruoti terminalą ir aktyvinti 
prijungtus prietaisus.
Paleidus taikomąją programą „Techninė priežiūra“, pasirodo toks šablonas:
Taikomosios programos „Techninė priežiūra“ pradinis šablonas

Pagrindinė sritis
Šablono turinys

Versijos numeris
Terminalo pavadinimas ir įdiegtos 
programinės įrangos versija

Žymeklis
Žymi eilutę, kurią galima spragtelėti 
pasukamuoju mygtuku.
Funkcijų simbolių sritis
Simboliai, kuriuos galima aktyvinti 
šiame šablone.
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7.1. Valdymo elementai taikomojoje programoje „Techninė 
priežiūra“

Taikomoji programa „Techninė priežiūra“ valdoma pasukamuoju ir funkciniais mygtu-
kais.

Valdymo elementai

Dalis čia paaiškintų funkcijų simbolių pasirodo tik tada, kai aktyvinama tam tikra funkcija. 
Taip ekrane rodoma tik ta informacija, kurios jums reikia darbui.

Funkcijos simbolis Reikšmė Pasirodo tik tada, kai...

Vartyti Yra dar vienas puslapis su 
funkciniais simboliais. 

Atgal

Aktyvinti dienos režimą

Aktyvinti nakties režimą

Failo negalima ištrinti (pilkas) Pažymėto objekto negalima 
ištrinti

Ištrinti failą (raudonas) Pažymėtą objektą galima 
ištrinti

Konfi gūruoti GPS imtuvą GPS imtuvas aktyvintas

Iškviesti diagnostikos šablo-
ną 

Diagnostika aktyvinta

Atstatyti standartines vertes 

Rodyti DGPS ryšio būseną 
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7.2. Simboliai taikomojoje programoje „Techninė priežiūra“
Šiuos simbolius galite rasti taikomojoje programoje „Techninė priežiūra“.

Simboliai

7.3 Kalbos pakeitimas
Pirmą kartą įjungus terminalą gali pasitaikyti, kad tekstai bus rodomi užsienio kalba.
Šiame skyriuje sužinosite, kaip pakeisti terminalo kalbą.

1.  - Įjunkite terminalą.

2.  - Paspauskite.

⇨ Pasirodo toks šablonas:

3. - Spragtelėkite „Techninė priežiūra“.

⇨ Pasirodo toks šablonas:

Šiame šablone tekstai gali pasirodyti užsienio kalba.

Funkcija aktyvinta

Funkcija išaktyvinta
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4. - Spragtelėkite „Terminalo nustatymai“.

5. - Spragtelėkite „Kalba“.

6. - Pasirinkite savo kalbos trumpinį.

7.  - Paspauskite.

⇨ Taikomojoje programoje „Techninė priežiūra“ pakeičiama kalba.

8. - Iš naujo paleiskite terminalą.

⇨ Pakeičiama kalba kitose taikomosiose programose.

7.4 Dienos arba nakties režimo ryškumo įjungimas

1. Iškvieskite taikomąją programą „Techninė priežiūra“:
 | Techninė priežiūra

⇨ Pasirodo toks šablonas:

2. Pakeiskite darbo režimą:

atsižvelgdami į tai, koks darbo režimas šiuo metu aktyvintas, galite naudoti vieną iš 
funkcijų simbolių:

– Aktyvinti dienos režimą.

 – Aktyvinti nakties režimą.

⇨ Ekrano ryškumas pritaikomas iš karto.
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7.5 Pagrindinių terminalo nustatymų konfigūravimas
Pagrindinius terminalo nustatymus galite nustatyti šablone „Terminalo nustatymai“.

1. Įjunkite šabloną „Terminalo nustatymai“:
 | Techninė priežiūra | Terminalo nustatymai

⇨ Pasirodo toks šablonas:

2 . - Pakeiskite pageidaujamą parametrą.

Parametrų sąrašas

Parametras Reikšmė
Ryškumas
Diena Dienos režimo ryškumo nustatymas
Naktis Nakties režimo ryškumo nustatymas 
Nakties režimas Nakties režimo įjungimas ir išjungimas

0 = dienos režimas aktyvintas
1 = nakties režimas aktyvintas

Garsumas Garsumo nustatymas
Data / laikas
Data Esamos datos nustatymas
Laikas Esamo laiko nustatymas
Laiko zona 0 = Grinvičo laiko zona (GMT)

1 = Grinvičo laikas +1 valanda (Vokietija)
-1 = Grinvičo laikas -1 valanda

Kalba Kalbos pasirinkimas
Matas Matų sistemos pasirinkimas

- metrinė
- standartinė
- amerikoniškoji
- vartotojo

Klaviatūros apšvietimas Klaviatūros apšvietimo laipsnio nustatymas procentais
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7.6 Taikomųjų programų aktyvinimas ir išaktyvinimas
Taikomojoje programoje „Techninė priežiūra“ galite aktyvinti ir išaktyvinti kitas taiko-
mąsias programas, kurios įdiegtos terminale.

Taikomosios programos įdiegtos paketuose, vadinamosiose keičiamosiose plokštėse 
(„Plugins“). Keičiamojoje plokštėje gali būti kelios taikomosios programos.

1. Įjunkite šabloną „Keičiamosios plokštės nustatymai“:
 | Techninė priežiūra | Keičiamosios plokštės nustatymai

⇨ Pasirodo toks šablonas:

2. - Spragtelėkite pageidaujamą keičiamąją plokštę.

⇨ Iš simbolio šalia keičiamosios plokštės pavadinimo galite atpažinti, ar keičiamoji 
plokštė yra aktyvinta ar išaktyvinta.

3 . - Išeikite iš šablono.

⇨ Pasirodo toks pranešimas:

„Pakeitimai įsigalios paleidus iš naujo!“

4 . - Patvirtinkite.

5 . - Iš naujo paleiskite terminalą.

⇨ Pasirinkimo meniu pasirodo visos aktyvintos keičiamosios plokštės.

Keičiamosios plokštės 
pavadinimas

Joje yra tokios taikomosios programos

„TaskManager“ „TaskManager“
„TRACK-Leader“ „TRACK-Leader II“

„SECTION-Control“
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7.7 Programinės įrangos pilnutinių versijų licencijų aktyvinimas
Terminale iš anksto įdiegtos kelios taikomosios programos, kuriomis bandymo tikslais 
galite naudotis 50 valandų. Tada jos išaktyvinamos automatiškai. Likusi nemokamo 
naudojimo trukmė pasirodo skliausteliuose šalia taikomosios programos pavadinimo.

Licencijai aktyvinti jums reikės aktyvinimo kodo, kurį jūs gavote iš „Müller-Elektronik“ 
įsigiję taikomąją programą. Jeigu aktyvinimo kodo paprašysite telefonu arba elektroniniu 
paštu, tuomet mūsų darbuotojams nurodykite tokią informaciją:

 ¾ kodą – jis yra po taikomosios programos pavadinimu šablone „Licencijų tvarkymas“;
 ¾ terminalo serijos numerį – jis yra specifikacijų lentelėje, galinėje terminalo pusėje;
 ¾ terminalo gaminio numerį – jis yra specifikacijų lentelėje, galinėje terminalo pusėje.

Taip galėsite įvesti aktyvinimo kodą:

1. Įjunkite šablono „Licencijų tvarkymas“:

 | Techninė priežiūra | Licencijų tvarkymas

⇨ Pasirodo toks šablonas:

2. Spragtelėkite pageidaujamą taikomąją programą.



33

 

⇨ Pasirodo toks šablonas:

3. Laukelyje „Kodas“ įveskite aktyvinimo numerį. Perkant programinės įrangos 
licenciją, jums bus suteiktas aktyvinimo kodas.

4. Patvirtinkite.

⇨ Šablone „Licencijų tvarkymas“ šalia taikomosios programos pasirodo šis
simbolis: 

⇨ Taikomoji programa aktyvinta. Taikomąja programa galite naudotis be apribojimų.

7.7.1 ISOBUS suderinamumo licencija
Ypatinga licencijos rūšis yra licencija „ISO11783 VT“.
Ši licencija rodo, ar jūsų terminalas yra suderinamas su kitų gamintojų taikomosiomis 
ISOBUS programomis.
Jūs privalote šią licenciją įsigyti ir aktyvinti.
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7.8 Failų ištrynimas iš USB atmintinės

NUORODA
Gali būti prarasti duomenys!
Ištrintų duomenų negalima atkurti!

 ¾ Labai tiksliai apgalvokite, kurį failą norite ištrinti.

Šablone „Failų tvarkymas“ galite ištrinti failus iš USB atmintinės.
Šablone „Failų tvarkymas“ rodomi tik failai, kurie yra USB atmintinėje, viename iš šių 
aplankų:

 ¾ „Screencopy“ – čia rasite visas savo padarytas ekrano nuotraukas;
 ¾ „Taskdata“ – čia rasite visus taikomosios programos „TaskManager“ užsakymų 
duomenis.

1. Įjunkite šabloną „Failų tvarkymas“:
 | Techninė priežiūra | Failų tvarkymas

⇨ Pasirodo toks šablonas:

2. Spragtelėkite „USB“.

⇨ Pasirodo aplankai „Screencopy“ ir „Taskdata“.
⇨ Jei šie aplankai nepasirodo, vadinasi USB atmintinėje jie nebuvo sukurti.

3. Spragtelėkite pageidaujamą aplanką.

⇨ Rodomas aplanko turinys.

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

4. Pažymėkite failą, kurį reikia ištrinti.

5.  – Ištrinkite failą (raudoną).

⇨ Failas ištrinamas.
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7.9 Telkinių ištrynimas
Norėdami pagreitinti terminalo darbą, galite ištrinti telkinius.
Telkiniai yra tarpinės terminalo atmintinės. Telkiniuose laikinai išsaugojami grafiniai 
vaizdai arba tekstai. Bėgant laikui, telkiniai tampa per dideli ir lėtina terminalo darbą.

Kada ištrinti?
 ¾ Atnaujinus prijungto darbo kompiuterio programinę įrangą.
 ¾ Kai terminalas veikia lėčiau nei įprasta.
 ¾ Kai jūsų to paprašo klientų aptarnavimo tarnyba.

1. Įjunkite šabloną „Failų tvarkymas“:
 | Techninė priežiūra | Failų tvarkymas

⇨ Pasirodo toks šablonas:

2. Spragtelėkite „Telkiniai“.

⇨ Pasirodo keli aplankų pavadinimai.
⇨ Jeigu telkinys tuščias, tuomet nepasirodo nieko.

3. Spragtelėkite pageidaujamą aplanką.

⇨ Rodomas aplanko turinys.

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

4. Pažymėkite pageidaujamą failą.

5 . – Ištrinkite failą.

⇨ Failas ištrinamas.

6 .  - Iš naujo paleiskite                 
terminalą.
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7.10 GPS imtuvas
Jeigu prie terminalo prijungėte GPS imtuvą, tuomet privalote jį aktyvinti ir sukonfigūruoti.

7.10.1 GPS imtuvo aktyvinimas
Norėdami aktyvinti GPS imtuvą, privalote aktyvinti jo sužadintuvą.
Sužadintuvas yra nedidelė programa, kuria valdomas prijungtas prietaisas.  „Müller-
Elektronik“ prietaisų sužadintuvai iš anksto įdiegti terminale.

1. Įjunkite šabloną „Sužadintuvų nustatymai“:
 | Techninė priežiūra | Sužadintuvų nustatymai

⇨ Pasirodo toks šablonas:

2. Pažymėkite „GPS“.

3. Spragtelėkite „GPS“.

⇨ Pasirodo įdiegti sužadintuvai.

⇨ Šalia aktyvaus sužadintuvo pasirodo simbolis:

⇨ „Müller-Elektronik“ DGPS imtuvo A100 sužadintuvas „GPS_A100“ paprastai yra 
aktyvintas; sužadintuvas veikia ir kitiems GPS imtuvams, kurie padėties duomenis 
NMEA 0183 formatu siunčia nuosekliajai sąsajai.
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4. Pažymėkite eilutę su teisingu antenos sužadintuvu:
„GPS_A100“ – jeigu DGPS imtuvas buvo prijungtas tiesiai prie terminalo (C jungtis)
GPS_PSRCAN – jei GPS imtuvas buvo prijungtas per CAN sąsają, taigi prie darbo 
kompiuterio.

5. Spragtelėkite pažymėtą eilutę.
⇨ Šalia sužadintuvo pasirodo simbolis 

6.  - Iš naujo paleiskite terminalą.
⇨ GPS imtuvas aktyvintas.
⇨  Taikomosios programos „Techninė priežiūra“ pradiniame šablone pasirodo toks 
funkcijos simbolis:

⇨ Jūs aktyvinote GPS imtuvą.

Atsižvelgiant į tai, kokiu GPS imtuvu naudojatės, padėties duomenų išvedimą reikia 
sukonfigūruoti šio gaminio nuosekliojoje arba CAN sąsajoje. Jei reikia, tuo tikslu susi-
siekite su šio gaminio pardavėju.



38

 

7.12 Ekrano nuotraukos
„Screenshot“ – tai ekrano nuotrauka.

Jeigu naudojant terminalą atsiranda klaida, tuomet klientų aptarnavimo tarnyba gali 
jūsų paprašyti padaryti ekrano nuotrauką.

7.12.1 Funkcijos „Screenshots“ konfigūravimas

þ Jūs iškvietėte funkciją „Diagnostika“. [→ 7.13]
1. Paleiskite taikomąją programą „Techninė priežiūra“:

 | Techninė priežiūra | 

2.   – Iškvieskite šabloną „Diagnostika“.

3. Spragtelėkite „Ekrano nuotraukų nustatymai“.

4. Spragtelėkite „Ekrano nuotraukų aktyvinimas“.

⇨ Funkcijos būsena rodoma simbolyje:

 - Funkcija aktyvinta

 - Funkcija išaktyvinta

5. Spragtelėkite „Išsaugojimo tikslas“.

⇨ Eilutė pažymima rėmeliu.

6. Norėdami išsaugoti ekrano nuotraukas USB atmintinėje, pasirinkite „USB“.
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7.12.2 Ekrano nuotraukų darymas

þ Jūs sukonfigūravote funkciją „Screenshots“.
þ Jei ekrano nuotraukas norite išsaugoti USB atmintinėje, vadinasi,
 USB atmintinę įkišote į terminalą.

1. Iškvieskite bet kurį šabloną.
2. Paspauskite šiuos mygtukus parodyta eilės tvarka ir laikykite juos trumpai 

paspaudę:

  

⇨ Kai daroma ekrano nuotrauka, ekrano viduryje pasirodo fotokameros simbolis:

⇨ Ekrano nuotrauka padaryta tik tada, jei įjungiamas kameros simbolis.
⇨ Ekrano nuotrauką rasite toje vietoje, kurią apibrėžėte kaip „Išsaugojimo tikslą“.

USB atmintinėje ekrano nuotraukos išsaugomos aplanke „ScreenCopy“.

7.13 Funkcijos „Diagnostika“ aktyvinimas
Norėdami aktyvinti funkciją „Diagnostika“, privalote aktyvinti jos sužadintuvą.

1. Įjunkite šabloną „Sužadintuvų nustatymai“:

 | Techninė priežiūra | Sužadintuvų nustatymai

⇨ Pasirodo toks šablonas:
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2. Spragtelėkite „Diagnostika“.

3. Spragtelėkite sužadintuvą „Diagnostikos paslaugos“.
⇨ Šalia sužadintuvo pasirodo simbolis 

4.  - Iš naujo paleiskite terminalą.

⇨  Taikomosios programos „Techninė priežiūra“ pradiniame šablone pasirodo toks 
funkcijos simbolis:

⇨ Jūs iškvietėte funkciją „Diagnostika“.

7.13.1 Darbo kompiuterio diagnostika
Šablone „Darbo kompiuterio diagnostika“ pateikiama daug informacijos, kuri daugiausia 
svarbi klientų aptarnavimo tarnybai. Šiame šablone klientų aptarnavimo tarnyba gali 
nustatyti, kokios programinės ir aparatinės įrangų versijos įdiegtos jūsų terminale. Taip, 
atsiradus galimoms klaidoms, galima pagreitinti diagnostiką.
Diagnostikos duomenų siuntimas portalui.

7.13.2 „CanTrace“ nustatymai
„CanTrace“ – tai funkcija, kuria protokoluojami duomenų mainai tarp terminalo ir 
prijungtų darbo kompiuterių. Užprotokoluotus duomenis klientų aptarnavimo tarnyba 
naudoja galimoms sistemos klaidoms diagnozuoti.
Jeigu naudojant terminalą atsiranda klaida, tuomet klientų aptarnavimo tarnyba gali 
jūsų paprašyti aktyvinti funkciją „CanTrace“.
Aktyvinkite šią funkciją, tik paprašyti klientų aptarnavimo tarnybos.

1. Įjunkite šabloną „CanTrace“ nustatymai“:

| Techninė priežiūra |  |  | „CanTrace“ nustatymai

2. Spragtelėkite „Praginos trukmė (min.)“.

3. Nustatykite praginos trukmę. Įveskite, kiek laiko nuo terminalo paleidimo 
iš  naujo turi būti protokoluojamas ryšys. Ryšys gali būti   protokoluoja-
mas nuo vienos iki penkių minučių.

4. Spragtelėkite „Išsaugojimo tikslas“.

5. Pasirinkite išsaugojimo tikslą.

6. Norėdami išsaugoti duomenis USB atmintinėje, pasirinkite „USB“. USB atmin-
tinė turi būti įkišta į terminalą.
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7. Spragtelėkite „CranTrace“ aktyvinimas“.

⇨ Funkcijos būsena rodoma simbolyje.
⇨ Šalia „CanTrace“ aktyvinimas“ turi pasirodyti simbolis .

8.  - Iš naujo paleiskite terminalą.

⇨ Paleidus iš naujo, „ CanTrace“ užprotokoluoja ryšį tarp terminalo ir darbo kom-
piuterio.

9. Įjungtą terminalą palikite tol, kol baigsis nustatyta „CanTrace“ praginos  
trukmė.

⇨ Funkcija „CanTrace“ išaktyvinama automatiškai.

10. Jeigu išsaugojimo tikslą nurodėte „USB“, tuomet patikrinkite, ar USB atmin-
tinėje yra failas „StartupTrace.txt“.

11. Jeigu šio failo nėra, tuomet „CanTrace“ privalote pakartoti.
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8 Taikomi programa „TaskManager“

Šiame skyriuje sužinosite, kaip galite apdoroti savo užsakymus, naudodamiesi taiko-
mąja programa „TaskManager“.

Instrukcijos struktūra yra chronologinė. Skaitykite skyrius vieną po kito ir laikykitės 
veikimo nurodymų.

Taikomoji programa „TaskManager“ atitinka ISOBUS standarto (ISO 11783) 10 dalį.

Čia aprašyta versija palaiko šias funkcijas:

 ¾ užsakymų terminalui rengimas;
 ¾ užsakymų, kurie buvo suplanuoti su lauko registru, peržiūrėjimas ir užbaigimas;
 ¾ užsakymų su prikabintomis taikomosiomis kortelėmis apdorojimas;
 ¾ nurodytos nustatytosios vertės perdavimas mašinai;
 ¾ užsakymų dokumentavimas. Dokumentuotų duomenų rūšis priklauso nuo mašinos;
 ¾ esamų išberiamų kiekių eksportavimas ir perdavimas lauko kompiuteriui, norint juos 
įvertinti;

 ¾ užsakymų duomenų įrašymas be tarpų.
 ¾

8.1 Taikomosios programos „TaskManager“ paleidimas

1. Tuščią USB atmintinę įkiškite į terminalą.

2. Iškvieskite taikomąją programą „Pasirinkimo meniu“:

⇨ Pasirodo toks šablonas:

3. Spragtelėkite eilutę „TaskManager“.
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⇨ Pasirodo toks šablonas:

⇨ Taikomoji programa „TaskManager“ paleista.
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Funkcijos simbolis Reikšmė
Įjungti šabloną „Užsakymų duomenys“ – kai užsakymas paleidžiamas.
Įjungti šabloną „Užsakymų sąrašas“ – kai užsakymas nepaleidžiamas.

Atgal

Įjungti šabloną „GPS antenos poslinkis“
Konfi gūruoti GPS imtuvo padėtį 

Išimti USB atmintinę
Pasirodo tik tada, jei USB atmintinėje yra aplankas „Taskdata“.

Įdėti tuščią USB atmintinę taikomajai programai „TaskManager“ naudoti. 
USB atmintinėje sukuriamas aplankas „Taskdata“.

Sukurti naują užsakymą

Kopijuoti esamą užsakymą
Padalyti sustabdytą užsakymą

Paleisti užsakymą

Sustabdyti užsakymą

Patvirtinti
Išsaugoti užsakymų duomenis

Pasirinkti darbininką

Išaktyvinti darbininką

8.2. Valdymo elementai taikomojoje programoje „TaskManager“

Taikomoji programa „TaskManager“ valdoma pasukamuoju ir funkciniais mygtukais.
Šiame skyriuje rasite visų funkcijų simbolių, kurie gali pasirodyti taikomojoje programoje 
„TaskManager“, apžvalgą.
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8.3 Taikomosios programos „TaskManager“ darbo režimo 
nustatymas

Taikomąją programą „TaskManager“ galima eksploatuoti dviem režimais:

 ¾ ISO režimu;
 ¾ SC režimu.

ISO režimu „TaskManager“ veikia pilnutinai.
SC režimu funkcionalumas yra mažesnis.
Naudokite šį režimą, kai nenaudojate „TaskManager“.
SC režimo savybės:

 ¾ mašinos parametrai įkeliami iš naujo, kaskart iš naujo paleidus terminalą;
 ¾ jeigu „TaskManager“ iškviečiate SC režimu, tuomet ekrane rodomas tik prijungtos 
mašinos pavadinimas.

Taip pakeisite taikomosios programos režimą „TaskManager“.
1. Įjunkite šabloną „Nustatymai“:

 | TaskManager | 

⇨ Pasirodo toks šablonas:

Funkcijos simbolis Reikšmė
Pasirinkti mašiną

Išaktyvinti mašiną

Įvesti pripildytą kiekį

Įvesti ištuštintą kiekį 
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2.   - Pažymėkite ir spragtelėkite eilutę „Darbo režimas“.

⇨ Spragtelėjus kaskart pasikeičia režimas. 

3. Nustatykite pageidaujamą režimą.
4.  - Iš naujo paleiskite terminalą.

⇨ Paleidus iš naujo, nustatytas režimas yra aktyvintas.

8.4. Ekrano struktūra taikomojoje programoje „TaskManager“
Taikomojoje programoje „TaskManager“ yra trys svarbūs šablonai, su kuriais privalote 
susipažinti:

 ¾ Trafaretas „Pagrindiniai duomenys“ [→ 8.4.1]
 ¾ Trafaretas „Užsakymų sąrašas“ [→ 8.4.2]
 ¾ Trafaretas „Užsakymų duomenys“ [→ 8.4.3]

8.4.1 Šablonas „Pagrindiniai duomenys“
Šablonas „Pagrindiniai duomenys“ yra taikomosios programos „TaskManager“ pradinis 
šablonas. Iš šio šablono pateksite į visus kitus šablonus.

Iš šio simbolio atpažinsite šabloną „Pagrindiniai duomenys“.
Simbolis yra viršutinėje šablono srityje.

Šablonas „Pagrindiniai duomenys“

Šio šablono pagrindinėje srityje matote aplanką, kuriame yra duomenys iš lauko registro.
Jeigu žymeklį pasukamuoju mygtuku nuleisite iki galo žemyn, tuomet pasirodys kiti 
aplankai su pagrindiniais duomenimis.
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8.4.2 Šablonas „Užsakymų sąrašas“
Šablone „Užsakymų sąrašas“ yra visų USB atmintinėje esančių užsakymų pavadinimai.

Iš šio simbolio atpažinsite šabloną „Užsakymų sąrašas“. 
Simbolis yra viršutinėje šablono srityje.

Šablonas „Užsakymų sąrašas“

Po užsakymų sąrašu fone matote informaciją apie atitinkamai pažymėtą užsakymą.
Užsakymo būseną atpažinsite iš simbolio, stovinčio prieš užsakymo pavadinimą, 
spalvos.
Užsakymai, prieš kurių pavadinimą pasirodo žvaigždutė, yra kitų užsakymų kopijos.
Tolesnėje lentelėje pateikiama simbolių apžvalga, kuriais žymimos užsakymų rūšys.

Simboliai

Simbolio Simbolio spalva Reikšmė

šviesiai geltona Nepaleisti užsakymai

tamsiai geltona Pristabdyti užsakymai

žalia Paleisti užsakymai

raudona Sustabdyti užsakymai

Iš pagrindinio įrenginio apdoroti už-
sakymai
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Nepaleisti užsakymai

Nepaleisti užsakymai – tai užsakymai, kurie yra USB atmintinėje, tačiau dar nebuvo 
paleisti.

Čia gali būti priskiriami tokie užsakymai:

 ¾ naujai parengti užsakymai;
 ¾ esamų užsakymų kopijos – kai prieš užsakymo pavadinimą pasirodo žvaigždutė.

Pristabdyti užsakymai

Pristabdyti užsakymai – tai užsakymai, kurie buvo nutraukti, tačiau neapdoroti. Užsa-
kymas pristabdomas automatiškai, kai jį apdorojant paleidžiamas kitas užsakymas.

Paleisti užsakymai

Paleisti užsakymai – tai užsakymai, kurie buvo paleisti ir apdoroti.

Sustabdyti užsakymai

Sustabdyti užsakymai – tai užsakymai, kurie buvo sustabdyti. Paprastai tai yra užsa-
kymai, kurie buvo apdoroti. Tačiau programa neturi galimybės patikrinti apdorojimo 
išbaigtumo.

Iš pagrindinio įrenginio apdoroti užsakymai

Tokiais vadinami visi užsakymai, kuriuos apdoroja pagrindinis įrenginys.
Kaskart, kai pagrindinis įrenginys apdoroja naują užsakymą, apie tai jūs esate infor-
muojami kontekstiniame lange.
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8.4.3 Šablonas „Užsakymų duomenys“
Šablone „Užsakymų duomenys“ rasite visą informaciją apie pasirinktą užsakymą.
Šablonas „Užsakymų duomenys“ pasirodo tada, kai šablone „Užsakymų sąrašas“ 
pasirenkate arba parengiate užsakymą.

Iš šių simbolių atpažinsite šabloną „Užsakymų duomenys“.
Simbolis yra viršutinėje šablono srityje.

Atsižvelgiant į tai. ar užsakymas buvo paleistas ar yra naujas, gali pasikeis-
ti simbolio spalva.
Žalia – rodomas užsakymas paleistas.
Geltona – rodomas užsakymas nepaleistas.

Šablonas „Užsakymo duomenys“

Užsakymų duomenų srityje gali pasirodyti ir toks simbolis:

Jis reiškia, kad užsakymų duomenyse taip pat yra ir nustatytų verčių kortelė. Simbolis 
skirtas tik informuoti.

Užsakymo pavadinimas ir nu-
meris
Einamasis užsakymo numeris.
TSK reiškia TASK; lietuvių k.: už-
sakymas

Žymeklis
Žymi eilutę, kurią galima 
spragtelėti pasukamuoju 
mygtuku.

Užsakymo apdorojimo fazė
Rodo, kokioje fazėje yra užsaky-
mas [→ 92].

Funkcijų simbolių sritis
Simboliai, kuriuos galima ak-
tyvinti šiame šablone. 

Užsakymų duomenų sritis
Joje pateikiama išsami informacija 
apie pasirinktą užsakymą.

Skaitiklių sritis
Pasirodo tik tada, kai palei-
džiate užsakymą.
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8.5 Mašinos nustatymų eksportas lauko registrui
Šiame skyriuje sužinosite, kaip prie pagrindinių duomenų įterpti naują mašiną ir ją 
eksportuoti į lauko registrą.

Kada atlikti?

Šį veiksmą turite atlikti tokiais atvejais:
 ¾ prieš pirmą kartą pradėdami eksploatuoti;
 ¾ kai terminalą prijungiate prie naujos mašinos;
 ¾ kai keičiate mašinos parametrus darbo kompiuteryje.

Veikimo būdas

Atliekant šį veiksmą, visi ISO mašinos, prie kurios prijungtas terminalas, parametrai 
išsaugomi XMl faile. Čia ISO mašina gauna vienareikšmį ID kodą, pagal kurį ją galima 
atskirti nuo kitų mašinų.

Tuo pačiu metu vienareikšmis ID kodas yra ir prijungto darbo kompiuterio serijos nu-
meris. Jį galite rasti taikomojoje programoje „Pasirinkimo meniu“.

Jeigu naują mašiną su jos vienareikšmiu ID kodu pridėsite prie pagrindinių duomenų, 
tuomet galėsite ISO mašiną eksportuoti į lauko registrą.
Kiekvieną mašiną galite pridėti prie pagrindinių duomenų ir eksportuoti į lauko registrą.

þ Jūs prijungėte terminalą prie tos mašinos darbo kompiuterio, kurią norite pridėti prie 
pagrindinių duomenų.
þ Jūs sukonfigūravote mašiną.

1. Tuščią USB atmintinę įkiškite į terminalą.

2. Sukurkite aplanką „Taskdata“ USB atmintinėje [→ 8.6].

3. Paruoškite naują užsakymą [→ 8.7]. Į šį užsakymą neturite įvesti jokių duomenų. 

4. Paleiskite užsakymą [→ 8.9].
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⇨ Pasirodo toks šablonas:

5. Palaukite kelias minutes, kol pasirodys skaitikliai.

⇨ Pasirodo toks šablonas:

6.  - Sustabdykite užsakymą.

7.  - Įjunkite šabloną „Pagrindiniai duomenys“.

8.  - Išsaugokite duomenis USB atmintinėje.

 
⇨ Mašinos duomenys išsaugomi USB atmintinėje, faile „Taskdata.xml“, aplanke 
„Taskdata“.

9. Palaukite, kol duomenys bus įrašyti ir nuskaityti.

⇨ Funkcijos simbolis išjungiamas.

10. Išimkite USB atmintinę iš terminalo.

⇨ Mašinos parametrus perkėlėte į USB atmintinę.
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Atsižvelgdami į tai, ar mašinos duomenis eksportuojate, norėdami sukurti naują maši-
ną ar atnaujinti esamos mašinos parametrus, lauko registre privalote atlikti skirtingus 
veiksmus.
Laikykitės savo lauko registro instrukcijos.

NUORODA
Jeigu mašiną lauko registre sukuriate daugiau nei vieną kartą, tuomet vėliau „TaskMa-
nager“ gali pasitaikyti klaidų.
Kiekvieną mašiną lauko registre sukurkite tik vieną kartą.

8.6 Duomenų iš lauko registro perkėlimas į terminalą
Duomenis iš lauko registro galite perkelti į terminalą tokiu būdu:

 ¾ su USB atmintine

8.6.1 Duomenų perkėlimas su USB atmintine

þ USB atmintinėje sukūrėte aplanką „Taskdata“.
þ Aplanke „Taskdata“ yra failas „Taskdata.xml“.

1. Taikomosios programos „TaskManager“ paleidimas

 | TaskManager

2. USB atmintinę įkiškite į terminalą.

⇨ Pasirodo toks pranešimas: „Užsakymo duomenys kopijuojami!“
⇨ Paskutinis apdorotas užsakymas paleidžiamas automatiškai.

Aplanko „Taskdata“ sukūrimas USB-atmintinėje

Aplanką „Taskdata“ privalote sukurti tokiais atvejais:
 ¾  kai naudojate „TaskManager“;
 ¾  kai mašinos nustatymus norite eksportuoti į lauko registrą.

1. Tuščią USB atmintinę įkiškite į terminalą.
2. Taikomosios programos „TaskManager“ iškvietimas:

 | TaskManager
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⇨ Pasirodo toks šablonas:

⇨ Kai šiame šablone pasirodo šis funkcijos simbolis ,
 tada aplankas yra sukurtas.

3.  – Paspauskite.

4.  – Paspauskite.

⇨ Aplankas „Taskdata“ sukuriamas USB atmintinėje.
⇨ Šablone „Pagrindiniai duomenys“ pasirodo funkcijos simbolis:

8.7 Apdorojimo užsakymo pasirinkimas
Prieš pradėdami dirbti, iš pradžių privalote pasirinkti, kurį užsakymą norite pasirinkti.
Čia turite tokias galimybes:

 ¾  terminale parengti naują užsakymą;
 ¾  pratęsti esamą užsakymą.

8.7.1 Naujo užsakymo parengimas
Naują užsakymą galite parengti tiesiogiai terminale.
Kai užsakymą parengiate tiesiogiai terminale, jums jo nereikia iš karto užpildyti užsa-
kymo duomenimis. Jūs galite apdoroti užsakymą ir lauko registre įvesti, ką ir kokiame 
lauke jūs padarėte.

Čia turite tokias galimybes:

 ¾  terminale parengti naują užsakymą;
 ¾  nukopijuoti esamą užsakymą ir sukurti kopiją kaip naują užsakymą.
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Naujo užsakymo parengimas

1. Įjunkite šabloną „Pagrindiniai duomenys“.

⇨ Pasirodo toks šablonas:

2. Spragtelėkite eilutę „Užsakymai“.
⇨ Pasirodo toks šablonas:

Šablone „Užsakymų sąrašas“ gali pasirodyti jau parengti užsakymai, kaip šiame paveikslėlyje.

3.  - Parenkite naują užsakymą.

⇨ Pasirodo toks šablonas:
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⇨ Naują užsakymą terminalas nurodė su esama data ir laiku. 

Užsakymas dar neišsaugotas.

⇨ Dabar parengėte naują užsakymą.

Dabar turite tokias galimybes:
 ¾ galite užsakymą užpildyti užsakymo duomenimis [➙ 8.8.1]
 ¾ galite paleisti užsakymą [➙ 8.9].
 ¾ galite išsaugoti užsakymą [➙ 8.8.2]

Užsakymo kopijavimas
Jums ne visada reikia sukurti naują užsakymą. Daugumoje atvejų yra prasminga nu-
kopijuoti esamą užsakymą ir sukurti kopiją kaip naują užsakymą.
Užsakymo kopijoje yra visos lauko ribos ir pirminio užsakymo taikomosios kortelės, 
tačiau ją galima apdoroti iš naujo.

1. Įjunkite šabloną „Pagrindiniai duomenys“.
⇨ Pasirodo toks šablonas:

2. Spragtelėkite eilutę „Užsakymai“.
⇨ Pasirodo toks šablonas:

3. Pažymėkite užsakymą, kuris yra panašiausias su užsakymu, kurį norite sukurti. 
Užsakymo negalima paleisti.
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4.  - Sukurkite esamo užsakymo kopiją.

⇨ Pasirodo toks pranešimas:

„Ar nukopijuoti užsakymą?“

5.  - Patvirtinkite.

⇨ Pasirodo toks šablonas:

⇨ Naujas užsakymas įtraukiamas į sąrašą ir pažymėtas žvaigždute kaip kopija.

⇨ Jūs sukūrėte naują užsakymą.

Dabar turite tokias galimybes:
 ¾ galite paleisti nukopijuotą užsakymą [➙ 8.9].

8.7.2 Esamo užsakymo perėmimas
Galite apdoroti vieną iš užsakymų, kurie pasirodo šablone „Užsakymų sąrašas“.
Užsakymai ateina iš USB atmintinės.
Čia turite tokias galimybes:

 ¾ pratęsti esamą užsakymą;
 ¾ padalyti paleistą užsakymą.

Užsakymo pratęsimas

þ Jūs nukopijavote duomenis iš lauko registro į USB atmintinę.
þ USB atmintinę įkišote į terminalą.
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1. Įjunkite šabloną „Pagrindiniai duomenys“.
⇨ Pasirodo toks šablonas:

2. Spragtelėkite eilutę „Užsakymai“.
⇨ Pasirodo toks šablonas:

⇨ Sąraše pateikiama USB atmintinėje išsaugotų užsakymų apžvalga.

3. Spragtelėkite pageidaujamą užsakymą.
Kokiu simboliu pažymėtas užsakymas, neturi jokios reikšmės. Jūs galite pratęsti bet 
kurį užsakymą.
⇨ Pasirodo toks šablonas:

⇨ Užsakymo duomenys jau užpildyti. Jų nebegalite pakeisti.
Dabar galite skaityti kitą skyrių:

 ¾ Užsakymo paleidimas [→ 8.9]
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Paleisto užsakymo padalijimas
Naudokite šią funkciją tokiu atveju:

jūs jau apdorojote užsakymą ir apvažiavote dalį lauko. Tačiau nustatėte, kad likusią 
lauko dalį norite apdirbti kitu produktu arba norite pakeisti koncentraciją.

Paleidę užsakymą, produktų keisti nebegalite. Todėl užsakymą privalote padalyti.

Padalijus iš pirminio užsakymo gaunami du užsakymai:
 

 ¾ apdorota užsakymo dalis – pažymima raudonai ir joje pateikiama visa informacija, 
susikaupusi apdorojant;

 ¾ neapdorota užsakymo dalis – pasirodo sąraše kaip naujas užsakymas. Šį užsaky-
mą galite apdoroti toliau. Užsakyme yra visos lauko ribos ir duomenys iš pirminio 
užsakymo.

1. Įjunkite šabloną „Pagrindiniai duomenys“.
⇨ Pasirodo toks šablonas:

2. Spragtelėkite eilutę „Užsakymai“.
⇨ Pasirodo toks šablonas:

⇨ Sąraše pateikiama USB atmintinėje išsaugotų užsakymų apžvalga.
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3. Paleiskite pageidaujamą užsakymą. Jūs galite nukopijuoti tik paleistus užsa-
kymus.

4.  - Atgal į šabloną „Užsakymų sąrašas“.

⇨ Pasirodo toks šablonas:

Užsakymas turi būti pažymėtas tokiu simboliu:

 - Užsakymas paleistas.

5.  - Padalykite užsakymą.

⇨ Pasirodo toks pranešimas:
„Ar padalyti užsakymą?“

6.  - Patvirtinkite.
⇨ Pasirodo toks šablonas:

Naujas užsakymas pasirodo šablone „Užsakymų sąrašas“. Užsakymas pažymėtas 
žvaigždute. Šis užsakymas yra neapdorota pirminio užsakymo dalis. Joje yra visi pir-
minio užsakymo duomenys. Ypač lauko ribos ir kliūtys iš „SECTION-Control“.

⇨ Jūs padalijote užsakymą ir padarėte kopiją.

Dabar turite tokias galimybes:

 ¾ jūs galite pakeisti šio užsakymo nustatytąsias vertes ir produktus. [→ 8.8.1]
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8.8 Užsakymų duomenų įvedimas ir išsaugojimas
Užsakymo duomenys įvedami dviejose vietose:

 ¾ lauko registre;
 ¾ taikomojoje programoje „TaskManager“.

Taikomojoje programoje „TaskManager“ galite pasirinkti tik duomenis, kuriuos prieš 
tai sukūrėte lauko registre. Šiuos duomenis galite priskirti atskiriems užsakymams.
Užsakymo duomenis galite pakeisti tik tada, jei parengėte naują užsakymą ir jo neiš-
saugojote.

8.8.1 Užsakymų duomenų įvedimas
Jūs galite įvesti tik tuos užsakymų duomenis, kuriuos sukūrėte lauko registre ir išsau-
gojote USB atmintinėje.
Lauko registre sukurti užsakymų duomenys išsaugomi šiose kategorijose:

čia naudojami pavadinimai ne visada sutampa su kategorijų lauko registre pavadinimais. 
To priežastis yra tai, kad pavadinimai kiekviename lauko registre gali skirtis.

Jeigu vienoje kategorijoje nesukūrėte duomenų, tuomet pasirodo, pavyzdžiui, toks 
šablonas:

Atsižvelgiant į kategoriją, gali pasirodyti kitas perbrauktas simbolis.

Simbolio Kategorijos pavadinimas Komentaras
Klientas

Kiemas / įmonė

Laukas

Atsakingas asmuo

Darbininkas Galima pasirinkti tik paleidus užsa-
kymą.

Mašina Galima pasirinkti tik paleidus užsa-
kymą.

Produktas ir nustatytoji vertė

Priemonė
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Kliento pasirinkimas

1. Šią eilutę spragtelėkite dvi sekundes:1. Šią eilutę spragtelėkite dvi sekundes:

⇨ Pasirodo sąrašas su esamais klientais.
2. Pasirinkite iš sąrašo klientą.

⇨ Pasirinkto kliento pavadinimas pasirodo šablone „Užsakymo duomenys“.
⇨ Užsakymą priskyrėte klientui.

Kiemo (įmonės) pasirinkimas

1. Šią eilutę spragtelėkite dvi sekundes:1. Šią eilutę spragtelėkite dvi sekundes:

⇨ Pasirodo sąrašas su esamais kiemais.
⇨ Sąraše nurodyti tik kiemai, kurie priklauso pasirinktam klientui.

2. Spragtelėkite pageidaujamą kiemą.
⇨ Pasirinktas kiemas pasirodo šablone „Užsakymo duomenys“.
⇨ Užsakymą jūs priskyrėte kiemui.

Lauko pasirinkimas

1. Šią eilutę spragtelėkite dvi sekundes:1. Šią eilutę spragtelėkite dvi sekundes:

⇨ Pasirodo sąrašas su esamais laukais.
⇨ Sąraše nurodyti tik laukai, kurie priklauso pasirinktam kiemui.

2.Pasirinkite pageidaujamą lauką.
⇨ Pasirinktas laukas pasirodo šablone „Užsakymo duomenys“.
⇨Užsakymą Jūs priskyrėte laukui.

Atsakingo asmens pasirinkimas

1. Šią eilutę spragtelėkite dvi sekundes:1. Šią eilutę spragtelėkite dvi sekundes:

⇨ Pasirodo sąrašas su esamais asmenimis.

2. Pasirinkite pageidaujamą asmenį.
⇨ Asmens pavardė pasirodo šablone „Užsakymo duomenys“.
⇨ Užsakymą jūs priskyrėte asmeniui.
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Nustatytoji vertė Matavimo vienetas
Produkto kiekis Produktų rūšis

Nustatytosios vertės ir mišinio pasirinkimas

Šablone matote du simbolius:

Mišinys
Beriamo mišinio pavadinimas
Produktas
Jeigu mišinys yra iš kelių komponentų, tuomet čia galite 

         nurodyti atskirus produktus.

Kiekvieno simbolio dešinėje yra po tris įvesties laukelius, kuriuos galite pažymėti žy-
mekliu ir spragtelėti.

Įvesties laukeliuose galite įvesti, kokį mišinį ir kokiu kiekiu bei iš kokių produktų norite 
išberti.

Taikomoji programa netikrina, ar atskirų produktų kiekių suma atitinka nustatytąją 
mišinio vertę.

Tolesniame paveikslėlyje pateikta įvesties laukelių apžvalga.

Įvesties laukelių apžvalga

1. Spragtelėkite šią eilutę:

2. Spragtelėkite pirmą laukelį šalia simbolio .
3. Įveskite pageidaujamą nustatytąją vertę.
4. Spragtelėkite vidurinį laukelį šalia simbolio .
5. Pasirinkite matavimo vienetą.
6. Spragtelėkite dešinįjį laukelį šalia simbolio .
7. Pasirinkite produkto rūšį.
8. Šalia simbolio  įveskite produktų kiekį ir matavimo vienetą.

⇨ Pasirodo nauja eilutė su simboliu .
9. Šalia simbolio  jūs galite įvesti kitus produktus.

10.  - Patvirtinkite įvestis.

⇨ Įvestys išsaugomos.
⇨ Nustatytoji vertė pasirodo šablone „Užsakymų duomenys“.
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Priemonė

1. Šią eilutę spragtelėkite dvi sekundes:
⇨ Pasirodo sąrašas su esamomis priemonėmis.

2. Pasirinkite priemonę.
⇨ Pasirinkta priemonė pasirodo šablone „Užsakymo duomenys“.

8.8.2 Užsakymų duomenų išsaugojimas
Užsakymą galite išsaugoti tik tada, kai šablone „Užsakymų duomenys“ pasirodo funk-

cijos simbolis .
Išsaugojus užsakymo duomenų keisti nebegalima.

þ Jūs sukūrėte naują užsakymą ir įvedėte užsakymo duomenis.
þ Jūs esate šiame šablone:

1. – Išsaugokite užsakymų duomenis. Šis funkcijos simbolis pasirodo 
tik tada, kai galima išsaugoti.
⇨ Pasirodo toks šablonas:

Išsaugotas užsakymas pasirodo šablone „Užsakymų sąrašas“. Pavadinimą sudaro 
užsakymo parengimo data ir laikas.
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⇨ Jūs išsaugojote užsakymą.

Šablone „Užsakymų duomenys“ pasirodo nauji parametrai.
 ¾ Mašina
 ¾ Darbininkas

Šiuos parametrus galite pakeisti tik tada, kai paleidžiate užsakymą.

8.9 Užsakymo paleidimas
Jūs galite paleisti kiekvieną užsakymą, nepriklausomai nuo jo būsenos.

1. Įjunkite šabloną „Užsakymų sąrašas“.

⇨ Pasirodo toks šablonas:

2. Spragtelėkite pageidaujamą užsakymą.

⇨ Pasirodo toks šablonas:

3.  - Paleiskite užsakymą.
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⇨ Pasirodo toks šablonas:

⇨ Užsakymas įgyja naują būseną: Žalia – užsakymas paleistas.

⇨ Pasirodo tokie funkcijų simboliai:

 - Sustabdykite užsakymą.

- Eikite į lauką.

⇨ Jūs paleidote užsakymą.

Dabar turite tokias galimybes:

 ¾ galite pasirinkti mašinas [➙ 8.9.1]
 ¾ galite pasirinkti darbininkus [➙ 8.9.2]
 ¾ Jūs galite leisti, kad būtumėte nukreipti į lauką. (Tik jei aktyvinta „FIELD-Nav“). Tuo 
tikslu perskaitykite „FIELD-Nav“ naudojimo instrukciją.

 ¾ Užsakymą galite apdoroti su kita taikomąja programa. Pavyzdžiui, su „SECTION-
Control“ arba „TRACK-Leader 2“.

 ¾ Jūs galite sustabdyti užsakymą. [➙ 8.11.1]

8.9.1 Mašinos pasirinkimas
Šiame etape privalote pasirinkti mašinas ir padargus, kuriais bus apdorojamas užsa-
kymas.
Jūs galite pridėti pageidaujamą mašinų ir padargų skaičių.
Terminalas dokumentuoja pridėtų mašinų darbo laiką.

Valdymo elementai 

Pridėti mašiną
Vėl aktyvinti išaktyvintą mašiną (ilgai spausti)

Išaktyvinti mašiną
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Simboliai
Mašinos gali būti aktyvintos arba išaktyvintos. Tuo metu terminalas apskaičiuoja kie-
kvienai mašinai laiką, kurį mašina buvo aktyvinta.
Iš simbolio prieš mašinos pavadinimą galite atpažinti, ar mašina yra aktyvinta, ar iš-
aktyvinta.

Mašina išaktyvinta
(raudonas fonas)

Mašina aktyvinta
(žalias fonas)

Kai apdorojate užsakymą mašina, kuri tam nebuvo suplanuota, prieš ma-
šinos pavadinimą simbolis nepasirodo.

1 veiksmas
Taip pasirinksite mašiną iš sąrašo:

þ Jūs paleidote užsakymą.

1. Šablone „Užsakymų duomenys“ spragtelėkite šią eilutę:

⇨ Pasirodo toks šablonas:

⇨ Šablone yra mašinų sąrašas, kurias priskyrėte šiam užsakymui. Jeigu užsakymą 
apdorojate priskirta mašina, tuomet rodoma mašina iš karto aktyvinama. Jeigu užsa-
kymą apdorojate užsakymui nepriskirta mašina, tuomet prieš mašinos pavadinimą 
simbolis nepasirodys.

⇨ Jei šioje vietoje pasirodys mašina „ME_ISO_Spritze“, vadinasi, savo laiko registre 
nesukūrėte jokios ISO mašinos.

2. - Pridėkite mašinas.

Jokio
simbolio
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⇨ Pasirodo mašinų ir padargų sąrašas:

3. Spragtelėkite sąraše pageidaujamą mašiną arba padargą, pavyzdžiui, traktorių, 
kuriuo tempiate purkštuvą.

⇨ Pasirodo toks šablonas:

⇨ Ties mašinos pavadinimu galite rasti tokią informaciją:

- Kai mašinos aktyvios: aktyvinimo datą ir laiką.
- Kai mašinos neaktyvios: išaktyvinimo datą ir laiką.

4. Pridėkite kitas mašinas arba padargus.

⇨ Jūs pasirinkote mašiną.

2 veiksmas
Taip aktyvinsite išaktyvintą mašiną:
1. Šablone „Užsakymų duomenys“ spragtelėkite šią eilutę:

2. Sąraše pažymėkite išaktyvintą mašiną.

3. - Spauskite 3 sekundes.

⇨ Mašina aktyvinama.
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8.9.2 Darbininkų pasirinkimas
Šiame etape privalote pasirinkti darbininkus, kurie apdoros užsakymą.
Jūs galite pridėti pageidaujamą darbininkų skaičių.
Terminalas dokumentuoja pridėtų darbininkų darbo laiką.

Valdymo elementai
Pridėti darbininkus
(pilka žvaigždutė šalia darbininko nuotraukos)

Baigti darbininko pamainą
(raudonas x šalia darbininko nuotraukos)

Simboliai
Darbininkai gali būti aktyvinti arba išaktyvinti. Terminalas apskaičiuoja aktyvintų dar-
bininkų darbo laiką.
Iš simbolio šalia darbininko pavardės galite atpažinti, ar darbininkas yra aktyvintas ar 
išaktyvintas.

Darbininkas išaktyvintas
(raudonas fonas)

Darbininkas aktyvintas
(žalias fonas)

Prieš užsakymui suplanuoto darbininko pavardę nepasirodo joks simbolis.

 
1 veiksmas
Taip aktyvinsite darbininką:
1. Šablone „Užsakymų duomenys“ spragtelėkite šią eilutę:

⇨ Pasirodo toks šablonas:

2. Pažymėkite sąraše suplanuoto arba išaktyvinto darbininko pavardę.

3.  - Spauskite 3 sekundes.

⇨ Darbininkas aktyvinamas.

Jokio
simbolio
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2 veiksmas
Taip aktyvinsite darbininką, kuris užsakymui nebuvo numatytas:
1. Šablone „Užsakymų duomenys“ spragtelėkite šią eilutę:

⇨ Pasirodo toks šablonas:

Suplanuoto darbininko pavardė rodoma šablone. Tačiau šis darbininkas dar neakty-
vintas.

2. – Pridėkite darbininką.

⇨ Pasirodo esamų darbininkų pavardžių sąrašas.

3. Spragtelėkite sąraše pageidaujamą darbininką.

⇨ Pasirodo toks šablonas:

Pasirinktas darbininkas buvo pridėtas ir aktyvintas.

⇨ Ties darbininko pavarde galite rasti tokią informaciją:

- Kai darbininkai aktyvūs: aktyvinimo datą ir laiką.
- Kai darbininkai neaktyvūs: išaktyvinimo datą ir laiką.

⇨ Jūs pasirinkote darbininką.
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8.10 „TaskManager“ naudojimas dirbant

8.10.1 Pamainos pasikeitimo įvedimas

1. Šablone „Užsakymų duomenys“ spragtelėkite šią eilutę:

2.  - Baikite aktyvaus darbininko pamainą.

⇨ Nuo dabar dokumentuojamas ilgesnis darbininko darbo laikas.

3.  – Pridėkite darbininką.

⇨ Pasirodo esamų darbininkų pavardžių sąrašas.

Jeigu pageidaujamo darbininko pavardė nepasirodo, vadinasi, jis dar nebuvo įtrauktas 
į lauko registrą.

4. Spragtelėkite sąraše pageidaujamą darbininką.
⇨ Darbininkas pridedamas prie užsakymo.
⇨ Skaitikliai pradeda registruoti darbo laiką.
⇨ Jūs pasirinkote darbininką.

8.10.2 Nustatytosios vertės keitimas
1. Šablone „Užsakymų duomenys“ spragtelėkite šią eilutę:
2. Spragtelėkite pirmą laukelį šalia simbolio .

3. Įveskite pageidaujamą nustatytąją vertę.

4.  - Patvirtinkite ir išsaugokite įvestį.

⇨ Mašina perima nustatytąją vertę.
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8.10.3 Užsakymo apdorojimo fazės pasirinkimas
Nustačius užsakymo apdorojimo fazę, užsakymus galima tiksliau apskaityti.
Užsakymo apdorojimo fazė matoma šablone „Užsakymų duomenys“:
Yra tokios fazės:

 ¾ pajudėjimo iš vietos;
 ¾ pasiruošimo;
 ¾ darbo laiko;
 ¾ pertraukos;
 ¾ remonto laiko.

1. Šablone „Užsakymų duomenys“ spragtelėkite šią eilutę:
TSK (einamasis užsakymo numeris)

⇨ Pasirodo toks šablonas:

2. Spragtelėkite pageidaujamą užsakymo apdorojimo fazę.

⇨ Nauja fazė matoma šablone „Užsakymų duomenys“.
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8.10.4 Skaitiklių vertinimas
Kai paleidžiate užsakymą, vykstant išbėrimui, galite įvertinti skaitiklį.
Skaitiklis pasirodo šablone „Užsakymų duomenys“.

Šablonas „Užsakymų duomenys“ su skaitikliu

Vertės skaitiklyje atnaujinamos du tris kartus per minutę.
Kokie skaitikliai rodomi, priklauso nuo to, kokia mašina yra prijungta.

.

8.10.5 Mašinos skaitiklių rodymas

1. Įjunkite šabloną „Užsakymų duomenys“.
2. Šablone „Užsakymų duomenys“ spragtelėkite šią eilutę:

⇨ Pasirodo šablonas su pasirinktomis mašinomis.

3.  - Spragtelėkite pageidaujamą mašiną.

⇨ Spragtelėtos mašinos skaitikliai pasirodo šablone „Užsakymų duomenys“.

8.10.6 Pripildymo ir ištuštinimo dokumentavimas
ISO mašinose pripildymas ir ištuštinimas dokumentuojami automatiškai.
Mašinose be ISO pripildymus ir ištuštinimus galite dokumentuoti su taikomąja programa 
„TaskManager“.

1 pavyzdys
Pasvėręs išvežantį automobilį, vairuotojas gali įvesti, kad jis pakrovė 20 tonų kukurūzų.

2 pavyzdys
Paskirsčius 5000 litrų srutų su srutovežiu be ISO, paskirstytą kiekį vairuotojas gali 
įvesti kaip „Ištuštinimą“.
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Valdymo elementai

Funkcijos simbolis Funkcija
Įvesti pripildytą kiekį

Įvesti ištuštintą kiekį

Taip dokumentuosite rezervuaro pripildymą arba ištuštinimą mašinose be ISO.

þ Jūs paleidote užsakymą.

1. Iškvieskite šabloną „Užsakymų duomenys“.
2. Spragtelėkite šią eilutę:

 Pripildymas / ištuštinimas

⇨ Pasirodo toks šablonas:

3. Paspauskite pageidaujamą funkcinį mygtuką.

 - Įvesti pripildytą kiekį

  - Įvesti ištuštintą kiekį
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⇨ Pasirodo toks šablonas:

⇨ Iš simbolio viršutiniame kairiajame kampe atpažinsite, ar įvedate pripildytą, ar 
ištuštintą kiekį.

4. Šabloną sudaro trys stulpeliai, kuriuose galite įvesti duomenis. Kairiajame 
stulpelyje: įveskite kiekį. Vidutiniame stulpelyje: įveskite vienetą.
l = litrai
t = tonos
Dešiniajame stulpelyje: iš sąrašo pasirinkite produktą, kuris buvo pripildytas arba 
ištuštintas.

5.  - Išeikite iš šablono.

6. Pasirodo toks pranešimas:
„Ar išsaugoti pakeitimus?“

7. „Taip“ – patvirtinkite.

⇨ Pasirodo šablonas „Užsakymo duomenys“.

8.10.7 Išėjimas iš taikomosios programos „TaskManager“
Iš taikomosios programos „TaskManager“ galite išeiti bet kuriuo metu. Tuo metu už-
sakymai nei baigiami, nei nutraukiami.

1.  - Iškvieskite taikomąją programą „Pasirinkimo meniu“.

⇨ Pasirodo pasirinkimo meniu.

2. Paleiskite pageidaujamą taikomąją programą.
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8.11 Darbo sustabdymas
Užsakymą galite bet kada sustabdyti. Jūs privalote patys nuspręsti, ar šis užsakymas 
buvo apdorotas iki galo ar jį reikia apdoroti toliau.
Jeigu darbą sustabdote, tuomet privalote nuspręsti, kas turi su užsakymu įvykti. Atsi-
žvelgdami į tai, ar užsakymas buvo apdorotas iki galo, ar jį reikia apdoroti toliau, galite 
atlikti tokius veiksmus:

 ¾ sustabdyti užsakymą;
 ¾ pristabdyti užsakymą.

8.11.1 Užsakymo sustabdymas

1. Įjunkite šabloną „Užsakymų duomenys“.

2.   - Sustabdykite užsakymą.

⇨ Užsakymas sustabdomas.

⇨ Šablone „Užsakymų sąrašas“ užsakymas pažymimas raudonai.

8.11.2 Užsakymo pristabdymas
Užsakymą galite pristabdyti, jei turite nutraukti darbą, o užsakymas dar nebuvo baigtas.

Užsakymas pristabdomas tik tada, kai paleidžiate kitą užsakymą.

þ Jūs paleidote užsakymą ir esate šablone „Užsakymo duomenys“:

1. Tuo metu, kai paleidžiamas jūsų užsakymas, įjunkite šabloną „Užsakymų 
sąrašas“.



76

 

⇨ Pasirodo toks šablonas:

Aktyvus užsakymas pažymėtas žaliai.

2. Spragtelėkite bet kurį, geriausia sustabdytą, užsakymą.

⇨ Pasirodo toks šablonas:

3.  - Paleiskite užsakymą.

⇨ Aktyvus užsakymas pristabdomas, pasirinktas užsakymas paleidžiamas.

4.  - Sustabdykite užsakymą.

⇨ Užsakymas sustabdomas.
⇨ Šablone „Užsakymų sąrašas“ pirminis užsakymas pažymimas geltonai.

⇨ Pristabdytas užsakymas dabar pažymėtas geltonai.
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8.12 Užsakymų perkėlimas į lauko registrą
Jeigu apdorojote užsakymą arba užsakymų rinkinį, tuomet privalote apdorotus užsa-
kymus iš terminalo eksportuoti tolesniam apdorojimui ir vertinimui.
Čia turite tokias galimybes:

 ¾ perkelti užsakymus su USB atmintine į lauko registrą.

8.12.1 Užsakymų perkėlimas su USB atmintine

þ Jūs baigėte visus užsakymus.
þ Visi užsakymai užsakymų sąraše pažymėti raudonai.

1. Iškvieskite šabloną „Pagrindiniai duomenys“.

2.  - Įrašykite duomenis į USB atmintinę.

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

3. Išimkite USB atmintinę.
4. Prijunkite USB atmintinę prie lauko kompiuterio.
5. Importuokite ir apdorokite duomenis su lauko registru.
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8.13 Svarbūs duomenys USB atmintinėje
Visi užsakymų, lauko ir mašinos duomenys išsaugomi USB atmintinėje. Taip šiuos 
duomenis galima perkelti iš terminalo į lauko registrą ir atvirkščiai.
Visi failai visada turi standartinius vardus, kurių negalima keisti.

TASKDATA.xml – failas, kuriame yra visi užsakymų duomenys iš lauko registro. Iš 
lauko registro jis perkeliamas į nenuimamąjį lauko kompiuterio diską arba USB atmin-
tinę ir ten išsaugomas.
Failą privalote nukopijuoti iš nenuimamojo disko į USB atmintinę aplanke „TASKDATA“.
Failas „Taskdata.xml“ negali būti didesnis nei 2 MB. Dėl didesnių failų perkeliant duo-
menis gali kilti problemų ir jie labai lėtina terminalą.

„GRD{Nummer}.bin“ – failas, kuriame yra taikomosios lauko kortelės. Jeigu už-
sakymo apdorojimą norite naudoti su taikomosiomis kortelėmis, tuomet į terminalą 
privalote perkelti ir šį failą.

Svarbus aplankas

„TaskData“ – aplankas, kuriame yra visi užsakymų rinkinio užsakymai, kurie šiuo 
metu yra apdorojami.
Taip pat perskaitykite skyrių: Aplanko „Taskdata“ sukūrimas USB atminti-
nėje [ 8.6]
„TaskData_work“ – aplankas, kuriame yra visi užsakymų rinkinio užsakymai, kurie 
šiuo metu yra apdorojami.
Aplankas sukuriamas automatiškai, kai tik USB atmintinė įkišama į terminalą. Čia jis 
pakeičia aplanką „Taskdata“ tol, kol užsakymų duomenys įrašomi į USB
atmintinę. Taigi, kol paspaudžiamas funkcinis mygtukas .
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9 „Track Leader II“ ir „Section Control“
9.2 Gaminio aprašymas

ISOBUS sistemą „Horsch Section-Control“ sudaro lygiagrečiojo vėžės valdymo siste-
ma „TRACK-Leader II“ ir tikroji „SECTION-Control“. Programinė įranga perima dalinių 
pločių perjungimą darbo padarge. Taip, programinei įrangai automatiškai perjungiant 
dalinius pločius, vairuotojas gali susikoncentruoti į kitas užduotis.

9.2.2 Reikalavimai sistemai
Kada galėtumėte naudoti programinę įrangą, jūsų sistema turi atitikti tokius reikalavimus:
- „Horsch“ arba „Comfort“ terminalas su įjungta ISOBUS-VT funkcija;
- su „Section Control“ suderinamas darbo padargas; 
- GPS imtuvas su pageidaujamu padėties signalo tikslumu.

9.2.3 Ekrano struktūra
Atsižvelgiant į tai, kokius modulius aktyvinote, ekranas gali atrodyti šiek tiek kitaip.

9.2.3.1 Pradinio šablono struktūra
Pradinis šablonas pasirodo, kai paleidžiate taikomąją programą.

„TRACK-Leader II“ pradinis šablonas

Pradiniame šablone galite:
 ¾ įjungti kitus šablonus;
 ¾ nuskaityti GPS signalo būseną.
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Valdymo elementai 
Funkcijos simbolis Funkcija

Įjungti pasiruošimo šabloną

Įjungti šabloną „Atmintinė“.

Įjungti šabloną „Nustatymai“

Įjungti šabloną „Informacija“

9.2.3.2 Darbinio šablono struktūra
Darbiniame šablone rasite informaciją, kurios jums reikės, norint dirbti su programine 
įranga.
Tolesnėje apžvalgoje pateikta darbinio šablono informacija.

Darbinis šablonas

Šviesos juosta
Rodoma esama ir būsima padėtys.

Vedančioji vėžė
Vėžė, kuria traktorius seks arba sekė.

Persidengimas
Vietos, kurios buvo apdirbtos du kar-
tus, žymimos tamsiai žaliai.

Aktyvinta vedančioji vėžė
Vedančioji vėžė, kuria traktorius šiuo metu seka 
arba turėjo sekti. Žymima mėlynai.

Apvažiuoti arba apdirbti plotai
Apvažiuoti ir apdirbti plotai žymimi 
šviesiai žaliai.

Išjungtas dalinis plotis
Žymimas raudonai.

Įjungtas dalinis plotis
Žymimas mėlynai.

Krypties rodyklė virš GPS antenos
Atsižvelgiant į mašinos darbinį plotį, rodyklės 
padėtis trauklių ir svirčių sistemos simbolio 
atžvilgiu gali skirtis.
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Darbiniame šablone taip pat gali pasirodyti įvairūs funkcijų simboliai. Kokie funkcijų sim-
boliai pasirodys, priklauso nuo to, ar „SECTION-Control“ nuostatose aktyvinsite ar ne.

Apvažiuoti ir apdirbti plotai
Plotai už mašinos simbolio žymimi žalia spalva. Čia, atsižvelgiant į konfigūraciją, žalia 
spalva gali turėti tokią reikšmę:

- Apvažiuoti plotai
Kai naudojate tik „TRACK-Leader II“, apvažiuoti plotai pažymimi. Jie pažymimi nežiūrint 
į tai, ar apvažiuojant mašina plotą apdirbo ar ne.
- Apdirbti plotai
Kai naudojate „SECTION-Control“, apdirbti plotai pažymimi. Plotai, kuriuos mašina 
apvažiavo, tačiau jų neapdirbo, priešingai, nėra žymimi. Jeigu norite, kad programinė 
įranga žaliai žymėtų tik apvažiuotus plotus, privalote atlikti tokį veiksmą:
- aktyvinti „SECTION-Control“.

9.2.3.3 Taikomosios kortelės
Taikomosiose kortelėse pateikiama išsami informacija apie tai, kokio dydžio yra nu-
statytosios vertės skirtingose jūsų lauko srityse.
Kiekvienai nustatytajai vertei ekrane priskiriama kita spalva.
Spalvos, kuriomis rodomos nustatytosios vertės, priklauso nuo to, kokį lauko registrą 
naudojate.
Pereinant iš vienos srities į kitą, nustatytoji vertė pritaikoma automatiškai.

Esamą nustatytąją vertę matote dešinėje ekrano pusėje, viršuje.
Procentiniai nustatytosios vertės pakeitimai, kuriuos atliko vairuotojas „Horsch“ mašinų 
valdymo pulte, perkeliami visoms nustatytosioms vertėms taikomojoje kortelėje.
Jeigu norite, kad taikomoji kortelė būtų rodoma „SECTION-Control“ arba „TRACK-
Leader II“ ekrane, tuomet taikomąją kortelę turite išsaugoti ISO užsakymų apdorojimo 
užsakyme. ISO užsakymų apdorojimas – tai taikomosios programos „Task Manager“ 
dalis (8 skyrius).
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9.3 Valdymo pagrindai

9.3.1 Pirmosios eksploatacijos pradžia

1.  - Įjunkite terminalą.

2. Palaukite, kol bus įkeltos visos taikomosios programos ir visi darbo kompiu-
teriai.

3.  - Iškvieskite taikomąją programą „Pasirinkimo meniu“.

4. Pasirinkite „TRACK-Leader“.

⇨ Pasirodo darbinis šablonas:

⇨ Jūs paleidote „TRACK-Leader II“.

9.3.2 Valdymo elementai

Šiame skyriuje rasite visų funkcijų simbolių, kurie gali pasirodyti programinėje įrangoje, 
apžvalgą ir jų funkcijas.

„TRACK-Leader II“ ir „SECTION-Control“ funkcijų simboliai

Funkcijos simbolis Funkcija
Apskaičiuoti lauko ribą
Lauko riba apskaičiuojama pagal įrašytą apvažiavimą.

Rodyti visą lauką

Įrašyti apvažiavimus
Pasirodo tik tada, kai „SECTION-Control“ yra išaktyvinta ir jūs neturite 
darbinės padėties jutiklio. 
Baigti apvažiavimų įrašymą
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Funkcijos simbolis Funkcija
Perjungti iš rankinio režimo į automatinį ir atvirkščiai
Pasirodo tik tada, kai aktyvinta „SECTION-Control“.

Suformuoti A-B vedančiąją vėžę valdymo režimu
Kituose režimuose funkcijos simbolis atrodo kitaip, tačiau yra toje 
pačioje vietoje.
Įjungti šabloną „GPS kalibravimas“
Pasirodo tada, jei nenustatėte 1 atskaitos taško arba nesukalibravote 
GPS signalo.
Įjungti šabloną „GPS kalibravimas“
Pasirodo tik tada, jei kalibravote GPS signalą.

Aktyvinti 3D vaizdą

Aktyvinti 2D vaizdą

Versti toliau

Šie funkcijų simboliai priklauso kitam taikomosios programos variantui ir kartu su 
„Horsch Section Control“ neveikia. 

Funkcijos simbolis Funkcija
Automatinio vairavimo sistema „TRACK-Leader TOP“ 
išaktyvinta arba jos nėra.

Transporto priemonę vairuoti į kairę.
Funkcinis mygtukas neveikia, kai „TRACK-Leader 
TOP“ yra išaktyvintas.
Transporto priemonę vairuoti į dešinę.
Funkcinis mygtukas neveikia, kai „TRACK-Leader 
TOP“ yra išaktyvintas.

Kliūtys

Funkcijos simbolis Funkcija
Įjungti kliūčių registravimo šabloną arba užregistruoti kliūtį. 
Atsižvelgiant į kontekstą, funkcijos simbolis turi skirtingas 
funkcijas.
Perstumti kliūties padėtį.
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Kalibruoti GPS signalą

Funkcijos simbolis Funkcija
Nustatyti atskaitos tašką

Kalibruoti GPS signalą

Perstumti vedančiąsias vėžes į esamą transporto priemonės padėtį
Jeigu poslinkio metu vedančioji vėžė yra šalia tikrosios vėžės, tuomet 
ją vėl galima perstumti į tikrąją padėtį.

„HEADLAND-Control“

Funkcijos simbolis Aprašas Tai įvyksta, kai paspaudžia-
te funkcinį mygtuką šalia 
simbolio.

Lauko galo valdymo sistema išaktyvinta ir šiam 
laukui dar niekada nebuvo aktyvinta.
Lauko riba dar nebuvo užregistruota.

Negalima paspausti.

Lauko galo apdirbimas galimas, tačiau neaktyvus.
Pasirodo tik tada, kai užregistruojama lauko riba.

Rodomas lauko galas.

Lauko galo apdirbimas aktyvintas.
„SECTION-Control“ apdirba tik lauko vidų. Perė-
jus į lauko galą, daliniai pločiai išjungiami.
Lygiagretusis valdymas lauko viduje aktyvintas.

Lygiagretusis valdymas lau-
ko gale aktyvinamas.

Lygiagretusis valdymas lauko gale aktyvintas.
„SECTION-Control“ apdirba tik lauko galą. Perei-
nant į lauko vidų, lauko vidus išjungiamas.

Lygiagretusis valdymas 
lauko viduje aktyvinamas.

9.3.3 Duomenų įvedimas
Įvesdami lauko pavadinimą arba registracijos informaciją, privalote 
įvesti skaičius ir raides.
Šiam tikslui skirtas duomenų įvedimo šablonas.

Duomenų įvedimo šablonas išsaugant
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Valdymo elementai

Funkcijos simbolis Funkcija
Ištrinti simbolį

Perjungti iš rašymo didžiosiomis raidėmis į rašymą ma-
žosiomis raidėmis ir atvirkščiai

Nutraukti įvestį

Patvirtinti įvestį

1.  - Pasirinkite pageidaujamą simbolį.

2.  - Perimkite pageidaujamą simbolį.

⇨ Simbolis perimamas. Žymeklis peršoka per vieną padėtį toliau.

3. Įveskite kitus simbolius.

4.  - Įvedę visus simbolius, patvirtinkite įvestį.

9.3.4 Ekrano šviesos juostos naudojimas
Ekrano šviesos juostos funkcija – padėti vairuotojui sekant vedančiąją vėžę. Ji rodo 
vairuotojui, kai jis išvažiuoja iš vėžės ir kaip jis vėl gali į ją grįžti.

Yra tokios ekrano šviesos juostų rūšys:

 ¾ ekrano šviesos juosta grafi niu režimu; 
 ¾ ekrano šviesos juosta tekstiniu režimu.

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

Taip aktyvinsite ekrano šviesos juostą:

1.  - Spaudinėkite tol, kol ekrano šviesos juosta pasirodys antraštinė-

je ekrano eilutėje.
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9.3.4.1 Ekrano šviesos juosta grafiniu režimu

Ekrano šviesos juosta – grafinis režimas

Ekrano šviesos juostą grafiniu režimu sudaro du stulpeliai:

 ¾ apačioje rodomas esamas nuokrypis nuo vedančiosios vėžės;
 ¾ viršuje – nuokrypis tam tikru atstumu. 

Žr. parametrą "Peržiūra [➙ 9.4.2]".

Kiekvienas apskritimas žymi tam tikrą nuokrypį centimetrais. 
Žr. parametrą "Jautris [➙ 9.4.2]".
Kadangi dėl techninių priežasčių važiavimo kampas gali šiek tiek svyruoti, rodymui 
peržiūros stulpelyje naudojama dviguba jautrumo vertė.
Vairavimo tikslas – kad būtų rodomi tik centriniai kvadratai.

9.3.4.2 Ekrano šviesos juosta grafiniu režimu
Ekrano šviesos juosta tekstiniu režimu rodo, kiek metrų nuo vedančiosios vėžės esate 
nutolę. Ji taip pat jums rodo, kuria kryptimi turite vairuoti, kad vėl įvažiuotumėte į vėžę. 
Peržiūros tekstiniu režimu nėra.

Ekrano šviesos juosta – tekstinis režimas
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9.4 Konfigūracijos
Šiame skyriuje sužinosite, kaip konfigūruoti taikomąją programą.

1. Įjunkite šabloną „Nustatymai“:

⇨ Pasirodo toks šablonas:

2. Spragtelėkite eilutę su pageidaujama taikomąja programa.

⇨ Pasirodo sąrašas su parametrais.

Tolesniuose poskyriuose rasite parametrų paaiškinimą.

„Track-Leader TOP“ nėra „Horsch“ komplektacijos dalis. 
Šių taikomųjų programų nustatymai čia neaprašomi.

9.4.1 Bendrieji nustatymai
„SECTION-Control“
Šis parametras rodo, ar „SECTION-Control“ yra aktyvinta ar išaktyvinta.

Atsižvelgiant į tai, ar „SECTION-Control“ aktyvinsite ar ne, privalote sukonfigūruoti 
skirtingus nustatymus.

Galimos vertės:
• „Taip“;
„SECTION-Control“ aktyvinta. Mašinos duomenys, pvz., darbinis plotis, automatiškai 
perimami iš prijungto darbo kompiuterio.
• „Ne“.
„SECTION-Control“ išaktyvinta. „TRACK-Leader II“ aktyvinta. Mašinos duomenis reikia 
įvesti rankiniu būdu.
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9.4.1.1 Bendrieji nustatymai esant įjungtai „SECTION-Control“
TM sąsaja
Šis parametras rodo, ar vyksta keitimasis duomenimis su taikomąja programa „ISO 
užsakymų apdorojimas“.
TM čia skirta „TaskManager“. ISO užsakymų apdorojimas – tai taikomosios programos 
„TaskManager“ dalis (8 skyrius).
Galimos vertės:
• „Taip“;
Duomenų, pvz., lauko riba, A-B linija, atskaitos taškai, mainai vyksta tarp „SECTION-
Control“ ir taikomosios programos „TaskManager“. „SECTION-Control“ veikia tik tada, 
kai užsakymas paleidžiamas „TaskManager“.
• „Ne“.
Tarp „SECTION-Control“ ir taikomosios programos „TaskManager“ duomenų mainai 
nevyksta.
Kai taikomoji programa „TaskManager“ veikia „SC režimu, Jūs privalote nustatyti „Ne“. 
Kitaip nebus galima įkelti ir apdirbti laukų.

Garsiniai įspėjimai
Šis parametras rodo, ar netoli lauko ribų ir užregistruotų kliūčių turi suskambėti įspė-
jamasis garso signalas.
Galimos vertės:
• „Taip“;
• „Ne“.

Vėžės skaidrumas
Šis parametras rodo, ar ekrane turi būti ir kaip turi būti rodomi persidengimai.
Galimos vertės:
• „0“
Persidengimai nerodomi.
• „1“–„6“
Spalvos intensyvumas, kuria žymimi persidengimai.
• „3“
Standartinė vertė

Grotelių rodymas
Įjungia grotelinį tinklą naršymo šablone.
Atstumas tarp grotelių linijų atitinka įvestą darbinį plotį. Grotelių linijos išlygiuojamos 
prie ašių „Šiaurės Pietūs“ ir „Rytų Vakarai“.

Važiavimo krypties tiesinimas
Kai ant traktoriaus kabinos stogo sumontuotas GPS imtuvas stipriai svyruoja, ekrane 
rodomos vėžės gali būti labai dantytos.

Naudojant parinktį „Važiavimo krypties tiesinimas“, ištiesinamos rodomos vėžės.

Šioje instrukcijoje pateiktos nuostatos galioja tik naudojant „Müller-Elektronik“ GPS 
anteną A100. Naudojant kitas GPS antenas, teisingi gali būti ir kitokie nustatymai.



89

 

Galimos vertės:
• „Taip“;
Jei naudojate „Müller-Elektronik“ „TRACK-Leader TOP“ ir prie vairavimo darbo kom-
piuterio prijungta GPS antena.
• „Ne“.
Jei „TRACK-Leader TOP“ nenaudojate, o GPS antena prijungta prie terminalo.
Mašinos modelis
Šis parametras rodo, kaip apskaičiuojama mašinos padėtis važiuojant posūkiais.

Nustatymas veikia mašinos vaizdavimą ekrane ir veikimo būdą.

Galimos vertės:
 ¾ „savaeigė mašina“;
 ¾ „tempiama“;
 ¾ „išaktyvinta“.

Demonstracinio režimo paleidimas
Paleidžia taikomosios programos modeliavimą.

9.4.1.2 Bendrieji nustatymai esant išjungtai „SECTION-Control“
Dalinių pločių skaičius
Įveskite dalinių pločių skaičių.
Kiekvienas dalinis plotis pasirodo kaip purškimo sijos dalis navigacijos sistemoje.

Darbinės padėties jutiklis
Ar mašinoje sumontuotas darbinės padėties jutiklis?
• „Taip“;
• „Ne“ - (HORSCH ir kitos „ISO-Bus“ mašinos visada „Ne“)

Apgręžtoji jutiklių loginė schema – („ISO-Bus“ mašinoms nėra svarbu)
Ar darbinės padėties jutiklio loginė schema yra apgręžta?
• „Taip“ – apdorojimas pradedamas įrašyti tada, jei darbinės padėties jutiklis nėra 

priskirtas. Jis baigiamas tada, kai darbinės padėties jutiklis priskiriamas.
• „Ne“ – apdorojimas pradedamas įrašyti tada, jei darbinės padėties jutiklis yra pri-

skirtas. Jis baigiamas tada, kai darbinės padėties jutiklis nebepriskiriamas.

GPS imtuvas kairėje / dešinėje
Jeigu GPS imtuvas nėra ant transporto priemonės išilginės ašies, tuomet šį poslinkį 
reikia nustatyti čia.
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Transporto priemonės išilginė ašis ir GPS imtuvas

Galimos vertės:
• Įveskite neigiamą vertę, pvz.: 
Kai GPS imtuvas yra išilginės ašies kairėje.
• Įveskite teigiamą vertę, pvz.: 
Kai GPS imtuvas yra išilginės ašies dešinėje.

GPS imtuvas priekyje / gale
GPS imtuvo atstumas nuo apdirbimo taško. Apdirbimo taškas yra, pvz., purškimo sijo 
lauko purkštuve.
Galimos vertės:
• Įveskite neigiamą vertę, pvz.: 
Jeigu GPS imtuvas yra už apdirbimo taško, tuomet įveskite neigiamą vertę.
• Įveskite teigiamą vertę, pvz.: 
Jeigu GPS imtuvas yra prieš apdirbimo tašką, tuomet įveskite teigiamą vertę.

9.4.2 „TRACK-Leader II“ konfigūravimas
Išorinis šviesos juosta
Ar „Müller-Elektronik“ išorinė šviesos juosta prijungta prie nuosekliosios jungties 
(RS232)?
• „Taip“
• „Ne“.

Ekrano šviesos juosta
Ekrano šviesos juostos rūšis.
Galimos vertės:
• „Grafinis“;
• „Tekstinis režimas“.

Transporto priemonės išilginė 
ašis

GPS imtuvas
Yra transporto priemonės išilginės ašies 
dešinėje

 - 0,20 m

4.00 m

 - 4.00m

0.20m
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Vedančiosios vėžės numeravimas
Šis parametras rodo, kaip numeruojamos suformuotos vedančiosios vėžės.
Galimos vertės:
• „absoliučioji“
Vedančios vėžės turi fiksuotus numerius. A-B vedančioji vėžė gauna numerį „0“. Nu-
meruojamos kairėje ir dešinėje A-B vedančiosios vėžės esančios vedančiosios vėžės.
• „santykinė“
Vedančiosios vėžės kaskart sunumeruojamos iš naujo, kai mašina aktyvina naują 
vedančiąją vėžę. Vedančiosios vėžės numeris visada yra „0“.

Jautrumas
Šviesos juostos jautrumo nustatymas. 
Esant kelių centimetrų nuokrypiui reikia įjungti šviesos diodą šviesos juostoje?
• Standartinė vertė: 30cm

Peržiūra
Šis parametras rodo, kiek metrų prieš transporto priemonę ekrano šviesos juostos 
peržiūros indikatoriuje apskaičiuojama būsima transporto priemonės padėtis.
• Standartinė vertė: 8m
Taip pat žr.: Ekrano apšvietimo juosta grafiniu režimu [➙ 9.3.4.1.]

Pasisukimo kampas
Nuo tam tikro kampo programa mano, kad transporto priemonė nori pasisukti į vėžę. 
Jeigu transporto priemonė važiuoja vėžės link su mažesniu kampo nuokrypiu, tuomet 
ji neatpažįstama kaip esama vėžė.
• Standartinė vertė: 30 laipsnių.

Atstumas iki kontūrinių taškų
Įrašant „A-B vedančiąją vėžę“ kontūriniu režimu, nuolat išsaugomi taškai. Kuo daugiau 
yra taškų, tuo tikslesnė yra kontūrinė linija. Tačiau tai lėtina terminalo darbą.
Parametras rodo, kokiu atstumu reikia nustatyti taškus. Kiekviename lauke ir kiekvie-
noje mašinoje optimali vertė gali skirtis.
• Standartinė vertė: 500 cm
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9.4.4 „SECTION-Control“ konfigūravimas
Persidengimo plotis
Persidengimo laipsnis, apdirbant pleišto formos plotą.

Esant išoriniams daliniams pločiams, nustatytą „persidengimo laipsnį“ veikia parame-
tras „Persidengimo paklaida“.

Galimos vertės:
 ¾ 0 % – išeinant iš apdirbto ploto, kiekvienas dalinis plotis įjungiamas tik tada, kai jis 
visiškai pašalinamas iš ploto. Važiuojant apdirbtu plotu, dalinis plotis išjungiamas tik 
tada, kai jis 1 % yra virš apdirbto ploto.

 ¾ 50 % – išeinant iš apdirbto ploto, kiekvienas dalinis plotis įjungiamas tik tada, kai 
jis 50 % pašalinamas iš ploto. Važiuojant apdirbtu plotu, dalinis plotis išjungiamas 
tik tada, kai jis 50% yra virš apdirbto ploto. Esant 50 % „persidengimo laipsniui“, 
„persidengimo paklaida“ nedaro jokio poveikio.

 ¾ 100 % – išeinant iš apdirbto ploto, kiekvienas dalinis plotis įjungiamas iš karto, kai 
jis 1 % pašalinamas iš ploto. Važiuojant apdirbtu plotu, dalinis plotis išjungiamas tik 
tada, kai jis 100% yra virš apdirbto ploto.

Persidengimo paklaida
„Persidengimo paklaida“ – tai išorinių dalinių pločių paklaida ant persidengimų, važiuo-
jant lygiagrečiai ir lauko gale, kai viršijama lauko riba.

„Persidengimo paklaida“ susijusi tik su išoriniu kairiuoju ir dešiniuoju daliniais pločiais. 
Visiems kitiems daliniams pločiams šis parametras negalioja.

Šie paveikslėliai rodo, kaip veikia parametras „Persidengimo paklaida“, esant 0 % „per-
sidengimo laipsniui“. Abiejuose paveikslėliuose paviršius persidengė 25 cm. Nustatytą 
persidengimo paklaidą matote po paveikslėliais.

0% persidengimo
 laipsnis

50% persidengimo
laipsnis

100% persidengimo
laipsnis
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Galimos vertės:
 ¾ jeigu nenaudojate labai tikslaus GPS imtuvo, rekomenduojama nustatyti 30 cm 
vertę. 

 ¾ Paklaida 0 cm          
Išorinis dalinis plotis įjungiamas arba išjungiamas važiuojant vėže arba išvažiuojant 
iš jos.

 ¾ Kita vertė          
Išorinis dalinis plotis išjungiamas, kai persidengimas yra didesnis nei vertė.

 ¾ Maksimali vertė          
Išorinio dalinio pločio pusė

Inertiškumas
Yra du parametrai:

 ¾ inertiškumas, kai įj.;
 ¾ inertiškumas, kai išj.

Abiejuose parametruose turite įvesti, kiek laiko praeinat, kol, įjungus dalinį plotį, jis iš 
tikrųjų pradedamas (įjungus) arba baigiamas (išjungus) taikyti. Šios vertės reikia 
automatiškai įjungiant ir išjungiant dalinius pločius. Ji priklauso nuo darbo padargo tipo.

Pavyzdys
Kai, naudojant lauko purkštuvą, daliniu pločiu važiuojama per jau apdirbtą plotą, jį reikia 
iš karto išjungti. Tam programinė įranga siunčia signalą, skirtą dalinio pločio vožtuvui 
išjungti. Taip dalinio pločio vožtuve sumažinamas slėgis. Tol, kol iš purkštukų niekas 
neišsiskirs. Tai trunka apie 400 milisekundžių. 

Rezultatas yra tas, kad dalinio pločio metu 400 milisekundžių beriama su persiden-
gimais.

0 cm persidengimo paklaida

Čia iš karto išjungiamas dalinis 
plotis.

30 cm persidengimo paklaida

Čia dalinis plotis neišjungiamas, kadangi esa-
mas persidengimas yra mažesnis nei 30 cm.

Ši sritis persidengė. Abiem atvejais – 25 cm.
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Šioje vietoje daliniai pločiai gavo 
išjungimo signalą.

Šioje vietoje dalinio pločio vožtuvai 
baigia berti.

Norint to išvengti, parametrą „Inertiškumas, kai išj.“ reikia nustatyti ties 400 ms. Dabar 
signalas siunčiamas dalinio pločio vožtuvui 400 milisekundžių anksčiau. Taip išbėrimą 
galima nutraukti arba paleisti būtent reikalingu laiku.

Sėjamojoje su pneumatiniu sėklinių medžiagų tiekimu iš sėkladėžės šie inertiškumo 
laikai gali būti gerokai ilgesni, kadangi, pradėjus dozuoti, sėklinės medžiagos iš pradžių 
per tiekimo žarnas turi patekti į dalinius pločius. Panaši delsa vyksta išjungus dozavimą. 
„Horsch“ mašinos nustatymo rekomendacijų galite paprašyti iš savo prekybos atstovo 
arba iš HORSCH techninės priežiūros skyriaus.

Tolesniame paveikslėlyje paaiškinta, kaip veikia inertiškumas. Paveikslėlyje parodyta 
reali elgsena, o ne rodmuo ekrane.

„Inertiškumas, kai išj.“ buvo nustatytas ties „0“. Kai nustatyta delsa yra per maža,
tada beriama su persidengimais.

Galimos vertės:
• „Inertiškumas, kai įj.“
Įjungę dalinį plotį, čia įveskite delsą.
pvz.,
– armatūros magnetinis vožtuvas, 400 ms
– elektros varikliu valdoma armatūra, 1200 ms

– „Horsch“ sėjamoji, apie 2000–3000 ms, atsižvelgiant į mašinos tipą

• „Inertiškumas, kai išj.“
Išjungę dalinį plotį, čia įveskite delsą.
pvz.,
– armatūros magnetinis vožtuvas, 300 ms
– elektros varikliu valdoma armatūra, 1200 ms

– „Horsch“ sėjamoji, apie 1000–2000 ms, atsižvelgiant į mašinos tipą
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9.5 Valdymo eigos
Šiame skyriuje susipažinsite su bendrosiomis valdymo eigomis.
Taip galite susipažinti, kaip valdoma programinė įranga.
Atskiri valdymo veiksmai aprašomi kitose šios naudojimo instrukcijos dalyse.

9.5.1 Kai pirmą kartą apdirbate lauką
Kai pirmą kartą apdirbate lauką, dar nebūna išsaugotų duomenų, kuriais galėtumėte 
remtis.

Atlikite veiksmus tokia eilės tvarka:

1. Paleiskite užsakymą „ISO užsakymų apdorojime“, taikomojoje programoje 
„TaskManager“. Šio veiksmo atlikti nereikia, kai „ISO užsakymų apdorojimą“ naudojate 
vadinamuoju „SC režimu“ arba nenorite naudoti „SECTION-Control“.
2. Nuvažiuokite į lauką.
3. Paruoškite navigaciją

– Valdymo režimo pasirinkimas [➙ 9.6.1]
– Kreipiamosios vėžės nustatymas [➙ 9.6.2.1]
– Kreipiamųjų vėžių intervalo nustatymas [➙ 9.6.2.2]

4. Paleiskite navigaciją
– Atskaitos taško 1 nustatymas [➙ 9.7.4]
– Lauko ribos registravimas [➙ 9.7.5]
– A-B kreipiamosios vėžės padarymas [➙ 9.7.6]
– Kliūčių registravimas [➙ 9.7.7]
– Lauko apdirbimas [➙ 9.7.8]

5. Lauko duomenų išsaugojimas [➙ 9.8]
– Išsaugokite standartiniu formatu.
– Eksportuokite GIS formatu.
– Jei naudojate ISO užsakymų apdorojimą, tai užsakymo išsaugoti nereikia. Užsa-
kymai išsaugomi automatiškai ISO užsakymų apdorojime.

Kaip atlikti atskirus užsakymus, skaitykite tolesniuose skyriuose.

NUORODA

GPS signalo poslinkis, dirbant be RTK pataisos signalo
Kai tarp atskirų darbų praeina per daug laiko, GPS signalas gali pasislinkti. Taip visi 
kiti darbai tampa labai netikslūs.

Jei įmanoma, tolesnius darbus visada atlikite pagal laiką:
• nustatykite 1 atskaitos tašką;
• užregistruokite lauko ribą;
• suformuokite A-B vedančiąją vėžę.
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9.5.2 Kai lauką vėl apdirbate
Jeigu norite vėl apdirbti lauką, kurį jau vieną kartą apdirbote ir kurio duomenis išsau-
gojote USB atmintinėje, tuomet atlikite veiksmus tokia eilės tvarka:

1. Paleiskite užsakyme „ISO užsakymų apdorojime“, taikomojoje programoje „Tas-
kManager“.
Šio veiksmo atlikti nereikia, kai „ISO užsakymų apdorojimą“ naudojate vadinamuoju 
„SC režimu“ arba nenorite naudoti „SECTION-Control“.
2. Nuvažiuokite į lauką.
3. Lauko duomenų įkėlimas [➙ 9.8]
(Jeigu užsakymą paleidžiate su ISO užsakymų apdorojimo funkcija, tuomet šio veiksmo 
atlikti nereikia. Lauko duomenys įkeliami automatiškai.)
4. Paruoškite navigaciją
– Valdymo režimo pasirinkimas [➙ 9.6.1]
– Kreipiamosios vėžės nustatymas [➙ 9.6.2.1]
– Kreipiamųjų vėžių intervalo nustatymas [➙ 9.6.2.2]
5. Paleiskite arba pratęskite navigaciją

– Navigacijos paleidimas [➙ 9.7]
– GPS signalo kalibravimas [➙ 9.7.4]
– Lauko apdirbimas [➙ 9.7.8]

6. Lauko duomenų išsaugojimas [➙ 9.8]
– Išsaugokite standartiniu formatu.
– Eksportuokite GIS formatu.
– Jei naudojate ISO užsakymų apdorojimą, tai užsakymo išsaugoti nereikia. Užsa-
kymai išsaugomi automatiškai ISO užsakymų apdorojime.

Kaip atlikti atskirus užsakymus, skaitykite tolesniuose skyriuose.
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9.6 Navigacijos paruošimas

9.6.1 Valdymo režimo pasirinkimas
Valdymo režimas rodo, kaip formuojamos vedančiosios vėžės.
Valdymo režimas pasirenkamas pasiruošimo šablone.
Yra tokie valdymo režimai:

 ¾ valdymo režimas „Lygiagretusis“;
 ¾ valdymo režimas „Lygusis kontūras“;
 ¾ valdymo režimas „Identiškas kontūras“;
 ¾ valdymo režimas „A Plus“ [0.0000°].

9.6.1.1 Valdymo režimas „Lygiagretusis“
Valdymo režimas „Lygiagretusis“ taip pat vadinamas „A-B režimu“.
Naudokite šį režimą, kai lauką norite apdirbti lygiagrečiomis, tiesiomis vėžėmis.

9.6.1.2 Valdymo režimas „Lygusis kontūras“
Režimo tikslas: vingiuotos vedančiosios vėžės, be persidengimų.
Valdymo režimu „Lygusis kontūras“ kiekvienoje vedančiojoje vėžėje pasikeičia kreivių 
išlinkimas. Vedančiosios vėžės vienoje pusėje yra smailesnės, kitoje – apvalesnės.
Taip išvengiama persidengimų. Šio valdymo režimo trūkumas yra tai, kad toli nuo A-B 
vedančiosios vėžės esančios vėžės kada nors taps labai smailios. 
Kai nustatote, kad vedančioji vėžė yra per smaili, tada ištrinkite vedančiąsias vėžes ir 
suformuokite naują A-B vedančiąją vėžę. Vedančiosios vėžės apskaičiuojamos iš naujo.

Pavyzdys

Patarimas: suformuokite A-B vedančiąją vėžę taip, kad kreivės vidus būtų kuo arčiau 
lauko ribos.

9.6.1.3 Valdymo režimas „Identiškas kontūras“
Režimo tikslas: vingiuotos vedančiosios vėžės, esant tolygiam išlinkimui

Valdymo režimu „Identiškas kontūras“ išlinkimas nesikeičia. Naudokite šį režimą tik 
minkštoms kreivėms.

Šio valdymo režimo trūkumas yra tai, kad atstumai tarp vedančiųjų vėžių kažkada taps 
per dideli. Tada nebebus galima apdirbti lauko tiksliai „vėžė prie vėžės“. 

Kai atstumai tarp vedančiųjų vėžių tampa per dideli, tada ištrinkite vedančiąsias vėžes 
ir suformuokite naują A-B vedančiąją vėžę.
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Pavyzdys

9.6.1.4 Valdymo režimas „A Plus“
Šiuo režimu galite rankiniu būdu įvesti, kokia geografine kryptimi reikia suformuoti 
vėžes. Tuo metu turite įvesti tik kryptį laipsniais (nuo 0° iki 360°). Vedančiosios vėžės 
kreipiamos automatiškai ir lygiagrečiai viena su kita.

 ¾ 0° Šiaurė
 ¾ 180° Pietūs
 ¾ 90° Rytai
 ¾ 270° Vakarai

Pirmiausia šis režimas naudingas tada, kai žinote tikslią kryptį, kuria turi būti apdirba-
mas jūsų laukas.

Šiuo režimu vienu metu gali dirbti kelios mašinos tiksliai lygiagrečiose vėžėse.

9.6.2 Vedančiųjų vėžių nustatymas
Šiame skyriuje išmoksite, kaip dirbti su vedančiosiomis vėžėmis.

Vedančiosios vėžės – tai ekrane rodomos linijos, kurios jums turi padėti tiksliai važiuoti 
pageidaujama vėže.

9.6.2.1 Vedančiųjų vėžių pločio nustatymas
Vedančiosios vėžės plotis – tai atstumas tarp dviejų vedančiųjų vėžių.
Iš anksto nustatytas vedančiosios vėžės plotis – tai darbinis plotis, kurį galima pritaikyti 
prie užsakymo.

Pavyzdys
Padargo darbinis plotis = 18 m
Jūs norite užtikrinti, kad apdirbant nieko nebūtų praleista.
Nustatykite vedančiosios vėžės plotį, pvz., ties 17,80 m. Dirbama su 20 cm persiden-
gimu.

1. Įjunkite pasiruošimo šabloną:

2.  - Spragtelėkite „Vedančiosios vėžės plotis“.

3.  - Įveskite pageidaujamą vedančiosios vėžės plotį.

4.  - Patvirtinkite įvestį.
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9.6.2.2 Vedančiųjų vėžių intervalo nustatymas
Vedančiųjų vėžių intervalą galite nustatyti pasiruošimo šablone.
Taip galite nustatyti, kokiu intervalu vedančiosios vėžės rodomos paryškintuoju šriftu.
Taip jums turėtų būti paprasčiau važiuoti kas antra arba kas trečia vėže.

Pavyzdžiai
Įvedus skaičių „2“, kas antra vedančioji vėžė rodoma riebiuoju šriftu; įvedus skaičių 
„3“, kas trečia vedančiojo vėžė rodoma paryškintuoju šriftu ir t. t.

1. Įjunkite pasiruošimo šabloną:

2.  - Spragtelėkite „Lysvės“.

3.  - Nustatykite pageidaujamą vedančiųjų vėžių intervalą.

4.  - Patvirtinkite įvestį.

9.6.3 Lauko galo pločio nustatymas
Lauko galo plotį galite nustatyti kaip vedančiųjų vėžių daugybą.
Tokiu atveju vedančioji vėžė yra tokio pločio, kaip visa mašinos vėžė.
Kaip lauko galo pločio skaičiavimo pagrindas visada imamas bendrasis mašinos darbinis 
plotis. Net ir tuo atveju, jei darbo kompiuteryje išaktyvinote išorinius dalinius pločius. 
Atkreipkite į tai dėmesį, nustatydami lauko galo plotį.

1. Įjunkite pasiruošimo šabloną:

2. Spragtelėkite parametrą „Lauko galo vėžės“.
3. Nustatykite, iš kelių vėžių turi būti lauko galas.

⇨ Jūs nustatėte lauko galo plotį.
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9.7 Navigacijos paleidimas
Paleidžiant navigaciją, yra dvi galimybės:

 ¾ paleisti naują navigaciją;
 ¾ pratęsti paleistą navigaciją.

9.7.1 Naujos navigacijos paleidimas
Naują navigaciją galite paleisti tokiais atvejais:

 ¾ kai pirmą kartą apdirbate lauką;
 ¾ kai įkeliate žinomo lauko duomenis. Tokiu atveju visi seni apvažiavimai ištrinami. 
Tačiau lauko ribas, vedančiąsias vėžes ir kliūtis galite vėl naudoti.

1. Įjunkite pasiruošimo šabloną:

2. Nustatykite visus rodomus parametrus.
3. Paspauskite „Iš naujo“.

⇨ Pasirodo darbinis šablonas.

9.7.2 Paleistos navigacijos pratęsimas
Navigaciją galite pratęsti tokiais atvejais:

 ¾ jei nutraukėte lauko apdirbimą;
 ¾ jei išėjote iš taikomosios programos;
 ¾ jei įkėlėte lauko duomenis.

1. Įjunkite pasiruošimo šabloną:

2. Nustatykite visus rodomus parametrus.
3. Paspauskite „Iš naujo“.

⇨ Pasirodo darbinis šablonas.

9.7.3 Apvažiavimų įrašymo paleidimas
Šio skyriaus nereikia skaityti tokiais atvejais:

 ¾ jei aktyvinta „SECTION-Control“;
 ¾ jei turite darbinės padėties jutiklį.

Jeigu nenaudojate „SECTION-Control“ ir nesumontavote darbinės padėties jutiklio, 
tuomet programinė įranga nežino, kada jūsų padargas (pvz., sėjamoji, purkštuvas) 
dirba, o kada ne. Todėl programinei įrangai privalote pranešti, kada pradėsite dirbti.

Įrašę apvažiavimus, ekrane galite matyti, kurias lauko sritis jau apvažiavote.
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þ Jūs paleidote navigaciją.

1.  - Įrašykite apvažiavimus.

⇨ Funkcijos simbolis tampa raudonas: 

⇨ Už traktoriaus simbolio daroma žalia vėžė. Ji žymi apvažiavimus.

9.7.4 GPS kalibravimas
Jeigu naudojate RTK sistemą arba kitą GPS sistemą su labai tiksliu signalu, tuomet 
šis skyrius nėra svarbus.
GPS sistemoms, pasižyminčioms absoliučiuoju > 30 cm tikslumu, galima nustatyti ats-
kaitos tašką, kurį, vėliau pakartotinai naudojant lauko ribas ir vėžes, galima panaudoti 
esamam padėties nuokrypiui kalibruoti. 

Kam jums reikia atskaitos taško?
Naudodami atskaitos tašką, tikrąsias GPS koordinates galite palyginti su išsaugotomis 
GPS koordinatėmis ir išlyginti galimus poslinkius.
Norint sukalibruoti GPS signalą, reikia fiksuoto taško ant žemės, t. y. vadinamojo 1 
atskaitos taško. Kalibruojant GPS signalą, išsaugotos atskaitos taško koordinatės 
sulyginamos ir suderinamos su esamomis koordinatėmis.

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

Jeigu nenustatysite atskaitos taško ir kaskart, prieš pradėdami dirbti, nesukalibruosite 
GPS signalo, tuomet įvyks tokie dalykai:

 ¾ išsaugotos GPS koordinatės – lauko riba, vedančiosios vėžės ir t. t. – skiriasi nuo 
realių;

 ¾ taip negalite apdirbti lauko dalių, kadangi pagal GPS jos yra už lauko ribos.
Todėl, norėdami pasiekti maksimalų tikslumą, privalote:

 ¾ kiekviename lauke pirmojo apdirbimo metu privalote nustatyti atskaitos tašką;
 ¾ prieš apdirbdami, sukalibruoti GPS signalą.
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GPS antena ant traktoriaus 
kabinos stogo

Atskaitos taško padėtis

Atstumas nuo GPS antenos 
iki taško kelio pakraštyje ant 
Y ašies

Atstumas nuo GPS antenos iki taško 
kelio pakraštyje ant X ašies

Linija nuo fiksuoto taško per 
kelią

Nustatykite 1 atskaitos tašką;
1 atskaitos taškas – taškas šalia lauko. Jis skirtas išsaugotai ir realiai lauko padėtims 
subalansuoti.
Nustatant atskaitos tašką, lemiamą reikšmę turi GPS antenos koordinatės.

Kada nustatyti?
Nustatykite 1 atskaitos tašką tokiais atvejais:

 ¾ kai pirmą kartą apdirbate lauką.

Teisingas nustatymas
Nustatant atskaitos tašką, jums reikia fiksuoto taško, kurį galite paženklinti taip, kad 
nenusitrintų.

Šio taško jums prireiks, kai būsimo GPS signalo kalibravimo metu jums reikės pastatyti 
traktorių tiksliai į tą pačią vietą.

NUORODA
Duomenų praradimas nesant atskaitos taško
Jeigu ateityje negalėsite rasti atskaitos taško, tuomet įrašyti duomenys taps nenau-
dojami.

 ¾ Visada įsidėmėkite tikslią atskaitos taško padėtį kiekvienam laukui!

Tolesniame paveikslėlyje parodyta galimybė, kaip pastatyti traktorių, nustatant ats-
kaitos tašką:

Traktorius nustatant atskaitos tašką
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Atskaitos taško padėtis

GPS antena ant traktoriaus kabinos stogo

þ Jūs apdirbate lauką pirmą kartą.

1. Raskite įvažiavime į lauką fiksuotą tašką ir jį pažymėkite.
2. Nuo pasirinkto fiksuoto taško ant kelio nubrėžkite liniją.
3. Pastatykite traktorių priekiniais ratais ant linijos.
4. Užsirašykite atstumą nuo taško iki traktoriaus. Per būsimus GPS kalibravimus 

šis atstumas turi būti toks pats.
5. Paleiskite naują navigaciją.

6.  – paspauskite.

7.  – paspauskite.

8.  – paspauskite.

⇨ Programa 15 sekundžių nustato esamą padėtį ir išsaugo ją kaip „1 atskaitos 
padėtį“. Tuo metu atskaitos taškas nustatomas tiksliai ten, kur yra GPS antena.
⇨ Taip anuliuojami galimai esami atskaitos taškai ir signalo kalibravimai.
⇨ Darbiniame šablone po mašinos simboliu pasirodo atskaitos taško simbolis: 

⇨ Jūs nustatėte „1 atskaitos tašką“.

Kalibruoti GPS signalą

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

GSP antenos padėtis atskaitos taško atžvilgiu, kalibruojant GPS signalą



104

 

Kada kalibruoti? 

GPS signalą turite kalibruoti tokiais atvejais:

 ¾ kaskart, prieš pradėdami dirbti;

 ¾ kai šalia funkcijos simbolio mirksi raudonas trikampis

;

 ¾ kai nustatote, kad nors jūs važiuojate technologinėje vėžėje, tačiau ekrane rodomas 
nuokrypis.

1. Įvažiavime į lauką važiuokite „1 atskaitos taško“ link.
2. Pastatykite traktorių priekiniais ratais ant linijos. Traktorius turi stovėti tokiu 

pat kampu, kaip ir nustatant atskaitos tašką. Atstumas nuo fiksuoto taško 
kelio pakraštyje turi būti toks pats, kaip ir nustatant atskaitos tašką.

3.  - Paspauskite.

4.  - Paspauskite.

5.  - Paspauskite.

⇨ Programa 15 sekundžių nustato esamą padėtį. Iš naujo kalibruojant atskaitos 
tašką, senasis kalibravimas perrašomas.

⇨ Pasirodo toks šablonas:
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6.  - Atgal.

⇨ Funkcijos simbolis  dabar yra raudonas.

Šablone „GPS kalibravimas“ dabar pasirodo šie parametrai:
 ¾ Poslinkis

Rodo atskaitos taško poslinkį nuo atskaitos taško nustatymo. Per šią vertę perstumiami 
visi lauko duomenys. Kalibruojant GPS signalą, poslinkis nustatomas iš naujo.

 ¾ Senas
Prieš kiek valandų GPS signalas paskutinį kartą buvo kalibruotas. Po taško rodomos 
šimtosios valandos dalys. 
Pavyzdžiui: 0.25 h = ketvirtis valandos = 15 minučių

GPS signalo kokybės patikrinimas

Atsižvelgiant į geografinę padėtį, GPS signalo kokybė gali labai svyruoti.
GPS signalo kokybę galite matyti šioje vietose:

 ¾ pradiniame šablone;
 ¾ darbiniame šablone.

GPS ryšio rodmenyje rasite tokią informaciją:
 ¾ histogramą.

Rodo ryšio kokybę. Kuo daugiau mėlynų stulpelių, tuo geresnis ryšys;
 ¾ sujungtų palydovų skaičių;
 ¾ pataisos signalo būseną.

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

Tokiais atvejais „SECTION-Control“ persijungia į rankinį režimą:
 ¾ GPS signalo būsena tampa „GPS“ arba blogesnė;
 ¾ palydovų skaičius sumažėja iki mažiau nei keturių;
 ¾ histograma nieko nerodo.

Tai rodo įspėjamasis pranešimas ekrane.

Jūs privalote rankiniu būdu aktyvinti automatinį režimą, kai tik pagerės GPS ryšys.
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9.7.5 Lauko ribos registravimas
Kiekviename naujame lauke privalote užregistruoti lauko ribą.

Lauko ribą galite užregistruoti, apdirbdami lauko galą.

Atsižvelgiant į tai, ar dirbate su RTK pataisos signalu ar be jo, turite tokias galimybes:
 ¾ 1 galimybė:

galima naudoti abiem atvejais.
- Apvažiuokite lauką.
- Paveskite apskaičiuoti lauko ribą išilgai vėžių, susiformavusių apvažiuojant.
- Apdirbkite lauko vidų.

 ¾ 2 galimybė:
rekomenduojama tik su RTK pataisos signalu.
- Apdirbkite lauko vidų.
- Apvažiuokite lauką.
- Paveskite apskaičiuoti lauko ribą išilgai vėžių, susiformavusių apvažiuojant.

Šis metodas taip pat veikia ir be RTK pataisos signalo. Žinoma, prieš apdirbdami ir 
apskaičiuodami lauko ribą, privalote sukalibruoti GPS signalą. Tai priklauso nuo GPS 
padėties poslinkio nuo darbo pradžios iki lauko ribos apskaičiavimo.

1 veiksmas

Taip užregistruosite lauko ribą, kai norėsite lauką iš pradžių apvažiuoti: 

þ Jūs nustatė ir sukalibravote „1 atskaitos tašką“. (Kai dirbate be RTK pataisos signalo).

1. Paleiskite naują navigaciją.
2. Įjunkite prikabinamą arba pakabinamą padargą.

3.  - Paspauskite, kai šis funkcijos simbolis pasirodys darbiniame šablone. 

Funkcinis mygtukas skirtas pranešti programinei įrangai, kad pradedate dirbti. 
Aktyvinus „SECTION-Control“ arba sumontavus darbinės padėties jutiklį, šis 
funkcijos simbolis nepasirodo.

4. Paleiskite lauko apvažiavimą.
⇨ Po pirmųjų centimetrų pamatysite, kad ekrane už padargo sijos brėžiama žalia 
vėžė. Vėžė žymi apdirbtą plotą.
⇨ Jei žalia vėžė nepasirodo, to priežastis gali būti:
a) Neįjungėte pakabinamo padargo („SECTION-Control“).

b) Nepaspaudėte funkcinio mygtuko  („TRACK-Leader II“).
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5. Apvažiuokite visą lauką.
6. Baikite apvažiuoti lauką pradiniame taške. Apvažiavimas turi būti uždaras.
7.   - Paspauskite, kai tik vėl pasieksite pradinį tašką.

⇨ Naršymo ekrane aplink lauką nubrėžiama raudona linija. Tai yra lauko riba.

2 veiksmas

Taip užregistruosite lauko ribą, kai norėsite lauką iš pradžių apdirbti:
þ Jūs turite RTK pataisos signalą.

1. Paleiskite naują navigaciją.
2. Įjunkite prikabinamą arba pakabinamą padargą.

3.  - Paspauskite, kai šis funkcijos simbolis pasirodys darbiniame šablone.

Aktyvinus „SECTION-Control“ arba sumontavus darbinės padėties jutiklį, šio 
funkcinio mygtuko spausti nereikia. Jis skirtas programinei įrangai informuoti, 
kad jūs pradėjote dirbti.
4. Pradėkite apdirbti lauką.

⇨ Po pirmųjų centimetrų pamatysite, kad ekrane už padargo sijos brėžiama žalia 
vėžė. Vėžė žymi apdirbtą plotą.
⇨ Jei žalia vėžė nepasirodo, to priežastis gali būti:
 
a) Neįjungėte pakabinamo padargo („SECTION-Control“).

b) Nepaspaudėte funkcinio mygtuko  („TRACK-Leader II“).

5. Apdirbkite lauką.
6. Apdirbimo pabaigoje apvažiuokite lauką.

7.  - Paspauskite, kai tik vėl pasieksite pradinį tašką.

⇨ Naršymo ekrane aplink lauką nubrėžiama raudona linija. Tai yra lauko riba.

9.7.6 A-B vedančiosios vėžės formavimas
A-B vedančioji vėžė yra pirmoji vėžė, kurią jūs suformuojate. Visos kitos vedančiosios 
vėžės apskaičiuojamos ir brėžiamos nuo A-B vedančiosios vėžės.

A-B vedančiąją vėžę privalote suformuoti visais valdymo režimais.

Kada suformuoti?

A-B vedančiąją vėžę galite suformuoti bet kuriuo metu, nustatę atskaitos tašką. Pa-
vyzdžiui, per pirmąjį lauko apvažiavimą.



108

 

9.7.6.1 A-B vedančiosios vėžės formavimas lygiagrečiuoju ir kontūriniu režimais

1. Nuvairuokite traktorių į pageidaujamos A-B vedančiosios vėžės pradinį tašką.

2.  arba  - Nustatykite A tašką.

⇨ A taškas nustatomas.
⇨ Ant funkcinio simbolio A vėliavėlė nuspalvinama žaliai.

3. Važiuokite į lauko galą.

4.  arba  - Nustatykite B tašką.

⇨ B taškas nustatomas.
⇨ Ant funkcinio simbolio B vėliavėlė nuspalvinama žaliai:

  arba 

⇨ A ir B taškai sujungiami linija. Ši linija reiškia „A-B vedančiąją vėžę“ ir ekrane 
žymima mažais A ir B simboliais. Lygiagrečiuoju režimu A-B vedančioji vėžė yra 
tiesi. Kontūriniu režimu – sulenkta.
⇨ Vedančiosios vėžės projektuojamos, rodomos ir numeruojamos abiem kryptimis, 
atsižvelgiant į vedančiosios vėžės plotį ir pasirinktą valdymo režimą.

9.7.6.2 A-B vedančiosios vėžės formavimas A + valdymo režimu

1. Nuvairuokite traktorių į pageidaujamos A-B vedančiosios vėžės pradinį tašką.

2.  - Paspauskite.

⇨ Pasirodo duomenų įvedimo šablonas.
3. Duomenų įvedimo šablone matote esamą traktoriaus kryptį (laipsniais).
4. Įveskite pageidaujamą A-B vedančiosios vėžės kryptį laipsniais.

⇨ A-B vedančioji vėžė suformuojama įvesta kryptimi.
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9.7.7 Kliūčių registravimas
Jeigu Jūsų lauke yra kliūčių, tuomet galite užregistruoti jų padėtį. Taip jūs visada būsite 
įspėti dar prieš tai, kol įvyks susidūrimas.

Jūs galite užregistruoti kliūtis lauko apdirbimo metu.

Jūs esate įspėjami tokiais atvejais:
 ¾ kai priartėjate prie kliūties arčiau nei per 20 sekundžių (važiuodami esamu greičiu);
 ¾ kai nuo užregistruotos kliūties arba lauko ribos esate nutolę arčiau nei per du dar-
binius pločius.

Įspėjimą visada sudaro du elementai:
• grafinis įspėjimas viršutiniame, kairiajame darbinio šablono kampe:
– „Lauko riba“,
– „Kliūtis“.
• garso signalas.

þ Jūs paleidote navigaciją.

1.  - Paspauskite.

2.  - Paspauskite.

⇨Pasirodo toks šablonas:

Ekrane rodoma mašinos su vairuotoju schema, 
kliūtis ir kliūties atstumas iki GPS imtuvo.

3. Rodyklėmis nustatykite atstumą iki kliūties nuo traktoriaus buvimo vietos.

4.  - Kliūties padėtį išsaugokite lauke.

⇨ Dabar kliūtis pasirodo darbiniame šablone.
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9.7.8 Valdymas dirbant

9.7.8.1 Darbo režimo keitimas
Kai aktyvinta „SECTION-Control“, tada galite dirbti dviem režimais:

 ¾ automatiniu režimu;
 ¾ rankiniu režimu.

Valdymo elementai

Perjungti iš rankinio režimo į automatinį ir atvirkščiai

Automatinis režimas
Automatinis režimas pasižymi tokiomis ypatybėmis:

 ¾ automatiškai įjungiamas dalinis plotis esant persidengimui.

Rankinis režimas
Rankinis režimas pasižymi tokiomis ypatybėmis:

 ¾ padargą reikia įjungti rankiniu būdu; įrašomi rezultatai.

9.7.8.2 Darbinio šablono vaizdavimo pakeitimas
Jūs turite kelias darbinio šablono vaizdavimo pakeitimo galimybes.

Valdymo elementai
Valdymo 
elementas

Funkcija

Priartinti ir atitolinti

Rodyti visą lauką

Aktyvinti 3D vaizdą

Aktyvinti 2D vaizdą
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9.7.8.3 Vedančiųjų vėžių perstūmimas

Naudokite šią funkciją tada, kai būsite pageidaujamoje vėžėje, tačiau terminale trak-
toriaus padėtis bus rodoma šalia vėžės.
Vedančiąsias vėžes galite perstumti lygiagrečiuoju ir kontūriniu režimais.

þ Jūs paleidote navigaciją.
1.  - Paspauskite.

2.  - Paspauskite.

3.  - Laikykite paspaudę 3 sekundes, kad vedančiosios vėžės būtų per-

stumtos į esamą padėtį.

⇨ Vedančioji vėžė perstumiama.

9.7.8.4 Vedančiųjų vėžių ištrynimas
Vedančiąsias vėžes galite bet kada ištrinti ir suformuoti iš naujo.

1.  arba  - Laikykite paspaudę tris sekundes.

⇨ Vedančiosios vėžės ištrinamos.

9.7.9 Lauko galo apdirbimas su „HEADLAND-Control“
Naudojant modulį „HEADLAND-Control“ (taip pat: lauko galo valdymo sistemą), galima 
lauko galo sritį apdirbti atskirai nuo likusio lauko.

„HEADLAND-Control“ yra „HORSCH Section Control“ sudėtinė dalis. Jeigu, nepaisant 
išjungtos „Section Control“, „HEADLAND-Control“ vis tiek būtų neaktyvi, tuomet susi-
siekite su HORSCH techninės priežiūros skyriumi.
 
Pranašumas
Lauko galo valdymo sistemos pranašumai yra tokie:

 ¾ lauko galą galite apdirbti po lauko vidaus;
 ¾ „SECTION-Control“ išjungia dalinius pločius, kurie lauko apdirbimo metu yra lauko 
galo srityje;

 ¾ dirbant lauko gale, ten rodomos vedančiosios vėžės lygiagrečiajam važiavimui.

Apribojimai
Lauko galo valdymo sistemos apribojimai yra tokie:

 ¾ lauko galas visada valdomas viso darbinio pločio;
 ¾ išjungus padargo dalinius pločius, kaip pagrindas vis tiek imamas visas darbinis plotis.
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Valdymo elementai

Darbiniame šablone yra funkcinis simbolis, kuris, jį paspaudus, pakeičia savo išvaizdą. 
Tolesnėje lentelėje matote, kokių formų gali būti simboliai, ką jie reiškia ir kas vyksta, 
spragtelėjus simbolį.

Funkci jos 
simbolis

Aprašas Tai įvyksta, kai paspaudžia-
te funkcinį mygtuką šalia 
simbolio.

Lauko galo valdymo sistema išaktyvinta ir 
šiam laukui dar niekada nebuvo aktyvinta.
Lauko riba dar nebuvo užregistruota.

Negalima paspausti.

Lauko galo apdirbimas galimas, tačiau 
neaktyvus.
Pasirodo tik tada, kai užregistruojama 
lauko riba.

Rodomas lauko galas.

Lauko galo apdirbimas aktyvintas.
„SECTION-Control“ apdirba tik lauko vidų. 
Perėjus į lauko galą, daliniai pločiai išjun-
giami.
Lygiagretusis valdymas lauko viduje ak-
tyvintas.

Lygiagretusis valdymas lau-
ko gale aktyvinamas.

Lygiagretusis valdymas lauko gale akty-
vintas.
„SECTION-Control“ apdirba tik lauko galą. 
Pereinant į lauko vidų, lauko vidus išjun-
giamas.

Lygiagretusis valdymas lau-
ko viduje aktyvinamas.

Veiksmai

Taip apdirbsite lauko galą, vėl apdirbdami lauką:

1. Įkelkite lauko, kurį reikia apdirbti, duomenis. [➙ 9.8.1]
2. Nustatykite lauko galo plotį, [➙ 9.6.3]
3. Paleiskite naują navigaciją.

⇨Rodomas laukas su lauko ribomis ir nepažymėtu lauko galu.
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4.  - Paspauskite, kad ekrane būtų rodomas lauko galas.

⇨ Pasirodo funkcijos simbolis .

⇨ Darbiniame šablone lauko galo sritis pažymima oranžine spalva.

5. Apdirbkite lauko vidų. Tuo metu naudokite vedančiąsias vėžes.
⇨ Apdirbus lauko vidus turi būti žalias, išorė – oranžinė:
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6.  - Paspauskite, kad aktyvintumėte lygiagretųjį valdymą lauko gale.

⇨  - Pasirodo darbiniame šablone.

⇨ Lauko galas pažymimas pilkai.

⇨ Lauko gale pasirodo vedančioji vėžė.

7. Pastatykite mašiną tokiame lauko taške, iš kurio po apdirbimo iš lauko bus 
galima išvažiuoti.

8. Apdirbkite lauko galą.

9. Apdirbę lauko galą, išvažiuokite iš lauko ir išsaugokite lauko duomenis.
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9.8 Lauko duomenų išsaugojimas
Prie kiekvieno apdirbamo lauko galite išsaugoti lauko duomenis.
Lauko duomenis sudaro tokia informacija:

 ¾ lauko ribos;
 ¾ 1 atskaitos taškas;
 ¾ vedančiosios vėžės;
 ¾ apvažiavimai;
 ¾ užregistruotos kliūtys.

Visi lauko duomenys kartu išsaugomi USB atmintinėje.

9.8.1 Lauko duomenų išsaugojimas ir įkėlimas
Kai dirbant įrašytus lauko duomenis išsaugote USB atmintinėje, tada lauko duomenis 
galite naudoti iš naujo su „Section-Control“ arba taikomąja programa „TaskManager“.

9.8.1.1 Lauko duomenų išsaugojimas

1. Įjunkite šabloną „Atmintinė“.

2.  - Paspauskite.

⇨ Pasirodo duomenų įvedimo šablonas.
3. Įveskite pavadinimą, kuriuo lauko duomenys turi būti išsaugoti.

⇨ Duomenys išsaugomi USB atmintinėje, aplanke „ngstore“.

9.8.1.2 Lauko duomenų įkėlimas
Lauko duomenis visada įkelkite dar prieš tai, kol apdirbsite jau apdirbtą lauką.

1. Įjunkite šabloną „Atmintinė“.

2.  - Paspauskite.

⇨ Pasirodo šablonas „Įrašo įkėlimas“.

3.  - Spragtelėkite pageidaujamą lauką.

⇨ Šablone „Atmintinė“ pasirodo lauko apžvalga.
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9.8.1.3 Lauko duomenų atmetimas
Kai lauko duomenys atmetami, visa informacija iš laikinosios terminalo atmintinės 
ištrinama.

Jūs privalote atmesti apdirbto lauko duomenis, kad galėtumėte apdirbti naują lauką. 
Jeigu to nepadarysite, tuomet programinė įranga manys, kad pirmąjį lauką norite 
apdirbti toliau.

NUORODA
Duomenų praradimas
Lauko duomenų, kuriuos jūs atmetame, atkurti negalima.

 ¾ Prieš atmesdami lauko duomenis, visus svarbius lauko duomenis išsisaugokite.

1. Įjunkite šabloną „Atmintinė“:

2.  - Paspauskite.

⇨ Šiuo metu įkelto lauko duomenys atmetami.

9.8.2 GIS skirtų lauko duomenų eksportas ir importas
Jeigu savo darbą dokumentuojate GIS formatu, tuomet lauko duomenis galite atidaryti 
ir apdoroti GIS programa savo kompiuteryje. GIS – tai geografinė informacijos sistema. 
Čia duomenys išsaugomi „Shape“ formatu, taigi, juos galima nuskaityti visomis 
personaliniams kompiuteriams skirtomis taikomosiomis programomis, kurios palaiko 
„Shape“ formatą. 

9.8.2.1 Lauko duomenų eksportas GIS

1. Įjunkite šabloną „Atmintinė“.

2.  – Paspauskite.

⇨ Pasirodo duomenų įvedimo šablonas.

3. Įveskite pavadinimą, kuriuo lauko duomenis reikia eksportuoti.

⇨ Duomenys išsaugomi USB atmintinėje, aplanke „NavGuideExport“.
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9.8.2.2 Lauko duomenų importas iš GIS

GIS lauko duomenų rūšys
 ¾ Foniniai plotai
 ¾ Kliūčių linijos
 ¾ Kliūčių taškai

þ USB atmintinėje sukūrėte aplanką „NavGuideGisImport“.

þ Visi duomenys, kuriuos norite importuoti, yra USB atmintinėje, aplanke
 „NavGuideGisImport“. Aplanke neturi būti jokių poaplankių.

þ Duomenų, kuriuos reikia importuoti, formatas yra WGS84.

1. Įjunkite šabloną „Atmintinė“.

2.  - Paspauskite.

⇨ Pasirodo toks šablonas:

3. Spragtelėkite pageidaujamą GIS lauko duomenų rūšį.
⇨ Pasirodo toks šablonas:

Kairiajame stulpelyje matote failo su lauko duomenimis pavadinimą. Dešiniajame stulpelyje – GIS lauko 
duomenų rūšį. Kaip failai pavadinami, priklauso nuo jūsų ir naudojamos GIS sistemos.
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4. Pažymėkite eilutę su pageidaujamais duomenimis.

5.  - Paspauskite.

⇨ Foniniai duomenys įkeliami.

9.8.3 Duomenų reorganizavimas
Duomenų reorganizavimo tikslas – pagreitinti terminalo darbą.

USB atmintinėje išsaugoti duomenys rūšiuojami taip, kad terminalas galėtų greičiau 
patekti prie duomenų.

1. Įjunkite šabloną „Atmintinė“.

2.  - Paspauskite.

⇨ Pasirodo šablonas „Įrašo įkėlimas“.

3.  - Paspauskite.

⇨ Pasirodo šablonas „Duomenų priežiūra“.

4.  - Spragtelėkite „Duomenų reorganizavimas“.

5. Pasirodo toks pranešimas: „baigtas“.

6.  - Patvirtinkite.
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9.8.4 Dokumentuotų apvažiavimų peržiūra
Jūs galite patikrinti apvažiavimus ir patikrinti, ar nieko nepraleidote.

Valdymo elementai
Funkcijos simbolis Reikšmė

+ 

Perstumti pasirinkimą į kairę ir į dešinę

+ 

Perstumti pasirinkimą į viršų ir žemyn

Pritraukti

1. Įjunkite šabloną „Atmintinė“.

2. Įkelkite pageidaujamą lauką.

3.  - Pritraukite.

4.  arba  - Laikykite paspaudę funkcinį mygtuką.

5.  - Pasukite pasukamąjį mygtuką.

⇨ Pasirinkimas perstumiamas.

9.8.5 Laukų ištrynimas iš USB atmintinės
Iš USB atmintinės galite ištrinti visus laukus su susijusiais duomenimis.

1. Įjunkite šabloną „Atmintinė“.

2.  - Paspauskite.

⇨ Pasirodo šablonas „Įrašo įkėlimas“.

3.  - Pažymėkite pageidaujamą lauką.

4.  - Ištrinkite pažymėtą lauką.

⇨ Pasirodo toks pranešimas: „Ar iš tikrųjų ištrinti šią nuotrauką?:“

5. „Taip“ – patvirtinkite.
⇨ Failo su lauko duomenimis pavadinimas pradingsta iš lentelės.



120

 

9.8.6 Apvažiavimų ištrynimas
Galite ištrinti visų išsaugotų laukų apvažiavimus. Kiti lauko duomenys neištrinami.
Šį veiksmą galite atlikti, pavyzdžiui, sezono pabaigoje.

1. Įjunkite šabloną „Atmintinė“.

2.  - Paspauskite.

⇨ Pasirodo šablonas „Įrašo įkėlimas“.

3.  - Pažymėkite pageidaujamą lauką.

4.  - Paspauskite.

5. Pasirodo šablonas „Duomenų priežiūra“.

6.  - Spragtelėkite „Ištrinti apvažiavimus“.

⇨ Pasirodo toks pranešimas: „Visi apdirbami plotai ištrinami! Toliau!“?

7. „Taip“ – patvirtinkite.
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9.10 Sąveika su kitomis taikomosiomis programomis
Visus duomenis, kurie dirbant generuojami su „TRACK-Leader II“, galima naudoti 
taikomojoje programoje „TaskManager“. Taip pat galima naudoti ir kitas taikomąsias 
programas, kurias galima įsigyti iš „Müller-Elektronik“:

 ¾  „TRACK-Guide Desktop“ – nemokamą programą, skirtą laukams peržiūrėti;
 ¾  „FIELD-Nav“ – navigacija viešaisiais keliais iki lauko arba iškrovimo vietos;
 ¾  „FIELD-Nav Desktop“ – nemokama programa, skirta įmonėms

        ir laukams administruoti. Priklauso prie „FIELD-Nav“.
 

9.10.1 Sąveika su ISO užsakymų apdorojimu
Pranašumai
„SECTION-Control“ galite naudoti kartu su ISO užsakymų apdorojimo sistema. ISO už-
sakymų apdorojimas – tai taikomosios programos „TaskManager“ dalis (8 skyrius). 
Lauko duomenys ir apvažiavimai perduodami toliau ISO užsakymų apdorojimo siste-
mai. Vėliau šiuos duomenis galite eksportuoti kartu su užsakymu ir importuoti į lauko 
registrą.

 ¾ Taikomąsias korteles (nustatytųjų verčių korteles) galima apdoroti.

Svarbu
Norėdami naudoti abi programas, atkreipkite dėmesį į tokius dalykus:

 ¾ jūs privalote aktyvinti parametrą „TM duomenų sąsaja“;
 ¾ jeigu norite dirbti su „SECTION-Control“, tuomet užsakymą visada turite paleisti ISO 
užsakymo apdorojimo sistemoje;

 ¾ jeigu paleisite užsakymą su ISO užsakymų apdorojimo sistema. tuomet visus lauko 
duomenis automatiškai įkels „TRACK-Leader II“. Su sąlyga, kad juos išsaugojote 
USB atmintinėje.

9.10.2 Sąveika su „Horsch“ darbo padargų darbo kompiuteriu
HORSCH mašinos, „HORSCH Maestro“ ir „HORSCH-Leeb“ purkštuvai palaiko „Sec-
tion Control“.

Veikimo būdas
„SECTION-Control“ automatiniu režimu darbo kompiuteriui duoda signalą, kada jis turi 
įjungti ir išjungti dalinius pločius.
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9.11 Veiksmai pasirodžius klaidų pranešimams
 
Klaidos pranešimo tekstas Galima priežastis Taip pašalinsite problemą
Dėmesio! Atmintinės nega-
lima buvo inicijuoti. Jeigu 
paleidus iš naujo problema 
išliktų, tuomet susisiekite su 
techninės priežiūros skyriumi.

USB atmintinėje nebuvo galima 
sukurti duomenų bazės.

Iš naujo paleiskite terminalą.

Negalima pašalinti aktyvaus 
profilio!

Buvo mėginama ištrinti šiuo metu 
pasirinktą mašinos profilį.

Pasirinkite kitą mašinos profilį 
ir tada ištrinkite pageidaujamą 
mašinos profilį.

Reorganizuojant atmintinę, 
iškilo klaida!

Reorganizuojant USB atmintinė 
buvo ištraukta.

Vėl įkiškite USB atmintinę ir iš 
naujo pamėginkite reorganizuoti.

USB atmintinė yra pilna. Ištrinkite iš USB atmintinės ne-
reikalingus duomenis ir pamė-
ginkite iš naujo.

Sugedus USB atmintinė. Paprašykite iš gamintojo naujos 
USB atmintinės.

Nerastas DGPS konfigūraci-
jos failas!

Nerastas vidinis failas su DGPS 
nustatymais.

Susisiekite su techninės priežiū-
ros skyriumi, kad iš naujo įdiegtų 
programinę įrangą.

Baigėsi bandomoji fazė. In-
formuokite savo prekybos 
atstovą.

Baigėsi bandomoji fazė. Paprašykite licencijos.
Aktyvinkite programinę įrangą.

Neprijungta USB atmintinė! Įkiškite USB atmintinę.
Nepavyko eksportuoti! Prieš eksportuojant arba eks-

porto metu buvo ištraukta USB 
atmintinė.

Vėl įkiškite USB atmintinę ir iš 
naujo pamėginkite eksportuoti.

Negalima įrašyti į USB atmintinę. Pašalinkite USB atmintinės ap-
saugą nuo įrašymo.

USB atmintinė yra pilna. Ištrinkite iš USB atmintinės ne-
reikalingus duomenis ir pamė-
ginkite iš naujo.

Klaida! Susisiekite su klientų aptarnavi-
mo tarnyba.

Sugedo GPS! Nutrūko nuoseklioji jungtis, jun-
gianti su GPS antena.
Negalima nustatyti padėties.

Patikrinkite kabelių jungtis, jun-
giančias su GPS antena, ir pri-
junkite iš naujo.

Blogas GPS signalas! Bloga GPS signalo kokybė, dau-
giausia dėl ekranavimo.

Patikrinkite, kaip sumontuotas 
GPS imtuvas ir kokia esama pa-
dėtis. Dangaus kryptimi imtuvas 
turi būti neuždengtas.

Nėra DGPS! Dėl signalo ekranavimo nėra 
DGPS.

Patikrinkite, kaip sumontuotas 
GPS imtuvas ir kokia esama pa-
dėtis. Dangaus kryptimi imtuvas 
turi būti neuždengtas.

Nėra DGPS dėl gedimų patai-
sos duomenų tarnyboje, pvz., 
EGNOS.

Patikrinkite, ar tarnyba pasie-
kiama. EGNOS patikrinkite, ar 
tinkamas pataisos palydovas, ir 
jį nustatykite.
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Klaidos pranešimo tekstas Galima priežastis Taip pašalinsite problemą
Nerastas tinkamas šios tai-
komosios kortelės formatas. 
Sukurkite naują formatą.

Remiantis taikomosios korte-
lės turiniu, negalima buvo rasti 
tinkamo formato. Nesukurtas 
atitinkamas formatas.

Svarbūs formatai pristatomi. Ki-
tus formatus gali suprogramuoti 
pats naudotojas.

Nėra profilio! Nėra mašinos profilio. Sukurkite naują mašinos profilį.
GPS imtuvas negalėjo nuskai-
tyti DGPS konfigūracijos!

Nutrūko nuoseklioji jungtis, jun-
gianti su GPS antena.

Patikrinkite kabelių jungtis, jun-
giančias su GPS antena, ir pri-
junkite iš naujo.

GPS imtuvas negalėjo nuskai-
tyti „e-Dif“ konfigūracijos!

Nutrūko nuoseklioji jungtis, jun-
gianti su GPS antena.

Patikrinkite kabelių jungtis, jun-
giančias su GPS antena, ir pri-
junkite iš naujo.

Negalėjo nuskaityti nustatymų 
iš „Tilt“ modulio!

Nutrūko nuoseklioji jungtis, jun-
gianti su TILT modulių polinkio 
jutikliu GPS.

Patikrinkite kabelių jungtis ir pri-
junkite iš naujo.

Nepavyko išsaugoti! Prieš išsaugant arba išsaugo-
jimo metu buvo ištraukta USB 
atmintinė.

Vėl įkiškite USB atmintinę ir iš 
naujo pamėginkite išsaugoti.

Negalima įrašyti į USB atmintinę. Pašalinkite USB atmintinės ap-
saugą nuo įrašymo.

USB atmintinė yra pilna. Ištrinkite iš USB atmintinės ne-
reikalingus duomenis ir pamė-
ginkite iš naujo.

Negaliojanti būsena! Susisiekite su klientų aptarnavi-
mo tarnyba.
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10 Techninė ir einamoji priežiūra
NUORODA
Šiame gaminyje nėra dalių, kurias reikia techniškai prižiūrėti arba remontuoti!
Neatsukite korpuso!

10.1 Terminalo priežiūra ir valymas
 ¾ Aktyvinkite mygtukus savo piršto galiuku. Stenkitės nenaudoti nagų.
 ¾ Valykite gaminį tik minkšta, sudrėkinta šluoste.
 ¾ Naudokite tik švarų vandenį arba stiklų valiklį.

10.2 Prietaiso utilizavimas

Baigę naudotis šiuo gaminiu, utilizuokite pagal galiojančias ES utilizavimo 
direktyvas kaip elektronikos laužą.

10.3 Programinės įrangos versijos patikrinimas

1. Iškvieskite taikomąją programą „Techninė priežiūra“:
Techninė priežiūra

⇨ Pasirodo toks šablonas:

2. Programinės įrangos versija nurodyta po ME logotipu.
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10.4 Techniniai duomenys

10.4.1 Terminalo techniniai duomenys

Parametras Vertė
Darbinė įtampa 10–30 V
Darbinė temperatūra -20 – +70 °C
Laikymo temperatūra -30 – +80 °C
Svoris 1,3 kg 
Matmenys (plotis x 
aukštis x gylis)

220 x 210 x 95 mm 

Apsaugos tipas IP 54 pagal DIN 40050/15 
EMS Pagal ISO 14982 / PREN 55025
ESD apsauga Pagal ISO 10605
Imamoji galia Terminale: 30322521

be išorinių prietaisų 
Paprastai: 0,4 A esant 13,8 V

Terminale: 30322522
be išorinių prietaisų

Paprastai: 0,5A esant 13,8 V

Ekranas VGA TFT spalvotas ekranas; ekrano įstrižainė: 14,5 cm; 
skiriamoji geba: 640x480 pikselių 

Procesorius 32 bitai ARM920T iki 400 MHz 
Darbinė atmintinė 64 MB SDRAM 
Boot-Flash 128 MB 
Vidinis laikrodis Buferinis kondensatorius, palaikymo trukmė be išorinio srovės 

maitinimo – 2 savaitės. 
Klaviatūra 17 mygtukų ir pasukamasis mygtukas 
Išėjimai 2 x CAN 

1 x USB 
1 x RS232 
2 x M12 dviem analoginėms kameroms (pasirinktinai, 
kai gam. Nr. 30322522)
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10.4.2 Kaiščių priskyrimas A ir B jungtyse
A ir B jungtys atitinkamai yra CAN sąsaja.
B jungtis šiuo metu neprijungta.
Kaiščių priskyrimas ISO žemės ūkio mašinų sąsajos (CAN) 9 polių „D-Sub“ lizde.

Kaiščio
Nr.

Signalas Kaiščio Nr. Signalas

1 CAN_L 6 - Vin* (GND) 
2 CAN_L* 7 CAN_H* 
3 CAN_GND* 8 CAN_EN_out** 
4 CAN_H 9 + Vin* 
5 CAN_EN_in 

+ Vin = maitinimo įtampa (+)
– Vin = masė (-)

* - * pažymėti signalai atitinka CiA priskirtį („CAN in Automation“).
Abu signalai CAN_L ir CAN_L* arba CAN_H ir CAN_H* sujungti viduje ir skirti CAN 
magistralei šlifuoti. 
Tuo tarpu, kai „CAN_EN_in“ dedama ant maitinimo potencialo (= +Vin), galima įjungti 
terminalą.
Įjungtas terminalas siunčia maitinimo įtampą (maždaug minus 1,2 V) „CAN_EN_out“, 
kad būtų aktyvinti darbo kompiuteriai.
Signalai „-Vin“ ir „CAN_GND“ sujungti tiesiogiai su abiem kištukais. Taigi, būtina vengti 
potencialų skirtumų tarp abiejų lizdų šių kaiščių.
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10.4.3 Kaiščių priskyrimas C jungtyje
C jungtis yra RS232 sąsaja.

Atsargiai!
Prietaiso pažeidimas dėl trumpojo jungimo.
C jungties 4 kaištyje yra įtampa. Įtampa priklauso nuo terminalo darbinės įtampos ir 
skirta „Müller-Elektronik“ DGPS imtuvui maitinti.
Kitus GPS imtuvus galima pažeisti prijungiant.
Prieš prijungdami kitą GPS imtuvą:

 ¾ patikrinkite, prie kokios įtampos prijungtas terminalas (12 V arba 24 V);
 ¾ patikrinkite GPS imtuvo kaiščių priskyrimą;
 ¾ patikrinkite, kokia yra GPS imtuvo leistina įtampa;
 ¾ palyginkite terminalo įtampą su leistina GPS imtuvo įtampa;
 ¾ palyginkite, kaip priskirti kaiščiai;
 ¾ prijunkite GPS imtuvą prie terminalo tik tuo atveju, jei abiejų prietaisų įtampos sritys 
ir kaiščių priskirtys vienos nuo kitų nesiskiria.

Kaiščio Nr. Signalas
1 D CD
2 /RxD
3 /TxD
4 Darbinė įtampa minus 0,7 V
5 GND
6 DSR
7 RTS
8 CTS
9 RI

Kai terminalas įjungtas, tuomet jis nukreipia srovę prietaisams, kurie prijungti per kištuką 
RS232. Kištuko RS232 įtampa priklauso nuo terminalo darbinės įtampos.

Jeigu terminalas prijungtas prie 12 V akumuliatorių baterijos, tuomet jis 
maždaug 11,3 V nukreipia prijungtam prietaisui.

Jeigu terminalas prijungtas prie 24 V akumuliatorių baterijos, tuomet jis 
maždaug 23,3 V nukreipia prijungtam prietaisui.

Norint naudoti GPS imtuvą, reikia tik signalų RxD, TxD ir GND.
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Kaiščių priskyrimas 
lizde (terminale)

Kaiščių priskyrimas
kištuke

10.4.4 Kaiščių priskyrimas 1 ir 2 kameros jungtyse – šiuo metu nepriskirti.

1 ir 2 jungtys skirtos analoginei kamerai prijungti. Abi jungtys priskirtos vienodai.

1 ir 2 jungtys yra 5 polių, A užkoduoti M12 lizdai. Priskirtis galite rasti tolesnėje lentelėje.

Kaištis Signalas
1 Kaištis rezervuotas ME (nieko neprijunkite)
2 GND
3 Kaištis rezervuotas ME (nieko neprijunkite)
4 Vaizdo signalas
5 Vaizdo ekranas
Išorinis apvalkalas Ekranas


