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Jūsų saugumui

Pagrindiniai saugumo nurodymai
Prieš pirmą kartą pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šiuos saugumo nurodymus.
 ▪ Nesinaudokite terminalu važiuodami gatvėmis. Sustokite ir tik tada naudokitės juo.
 ▪ Prieš pradėdami traktoriaus techninės priežiūros ir remonto darbus, visada atjunkite jungtį tarp 

traktoriaus ir terminalo.
 ▪ Prieš pakraudami traktoriaus akumuliatorių, visada atjunkite jungtį tarp traktoriaus ir terminalo.
 ▪ Prieš atlikdami virinimo darbus traktoriuje arba prikabintame ar primontuotame padarge, visada 

atjunkite elektros energijos tiekimą į terminalą.
 ▪ Neturėdami leidimo, produkto nekeiskite. Prietaisą neleistinai pakeitus arba neleistinai 

eksploatuojant, gali sumažėti Jūsų saugumas, sutrumpėti produkto tarnavimo trukmė arba 
sutrikti jo veikimas. Neleistini yra visi pakeitimai, neaprašyti produkto dokumentacijoje.

 ▪ Laikykitės visų bendrai pripažintų saugumo technikos, pramonės, medicinos ir kelių eismo taisyklių.
 ▪ Produkte nėra remontuojamų detalių. Neatidarykite korpuso.
 ▪ Perskaitykite žemės ūkio padargo, kurį valdysite naudodamiesi prietaisu, naudojimo instrukciją.

Kameros naudojimas
Kamera naudojama tik žemės ūkio mašinų funkcijoms stebėti ne su saugumu susijusiose darbo zonose.

Kai kuriais atvejais kameros vaizdas ekrane gali atsirasti praėjus šiek tiek daugiau laiko. Ilgesnė 
vaizdo atsiradimo trukmė priklauso nuo atitinkamo terminalo naudojimo, ją taip pat gali veikti išoriniai 
veiksniai ir prietaisai.

Todėl laikykitės šių nurodymų:
 ▪ nenaudokite kameros kaip pagalbinės priemonės vairuodami transporto priemonę – nei 

važiuodami gatvėmis, nei privačiose teritorijose;
 ▪ nenaudokite kameros eismui gatvėse stebėti arba įvažiuodami į sankryžas;
 ▪ nenaudokite kameros važiuodami atbuline eiga;
 ▪ nenaudokite kameros kaip pagalbinės vaizdo priemonės valdydami mašiną, ypač kai pavėluota 

reakcija gali sukelti riziką jūsų saugumui;
 ▪ naudodami kamerą nepamirškite, kad vis tiek privalote būti atidūs ir laikytis saugumo reikalavimų 

dirbdami su mašina.

Naudojimo paskirtis
Šis terminalas skirtas žemės ūkio padargų, kuriuose sumontuotas darbo kompiuteris „ISOBUS“, valdymui.

Naudojimui pagal paskirtį priklauso ir gamintojo nurodytų eksploatavimo ir remonto sąlygų laikymasis.

Už bet kokią žalą žmonėms arba materialinę žalą, atsiradusią nesilaikant nurodymų, gamintojas 
neatsako. Visa rizika dėl naudojimo ne pagal paskirtį tenka vien naudotojui.

Laikykitės privalomų nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių bei visų bendrai pripažintų saugumo 
technikos, pramonės, medicinos ir kelių eismo taisyklių. Savavališkai atlikus prietaiso modifikacijas 
gamintojas nesuteikia garantijos.

1

1.1

1.2
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Įspėjimai ir jų reikšmės
Visi šioje naudojimo instrukcijoje esantys saugumo nurodymai yra sudaryti taip:

 

ĮSPĖJIMAS
Šis įspėjamasis žodis žymi pavojus su vidutine rizika, dėl kurių (jei jų nebus išvengta) galimi mirties 
atvejai arba sunkūs sužalojimai.

 

ATSARGIAI
Šiuo įspėjamuoju žodžiu nurodyti pavojai, galintys sukelti lengvus arba vidutinius kūno sužalojimus, 
jeigu nebus išvengta pavojų.

 

PASTABA
Šiuo įspėjamuoju žodžiu nurodyti pavojai, galintys sukelti turto nuostolius, jeigu nebus išvengta pavojų.

Yra veiksmų, kuriuos reikia atlikti keliais žingsniais. Jei atliekant vieną iš šių žingsnių atsiranda rizika, 
veiksmų instrukcijoje pasirodo saugumo nurodymas.

Saugumo nurodymai visada būna prieš pat rizikingą veiksmo žingsnį ir išsiskiria paryškintu šriftu ir 
įspėjamuoju žodžiu.

1. PASTABA! Tai yra nurodymas. Jis įspėja apie riziką, atsirandančią 
atliekant kitą veiksmo žingsnį.

2. Rizikingas veiksmo žingsnis.

Gaminio utilizavimas
 

Užbaigę šio gaminio eksploatavimą, utilizuokite gaminį pagal jūsų šalyje galiojančius 
elektronikos atliekų utilizavimo įstatymus.

 

Papildomo įrengimo nurodymai

Nurodymas dėl papildomo elektrinių ir elektroninių prietaisų ir (arba) sudedamųjų 
dalių instaliavimo
Šiuolaikinėse žemės ūkio mašinose yra elektroninių įtaisų ir konstrukcinių dalių, kurių funkcijas 
gali paveikti kitų prietaisų siunčiamos elektromagnetinės bangos. Toks poveikis gali kelti pavojų 
žmonėms, kai nesilaikoma toliau pateiktų saugumo nurodymų.

Parinkdami sudedamąsias dalis, pirmiausia atkreipkite dėmesį, kad papildomai sumontuotos 
elektrinės ir elektroninės konstrukcinės dalys atitiktų Elektromagnetinio suderinamumo direktyvos 
2004/108/EB aktualią redakciją ir būtų su CE ženklais.

1.3

Pavyzdys

1.4

1.5

Sudedamųjų dalių 
parinkimas
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Papildomai instaliuodami elektrinius ir elektroninius prietaisus ir (arba) sudedamąsias dalis į mašiną 
ir prijungdami prie tinklo, turite atsakingai patikrinti, ar dėl instaliacijos nesutriko transporto priemonės 
elektroninė sistema arba kitos sudedamosios dalys. Tai ypač galioja elektroninėms
 ▪ elektroninių keltuvų reguliatorių,
 ▪ priekinio kėlimo mechanizmo,
 ▪ darbo velenų,
 ▪ variklio,
 ▪ pavarų dėžės valdymo sistemoms.

Papildomai montuojant mobiliąsias komunikacijos sistemas (pvz., radiją, telefoną), dar turi būti 
laikomasi tokių reikalavimų:
 ▪ Galima montuoti tik prietaisus su leidimu eksploatuoti pagal šalyje galiojančias taisykles (pvz., 

BZT leidimas Vokietijoje).
 ▪ Prietaisas turi būti instaliuotas stacionariai.
 ▪ Stacionariųjų arba mobiliųjų prietaisų eksploatavimas transporto priemonėje yra leistinas tik kartu 

su stacionariai instaliuota lauko antena.
 ▪ Siųstuvas turi būti erdviškai atskirtas nuo transporto priemonės elektroninės sistemos.
 ▪ Montuodami anteną, turite atkreipti dėmesį į tinkamą instaliaciją su gera masės jungtimi tarp 

antenos ir transporto priemonės masės.

Tiesdami kabelius ir instaliuodami bei dėl maks. leistino srovės naudojimo atsižvelkite į papildomą 
mašinos gamintojo montavimo instrukciją.

Naudotojo atsakomybė

Papildomi reikalavimai
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Apie šią naudojimo instrukciją

Šios naudojimo instrukcijos paskirtis
Ši naudojimo instrukcija skiriama terminalą montuojantiems ir valdantiems asmenims. 

Veiksmų instrukcijos
Veiksmų instrukcijos tiksliai nurodo, kaip mūsų gaminiu atlikti atitinkamus darbus.

Šioje naudojimo instrukcijoje naudojome toliau išvardytus simbolius, žyminčius veiksmų seką:
 

Vaizdavimo rūšis Reikšmė

1.

2.

Veiksmai, kuriuos turite atlikti vieną po kito.

⇨ Veiksmo rezultatas.

Taip atsitinka, kai atliekate tam tikrą veiksmą.

⇨ Veiksmų sekos rezultatas.

Taip atsitinka, kai atliekate visus veiksmus.

Reikalavimai.

Jei yra išvardyti reikalavimai, privalote juos 
įvykdyti prieš atlikdami tam tikrą veiksmą.

 

Nuorodos
Jei šioje naudojimo instrukcijoje randate nuorodų, jos atrodo taip:

nuorodos pavyzdys: [➙ 9]

Nuorodos pateiktos laužtiniuose skliaustuose, kuriuose prieš nuorodą – rodyklės simbolis. Po rodykle 
pateiktas numeris nurodo, kuriame puslapyje yra skyrius su atitinkama informacija.

Krypties nurodymai šioje instrukcijoje
Visi krypties nurodymai šioje instrukcijoje, pvz., „kairėn“, „dešinėn“, „priekin“, „atgal“, nurodyti 
transporto priemonės judėjimo krypties atžvilgiu. 

Naujausia versija
Naujausią šios instrukcijos versiją rasite tinklalapyje www.mueller-elektronik.de.

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
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Gaminio aprašymas

Komplektacija
Į komplektaciją įeina:
 ▪ Terminalas TOUCH800
 ▪ Laikiklis VESA su varžtais
 ▪ terminalo laikiklis;
 ▪ USB atmintukas
 ▪ montavimo ir naudojimo instrukcija
 ▪ Programos „ISOBUS-TC“ naudojimo instrukcija pateikiama kaip atskiras dokumentas.

Terminalo klavišai
Terminalo korpuse yra klavišai, kuriais galite valdyti terminalą.

 

Terminalo klavišai

 

Klavišų funkcijos
 

Įjungia ir išjungia terminalą.

Padaro momentines ekrano kopijas.

Išsaugo lango išdėstymą. 
 

Terminalo jungtys

Terminalo jungtys

3

3.1

3.2

3.3
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USB jungtis:
USB atmintukui; [➙ 25]

A jungtis
CAN magistralės jungtis, skirta:
- ISOBUS pagrindinei įrangai [➙ 16]
- prijungimui prie traktoriaus CAN-BUS

C jungtis
RS232 serijinė jungtis, skirta:
- GPS imtuvui [➙ 27]
- „GPS TILT-Module“ pokrypio jutikliui
- šviesos diodui (Lightbar) [➙ 39]

B jungtis
Žr. skyrių: Kontaktų priskyrimas B jungtis [➙ 63]

ETH jungtis
M12 jungtis, skirta:
- eternetui

Jungtis CAM
Jungtis analoginei kamerai

Dėklas su SD kortele

 

Taikomosios programos terminale
Terminalas tiekiamas su iš anksto įdiegtomis taikomosiomis programomis. Daugelį šių programų 
galite iškart naudoti. Paprastai 50 valandų galite išbandyti ir tas programas, kurių licencijos 
neaktyvintos. Jeigu programa patiko, pasibaigus bandomajam laikotarpiui galite užsisakyti licenciją 
kompanijoje „Müller-Elektronik“ ir naudotis išsamia taikomosios programos versija.

Terminale įdiegtos išsamios toliau nurodytų taikomųjų programų versijos:
 ▪ ISOBUS sąsaja (ISOBUS-UT)

Šiuo terminalu galite valdyti ISOBUS darbo kompiuterius, atitinkančius standartą ISO11783. 
Naudotojo sąsajos darbo kompiuterio valdymui rodomos ekrane, jeigu darbo kompiuteris 
prijungtas prie transporto priemonės ISOBUS kištukinio lizdo.
ISOBUS sąsaja neturi savojo simbolio. Pasirinkimų meniu visada rodomas prijungto darbo 
kompiuterio simbolis.

 ▪ - Taikomoji programa „Service“.

Taikomąja programa „Service“ galite:
 – Nustatyti terminalo konfigūraciją.

 – Aktyvinti kitas taikomąsias programas ir išjungti aktyvinimą.

 – Aktyvinti licencijas.

 – Aktyvintiprijungtų padargų tvarkykles.

 – Atlikti GPS nustatymus.
 ▪  - Taikomoji programa „Tractor-ECU“.

Taikomoji programa „Tractor-ECU“ skirta su traktoriumi susijusiems nustatymams.
Su šia programa galite:
 – Įvesti GPS imtuvo padėtį.

 – Nustatyti GPS imtuvą greičio signalo šaltiniu.
 ▪   - Taikomoji programa „File Server“ (duomenų serveris)

Taikomoji programa „File Server“ (rinkmenų serveris) naudojama atminties talpyklai įrengti 
terminale. Šia atminties talpykla gali naudotis ISOBUS darbiniai kompiuteriai, palaikantys 
duomenų serverio funkcijas. Naudojimo galimybės priklauso nuo ISOBUS darbinio kompiuterio.

3.4

Išsamios versijos
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 ▪   - Taikomoji programa „Serial Interface“ (serijinė sąsaja)

Ši taikomoji programa užtikrina keitimosi duomenimis per serijinę sąsają tarp terminalo ir 
borto kompiuterio galimybę. Galite perduoti reikiamas vertes į borto kompiuterį arba sekcijoms 
perjungti naudoti programą SECTION-Control. Duomenys siunčiami naudojant protokolus 
LH5000 arba ASD.
Norėdami naudoti ASD protokolą, turite paleisti licenciją ASD-Protocol.

 ▪  - Kamera.

Taikomoji programa „Kamera“ rodo vaizdą iš kameros, prijungtos prie terminalo.

Jūs galite naudotis toliau nurodytų taikomųjų programų bandomosiomis versijomis:
 ▪   - Taikomoji programa TRACK-Leader.

Taikomoji programa TRACK-Leader padeda apdirbti lauką tiksliai lygiagrečiomis vėžėmis.
Šioje programoje yra keli moduliai, kurie įprastiniu atveju neaktyvinti:
 – SECTION-Control: Automatiškai perjungia sekcijas, siekiant maksimaliai sumažinti 

apdirbimo juostų persidengimą

 – TRACK-Leader AUTO: Automatinis transporto priemonės vairavimas lauke.

 – TRACK-Leader TOP: Automatinis transporto priemonės vairavimas lauke.

 – VRC: Reikiamų verčių perdavimas iš taikomosios „shp“ programos plokštės į ISOBUS 
darbinį kompiuterį.

Pasirinktinai galite aktyvinti toliau nurodytas programas:
 ▪ - Taikomoji programa „ISOBUS-TC“.

Taikomoji programa „ISOBUS-TC“ yra sąsaja tarp laukų žemėlapio (t. y. Farm Management 
Information System – FMIS), terminalo ir ISOBUS darbo kompiuterio. Su „ISOBUS-TC“ galite 
apdoroti terminale ISO-XML užduotis, kurias prieš tai suplanavote asmeniniu kompiuteriu. Jeigu 
jūs neturite laukų žemėlapio, galite sudaryti ir apdoroti užduotis tiesiogiai terminale.
Taikomoji programa „ISOBUS-TC“ atitinka standarto ISO11783 10 dalį.

 ▪   - Taikomoji programa FIELD-Nav.

FIELD-Nav – kelių navigacija žemės ūkiui. Žemėlapių duomenis galima apdoroti naudojantis 
sudėtyje esančia kompiuterio programa FIELD-Nav-Desktop. Taip į žemėlapio duomenis galima 
įtraukti visus laukų kelius, mažus tiltus bei kliūtis ir atsižvelgti į papildomus duomenis pasirenkant 
maršrutą.
Naudojimo instrukciją rasite „Müller-Elektronik“ tinklalapyje.

Duomenys vardinėje kortelėje
Terminalo galinėje pusėje rasite lipduką su gaminio duomenimis. Šiame lipduke pateikiama 
informacija, pagal kurią produktą galima vienareikšmiškai identifikuoti.

Šiuos duomenis turėkite susisiekdami su techninės priežiūros tarnyba.

Bandomosios versijos

Pasirenkama programinė 
įranga

3.5
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Santrumpos vardinėje kortelėje
 

Santrumpa Reikšmė

Programinės įrangos versija

Įdiegtos programinės versijos duomenys rodomi taikomosios 
programos „Service“ pradiniame lange.

Kompiuterinės įrangos versija

Darbinė įtampa

Gaminio maitinimui galima naudoti tik šio diapazono įtampą.

Kliento numeris

Jeigu terminalas pagamintas žemės ūkio technikos gamintojo 
užsakymu, šioje vietoje yra įrašytas užsakiusio gamintojo artikulo 
numeris.

Serijos numeris
 

EB atitikties deklaracija
Šis gaminys pagamintas pagal EMS Direktyvą 2004/108/EB, taikant toliau nurodytus darniuosius 
standartus:
 ▪ EN ISO 14982

3.6
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Montavimas ir instaliacija

Terminalo montavimas transporto priemonės kabinoje
Terminalo montavimui transporto priemonės kabinoje reikalingas laikiklis. Yra tokių tipų laikikliai.

 

Artikulo nu-
meris

Tipas Tiekimo rinki-
nys?

Savybės

31322506 Standartinis 
laikiklis

Taip

31322507 Pasirenkamas 
laikiklis

Ne  ▪ Tvirtesniam terminalo pritvirtinimui.

31322508 Pasirenkamas 
adapteris

Ne  ▪ Montuojama laikiklyje 31322507.
 ▪ Tinkamas transporto priemonei be B 

stovo.
 ▪ Montuojama ant vamzdžio.

 

Standartinio laikiklio montavimas
 þ Jūs turite montavimo vietoje „VESA“ laikiklio rinkinį.

1. Sumontuokite laikiklį.

2. Pritvirtinkite laikiklį prie keturių varžtų kiaurymių užpakalinėje terminalo pusėje. 

3. Pritvirtinkite terminalą transporto priemonės kabinoje Šiam tikslui, pavyzdžiui, galite naudoti ME 
pagrindinę konsolę. Ši konsolė pateikiama kartu su „ISOBUS“ pagrindine įranga. 

 ⇨ Tinkamas terminalo sumontavimas: 

4. Patikrinkite, ar terminalas sumontuotas stabiliai.

 ⇨ Dabar galite prijungti kabelį prie terminalo. [➙ 10]

4

4.1

4.1.1
Veiksmai
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Pasirinkto laikiklio sumontavimas
 þ Jūs turite montavimo vietoje laikiklio rinkinį.

1. Sumontuokite laikiklį. 

2. Pritvirtinkite laikiklį prie keturių varžtų kiaurymių užpakalinėje terminalo pusėje.

3. Nustatykite pageidaujamą laikiklio padėtį, pvz.: 

4. Pritvirtinkite terminalą transporto priemonės kabinoje Šiam tikslui, pavyzdžiui, galite naudoti ME 
pagrindinę konsolę. Ši konsolė pateikiama kartu su „ISOBUS“ pagrindine įranga. 

5. Patikrinkite, ar terminalas sumontuotas stabiliai.

Pasirinkto adapterio sumontavimas
Jeigu norite sumontuoti terminalą transporto priemonėje be B stovo, galite sumontuoti ant laikiklio 
31322507 adapterį. Šį adapterį galite sumontuoti ant vamzdžio.
 ▪ Adapteris apvalių vamzdžių sistemai, vamzdžiams, kurių skersmuo 20, 25 arba 30 mm, artikulo 

numeris: 31322508

4.1.2
Veiksmai

4.1.3
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1. Sumontuokite adapterį. 

2. Sujunkite adapterį su laikikliu. 

3. Nustatykite laikiklį ir adapterį pageidaujamoje padėtyje.

4. Patikrinkite, ar visos detalės sumontuotos stabiliai.

Terminalo prijungimas prie „ISOBUS“
Prijungimas prie ISOBUS naudojamas:
 ▪ tiekti terminalui maitinimo įtampą,
 ▪ užtikrinti keitimąsi duomenimis su kitais ISOBUS komponentais.

Atsižvelgiant į traktoriaus modelį, reikės skirtingų prijungimo kabelių.
 ▪ Traktoriuose, kuriuose įrengta „Müller-Elektronik“ gaminama ISOBUS pagrindinė įranga, reikės 

„ISOBUS“ pagrindinės įrangos A prijungimo kabelio.
 ▪ Traktoriuose, kuriuose įrengta serijinė ISOBUS įranga ir yra ISOBUS kabinos kištukinis lizdas, 

reikės šių prijungimo kabelių:

prijungimo kabelis D-Sub <-> CPC prekės nr. 30322541

Jei traktoriaus kabinoje naudojami keli terminalai, gali prireikti įjungti tam tikrus nustatymus, kad būtų 
užmegztas abipusis ryšys. Apie tai skaitykite: Dviejų terminalų naudojimas [➙ 17]

Veiksmai

4.2
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1. Prijunkite pagrindinės įrangos 9 polių A kištuką prie terminalo CAN jungties.

2. Tvirtai priveržkite kištuko fiksavimo varžtus.

Dviejų terminalų naudojimas
Toliau pateiktoje lentelėje nurodyta, kokius nustatymus turite konfigūruoti, kad galėtumėte naudotis 
dviem terminalais, ir kuriuose skyriuose šie nustatymai aprašyti. Kabinos terminalų duomenų 
tikslumas negarantuojamas.

ME terminalo ir kabinos terminalo nustatymai
 

Galima paskirtis ME terminalo nustatymas Terminalo kabinoje nustatymai

TRACK-Leader ir SECTION-Control 
terminale ME.

Darbinio kompiuterio valdymas kabinos 
terminale.

Prisiregistravimas kaip ISOBUS-UT: ne 
[➙ 46]

ISOBUS-UT aktyvinimas (JohnDeere: 
padargo magistralė; Fendt: Fendt ISOBUS 
terminalas).

Užduoties valdiklio deaktyvinimas 
(JohnDeere: Užduočių valdiklis; Fendt: 
„Taskcontroller“).

TRACK-Leader, SECTION-Control ir darbinio 
kompiuterio valdymas terminale ME.

Prisiregistravimas kaip ISOBUS-UT: taip 
[➙ 46]

Padargų išdėstymas: Jeigu pradėjus 
navigaciją atsiranda problemų, priežastis 
gali būti netinkamas padargų išdėstymas 
[➙ 58]. Išdėstę padargus sujunkite ME 
traktoriaus ECU su darbiniu kompiuteriu.

ISOBUS-UT deaktyvinimas (JohnDeere: 
padargo magistralė; Fendt: Fendt ISOBUS 
terminalas).

Užduoties valdiklio deaktyvinimas 
(JohnDeere: Užduočių valdiklis; Fendt: 
„Taskcontroller“).

Papildomas JohnDeere deaktyvinimas: 
Greenstar, Origin. Greenstar monitorius

 

Veiksmai

4.3
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Valdymo pagrindai

Įjunkite terminalą
Terminalo įjungimas:

 þ Terminalas sumontuotas ir prijungtas prie „ISOBUS“ pagrindinės įrangos.

1. Paspauskite klavišą  ir laikykite nuspaustą maždaug 3 sekundes.

 ⇨ Terminale įsijungia trumpas garsinis signalas.
 ⇨ Ekranas maždaug 10 sekundžių lieka juodas, kol foniniu režimu nuskaitoma taikomoji 

programa.
 ⇨ Terminale rodomas pradinis langas: 

 ⇨ Jūs paleidote terminalą.

Pirmas paleidimas
Įjungus terminalą, tolesni veiksmai priklauso nuo terminalo naudojimo paskirties:
 ▪ Lygiagretus važiavimas
 ▪ ISOBUS darbinių padargų valdymas
 ▪ Automatinis sekcijų perjungimas
 ▪ Užduoties atlikimas ir užregistravimas

Tolesniuose skyriuose aprašyti šie atvejai.

Terminalo naudojimas lygiagrečiam važiavimui
Jeigu norite naudoti terminalą lygiagrečiam važiavimui, TRACK-Leader yra jums svarbiausia programa.

Tolesnių parametrų nustatymas ir naujos navigacijos paleidimas aprašytas TRACK-Leader naudojimo 
instrukcijoje.

5

5.1
Veiksmai

5.2

5.2.1
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Svarbiausi nustatymai
 

Nustatymas Kur? Paskirtis

GPS tvarkyklė Tvarkyklė / GPS Daugeliu atvejų su ME 
naudojamais imtuvais veikia 
standartinė tvarkyklė. Tačiau 
norint pakeisti koregavimo 
signalą, reikia aktyvinti GPS 
imtuvui tinkamą tvarkyklę.

SECTION-Control 
deaktyvinimas

TRACK-Leader / nustatymai / 
bendrieji

Deaktyvinkite SECTION-Control, 
nes ji nebus naudojama.

Mašinos profilis TRACK-Leader / nustatymai / 
mašinos profilis

Nustatykite mašinos parametrus

 

ISOBUS darbinio padargo valdymas
ISOBUS darbiniam kompiuteriui valdyti terminalu pakanka prijungti darbinį kompiuterį prie galinio 
kištukinio lizdo. Įprastiniu atveju terminalas turi reikiamas licencijas.

 þ ISOBUS-UT licencija suaktyvinta.

1. Įkiškite ISOBUS kabelio kištuką į ISOBUS galinį kištukinį lizdą.

2. Įjunkite terminalą.

3. Palaukite, kol darbinio kompiuterio programa nukopijuos į terminalą reikalingus duomenis.

4. Įjunkite darbinio kompiuterio programą, naudodamiesi Pasirinkimų meniu [➙ 22].

Terminalo naudojimas automatinio sekcijų perjungimo reikmėms
Svarbiausi nustatymai

 

Nustatymas Kur? Pastaba

Aktyvinkite papildinį Tractor-ECU

 / Priedai

Aktyvinkite papildinį ISOBUS-TC

 / Priedai

Tokio paties pavadinimo licencija 
turi būti neaktyvinta.

Pasirinkite GPS tvarkyklę 
(pasirinktinai).

Tvarkyklė / GPS Daugeliu atvejų su ME naudojamais 
imtuvais veikia standartinė tvarkyklė. 
Tačiau norint pakeisti koregavimo 
signalą, reikia aktyvinti GPS imtuvui 
tinkamą tvarkyklę.

Traktoriaus geometrija Tractor-ECU [➙ 54]

SECTION-Control aktyvinimas TRACK-Leader / nustatymai 
/ bendrieji

Aktyvinkite SECTION-Control.

Darbinio kompiuterio profilis 
programoje SECTION-Control

TRACK-Leader nustatymai / 
SECTION-Control

Suraskite profilį ir nustatykite 
parametrą „Mašinos modelis“.

Siekdami užtikrinti tikslesnį darbą, 
nustatykite visus kitus profilio 
parametrus.

5.2.2

Veiksmai

5.2.3
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 þ Licencijos ISOBUS-UT, TRACK-Leader ir „SECTION-Control“ suaktyvintos.

1. Įkiškite ISOBUS kabelio kištuką į ISOBUS galinį kištukinį lizdą.

2. Įjunkite terminalą.

3. Palaukite, kol darbinio kompiuterio programa nukopijuos į terminalą reikalingus duomenis.

4.  - Įjunkite programą TRACK-Leader, naudodamiesi Pasirinkimų meniu [➙ 22].

5. Atlikite ankstesnėje lentelėje nurodytus nustatymus.

6. Pradėkite naują navigaciją.

Užduoties apdorojimo terminalas
Galite visada naudotis ISOBUS-TC užduočiai apdoroti, neatsižvelgiant į tai, ar jūs taip pat važiuojate 
lygiagrečiai, perjungiate sekcijas arba paprasčiausiai valdote ISOBUS darbinį kompiuterį. Tačiau 
kaskart taip naudodami turite pakeisti ankstesniuose skyriuose nurodytus svarbiausius nustatymus.

Naudojantis ISOBUS-TC svarbu:
 ▪ Visada atsiminkite apie užduočių pradėjimą ir užbaigimą.
 ▪ Po darbo turite išsaugoti visas užduotis USB atmintuke, (išsaugoję išregistruokite USB 

atmintuką), prieš USB atmintuko atjungimą arba naujų užduočių perkėlimą į terminalą.

Svarbiausi nustatymai
 

Nustatymas Kur? Paskirtis

Aktyvinkite papildinį ISOBUS-TC

 / papildiniai

Šį papildinį reikia taip pat 
aktyvinti ir tuo atveju, kai 
nenaudojate ISOBUS-TC.

Ar bus dirbama su ISO-XML? ISOBUS-TC / nustatymai Aktyvina ir deaktyvina 
programos ISOBUS-TC 
naudojimą.

Jeigu nenorite naudotis 
ISOBUS-TC, deaktyvinkite šį 
parametrą.

Įkiškite į prievadą USB 
atmintuką su užsakymo 
duomenimis.

 

 þ ISOBUS-TC licencija suaktyvinta.

1. Įjunkite terminalą.

2.  - Įjunkite programą ISOBUS-TC, naudodamiesi Pasirinkimų meniu [➙ 22].

3. Įkiškite į prievadą USB atmintuką su užsakymo duomenimis.

4. Pradėkite vykdyti užduotį.

Veiksmai

5.2.4

Veiksmai
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Terminalo išjungimas
Terminalo išjungimas:

1. Paspauskite klavišą  ir laikykite nuspaustą maždaug 3 sekundes.

 ⇨ Jūs išjungėte terminalą.

Ekrano sritys

Ekrano sritys
 

Pasirinkimų meniu
Srityje „Pasirinkimų meniu“ galite įjungti 
taikomąsias programas.

Platus papildomas langas

Pagrindinis langas
Šioje srityje galite valdyti taikomąsias 
programas. Jeigu paliečiate ekrano sritį 
„Pagrindinis langas“, tai atliekama funkcija, 
kurios simbolį palietėte.
Valdymas priklauso nuo to, kokios taikomosios 
programos įjungtos.

Sistemos simboliai

 

Sistemos simboliai
 

Simbolis Reikšmė

Šioje srityje neatlieka funkcijos.

Jeigu rodomas kitoje srityje, naudojamas patvirtinimui.

Šioje srityje neatlieka funkcijos.

Jeigu rodomas kitoje srityje, naudojamas nutraukimui arba pašalinimui.

Dabartinėje programinės įrangos versijoje neatlieka funkcijos.

Dabartinėje programinės įrangos versijoje neatlieka funkcijos.

 

5.3
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Taikomųjų programų įjungimas
Taikomoji programa įjungta, kai ji rodoma pagrindiniame arba viename iš papildomų langų.

Taikomosios programos įjungimas:

1. Susiraskite reikiamos taikomosios programos funkcijos simbolį pasirinkimų meniu srityje. Pvz., 
tokį simbolį: 

2. Palieskite taikomosios programos simbolį: 

 ⇨ Taikomoji programa rodoma pagrindiniame lange: 

 ⇨ Dabar šios taikomosios programos funkcijos simbolis rodomas pasirinkimų meniu šiek tiek 
tamsesnis. Tokiu būdu parodoma, kad ši taikomoji programa jau įjungta. Nuo šio momento 
negalite įjungti šios taikomosios programos pasirinkimų meniu.

 ⇨ Jeigu pagrindinis langas užimtas, anksčiau įjungta taikomoji programa perslenkama į laisvą 
langą. Jeigu papildomas langas užimtas, anksčiau įjungta taikomoji programa perslenkama 
pasirinkimų meniu. Šios funkcijos simbolis tampa šviesesnis. Tačiau ši programa gali toliau 
funkcionuoti foniniame režime.

Taikomosios programos perslinkimas
Jūs galite perslinkti kiekvieną taikomąją programą iš pagrindinio lango į vieną iš papildomų langų 
arba „ME-Header“.

Taikomosios programos perslinkimas iš pagrindinio lango į papildomą langą:

5.5
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 þ Jūs įjungėte taikomąją programą pagrindiniame lange. Pvz., taikomoji programa „Service“:  

1. Palieskite papildomą langą: 

 ⇨ Dabar taikomoji programa rodoma papildomame lange. 

2. Palieskite papildomą langą su taikomąja programa:
 ⇨ Taikomoji programa vėl rodoma pagrindiniame lange.

Langų išdėstymo išsaugojimas ir nuskaitymas
Jūs galite išsaugoti ir nuskaityti taikomųjų programų išdėstymą languose.

Išdėstymo išsaugojimas:

1. Laikykite klavišą  nuspaustą tol, kol terminale dukart pyptelės.

 ⇨ Išdėstymas išsaugotas.

Išsaugoto išdėstymo nuskaitymas:

1. Trumpam paspauskite klavišą: 

 ⇨ Išdėstymas nuskaitomas.

5.7
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Taikomosios programos uždarymas
Jeigu visi papildomi langai ekrane užimti, jūs galite uždaryti vieną taikomąją programą. Uždaryta 
taikomoji programa neišjungta, programa toliau dirba foniniu režimu.

Taikomosios programos uždarymas:

1. Įjunkite taikomąją programą papildomame lange.

2. Perslinkite taikomąją programą į pasirinkimų meniu.

Naudojimasis klaviatūra
Skaičių arba teksto rašymui, naudojantis terminalu, ekrane rodoma klaviatūra, kai ji reikalinga.

Svarbūs simboliai
 

Simbolis Reikšmė

12#

Abc

Pakeičia klaviatūros klavišus.

Ištrina ženklą.

 

Perkelia žymeklį.

Išsaugo įvestus ženklus.

Nutraukia įvedimą.

Perjungia didžiąsias ir mažąsias raides.

 

Klaviatūra teksto ir skaičių įvedimui.

5.8
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Klaviatūra skaičių įvedimui

Duomenų laikmenos naudojimas
Terminalas pritaikytas dviejų tipų duomenų laikmenoms:

1. Vidinė „Micro-SD“ kortelė. Daugelis taikomųjų programų naudoja kortelę kaip atmintį.

2. USB atmintukas.

USB atmintukas naudojamas tokiems tikslams:
 ▪ Duomenų perkėlimui [➙ 25]
 ▪ Išsaugojimui momentinių ekrano kopijų
 ▪ Darbui su „shp“ duomenimis taikomojoje programoje „TRACK-Leader“.

SD kortelės naudojimas
Terminalo taikomosios programos išsaugo daugelį duomenų [➙ 25] tiesiogiai SD kortelėje.

Keitimasis duomenimis tarp terminalo ir asmeninio kompiuterio kiekvienoje taikomojoje programoje 
atliekamas skirtingai. Taikomųjų programų instrukcijose pateikti išsamesni nurodymai.

USB atmintuke esančių katalogų peržvalga aprašyta čia: Katalogai USB atmintuke [➙ 25]

Katalogai USB atmintuke
Kai įkišote USB atmintuką į terminalo jungtį, terminale sukuriama daug katalogų. Kitus katalogus jūs 
turite sukurti savarankiškai.

Kiekviename kataloge turi būti tik tam tikro tipo duomenys, kad terminalo taikomosios programos 
galėtų naudotis šiais duomenimis.
 ▪ „ApplicationMaps“

 – duomenys: Taikomųjų programų žemėlapiai formate .shp.

 – Paskirtis: „TRACK-Leader“. Naudojimui su „KEIČIAMO INTENSYVUMO valdymu“.
 ▪ „FIELDNav“

 – duomenys: .iio, .data

 – Paskirtis: Šiame kataloge išsaugojami žemėlapiai.

 – Šis katalogas sukuriamas suaktyvinus „FIELD-Nav“ licenciją.
 ▪ „GIS“

 – duomenys: Lauko duomenys, pvz., lauko ribos, tokiuose formatuose: .shp, .dbf, .shx.

 – Paskirtis: „TRACK-Leader“. „GIS“ duomenų eksportas ir importas.

5.10
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 ▪ „NgStore“
 – duomenys: .iio, .data

 – Paskirtis: „TRACK-Leader“. Standartinis katalogas išsaugotiems važiavimams ir laukams.
 ▪ „Screencopy“

 – duomenys: .bmp

 – Paskirtis: Čia išsaugojamos momentinės ekrano kopijos.

 – Terminalas automatiškai sukuria šį katalogą, kai meniu „Terminalas“ suaktyvinamas 
parametras „Momentinė ekrano kopija“ ir esate padarę momentinę ekrano kopiją.

 ▪ „TaskData“
 – duomenys: .xml

 – Paskirtis: Šiame kataloge gali būti tik XML duomenys, gauti iš suderinamo su ISO-XML 
laukų žemėlapio. Šiais duomenimis naudojasi taikomoji programa „ISOBUS-TC“.

 – Jūs turite pats sukurti šį katalogą.
 ▪ „GPS“

 – duomenys: .txt

 – Paskirtis: Šiame kataloge išsaugojami GPS padėčių duomenys. Pagal šiuos duomenis 
klientų aptarnavimo tarnyba gali atkurti nuvažiuotą atkarpą.

 – Šis katalogas sukuriamas, kai jūs aktyvinate parametrą „Rinkti ir saugoti duomenis“.
 ▪ „fileserver“

 – duomenys: Galimi visi duomenų formatai.

 – Paskirtis: Šiame kataloge išsaugojami duomenys, kuriuos reikia importuoti arba eksportuoti 
taikomojoje programoje „File Server“.

 ▪ „documents“
 – duomenys: .txt

 – Paskirtis: Šiame kataloge išsaugojami visų atliktų užduočių dokumentai.

Duomenų laikmenos turinio rodymas terminale
Jūs galite peržiūrėti duomenų laikmenos turinį tiesiogiai terminale.

1. Įkiškite į terminalą duomenų laikmeną (USB atmintuką arba SD kortelę).

2. Įjunkite taikomąją programą „Service“.

3. Palieskite „USB 1“ arba „SDCard“.

 ⇨ Rodomas USB atmintuko turinys.

 ⇨ SD kortelės turinys yra kataloge „ME-TERMINAL“.

5.10.3
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Išorinių prietaisų prijungimas ir parametrų nustatymas

GPS imtuvas

GPS imtuvo prijungimas prie terminalo
GPS imtuvo, gauto iš „Müller-Elektronik“, prijungimas prie terminalo aprašytas GPS imtuvo naudojimo 
instrukcijoje.

Jeigu montuojate terminalą transporto priemonėje, kurioje jau yra GPS imtuvas ir kitas „ISOBUS“, tai reikia:
 ▪ prijungti GPS signalą prie „Müller-Elektronik“ terminalo.
 ▪ nustatyti GPS imtuvo konfigūraciją.

Terminalo prijungimas prie GPS imtuvo, kuris jau buvo sumontuotas transporto priemonėje.

1. Pasirinkite GPS imtuvo signalo perdavimo į terminalą metodą. Kiekvienoje transporto priemonėje arba 
kiekvienam GPS imtuvui galimas skirtingas metodas: Yra transporto priemonės su GPS kištukiniu 
lizdu kabinoje, GPS imtuvai su nuoseklia išvestimi arba nuoseklios išvestys į „ISOBUS“ terminalus.

2. Patikrinkite, kokiu kabeliu prijungsite GPS signalą prie „Müller-Elektronik“ terminalo nuoseklaus 
kištukinio lizdo.

3. Prijunkite GPS signalą prie „Müller-Elektronik“ terminalo nuoseklaus kištukinio lizdo.

4. Nustatykite GPS imtuvo konfigūraciją, tinkamą ryšiui su „Müller-Elektronik“ terminalu. Nurodymai 
pateikti tolesnėje lentelėje.

5. Terminale aktyvinkite GPS tvarkyklę „Standartinė“.

Konfigūracija
 

Dažniai 5 Hz (GPGGA, GPVTG)

1 Hz (GPGSA, GPZDA)

Perdavimo sparta 19 200 bodų

Duomenų bitai 8

Lyginumas ne

Sustabdymo bitai 1

Duomenų srauto valdymas nėra
 

GPS imtuvo tvarkyklės pakeitimas
Tiekimo metu terminale nustatyta tvarkyklė „Standartinė“. Turite pakeisti šią tvarkyklę, jeigu norite 
pakeisti GPS imtuvo konfigūraciją, pvz., koregavimo signalą. Tokiu atveju turite pasirinkti GPS imtuvui 
tinkamą tvarkyklę.

Esančios tvarkyklės
 

Tvarkyklės pavadinimas GPS imtuvas

deaktyvinta GPS imtuvas neprijungtas.

A100, A101 GPS imtuvų A100 ir A101 iš kompanijos „Müller-Elektronik“ 
tvarkyklės, jeigu šie imtuvai prijungti prie nuoseklios sąsajos.

6
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Tvarkyklės pavadinimas GPS imtuvas

AG-STAR, SMART-6L GPS imtuvų AG-STAR ir SMART-6L iš kompanijos „Müller-
Elektronik“ tvarkyklės, jeigu šie imtuvai prijungti prie nuoseklios 
sąsajos.

PSR CAN Šias tvarkykles pasirinkite, kai kuris nors GPS imtuvas bus 
prijungtas prie valdymo kompiuterio PSR. Signalas CAN kabeliu 
bus perduodamas į terminalą. Imtuvas bus konfigūruojamas 
tiesiogiai PSR taikomojoje programoje.

Standartinė Nežinomų GPS imtuvų tvarkyklės, jeigu šie imtuvai prijungti prie 
nuoseklios sąsajos.

Standartiškai būna suaktyvinta ši tvarkyklė. Prijungto GPS imtuvo 
konfigūruoti negalima.

TRACK-Leader AUTO® Pasirinkite šią tvarkyklę, jeigu GPS imtuvas prijungtas vairavimo 
užduoties kompiuterio TRACK-Leader AUTO®.

 

 

PASTABA
Netinkama tvarkyklė
GPS imtuvo sugadinimas.

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

Tvarkyklės aktyvinimas:

1.  - Įjunkite taikomąją programą „Service“.

2. Palieskite „Tvarkyklės“.

3. Palieskite „GPS“.
 ⇨ Atsiranda įdiegtos tvarkyklės.

4. Palieskite tinkamą tvarkyklę.

5.  - Patvirtinkite.

6. Iš naujo paleiskite terminalą.

GPS imtuvo konfigūracijos nustatymas
Kiekviename GPS imtuve turi būti sukonfigūruota vidinė programinė įranga. Per terminalą galima 
konfigūruoti šiuos „Müller-ELektronik“ GPS imtuvus:
 ▪ A100, A101
 ▪ AG-STAR, SMART-6L

Visus kitus GPS imtuvus turėsite konfigūruoti pagal gamintojų instrukcijas.
 

Funkcijos simbolis Reikšmė

 

Nuskaito GPS imtuvo konfigūraciją.

 

Vėl nustatomos gamyklinės parametrų vertės.

Veiksmai
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Funkcijos simbolis Reikšmė

 

Įjungia licencijos meniu. 

Rodoma tik DGPS/GLONASS imtuvui SMART-6L ir skirta aktyvinti tik 
išsamią versijos licenciją.

 

Nustatomas pradinis duomenų perdavimo greitis.

 

 þ Prijunkite GPS imtuvą prie terminalo.

 þ GPS imtuvas prie terminalo jungiamas tiesiogiai. Papildomų prietaisų, pavyzdžiui, „ME-Lightbar“ 
arba pokrypio jutiklio, negalima jungti tarp šių prietaisų.

 þ Tinkama GPS tvarkyklė suaktyvinta.

1.   - Įjunkite taikomąją programą „Service“.

2. Palieskite „GPS“.
 ⇨ Rodomas langas „Nustatymai“.
 ⇨ Pirmojo konfigūravimo metu rodomas pranešimas: „GPS imtuvas atpažintas. Nuskaityti 

konfigūraciją?“

3. Patvirtinimui palieskite „Taip“. Nutraukimui palieskite „Ne“.
 ⇨ Terminalas nuskaito dabartinę GPS imtuvo konfigūraciją.
 ⇨ Dabar matote visus konfigūruojamus parametrus.

4. Vėl prijunkite visus prietaisus, kurie buvo nesusieti konfigūruojant.

GPS imtuvo parametrai
Sparta bodais 

Rodoma tik tada, kai pasirinkta tvarkyklė „Standartinė“.

Duomenų perdavimo iš GPS imtuvo į terminalą greičio nustatymas. Šis parametras reiškia terminalo 
spartą bodais.

Palydovas 1 ir Palydovas 2

Palydovas 1 - pirminis DGPS palydovas. Su šiuo palydovu DGPS imtuvas susisiekia pirmiausiai. 

Palydovas 2 - antrinis DGPS palydovas. Su šiuo palydovu DGPS imtuvas susisiekia tik jei neveikia 
pirminis palydovas.

Kurį palydovą parinksite, priklauso nuo to, kuris tuo metu geriausiai prieinamas Jūsų regione.

Galimos vertės:
 ▪ „AUTO“

Programinė įranga automatiškai parenka tuo metu geriausią palydovą. Šis nustatymas 
nerekomenduojamas, nes dėl jo sulėtėja terminalo paleistis.

 ▪ Palydovo pavadinimas Kuris palydovas rodomas, priklauso nuo to, kurią tvarkyklę ir kokį 
koregavimo signalą esate suaktyvinę.

Kryptis 

Šiuo GPS imtuvo parametru galima suaktyvinti funkciją „Automatinis kryptis“.

Jei norite prijungti GPS imtuvą prie valdymo kompiuterio, turite sukonfigūruoti parametrą „Kryptis“.

Veiksmai
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Galimos vertės:
 ▪ „be automatinio vairavimo“

Deaktyvinama automatinio valdymo funkcija.
 ▪ „TRACK-Leader TOP“

Suaktyvina automatinio vairavimo su „TRACK-Leader TOP“ palaikymą.
 ▪ „TRACK-Leader AUTO“

Suaktyvina automatinio vairavimo su „TRACK-Leader AUTO“ palaikymą.

Koregavimo signalas

DGPS imtuvo koregavimo signalo rūšis.

Kokius koregavimo signalus galima pasirinkti, priklauso nuo suaktyvintos tvarkyklės.

Galimos vertės:
 ▪ Veikiant tvarkyklei „A100, A101“:

 – WAAS/EGNOS

Europai, Šiaurės Amerikai, Rusijai ir Japonijai skirtas koregavimo signalas.

 – E-DIF

Vidinis koregavimo duomenų apskaičiavimas.

Veikia tik su specialiu „A100“ DGPS imtuvo modeliu, kurio prekės numeris 30302464. Šio 
imtuvo „Müller-Elektronik“ daugiau neplatina.

 ▪ Veikiant tvarkyklei „AG-STAR, SMART-6L“
Prijungus „DGPS/GLONASS“ imtuvą „AG-STAR“:
 – EGNOS-EU

 – WAAS-US

 – MSAS-JP

 – EGNOS-EU + GLIDE

 – WAAS-US + GLIDE

 – MSAS-JP + GLIDE

 – GPS/GLONASS GLIDE 1

 – GPS/GLONASS GLIDE 2
Prijungus „DGPS/GLONASS“ imtuvą „SMART-6L“:
 – EGNOS/WAAS

 – EGNOS/WAAS + GLIDE

 – GLIDE

 – RTK-Funk (reikalinga RTK licencija)

 – RTK-GSM (reikalinga RTK licencija)

 – TerraStar (reikalinga RTK arba L diapazono licencija)

Nurodymai dėl GLIDE
Jei pasirinkote koregavimo signalą su GLIDE:
 ▪ važiuodami keliu, išjunkite GPS imtuvą.
 ▪ Įjungus sistemą, kiekvieną kartą prireikia maždaug 5 minučių, kol sistema būna parengta. 

Palaukite dirbamame lauke, kol galėsite pradėti darbą.
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 ▪ Atkreipkite dėmesį, kad darbo metu GPS imtuvas neprarastų GPS signalo. Jei signalas 
prarandamas, gali iš naujo pasileisti GLIDE. Dėl to pasikeičia vėžės.

Nurodymai dėl „TerraStar“
Jei pasirinkote koregavimo signalą su „TerraStar“:
 ▪ Tikslumas pasiekimas per 10–15 minučių, įjungus GPS imtuvą lauke.
 ▪ Jei GPS signalas dingsta dėl pastatų arba medžių šešėlių, visiškas tikslumas vėl bus pasiektas 

po maždaug 5 minučių. Todėl reikėtų vengti važiuoti pro medžius ar pastatus.

B jungties imtuvo sparta bodais

Rodoma tik tada, kai pasirinktas koregavimo signalas RTK-Funk.

Jeigu naudojate GPS imtuvą su kito gamintojo radijo ryšio modemu, kai kuriais atvejais reikia 
pritaikyti duomenų perdavimo greitį. Tokiais atvejais duomenų perdavimo greitis turi atitikti radijo ryšio 
modemo duomenų perdavimo greitį. „Müller-Elektronik“ radijo ryšio modemo duomenų perdavimo 
greitis visada yra 19 200 bodų.

Pataisymas neveikiant „RTK‟

Šis parametras reikalingas tik tada, kai automatiniam vairavimui naudojate DGPS imtuvą SMART-6L 
su automatinio vairavimo funkcija.

Galimos vertės:
 ▪ automatiškai

Parametras suaktyvintas.
RTK gedimo atveju faktinė transporto priemonės pozicija nukrypsta nuo GPS pozicijos.
Nustatę šį parametrą „automatiškai“, išvengiate transporto priemonės tiesioginio pervažiavimo į 
GPS poziciją. Tuomet į naują GPS poziciją pervažiuojama palaipsniui. Taip RTK gedimo atveju 
išvengiama intensyvių vėžės poslinkių.
Kai RTK signalas vėl atsiranda, transporto priemonė palaipsniui pervažiuoja į ankstesnę GPS 
padėtį.

 ▪ deaktyvinta
Parametras deaktyvintas.

Pokrypio jutiklis

Šiuo parametru sukonfigūruojamas pokrypio jutiklis „GPS TILT-Module“.

Pokrypio jutiklį galite užsisakyti iš „Müller Elektronik“, nurodę šį prekės numerį: 30302495.

RTK arba L diapazono licencija imtuvui SMART-6L
Kad galėtumėte dirbti su RTK koregavimo signalais, privalote turėti „DGPS/GLONASS“ imtuvą 
„SMART-6L“ ir RTK licenciją.

Kad galėtumėte dirbti su TerraStar koregavimo signalais, jums reikalingas DGPS/GLONASS imtuvas 
SMART-6L ir mažiausiai viena L diapazono licencija.

Perkant GPS imtuvą su RTK arba L diapazono licencija, įrašoma „Müller-Elektronik“ licencija. Tik 
perkant vėliau jums reikia savarankiškai įvesti licenciją.

1.  - Įjunkite taikomąją programą „Service“.

2. Palieskite „GPS“.
 ⇨ Rodomas ekranas „Nustatymai“.

3.  - Įjunkite licencijos meniu.

Veiksmai
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4. Palieskite „Licencijos kodas“.
 ⇨ Rodomas „Licencijos meniu“.
 ⇨ Šiame lange rodomas serijos numeris ir programinės aparatinės įrangos versija. Šių 

duomenų reikia licencijos kodui užsakyti.
 ⇨ Pasirinktinai galite įjungti langą „Modelio numeris“, jeigu norite gauti informaciją apie 

dabartiniu metu suaktyvintas GPS imtuvo licencijas.

5. Įveskite licencijos kodą.

6.  – Patvirtinkite.

GSM modemas, skirtas SMART-6L
Jeigu jūs naudojate DGPS/GLONASS imtuvą SMART-6L su GSM modemu, galite pritaikyti esamą 
konfigūraciją.

1.  - Įjunkite taikomąją programą „Service“.

2. Palieskite „GPS“.

3. Rodomas langas „Nustatymai“.

4.  - Įjunkite konfigūracijos meniu.

5. Sukonfigūruokite parametrus. Atskirų parametrų paaiškinimai pateikti lentelėje šio skyriau 
pabaigoje.

6.  - Išsaugokite pakeitimus.

 ⇨ Atsiras toks pranešimas: „Ar perduoti duomenis į modemą?“

7. „Taip“ - patvirtinkite.
 ⇨ Duomenys perduodami į modemą. Duomenų perdavimo trukmė maždaug 30 sekundžių.

 ⇨ Šie nauji duomenys rodomi lange „NTRIP konfigūracija“ po šio lango naujo paleidimo.
 

Parametras Reikšmė Galimos įvestys

APN Ryšys su paslaugos teikėju. Paslaugos teikėjo URL arba IP adresas.

Naudotojas Interneto prieigos pavadinimas. Šis pavadinimas 
vienodas visiems to paties paslaugos teikėjo 
naudotojams.

Vardas, kurį nurodė paslaugos teikėjas. Kai 
kuriems teikėjams nereikia įvesti šio vardo.

Slaptažodis Interneto prieigos slaptažodis. Šis slaptažodis 
vienodas visiems to paties paslaugos teikėjo 
naudotojams.

Slaptažodis, kurį nurodė paslaugos teikėjas. 
Kai kuriems teikėjams nereikia įvesti 
slaptažodžio.

URL/IP Ryšys su koregavimo duomenų serveriu. Koregavimo duomenų serverio URL arba IP 
adresas.

Įvadas Koregavimo duomenų serverio įvadas Prievado numeris

NTRIP naudotojas Pavadinimas kliento sąskaitos identifikavimui 
koregavimo tarnyboje.

Raidės ir skaičiai. Atkreipkite dėmes į 
didžiąsias/mažąsias raides.

NTRIP slaptažodis Identifiikavimo vardo slaptažodis. Raidės ir skaičiai. Atkreipkite dėmes į 
didžiąsias/mažąsias raides.

Mountpoint Rankinis koregavimo duomenų šaltinio įvedimas, 
galimas tik GPRS ryšiui.

Koregavimo duomenų šaltinio / duomenų 
srauto pavadinimas.

 

Veiksmai
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Automatiniam vairavimui naudojamo GPS imtuvo konfigūracijos nustatymas
GPS imtuvo su automatinio vairavimo funkcija naudojimui reikia iš pradžių konfigūruoti imtuvą. Toks 
konfigūravimas pritaiko naudojimui vidinius GPS imtuvo nustatymus.

Automatiniam vairavimui galite naudoti tokius GPS imtuvus:
 ▪ A101
 ▪ AG-STAR
 ▪ SMART-6L

GPS imtuvo su automatinio vairavimo funkcija konfigūravimas:

1. Aktyvinkite atitinkamo GPS imtuvo tvarkyklę [➙ 27] ryšiui tarp terminalo ir GPS imtuvo užtikrinti.

2. Sukonfigūruokite GPS imtuvą. [➙ 28]

3. Konfigūracijoje palieskite „Vairavimas“.

4. Pasirinkite naudojamą automatinio vairavimo sistemą.

5.  – Patvirtinkite.

6. Sistemoms TRACK-Leader AUTO® palieskite  ir pritaikykite imtuvo duomenų perdavimo 

spartą bodais automatinio vairavimo sistemai.
 ⇨ Rodomas toks pranešimas: „Galite atjungti GPS imtuvą.“.

7. „OK“ – patvirtinkite.

8. Išjunkite terminalą.

9. Prijunkite GPS imtuvą prie vairavimo kompiuterio kabelių pynės.

10. Paleiskite terminalą.

11. Priklausomai nuo vairavimo kompiuterio, aktyvinkite tvarkyklę PSR CAN arba TRACK-Leader 
AUTO. [➙ 27]

12.  – Patvirtinkite.

13. Iš naujo paleiskite terminalą.

 ⇨ Dabar GPS imtuvas sukonfigūruotas automatinio vairavimo sistemai.

Jeigu norite pakeisti GPS imtuvo parametrus po GPS imtuvo konfigūravimo automatinei vairavimo 
sistemai, reikia nustatyti ankstesnius vidinius GPS imtuvo nustatymus.

1. Prijunkite GPS imtuvą prie terminalo.

2. Aktyvinkite atitinkamo GPS imtuvo tvarkyklę. [➙ 27]

3. Iš naujo paleiskite terminalą.

4.  - Įjunkite taikomąją programą „Service“.

5. Palieskite „GPS“.

6.  - Nustatykite ankstesnę spartą bodais.

7. Rodomas toks pranešimas: „Ar atstatyti standartinę spartą bodais?“

8. „OK“ – patvirtinkite.

Veiksmai
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9. Iš naujo paleiskite terminalą.

 ⇨ Dabar galite pakeisti atskirus GPS imtuvo parametrus.

 ⇨ Pakeitę parametrus, vėl galite konfigūruoti GPS imtuvą vairavimui.

GPS padėčių įrašymas
Kai kurių klaidų atveju gali prireikti GPS imtuvo pozicijos duomenų įrašymo.

 þ Į terminalą įkištas USB atmintukas.

1.  - Įjunkite taikomąją programą „Service“.

2. Palieskite „GPS“.

3. Palieskite „GPS duomenys“.
 ⇨ Rodomas langas „GPS duomenys“.

4. Perslinkite žemyn.

5. Palieskite „Trace“ duomenys.
 ⇨ Rodomas langas „Trace“ duomenys.

6. Perslinkite žemyn.

7. Paženklinkite varnele laukelį „Rinkti ir saugoti duomenis“.
 ⇨ Terminalas iškart pradeda duomenų įrašymą. Duomenys išsaugomi USB atmintinės 

kataloge „GPS“.
 ⇨ Po tolesnio paleidimo ši funkcija deaktyvinama.

Pokrypio jutiklio „GPS TILT-Module“ konfigūracija
 þ Pokrypio jutiklis „GPS TILT-Module“ yra prijungtas.

 þ Traktorius pastatytas lygioje vietoje.

 þ „ME-Lightbar“ tvarkyklė deaktyvinta.

1. Jeigu tarp terminalo ir pokrypio jutiklio prie kabelio prijungtas kokie nors papildomi prietaisai 
(pvz., „ME-Lightbar“), atjunkite šiuos prietaisus. Pokrypio jutiklį reikia tiesiogiai susieti su 
terminalu. Užbaigus pokrypio modulio konfigūravimą, vėl prijunkite papildomus prietaisus.

2. Išmatuokite atstumą nuo GPS imtuvo iki žemės, ant kurios stovi traktorius.

3. Įjunkite terminalą:

4.   - Įjunkite taikomąją programą „Service“.

5. Palieskite „GPS“.
 ⇨ Rodomas langas „Nustatymai“.

6. Perslinkite žemyn, kol ekrane atsiras „Pokrypio jutiklis“.

7. Palieskite „Pokrypio jutiklis“.

8. Eilutėje „GPS imtuvo aukštis“ įveskite išmatuotą atstumą.

9. Palieskite .

 ⇨ Rodomas pranešimas: „Pokrypio jutiklis bus sukalibruotas iš naujo.“.

6.1.4
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10. Patvirtinimui palieskite „Taip“.
 ⇨ Sukalibruojama pokrypio jutiklio padėtis ant lygaus pagrindo.
 ⇨ Sukalibravus eilutėje „Pokrypis“ rodomas kampas „0“. Kaskart traktoriui pakrypstant, 

rodomas kampas keičiasi.

11. Vėl prijunkite visus prietaisus, kurie buvo nesusieti konfigūruojant.

Vairalazdės klavišų konfigūracija
Naudodami terminalą, „ISOBUS“ darbo kompiuterio funkcijas galite priskirti vairalazdės klavišams. 
Tokiam priskyrimui „ISOBUS“ darbo kompiuteris ir vairalazdė turi atitikti ISOBUS standarto 
papildomos specifikacijos Nr. 2 reikalavimus.

Taip suaktyvinsite šios funkcijos tvarkyklę:

 þ Vairalazdė ir „ISOBUS“ darbo kompiuteris prijungtas ir palaiko papildomą protokolą „Auxiliary 2“.

1.   - Įjunkite taikomąją programą „Service“.

2. Palieskite „Tvarkyklės“.

3. Palieskite „Auxiliary“.

4. Paženklinkite „Auxiliary2“.

5.   - Patvirtinkite.

6. Iš naujo paleiskite terminalą.

Taip sukonfigūruosite mygtukų funkcijas:

 þ Jūs suaktyvinote tvarkyklę „Auxiliary 2“.

1.   - Įjunkite taikomąją programą „Service“.

2. Palieskite „Papildoma“.

3. Palieskite „Vairalazdės rengyklė“.
 ⇨ Jeigu „ISOBUS“ darbo kompiuteris palaiko „Auxiliary 2“, tai dabar rodomas sąrašas su 

darbo kompiuterio funkcijomis.
 ⇨ Jeigu sąrašas nerodomas, tai darbo kompiuteris nepalaiko šio protokolo.

4. Palieskite funkciją, kurią norite priskirti tam tikram vairalazdės klavišui.
 ⇨ Rodomas sąrašas su vairalazdės klavišais.

5. Pasirinkite, kuriam klavišui norite priskirti pasirinktą funkciją.

6.   - Patvirtinkite.

 ⇨ Rodomas priskyrimų sąrašas.

7. Iš naujo paleiskite terminalą.
 ⇨ Po naujo paleidimo pagrindiniame ekrane rodomas pranešimas: „Nustatykite priskyrimus.“ 

Šis pranešimas rodomas kiekvieno naujo paleidimo metu.

8. „OK“ - patvirtinkite pranešimą.
 ⇨ Ekrane rodomas atpažintų priskyrimų sąrašas.

9.   - Nustatykite priskyrimus.

6.2
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Jutiklių prijungimas prie terminalo
Prie terminalo B jungties galite prijungti jutiklį arba traktoriaus 7 polių signalinį kištukinį lizdą. Tokiu 
atveju galėsite naudoti, pavyzdžiui, darbinės padėties signalą, veikiant „TRACK-Leader“ lygiagretaus 
valdymo funkcijai.

Darbinės padėties daviklis, kurį galite įsigyti iš „Müller-Elektronik“, baigiasi apvaliu 3 kontaktų kištuku. 
Tokiam kištukui prijungti prie terminalo reikalingas kabelio adapteris.

Adapterio kabelis darbinės padėties jutikliui ME jutiklis Y
 

Kabelio adapteris Artikulo numeris

3 kontaktų pakeitimas į 9 kontaktus 31302499
 

Taip pat terminalą galite prijungti prie signalinio kištukinio lizdo. 

Signalinio kištukinio lizdo kabelis
 

Jungtys Ryšys Artikulo numeris

7 kontaktų kištukas ir 9 
kontaktų kištukinis lizdas

Kabelis jungiamas tiesiai į signalinį 
kištukinį lizdą. Perduoda greičio ir 
darbinės padėties duomenis.

30322548

 

Jums reikia aktyvinti ir kalibruoti, jeigu reikalinga, darbinės padėties jutiklį [➙ 52] ir, jeigu reikalinga, 
rato jutiklį [➙ 51] arba radaro jutiklį programoje Tractor-ECU.

6.3
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Kamera

Kameros prijungimas prie terminalo

Kameros HQ2 prijungimas

Kameros HQ2 prijungimas prie „Touch“ terminalo
 

Kištukas prijungimui prie terminalo.
Jungtis CAM

Kameros HQ2

Ilgintuvas Kameros kištukas

Prijungimas prie kameros kištuko

 

1. Pritvirtinkite kamerą prie laikiklio taip, kaip aprašyta kameros gamintojo montavimo instrukcijoje.

2. Prijunkite kamerą prie ilgintuvo.

3. ATSARGIAI! Paklodami ilgintuvą pasirūpinkite, kad kabelis nepersilenktų 
ir niekas negalėtų užkliūti už pakloto kabelio.

4. Prijunkite ilgintuvą prie terminalo CAM jungties.

5. Pritvirtinkite kamerą.

6. Suaktyvinkite kamerą. [➙ 38]

6.4

6.4.1
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Kameros NQ prijungimas

Kamera su adapterio kabeliu
 

Kištukas prijungimui prie terminalo.
Jungtis CAM

Kamera

Prijungimas prie adapterio kabelio Kameros kištukas

Prijungimas prie ilgintuvo Prijungimas prie kameros kištuko

 

1. Sujunkite kabelius, kaip parodyta iliustracijoje. Atkreipkite dėmesį į kabelių ilgius.

2. ATSARGIAI! Tiesdami kabelius pasirūpinkite, kad kabeliai nepersilenktų ir 
niekas negalėtų užkliūti už paklotų kabelių.

3. Paklokite kabelį. Patikrinkite, ar kabelis pasiekia terminalą ir darbo metu nebus nutrauktas. 

4. Pritvirtinkite pateiktomis kabelio apkabomis.

5. Pritvirtinkite kamerą. Panaudokite balto kartono gręžimo šabloną iš trumpos naudojimo instrukcijos.

6. Prijunkite kamerą prie terminalo. Prijungimui naudokite jungtį CAM.

7. Suaktyvinkite kamerą. [➙ 38]

8. Atjungę kabelį nuo terminalo, atvirą kištuką sandariai uždenkite pateiktu guminiu sandarikliu.

Kameros suaktyvinimas
Kameros aktyvinimui reikia suaktyvinti priedą „Kamera“.

1.   - Įjunkite taikomąją programą „Service“.

2. Palieskite „Priedai“.

3. Palieskite „Kamera“.
 ⇨ Šis priedas pažymimas varnele.

4. Iš naujo paleiskite terminalą.
 ⇨ Po naujo paleidimo pasirinkimų meniu rodomas kameros simbolis.

5.   - Įjunkite taikomąją programą „Kamera“.

Veiksmai
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Kameros valdymas
Kamera naudojama tik žemės ūkio mašinų funkcijoms stebėti ne su saugumu susijusiose darbo zonose.

Kai kuriais atvejais kameros vaizdas ekrane gali atsirasti praėjus šiek tiek daugiau laiko. Ilgesnė 
vaizdo atsiradimo trukmė priklauso nuo atitinkamo terminalo naudojimo, ją taip pat gali veikti išoriniai 
veiksniai ir prietaisai.

 

ĮSPĖJIMAS
Nelaimingo atsitikimo tikimybė dėl lėtesnio vaizdo perdavimo
Kyla pavojus per vėlai pastebėti greitai judančius objektus.

◦ Nenaudokite kameros kaip pagalbinės priemonės vairuodami transporto priemonę.

◦ Nenaudokite kameros važiuodami gatvėmis.

◦ Nenaudokite kameros įvažiuodami į sankryžas.

◦ Nenaudokite kameros važiuodami atbuline eiga.

◦ Nenaudokite kameros kaip pagalbinės vaizdo priemonės valdydami mašiną, ypač kai pavėluota 
reakcija gali sukelti riziką jūsų saugumui.

 

Funkcijos simbolis Reikšmė

 

Rodomas horizontalus vaizdo atspindys.

 

Rodomas vertikalus vaizdo atspindys.

 

 þ Jūs prijungėte ir suaktyvinote kamerą.

1.   - Įjunkite taikomąją programą „Kamera“.

 ⇨ Pagrindiniame ekrane rodomas nufilmuotas vaizdas.

2. Palieskite pagrindinį langą.
 ⇨ Šiame lange 10 sekundžių rodomi funkciniai simboliai, kuriais jūs galite valdyti kamerą.

ME šviesinė juosta

„ME-Lightbar“ prijungimas prie terminalo
„ME-Lightbar“ yra „Müller-Elektronik“ pagamintas lygiagretaus važiavimo indikatorius, kurį galima 
sumontuoti prie priekinio stiklo.

„ME-Lightbar“ naudoja padėties duomenis ir nukreipimo linijas, kuria paruošia taikomoji programa 
„TRACK-Leader“. Dėl to „ME-Lightbar“ naudojimui reikalinga taikomoji programa „TRACK-Leader“.

6.4.3

6.5
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Išorinė šviesinė juosta Kištukas prijungti prie terminalo

Kištukas prijungti prie GPS imtuvo RS232 serijinė jungtis

 

Prijungę išorinę šviesinę juostą prie terminalo, turite ją suaktyvinti. [➙ 40]

Išorinio šviesos diodo suaktyvinimas
Išorinį šviesos diodą prijungę prie terminalo, jį turite suaktyvinti.

Norėdami suaktyvinti išorinį šviesos diodą, turite suaktyvinti jo tvarkyklę.

Išorinę šviesinę juostą galite užsisakyti iš „Müller-Elektronik“, nurodę šį prekės numerį: 30302490.

1.   - Įjunkite taikomąją programą „Service“.

2. Palieskite „Tvarkyklės“.

3. Palieskite „LightBar“.
 ⇨ Atsiranda įdiegtos tvarkyklės.

4. Palieskite „„Lightbar“.

5.   - Patvirtinkite.

6. Iš naujo paleiskite terminalą.

Borto kompiuteris, prijungtas prie serijinės sąsajos

Borto kompiuterio prijungimas prie terminalo
Prie terminalo galite prijungti kelis borto kompiuterius (ne ISO kompiuterius), sujungtus per LH5000 
protokolą arba ASD jungtį.

„Müller-Elektronik“ įsigysite tinkamą prijungimo kabelį kiekvienam borto kompiuteriui, kurį galima 
prijungti. Padalinio darbuotojai mielai Jums patars.

Borto kompiuterių, kuriuos mes išbandėme, sąrašą rasite čia:
 ▪ Nustatytųjų verčių perdavimas per LH5000 [➙ 41]
 ▪ Sekcijų perjungimas ir nustatytųjų verčių perdavimas per ASD [➙ 43]

6.5.2
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Su kitais bei kitokias programinės įrangos versijas naudojančiai borto kompiuteriais ši funkcija gali 
visiškai neveikti arba veikti kitaip, nei čia aprašyta. Deja, atsižvelgiant į tai, kad konfigūracija priklauso 
nuo borto kompiuterio, „Müller-Elektronik“ negali padėti jums nustatyti konfigūraciją. Tuo tikslu 
kreipkitės į borto kompiuterio gamintoją.

 

Borto kompiuteris Nulinio modemo kabelis

Kabelio adapteris*
Kartu su kabeliu Nr. 3 gali būti rinkinyje, 
prekės numeris: 3032254800

Terminalo jungtis B

 

* Jei naudojate borto kompiuterį „Amatron3“ arba „Amatron+“, būtinai naudokite tik kartu su juo 
pridėtą nulinio modemo kabelį. („Amatron3“ ir „Amatron+“ yra firmos „Amazone“ borto kompiuteriai)

Taikomoji programa „Serial Interface“
Taikomoji programa „Serial Interface“ (serijinė jungtis) naudojama ryšiui tarp terminalo ir ne „ISOBUS“ 
borto kompiuterio sukurti.

Naudodami šią jungtį galite naudoti visas taikomąsias programas kartu su GPS signalu ir borto 
kompiuteriu, kad:
 ▪ perduotumėte nustatytąsias vertes (per LH-5000 protokolą arba ASD protokolą); [➙ 41]
 ▪ perjungtumėte sekcijas (per ASD protokolą). [➙ 43]

Kad nereikėtų kiekvieną kartą iš naujo konfigūruoti taikomosios programos, galite kiekvienam borto 
kompiuteriui sukurti atskirą profilį.

Nustatytųjų verčių perdavimas per LH5000
Testuoti borto kompiuteriai*

 

Gamintojas Borto kompiuteris Programinės įrangos versija Sparta bodais

RAUCH Quantron A V1.20.00 9600

RAUCH Quantron E V3.51.00 9600

RAUCH Quantron E2 V2.10.00 9600

RAUCH Quantron S V3.90.00 9600

6.6.2
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Gamintojas Borto kompiuteris Programinės įrangos versija Sparta bodais

RAUCH Quantron S2 V1.00.05 9600

ME Spraylight V02.00.10 9600
 

* – Čia išvardyti tik tie borto kompiuteriai, kuriuose galėjome nustatyti, kad yra serijinė jungtis. Kitų 
versijų programinėje įrangoje rezultatai gali būti kitokie.

 þ Patikrinkite, ar borto kompiuteryje nereikia aktyvinti LH5000 protokolo. Jei taip, suaktyvinkite protokolą.

 þ Priedas „Serial Interface“ suaktyvintas.

1.  Prijunkite borto kompiuterį prie terminalo. [➙ 40] 

2. Paleiskite terminalą.

3.   - Įjunkite taikomąją programą „Serial Interface“.

4. Palieskite „Nustatymai“.

5.   - Papildykite nauju mašinos profiliu.

 ⇨ Ekrane atsiras naujas mašinos profilis.

6. Sukonfigūruokite parametrus atlikdami šiuos veiksmus.

7. „Darbo režimas“ -> „Nustatytosios vertės perdavimas“

8. „Protokolas“ -> „LH5000“

9. „Padargo tipas“ -> pasirinkite padargą, su kuriuo dirbsite.

10. „Sparta bodais“ -> dažniausiai „9600“. Sparta bodais priklauso nuo borto kompiuterio.

11.  - Aktyvinkite šį mašinos profilį.

12.   - Paspauskite ir patvirtinkite, kad išsaugotumėte mašinos profilį.

13. Iš naujo paleiskite terminalą.

Kiti veiksmai
Įrengėte serijinę jungtį. Dabar turite sukonfigūruoti terminalo taikomąsias programas.

Jei naudojate taikomąją programą „TRACK-Leader“:

1. Deaktyvinkite parametrą „SECTION-Control“ pasirinkę „Nustatymai / Bendras“.

2. Norėdami dirbti su traktoriumi ir prikabinamu padargu, nustatykite mašinos profilį.

3. Įkelkite taikomąjį žemėlapį.

Taikomąjį žemėlapį galite įkelti dviem būdais:
 ▪ Kaip shp duomenų rinkmeną taikomojoje programoje „TRACK-Leader“.
 ▪ Kaip ISO-XML užduoties dalį, jei naudojate taikomąją programą „ISOBUS-TC“ ir dirvos lauko žemėlapį.

Daugiau informacijos rasite „TRACK-Leader“ ir „ISOBUS-TC“ naudojimo instrukcijose.

Veiksmai
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Sekcijų perjungimas ir nustatytųjų verčių perdavimas per ASD
Testuoti borto kompiuteriai*
 

Gamintojas Borto kompiuteris Programinės įrangos versija Sparta bodais Nustatytosios vertės 
perdavimas

Sekcijų perjungimas

Amazone Amatron3 V1.09.00 19200 + -

Amazone Amatron+ V3.23.00 19200 + -

RAUCH Quantron A V1.20.00 19200** - +

RAUCH Quantron E V3.51.00 19200** + +

RAUCH Quantron E2 V2.10.00 19200** + +

„Müller-
Elektronik“

Spraylight V02.00.13 19200 + +

„Müller-
Elektronik“

DRILL-Control - 19200 + +

 

* – Čia išvardyti tik tie borto kompiuteriai, kuriuose galėjome nustatyti, kad yra serijinė jungtis. Kitų 
versijų programinėje įrangoje informacija gali būti kitokia.

** – Borto kompiuteryje reikia aktyvinti parametrą „GPS-Control“.

Galite naudoti ASD protokolą ir perduoti nustatytąsias vertes iš taikomojo žemėlapio arba perjungti 
sekcijas. Kaip galėsite naudoti šias funkcijas, priklauso nuo borto kompiuterio.

Kad galėtumėte perduoti per ASD protokolą, turite suaktyvinti licenciją „ASD-Protocol“.

Taip sukonfigūruosite serijinę jungtį, kad per borto kompiuterį galėtumėte perjungti sekcijas:

 þ Taikomojoje programoje TRACK-Leader meniu „Bendras“ suaktyvinkite parametrą „SECTION-Control“.

 þ Patikrinkite, ar borto kompiuteryje nereikia aktyvinti ASD protokolo. Jei taip, suaktyvinkite protokolą.

 þ Papildinys „Serial Interface“ suaktyvintas.

1.  Prijunkite borto kompiuterį prie terminalo. [➙ 40] 

2. Paleiskite terminalą.

3.   - Įjunkite taikomąją programą „Serial Interface“.

4. Palieskite „Nustatymai“.

5.   - Papildykite nauju mašinos profiliu.

 ⇨ Ekrane atsiras naujas mašinos profilis.

6. Sukonfigūruokite parametrus atlikdami šiuos veiksmus.

7. „Darbo režimas“ -> „Nust. vert. perd., sekc. perj.“

8. „Protokolas“ -> „ASD“

9. „Padargo tipas“ -> pasirinkite padargą, su kuriuo dirbsite.

10. „Traktorius<-->Darbinis taškas“ -> čia įveskite atstumą tarp traktoriaus prikabinimo taško ir 
darbinio taško. 

Veiksmai
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11. „Poslinkis K/D“ – parametras, naudojamas norint nustatyti asimetriškų padargų geometriją. 
Įveskite, kokiu atstumu turi būti nutolęs darbinio pločio centras. Paslinkimo dešinėn atveju 
įveskite teigiamą vertę, paslinkimo kairėn atveju įveskite neigiamą vertę. 

12. „Darbinis plotis“ – borto kompiuteryje nustatytas darbinis plotis.

13. „Sekcijų skaičius“ – borto kompiuteryje nustatytas sekcijų skaičius.

14.   - Aktyvinkite šį mašinos profilį.

15.   - Paspauskite ir patvirtinkite, kad mašinos profilis būtų išsaugotas.

16. Iš naujo paleiskite terminalą.

Kiti veiksmai
Įrengėte serijinę jungtį. Dabar turite sukonfigūruoti terminalo taikomąsias programas.

Jei naudojate taikomąją programą „TRACK-Leader“:

1. Suaktyvinkite parametrą „SECTION-Control“ pasirinkę „Nustatymai / Bendras“.

2. Sukonfigūruokite sekcijų perjungimą pasirinkę „Nustatymai / SECTION-Control“.

3. Įkelkite taikomąjį žemėlapį.

Taikomąjį žemėlapį galite įkelti dviem būdais:
 ▪ Kaip shp duomenų rinkmeną taikomojoje programoje „TRACK-Leader“.
 ▪ Kaip ISO-XML užduoties dalį, jei naudojate taikomąją programą „ISOBUS-TC“ ir dirvos lauko 

žemėlapį.

Daugiau informacijos rasite „TRACK-Leader“ ir „ISOBUS-TC“ naudojimo instrukcijose.
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ISO spausdintuvas

ISO spausdintuvo prijungimas prie terminalo
„ISO-Drucker“ naudojamas informacijai iš ISO-XML formato užduočių spausdinti.

 

9 polių „Sub-D“ kištukas prijungimui prie 
„ISOBUS“

Kištukas prijungti prie ISO spausdintuvo 
kištukinio lizdo

ISO spausdintuvas Kištukas prijungti prie terminalo

ISO spausdintuvo kištukinis lizdas „CAN-Bus“ jungtis

 

Prijungę ISO spausdintuvą prie terminalo, turite jį suaktyvinti. [➙ 45]

ISO spausdintuvo aktyvinimas
Norėdami suaktyvinti GPS imtuvą, turite suaktyvinti jo tvarkyklę.

1.   - Įjunkite taikomąją programą „Service“.

2. Palieskite „Tvarkyklės“.

3. Palieskite „ISO spausdintuvas“.
 ⇨ Atsiranda įdiegtos tvarkyklės.

4. Palieskite „ISO spausdintuvas“.

5.   - Patvirtinkite.

6. Iš naujo paleiskite terminalą.

6.7

6.7.1

6.7.2

Veiksmai
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Terminalo konfigūracija taikomąja programa „Service“

Kalbos keitimas
Terminalą įsijungus pirmą kartą, tekstas gali būti rodomas užsienio (vokiečių) kalba.

Pakeitus taikomosios programos „Service“ kalbą, pasikeis visų taikomųjų programų ir „ISOBUS“ 
darbo skaičiuoklės kalba.

Jeigu prijungtoje „ISOBUS“ darbo skaičiuoklėje pasirinkta kalba yra neįdiegta, suaktyvinama 
standartinė kalba.

1.   - Įjunkite taikomąją programą „Service“.

 ⇨ Rodomas taikomosios programos pradinis langas: 

2. Palieskite „Terminalas“.
 ⇨ Atsiras sąrašas su parametrais.

3. Perbraukite pirštu ekraną nuo apačios aukštyn.
 ⇨ Rodomi nauji parametrai.

4. Palieskite „Kalba“.
 ⇨ Atsiranda galimų kalbų trumpinių sąrašas.

5. Palieskite jūsų kalbos trumpinį.
 ⇨ Šis trumpinys pažymimas žaliu tašku.

6.   - Patvirtinkite.

 ⇨ Rodomas langas „Terminalas“.

7. Iš naujo paleiskite terminalą.

Pagrindiniai terminalo nustatymai
Pagrindiniai nustatymai yra šie: kalba, laikas, matavimo vienetai.

Visi nustatymai, kuriuos pasirinksite čia, galios ir kitose programose bei prijungtame „ISOBUS“ darbo 
kompiuteryje.

1.  - Įjunkite paslaugų taikomąją programą.

7

7.1

Veiksmai

7.2

Veiksmai
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 ⇨ Rodomas taikomosios programos pradinis langas: 

2. Palieskite „Terminalas“.
 ⇨ Atsiras sąrašas su parametrais. Žr. tolesnę lentelę.

3. Jeigu norite pakeisti parametro vertę, palieskite reikiamą parametrą.
 ⇨ Įsijungia langas, kuriame galite įvesti parametro vertę kaip skaičių, arba pasirinkti reikiamą 

vertę iš verčių sąrašo.

4.  - Patvirtinkite.

5. Iš naujo paleiskite terminalą.

Meniu „Terminalas“ parametrai
 

Parametro pavadinimas Funkcija

Ryškumas dienos metu Ekrano ryškumas dienos metu.

Ryškumas nakties metu Ekrano ryškumas nakties metu.

Klaviatūros apšvietimas Klavišų apšvietimas.

Garsas Terminalo garsas.

Data Einamoji data.

Laikas Dabartinis laikas.

Laiko zona Laiko pokytis GMT laiko atžvilgiu.

Kalba Taikomųjų programų kalba ekrane.

Matavimo vienetai Matavimo vienetų sistema.

Momentinė ekrano kopija Jeigu šis parametras suaktyvintas, galite padaryti momentines 
ekrano kopijas.

„ISOBUS-UT“: Funkcijos 
pavyzdys

Naudokite šį parametrą, jeigu norite ISOBUS sąsajai priskirti 
tam tikrą „funkcijos pavyzdį“. Tokiu būdu galite nustatyti, kuriame 
terminale turi užsiregistruoti ISOBUS darbo kompiuteris.

Prisiregistravimas kaip ISOBUS-UT Suaktyvinkite šį parametrą, norėdami terminale matyti „ISOBUS“ 
darbo kompiuterį. Daugeliu atvejų šis parametras turi būti 
suaktyvintas. Kai kuriose automatiškai vairuojamose žemės ūkio 
mašinose šis parametras turi būti deaktyvintas.
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Parametro pavadinimas Funkcija

Naršymo mygtukų skaičius Kiekvienai taikomajai programai terminalas paskiria ne daugiau 
kaip 12 funkcijų simbolių.

Jeigu jūs prijungiate prie terminalo ISOBUS darbo kompiuterį, 
viename lange turintį daugiau, simbolių, tai funkciniai simboliai 
paskirstomi keliems langams. Be to, rodomi naršymo mygtukai, 
kuriais galite įjungti tolesnį langą.

Šiuo skaičiumi nurodote, kiek klavišų reikia paskirti naršymui 
keliuose languose su funkcijų simboliais.

 

Taikomųjų programų suaktyvinimas ir deaktyvinimas
Taikomąja programa „Service“ galite suaktyvinti ir deaktyvinti kitas taikomąsias programas, įdiegtas 
terminale.

Taikomosios programos įdiegtos paketų arba vadinamųjų priedų (angl. „plug ins“) forma. Viename 
priede gali būti kelios taikomosios programos.

Tam tikrą priedą galite deaktyvinti tada, kai, pavyzdžiui, jo nebenorite naudoti. Tada parinkimo meniu 
jis neberodomas.

 

Priedo pavadinimas Įeina šios taikomosios programos

TRACK-Leader TRACK-Leader

SECTION-Control

TRACK-Leader TOP

VARIABLE RATE-Control

ISOBUS-TC ISOBUS-TC

Tractor-ECU Tractor-ECU

Kamera Ekrane matomas iš kameros perduodamas vaizdas.

FIELD-Nav FIELD-Nav

File Server Duomenų serveris

Serial Interface Serijinė jungtis duomenims perduoti į borto kompiuterį.
 

Taip suaktyvinsite ir deaktyvinsite priedus:

1.   - Įjunkite taikomąją programą „Service“.

2. Palieskite „Priedai“.
 ⇨ Rodomas langas „Priedai“.

3. Palieskite priedą aktyvinimui arba aktyvinimui išjungti.
 ⇨ Priedas suaktyvintas, kai prieš priedo pavadinimą rodoma varnelė.

4. Iš naujo paleiskite terminalą.

7.3

Veiksmai
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Išsamių versijų licencijų aktyvinimas
Terminale įdiegta keletas taikomųjų programų, kurias galite naudoti 50 valandų trukmės 
bandomajame laikotarpyje. Tada jos automatiškai deaktyvinamos.

Langas „Licencijos“
 

Ekrano pavadinimas Taikomosios programos pavadinimas

Varnelėmis paženklintos išsamios taikomųjų 
programų versijos.

Skliausteliuose rodomas likęs bandomosios 
versijos naudojimo laikas: valandos ir minutės.

Varnelėmis nepaženklintų taikomųjų programų 
licencijos neaktyvintos.

Taikomosios programos 18 simbolių kodas

 

Licencijai aktyvinti jums reikalingas aktyvinimo kodas. Ši kodą gausite nusipirkę licenciją iš „Müller-
Elektronik“.

Jeigu norite gauti aktyvinimo kodą telefonu arba elektroniniu paštu, pateikite mūsų darbuotojams 
tokią informaciją:
 ▪ Taikomosios programos, kuriai norite gauti licenciją, pavadinimas.
 ▪ Taikomosios programos 18 simbolių kodas. Šį kodą rasite lange „Licencijos“.
 ▪ Terminalo serijos numeris – nurodytas vardinėje kortelėje terminalo užpakalinėje pusėje.
 ▪ Terminalo artikulo numeris – nurodytas vardinėje kortelėje terminalo užpakalinėje pusėje.

Licencijos aktyvinimas:

1.  - Įjunkite taikomąją programą „Service“.

2. Palieskite „Licencijos“.

3. Su šiuo 18 simbolių kodu užsakykite aktyvinimokodą kompanijoje „Müller-Elektronik“.

4. Palieskite licencijos, kurią norite aktyvinti, pavadinimą.
 ⇨ Rodoma klaviatūra.

5. Įveskite aktyvinimo kodą.

6.  - Patvirtinkite.

 ⇨ Rodomas langas „Licencijos“.

7. Iš naujo paleiskite terminalą.

 ⇨ Dabar išsami taikomosios programos versija suaktyvinta.

7.4

Veiksmai
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Momentinių ekrano kopijų kūrimas
Momentinė ekrano kopija - tai ekrano nuotrauka.

1. Įkiškite USB atmintuką į terminalą.

2.  - Įjunkite taikomąją programą „Service“.

3. Palieskite „Terminalas“.

4. Nustatykite parametro „Momentinė ekrano kopija“ vertę „suaktyvinta“.

5. Momentinės ekrano kopijos paruošimui paspauskite klavišą .

 ⇨ Ekrano vaizdas išsaugojamas USB atmintuko kataloge „Screencopy“

Talpyklų trynimas
Talpykla - tai tarpinė terminalo atmintinė. Talpyklose laikinai saugomos iliustracijos arba tekstai. 
Bėgant laikui, talpyklos tampa per didelės ir lėtina terminalo darbą.

Terminalo funkcionavimo pagreitinimui galite ištrinti duomenų talpyklas (angl. „pools“).

Talpyklų ištrynimas:
 ▪ Atnaujinus prijungtos darbo kompiuterio programinę įrangą.
 ▪ Terminalui veikiant lėčiau nei įprasta.
 ▪ Kai to paprašo techninės priežiūros tarnyba.

Talpyklų ištrynimas:

1.  - Įjunkite taikomąją programą „Service“.

2. Palieskite „Objektų telkinys“.
 ⇨ Rodomas sąrašas su „ISOBUS“ darbo kompiuterių, kurių grafinė ir tekstinė informacija yra 

terminalo atmintyje, ISO pavadinimais. Pagal simbolį atskirsite, kuris darbo kompiuteris 
valdo žemės ūkio padargą.

3. Palieskite objektų telkinį, kurį norite ištrinti.

4.  - Ištrinkite objektų telkinį.

 ⇨ Jeigu ištrinate nenumatytą objektų telkinį, nieko neįvyksta.
 ⇨ Atsiras toks pranešimas: „Tikrai ištrinti rodyklę?“

5. Patvirtinimui palieskite „Taip“.

6. Sekančio paleidimo metu bus nuskaityta dabartinė darbinio kompiuterio talpykla.

7.5

Veiksmai

7.6

Kada ištrinti?

Veiksmai
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Taikomoji programa „Tractor-ECU“
Taikomoji programa „Tractor-ECU“ naudojama informacijai apie transporto priemonę, kurioje 
sumontuotas terminalas, apibendrinti. „Tractor-ECU“ gali perduoti šią informaciją į kitas taikomąsias 
programas (pvz., GPS imtuvo padėtį į „TRACK-Leader“ arba „SECTION-Conrtol“) arba į prijungtą 
„ISOBUS“ darbo kompiuterį (GPS signalą kaip greičio šaltinį).

Taikomąja programa „Tractor-ECU“ galite:
 ▪ įvesti, kokie jutikliai yra sumontuoti transporto priemonėje;
 ▪ įvesti GPS imtuvo padėtį.
 ▪ GPS signalą, skirtą greičiui nustatyti, nukreipti į „CAN-Bus“ magistralę.

Tractor-ECU konfigūravimas
1.  - Įjunkite taikomąją programą „Tractor-ECU“.

2. Palieskite „Nustatymai“.
 ⇨ Atsiranda parametrai.

Transporto priemonės profilio parametrai

Ar yra ryšys su ISOBUS-TC?
Šiuo parametru nustatote, ar taikomoji programa „Tractor-ECU“ turi keistis duomenimis su taikomąja 
programa „ISOBUS-TC“. Ši taikomoji programa perduoda: Skaitiklių vertes, darbinę padėtį, GPS 
imtuvo padėtį.

Išjunkite šio parametro aktyvinimą tik tada, kai šis terminalas naudojamas kaip antrasis terminalas, ir 
GPS imtuvas prijungtas prie kito terminalo.

Greitis
Greičio jutiklio konfigūracija. Jutiklis matuoja greitį.

Galimos vertės:
 ▪ „Deaktyvinta“

Greičio nematuoja joks jutiklis.
 ▪ „Ratų jutiklis“

Ratų jutiklis prijungtas prie terminalo. Ratų jutiklį reikia sukalibruoti [➙ 53].
 ▪ „Radaro jutiklis“

Radaro jutiklis prijungtas prie terminalo. Radaro jutiklį reikia sukalibruoti [➙ 53].
 ▪ „GPS imtuvas“

Greitis matuojamas GPS imtuvu.
 ▪ „Nenustatytas jutiklis per CAN“

Ratų jutiklis arba radaro jutiklis prie terminalo prijungtas „CAN“ jungtimi.
 ▪ „Radaro jutiklis per CAN“

Radaro jutiklis prie terminalo prijungtas „CAN“ jungtimi.
 ▪ „Ratų jutiklis per CAN“

Ratų jutiklis prie terminalo prijungtas „CAN“ jungtimi.

8

8.1
Veiksmai
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Darbinis plotis
Kad būtų galima apskaičiuoti apdorotą plotą, dydis perduodamas į taikomąją programą „ISOBUS-TC“.

Visų pirma, parametras suteikia galimybę registruoti apdorotą plotą, kai dirbate ne su „ISOBUS“ 
transporto priemonėmis, kai dirbate naudodami „TRACK-Leader“ be „ISOBUS“ darbo kompiuterio ir 
kai tuo pačiu metu naudojate taikomąją programą „ISOBUS-TC“ su ISO-XML užduotimis.

Esant šiai situacijai į „ISOBUS-TC“ paprastai neperduodami jokie transporto priemonių duomenys. 
Kad vėliau galėtumėte apskaičiuoti apdoroto lauko plotą naudodamiesi dirvos lauko žemėlapiu, galite 
įvesti darbinį plotį.

Šią funkciją galite naudoti tik tada, kai turite darbinės padėties jutiklį.

Atsiminkite, kad užbaigus darbą su ne „ISOBUS“ mašina reikia nustatyti naują darbinį plotį.

Impulsų / 100 m.
Šis parametras reikalingas jums tik tada, kai pasirinkote vieną iš toliau nurodytų greičio signalo 
šaltinių: Ratų jutiklis arba radaro jutiklis. Kitais atvejais čia įvesta vertė ignoruojama.

Šis parametras nurodo greičio jutiklio kalibravimo rezultatą. Žr.: 

Darbinės padėties daviklis
Šiuo parametru galite nurodyti, ar yra darbinės padėties daviklis, ir kokiu būdu šio jutiklio signalas 
perduodamas terminalui.

Yra trys parametrai darbinės padėties daviklio konfigūravimo parametrai:

Parametras „Montavimo vieta ir jungtis“ 

Galimos vertės:
 ▪ „Deaktyvinta“

Darbinės padėties nematuoja joks jutiklis.
 ▪ „Priekyje per kištuką B“

Darbinės padėties daviklis yra priekiniame kėlimo mechanizme arba priekiniame kėlimo 
mechanizme sumontuotame darbo įtaise. Jutiklis prijungtas prie terminalo kištuku B. Darbinės 
padėties daviklį reikia sukalibruoti.

 ▪ „Gale per kištuką B
Darbinės padėties daviklis yra užpakaliniame prijungimo mechanizme arba užpakaliniame 
prijungimo mechanizme sumontuotame darbo įtaise. Jutiklis prijungtas prie terminalo kištuku B. 
Darbinės padėties daviklį reikia sukalibruoti.

 ▪ „Nenustatytas jutiklis per CAN“
Yra darbinės padėties daviklis, perduodantis darbo įtaiso darbinės padėties duomenis. Šis 
jutiklis prijungtas prie „ISOBUS“ darbo kompiuterio arba kito terminalo. Signalas perduodamas 
terminalui per CAN.

 ▪ „Priekinis per CAN“
Yra darbinės padėties daviklis, perduodantis transporto priemonės priekyje esančio darbo įtaiso 
darbinės padėties duomenis. Šis jutiklis prijungtas prie „ISOBUS“ darbo kompiuterio arba kito 
terminalo. Signalas perduodamas terminalui per CAN.

 ▪ „Galinis per CAN“
Yra darbinės padėties daviklis, perduodantis transporto priemonės užpakalyje esančio darbo 
įtaiso darbinės padėties duomenis. Šis jutiklis prijungtas prie „ISOBUS“ darbo kompiuterio arba 
kito terminalo. Signalas perduodamas terminalui per CAN.
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 ▪ „TRACK-Leader AUTO“
Kai vairavimo sistema suaktyvinta, sistema padaro prielaidą, kad padargas yra darbinėje padėtyje.

Parametras „Jutiklio tipas“

Jeigu darbinės padėties daviklis prijungtas prie terminalo kištuku B, tai terminalui reikia nurodyti, koks 
yra jutiklio funkcionavimo principas.

Galimos vertės:
 ▪ „analoginis“

Naudojate analoginį darbinės padėties jutiklį [➙ 54], matuojantį trijų taškų prijungimo 
mechanizmo aukštį procentais.

 ▪ „skaitmeninis“
Naudojate skaitmeninį, ISO sistemos standarto ISO 11786 reikalavimus atitinkantį darbinės 
padėties daviklį. Jutiklis per signalo kištukinį lizdą prijungtas prie terminalo.

 ▪ „ME-jutiklis Y“
Naudojate „Müller-Elektronik“ darbinės padėties daviklį. Jutiklis prijungtas prie terminalo.

Parametras „Apgręžimas“

Įprastiniu atveju terminalas daro prielaidą, kad darbo įtaisas yra darbinėje padėtyje, kai darbo 
padėties daviklis siunčia signalą. Tačiau tuo atveju, kai darbo padėties daviklis funkcionuoja 
priešingai, čia reikia atitinkamai nustatyti.

Galimos vertės:
 ▪ „Taip“ - darbo įtaisas yra darbinėje padėtyje, kai jutiklis nesiunčia signalo.
 ▪ „Ne“ - darbo įtaisas yra darbinėje padėtyje, kai jutiklis siunčia signalą.

Greičio jutiklio kalibravimas
Greičio jutiklį kalibruodami 100 metrų metodu, nustatysite impulsų skaičių, kurį greičio jutiklis priima 
100 metrų atkarpoje.

Jeigu greičio jutiklio impulsų skaičių jau žinote, jį galite įvesti rankiniu būdu.

 þ Jūs pamatavote ir pažymėjote 100 m atkarpą. Atkarpa turi atitikti laukų sąlygas. Taigi turite 
važiuoti pieva arba laukais.

 þ Transporto priemonė su prijungta mašina yra parengta nuvažiuoti 100 m ir stovi pažymėtos 
atkarpos pradžioje.

 þ Prie terminalo prijungtas ratų jutiklis arba radaro jutiklis.

 þ Parametre „Greitis“ esate pasirinkę „Ratų jutiklis“ arba „Radaro jutiklis“.

1. Įjunkite taikomąją programą „Tractor-ECU“. 

2. Palieskite „Nustatymai“.

3. Palieskite .

4. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

 ⇨ Sukalibravote greičio jutiklį.

8.1.1
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Analoginio darbinės padėties daviklio kalibravimas
Jeigu jūs prijungėte prie terminalo analoginį darbinės padėties daviklį, terminalui reikia nurodyti, nuo 
kokios padėties darbinės padėties jutiklis yra darbinėje padėtyje.

 þ Darbinės padėties daviklis prie terminalo prijungtas tiesiogiai arba per signalo kištukinį lizdą.

 þ Parametru „Jutiklio tipas“ pasirinkote analoginį jutiklį.

1. Įjunkite taikomąją programą „Tractor-ECU“.

2. Palieskite „Nustatymai“.

3. Nustatykite darbo įtaisą į darbinę padėtį.

4. Palieskite  darbinės padėties perdavimui.

 ⇨ Sukonfigūravote darbinės padėties daviklį.

Traktoriaus geometrija
Traktoriaus geometrija yra transporto priemonės matmenų rinkinys.

Traktoriaus geometrija
 

 
Atstumas nuo transporto priemonės vidurio iki GPS imtuvo kairėje–dešinėje ašyje.
Jeigu imtuvas sumontuotas kairėje pusėje, įveskite neigiamą vertę.
TRACK-Leader AUTO naudotojams: įveskite čia 0 Šoninis pokrypis bus nustatytas vairavimo 
kompiuteryje ECU-S1.

 
Atstumas nuo GPS imtuvo iki transporto priemonės galinės ašies.

 
Atstumas nuo galinės ašies iki sumontavimo arba prikabinimo taško.

 

8.1.2
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PASTABA
Jeigu naudojate automatinio vairavimo sistemą TRACK-Leader AUTO®, vykdykite tolesnius nurodymus:
GPS imtuvo perslinkimas iš vidurinės padėties šonine kryptimi taip pat perduodamas ir vairavimo 
kompiuteriui. Perslinkimo vertė pridedama prie vertės taikomojoje programoje „Tractor-ECU“ ir prie 
vertės mašinos profilyje (taikomoji programa „TRACK-Leader“).
Todėl:

◦ Sumontuokite GPS imtuvą transporto priemonės viduryje (kairės - dešinės pusės vidurio ašyje). 
Tai padės jums išvengti daugelio problemų, susijusių su GPS imtuvo padėties nustatymu.

◦ Jeigu toks išdėstymas negalimas: Įjungę vairavimo kompiuterį TRACK-Leader AUTO® 
pasirūpinkite, kad nuroduytose vietose būtų nustatytas 0 cm GPS imtuvo perslinkimas: 
taikomojoje programoje „Tractor-ECU“ ir naudojamų mašinų profilyje taikomojoje programoje 
„TRACK-Leader“.

Informacija
Taikomoji programa „Tractor-ECU“ sukaupia darbo duomenis dviejų skaitiklių grupėse:
 ▪ Dienos skaitiklis
 ▪ Su užduotimi susietas skaitiklis

Dienos skaitiklis
 

Skaitiklio pavadinimas Išsaugojami duomenys

Apdorota atkarpa Atkarpa, kurioje buvo suaktyvintas darbinės padėties daviklis.

Apdorotas plotas Plotas, kuriame buvo suaktyvintas darbinės padėties daviklis. 
Plotas apskaičiuojamas pagal taikomojoje programoje 
„Tractor-ECU“ nustatytą darbinį plotį.

Darbo laikas Laikas, kurio metu buvo suaktyvintas darbinės padėties daviklis.
 

Dienos skaitiklio duomenų ištrynimas:

1.  - Įjunkite taikomąją programą „Tractor-ECU“.

2. Palieskite „Informacija“.
 ⇨ Rodomas langas „Informacija“ su dienos skaitikliais.

3. Palieskite funkcijos simbolį dienos skaitiklio duomenų ištrynimui.
 

Simbolis Šio skaitiklio duomenys bus ištrinti

Apdorota atkarpa

Apdorotas plotas

Darbo laikas

Visi dienos skaitikliai
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Su užduotimi susietas skaitiklis
Šių skaitiklių duomenys perduodami taikomajai programai „ISOBUS-TC“. Jūs galite aktyvinti šiuos 
skaitiklius užduočiai, po to skaitikliai rodomi papildomame lange, kai sumažinamas taikomosios 
programos „ISOBUS-TC“ vaizdas.

Su užduotimi susietas skaitiklis
 

Skaitiklio pavadinimas Vienetas Išsaugojami duomenys

Darbinis plotis m Darbinis plotis iš „Tractor-ECU“.

Atkarpa km Atkarpa, kurioje buvo suaktyvintas darbinės padėties 
daviklis.

Plotas ha Plotas, kuriame buvo suaktyvintas darbinės padėties 
daviklis. Plotas apskaičiuojamas pagal taikomojoje 
programoje „Tractor-ECU“ nustatytą darbinį plotį.

Laikas darbinėje padėtyje h Laikas, kurio metu buvo suaktyvintas darbinės padėties 
daviklis.

Darbinė padėtis 0/1 0 = ne darbinėje padėtyje

1 = darbinėje padėtyje
 

8.2.2
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Užsakymų vykdymo programa „ISOBUS-TC“

Apie „ISOBUS-TC“
„ISOBUS-TC“ yra „Müller-Elektronik“ taikomoji programa, kurią naudojant „ISOBUS“ terminale 
sukuriama jungtis tarp „ISOBUS“ darbo kompiuterio, taikomosios programos „TRACK-Leader“ ir 
dirvos lauko žemėlapio.

Naudodami „ISOBUS-TC“ galite:
 ▪ terminale planuoti ir apdoroti ISO-XML užduotis,
 ▪ apdoroti ISO-XML užduotis, kurias suplanavote kompiuteryje naudodami dirvos lauko žemėlapį.

Visa informacija, susijusi su užduotimi, iš „ISOBUS-TC“ perduodama į specialias terminalo 
taikomąsias programas. Taigi kiekviena taikomoji programa atlieka tai, ką gali geriausiai:
 ▪ Užduotyje išsaugotos lauko ribos, orientacinės linijos, taikomieji žemėlapiai ir kita informacija 

apie apdirbamą lauką perduodama į „TRACK-Leader“. Taip galite apdirbti lauką.
 ▪ Be to, taikomojo žemėlapio nustatytosios vertės perduodamos į „ISOBUS“ darbo kompiuterį. 

Todėl nereikia įvesti nustatytųjų verčių.
 ▪ „ISOBUS-TC“ registruoja darbų trukmę, dalyvaujančius asmenis ir naudojamas transporto ir 

darbo priemones.
 ▪ Užbaigę darbą, galite perkelti visus rezultatus į USB atmintuką duomenų apdorojimui 

asmeniniame kompiuteryje.

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

„ISOBUS-TC“ galite naudoti dviem būdais. Parametre „Ar bus dirbama su ISO-XML?“ nustatykite, 
kuriuo būdu dirbsite Jūs:
 ▪ „Taip“

Pasirinkite šį nustatymą, jei užduotis pageidaujate parengti asmeniniame kompiuteryje arba 
terminale.
Tokiu atveju prieš pradėdami dirbti, visada privalote paleisti užduotį. Tik tada vyks duomenų 
mainai tarp „ISOBUS-TC“, „TRACK-Leader“ ir „ISOBUS“ darbo kompiuterio.

 ▪ „Ne“
Pasirinkite šį nustatymą, jei užduočių nenaudojate. Vietoje jų naudokite taikomuosius žemėlapius 
„shp“ formatu arba reikiamas vertes įveskite tiesiai į „ISOBUS“ darbo kompiuterį.
Tokiu atveju „ISOBUS-TC“ veikia tik papildomai.

1.  Įjunkite taikomąją programą „ISOBUS-TC“.

2. Palieskite „Nustatymai“.

3. Palieskite „Dirbti su ISO-XML?“.

4. palieskite „Taip“, jeigu norite dirbti su užduotimis. Palieskite „Ne“, jeigu nenorite naudotis nei 
užduotimis, nei taikomąja programa „ISOBUS-TC“.

5.  - Patvirtinkite.

 ⇨ Pateikiamas užklausimas, ar norite pakeisti nustatymą.

6. Palieskite „Taip“, jeigu norite patvirtinti.

9
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7. Palaukite, kol bus pašalinti visi pranešimai.

8. Iš naujo paleiskite terminalą.

Prietaisų išdėstymo konfigūracijos nustatymas
Padargų išdėstymas rodo, iš kokių „ISOBUS“ darbo kompiuterių terminalas įkelia prijungtų žemės 
ūkio padargų geometriją. Geometrijos reikia, kad pagal GPS signalą būtų galima apskaičiuoti visų 
dalių padėtį. Tik taip galima įjungti lygiagretaus važiavimo funkciją ir sekcijų perjungimą.

Žiūrint važiavimo kryptimi, padargai turi būti išdėstyti nuo pirmo iki paskutinio.
 

Traktoriaus darbo kompiuterio simbolis. Šiuo 
atveju tai yra terminalo taikomoji programa 
„Tractor-ECU“.

„ISOBUS“ darbo kompiuterio ISO numeris

Yra ryšis tarp „Tractor-ECU“ ir „ME_ISO_
purkštuvas“.

 - sujungti padargai.

Darbo kompiuterio pavadinimas

„ISOBUS“ darbo kompiuterio simbolis „ME_
ISO_purkštuvas“

Nebūtina susieti visų sąraše esančių prietaisų. 
Darbo kompiuterio, kuriame nėra jokių svarbių 
geometrijos duomenų, galima nesusieti. 
Paveikslėlyje darbo kompiuteris „Traktorius“ 
nesusietas, nes traktoriaus geometriją galima 
perimti iš terminalo taikomosios programos 
„Tractor-ECU“.

 - atskirti padargai.

 

Padargų išdėstymo konfigūravimas, kai naudojate taikomąją programą „ISOBUS-TC“:

 þ Visi ISOBUS darbo kompiuteriai, reikalingi užduočiai, yra prijungti.

 þ Užduotis įjungta.

1.   Įjunkite taikomąją programą „ISOBUS-TC“.

2. Palieskite „dabartinė užduotis“.
 ⇨ Rodomas langas „Užduotis“.

3. Palieskite „Padargų išdėstymas“.
 ⇨ Jūs įjungėte langą su padargų išdėstymu.

9.3
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 ⇨ Sąrašas su visais prie „ISOBUS“ prijungtais padargais. Tarp padargų bus rodomos jų 
jungtys.

4. Palieskite įrašą viršutinėje eilutėje pirmojo padargo pasirinkimui. Kai naudojate ME terminalą, 
prie kurio prijungtas GPS imtuvas, viršutinėje eilutėje nustatykite taikomąją programą „Tractor-
ECU“. Jei kitame terminale arba traktoriaus darbo kompiuteryje yra nustatyta geometrija, galite ją 
koreguoti.

5. Antroje vietoje turėtų pasirodyti žemės ūkio padargas, prijungtas prie ME terminalo. Palieskite 
eilutę su antruoju padargu ir pasirinkite padargą.

6. Tarp abiejų padargų reikės pasirinkti tik tinkamą jungtį. Palieskite eilutę tarp dviejų padargų ir 
kiekvienam padargui parinkite tinkamą jungtį.

7.   - išjunkite langą, kad įvesti pasirinkimai būtų išsaugoti.

Esant nesudėtingoms sistemoms, terminalas gali automatiškai nustatyti padargų išdėstymą. Visų 
pirma, tais atvejais, kai ME terminalas yra vienintelis, kuriame yra traktoriaus geometrijos duomenys.

Toliau nurodyti atvejai, kai padargų išdėstymą gali tekti nustatyti rankiniu būdu:
 ▪ Kai traktoriaus kabinoje įmontuotas traktoriaus darbo kompiuteris („Tractor-ECU“), į kurį įrašyta 

traktoriaus geometrija. Tokiu atveju turite nustatyti, kuri taikomoji programa „Tractor-ECU“ 
padargų išdėstymo konfigūracijoje yra susieta su kitais padargais: t. y. ME terminalo ar darbo 
kompiuterio taikomoji programa.

 ▪ Kai sistema negali pati išdėstyti „ISOBUS“ darbo kompiuterių. Pavyzdžiui, kai traktorius traukia 
daugiau nei vieną žemės ūkio padargą (pvz.: srutų talpyklą ir sėjamąją).

 ▪ Kai ryšys su „ISOBUS“ darbo kompiuteriu nutrūksta paleidus ISO-XML užduotį. Dažniausiai 
padargų išdėstymas atstatomas, kai „ISOBUS“ darbo kompiuteris vėl prijungiamas.

 ▪ Kai paleidus terminalą rodomas šis klaidos pranešimas: „Nepakanka informacijos apie padargų 
išdėstymą.“

 ▪ Kai paleidus navigaciją „TRACK-Leader“ rodomas šis klaidos pranešimas: „Prietaiso duomenys 
vis dar įkeliami“. Nustačius padargų išdėstymą pranešimo turėtų neberodyti.
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Taikomoji programa „Fileserver“ (rinkmenų serveris)
Taikomoji programa „Fileserver“ (rinkmenų serveris) naudojama norint terminale įrengti atminties 
talpyklą. Ši atminties talpykla gali būti naudojama dirbant su visais „ISOBUS“ padargais, kurie neturi 
atskiros USB jungties. Taip galima atnaujinti kai kuriuos „ISOBUS“ darbo kompiuterius, o kiti asmenys 
turi galimybę išsaugoti protokolus arba klaidų pranešimus.

Tam tikslui terminalo atminties talpykloje sukuriamas katalogas „Fileserver“. Prie šio katalogo prieigą 
turi visi „ISOBUS“ padargai, kuriuos naudojant galima įrašyti arba nuskaityti duomenis.

Maksimali atminties talpa – 5 MB.

 þ Jei norite nukopijuoti rinkmenas į terminalą, jos turi būti USB atmintuko kataloge „Fileserver“ .

 þ Priedas „File Server“ suaktyvintas.

1.   - Įjunkite taikomąją programą „File Server“.

 ⇨ Rodomas taikomosios programos pradinis langas.

2. Palieskite „Atmintis“.

3.   - Nukopijuokite duomenis iš USB atmintuko į SD kortelę terminale (importavimas).

4.   - Nukopijuokite duomenis iš SD kortelė terminale į USB atmintuką (eksportavimas).

 ⇨ Pasirodys vienas iš šių pranešimų: „Ar pradėti importuoti?“ arba „Ar pradėti eksportuoti?“.

5. Patvirtinimui palieskite „Taip“.
 ⇨ Bus kopijuojami duomenys.
 ⇨ Čia matote USB atmintuke esančių katalogų peržvalgą: Katalogai USB atmintuke [➙ 25]
 ⇨ Pasirodys ataskaita.

6. Patvirtinimui palieskite „OK“.

 ⇨ Sėkmingai importavote arba eksportavote duomenis.
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Techniniai duomenys

Techniniai terminalo duomenys
 

Darbinė įtampa 10 V - 32 V

Naudojama srovė (darbo 
režimas)

0,5 A (tipinė) – 4 A

Naudojama galia Tipinė: 6 W

Maksimali: 40 W

Aplinkos temperatūra –20 °C – +60 °C

Laikymo temperatūra -30 °C – +80°C

Matmenys (plotis x aukštis 
x gylis)

243 mm x 186 mm x 69 mm

Svoris 1,1 kg

Apsaugos klasė IP6K4 pagal ISO 20653:2013

EMS ISO 14982

Apsauga nuo statinių krūvių ISO 10605:2001 IV lygis

Atsparumas išoriniams 
poveikiams

Vibracija:

ISO 15003 1 lygis su 2 lygio temperatūros viršijimu pagal ISO 15003

Smūgis:

100 smūgių kiekviena ašimi ir kryptimi, poveikis 15 g ir trukmė 11 ms 
pagal IEC 60068-2-27

Procesorius i.MX 515 600 MHz

Koprocesorius STM32F205

Atmintis 256M mDDR

Paleidimo atmintis 128M SCL-NAND-Flash

Operacinė sistema WinCE 6.0

Ekranas 8 col. SVGA TFT

Korpusas PC-ABS

Įvestys / išvestys 1 x USB

1 x D-Sub 9 kontaktų kištukinis lizdas (CAN ir maitinimo įtampa)

1 x D-Sub 9 kontaktų kištukas (RS232)

1 x D-Sub 9 kontaktų kištukas (CAN, RS232 ir signalai)

1 x M12 (kamera)

1 x M12 (pramoninis eternetas)
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Prijungimų schemos

A jungtis (CAN magistralė)

9 kontaktų D-Sub kištukas
 

Kištukas Signalo pavadinimas Funkcija

1 CAN_L CAN_L out

6 -Vin Bendras potencialas maitinimui

2 CAN_L CAN_L in

7 CAN_H CAN_H in

3 CAN_GND CAN bendras potencialas, vidinis sujungimas su 
bendru potencialu

8 CAN_EN_out Įjungta įvesties įtampa, ≤ 200 mA

4 CAN_H CAN_H out

9 +Vin Maitinimas

5 Uždegimas Uždegimo signalas

Apsauga Apsauga EMS/apsaugos nuo statinių krūvių ekranas
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B jungtis

9 polių „D-Sub“ kištukas

B jungtis - tai 9 polių „D-Sub“ kištukas

Priskiriant kaiščius, kištuką galima naudoti pagal šią paskirtį:
 

Paskirtis Naudojami kaiščiai

Antroji CAN jungtis 7, 9

Antroji serijinė jungtis 2, 3, 4, 5

Dviejų skaitmeninių ir vieno analoginio signalo 
įėjimas.

1, 5, 6, 8

 

 

Kištukas Signalo pavadinimas

1 Ratų jutiklis1

6 Darbinis velenas2

2 /RxD2

7 CAN2_H

3 /TxD2

8 Darbinės padėties jutiklis3 arba 

Atgalinis signalas važiavimo krypčiai nustatyti

4 GPS imtuvo maitinimo įtampa4

Įjungta įvesties įtampa, ≤ 250 mA

9 CAN2_L

5 GND

Apsauga EMS/apsaugos nuo statinių krūvių ekranas
 

Reikšmės:
1) Skaitmeninis įėjimas pagal: ISO 11786:1995, 5.2 skyrių.
2) Skaitmeninis įėjimas pagal: ISO 11786:1995, 5.3 skyrių.
3) Analoginis įėjimas pagal: ISO 11786:1995, 5.5 skyrių.
4) Kaištis lygiagrečiai sujungtas su C jungties 4 kaiščiu. Bendroji apkrova sudaro 600 mA.

11.2.2
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C jungtis (RS232)

9 kontaktų D-Sub kištukinis lizdas
 

Kištukas Signalo pavadinimas Funkcija

1 DCD DCD

6 DSR DSR

2 /RxD /RxD

7 RTS RTS

3 /TxD /TxD

8 CTS CTS

4 DTR Įjungta įvesties įtampa, ≤ 200 mA (alternatyviai 
DTR)

9 RI 5 V (alternatyviai RI)

5 GND Signalo bendras potencialas

Apsauga Apsauga EMS/apsaugos nuo statinių krūvių ekranas
 

Jungtis CAM

M12 kištukinis lizdas: Kamera
 

Kištukas Signalo pavadinimas Funkcija

1 Maitinimo įtampa maitinimo įtampa, visa srovė maks. 500 mA

2 Maitinimo įtampa 
GND

Bendras potencialas maitinimui

3 FBAS2 Kamera

4 FBAS Kamera

5 Signalo GND Signalo bendras potencialas

6 Apsauga EMS/apsaugos nuo statinių krūvių ekranas
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ETH jungtis (eternetas)

M12 kištukinis lizdas: Eternetas
 

Kištukas Signalo pavadinimas Funkcija

1 TD+ baltas - oranžinis

2 RD+ baltas - žalias

3 TD- oranžinis

4 RD- žalias

5 Kontakto nėra Kontakto nėra

Apsauga Apsauga EMS/apsaugos nuo statinių krūvių ekranas
 

Licencijos sąlygos
Programinė įranga naudoja tokias atvirosios programinės įrangos bibliotekas:
 ▪ Eigen

http://www.mueller-elektronik.de/LICENCES/eigen/LICENSE.txt
 ▪ Spatialite

http://www.mueller-elektronik.de/LICENCES/spatialite/LICENSE.txt
 ▪ Proj.4

http://www.mueller-elektronik.de/LICENCES/proj.4/LICENSE.txt
 ▪ Expat

http://www.mueller-elektronik.de/LICENCES/expat/LICENSE.txt
 ▪ WCELIBEX

http://www.mueller-elektronik.de/LICENCES/wcelibex/LICENSE.txt
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Užrašai12
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Jūsų saugumui

Pagrindiniai saugumo nurodymai
Prieš pirmą kartą pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šiuos saugumo nurodymus.
 ▪ Perskaitykite žemės ūkio padargo, kurį valdysite taikomąja programa, naudojimo instrukciją.

Naudojimo paskirtis
Programinę įrangą galima naudoti tik kartu su žemės ūkio padargais ir mašinomis. Programinę įrangą 
galima naudoti tik atliekant lauko darbus; jos negalima naudoti važiuojant visuomeniniais keliais.

Įspėjimai ir jų reikšmės
Visi šioje naudojimo instrukcijoje esantys saugumo nurodymai yra sudaryti taip:

 

ĮSPĖJIMAS
Šis įspėjamasis žodis žymi pavojus su vidutine rizika, dėl kurių (jei jų nebus išvengta) galimi mirties 
atvejai arba sunkūs sužalojimai.

 

ATSARGIAI
Šiuo įspėjamuoju žodžiu nurodyti pavojai, galintys sukelti lengvus arba vidutinius kūno sužalojimus, 
jeigu nebus išvengta pavojų.

 

PASTABA
Šiuo įspėjamuoju žodžiu nurodyti pavojai, galintys sukelti turto nuostolius, jeigu nebus išvengta pavojų.

Yra veiksmų, kuriuos reikia atlikti keliais žingsniais. Jei atliekant vieną iš šių žingsnių atsiranda rizika, 
veiksmų instrukcijoje pasirodo saugumo nurodymas.

Saugumo nurodymai visada būna prieš pat rizikingą veiksmo žingsnį ir išsiskiria paryškintu šriftu ir 
įspėjamuoju žodžiu.

1. PASTABA! Tai yra nurodymas. Jis įspėja apie riziką, atsirandančią 
atliekant kitą veiksmo žingsnį.

2. Rizikingas veiksmo žingsnis.

Reikalavimai naudotojui
 ▪ Išmokite valdyti terminalą pagal instrukcijas. Valdyti terminalą galima tik perskaičius šią 

naudojimo instrukciją.
 ▪ Perskaitykite ir kruopščiai vykdykite visus saugumo nurodymus bei įspėjimus, kurie yra pateikti 

šioje naudojimo instrukcijoje ir prijungtų mašinų bei padargų instrukcijose.

1
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Valdymo procesai
Šiame skyriuje pateiktos veiksmų sekų peržvalgos, padėsiančios apdoroti lauką naudojantis 
programa „TRACK-Leader“. Šios peržvalgos nurodo, kokius veiksmus reikia nuosekliai atlikti ir 
kuriuose skyriuose šie veiksmai tiksliai aprašyti.

Prieš pradedant atitinkamus veiksmus reikia nustatyti programinės įrangos konfigūraciją. Visa 
konfigūracija aprašyta toliau nurodytame skyriuje: Konfigūracija [➙ 58]. Jeigu naudojatės terminalu 
pirmą kartą, nustatykite programinės įrangos konfigūraciją ir vėl tęskite veiksmus nuo šio skyriaus.

Jeigu naudojate tik lygiagretaus valdymo funkciją
Šis skyrius aktualus tuo atveju, jeigu turite paprastą sistemą be „ISOBUS“ darbo kompiuterio. Pvz., 
naudojate terminalą „TRACK-Guide II“ be papildomų programų. Tokiu pačiu būdu galite naudotis ir 
kitais terminalais, kol neprijungėte jokių „ISOBUS“ darbo kompiuterių, o programa „ISOBUS-TC“ yra 
deaktyvinta.

1. Išvažiuokite į lauką.

2. Jeigu šį lauką jau apdorojote anksčiau, įkelkite lauko duomenis. [➙ 52] Jeigu norite apdoroti 
naują lauką, pasirūpinkite, kad nebūtų įkelta jokių kitų lauko duomenų. Jeigu yra įkelta kitų lauko 
duomenų, juos reikia atmesti. [➙ 56]

3. Jeigu turite naudojamą žemėlapį [➙ 50], galite importuoti šį žemėlapį.

4. Deaktyvinkite parametrą „SECTION-Control“ ekrane „Nustatymai | „Bendras“. [➙ 59]

5. Ekrane „Nustatymai“ | „Mašinos profilis“ pasirinkite profilį, tinkamą naudojamai mašinų 
kombinacijai. [➙ 75] Arba sukurkite naują mašinos profilį.

6. Paleiskite naują navigaciją. [➙ 20]

7. Patikrinkite, ar terminalas tinkamai atpažino važiavimo kryptį. [➙ 22]

8. Įprastai yra suaktyvintas valdymo režimas „Lygiagretus“. Jeigu norite dirbti ne tiesiais, 
lygiagrečiais pervažiavimais, pakeiskite valdymo režimą. [➙ 37]

9. Jeigu norite dirbti persidengimais, nustatykite pageidaujamą atstumą tarp orientacinių linijų [➙ 36].

10. Jeigu naudojate GPS imtuvą, dirbantį su EGNOS arba WAAS, nustatykite atskaitos tašką [➙ 25].

11. Pradėkite įrašymą. [➙ 41]

12. Nustatykite pirmąją AB liniją [➙ 33].

13. Nustatykite lauko ribas [➙ 28] (papildoma parinktis).

14. Apdorokite lauką lygiagrečiais pervažiavimais. Tam naudokite šviesinę juostą [➙ 40].

15. Jeigu artėjate prie kliūties, galite pažymėti kliūties padėtį. [➙ 44]

16. Užbaigę darbą išsaugokite duomenis arba eksportuokite juos, kad vėliau galėtumėte pasinaudoti 
apdorodami GIS programa. [➙ 52]

17. Nukopijuokite duomenis į USB atmintuką [➙ 54], kad galėtumėte išsaugoti kompiuteryje arba 
peržiūrėti naudodamiesi „TRACK-Guide-Desktop“ [➙ 32].

2
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Jejgu naudojate „SECTION-Control“
Šis skyrius jums aktualus tuo atveju, jeigu jūs turite mašiną su „ISOBUS“ darbo kompiuteriu ir norite, 
kad „SECTION-Control“ valdytų mašinos sekcijų pločius.

1. Išvažiuokite į lauką.

2. Jeigu šį lauką jau apdorojote anksčiau, įkelkite lauko duomenis. [➙ 52] Jeigu norite apdoroti 
naują lauką, pasirūpinkite, kad nebūtų įkelta jokių kitų lauko duomenų. Jeigu yra įkelta kitų lauko 
duomenų, juos reikia atmesti. [➙ 56]

3. Jeigu turite naudojamą žemėlapį [➙ 50], galite importuoti šį žemėlapį.

4. Aktyvinkite parametrą „SECTION-Control“, pasirinkę ekrane „Nustatymai“ | „Bendras“. [➙ 59]

5. Paleiskite naują navigaciją. [➙ 20]

6. Patikrinkite, ar terminalas tinkamai atpažino važiavimo kryptį. [➙ 22]

7. Įprastai yra suaktyvintas valdymo režimas „Lygiagretus“. Jeigu norite dirbti ne tiesiais, 
lygiagrečiais pervažiavimais, pakeiskite valdymo režimą. [➙ 37]

8. Jeigu norite dirbti persidengimais, nustatykite pageidaujamą atstumą tarp orientacinių linijų [➙ 36].

9. Jeigu naudojate GPS imtuvą, dirbantį su EGNOS arba WAAS, nustatykite atskaitos tašką. [➙ 25]

10. Aktyvinkite „SECTION-Control“ automatinį režimą [➙ 47] arba valdykite mašiną rankiniu būdu.

11. Nustatykite pirmąją AB liniją [➙ 33].

12. Nustatykite lauko ribas [➙ 28] (papildoma parinktis).

13. Pažymėkite apsisukimo zoną [➙ 42] (papildoma parinktis).

14. Apdorokite lauką lygiagrečiais pervažiavimais. Tam naudokite šviesinę juostą [➙ 40].

15. Jeigu artėjate prie kliūties, galite pažymėti kliūties padėtį. [➙ 44]

16. Užbaigę darbą išsaugokite duomenis arba eksportuokite duomenis, kad galėtumėte pasinaudoti 
vėliau apdorodami su GIS programa. [➙ 52]

17. Nukopijuokite duomenis į USB atmintuką [➙ 68], kad galėtumėte išsaugoti kompiuteryje arba 
peržiūrėti naudodamiesi „TRACK-Guide-Desktop“ [➙ 32].

Jeigu naudojate užduočių valdymo programą „ISOBUS-TC“
Jei ISO-XML užduotis ketinate suplanuoti kompiuteriu naudodami lauko žemėlapį (FMIS) ir tada 
apdoroti terminalu, rinkitės taikomąją programą „ISOBUS-TC“.

Tokiu atveju taikomojoje programoje „TRACK-Leader“ jokių duomenų išsaugoti nereikia. Visa darbo 
metu surinkta informacija bus perduota į „ISOBUS-TC“ ir išsaugota užduoties rinkmenoje.

Didžiausias skirtumas, palyginti su įprastiniu valdymu, yra navigacijos paleidimas ir užbaigimas bei 
duomenų saugojimo vieta. Kitos funkcijos valdomos taip, kaip aprašyta šioje instrukcijoje.

1. Įjunkite taikomąją programą „TRACK-Leader“.

2. Jei naudojatės mašina su „ISOBUS“ darbo kompiuteriu, suaktyvinkite parametrą „SECTION-
Control“ ekrane „Nustatymai“ | „Bendras“. [➙ 59] Priešingu atveju deaktyvinkite šį parametrą.

3. Įjunkite taikomąją programą „ISOBUS-TC“.

4. Pradėkite vykdyti užduotį. Vykdykite nurodymus, pateiktus „ISOBUS-TC“ instrukcijoje.

5. Paleidę užduoties vykdymą, įjunkite taikomąją programą „TRACK-Leader“. Navigacija turėtų būti 
paleista automatiškai. Arba paleiskite navigaciją rankiniu būdu.

2.2

2.3
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6. Patikrinkite, ar terminalas tinkamai atpažino važiavimo kryptį. [➙ 22]

7. Įprastai yra suaktyvintas valdymo režimas „Lygiagretus“. Jeigu „ISO-XML“ užduotyje yra 
orientacinės linijos, šios linijos perimamos ir nustatomas atitinkamas valdymo režimas. Jeigu 
norite dirbti ne tiesiais, lygiagrečiais pervažiavimais, pakeiskite valdymo režimą. [➙ 37]

8. Jeigu norite dirbti persidengimais, nustatykite pageidaujamą atstumą tarp orientacinių linijų [➙ 36].

9. Jeigu naudojate GPS imtuvą, dirbantį su EGNOS arba WAAS, nustatykite atskaitos tašką. [➙ 25]

10. Jeigu nenaudojate „SECTION-Control“, pradėkite įrašymą [➙ 41].

11. Jeigu naudojate „SECTION-Control“, aktyvinkite automatinį režimą [➙ 47] arba valdykite mašiną 
rankiniu būdu.

12. Nustatykite pirmąją AB liniją [➙ 33].

13. Nustatykite lauko ribas (papildoma parinktis).

14. Apdorokite lauką lygiagrečiais pervažiavimais. Tam naudokite šviesinę juostą [➙ 40].

15. Jeigu artėjate prie kliūties, galite pažymėti kliūties padėtį. [➙ 44]

16. Atlikę darbą užbaikite užduotį taikomojoje programoje „ISOBUS-TC“.
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Apie šią naudojimo instrukciją

Galiojimo sritis
Ši naudojimo instrukcija galioja visiems „Müller-Elektronik“ gaminamiems „TRACK-Leader“ moduliams.

Programinės įrangos versiją, kuriai galioja ši naudojimo instrukcija, rasite skyriuje „Leidimo duomenys“.

Šios naudojimo instrukcijos paskirtis
Ši naudojimo instrukcija skirta „TRACK-Leader“ programinės įrangos ir jai priklausančių papildomų 
modulių naudotojams.

Veiksmų instrukcijos
Veiksmų instrukcijos tiksliai nurodo, kaip mūsų gaminiu atlikti atitinkamus darbus.

Šioje naudojimo instrukcijoje naudojome toliau išvardytus simbolius, žyminčius veiksmų seką:
 

Vaizdavimo rūšis Reikšmė

1.

2.

Veiksmai, kuriuos turite atlikti vieną po kito.

⇨ Veiksmo rezultatas.

Taip atsitinka, kai atliekate tam tikrą veiksmą.

⇨ Veiksmų sekos rezultatas.

Taip atsitinka, kai atliekate visus veiksmus.

Reikalavimai.

Jei yra išvardyti reikalavimai, privalote juos 
įvykdyti prieš atlikdami tam tikrą veiksmą.

 

Nuorodos
Jei šioje naudojimo instrukcijoje randate nuorodų, jos atrodo taip:

nuorodos pavyzdys: [➙ 10]

Nuorodos pateiktos laužtiniuose skliaustuose, kuriuose prieš nuorodą – rodyklės simbolis. Po rodykle 
pateiktas numeris nurodo, kuriame puslapyje yra skyrius su atitinkama informacija.

3
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Produkto aprašymas
„TRACK-Leader“ yra moderni sistema, padedanti žemės ūkio transporto priemonės vairuotojui 
važiuoti lauku tiksliomis lygiagrečiomis vėžiomis.

Sistema yra modulinė ir naudotojas gali įdiegti naujų funkcijų. 

Rezultatų aprašymas
Ar programinės įrangos funkcijos veikia, priklauso nuo to, kokios rūšies modulių licenciją aktyvinsite.

Yra dvi modulių rūšys:
 ▪ pagrindinis modulis: reikalavimai norint paleisti papildomus modulius.

 – TRACK-Leader

 ▪ Papildomi moduliai: gali būti montuojami įvairiai.

 – SECTION-Control

 – TRACK-Leader AUTO®

 – TRACK-Leader TOP

 – VARIABLE RATE-Control

TRACK-Leader
Modulio rūšis: pagrindinis modulis: jis yra būtinas, kad veiktų kiti moduliai.

Kad galėtumėte naudoti šį modulį, būtina įvykdyti šiuos reikalavimus:
 ▪ Turi būti aktyvintas papildinys „TRACK-Leader“.
 ▪ Turi būti suaktyvinta „TRACK-Leader“ licencija.

Kaip aktyvinti papildinius ir licencijas, sužinosite perskaitę terminalo montavimo ir naudojimo instrukciją.

Toliau išvardytas funkcijas gausite aktyvinę:
 ▪ Lygiagrečių orientacinių linijų rodmuo.
 ▪ Lygiagrečių orientacinių linijų rodmuo apsisukimo zonoje.
 ▪ Lauke esančių kliūčių nustatymas.
 ▪ Įspėjimas apie nustatytas kliūtis.
 ▪ Įspėjimas prieš pasiekiant lauko ribą.
 ▪ Lauko duomenų išsaugojimas dviem formatais.
 ▪ „SECTION-View“ - indikatorius parodo, kurias sekcijas vairuotojas privalo įjungti ir išjungti 

rankiniu būdu, kad galėtų dirbti be persidengimų.

SECTION-Control
Modulio rūšis: papildomas modulis.

Naudodami „SECTION-Control“, prijungtame darbo kompiuteryje je galite nustatyti, kurias žemės ūkio 
padargo dalis išjungti, kad būtų dirbama be persidengimo. Pavyzdžiui, galima išjungti lauko purkštuvo 
sekcijas.

Kad galėtumėte naudoti šį modulį, būtina įvykdyti šiuos reikalavimus:
 ▪ Turi būti aktyvintas papildinys „TRACK-Leader“.
 ▪ Turi būti suaktyvinta „TRACK-Leader“ licencija.

4
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Reikalavimai
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 ▪ Turi būti aktyvinta „SECTION-Control“ licencija.
 ▪ Terminalas turi būti prijungtas prie „ISOBUS“ darbo kompiuterio, kurį turi palaikyti „SECTION-

Control“ programa, arba „Müller Elektronik“ gaminio „SC-Box“.
 ▪ „ISOBUS“ darbo kompiuteris turi būti suaktyvintas.

Toliau išvardytas funkcijas gausite aktyvinę:
 ▪ Sekcijų perjungimas pagal GPS.

VARIABLE RATE-Control
Modulio rūšis: papildomas modulis.

Kad galėtumėte naudoti šį modulį, būtina įvykdyti šiuos reikalavimus:
 ▪ Turi būti aktyvintas papildinys „TRACK-Leader“.
 ▪ Turi būti aktyvinta „VARIABLE RATE-Control“ licencija.
 ▪ „ISOBUS“ darbo kompiuteris turi palaikyti šią funkciją. Dabartiniu metu modulis funkcionuoja tik 

su „Müller-Elektronik“ darbo kompiuteriais lauko purkštuvams.

Naudodami „VARIABLE RATE-Control“ galite:
 ▪ Įkelti naudojamus žemėlapius „shp“ formatu. [➙ 51] Tuo pačiu metu turite naudoti bent vieną 

naudojamą žemėlapį.
 ▪ Perkelti nustatytąsias vertes iš naudojamų žemėlapių į darbo kompiuterį.

Funkcijos

4.1.3

Reikalavimai

Funkcijos
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Bandomųjų licencijų naudojimas
Visuose pristatomuose moduliuose, be aktyvintos licencijos, yra suaktyvinta 50-ies valandų 
bandomoji licencija.

Kiekvieną modulį galite bandyti 50 valandų. Laikas pradedamas skaičiuoti suaktyvinus modulį.

Po 50-ies valandų deaktyvinamos visos funkcijos, kurių bandymo licencija pasibaigusi.

Pradžios ekranas
Jei įjungus taikomąją programą „TRACK-Leader“ navigacija būna nepaleista, rodomas pradinis 
ekranas.

„TRACK-Leader“ pradžios ekranas

Pradžios ekrane galite:
 ▪ perjungti kitus ekranus;
 ▪ rodoma programinės įrangos versija (skaičiai prie „TL“ ir „NG“)

 

Funkcijos simbolis Funkcija

Navigacija paleidžiama iš naujo. [➙ 20]

4.2

4.3

Valdymo elementai
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Funkcijos simbolis Funkcija

Rodoma vietoj funkcijos klavišo „Navigacija“, jeigu negalima paleisti 
navigacijos.

Kai paspaudžiate šį klavišą, rodomas pranešimas, kuriame nurodyta 
priežastis.

Galimos priežastys:
 ▪ „SECTION-Control“ yra suaktyvinta, bet neprijungtas „ISOBUS“ 

darbo kompiuteris.
 ▪ Nustojo galioti bandomoji licencija.
 ▪ Dirbdami nenaudojate „ISO-XML“ užduočių, o „ISOBUS-TC“ 

taikomojoje programoje yra suaktyvintas parametras „Ar bus 
dirbama su ISO-XML?“. Daugiau skaitykite skyriuje: Darbas 
kartu su taikomąja programa „ISOBUS-TC“ [➙ 31]

 ▪ Dirbdami naudojate „ISO-XML“ užduotis, bet dar neįjungėte 
jokios užduoties.

 ▪ Terminalą prijungėte prie naujo „ISOBUS“ darbo kompiuterio, 
bet terminalo nepaleidote iš naujo.

 ▪ Nėra visų taikomajai programai „ISOBUS-TC“ reikalingų prietaisų.

Įsijungia ekranas „Atmintis“. [➙ 52]

Įsijungia ekranas „Nustatymai“. [➙ 58]

 

Informacija darbo ekrane
Paleidus navigaciją, rodomas darbo ekranas. Šiame ekrane galite atlikti kitas užduotis, kurios 
reikalingos apdorojant laukus.

Darbo ekrane matoma informacija priklauso nuo to, ar pasirinkta parametro „SECTION-Control“ [➙ 
59] reikšmė „Taip“, ar „Ne“.

Darbo ekranas paleidus, kai įjungta „SECTION-Control“
 

Navigacijos sritis Dabartinės būsenos informacija

Darbo sija Kompasas

Transporto priemonės simbolis „SECTION-Control“ būsena

 

4.4
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Tolesnėje iliustracijoje pavaizduota, kokia kita informacija gali būti rodoma darbo ekrane darbo metu.

Darbo ekranas darbo metu
 

Ekrano šviesinė juosta Skaitikliai ir informacija apie būseną

Nurodymas prieš pasiekiant lauko ribą GPS imtuvo padėtį nurodanti rodyklė

Lauko riba Darbo sija

Orientacinė linija Kompasas

 

Orientacinės linijos
Orientacinės linijos – tai pagalbinės linijos, padedančios važiuoti lygiagrečiai.

Yra trys orientacinių linijų rūšys:
 ▪ AB linija yra pirmoji orientacinė linija. Ekrane ji visada žymima raidėmis A ir B.
 ▪ Suaktyvinta orientacinė linija yra orientacinė linija, kuria seka transporto priemonė. Ji pažymėta 

mėlynai.
 ▪ Nesuaktyvintos orientacinės linijos – tai orientacinės linijos, kurios nėra suaktyvintos.

GPS imtuvo padėtis
Pilkos rodyklės vidurys virš darbo indikatorių atitinka GPS imtuvo padėtį. 

Darbo sija
Darbo sija yra žemės ūkio padargo simbolis. Ją sudaro keli keturkampiai. Kiekvienas keturkampis 
reiškia vieną sekciją. Darbo metu keturkampių spalva gali kisti.

Taip pat žr.: „SECTION-View“ naudojimas [➙ 40]

Skaitikliai ir informacija apie būseną
Šioje srityje galite peržiūrėti įvairią informaciją.

1. Pabraukite pirštu sritį „Skaitiklis“: 

 ⇨ Rodoma tolesnė indikacija.
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Skaitikliai
 

Greitis GPS signalo kokybė

Dozė iš naudojamo žemėlapio Plotas:
– lauke be lauko ribos: Jau apdorotas plotas.
– lauke su lauko riba: Visas lauko paviršius.

Automatinės krypties sistemų būsena Rodoma tik tuo atveju, jeigu nustatėte lauko ribas:
– likęs neapdorotas plotas.

„SECTION-Control“ būsena:
– AUTO – „SECTION-Control“ valdo sekcijų 
perjungimą „ISOBUS“ darbo kompiuteriu.
– MANU – „ISOBUS“ darbo kompiuteris 
valdomas rankiniu būdu.

 

Darbinio pločio indikacija su sekcijų būsena, kai prijungtas „ISOBUS“ darbo kompiuteris
 

Mašinos ir darbinio pločio duomenys Deaktyvinta sekcija

Iškišama sekcija „SECTION-Control“ darbo režimas šiam 
darbiniam pločiui

 

Įterpiamo kiekio rodmenų paaiškinimas
 

Paaiškinimo pavadinimas
Pavadinimą pateikia darbo kompiuteris arba 
pavadinimas nurodytas „ISO-XML“ užduotyje.

Paaiškinimas:

 

Lauko riba
Lauko riba [➙ 28] programinėje įrangoje nurodo tikslią lauko padėtį ir yra skirta bendram lauko plotui 
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apskaičiuoti.

Pervažiuoti ir apdoroti plotai
Plotai už mašinos simbolio pažymimi žalia spalva. Žalios spalvos reikšmės, atsižvelgiant į 
konfigūraciją, gali būti tokios:
 ▪ Pervažiuoti plotai

Jei naudojate tik „TRACK-Leader“, pažymimas pervažiuotas plotas. Jis pažymimas 
neatsižvelgiant į tai, ar pervažiuojant plotą mašina dirbo, ar ne.

 ▪ Apdoroti plotai
Jei naudojate „SECTION-Control“, pažymimi apdoroti plotai. Su mašina pervažiuoti, tačiau 
neapdoroti plotai nežymimi.

Jei norite, kad programinė įranga žaliai pažymėtų tik apdorotus plotus, turite atlikti šiuos veiksmus:
 ▪ aktyvinti „SECTION-Control“

arba
 ▪ sumontuoti ir aktyvinti darbinės padėties daviklį

Darbinės padėties daviklis atpažįsta, kad žemės ūkio padargas yra darbinėje padėtyje, ir 
perduoda šią informaciją į terminalą.

GPS ryšio būsena
Rodo DGPS jungties būseną.

Taip pat žr.: DGPS signalo kokybės patikrinimas [➙ 27]

Valdymo elementai darbo ekrane
Šiame skyriuje apžvelgiama dauguma funkcijų simbolių, rodomų taikomosios programos darbo 
ekrane, ir pateikiamos jų funkcijos.

Pirmasis langas
 

Funkcijos 
simbolis

Funkcija / skyrius su išsamesne informacija

 

Rodomas antrasis puslapis su funkcijų simboliais.

 

Išjungiamas darbo ekranas ir užbaigiama navigacija.

 

Lauko ribų nustatymas [➙ 28] 

Navigacijos ekrane aplink lauką nubrėžiama raudona linija. Tai yra lauko riba.

 

Lauko ribos ištrynimas [➙ 31] 

Lauko riba ištrinama.

 

Pervažiavimo takų įrašymo įjungimas [➙ 41] 

Funkcijų simboliai rodomi tik tada, kai „SECTION-Control“ yra deaktyvinta ir nėra 
darbinės padėties daviklio. 

 

Nutraukiamas apdoroto ploto ženklinimas

4.5
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Funkcijos 
simbolis

Funkcija / skyrius su išsamesne informacija

 

„SECTION-Control“ darbo režimo pakeitimas [➙ 47] 

„SECTION-Control“ pasikeičia darbo režimas.

 
Apsisukimo zonos nustatymas [➙ 42] Simbolis deaktyvintas, nes nėra lauko ribos.

 

Įjungiamas ekranas, kuriame galite nustatyti 
apsisukimo zoną.

 

AB linijos nustatymas [➙ 33] 

Tiksli vėliavėlių išvaizda priklauso nuo to, kuris valdymo režimas yra suaktyvintas. 

Nustatomas AB linijos taškas A.

 

Orientacinių linijų ištrynimas [➙ 35] 

Tris sekundes palaikykite nuspaudę funkcinį klavišą.

Orientacinės linijos ištrinamos.

 

Darbo ekrano keitimas

Rodomas visas laukas.

 

Rodoma visa transporto priemonės aplinka.

 

Ekrane perjungiami du vaizdo režimai: „Dabartinių verčių žemėlapis“ ir „Apdoroti 
plotai“ [➙ 47] 

 

Valdymo režimo parinkimas [➙ 37] 

Rodomas orientacinių linijų ekranas.

 

Važiavimo krypties atpažinimas [➙ 22] 

Numanoma važiavimo kryptis pakeičiama.

 

Tolesnės funkcijos:
 ▪  Atstumo tarp orientacinių linijų nustatymas [➙ 36] 
 ▪  Orientacinių linijų intervalo nustatymas [➙ 36] 
 ▪  Intervalo režimo nustatymas [➙ 36] 
 ▪  „TRACK-Leader AUTO®“ parametras [➙ 88] 
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Antrasis langas
 

Funkcijos 
simbolis

Funkcija / skyrius su išsamesne informacija

 

Rodomas pirmasis langas su funkcijų simboliais.

 

Aktyvinamas 3D vaizdas

 

Aktyvinamas 2D vaizdas

 

Kliūčių nustatymas [➙ 44] 

Rodomas ekranas su nustatytomis kliūtimis.

 

Jeigu rodoma ši rodyklė, sistema daro prielaidą, kad transporto priemonė juda 
priekin. [➙ 22] 

Paspaudus kryptis pagal prielaidą pakeičiama.

 

Jeigu rodoma ši rodyklė, sistema daro prielaidą, kad transporto priemonė juda 
atgal. [➙ 22] 

Paspaudus kryptis pagal prielaidą pakeičiama.

 

Orientacinių linijų paslinkimas [➙ 35] 

Orientacinės linijos perstumiamos į dabartinę transporto priemonės padėtį.

 

Rodomi funkcijų simboliai atskaitos taško nustatymui ir GPS signalo kalibravimui 
atlikti:
 ▪  Atskaitos taško nustatymas [➙ 25] 
 ▪  GPS signalo kalibravimas [➙ 26] 
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Valdymo pagrindai

Pirmas paleidimas
1. Paleiskite terminalą.

2. Pasirinkimo meniu palieskite šį simbolį 

 ⇨ Pagrindiniame lange rodoma taikomoji programa „TRACK-Leader“: 

Navigacijos paleidimas
Navigaciją galima paleisti dviem būdais:
 ▪ Iš taikomosios programos „TRACK-Leader“, jeigu dirbate be „ISO-XML“ užduočių. [➙ 20]
 ▪ Iš taikomosios programos „ISOBUS-TC“, jeigu dirbate su „ISO-XML“ užduotimis. [➙ 22]

Jeigu negalite paleisti navigacijos, nes pradiniame ekrane rodomas pilkas simbolis , galimos 

tokios priežastys:
 ▪ „SECTION-Control“ yra suaktyvinta, bet neprijungtas „ISOBUS“ darbo kompiuteris.
 ▪ Dirbdami nenaudojate „ISO-XML“ užduočių, bet „ISOBUS-TC“ taikomojoje programoje 

parametras „Dirbti su ISO-XML?“ nustatytas „taip“.
 ▪ Dirbdami naudojate „ISO-XML“ užduotis, bet dar neįjungėte jokios užduoties.
 ▪ Terminalą prijungėte prie naujo „ISOBUS“ darbo kompiuterio, bet terminalo nepaleidote iš naujo. 

(Klaidos pranešimas: Nenustatytas padargų išdėstymas.)
 ▪ Programoje Tractor-ECU išjungtas parametras „Ar yra ryšys su ISOBUS-TC?“. (Klaidos 

pranešimas: Nenustatytas padargų išdėstymas.)
 ▪ Nustojo galioti bandomoji licencija.

Be „ISO-XML“ užduoties
 þ  Nustatėte parametrą „SECTION-Control“. [➙ 59] 

 þ Jeigu dirbate su „ISOBUS“ darbo kompiuteriu, kompiuterį reikia prijungti prie „ISOBUS“.

 þ  Jeigu dirbate be „ISOBUS“ darbo kompiuterio, turite pasirinkti tinkamą mašinos profilį. [➙ 75] 

 þ Programoje „ISOBUS-TC“ [➙ 31] nustatėte parametro „Ar bus dirbama su „ISO-XML“?“vertę 
„Ne“.

1.   - Įjunkite programą „TRACK-Leader“.

5

5.1
Veiksmai

5.2

Galimos problemos

5.2.1

Veiksmai
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 ⇨ Rodomas toks ekranas: 

 ⇨ Jeigu vietoj „Navigacija“ rodomas tekstas „…“, vadinasi, neišpildėte vienos iš sąlygų.

2. Palieskite „Atmintis“.
 ⇨  Rodomas vaizdas „Atmintis“: [➙ 52]  

  

3. Dabar turite nuspręsti, ar norite apdoroti lauką pirmą kartą, ar dirbti lauke, kurio ribas pažymėjote 
jau anksčiau. Pasirinkite vieną iš šių galimybių ir skaitykite toliau nuo 8 veiksmo.

4.  Galimybė a: Jeigu norite apdoroti naują lauką, pasirūpinkite, kad atmintyje nebūtų įkelta jokių 
kitų senesnių duomenų. Palieskite  nuskaitytiems duomenims atmesti. (SD kortelėje 

esantys duomenys neištrinami.)
 ⇨ Ekrane nerodomas joks laukas.

5.  Galimybė b: Jeigu norite apdoroti lauką, kurio duomenis turite SD kortelėje, palieskite 
 ir nuskaitykite šio lauko duomenis iš SD kortelės.

 ⇨ Ekrane rodomas laukas, kurio duomenis nuskaitėte.
 ⇨ Jeigu lauko duomenys nuskaityti, turite dvi galimybes:

6.  Galimybė b1: Jei norite pratęsti darbą šiame lauke, skaitykite toliau nuo 8 veiksmo.

7.  Galimybė b2: Jeigu norite šį lauką apdoroti iš naujo, jums reikia tik lauko ribos. Palieskite 
, kad ištrintumėte pervažiavimų vėžes.

8.   – išjunkite ekraną „Atmintis“.

 ⇨ Rodomas taikomosios programos pradinis ekranas.

9.   - Pradėkite naują navigaciją.

20 21



I I - TRACK-LeaderI I  TRACK - Leader

II - II -

 ⇨ Rodomas darbo ekranas. Šiame ekrane rodomas transporto priemonės simbolis arba dar ir 
nuskaitytos lauko ribos ir pervažiavimų vėžės – priklauso nuo ekrane „Atmintis“ atliktų veiksmų.

 ⇨ Jeigu ekrano viduryje rodomas simbolis , reiškia, kad nėra ryšio su GPS imtuvu ir 

darbo negalite tęsti. Prijunkite GPS imtuvą ir nustatykite imtuvo konfigūraciją.

10. Darbo ekrane rodoma informacija aprašyta skyriuje: Informacija darbo ekrane [➙ 14]

11. Tolesnių veiksmų aprašymą skaitykite šiame skyriuje: Valdymo procesai [➙ 7]

Su „ISO-XML“ užduotimi
Naudokite šį metodą, kai naudojate taikomąją programą „ISOBUS-TC“.

 þ Jeigu dirbate su „ISOBUS“ darbo kompiuteriu, kompiuterį reikia prijungti prie „ISOBUS“.

 þ Jeigu dirbate be „ISOBUS“ darbo kompiuterio, reikia pasirinkti šiai mašinai tinkamą mašinos 
profilį [➙ 90].

 þ Nustatėte parametrą „SECTION-Control“. [➙ 59]

 þ Prie parametro „Dirbti su ISO-XML?“ taikomojoje programoje „ISOBUS-TC“ nustatėte vertę „Taip“.

1. Paleiskite užduotį taikomojoje programoje „ISOBUS-TC“. Paleidimo veiksmai aprašyti „ISOBUS-
TC“ naudojimo instrukcijoje.

2.  – Įjunkite taikomąją programą „TRACK-Leader“.

 ⇨ Rodomas darbo ekranas su visais duomenimis iš „ISO-XML“ užsakymo: 

 ⇨ Jeigu darbo ekranas nerodomas, vadinasi, neišpildėte kai kurių sąlygų.
 ⇨ Jeigu ekrano viduryje rodomas simbolis , reiškia, kad nėra ryšio su GPS imtuvu ir 

darbo negalite tęsti. Prijunkite GPS imtuvą ir nustatykite imtuvo konfigūraciją.

3. Darbo ekrane rodoma informacija aprašyta skyriuje: Informacija darbo ekrane [➙ 14]

4. Tolesnių veiksmų aprašymą skaitykite šiame skyriuje: Valdymo procesai [➙ 7]

Važiavimo krypties atpažinimas
Siekiant užtikrinti tinkamą sistemos funkcionavimą posūkiuose bei judant atbuline eiga, 
rekomenduojame atsižvelgti į važiavimo kryptį.

Kol lauke važiuojate priekin, padargas ekrane rodomas teisingai, sekcijos perjungiamos tinkamai 
, . Tačiau važiuojant atbuline eiga  galimos dvi situacijos:

 ▪ Jeigu neatsižvelgiama į važiavimo kryptį, pakeitus važiavimo kryptį terminalas daro prielaidą, kad 
važiuojama priekin. Tokiu atveju transporto priemonės vaizdas ekrane pasukamas 180° kampu. 
Dėl to sekcijos yra netinkamoje vietoje ir tam tikromis sąlygomis perjungiamos neteisingai. 

5.2.2

Veiksmai

5.3
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 ▪ Jeigu atsižvelgiama į važiavimo kryptį, GPS rodyklė pakeičia spalvą ir kryptį. 

Krypties pakeitimo privalumai

Yra kelios atsižvelgimo į krypties pakeitimą galimybės:
 ▪ Važiavimo krypties jutiklis traktoriuje. Krypties signalas perduodamas per „ISOBUS“ ir 

atpažįstamas terminale.
 ▪ Automatinės krypties važiavimo krypties signalas.
 ▪ Pusiau automatinis važiavimo krypties aptikimas, naudojantis GPS sistema. 

Pusiau automatinis važiavimo krypties aptikimas
Kai parametras „Važiavimo krypties aptikimas“ [➙ 60] aktyvintas, įjungę terminalą turite įsitikinti, kad 
rodoma važiavimo kryptis teisinga.

Transporto priemonės pirmojo pajudėjimo metu sistema daro prielaidą, kad transporto priemonė 
važiuoja priekin. Paskui kiekvienas krypties pakeitimas pritaikomas pagal šią informaciją.

Dėl to labai svarbu iškart paleidus navigaciją patikrinti, ar sistema teisingai atpažino važiavimo kryptį. 
Ypač tuo atveju, kai transporto priemonė prieš paleidžiant navigaciją arba paleidus ją važiuoja atgal 
arba nepriima GPS imtuvo signalo.

Važiavimo kryptį reikia patikrinti iškart paleidus sistemą.

1. Paleiskite naują navigaciją.
 ⇨ Rodyklė virš transporto priemonės simbolio rodo dabartiniu metu atpažintą važiavimo kryptį. 

 – važiuojama priekin;  – važiuojama atgal.

2. Palieskite , jeigu norite pakeisti sistemos atpažintą važiavimo kryptį.

3. Po kiekvieno važiavimo krypties pakeitimo, kurį terminalas atpažino pagal GPS signalą, rodoma 
važiavimo kryptis pakeičiama.

Veiksmai

22 23



I I - TRACK-LeaderI I  TRACK - Leader

II - II -

DGPS kalibravimas
DGPS reiškia „Globali padėties sistema su diferencialo signalu“. 

Tai yra sistema, skirta transporto priemonės padėčiai apibrėžti.

Kalibravimo poreikis ir laikas priklauso nuo naudojamo signalo:
 ▪ Jei GPS naudojate be koregavimo signalo, kiekvieną kartą prieš pradėdami dirbti turite kalibruoti 

GPS signalą.
Kuo tiksliau tai atliksite, tuo tiksliau veiks sistema. Ir atvirkščiai, kuo netikslesnis yra GPS 
kalibravimas, tuo netiksliau sistema gali nustatyti transporto priemonės padėtį.

 ▪ Jei naudojate RTK koregavimo signalą, nereikia nurodyti atskaitos taško ir kalibruoti GPS 
signalo. Traktoriaus padėtis nuolat koreguojama iš RTK stoties per koregavimo signalą.

Per parą sukasi žemė ir keičiasi palydovų padėtis danguje. Todėl pasislenka apskaičiuota taško 
padėtis. Dėl poslinkio po tam tikro laiko ji nebėra einamoji.

Šis fenomenas vadinamas nuokrypiu ir jį galima sumažinti.

Jums tai reiškia, kad visos lauko ribos ir orientacinės linijos, kurias suformavote per dieną, jau po 
kelių valandų bus šiek tiek pasislinkusios. 

Yra dvi nuokrypio pašalinimo galimybės:
 ▪ Naudoti RTK sistemas.
 ▪ Naudojant atskaitos tašką – nustačius atskaitos tašką ir sukalibravus GPS signalą kiekvieną 

kartą, prieš pradedant dirbti. Nemokama galimybė žemdirbiams, naudojantiems EGNOS, WAAS 
arba kitus DGPS signalus, kurių tikslumas apytikriai yra +/– 30cm.

 ▪ Trumpam laikui taip pat galima perstumti orientacines linijas.
 ▪ Naudojant korekcijos signalą. Mokama GPS tiekėjų paslauga. Tik kartu su labai tiksliu GPS 

imtuvu. GPS signalas reguliariai ir automatiškai kalibruojamas iš naujo.

Kam reikalingas atskaitos taškas?
Nustatę atskaitos tašką galite palyginti faktines GPS koordinates su išsaugotomis GPS koordinatėmis 
ir išlyginti galimus nuokrypius (poslinkius).

GPS signalui kalibruoti reikalingas stabilus taškas ant žemės. Tai yra vadinamasis atskaitos taškas. 
Kalibruojant GPS signalą išsaugotos atskaitos taško koordinatės palyginamos su dabartinėmis 
koordinatėmis ir suderinamos.

Į kairę – laukas su kalibruotu GPS signalu; į dešinę – laukas be kalibruoto GPS signalo

Jei nenurodysite atskaitos taško ir kiekvieną kartą prieš pradėdami dirbti nesukalibruosite GPS 
signalo:
 ▪ Įrašytos lauko ribos, orientacinių linijų ir t. t. GPS koordinatės skirsis nuo realių koordinačių.

5.4

Kada kalibruoti?

Problemos aprašymas

Problemos sprendimas

5.4.1
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 ▪ Lauko dalys negalės būti apdorotos, nes pagal GPS jos bus už lauko ribos.

Todėl, norėdami pasiekti maksimalų tikslumą, turite:

1. Kiekviename lauke, per pirmą pervažiavimą nurodyti atskaitos tašką.

2. Prieš pradėdami lauko, kuriam jau nustatėte atskaitos tašką, apdorojimą sukalibruokite GPS signalą.

3. Jeigu laukas didelis ir apdorojimą tęsite daug valandų, papildomai sukalibruokite GPS signalą.

Atskaitos taško nustatymas
Nurodant atskaitos tašką, svarbios yra GPS imtuvo koordinatės. Jeigu nenorite kiekvieną kartą 
išmontuoti GPS imtuvo, visada pastatykite transporto priemonę toje pačioje vietoje. Taip GPS imtuvas 
atsiduria toje pačioje vietoje.

Nurodant atskaitos tašką, reikės stabilaus taško, kurio padėtis einant laikui nesikeičia. Pavyzdžiui, 
medžio, riboženklio arba vandens nuotako dangčio.

Šio taško reikės per būsimus GPS signalo kalibravimus, traktoriui tiksliai toje pačioje vietoje pastatyti.
 

PASTABA
Duomenų praradimas, kai nėra atskaitos taško
Jei ateityje nerasite atskaitos taško, įrašytų duomenų naudoti negalėsite.

◦ Visada pažymėkite tikslią kiekvieno lauko atskaitos taško padėtį!

Toliau pateiktame paveikslėlyje parodyta, kaip galima pastatyti traktorių nurodant atskaitos tašką.

Traktorius, nurodant atskaitos tašką
 

GPS imtuvas ant traktoriaus kabinos stogo Atskaitos taško padėtis

Atstumas tarp GPS imtuvo ir taško prie kelio 
krašto X ašyje

Atstumas tarp GPS imtuvo ir taško prie kelio 
krašto Y ašyje

Linija nuo stabilaus taško per kelią

 

5.4.2
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 þ Apdorojate lauką pirmą kartą.

1. Prie įvažiavimo į lauką ieškokite stabilaus taško. Pavyzdžiui, medžio, riboženklio arba vandens 
nuotako dangčio.

2. Nubrėžkite nuo šio taško liniją per kelią, ant kurio stovi transporto priemonė.

3. Pastatykite transporto priemonę abiem priekiniais ratais ant šios linijos.

4. Užsirašykite atstumą nuo stabilaus taško iki transporto priemonės. Išlaikykite šį atstumą taip pat 
ir kalibruodami GPS signalą.

5. Paleiskite naują navigaciją.

6. Nuosekliai palieskite tokius simbolius: 

  >  > 

 ⇨ Ekrane rodoma „R“ ir taškas, ženklinantis atskaitos tašką lauke. Šis taškas yra po rodykle.

 ⇨ Nustatėte ataskaitos tašką.

GPS signalo kalibravimas
Kalibruojant GPS signalą, GPS imtuvas turi būti tiksliai toje vietoje, kaip nustatant atskaitos tašką.

GPS imtuvo padėtis atskaitos taško atžvilgiu, kalibruojant GPS signalą
 

Atskaitos taško padėtis

GPS imtuvas ant traktoriaus kabinos stogo
 

GPS signalą turite kalibruoti tokiais atvejais:
 ▪ kiekvieną kartą prieš pradėdami dirbti;
 ▪ kai nustatote, kad nors važiuojate vėžėmis, ekrane rodomas nuokrypis.

 þ Šiam laukui nustatytas atskaitos taškas.

1. Nuvažiuokite į vietą, kurioje nustatėte atskaitos tašką.

2. Pastatykite transporto priemonę abiem priekiniais ratais ant linijos, kurią nubrėžėte nustatydami 
atskaitos tašką. Transporto priemonė turi stovėti tokiu pačiu kampu, kaip nustatant atskaitos 
tašką. Atstumas nuo stabilaus taško prie kelio krašto turi būti toks pats, kaip nurodant atskaitos 
tašką.

3. Nuosekliai palieskite tokius simbolius: 

  >  > 

 ⇨ Rodomas langas, kuriame yra signalo nuokrypio metrais vertė nuo paskutinio kalibravimo.

 ⇨ Jūs sukalibravote GPS signalą.

Veiksmai

5.4.3

Kada kalibruoti?

Veiksmai
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GPS signalo kokybės patikrinimas
Kuo geresnis GPS signalas, tuo tiksliau ir patikimiau dirba „TRACK-Leader“. GPS signalo kokybė 
priklauso nuo daugelio faktorių:
 ▪ nuo GPS imtuvo modelio;
 ▪ nuo geografinės padėties (kai kuriuose pasaulio regionuose koregavimo palydovų signalai 

nepriimami);
 ▪ nuo vietinių kliūčių signalui lauke (medžiai, kalnai).

Informacija darbo ekrane
 

Dabartinė GPS signalo kokybė Stulpelių grafikas
Rodo ryšio kokybę. Kuo daugiau mėlynų 
stulpelių, tuo geresnis ryšys.

Sujungtų palydovų skaičius

 

GPS signalo kokybė
 

Kokybė Aprašymas

RTK fix Didžiausias tikslumas.

RTK float Apytikriai 10–15 cm tikslumas tarp vėžių.

DGPS GPS su koregavimo signalu. Priklausomai nuo GPS imtuvo ir 
konfigūracijos: WAAS, EGNOS, GLIDE arba kitos.

GPS Silpnas ir netikslus signalas.

INV Nėra GPS signalo. Darbas negalimas.
 

5.5
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Lauko riba
Kad sistema žinotų lauko kontūrus, galite pažymėti lauko ribą. Lauko riba rodoma kaip raudona linija, 
nubrėžta aplink lauką.

Lauko ribos ženklinimas nėra būtinai privalomas. Visi taikomosios programos moduliai funkcionuoja 
taip pat ir be lauko ribos. Tačiau lauko ribos naudojimas suteikia tam tikrus privalumus:
 ▪ Galima nustatyti bendrą ir apdorotą plotą. Tai užtikrina geresnį ir tikslesnį užpildymą;
 ▪ Terminalas įspėja jus, kai artėjate prie lauko ribos;
 ▪ Tik nustačius lauko ribą ekrane galima rodyti apsisukimo zoną;
 ▪ Nustačius lauko ribą, galima automatiškai išjungti sekcijas, esančias už lauko ribos. Tai visų 

pirma tikslinga laukų purkštuvams su dideliu darbiniu pločiu;

Yra kelios lauko ribos ženklinimo galimybės:
 ▪ Tiesiogiai terminale: [➙ 28]

 – Atliekant darbą su darbo įtaisu;

 – Apvažiuojant lauką traktoriumi arba kita transporto priemone (keturračiu motociklu);

 ▪ Importuojant lauko ribą: [➙ 31]

 – Išmatuotų duomenų importavimas „shp“ formatu.

 – Importavimas iš ankstesnių „TRACK-Leader“ įrašų;

 – Kompiuteryje įrašytos lauko ribos importavimas

Lauko ribos nustatymas apvažiuojant lauką
Jeigu norite nustatyti lauko ribą tiesiogiai terminale, turite apvažiuoti lauką. Kuo tiksliau apvažiuosite 
lauką, tuo tiksliau ribos srityje bus perjungiamos sekcijos.

GPS signalo tikslumas labai svarbus:
 ▪ Jeigu yra galimybė, naudokite tikslų GPS signalą, pvz., RTK.
 ▪ Jeigu naudojate DGPS, kalibruokite GPS signalą kas 15 minučių. Kalibravimui nutraukite lauko 

ribos įrašymą (simbolis ) ir nuvažiuokite į atskaitos tašką. Po kalibravimo vėl nuvažiuokite 

į vietą, kurioje nutraukėte apvažiavimą.

Pagrindinis procesas – be „ISOBUS“ darbo kompiuterio ir be „SECTION-Control“

Lauko apvažiavimas, kai dirbate be „ISOBUS“ darbo kompiuterio ir be „SECTION-Control“:

 þ Parametras „SECTION-Control“ yra deaktyvintas.

 þ Pasirinkote savo transporto priemonei tinkamą mašinos profilį.

1. Paleiskite naują navigaciją.

5.6

5.6.1

Veiksmai
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2. Jeigu dirbate be RTK, nustatykite atskaitos tašką arba sukalibruokite GPS signalą.
 ⇨ Jūs matote tokį vaizdą: 

3.  – paspauskite šį funkcijos simbolį ir informuokite terminalą, kad darbo įtaisas dirba. 

Jeigu šiame darbo įtaise (arba traktoriuje) sumontuotas darbinės padėties jutiklis, kurio 
konfigūracija nustatyta mašinos profilyje, tai šis simbolis nerodomas. Tokiu atveju terminalas 
automatiškai atpažįsta, kad darbo įtaisas dirba.

4. Įjunkite darbo įtaisą arba nustatykite darbo įtaisą darbinėje padėtyje.

5. Apvažiuokite lauką. Apvažiuodami pabandykite priartėti išorine darbo įtaiso dalimi tiesiai prie 
lauko ribos. Jeigu pastebėjote, kad darbinis plotis skiriasi nuo darbo įtaiso pločio, sustokite ir 
sukoreguokite mašinos profilyje parametrą „Darbinis plotis“. Apvažiuodami lauką galite nustatyti 
net šiek tiek didesnę šio parametro vertę ir po to apvažiuoti lauką atitinkamu pastoviu atstumu iki 
lauko ribos.
 ⇨ Po pirmųjų centimetrų pamatysite, kad ekrane už transporto priemonės simbolio rodomas 

plotas pažymėtas žalia spalva. Žalia spalva pažymėtas apdorotas plotas: 

6. Apvažiuokite visą lauką.
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7. Sustokite, kai apvažiavote lauką.
 ⇨ Apvažiavimas turi būti užbaigtas: 

8.  – Paspauskite šį funkcijos simbolį, kad pažymėtumėte lauko ribą aplink žaliai pažymėtą plotą.

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

 ⇨ Skaitiklio srityje dabar rodomas apskaičiuotas lauko plotas.

 ⇨ Esate prie lauko ribos, todėl terminalas įjungia garsinį įspėjimo signalą, ekrane rodomas įspėjimo 
pranešimas „Lauko riba“.

Galite išsaugoti taip nustatytą lauko ribą.

Lauko apvažiavimas su „SECTION-Control“
Jeigu dirbate su „SECTION-Control“, atlikite tiksliai tokius pačius veiksmus, aprašytus pagrindiniame procese.

Svarbu:
 ▪ „ISOBUS“ darbo kompiuteris turi būti prijungtas.
 ▪ Prieš lauko ribos nustatymą aktyvinkite nustatymuose parametrą „SECTION-Control“.
 ▪ Funkcijų simbolius  ir  pakeičia simbolis . Pagrindinio proceso 3 

veiksme reikia aktyvinti „SECTION-Control“ automatinį režimą. Apdorotas plotas automatiškai 
pažymimas, kai dirbama su darbo įtaisu.

Lauko apvažiavimas traktoriumi, keturračiu motociklu arba kita transporto priemone 
be darbo įtaiso
Daugeliu atvejų patogiau apvažiuoti lauką transporto priemone, netraukiančia jokio darbo įtaiso.

Svarbu:
 ▪ Apvažiuoti naudojamoje transporto priemonėje reikia sumontuoti terminalą ir GPS imtuvą.
 ▪ Keturračiam motociklui reikia nustatyti mašinos profilį. Labai tiksliai nurodykite GPS imtuvo 

padėtį ir darbinį plotį.
 ▪ Pusė darbinio pločio atitinka atstumą nuo transporto priemonės vidurio iki lauko ribos. Išlaikykite 

šį atstumą apvažiuodami visą lauką.
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Lauko ribos importavimas
Galite importuoti lauko ribą iš išorinės programos. Tai gali būti senesnės lauko ribos, nustatytos su 
kitu terminalu, arba duomenys iš kitos matavimo procedūros. Duomenų šaltinis neturi įtakos. Svarbu 
tik tai, kad riba būtų nustatyta labai tiksliai.

Informuojamų duomenų parametrai:
 ▪ Duomenų formatas: shp
 ▪ Standartas: WGS84

Šiame skyriuje aprašytas lauko ribos importavimas: Lauko duomenys „shp“ formatu (forma) [➙ 54]

Lauko ribos ištrynimas
1. Lieskite toliau nurodytą funkcijos simbolį apytikriai 3 sekundes: 

 ⇨ Rodomas pranešimas: „Ar ištrinti lauko ribas?“

2. „Taip“ – patvirtinkite.

 ⇨ Lauko riba ištrinama.

Darbas su kitomis taikomosiomis programomis

Darbas kartu su taikomąja programa „ISOBUS-TC“
„TRACK-Leader“ galima naudoti kartu su taikomąja programa „ISOBUS-TC“. 

Tai suteikia tokius privalumus:
 ▪ Naudojant „TRACK-Leader“, nereikia įkelti arba importuoti lauko duomenų. Paleidus užduotį 

„ISOBUS-TC“ programoje, visi lauko duomenys perkeliami tiesiai į „TRACK-Leader“.
 ▪ Galima dirbti remiantis naudojamais žemėlapiais, kurie įtraukti į užduotį.

Jeigu naudojate abi programas, atkreipkite dėmesį į tokius nurodymus:

1. Jeigu dirbdami naudojate „TRACK-Leader“, užduotį visada paleiskite taikomojoje programoje 
„ISOBUS-TC“.

Darbo su „ISOBUS-TC“ suaktyvinimas ir deaktyvinimas
Jeigu taikomosios programos „ISOBUS-TC“ naudoti neketinate, deaktyvinkite „ISO-XML“ užduočių 
vykdymo funkciją:

1. Atidarykite taikomąją programą „ISOBUS-TC“

2. Palieskite „Nustatymai“.

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

4. Iš naujo paleiskite terminalą.

5.6.2

5.6.3
Veiksmai
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Darbas kartu su darbo kompiuteriu
Jeigu norite perjungti sekcijas darbo kompiuteriu, reikia aktyvinti funkciją „SECTION-Control“ [➙ 59].

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

Pavyzdžiui:
 ▪ Darbinis plotis
 ▪ Sekcijų skaičius
 ▪ Žemės ūkio padargo geometrija

Darbo kompiuteris iš „TRACK-Leader“ gauna šią informaciją:
 ▪ Sekcijų įjungimo ir išjungimo komandos („SECTION-Control“)
 ▪ Įterpiami kiekiai (iš naudojamo žemėlapio arba „ISO-XML“ užduoties)

Darbas su „TRACK-Guide Desktop“
„TRACK-Guide Desktop“ yra nemokama programa kompiuteriui.

Su ja galite:
 ▪ peržiūrėti darbo rezultatus;
 ▪ spausdinti ataskaitas savo klientams.

 

Programos langas

Ataskaita 

„TRACK-Guide Desktop“ galite rasti srityje „Download“, internetinėje svetainėje www.lacos.de.

5.7.2

5.7.3
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„TRACK-Leader“ lygiagretus valdymas

Orientacinių linijų naudojimas važiuojant lygiagrečiai
Orientacinės linijos – tai lygiagrečios, ekrane rodomos linijos. Jos padės lauke dirbti lygiagrečiomis 
juostomis.

Pirmoji orientacinė linija, kurią suformuojate terminale, vadinama AB linija. Ekrane ji dažniausiai 
žymima raidėmis A ir B. Visos kitos orientacinės linijos apskaičiuojamos ir brėžiamos pagal AB liniją.

AB linija įrašoma per pirmąjį važiavimą, kuris atliekamas vairuojant rankiniu būdu. Terminalo 
valdymas priklauso nuo pasirinkto valdymo režimo.

Siekiant užtikrinti krypties pakeitimo galimybę kiekviename lauke, galite sudaryti [➙ 37] kelis 
orientacinių linijų rinkinius. Kiekvieną orientacinių linijų rinkinį galite sudaryti kita kryptimi ir kitu režimu.

Kiekvienai krypčiai galite pasirinkti vieną orientacinių linijų rinkinį

Tiesios orientacinės linijos
 þ Valdymo režimas „Lygiagretus“ yra suaktyvintas. [➙ 37]

1. Transporto priemonę sustabdykite prie pageidaujamos AB linijos pradžios taško.

2.  - nustatykite pirmąjį tašką.

 ⇨ Ekrane atsiranda taškas A.
 ⇨ Pirmoji vėliavėlė ant funkcijos simbolio tampa žalia:
 ⇨ 

3. Pervažiuokite į kitą lauko pusę.

4.  - nustatykite antrąjį tašką.

 ⇨ Ekrane atsiranda taškas B.
 ⇨ Antroji vėliavėlė ant funkcijos simbolio taip pat tampa žalia.
 ⇨ Taškai A ir B sujungiami linija. Tai ir yra AB linija.
 ⇨ AB linijos kairėje ir dešinėje pusėse atsiranda kitos orientacinės linijos.

6

6.1

6.1.1
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 ⇨ 

Kreivės formos orientacinės linijos
 þ Valdymo režimas „Išlygintas Kontūras“ arba „Identiškas kontūras“ yra suaktyvintas. [➙ 37]

1. Transporto priemonę sustabdykite prie pageidaujamos AB linijos pradžios taško.

2.  - nustatykite pirmąjį tašką.

 ⇨ Ekrane atsiranda taškas A.

3. Nuvažiuokite į kitą lauko pusę. Turite važiuoti netiesia linija.
 ⇨ Važiuojant ekrane brėžiama linija už transporto priemonės.

4.  - nustatykite antrąjį tašką. 

 ⇨ Ekrane atsiranda taškas B.
 ⇨ Taškai A ir B sujungiami linija.

Orientacinės linijos pagal kompasą
 þ  Valdymo režimas „A+“ yra suaktyvintas. [➙ 37] 

1. Transporto priemonę sustabdykite prie pageidaujamos AB linijos pradžios taško.

2. Palieskite simbolį: 

 ⇨ Rodoma klaviatūra.

3. Įveskite, kokia kryptimi turi būti rodomos orientacinės linijos. Galite įvesti vertę nuo 0 iki 360°.

4.  – Patvirtinkite.

 ⇨ Ekrane rodomos kelios lygiagrečios orientacinės linijos, nukreiptos įvesta kryptimi.

Apskritimo formos orientacinės linijos
 þ Valdymo režimas „Apskritimas“ yra suaktyvintas.

1. Transporto priemonę sustabdykite ties lauko išorine riba, šalia apskritos laistymo sistemos.

2.  - nustatykite pirmąjį tašką.

3. Apvažiuokite bent pusę lauko.

4.  - nustatykite antrąjį tašką.

 ⇨ Ekrane atsiranda apskritimo formos orientacinės linijos.

6.1.2
Veiksmai

6.1.3
Veiksmai

6.1.4
Veiksmai

34 35



I I - TRACK-LeaderI I  TRACK - Leader

II - II -

Adaptyviosios orientacinės linijos
 þ Valdymo režimas „Adaptyvusis kontūras: rankinis“ arba „Adaptyvusis kontūras: automatinis“ yra 

suaktyvintas.

1. Transporto priemonę sustabdykite prie pageidaujamos AB linijos pradžios taško.

2.   – nustatykite pirmąjį tašką.

3. Nuvažiuokite į kitą lauko pusę.
 ⇨ Paskui rodyklės simbolį brėžiama linija.

4.   – veikiant valdymo režimui „Adaptyvusis kontūras: rankinis“ pažymėkite apsisukimo manevrą.

5. Valdymo režimu „Adaptyvusis kontūras: automatinis“ apsisukite. Sistema automatiškai pastebi, 
kad jūs apsisukate.
 ⇨ Nubrėžtos linijos kairėje ir dešinėje pusėse rodomos naujos orientacinės linijos.

6. Sekite nauja orientacine linija.

Orientacinių linijų ištrynimas
Bet kuriuo metu galite ištrinti ir iš naujo suformuoti orientacines linijas.

1. Maždaug 3 sekundes laikykite nuspaudę kurį nors iš šių mygtukų: . 

Skirtingais valdymo režimais simboliai gali atrodyti kitaip.
 ⇨ Rodomas pranešimas: „Ar ištrinti orientacines linijas?“

2. „Taip“ – patvirtinkite.
 ⇨ Orientacinės linijos ištrinamos.

Orientacinių linijų paslinkimas
Naudokite šią funkciją, kai esate norimose vėžėse, tačiau terminale rodoma traktoriaus padėtis šalia 
šių vėžių.

Ši funkcija veikia tik šiais valdymo režimais:
 ▪ Lygiagretus
 ▪ Išlygintas kontūras
 ▪ Identiškas kontūras

 þ Navigacija paleista.

1.   – Įjunkite antrąjį langą su funkcijų simboliais.

2.   – Perstumkite orientacines linijas į GPS imtuvo padėtį.

 ⇨ Orientacinės linijos, lauko riba ir pravažiuotos vėžės perstumiamos.

6.1.5
Veiksmai

6.1.6
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6.1.7
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Atstumo tarp orientacinių linijų nustatymas
Įprastiniu atveju atstumas tarp orientacinių linijų lygus darbiniam pločiui, bet jūs galite pakeisti šį atstumą.

Darbinis lauko purkštuvo plotis = 18 m

Norite užtikrinti, kad bus apdorotas visas plotas.

Nustatykite parametro „Atstumas tarp linijų“ vertę, pvz., 17,80 m. Tokiu atveju dirbsite su 20 cm 
persidengimu (10 cm kairėje ir 10 cm dešinėje).

 þ Navigacija paleista.

1.  – Įjunkite ekraną „Navigacijos nustatymai“.

 ⇨ Rodomas ekranas „Navigacijos nustatymai“.

2. Palieskite „Atstumas tarp linijų“.
 ⇨ Rodoma klaviatūra.

3. Įveskite atstumo tarp dviejų orientacinių linijų vertę metrais.

4.  – Patvirtinkite.

 ⇨ Rodomas ekranas „Navigacijos nustatymai“.

5. Išjunkite šį ekraną.

Orientacinių linijų intervalo nustatymas
Jeigu norite važiuoti lygiagrečiai ir naudoti kas antrą arba kas trečią orientacinę liniją, galite nustatyti, 
kad šios linijos būtų rodomos storesnės už kitas linijas.

Įvedus skaičių „2“, kas antra vėžė rodoma storesnė, įvedus skaičių „3“, kas trečia vėžė rodoma 
storesnė.

 þ Navigacija paleista.

1.  – Įjunkite ekraną „Navigacijos nustatymai“.

 ⇨ Rodomas ekranas „Navigacijos nustatymai“.

2. Palieskite „Intervalas“.
 ⇨ Rodoma klaviatūra.

3. Įveskite, kokiu intervalu norite pažymėti orientacines linijas storiau.

4.  – Patvirtinkite.

 ⇨ Rodomas ekranas „Navigacijos nustatymai“.

5. Išjunkite šį ekraną.

Intervalo režimo nustatymas
Jeigu naudojate funkciją „Intervalas“, galite nustatyti, ar apdorojamų orientacinių linijų ženklinimas 
darbo metu turi keistis.

6.1.8

Pavyzdys

Veiksmai
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 ▪ „absoliutus“ – iš pradžių pažymėtos orientacinės linijos visada išlieka pažymėtos, net jei 
važiuojate kita, o ne pažymėta orientacine linija:

 ▪ „santykinis“ – šio nustatymo atveju visi žymėjimai persislenka, kai važiuojate anksčiau 
nepažymėta linija:

Valdymo režimo parinkimas
Nuo valdymo režimo priklauso, kaip bus nustatomos ir parodomos lauko orientacinės linijos.

Galimi nustatymai

6.1.10
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Funkcijos simbolis Funkcija

Išjungia ekraną „Orientacinių linijų rinkiniai“ be naujo orientacinių 
linijų rinkinio perėmimo.

Sukuria naują orientacinių linijų rinkinį.

Užtikrina orientacinių linijų rinkinio pakeitimo galimybę.

Ištrina pažymėtą orientacinių linijų rinkinį.

 

 þ Navigacija paleista.

1.  – Įjunkite ekraną „Orientacinių linijų rinkiniai“.

 ⇨ Rodomas ekranas „Orientacinių linijų rinkiniai“.

2.  – Sukurkite naują orientacinių linijų rinkinį.

 ⇨ Rodomas ekranas „Orientacinių linijų rinkinys“ su eilutėmis: „Valdymo režimas“ ir 
„Pavadinimas“.

3. Palieskite eilutę „Valdymo režimas“.
 ⇨ Rodomas sąrašas.

4. Pasirinkite pageidaujamą valdymo režimą.

5.  – Patvirtinkite pasirinkimą.

 ⇨ Rodomas ekranas „Orientacinių linijų rinkinys“.

6.  – išeikite iš ekrano.

7. Rodomas ekranas „Orientacinių linijų rinkiniai“.

8. Du kartus palieskite pageidaujamą orientacinių linijų rinkinį, kad jis būtų aktyvintas navigacijos ekrane.
 ⇨ Iš ekrano pašalinamos iki šio momento naudoto orientacinių linijų rinkinio linijos.
 ⇨ Jūs pakeitėte valdymo režimą ir dabar galite nustatyti naują orientacinę liniją.
 ⇨ Jūs galite bet kuriuo metu pakeisti orientacinių linijų rinkinį.

Yra tokie valdymo režimai:
 ▪ Valdymo režimas „Lygiagretus“

Šiuo valdymo režimu lauke galėsite važiuoti lygiagrečiomis, tiesiomis vėžėmis.

Veiksmai
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 ▪ Valdymo režimas „A+“

Veikiant šiam valdymo režimui, rankiniu būdu galite įvesti, kokia geografine kryptimi reikia 
nustatyti orientacines linijas. Įveskite kryptį laipsniais (nuo 0 iki 360°), ir orientacinės linijos bus 
suformuotos automatiškai bei lygiagrečiai.

 ▪ Valdymo režimas „Išlygintas kontūras“

Valdymo režimu „Išlygintas kontūras“ kreivės keičiasi kiekvienoje orientacinėje linijoje. Važiavimo 
kryptimi orientacinės linijos tampa tiesesnės.

 ▪ Valdymo režimas „Identiškas kontūras“

Valdymo režimu „Identiškas kontūras“ kreivė nesikeičia. Šį režimą naudokite tik aptakioms kreivėms.
Šio valdymo režimo trūkumas – atstumai tarp orientacinių linijų tam tikru metu tampa per dideli. 
Tuomet nebegalima lauko apdoroti tiksliai, išlaikant vėžę prie vėžės. 
Jei atstumai tarp orientacinių linijų per dideli, ištrinkite jas ir suformuokite naują A-B liniją.

 ▪ Valdymo režimas „Apskritimas“

Šiuo valdymo režimu galite nustatyti apskritimo formos orientacines linijas, pagal kurias galėsite 
dirbti laukuose, kuriuose įrengtos apskritos laistymo sistemos.

 ▪ Valdymo režimas „Adaptyvusis kontūras: rankinis“
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Šiuo valdymo režimu, kaskart važiuojant, brėžiamas transporto priemonės kelias. Kita 
orientacinė linija suformuota tik apsisukus. Ji tiksliai atkartoja paskutinį važiavimo kelią.
Prieš apsisukdami, turite paspausti mygtuką.

 ▪ Valdymo režimas „Adaptyvusis kontūras: automatinis“
Šis režimas veikia kaip „Adaptyvusis kontūras: rankinis“, bet terminalas automatiškai atpažįsta, 
kad apsisukate.

Lygiagretus važiavimas, naudojantis šviesine juosta ir orientacine linija
Šviesinė juosta ekrane padeda judėti pagal orientacinę liniją. Šviesinė juosta parodo, kad nukrypote 
nuo vėžės ir nurodo, kaip sugrįžti į vėžę.

Yra tokių tipų ekrano šviesinės juostos:
 ▪ Ekrano šviesinė juosta grafiniu režimu
 ▪ Ekrano šviesinė juosta teksto režimu 

Be ekrano šviesinės juostos, ekrane rodoma krypties rodyklė, nurodanti tinkamą vairavimo kryptį.

Ekrano šviesinė juosta; kairėje: Teksto režimas; dešinėje: Grafiškai
 

Šviesinės juostos krypties nurodymas teksto 
režimu.

Trikampis
Čia matote, kiek ir kokia kryptimi turite pasukti 
vairą, kad atitinkamu atstumu pasiektumėte 
tinkamiausią padėtį.
Taip pat žr. parametrą „Peržiūra“ [➙ 61].

Dabartinis nukrypimas nuo orientacinės linijos. Optimalios padėties ženklinimas

Orientacinė linija
Nurodo optimalią transporto priemonės padėtį.

Dabartinis nukrypimas nuo orientacinės linijos
Kiekvienas taškas atitinka 30 cm nukrypimą.

Krypties rodyklė

GPS imtuvo padėtis

 

Jeigu darbo metu norite pakeisti šviesinės juostos tipą, palieskite pirštu viršutinę ekrano sritį.

„SECTION-View“ naudojimas
„SECTION-View“ yra schematinis darbinio pločio ir sekcijų vaizdas. Jis rodoma kaip transporto 
priemonės simbolis ir gali būti naudojama vietoj ekrano šviesinės juostos.

6.2

6.3
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Be „ISOBUS“ darbo kompiuterio: „SECTION-View“ viršutinėje eilutėje kaip darbo sija

Su „ISOBUS“ darbo kompiuteriu: „SECTION-View“ apatinėje eilutėje kaip darbo sija

Jeigu dirbdami nenaudojate ˜„ISOBUS“ darbo kompiuterio, rodmenį galite naudoti perjungdami 
sekcijas. Jeigu dirbdami naudojate ISOBUS darbo kompiuterį, sekcijos perjungiamos automatiškai. 
Jų esamą būseną atskirsite pagal spalvas.

 

Spalva Privalote atlikti tokius veiksmus:

Pilka Įrašas išjungtas.

Šioje sekcijoje darbas jau atliktas arba transporto priemonė stovi.

Geltona Įrašas išjungtas. Šioje sekcijoje esanti dirva dar neapdirbta.

Raudona Išjunkite sekciją. Įrašas įjungtas.

Mėlyna Įjunkite sekciją. Įrašas įjungtas.
 

Pervažiavimo takų įrašymo įjungimas
Šio skyriaus nereikia skaityti tokiais atvejais:
 ▪ „SECTION-Control“ yra aktyvinta
 ▪ Turite darbinės padėties daviklį

Jei nenaudojate „SECTION-Control“ ir nesumontavote darbinės padėties daviklio, programinė įranga 
nežino, kada veikia, o kada neveikia padargas (pvz., purkštuvas). Todėl turite pranešti programinei 
įrangai, kada pradedate dirbti.

Įrašę pervažiavimo takus, ekrane galite matyti, kokias lauko zonas jau pervažiavote.

6.4
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 þ Paleidote navigaciją.

1.  – Pradėkite įrašymą, kai pradedate dirbti.

 ⇨ Pasikeičia funkcijos simbolio išvaizda: 

 ⇨ Apdorotas plotas už transporto priemonės pažymimas žalia spalva.

Apsisukimo zonos nustatymas
Apsisukimo zonoje galite nustatyti orientacines linijas, esančias už lauko ribų.

Pranašumai:
 ▪ Apsisukimo zoną galite nustatyti pagal vidinę lauko zoną. Tada, nustačius apsisukimo zoną, ant 

padangų nelieka purškimo priemonės likučių.
 ▪ „SECTION-Control“ išjungia sekcijas, kurios apdorojant lauką yra apsisukimo zonoje.

Apribojimai:
 ▪ Nustatant apsisukimo zoną, negalima naudoti automatinės „TRACK-Leader TOP“ vairavimo 

funkcijos. Vairuotojas mašiną visada turi valdyti rankiniu būdu.
 

Funkcijos 
simbolis

Kai rodomas šis simbolis, 
programinės įrangos padėtis yra tokia

Funkcija veiks, jei paspausite šalia 
simbolio esantį funkcijos mygtuką.

 
Posūkis deaktyvintas ir šiame lauke dar 
nebuvo suaktyvintas.

Lauko riba dar nebuvo nenustatyta.

Negalima paspausti.

 

Apsisukimo zona nėra suaktyvinta.

Rodoma tik tada, kai nustatoma lauko riba.

Įjungiamas ekranas, kuriame galite 
nustatyti apsisukimo zoną.

 

Dabar galite apdoroti vidinę lauko zoną.

„SECTION-Control“ apdoroja tik vidinę 
lauko zoną. Pereinant į apsisukimo zoną, 
sekcijos išjungiamos.

Yra suaktyvintas lygiagretus valdymas 
vidinėje lauko zonoje.

Suaktyvinamas lygiagretus valdymas 
apsisukimo zonoje.

 

Dabar galite apdoroti apsisukimo zoną. Suaktyvinamas lygiagretus valdymas 
vidinėje lauko zonoje.

 

Turite nustatyti šiuos parametrus:
 ▪ „Apsisukimo zonos plotis“

Įveskite, kokio pločio turėtų būti apsisukimas. Kaip pagrindą galite naudoti plačiausios mašinos, 
pavyzdžiui, laukų purkštuvo, darbinį plotį.

 ▪ „Atstumas tarp orientacinių linijų“
Įveskite, kokiu atstumu viena nuo kitos turi būti nutolusios orientacinės linijos. Paprastai 
atstumas atitinka naudojamo padargo darbinį plotį.

 ▪ „Pusės pločio režimas“
Tik sėjamosioms mašinoms skirtas parametras.
Pasirinkite „Taip“, jeigu sėjamąja mašina norite suformuoti pervažiavimo juostas laukų 
purkštuvams ir abi pervažiavimo juostas nustatyti per vieną važiavimą.
Šiuo režimu orientacinės linijos nustatomos taip, kad sėjamoji mašina, važiuodama per lauką 
pirmą arba antrą kartą, naudotų tik pusę darbinio pločio. 

Veiksmai

6.5

Parametrai
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 þ Laukas su lauko riba yra įkeltas.

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

2.  - iškvieskite apsisukimo zonos parametrus.
 ⇨ Atsiranda parametrai.

3. Įveskite parametrus.

4.  - išeikite iš ekrano.
 ⇨ Darbo ekrane oranžine spalva pažymima apsisukimo zona. 

Veiksmai
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5. Dirbkite vidinėje lauko zonoje.
 ⇨ Baigus dirbti, lauko vidus turi būti pažymėtas žalia, o apsisukimo zona - oranžine spalva: 

6.  - suaktyvinkite lygiagretaus važiavimo funkcija apsisukimo zonoje.

 ⇨  - atsiranda darbo ekrane.

 ⇨ Apsisukimo zona pažymima pilkai. 

 ⇨ Apsisukimo zonoje atsiranda orientacinės linijos.

7. Atlikite darbą apsisukimo zonoje.
 ⇨ 

Kliūčių nustatymas
Jei lauke yra kliūčių, galite nustatyti jų padėtį. Taip visada būsite įspėti apie galimą susidūrimą.

Kliūtis galite nustatyti apdorodami lauką.

Būsite informuoti apie kliūtį tokiais atvejais:
 ▪ Jei priartėsite prie kliūties per 20 sekundžių ar greičiau.
 ▪ Jei atstumas tarp kliūties ir transporto priemonės mažesnis nei žemės ūkio padargo darbinis plotis.

6.6
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Įspėjimą visada sudaro du elementai:
 ▪ grafinis įspėjimas viršutiniame kairiajame darbo ekrano kampe

 – „Lauko riba“

 – „Kliūtis“

 ▪ Akustinis signalas
 

ATSARGIAI
Kliūtys
Programinė įranga gali įspėti apie kliūtis. Tačiau ji negali kliūčių sustabdyti arba apvažiuoti.

 

Funkcijos simbolis Reikšmė

 

Įjungia papildomus funkcijų simbolius.

 

Nustato naują kliūtį.

 

Ištrina visas kliūtis.

 

Ištrina pasirinktą kliūtį.

  

  

Perstumia kliūtį.

 

Išsaugo kliūtį atmintyje.

 

 þ Paleidote navigaciją.

1.   – Įjunkite naujus funkcijų simbolius.

2.   – Papildykite kliūtimi.

 ⇨ Rodoma klaviatūra.

3. Įveskite kliūties pavadinimą.

4.   – Patvirtinkite.

 ⇨ Ekrane rodomas mirksintis raudonas taškas. Šis taškas pažymi vietą, kurioje yra kliūtis. 
Šalia rodomas atstumas nuo kliūties iki GPS imtuvo.

5. Rodyklių klavišais perstumkite šį tašką tiek, kad atstumai ekrane atitiktų atstumus lauke.

6.   – Išsaugokite kliūties lauke padėtį atmintyje.

 ⇨ Dabar kliūtis rodoma darbo ekrane.

Veiksmai
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Pažymėtų kliūčių ištrynimas
1.  - palaikykite nuspaudę tris sekundes.

 ⇨ Visos kliūtys bus ištrintos.

6.6.1
Veiksmai
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Sekcijų perjungimas su „SECTION-Control“

„SECTION-Control“ aktyvinimas
Jeigu norite automatiškai perjungti prijungto „ISOBUS“ darbo kompiuterio sekcijas, turite atlikti tokius 
veiksmus:

1. Aktyvinkite parametrą „SECTION-Control“. [➙ 59]

2. Prijunkite „ISOBUS“ darbo kompiuterį prie „ISOBUS“.

3. Sukonfigūruokite šio darbo kompiuterio nustatymus. [➙ 62]

4. Paleiskite navigaciją. [➙ 20]

„SECTION-Control“ darbo režimo pakeitimas
Kai yra suaktyvinta „SECTION-Control“, galima dirbti dviem režimais:
 ▪ Automatinis režimas

Automatiniu režimu sistema automatiškai įjungia ir išjungia sekcijas.
 ▪ Rankinis režimas

Rankiniu režimu turite visada rankiniu būdu įjungti ir išjungti sekcijas.
 

Rankinio ir automatinį režimo perjungimas

 

Darbo ekrane rodoma, kuris režimas yra suaktyvintas:
 

Suaktyvintas automatinis režimas.

Suaktyvintas rankinis režimas.

 

Dabartinių verčių žemėlapio rodymas
Darbo metu įterptus kiekius galima rodyti dabartinių verčių žemėlapyje.

 þ „ISOBUS“ darbo kompiuteris prijungtas prie „ISOBUS“ pagrindinės įrangos.

 þ „SECTION-Control“ yra suaktyvinta.

 þ Navigacija paleista.

 þ Darbo metu navigacijos sistema pažymi apdorotą sritį žalia spalva.

1.  – Aktyvinkite įterpto kiekio rodymo režimą.

 ⇨ Dabar pagrindiniame ekrane sritys su panašiais įterptais kiekiais pažymėtos mėlyna spalva.

2. Pabraukite rodomuoju pirštu du kartus apatinę ekrano sritį kairėn: 

7

7.1
Veiksmai

7.2

Valdymo elementai

7.3

Veiksmai
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 ⇨ Rodomas paaiškinimas: 

3. Du kartus palieskite paaiškinimą.
 ⇨ Rodomi nustatomi parametrai.

4. Sukonfigūruokite parametrus. Parametrų paaiškinimą rasite toliau šiuose nurodymuose.

Parametras „DDI 2“ arba įterptos medžiagos pavadinimas
Suaktyvina ir deaktyvina indikaciją.

Parametras „Minimali vertė“
Čia įveskite mažiausią vertę.

Parametras „Maksimali vertė“
Čia įveskite didžiausią vertę.

Parametras „Perėjimų skaičius“
Įveskite perėjimų skaičių.

Mašinų su keliais darbiniais pločiais valdymas
Jeigu naudojate darbo kompiuterį, kuriame sukonfigūruoti keli darbiniai pločiai, „SECTION-Control“ 
gali atpažinti tokią konfigūraciją automatiškai.

Pavyzdžiui, tokios mašinos:
 ▪ lauko purkštuvai su dviem strypais;
 ▪ sėjamosios, kartu su sėklomis įterpiančios trąšas.

„SECTION-Control“ leidžia nustatyti perjungimo režimą pagal kiekvieną darbinį plotį atskirai. Dėl to 
ekrane „Nustatymai | SECTION-Control“ yra kiekvienos sekcijos darbinis plotis. [➙ 62]

Navigacijos lange negalima tuo pačiu metu peržiūrėti visų darbinių pločių informacijos. Toks vaizdas 
būtų sunkiai peržvelgiamas. Dėl to reikia suaktyvinti vieną darbinį plotį. Apdorotas plotas rodomas 
ekrane žalia spalva.

Visi plotai, apdoroti kitais darbiniais pločiais, matuojami foniniu režimu. Kai suaktyvinate kitą darbinį 
plotį, rodomi to darbinio pločio darbo rezultatai.

7.4
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Darbinio pločio suaktyvinimas:

 þ Mašina turi du darbinius pločius.

 þ „SECTION-Control“ yra suaktyvinta.

 þ Navigacija paleista.

1. Jeigu norite peržiūrėti esamus darbinius pločius, braukite per skaitiklį kairėn, kol lange atsiras 
darbinio pločio simboliai. (Papildoma parinktis)
 ⇨ Aktyvintas darbinis plotis pažymėtas rodykle.

2. Palieskite transporto priemonės simbolį: 

 ⇨ Suaktyvinamas tolesnis darbinis plotis.

Veiksmai
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Darbas su naudojamais žemėlapiais
Naudojamas žemėlapis – tai detalus lauko žemėlapis. Laukas šiame žemėlapyje padalijamas 
į sekcijas. Naudojamame žemėlapyje pateikiama informacija, kokio intensyvumo bus darbas 
kiekvienoje sekcijoje.

Kai naudojamas žemėlapis įkeltas, programinė įranga, remdamasi transporto priemonės GPS 
koordinatėmis, nustato, kokie bus išmetimo kiekiai remiantis naudojamu žemėlapiu, ir persiunčia 
informaciją į ISOBUS darbo kompiuterį.

Terminalas gali įjungti dviejų formatų naudojamus žemėlapius:
 ▪ ISO-XML

 – Naudojamą žemėlapį reikia kompiuteryje susieti su „ISO-XML“ užduotimi.

 – Naudojamą žemėlapį galima naudoti taikomojoje programoje „ISOBUS-TC“ tik kartu su 
„ISO-XML“ užduotimi.

 – Vienoje užduotyje tuo pačiu metu galima naudoti iki keturių naudojamų žemėlapių. Taip 
darbo įtaisams, turintiems daugiau nei vieną dozavimo sistemą, galite naudoti kiekvienai 
sistemai atitinkamą naudojamą žemėlapį.

 – Šis formatas tinkamas visiems „ISOBUS“ darbo kompiuteriams, nepriklausomai nuo gamintojo.

 ▪ „Shp“ formatas (forma)

 – Naudojamo žemėlapio, kurio formatas „shp“, nuskaitymui naudojamas „TRACK-Leader“ 
modulis „VRC“.

 – Vienu metu galima naudoti tik vieną naudojamą žemėlapį.

 – Modulis funkcionuoja tik su „Müller-Elektronik“ darbo kompiuteriais lauko purkštuvams.

„Müller-Elektronik“ siūlo įsigyti kompiuterio programą, su kuria galite pakeisti „shp“ formato 
naudojamus žemėlapius į „ISO-XML“ formatą. Šią programą „SHP-ISO-XML-Configurator“ galite 
nuskaityti ME tinklalapyje.

Naudojamas žemėlapis iš „ISO-XML“ užduoties
Yra du tipai „ISO-XML“ naudojamų žemėlapių:
 ▪ Tinklelio tipas Nr. 1 – terminalas gali rodyti šiuos žemėlapius bei perduoti reikiamas vertes 

„ISOBUS“ darbo kompiuteriui.
 ▪ Tinklelio tipas Nr. 2 – terminalas gali perduoti reikiamas vertes „ISOBUS“ darbo kompiuteriui, 

tačiau dabartinėje versijoje negali atvaizduoti spalvų.

1. Iš laukų žemėlapio sudarote „ISO-XML“ užduotį su vienu arba keliais naudojamais žemėlapiais.

2. Perkelkite šią užduotį į terminalą. Išsamesnis aprašymas yra „ISOBUS-TC“ instrukcijoje.

3. Įjunkite užduotį taikomojoje programoje „ISOBUS-TC“. Priklausomai nuo konfigūracijos, kai 
kuriais atvejais turite patikrinti, ar teisingai nustatyta vertė.

4. Paleiskite užduotį taikomojoje programoje „ISOBUS-TC“.

5. Įjunkite „TRACK-Leader“.

6. Išvažiuokite į lauką.

7. Įjunkite taikomąją programą „TRACK-Leader“.
 ⇨ Darbo ekrane matote spalvotą naudojamą žemėlapį.

8
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50 51



I I - TRACK-LeaderI I  TRACK - Leader

II - II -

Keli naudojami žemėlapiai tuo pačiu metu
Su „TRACK-Leader“ galite tuo pačiu metu naudoti kelis naudojamus žemėlapius kelioms dozavimo 
sistemoms.

Reikalavimai:
 ▪ Abu naudojami žemėlapiai turi būti tos pačios „ISO-XML“ užduoties dalis.
 ▪ „ISOBUS“ darbo kompiuteris turi palaikyti šią funkciją.

Yra tokios kelių naudojamų žemėlapių panaudojimo tuo pačiu metu galimybės:
 ▪ Darbo įtaisas su keliomis dozavimo sistemomis ir keliais darbiniais pločiais
 ▪ Darbo įtaisas su keliomis dozavimo sistemomis ir vienu darbiniu pločiu

Kiekvienu atveju dirbdami galite pasirinkti naudojamą žemėlapį, kuris bus rodomas ekrane. 
Priklausomai nuo kiekvieno naudojimo scenarijaus „TRACK-Leader“ valdymas šiek tiek skiriasi.

Kelios dozavimo sistemos ir keli darbiniai pločiai
Darbo įtaisas turi kelias dozavimo sistemas su skirtingais darbiniais pločiais. Pvz., lauko purkštuvas 
su dviem armatūromis ir dviem strypais, sėklas ir trąšas įterpianti sėjamoji. Darbinių pločių įtaisus 
galima sumontuoti vieną po kito.

Rodomas naudojamas žemėlapis pakeičiamas taip:

 þ Paleista navigacija su naudojamu žemėlapiu.

1. Darbo ekrane palieskite transporto priemonės simbolį.
 ⇨ Rodomas tolesnis užduoties naudojamas žemėlapis.

Kelios dozavimo sistemos su vienodu darbiniu pločiu
Darbo įtaisas turi kelias dozavimo sistemas, tačiau darbinis plotis vienodas. Pavyzdžiui, trąšų 
barstytuvas su keliais bakais ir keliomis dozavimo sistemomis, tačiau darbinis plotis vienodas. 
Tokiame trąšų barstytuve iš kelių bakų paruošiamas trąšų mišinys, įterpiamas paskirstymo įtaisu.

Rodomas naudojamas žemėlapis pakeičiamas taip:

 þ Paleista navigacija su naudojamu žemėlapiu.

1. Apačioje kairėje, virš skaitiklio srities, rodomas barstomų trąšų pavadinimas. Palieskite šį tekstą.
 ⇨ Rodomas tolesnis užduoties naudojamas žemėlapis.

8.1.1
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Atmintis
Kiekvieną kartą, apdorojant lauką, generuojama labai daug duomenų. Mes vadiname šiuos duomenis 
„lauko duomenimis“. Lauko duomenis reikia išsaugoti, kad galėtumėte jais pasinaudoti vėliau.

Lauko duomenis sudaro ši informacija:
 ▪ Lauko ribos
 ▪ Atskaitos taškas
 ▪ Orientacinės linijos
 ▪ Apdoroti plotai
 ▪ Nustatytos kliūtys

Terminalas gali išsaugoti lauko duomenis dviem formatais:
 ▪ Formatas „ngstore“ – tai yra terminalo savasis duomenų formatas. Šis formatas naudojamas 

įprastiniu atveju ir aprėpia visus lauko duomenis. [➙ 53] 

 – Formatas „ngstore“ yra skirtingas klavišais bei jutikliniu ekranu valdomuose terminaluose. 
Negalima keistis duomenimis tarp klavišais bei jutikliniu ekranu valdomų terminalų. 
Pasikeitimo duomenimis metodas aprašytas tolesniame skyriuje: Keitimasis duomenimis 
tarp jutiklinių ir klavišais valdomų terminalų [➙ 56]

 – Duomenys yra kataloge „ngstore“.

 – Jūs galite nuskaityti kompiuteryje „ngstore“ duomenis tik naudodamiesi programa „TRACK-
Guide Desktop“. [➙ 32]

 ▪ „shp“ arba „kml“ formatas – tai standartiniai formatai, kuriuos naudoja daugelis GIS programų. [➙ 54]

 – Terminalas gali konvertuoti lauko ribos, kliūčių padėties ir apdorotų plotų duomenis iš 
„ngstore“ formato į „shp“ arba „kml“ formatą ir išsaugoti apdorotus duomenis USB atmintuke.

 – Terminalas taip pat gali nuskaityti „shp“ formato lauko duomenis.

 – Šie duomenys yra kataloge „GIS“.

„ngstore“ duomenys išsaugoti SD kortelėje. Šių duomenų įrašymui USB atmintuke jūs turite naudoti 
importo/eksporto funkciją [➙ 54]. „shp“ ir „kml“ duomenys išsaugojami tiesiogiai USB atmintuke; 
šiuos duomenis reikia nuskaityti iš USB atmintuko.

Jeigu užduotims atlikti naudojate programą „ISOBUS-TC“, nereikia išsaugoti duomenų programoje 
„TRACK-Leader“. Duomenys kartu su užduotimi automatiškai išsaugomi faile „Taskdata.xml“.

Ekranas „Atmintis“

Ekrane „Atmintis“ rodoma informacija

9

Duomenų rūšys

Formatai

Duomenų laikmena

ISOBUS-TC

9.1
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Nuskaityto įrašo pavadinimas Neapdorotas plotas

Lauko riba Skaitiklis:
Neapdorotas plotas / bendras plotas

Pervažiavimų vėžės
Apdoroti plotai.

Atskaitos taškas

 

Ekrane „Atmintis“ rodomi funkcijų simboliai
 

Funkcijos simbolis Funkcija

 

Įjungia meniu, kuriame galite nuskaityti „shp“ formato naudojamus 
žemėlapius.

 

Pašalina nuskaitytame įraše esančias pervažiavimų vėžes.

 

Ištrina nuskaitytą įrašą.

 

Išsaugo nuskaitytą įrašą kataloge „ngstore“. Išsaugojimo laikmena: SD 
kortelė

 

Nuskaito išsaugotą įrašą iš katalogo „ngstore“. Išsaugojimo laikmena: SD 
kortelė

 

Išsaugo lauko ribą ir kliūčių taškus kataloge GIS. Išsaugojimo laikmena: 
USB atmintukas

 

Nuskaito lauko ribą ir kliūčių taškus iš aplanko GIS. Išsaugojimo laikmena: 
USB atmintukas

 

Sinchronizuoja duomenis, esančius USB atmintuke ir SD kortelėje.

 

Kai prijungtas „ISOBUS“ darbo kompiuteris dirba su keliais darbiniais 
pločiais, šiuo klavišu perjungiamas abiejų darbinių pločių darbo rezultatų 
vaizdas.

 

Lauko duomenys „ngstore“ formatu

Lauko duomenų išsaugojimas
1. Taikomosios programos „TRACK-Leader“ pradiniame ekrane palieskite „Atmintis“.

2. Palieskite .

 ⇨ Rodoma klaviatūra.

3. Įveskite norimų išsaugoti lauko duomenų pavadinimą.

4.  – Patvirtinkite.

9.2

9.2.1
Veiksmai
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Lauko duomenų įkėlimas
1. Taikomosios programos „TRACK-Leader“ pradiniame ekrane palieskite „Atmintis“.

2. Palieskite .

 ⇨ Rodomas ekranas „Įkelti įrašą“.
 ⇨ Matote sąrašą su įrašais, kuriuos išsaugojote kataloge „ngstore“. Po kiekvienu pavadinimu 

rodomas atstumas iki jūsų dabartinės padėties.

3. Palieskite , jei duomenis norite rūšiuoti pagal abėcėlę, arba palieskite , jei 

duomenis norite rūšiuoti pagal atstumą iki savo padėties.
 ⇨ Sąrašas surūšiuojamas. 

4. Palieskite įrašo, kurį norite nuskaityti, pavadinimą.

Nuskaitytame lauko įraše yra visi duomenys, sugeneruoti per pastarąjį apdorojimą. Jeigu norite 
pratęsti darbą, galite palikti duomenis dabartinėje būsenoje. Arba galite ištrinti kai kuriuos rodomus 
duomenis: pvz., pervažiavimo vėžes, lauko ribą arba orientacines linijas.

Čia aprašyta, kaip ištrinti toliau nurodytus duomenis:
 ▪ Pervažiavimų vėžės [➙ 56];
 ▪ Lauko riba [➙ 31];
 ▪ Orientacinės linijos [➙ 35]

„Ngstore“ duomenų sinchronizavimas
Jeigu norite perduoti su „TRACK-Leader“ išsaugotus duomenis į SD kortelę ir kompiuterį arba kitą 
„Müller-Elektronik“ jutiklinį terminalą, galite sinchronizuoti duomenų laikmenas.

Sinchronizavimo metu palyginami ir sinchronizuojami abiejų duomenų laikmenų „ngstore“ duomenų 
bazėse esantys duomenys. Baigus sinchronizuoti abiejose laikmenose esantys duomenys būna 
atnaujinti.

 

PASTABA
Jutiklinių ir klavišais valdomų terminalų duomenų formatai tarpusavyje nesuderinami
Galite keistis failais iš katalogo „ngstore“ tik tarp to paties tipo terminalų.

Duomenų laikmenų sinchronizavimas:

1. Taikomosios programos „TRACK-Leader“ pradiniame ekrane palieskite „Atmintis“.

2. Palieskite .

 ⇨ Rodomas toks pranešimas: „Ar sinchronizuoti duomenis, esančius USB atmintuke ir SD 
kortelėje? Sinchronizavimas gali užtrukti keletą minučių.“

3. Patvirtinkite, jeigu norite sinchronizuoti duomenų laikmenas.

Lauko duomenys „shp“ formatu (forma)
Jūs galite konvertuoti visus tiesiogiai sudarytus arba nukopijuotus „ngstore“ lauko duomenis į 
„shp“formatą.

9.2.2
Veiksmai
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Konvertuojant į „shp“ formatą sukuriami failai su lauko duomenimis. Terminalas prideda atitinkamą 
pavadinimo priedą:
 ▪ _boundary = failas su lauko riba.
 ▪ _obstacles = failas su kliūčių taškais.
 ▪ _workareas = failas su apdorojamais plotais. Apdorojamus plotus galima pakeisti tik į „shp“ 

formatą. Tačiau tokių duomenų negalima nuskaityti. 
 ▪ _condensedworkareas = šiame faile visas apdorotas plotas suskirstytas į zonas. Jeigu 

terminalas buvo naudojamas su „ISOBUS“ darbo kompiuteriu, kiekvienai zonai išsaugoma 
naudota dozė. Šio tipo duomenis galite naudoti faktinių verčių žemėlapiui paruošti naudojantis 
GIS programa. Šį paruoštą žemėlapį savo ruožtu galite pakeisti į naudojamą žemėlapį.

 ▪ _guidancepath = failas su orientacinėmis linijomis.

Lauko duomenų konvertavimas į „shp“ formatą
1. Įkiškite USB atmintuką į terminalą. GIS failų negalima išsaugoti SD kortelėje.

2. Įjunkite taikomąją programą „TRACK-Leader“.

3. Palieskite „Atmintis“.

4. Palieskite .

5. Įveskite pavadinimą, kaip turi būti eksportuoti lauko duomenys.

 ⇨ Šie duomenys išsaugomi USB atmintuko kataloge „GIS“.

Lauko duomenų „shp“ formatu importavimas
 þ Visi duomenys, kuriuos norite importuoti, yra USB atmintuko kataloge „GIS“. Kataloge negali 

būti pakatalogių.

 þ Duomenys importuojami WGS84 formatu.

1. Įkiškite USB atmintuką į terminalą.

2. Įjunkite taikomąją programą „TRACK-Leader“.

3. Palieskite „Atmintis“.

4. Palieskite .

 ⇨ Rodomas ekranas „Pasirinkite importavimo tipą“.

5. Pasirinkite, ar faile bus lauko ribos arba kliūčių taškai. Jeigu norite importuoti abiejų šių tipų 
duomenis, turite importuoti nuosekliai vieną po kito.
 ⇨ Rodomas ekranas „Parinkti rinkmeną“.

6. Palieskite failą, kurį norite importuoti.

7. Palieskite 

 ⇨ Duomenys nuskaitomi.

 ⇨ Rodomas ekranas „Atmintis“ su nuskaityta lauko riba arba kliūčių taškais.

Jeigu norite apdoroti lauką su šia lauko riba, tai dabar galite paleisti naują navigaciją.

9.3.1
Veiksmai

9.3.2
Veiksmai
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Keitimasis duomenimis tarp jutiklinių ir klavišais valdomų terminalų
Jeigu iki šiol dirbote klavišais valdomu terminalu (pvz.: TRACK-Guide II), bet dabar pradedate naudoti 
jutiklinį terminalą, perkeldami duomenis vykdykite tokius nurodymus:
 ▪ Failai iš katalogo „ngstore“ nesuderinami tarpusavyje abiejų tipų terminaluose. Negalite tiesiogiai 

nuskaityti klavišais valdomo terminalo „ngstore“ failų jutikliniu terminalu. Tačiau galite konvertuoti 
vieno terminalo lauko ribos, orientacinių linijų ir kliūčių taškų duomenis į „shp“ formatą ir po to 
nuskaityti kitu terminalu. Nurodymai pateikti toliau.

 ▪ Programinės įrangos versijoje iki 04.08.01 klavišais valdomi terminalai išsaugo „shp“ failus 
kataloge „Navguideexport“. Tik naujesnėse programinės įrangos versijose duomenys išsaugomi 
kataloge „GIS“.

Klavišais valdomo terminalo lauko duomenų perkėlimas:

1. Klavišais valdomame terminale įjunkite „TRACK-Leader“ ekraną „Atmintis“.

2.  – Nuskaitykite lauko, kurio duomenis norite perkelti, įrašą.

3.  – Konvertuokite nuskaitytą įrašą į „GIS“ formatą.

 ⇨ Lauko duomenys išsaugomi USB atmintuko kataloge „navguideexport“. Nuo programinės 
įrangos versijos V04.09.17 šio katalogo pavadinimas yra „GIS“.

4. Pakartokite šią procedūrą su visais laukais, kurių duomenis norite perkelti.

5. Prijunkite USB atmintuką prie kompiuterio.

6. Pakeiskite katalogo „navguideexport“ pavadinimą į „GIS“. Nuo programinės įrangos versijos 
V04.09.17 šio katalogo pavadinimas jau yra „GIS“.

7. Įkiškite USB atmintuką į jutiklinį terminalą.

8. Įjunkite taikomąją programą „TRACK-Leader“.

9. Palieskite „Atmintis“.

10.  – Nuskaitykite lauko ribą „shp“ formatu.

11.  – Išsaugokite nuskaitytą įrašą.

 ⇨ Lauko riba išsaugoma kataloge „ngstore“.

Tokiu būdu taip pat galite perkelti duomenis iš jutiklinio terminalo į klavišais valdomą terminalą.

Lauko duomenų atmetimas
Atmetus lauko duomenis, iš laikinosios terminalo atminties ištrinama visa informacija.

Turite atmesti lauko duomenis po jo apdorojimo, kad galėtumėte apdoroti naują lauką.
 

PASTABA
Duomenų praradimas
Lauko duomenų, kuriuos atmesite, atkurti neįmanoma.

◦ Prieš atmesdami išsaugokite visus svarbius duomenis.

9.4
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1. Taikomosios programos „TRACK-Leader“ pradiniame ekrane palieskite „Atmintis“.
 ⇨ Jeigu joks laukas nenuskaitytas, jums nereikia atmesti kokių nors duomenų.
 ⇨ Jeigu laukas nuskaitytas, patikrinkite, ar norite atmesti visą lauką, ar tik apdorojimo žymėjimus.

2. Palieskite , jeigu norite pašalinti žalius apdorojimo žymėjimus, kad galėtumėte apdoroti 

lauką su šia lauko riba iš naujo.
 ⇨ Apdorojimo žymėjimai atmetami, lauko riba išlieka.

3. Palieskite , jeigu norite atmesti įrašą, kad galėtumėte apdoroti naują lauką.

 ⇨ Einamojo nuskaityto lauko duomenys atmetami.

Veiksmai

56 57



I I - TRACK-LeaderI I  TRACK - Leader

II - II -

Konfigūracija
Šiame skyriuje pateikiami visų nustatymų paaiškinimai, kuriuos privalote sukonfigūruoti.

Visi konfigūracijos parametrai yra ekrane „Nustatymai“. Parametrai suskirstyti į tokias grupes:
 ▪ „Bendras“ – parametrai, galiojantys visuose „TRACK-Leader“ moduliuose
 ▪ „TRACK-Leader“ – parametrai, kuriais galite sukonfigūruoti lygiagretaus važiavimo funkciją. Dėl 

to šie parametrai reikalingi visiems moduliams.
 ▪ „SECTION-Control“ – parametrai, reikalingi nustatant automatinį sekcijų perjungimą.
 ▪ „TRACK-Leader TOP“ – parametrai, skirti automatinės krypties funkcijai „TRACK-Leader TOP“.
 ▪ „TRACK-Leader AUTO“ – parametrai, skirti automatinės krypties funkcijai „TRACK-Leader AUTO“.
 ▪ „Demo“ - demonstracinė vaizdo medžiaga.
 ▪ „Mašinos profilis“ – išsaugoti transporto priemonių parko mašinų ir transporto priemonių profiliai.

Rodomų parametrų grupių skaičius priklauso nuo to, kokius modulius aktyvinote meniu „Bendras“.

Privalote konfigūruoti
 

Modulis Skyrius

TRACK-Leader Nustatymų „Bendras“ konfigūracija [➙ 59] 

„TRACK-Leader“ konfigūravimas [➙ 61] 

SECTION-Control Nustatymų „Bendras“ konfigūracija [➙ 59] 

„TRACK-Leader“ konfigūravimas [➙ 61] 

„SECTION-Control“ konfigūravimas [➙ 62] 

VARIABLE RATE-Control Nereikia jokių papildomų nustatymų [➙ 51] 
 

Konfigūracijos simboliai
 

Simbolis Reikšmė

Taip

Ne

 

Taip įjungsite ekraną, kuriame galėsite konfigūruoti:

1.  – Įjunkite taikomąją programą „TRACK-Leader“.

2. Palieskite „Nustatymai“.
 ⇨ Rodomas ekranas „Nustatymai“.

3. Taikomosios programos konfigūravimui palieskite perjungimų sritis.

10
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Nustatymų „Bendras“ konfigūracija
Šiame meniu galite nustatyti ekrano vaizdavimą ir aktyvinti keletą funkcijų.

SECTION-Control
Nuo šio parametro priklauso, ar automatinis sekcijų perjungimas yra suaktyvintas, ar deaktyvintas.

Galimos vertės:
 ▪ „Taip“

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

 ▪ „Ne“
„SECTION-Control“ yra deaktyvinta. Suaktyvinta tik lygiagretaus važiavimo funkcija „TRACK-Leader“.
Jeigu „ISOBUS“ darbo kompiuteris neprijungtas, turite nustatyti kiekvienos mašinos profilį. Žr.: 
Mašinų profiliai [➙ 75]

TRACK-Leader AUTO
Šiuo parametru galite aktyvinti ir deaktyvinti visų automatinės krypties sistemų TRACK-Leader AUTO“ 
palaikymą.

TRACK-Leader TOP
Šiuo parametru galite aktyvinti „Reichhardt TRACK-Leader TOP“ automatinės krypties palaikymą.

Galimos vertės:
 ▪ „Taip“

Automatinė kryptis suaktyvinta.
 ▪ „Ne“

Automatinė kryptis deaktyvinta.

Išlyginti važiavimo kryptį
Jei ant traktoriaus kabinos stogo sumontuotas GPS imtuvas stipriai svyruoja, ekrane rodomos 
važiavimo vėžės gali būti labai nelygios.

Pasirinkus „Išlyginti važiavimo kryptį“, išlyginamos rodomos važiavimo vėžės.

Šios vertės yra skirtingos, priklausomai nuo GPS imtuvo.

Galimos vertės:
 ▪ „Taip“

 – DGPS imtuvas A100 arba A101

Jeigu naudojate „TRACK-Leader TOP“, ir GPS imtuvas yra prijungtas prie vairavimo 
kompiuterio.

 – DGPS/GLONASS imtuvas AG-STAR arba SMART-6L

Vsada.

 ▪ „Ne“

 – DGPS imtuvas A100 arba A101

Jei nenaudojate „TRACK-Leader TOP“, ir imtuvas yra prijungtas prie terminalo.

10.1
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Važiavimo krypties aptikimas
Šis parametras suaktyvina arba deaktyvina automatinį važiavimo krypties aptikimą. Žr.: Važiavimo 
krypties atpažinimas [➙ 22].

Parametras rodomas pilkos spalvos, jeigu prijungta automatinė kryptis „TRACK-Leader AUTO“ arba 
„TRACK-Leader TOP“.

Pasirinktų žymėjimas
Šiuo parametru galite nustatyti, ar deaktyvinus vieną vidinių sekcijų neapdirbtas plotas ekrane 
bus ženklinamas žalesne spalva, palyginti su apdirbtu plotu. Ši funkcija galioja tik tiems atvejams, 
kai įterpimas atliekamas išorinėse sekcijose, o vidinės sekcijos tuo metu išjungtos. Kai sekcijos 
perjungiamos iš išorės vidine kryptimi, į šį parametrą neatsižvelgiama. Taip sekcijų perjungimas 
pleišto formos plotuose atvaizduojamas realiai.

Kairėje: plotas už išjungtų sekcijų paženklinamas žalia spalva.
 ▪ „Taip“

Jeigu viena iš vidinių sekcijų išjungta, už sekcijos esantis plotas neženklinamas žalia spalva.
 ▪ „Ne“

Plotas už vidinių sekcijų paženklinamas žalia spalva, nepriklausomai nuo to, ar sekcijos 
įterpiamos arba neįterpiamos.
Naudokite šią funkciją, pvz., ant kalvagūbrio pasodintų augalų apsaugai. Taip purkštuvas be 
reikalo neaktyvinamas sukant į apsisukimo zoną.

Garsinis perspėjimas
Nuo šio parametro priklauso, ar netoli prie lauko ribų ir nustatytų kliūčių turi suskambėti įspėjamasis 
signalas.

Galimos vertės:
 ▪ „Taip“
 ▪ „Ne“

Garsinis įspėjimo signalas prieš lauko ribą (garsinis įspėjimas prieš lauko ribą)
Šiuo parametru galite deaktyvinti garsinį įspėjimą prie lauko ribos, pvz., posūkio atlikimui be 
atitraukiančio dėmesį signalo. Darbui už posūkio zonos ribų vėl aktyvinkite šį parametrą.

Galimos vertės:
 ▪ „Taip“ – akustinis įspėjimas suaktyvintas
 ▪ „Ne“ – akustinis įspėjimas deaktyvintas

Rodyti tinklelį
Įjungia tinklelį navigacijos ekrane.

Atstumai tarp tinklelio linijų atitinka įvestą darbinį plotį. Tinklelio linijos išlygiuojamos pagal šiaurės-
pietų ir rytų-vakarų ašis.
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Žemėlapio lygiavimas
Šiuo parametru nustatoma, kuri vaizdo dalis sukasi vairuojant: Fone rodomas žemėlapis arba 
transporto priemonės simbolis.

Galimos vertės:
 ▪ „Maš. fiks.“

Ekrane nejuda transporto priemonės simbolis.
 ▪ „Lauko fiksavimas“

Ekrane juda transporto priemonės simbolis. Fone esantis žemėlapis nejuda. 

„TRACK-Leader“ konfigūravimas

Jautrumas
Šviesinės juostos jautrumo nustatymas. 

Kiek centimetrų nukrypus turi įsijungti LED šviesinėje juostoje?
 ▪ Standartinė vertė: 30cm

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

Peržiūra
Nuo šio parametro priklauso, kiek metrų likus iki transporto priemonės ekrano šviesinės juostos 
peržiūros indikatorius apskaičiuos transporto priemonės būsimą padėtį.
 ▪ Standartinė vertė: 8 m

Posūkio kampas
Šiuo parametru galite nustatyti, iki kokio kampo sistema suaktyvina orientacinę liniją. Jeigu kampas 
tarp transporto priemonės ir orientacinės linijos mažesnis už nustatytą kampo vertę, orientacinė linija 
suaktyvinama. Jeigu kampas didesnis, orientacinė linija ignoruojama.

10.2
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Terminalo funkcionavimas, kai nustatytas įvažiavimo į liniją kampas 30°
 

Kampas tarp transporto priemonės ir 
orientacinės linijos = 30°
Orientacinė linija bus suaktyvinta.

Kampas tarp transporto priemonės ir 
orientacinės linijos = 60°
Orientacinė linija nebus suaktyvinta.

Kampas tarp transporto priemonės ir 
orientacinės linijos mažesnis kaip 30°
Orientacinė linija bus suaktyvinta.

 

 ▪ Standartinė vertė: 30 laipsniai.
 ▪ „TRACK-Leader TOP“ vertė: 85 laipsniai.

„SECTION-Control“ konfigūravimas
Šiame konfigūracijos etape sukonfigūruosite ISOBUS darbo skaičiuoklės sekcijų perjungimo funkciją.

Taikomoji programa atpažįsta kiekvieną ISOBUS darbo skaičiuoklę pagal jos ISO-ID kodą ir 
kiekvienai skaičiuoklei sukuria atskirą profilį. Taigi, naudodami trąšų barstytuvą, galite sukonfigūruoti 
visiškai kitus parametrus nei naudodami sėjamąją ar purkštuvą.

 þ Meniu „Bendras“ parametras „SECTION-Control“ yra suaktyvintas.

1.  – Įjunkite taikomąją programą „TRACK-Leader“.

10.3

Veiksmai
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2. Palieskite „Nustatymai“.

3. Palieskite „SECTION-Control“.
 ⇨ Rodomas „ISOBUS“ darbo kompiuterių, kada nors prijungtų prie terminalo, profilių sąrašas. 

Kiekvieną kartą, kai prie terminalo prijungiate naują „ISOBUS“ darbo kompiuterį, sukuriamas 
naujas profilis.

4. Palieskite „ISOBUS“ darbo kompiuterio, kurio „SECTION-Control“ konfigūraciją norite nustatyti, 
pavadinimą. Prijungtas darbo kompiuteris pažymėtas žaliu tašku.

5.  – Įjunkite parametrų sąrašą.

 ⇨ Rodomas nustatytų parametrų sąrašas.

6. Pakeiskite parametrus. Kitame puslapyje paaiškintos jų reikšmės.

„SECTION-Control“ parametrai

Persidengimo laipsnis
Persidengimo laipsnis apdorojant pleišto formos plotą.

Nustatytam „Persidengimo laipsnis“ išorinėse sekcijose įtakos turi parametras „Persidengimo 
tolerancija“.

 

0 % persidengimo laipsnis 50% persidengimo laipsnis 100 % persidengimo laipsnis 

Galimos vertės:
 ▪ 0 % – išvažiuojant iš apdoroto ploto, kiekviena sekcija įjungiama tik tada, kai visiškai išvažiuosite 

iš to ploto. Įvažiuojant į apdorotą plotą sekcija išjungiama tik tuomet, kai sekcija yra 1 % už 
apdoroto ploto.

 ▪ 50 % – išvažiuojant iš apdoroto ploto, kiekviena sekcija įjungiama tik tada, kai išvažiuosite iš to 
ploto 50 %. Įvažiuojant į apdorotą plotą sekcija išjungiama tik tuomet, kai sekcija yra 50% už 
apdoroto ploto. Kai „Persidengimo laipsnis“ yra 50 %, „Persidengimo tolerancija“ negalioja.

 ▪ 100% – išvažiuojant iš apdoroto ploto, kiekviena sekcija įjungiama iš karto, kai išvažiuosite iš to 
ploto 1 %. Įvažiuojant į apdorotą plotą sekcija išjungiama tik tuomet, kai sekcija yra 100 % už 
apdoroto ploto.

Persidengimo tolerancija
Šį parametrą naudokite leistinam persidengimui nustatyti. Išorinės sekcijos jungiamos tik tada, kai 
persidengimas tampa didesnis už šio parametro dydį.

„Persidengimo tolerancija“ yra susijusi tik su išorine kairiąja ir dešiniąja sekcija. Su visomis kitomis 
sekcijomis šis parametras nėra susijęs.

Toliau pateiktuose paveikslėliuose parodyta, kaip parametras „Persidengimo tolerancija“ veikia 
„Persidengimo laipsnis“ esant 0 %. Nustatytą persidengimo toleranciją galite matyti po paveikslėliais.
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Persidengimo tolerancija esant 0 % persidengimo laipsnis — abiem atvejais buvo dirbama su 25 cm persidengimu.
 

Persidengimo tolerancija 0 cm
Sekcija iškart išjungiama.

Persidengimo tolerancija 30 cm
Sekcija neišjungiama, nes tuometinis 
persidengimas yra mažesnis nei 30 cm.

 

Jei parametrą „Persidengimo laipsnis“ nustatėte kaip 100 %, parametras „Persidengimo tolerancija“ 
labai svarbus išvažiuojant iš apdoroto ploto. Pvz., sukant į jau apdorotą apsisukimo zoną.

Persidengimo tolerancija esant 100 % persidengimo laipsnis – abiem atvejais nuo apdoroto ploto nutolta 25 cm.
 

Persidengimo tolerancija lygi 0
Kai išvažiuojama iš apdoroto ploto tik 1 %, 
įjungiama visa sekcija.

Persidengimo tolerancija 30 cm
Dėl persidengimo tolerancijos galima išvengti 
nereikalingų persidengimų.
Dešinioji sekcija įjungiama tik tada, kai nuo 
apdoroto ploto nutolstama daugiau kaip 30 
cm.

 

Galimos vertės:

Rekomendacija: Jeigu dirbate su DGPS, persidengimo tolerancija turėtų būti ne mažesnė kaip 
30 cm. Jeigu darbo įtaisų sekcijų pločiai dideli, pvz., trąšų barstytuvuose, nustatykite šias vertes 
atitinkamai dideles:
 ▪ Tolerancija 0 cm

Išorinė sekcija bus išjungta, kai ji tik minimaliai bus virš apdoroto ploto. Kai išorinė sekcija 
minimaliai pasitrauks iš apdoroto ploto, ji bus vėl įjungta.

 ▪ Kita vertė
Išorinė sekcija įjungiama arba išjungiama, kai persidengimas yra didesnis už nustatytą vertę.

 ▪ Maksimali vertė
Pusė išorinės sekcijos pločio.
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Lauko ribų persid. toler.
Šį parametrą naudokite, jei norite, kad ties lauko riba, esant itin mažam persidengimui, nebūtų 
perjungiamos sekcijos.

Šis parametras veikia kaip „Persidengimo tolerancija“, tačiau galioja tik pervažiavus lauko ribą.

Prieš keisdami atstumą, įsitikinkite, kad šioje situacijoje tai bus saugu aplinkai.

Persidengiantys purkštukai
Šis parametras skirtas tik lauko purkštuvams su atskirų antgalių įjungimo funkcija. Kitokiose 
sistemose jis netgi nerodomas.

Šį parametrą naudokite norėdami nustatyti, kiek antgalių gali dirbti su persidengimu.

Inertiškumas
Inertiškumas yra laikas nuo komandos perdavimo iš terminalo iki komandos įvykdymo mašinoje.

Šis laikas gali būti skirtingas kiekvienai mašinai.

Konfigūracijoje yra du parametrai:
 ▪ „Inertiškumas įjungiant“ (įjungiant)
 ▪ „Inertiškumas išjungiant“ (išjungiant)

Jeigu naudojate „ISOBUS“ darbo kompiuterį, perduodantį inertiškumo laikus į „SECTION-Control“, tai 
jums nereikia keisti šiuos parametrus. Tokiu atveju vertės vietoje rodomas tekstas „ISO“.

Jei lauko purkštuvo sekcija važiuoja jau per apdorotą plotą, ją reikia tuoj pat išjungti. Todėl 
programinė įranga perduoda sekcijos vožtuvo išjungimo signalą. Taip vožtuvas uždaromas ir slėgis 
žarnoje mažėja. Tai vyksta tol, kol iš purkštukų nieko nepurškiama. Šio proceso trukmė maždaug 400 
milisekundžių. 

Rezultatas: 400 milisekundžių sekcija purškia persidengusi.

Siekiant išvengti tokio persidengimo, parametro „Inertiškumas išjungiant“ vertę reikia nustatyti 400 
ms. Dabar signalas bus perduotas į sekcijos vožtuvą 400 milisekundžių anksčiau. Taip purškimą 
galima nutraukti ir pradėti tiksliai tinkamu momentu.

Toliau pateiktame paveikslėlyje pavaizduota, kaip veikia inertiškumas. Paveikslėlyje rodomas realus 
procesas, o ne indikatorius ekrane.

„Inertiškumas išjungiant“ buvo nustatytas kaip 0. Jei nustatytas delsos laikas yra per trumpas, tuomet purškiama 
persidengiančiai.

Pavyzdys
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Šioje vietoje sekcijos vožtuvas gavo signalą 
išjungti.

Šioje vietoje lauko purkštuvas nutraukė 
purškimą.

 

Galimos vertės:
 ▪ „Inertiškumas įjungiant“

Čia įveskite delsos laiką įjungiant sekciją. Jeigu sekcija per vėlai reaguoja į įjungimo signalą, 
padidinkite šią vertę.
Pvz.:

 – Elektromagnetinio vožtuvo armatūra 400 ms

 – Elektros variklio armatūra 1 200 ms

 ▪ „Inertiškumas išjungiant“
Čia įveskite delsos laiką išjungiant sekciją. Jeigu sekcija per vėlai reaguoja į išjungimo signalą, 
padidinkite šią vertę.
Pvz.:

 – Elektromagnetinio vožtuvo armatūra 300 ms

 – Elektros variklio armatūra 1 200 ms

Mašinos modelis
Nuo šio parametro priklauso, kaip darbo sija seks paskui GPS imtuvo simbolį.

Galimos vertės:
 ▪ „Savaeigis“

Nustatymai, naudojami savaeigiuose žemės ūkio padarguose.
 ▪ „Prikabinamas“

Nustatymai, naudojami traktoriui prikabinamiems žemės ūkio padargams.
 ▪ „prikabinamas ir vairuojamas“

Nustatymai prikabinamiems padargams, vairuojamiems grąžulu arba ašies kakliuku. Pvz., 
prikabinamiems lauko purkštuvams su TRAIL-Control.

 ▪ „Primontuotas“
Primontuojamų prietaisų nustatymas

Ekrano šviesinė juosta
Ekrano šviesinės juostos tipas.

Galimos vertės:
 ▪ „Deaktyvinta“

Deaktyvina ekrano šviesinę juostą
 ▪ „Grafiškai“

Aktyvina ekrano šviesinę juostą grafiniu režimu
 ▪ „Teksto režimas“

Aktyvina ekrano šviesinę juostą teksto režimu
 ▪ „SECTION-View“

Aktyvina SECTION-View
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Taikymo sritis
Šis parametras skirtas „SECTION-Control“ savybių pritaikymui vynuogynų purškimui.

Veikia tik tokiais valdymo režimais: Lygiagrečiai, A+, išlygintas kontūras, identiškas kontūras

Sekcijų perjungimas 
 

 
sekcijose. Išorines sekcijas (1, 2, 4, 5) galima 
naudoti išorinių eilių apdirbimui.  

Lauko riba. Už lauko ribų esančios vynuogių 
eilės nepurškiamos.

 

Galimos vertės:
 ▪ „Standartinis“ – funkcija išjungta.
 ▪ „Vynuogininkystė“ – funkcija įjungta.

Kai įjungtas vynuogininkystės režimas, pasikeičia „SECTION-Control“ savybės:
 ▪ Jeigu kampas tarp transporto priemonės ir orientacinės linijos viršija 30°, sistema daro prielaidą, 

kad transporto priemonė sukasi. Tokiu atveju visų sekcijų purškimas užbaigiamas.
 ▪ Visoms sekcijoms naudojamas parametras „Lauko ribos persidengimo tolerancija“.

Mašinos poslinkis
Šiuo parametru galite nustatyti darbinio pločio poslinkius kairėn arba dešinėn. Įveskite vertę, 
nurodančią darbinio pločio poslinkį nuo traktoriaus vidurio, cm.

Kairėn: Traktorius su vienu darbo įtaisu; Dešinėn: Traktorius su dviem darbo įtaisais
 

Mašinos poslinkis – atstumas tarp traktoriaus 
vidurinės linijos iki bendro darbinio pločio 
vidurio.

Visas darbinis plotis

 

Rezultatai
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Galimos vertės:
 ▪ Įveskite teigiamą vertę, pvz.: 90 cm

Kai įtaisas paslinktas į dešinę.
 ▪ Įveskite neigiamą vertę, pvz.: –90 cm

Kai įtaisas paslinktas į kairę.

Jei šiame parametre įvesite ne vertę 0, o kitokią vertę, kitokios vertės poveikis:
 ▪ Darbo ekrane rodoma raudona orientacinė linija, nubrėžta tam tikru atstumu nuo mėlynos 

orientacinės linijos.
 ▪ Darbo sija paslenkama į vieną pusę. Tiksliai darbo sijos viduryje praeina mėlyna orientacinė linija.

Po mašinos poslinkio nustatymo reikia naudoti „TRACK-Leader“ šiek tiek kitaip:

1. Valdykite transporto priemonę taip, kad rodyklė visada judėtų raudona linija. Tokiu atveju darbo 
sijos vidurys juda mėlyna orientacine linija.

Mašinų su poslinkiu orientacinės linijos
 

Raudona orientacinė linija – ženklina 
traktoriaus vidurį

Mėlyna orientacinė linija – ženklina darbinio 
pločio vidurį

Rodyklė – ženklina GPS imtuvo padėtį Darbo sija

 

Parametrų „Inertiškumas įjungiant“ ir „Inertiškumas išjungiant“ kalibravimas
Šis skyrius skirtas pažengusiems naudotojams.

Prieš skaitydami šį skyrių:
 ▪ išmokite valdyti terminalą,
 ▪ išmokite valdyti „SECTION-Control“.

Parametrai „Inertiškumas įjungiant“ ir „Inertiškumas išjungiant“ jau yra nustatyti dirbti daugeliu lauko 
purkštuvų.

Parametrus kalibruokite tokiais atvejais:
 ▪ kai naudojate kitą žemės ūkio padargą su „SECTION-Control“.
 ▪ Kai žemės ūkio padargas važiuojant per jau apdirbtą plotą įsijungia per vėlai arba per anksti.
 ▪ Kai žemės ūkio padargas išvažiuojant iš jau apdirbto ploto įsijungia per vėlai arba per anksti.

Kituose skyriuose sužinosite, kaip kalibruoti parametrus.

Skyriai ir pavyzdžiai pateikiami remiantis rezultatais, gautais dirbant lauko purkštuvu. Dirbdami kitais 
žemės ūkio padargais, darykite viską taip pat.

Kalibravimo fazė
Kalibravimą sudaro kelios fazės:

1. Paruošimas kalibruoti

2. Lauko pervažiavimas pirmą kartą

3. Lauko pervažiavimas antrą kartą

4. Purškimo ribų žymėjimas

Veikimo būdas

10.3.1

Kada kalibruoti?
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5. Korekcijos vertės skaičiavimas

6. Parametrų „Inertiškumas įjungiant“ ir „Inertiškumas išjungiant“ koregavimas

Fazės tiksliau aprašomos kituose skyriuose.

Paruošimas kalibruoti
Kalibravimui atlikti reikalingos tokios priemonės ir žmonės:
 ▪ du stebėtojai – du žmonės, kurie žymės apdorotus plotus kuoleliais;
 ▪ įrankiai apdorotiems plotams žymėti:

 – apie 200–300 m užtvėrimo juostos;

 – 8 kuoleliai žymėti lauke;

 ▪ purkštuvas su švariu vandeniu bake.

Pirmas pervažiavimas
Šioje kalibravimo fazėje turite pervažiuoti lauką vienomis vėžiomis.

Toliau pateiktame paveikslėlyje yra parodyta, kokius taškus turite pažymėti prieš pervažiavimą ir po 
jo. Instrukciją, kaip tai atlikti, rasite po paveikslėliu.

Pirmo pervažiavimo rezultatas
 

Kuoleliai
Pažymėkite išorinius sekcijų galus prieš 
pervažiavimą.

Kuoleliai
Pažymėkite išorinius sekcijų galus po 
pervažiavimo.

Užtvėrimo juosta tarp kuolelių
Žymi pervažiavimo ribas.

 

Taip apdorokite lauką, kad galėtumėte kalibruoti inertiškumą:

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

2. Pastatykite lauko purkštuvą pervažiavimo pradžios taške. Nevažiuokite arti lauko ribos, kad 
pakaktų vietos antram pervažiavimui.

3. Išskleiskite sijas.

4. Pažymėkite išorinių sekcijų galus kuoleliais.

5. Pavažiuokite tiesiai 100–200 metrų, purkšdami švarų vandenį.

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

7. Pervažiavimo takus išsaugokite „TRACK-Leader“. Taip galima pakartoti kalibravimą.

8. Pažymėkite išorinių sekcijų galus kuoleliais.

9. Kuolelius sujunkite su užtvėrimo juosta. Taip pažymimos lauke pervažiavimo ribos.

10. Užtvėrimo juostą prispauskite ant žemės akmenimis arba dirvožemiu.

 ⇨ Pervažiavote pirmą kartą ir pažymėjote purškimo ribas.

Veiksmai
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Antras pervažiavimas
Šioje fazėje turite per pirmą pervažiavimą apdorotą plotą apdoroti 90° kampu. Po to privalote 
patikrinti, ar purkštuvas įsijungia per vėlai, ar per anksti. Svarbu, kad važiuotumėte pastoviu greičiu ir 
užsirašytumėte greičio vertę.

 

ATSARGIAI
Sužalojimas važiuojančiu lauko purkštuvu
Stebėtojus, kurie padeda atlikti kalibravimą, gali kliudyti sijos.

◦ Tiksliai instruktuokite stebėtojus. Paaiškinkite jiems apie pavojus.

◦ Visada pabrėžkite, kad stebėtojai laikytųsi pakankamo atstumo iki purškimo sijos.

◦ Tuoj pat sustabdykite purkštuvą, jei vienas iš stebėtojų bus per arti purkštuvo.

Šioje fazėje reikės vieno arba dviejų kitų žmonių pagalbos. Šie asmenys stebės važiavimą ir lauko 
purkštuvo veikimą bei pažymės purškimo ribas.

Tiksliai instruktuokite šiuos asmenis ir įspėkite apie galimus pavojus.

Toliau pateiktame paveikslėlyje yra parodyta, kur turi stovėti stebėtojai ir ką turite pasiekti gale.

2 pervažiavimas
 

Pirmo stebėtojo padėtis Ši linija pažymi vietą, kurioje purkštukai 
pradeda purkšti, išvažiuojant iš apdoroto ploto.

Antro stebėtojo padėtis Ši linija pažymi vietą, kurioje purkštukai baigia 
purkšti, įvažiuojant į apdorotą plotą.

 

 þ Bakas yra pripildytas švariu vandeniu.

 þ Stebėtojai stovi saugiu atstumu nuo lauko purkštuvo sijos.

 þ Pirmo pervažiavimo navigacija yra pradėta.

 þ „SECTION-Control“ veikia automatiniu režimu.

1. Lauko purkštuvą nustatykite 90° kampu pervažiuoto ploto atžvilgiu, maždaug 100 m atstumu.

2. Važiuokite pastoviu greičiu (pvz.: 8 km/h) per jau apdorotą plotą. Užsirašykite greičio vertę. Tuo 
pačiu metu purkškite vandenį.

3. Stebėtojai turi stovėti ant prieš tai pažymėtų pervažiavimo ribų saugiu atstumu nuo sijų.

4. Stebėtojai turi stebėti, kurioje vietoje lauko purkštuvas baigia ir pradeda purkšti, pasiekęs jau 
apdorotą vietą.

 ⇨ Dabar žinote, kaip lauko purkštuvas veikia įvažiuojant į jau apdorotą plotą.

Norėdami dar tikslesnės informacijos, šį procesą galite pakartoti kelis kartus.

Veiksmai
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Purškimo ribų žymėjimas pasirinkus parametrą „Inertiškumas išjungiant“
Šioje fazėje turite pažymėti, kur lauko purkštuvas baigs purkšti, kai įvažiuosite į apdorotą plotą. Taip 
pat turite nustatyti, kur jis vėliau turi baigti purkšti.

Taip sužinosite, ar lauko purkštuvas išsijungia per vėlai, ar per anksti.

Toliau pateiktuose paveikslėliuose yra parodyta, kurias linijas turite pažymėti lauke, kad būtų galima 
apskaičiuoti parametrą „Inertiškumas išjungiant“.

Linijos parametrui „Inertiškumas išjungiant“. Į kairę: lauko purkštuvas išsijungia per vėlai. Į dešinę: lauko 
purkštuvas išsijungia per anksti.

 

P Atstumas tarp norimos purškimo linijos Z ir 
faktinės purškimo linijos X.

X Faktinė purškimo linija
Čia purkštuvas turi baigti purkšti.

Z Norima purškimo linija
Čia purkštuvas turi baigti purkšti.
Nedidelį 10 cm persidengimą reikia planuoti 
dėl slėgio sudarymo laiko.

 

Abiem atvejais (į kairę ir į dešinę) parametras „Inertiškumas išjungiant“ yra nustatytas netinkamai:
 ▪ Į kairę: lauko purkštuvas išsijungia per vėlai. Inertiškumą reikia padidinti.
 ▪ Į dešinę: lauko purkštuvas išsijungia per anksti. Inertiškumą reikia sumažinti.

1. Palyginkite žymėjimus lauke ir brėžiniuose.

 ⇨ Taip žinote, ar lauko purkštuvas išsijungia per vėlai, ar per anksti.

Purškimo ribų žymėjimas pasirinkus parametrą „Inertiškumas įjungiant“
Šioje fazėje turite pažymėti, kur lauko purkštuvas pradės purkšti, kai išvažiuosite iš apdoroto ploto. 
Taip pat turite nustatyti, kur jis vėliau turi pradėti purkšti.

Taip sužinosite, ar lauko purkštuvas įsijungia per vėlai, ar per anksti.

Toliau pateiktuose paveikslėliuose yra parodyta, kurias linijas turite pažymėti lauke, kad būtų galima 
apskaičiuoti parametrą „Inertiškumas įjungiant“.

Linijos pagal parametrą „Inertiškumas įjungiant“. Į kairę: lauko purkštuvas įsijungia per vėlai. Į dešinę: lauko 
purkštuvas įsijungia per anksti.

Veiksmai
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P Atstumas tarp norimos purškimo linijos Z ir 
faktinės purškimo linijos X.

X Faktinė purškimo linija
Čia purkštuvas pradeda purkšti.

Z Norima purškimo linija
Čia purkštuvas turi pradėti purkšti.
Nedidelį 10 cm persidengimą reikia planuoti 
dėl slėgio išleidimo laiko.

 

Abiem atvejais (į kairę ir į dešinę) parametras „Inertiškumas įjungiant“ yra nustatytas netinkamai:
 ▪ Į kairę: lauko purkštuvas įsijungia per vėlai. Inertiškumą reikia padidinti.
 ▪ Į dešinę: lauko purkštuvas įsijungia per anksti. Inertiškumą reikia sumažinti.

1. Palyginkite žymėjimus lauke ir brėžiniuose.

 ⇨ Taip žinote, ar lauko purkštuvas įsijungia per vėlai, ar per anksti.

Korekcijos vertės skaičiavimas
Per paskutinę fazę turite nustatyti:
 ▪ kokį parametrą reikia keisti;
 ▪ ar einamąjį inertiškumą reikia didinti, ar mažinti.

Dabar turite apskaičiuoti, keliomis milisekundėmis keisite netinkamai nustatytą parametrą.

Tam reikia apskaičiuoti vadinamąją korekcijos vertę.

Korekcijos vertei apskaičiuoti, reikia žinoti, kaip greitai važiavo lauko purkštuvas. Greitis turi būti 
nurodytas cm per milisekundę.

Toliau pateiktoje lentelėje rasite kelis greičius ir perskaičiavimą cm/ms:
 

Greitis km/h Greitis cm/ms

6 km/h 0,16 cm/ms

8 km/h 0,22 cm/ms

10 km/h 0,28 cm/ms
 

Korekcijos vertę apskaičiuosite taip:

1. [Atstumas P] : [Lauko purkštuvo greitis] = korekcijos vertė

2. Pagal šią vertę reikia koreguoti einamąjį nustatytą parametrą „Inertiškumas įjungiant“ arba 
„Inertiškumas išjungiant“.

Inertiškumo parametro keitimas
Dabar turite priderinti parametrus „Inertiškumas įjungiant“ ir „Inertiškumas išjungiant“.

1. Pakeiskite parametrą pagal praktišką metodą: 
 jei lauko purkštuvas įsijungia / išsijungia per vėlai, reikia daugiau laiko. Reikia padidinti 
inertiškumą. 
Jei lauko purkštuvas įsijungia / išsijungia per anksti, reikia mažiau laiko. Inertiškumą reikia 
sumažinti.

2. Apskaičiuokite naują inertiškumo parametro vertę. 
Atlikite šį veiksmą atskirai pasirinkę parametrą „Inertiškumas įjungiant“ arba „Inertiškumas 
išjungiant“. 
Jei lauko purkštuvas įsijungia arba išsijungia per vėlai:  
padidinkite einamąjį inertiškumą pagal korekcijos vertę. 

Veiksmai

Veiksmai

Veiksmai
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Jei lauko purkštuvas įsijungia arba išsijungia per anksti: 
sumažinkite esamą inertiškumą pagal korekcijos vertę.

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

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

Einamasis nustatytas parametras „Inertiškumas išjungiant“ yra 450 ms.

Lauko purkštuvas buvo per vėlai išjungtas įvažiavus į apdorotą plotą. Taškas Z buvo važiavimo 
kryptimi prieš tašką X. Linijos buvo pažymėtos, kaip parodyta šiame paveikslėlyje:

Įvažiavus į apdorotą plotą, lauko purkštuvas išsijungė per vėlai

1. Korekcijos vertės apskaičiavimas: 
[Atstumas P] : [Lauko purkštuvo greitis] = korekcijos vertė 
80 : 0,22 = 364

2. Apskaičiuokite naują parametrą „Inertiškumas išjungiant“. 
Kadangi lauko purkštuvas išsijungia per vėlai, parametrą „Inertiškumas išjungiant“ reikia padidinti 
pagal korekcinę vertę: 
364 (korekcinė vertė) + 450 (nustatytas parametras „Inertiškumas išjungiant“) = 814 (naujas 
parametras „Inertiškumas išjungiant“)

3. Pasirinkę parametrą „Inertiškumas išjungiant“ įveskite vertę 814.

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

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

Einamasis nustatytas parametras „Inertiškumas išjungiant“ yra 450 ms.

Lauko purkštuvas buvo per anksti išjungtas išvažiavus iš apdoroto ploto. Taškas Z buvo važiavimo 
kryptimi už taško X. Linijos buvo pažymėtos, kaip parodyta šiame paveikslėlyje:

Įvažiavus į apdorotą plotą, lauko purkštuvas išsijungė per anksti.

Pavyzdys

Pavyzdys
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1. Korekcijos vertės apskaičiavimas: 
[Atstumas P] : [Lauko purkštuvo greitis] = korekcijos vertė 
80 : 0,22 = 364

2. Apskaičiuokite naują parametrą „Inertiškumas išjungiant“. 
Kadangi lauko purkštuvas įsijungia arba išsijungia per anksti, parametrą „Inertiškumas išjungiant“ 
reikia sumažinti pagal korekcinę vertę: 
450 (nustatytas parametras „Inertiškumas išjungiant“) - 364 (korekcinė vertė) = 86 (naujas 
parametras „Inertiškumas išjungiant“)

3. Pasirinkę parametrą „Inertiškumas išjungiant“ įveskite vertę 86.
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Mašinų profiliai
Kiekvienos mašinos, su kuria naudojate programinę įrangą, parametrai gali būti skirtingi. Kad nereiktų 
kiekvieną kartą pradedant dirbti jų nustatinėti, galite mašinų nustatymus išsaugoti kaip mašinų profilius.

Srityje „Mašinos profilis“ galite įvesti prijungtų žemės ūkio padargų parametrus ir išsaugoti juos kaip profilius.

Mašinos parametrų reikės tokiais atvejais:
 ▪ Kai „SECTION-Control“ yra deaktyvinta.
 ▪ Kai terminalas neprijungtas prie jokio darbo kompiuterio.

Naujo mašinos profilio kūrimas
Kaip mašina čia suprantama traktoriaus ir žemės ūkio padargo kombinacija.

Jei parke turite du traktorius ir du padargus, galite išsaugoti ir keturis mašinų profilius:
 ▪ A traktorius ir purkštuvas
 ▪ B traktorius ir purkštuvas
 ▪ A traktorius ir trąšų barstytuvas
 ▪ B traktorius ir trąšų barstytuvas

Visada išsaugokite visas naudojamas kombinacijas kaip mašinų profilius. Galite sukurti iki 20 mašinų 
profilių.

 þ Meniu „Bendras“ parametras „SECTION-Control“ yra deaktyvintas.

1.   – Įjunkite taikomąją programą „TRACK-Leader“.

2. Palieskite „Nustatymai“.

3. Palieskite „Mašinos profilis“.

4.   – Sukurkite naują mašinos profilį.

 ⇨ Rodoma klaviatūra.

5. Įveskite mašinos profilio pavadinimą.

6.   – Patvirtinkite.

 ⇨ Rodomas ekranas „Mašina“.

7. Sukonfigūruokite visus parametrus.

8.   – Sukonfigūravę išjunkite šį ekraną.

10.4

10.4.1

Pavyzdys

Veiksmai
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Esamo mašinos profilio pasirinkimas
Prieš pradėdami dirbti, visada turite nustatyti, su kuria mašina iš parko norite dirbti. Tam turite parinkti 
mašinos profilį.

 þ Meniu „Bendras“ parametras „SECTION-Control“ yra deaktyvintas.

1.   – Įjunkite taikomąją programą „TRACK-Leader“.

2. Palieskite „Nustatymai“.

3. Palieskite „Mašinos profilis“.
 ⇨ Rodomas esamų mašinos profilių sąrašas.

4. Palieskite mašinos profilio, kurį norite naudoti, pavadinimą.
 ⇨ Pažymėjote mašinos profilį.

5. Jeigu norite pakeisti mašinos profilį arba patikrinti nustatymus, palieskite .

6.   – išjunkite ekraną, kad nustatymai būtų išsaugoti.

Mašinų parametrai
Mašinos parametrų reikės tokiais atvejais:
 ▪ kai norite sukurti naujos mašinos profilį,
 ▪ kai norite pakeisti mašinos profilį.

Kituose puslapiuose yra paaiškinti visi mašinų parametrai.

Pavadinimas
Mašinos profilio pavadinimas.

Darbinis plotis
Šis parametras rodo nurodytą darbinį padargo plotį.

Sekcijų skaičius
Čia įveskite, kiek išjungiamų sekcijų yra mašinoje. Lauko purkštuve yra sekcijų vožtuvai; trąšų 
barstytuve arba sėjamojoje tai gali būti pusė darbinio pločio.

Šis parametras skirtas sekcijų skaičiui tinkamai perduoti į modulį SECTION-View [➙ 40], kad 
galėtumėte perjungti sekcijas rankiniu būdu.

Kiekviena sekcija darbo ekrane pasirodo kaip darbo sijos dalis.

Sekcijos
Įjungia ekranekraną, kuriame galite nustatyti kiekvienos mašinos sekcijos plotį.

Persidengimo laipsnis
Persidengimo laipsnis apdorojant pleišto formos plotą.

Nustatytam „Persidengimo laipsnis“ išorinėse sekcijose įtakos turi parametras „Persidengimo tolerancija“.

10.4.2

Veiksmai

10.4.3
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0 % persidengimo laipsnis 50% persidengimo laipsnis 100 % persidengimo laipsnis 

Galimos vertės:
 ▪ 0 % – išvažiuojant iš apdoroto ploto, kiekviena sekcija įjungiama tik tada, kai visiškai išvažiuosite 

iš to ploto. Įvažiuojant į apdorotą plotą sekcija išjungiama tik tuomet, kai sekcija yra 1 % už 
apdoroto ploto.

 ▪ 50 % – išvažiuojant iš apdoroto ploto, kiekviena sekcija įjungiama tik tada, kai išvažiuosite iš to 
ploto 50 %. Įvažiuojant į apdorotą plotą sekcija išjungiama tik tuomet, kai sekcija yra 50% už 
apdoroto ploto. Kai „Persidengimo laipsnis“ yra 50 %, „Persidengimo tolerancija“ negalioja.

 ▪ 100% – išvažiuojant iš apdoroto ploto, kiekviena sekcija įjungiama iš karto, kai išvažiuosite iš to 
ploto 1 %. Įvažiuojant į apdorotą plotą sekcija išjungiama tik tuomet, kai sekcija yra 100 % už 
apdoroto ploto.

Persidengimo tolerancija
Žr. čia [➙ 63]

Lauko ribų persid. toler.
Žr. čia [➙ 65]

GPS imtuvas kair./dešin.
Čia įveskite, kokiu atstumu kairėn arba dešinėn nuo transporto priemonės arba traktoriaus išilginės 
ašies sumontuotas GPS imtuvas.

GPS imtuvo padėtis
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Išilginė transporto priemonės 
ašis

GPS imtuvas
Yra į dešinę nuo išilginės transporto 
priemonės ašies.

 

GPS imtuvo padėtį, kurią įvedėte į taikomąją programą „Tractor-ECU“, „TRACK-Leader“ nepaiso, 
jeigu naudojate mašinos profilį. Dėl to šiuo atveju turite nepaisyti taikomosios programos „Tractor-
ECU“ verčių.

Galimos vertės:
 ▪ Įveskite neigiamą vertę, pvz.: – 20 cm

Jeigu GPS imtuvas yra į kairę nuo išilginės ašies.
 ▪ Įveskite teigiamą vertę, pvz.: 20 cm

Jeigu GPS imtuvas yra į dešinę nuo išilginės ašies.

GPS imtuvas priekyje / gale
GPS imtuvo atstumas nuo apdorojimo taško. Apdorojimo taškas yra, pvz., lauko purkštuvo sija. Trąšų 
barstytuve tai yra barstymo diskai.

GPS imtuvo padėtį, kurią įvedėte į taikomąją programą „Tractor-ECU“, „TRACK-Leader“ nepaiso, 
jeigu naudojate mašinos profilį. Dėl to šiuo atveju turite nepaisyti taikomosios programos „Tractor-
ECU“ verčių.

Galimos vertės:
 ▪ Įveskite neigiamą vertę, pvz.: – 400 cm

Jeigu GPS imtuvas yra už apdorojimo taško.
 ▪ Įveskite teigiamą vertę, pvz.: 400 cm

Jeigu GPS imtuvas yra prieš apdorojimo tašką.

Mašinos modelis
Nuo šio parametro priklauso, kaip darbo sija seks paskui GPS imtuvo simbolį.

Galimos vertės:
 ▪ „Savaeigis“

Nustatymai, naudojami savaeigiuose žemės ūkio padarguose.
 ▪ „Prikabinamas“

Nustatymai, naudojami traktoriui prikabinamiems žemės ūkio padargams.
 ▪ „prikabinamas ir vairuojamas“

Nustatymai prikabinamiems padargams, vairuojamiems grąžulu arba ašies kakliuku. Pvz., 
prikabinamiems lauko purkštuvams su TRAIL-Control.

 ▪ „Primontuotas“
Primontuojamų prietaisų nustatymas

Ekrano šviesinė juosta
Ekrano šviesinės juostos tipas.

Galimos vertės:
 ▪ „Deaktyvinta“

Deaktyvina ekrano šviesinę juostą
 ▪ „Grafiškai“

Aktyvina ekrano šviesinę juostą grafiniu režimu
 ▪ „Teksto režimas“

Aktyvina ekrano šviesinę juostą teksto režimu
 ▪ „SECTION-View“

Aktyvina SECTION-View
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Padargo tipas
Šį parametrą naudokite žemės ūkio padargo rūšiai nustatyti.

Padargai gali būti šių rūšių:
 ▪ Purkštuvas
 ▪ Trąšų barstytuvas
 ▪ Sėjamoji
 ▪ Kombainas
 ▪ Nenustatyta sistema

Trąšų barstytuvo barstomas plotas
Jeigu norite, kad važiuojant apsisukimo zonoje arba apdirbamame plote būtų išbarstomas tikslus 
trąšų kiekis, galite patikslinti savo trąšų barstytuvo barstomą plotą.

Trąšų barstytuvo barstomam plotui nustatyti naudokite šiuos parametrus:
 ▪ „Barstymo plotis“

Atstumas tarp barstymo diskų ir barstomo ploto centro.
Barstymo plotis = (darbinis ilgis / 2) + (atstumas tarp išjungimo linijos ir barstymo diskų)

 ▪ „Darbinis ilgis“
Atstumas tarp barstomo ploto išjungimo ir įjungimo linijos.

Parametrai „Barstymo plotis“ ir „Darbinis ilgis“
 

 
Barstymo diskai

 
Įjungimo linija
Šiai linijai išėjus iš apsisukimo zonos, 
pradedama barstyti.

 
Išjungimo linija
Šiai linijai patekus į apsisukimo zoną, 
nustojama barstyti.

 
Barstymo plotis

 
Darbinis ilgis
Sritis tarp išjungimo ir įjungimo linijų.

 

Turite atlikti tokius veiksmus, kad šie parametrai būtų rodomi sąraše:

1. Parametrui „Padargo tipas“ nustatykite „Trąšų barstytuvas“.
 ⇨ Meniu rodomi parametrai „Barstymo plotis“ ir „Darbinis ilgis“.

Mašinos poslinkis
Šiuo parametru galite nustatyti darbinio pločio poslinkius kairėn arba dešinėn. Įveskite vertę, 
nurodančią darbinio pločio poslinkį nuo traktoriaus vidurio, cm.

Veiksmai
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Kairėn: Traktorius su vienu darbo įtaisu; Dešinėn: Traktorius su dviem darbo įtaisais
 

Mašinos poslinkis – atstumas tarp traktoriaus 
vidurinės linijos iki bendro darbinio pločio 
vidurio.

Visas darbinis plotis

 

Galimos vertės:
 ▪ Įveskite teigiamą vertę, pvz.: 90 cm

Kai įtaisas paslinktas į dešinę.
 ▪ Įveskite neigiamą vertę, pvz.: –90 cm

Kai įtaisas paslinktas į kairę.

Jei šiame parametre įvesite ne vertę 0, o kitokią vertę, kitokios vertės poveikis:
 ▪ Darbo ekrane rodoma raudona orientacinė linija, nubrėžta tam tikru atstumu nuo mėlynos 

orientacinės linijos.
 ▪ Darbo sija paslenkama į vieną pusę. Tiksliai darbo sijos viduryje praeina mėlyna orientacinė linija.

Po mašinos poslinkio nustatymo reikia naudoti „TRACK-Leader“ šiek tiek kitaip:

1. Valdykite transporto priemonę taip, kad rodyklė visada judėtų raudona linija. Tokiu atveju darbo 
sijos vidurys juda mėlyna orientacine linija.

Mašinų su poslinkiu orientacinės linijos
 

Raudona orientacinė linija – ženklina 
traktoriaus vidurį

Mėlyna orientacinė linija – ženklina darbinio 
pločio vidurį

Rodyklė – ženklina GPS imtuvo padėtį Darbo sija

Veikimo būdas
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Veiksmai, atsiradus klaidų pranešimams
 

Klaidos pranešimo tekstas Galima priežastis Taip pašalinsite problemą

Dėmesio! Atminties negalima inicijuoti. 
Jei problema išlieka pakartotinai paleidus, 
kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

Duomenų laikmenoje nepavyko sukurti 
duomenų bazės.

Iš naujo paleiskite terminalą.

Einamojo profilio negalima pašalinti! Buvo bandoma ištrinti pasirinktą einamąjį 
mašinos profilį.

Parinkite kitą mašinos profilį ir tada 
ištrinkite norimą mašinos profilį.

Pertvarkant atmintį pasitaikė klaida! Duomenų tvarkymo metu buvo ištraukta 
duomenų laikmena.

Vėl įkiškite duomenų laikmeną ir iš naujo 
atlikite duomenų tvarkymą.

Duomenų laikmena užpildyta. Ištrinkite duomenų laikmenoje 
nereikalingus duomenis ir bandykite iš 
naujo.

Duomenų laikmena sugedusi. Naudokite kitą naują duomenų laikmeną.

Nerasta DGPS konfigūracijos rinkmena! Nepavyko rasti vidinės rinkmenos su 
DGPS nustatymais.

Kreipkitės į techninės priežiūros 
tarnybą, kad būtų galima iš naujo įdiegti 
programinę įrangą.

Bandymo fazė pasibaigė. Informuokite 
prekybos atstovą.

Bandymo fazė pasibaigė. Paprašykite licencijos.

Aktyvinkite programinę įrangą.

USB atmintukas neprijungtas! Įkiškite USB atmintuką.

Eksportuoti nepavyko! Duomenų laikmena buvo ištraukta prieš 
eksportavimą arba eksportavimo metu.

Vėl įkiškite duomenų laikmeną ir iš naujo 
bandykite eksportuoti.

Į duomenų laikmeną nepavyksta įrašyti 
duomenų.

Išjunkite duomenų laikmenos įrašymo 
apsaugą.

Duomenų laikmena užpildyta arba 
pažeista.

Ištrinkite duomenų laikmenoje 
nereikalingus duomenis ir bandykite iš 
naujo.

Klaida! Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

GPS signalas nutrauktas! Nutrauktas ryšys su GPS imtuvu.

Nebegalima nustatyti padėties.

Patikrinkite GPS imtuvo prijungimo kabelį 
ir sujunkite iš naujo.

GPS signalas per silpnas! GPS signalas per silpnas, dažniausiai dėl 
šešėlių.

Patikrinkite GPS imtuvo montavimą ir 
dabartinę padėtį. Imtuvo negali niekas 
užstoti.

DGPS nepasiekiamas! DGPS signalo nėra dėl šešėlio. Patikrinkite GPS imtuvo montavimą ir 
dabartinę padėtį. Imtuvo negali niekas 
užstoti.

DGPS nepasiekiamas, nes nėra korekcijos 
duomenų taikomosios programos, pvz., 
EGNOS.

Patikrinkite bendrąjį taikomosios 
programos disponavimą. Jei naudojate 
EGNOS / WAAS, patikrinkite, ar tinkami 
koregavimo palydovai, ir nustatykite.

11
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Klaidos pranešimo tekstas Galima priežastis Taip pašalinsite problemą

Šiam naudojamam žemėlapiui nerastas 
tinkamas formatas. Sukurkite naują 
formatą.

Pagal naudojamo žemėlapio turinį 
nepavyko rasti tinkamo formato. 
Nesukurtas atitinkamas formatas.

Tiekiami svarbūs formatai. Kitus formatus 
naudotojas gali sudaryti pats.

Profilio nėra! Nėra mašinos profilio. Sukurkite naują mašinos profilį.

Nepavyko perskaityti DGPS konfigūracijos 
iš GPS imtuvo!

Nutrauktas ryšys su GPS imtuvu. Patikrinkite GPS imtuvo prijungimo kabelį 
ir sujunkite iš naujo.

Nepavyko perskaityti e-Dif konfigūracijos 
iš GPS imtuvo!

Nutrauktas ryšys su GPS imtuvu. Patikrinkite GPS imtuvo prijungimo kabelį 
ir sujunkite iš naujo.

Nepavyko perskaityti pokrypio modulio 
nustatymų!

Nutrauktas ryšys su pokrypio jutiklio GPS 
TILT moduliu.

Patikrinkite kabelių jungtis ir sujunkite iš 
naujo.

Įrašyti nepavyko! Duomenų laikmena buvo ištraukta prieš 
išsaugojimą arba išsaugant.

Vėl įkiškite duomenų laikmeną ir bandykite 
išsaugoti iš naujo.

Į duomenų laikmeną nepavyksta įrašyti 
duomenų.

Išjunkite duomenų laikmenos įrašymo 
apsaugą.

Duomenų laikmena užpildyta arba 
pažeista.

Ištrinkite duomenų laikmenoje 
nereikalingus duomenis ir bandykite iš 
naujo.

Negaliojanti būsena! Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

Neatpažįstama klaida! Norite dirbti su „SECTION-Control“, 
tačiau neprijungtas darbo kompiuteris, 
palaikantis „SECTION-Control“.

Prijunkite tinkamą darbo kompiuterį arba 
deaktyvinkite „SECTION-Control“.

Neaptikta jokių sekcijų! „ISOBUS“ darbo kompiuteryje nenustatyta 
sekcijų konfigūracija. Arba prijungtas 
„ISOBUS“ darbo kompiuteris nepalaiko 
„SECTION-Control“.

Jeigu galima, sukonfigūruokite sekcijas 
darbo kompiuteryje. Jeigu darbo 
kompiuteris nepalaiko „SECTION-Control“, 
negalite naudoti šios programos.

Nenustatytas padargo darbinis plotis! „ISOBUS“ darbo kompiuteryje 
nenustatytas darbinis plotis arba 
geometrinės savybės.

Nustatykite „ISOBUS“ darbo kompiuterio 
konfigūraciją.

Nustatykite darbo kompiuteryje teisingą 
darbinį plotį; kreipkitės į mašinos 
gamintoją ir gaukite duomenis.

Nepradėta jokia užduotis! Nustatėte „ISOBUS-TC“ konfigūraciją 
darbui su „ISO-XML“. Dėl to „TRACK-
Leader“ laukia užduoties.

„ISOBUS-TC“ nepaleista užduotis.

Paleiskite „ISOBUS-TC“ užduotį arba 
deaktyvinkite „ISO-XML“ naudojimą 
„ISOBUS-TC“.

Neaptikta jokių padargo duomenų! „ISOBUS“ darbo kompiuteryje 
nenustatytas darbinis plotis arba 
geometrinės savybės.

Nustatykite „ISOBUS“ darbo kompiuterio 
konfigūraciją.
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Klaidos pranešimo tekstas Galima priežastis Taip pašalinsite problemą

Dingo RTK signalas! Dėl šešėlio nėra RTK signalo. GPS imtuvui ir bazinei stočiai reikia 
užtikrinti laisvą dangaus apžvalgą.

Nepriimamas mobiliojo ryšio signalas.

Esate per daug nutolę nuo bazinės stoties 
(arba kito signalo šaltinio).

Nenustatytas padargų išdėstymas. Taikomojoje programoje ISOBUS-TC 
nenustatytas padargų išdėstymas.

Nustatykite „ISOBUS-TC“ padargų 
išdėstymą.

Išjungtas ryšys tarp Tractor-ECU ir 
„ISOBUS-TC“.

Programoje Tractor-ECU įjunkite ryšį tarp 
Tractor-ECU ir „ISOBUS-TC“.

Prietaiso duomenys vis dar įkeliami. Jeigu šis pranešimas rodomas ilgai, 
terminalas yra prijungtas prie darbo 
kompiuterio, su kuriuo nėra ryšio.

Prijunkite prie terminalo kitą darbo 
kompiuterį. Gali būti, kad su šiuo darbo 
kompiuteriu negalite naudoti „SECTION-
Control“, nes darbo kompiuteris nepalaiko 
„SECTION-Control“.

Neprijungtas joks darbo kompiuteris. 
Prijunkite darbo kompiuterį arba išjunkite 
„SECTION-Control“ ir pasirinkite mašinos 
profilį.

„TRACK-Leader“ negavo jokios 
informacijos apie prijungtą darbo 
kompiuterį arba darbo kompiuteris 
neprijungtas.

Prijunkite darbo kompiuterį, su kuriuo 
galima naudoti „SECTION-Control“.
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Pagrindai

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

Su „ISOBUS-TC“ Jūs galite:
 ▪ terminale planuoti ir vykdyti ISO XML užduotis,
 ▪ vykdyti ISO XML užduotis, kurias su savo lauko registru suplanavote kompiuteryje.

Visą informaciją, kurią apima užduotis, „ISOBUS-TC“ perduoda specializuotoms terminalo 
programoms. Taip kiekviena programa daro tai, ką geriausiai moka:
 ▪ Užduotyje įrašytos lauko ribos, kreipiamosios linijos, programos žemėlapiai ir kita informacija 

apie apdirbtus laukus yra perduodama į „TRACK-Leader“. Taip Jūs galite apdirbti lauką.
 ▪ Numatytosios vertės iš programos žemėlapio taip pat yra perduodamos į ISOBUS darbo 

kompiuterį. Taip Jums nereikia rūpintis numatytųjų verčių įvestimi.
 ▪ „ISOBUS-TC“ dokumentuoja darbų trukmę, dalyvaujančius asmenis ir naudojamas mašinas bei 

darbo priemones.
 ▪ Po darbo Jūs galite visus darbo rezultatus perkelti į kompiuterį. Tam Jūs galite naudoti arba USB 

atmintinę [➙ 32], arba interneto portalą „farmpilot“ [➙ 32] – jei jis yra prieinamas Jūsų šalyje.

ISOBUS-TC paleidimas
1. Įjunkite terminalą.

 ⇨ Pasirodo pradinis ekranas:
 ⇨ 

2. Pasirinkimo meniu dvigubai bakstelėkite simbolį: 

 ⇨ Pagrindiniame lange pasirodo programa „ISOBUS-TC“:

 ⇨ 

1

1.1

1.2
Veiksmai
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ISO XML užduočių vykdymo aktyvinimas
Jei norite naudoti programą „ISOBUS-TC“, pirmiausia terminale turite aktyvinti ISO XML užduočių 
vykdymą.

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

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

 ▪ „Ne“
Pasirinkite šį nuostatą, jei nenaudojate užduočių. Vietoj jų Jūs naudojate programos žemėlapius 
shp formatu arba įvedate numatytąsias vertes tiesiai ISOBUS darbo kompiuteryje.
Šiuo atveju „ISOBUS-TC“ dirba tik fone.

Taip Jūs aktyvinsite programą:

1.  – atverkite programą „ISOBUS-TC“.

2. Bakstelėkite „Nuostatai“.

3. Bakstelėkite „Dirbti su ISO XML?“.

4. Bakstelėkite „Taip“.

5.  – patvirtinkite.

 ⇨ Jūsų bus paklausta, ar norite keisti nuostatą.

6. Bakstelėkite „Taip“, jei norite patvirtinti.

7. Palaukite, kol bus paslėpti visi pranešimai.

8. Paleiskite terminalą iš naujo.

Duomenų laikmenos
Darbo metu visos užduotys ir duomenys yra įrašomi į SD kortelę.

Tačiau Jūs turite galimybę užduoties duomenis USB atmintine arba per „farmpilot“ portalą (jei Jūsų 
šalyje prieinamas) perkelti tarp terminalo ir savo kompiuterio.

Visada atminkite:
 ▪ Jei dirbate be „farmpilot“, SD kortelėje visada turite sukurti aplanką „Taskdata“. Aplanką galite 

sukurti terminale arba kartu su užduotimis nukopijuoti iš lauko registro į SD kortelę.
 ▪ Vos tik įkišate USB atmintinę su aplanku „Taskdata“ į terminalą, visas šio aplanko turinys yra 

perkeliamas į SD kortelę.
 ▪ Kad perkeltumėte duomenis į USB atmintinę, bakstelėkite mygtuką „Atjungti“.

Terminalas be kompiuterio
Jei Jūs dirbate be kompiuterio ir visus duomenis sukuriate ir naudojate tik terminale, darbo metu 
USB atmintinės Jums nereikia. USB atmintinės Jums reikia tik tada, kai duomenis norite įrašyti 
kompiuteryje.

1.3

Veiksmai

1.4
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NUORODA
Duomenų praradimas valant USB atmintinę
Vos tik bakstelite mygtuką „Atjungti“, failas „taskdata.xml“ yra perkeliamas į USB atmintinę ir 
pašalinamas iš SD kortelės. Kopija USB atmintinėje tuo metu yra vienintelė kopija. Jei ją pašalinsite, 
duomenys bus prarasti.

ISO XML užduotys iš lauko registro
Kai įkišate USB atmintinę su nauja užduotimi į terminalą, visi susiję duomenys yra automatiškai 
perkeliami į SD kortelę ir pašalinami iš USB atmintinės. Tam, kad vėl perkeltumėte duomenis į USB 
atmintinę, USB atmintinę turite atjungti [➙ 32].

„farmpilot“
Jei užduotis į terminalą perkeliate internetu, pavyzdžiui, per portalą „farmpilot“, USB atmintinės Jums 
nereikia.

Jei norite gauti užduotis per „farmpilot“, SD kortelėje negali būti aplanko „Taskdata“ . Jei šis aplankas 
SD kortelėje yra, jį mygtuku „Atjungti“ turite perkelti į USB atmintinę. Po darbo su „farmpilot“ USB 
atmintinę vėl galite įkišti. Aplankas yra automatiškai nukopijuojamas į SD kortelę.

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

 

Funkcinis 
simbolis

Reikšmė

Atjungia USB atmintinę ir perkelia visus užduoties duomenis į USB atmintinę.

SD kortelėje sukuria aplanką „Taskdata“.

Paleidžia užduotį.

Sustabdo užduotį.

Kopijuoja užduotį.

 

1.5
Valdymo elementai
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Ekrano struktūra programoje „ISOBUS-TC“
Programoje „ISOBUS-TC“ yra toliau nurodyti langai, su kuriais turite susipažinti:
 ▪ Pradinis langas [➙ 8]
 ▪ Langas „Užduotys“ [➙ 9
 ▪ Langas „Esama užduotis“ [➙ 10

Pradinis langas
Pradinis langas pasirodo tada, kai Jūs atveriate programą „ISOBUS-TC“.

Jį sudaro mygtukų grupė. Kai kurie iš jų gali būti papilkėję.

Iš pilkų mygtukų Jūs suprasite, kaip sukonfigūruota programa.

Sąranka darbui su ISO XML užduotimis; SD kortelėje yra aplankas „Taskdata“.

Sąranka darbui su ISO XML užduotimis; SD kortelėje aplanko „Taskdata“ nėra.

Sąranka darbui be ISO XML užduočių; SD kortelėje aplanko „Taskdata“ nėra.

1.6

1.6.1
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Langas „Užduotys“
Lange „Užduotys“ yra visų duomenų laikmenoje esančių užduočių sąrašas.

Taip Jūs atversite langą:

1. Pradiniame lange bakstelėkite „Užduotys“.

Langas „Užduotys“
 

Užduoties būsena

Užduoties ISO-XML numeris (TSK=Task)

Užduoties pavadinimas

 

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

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

Nepaleistos užduotys

Nepaleistos užduotys yra tos užduotys, kurios dar niekada nebuvo paleistos.

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

Pristabdytos užduotys

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

Paleistos užduotys

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

1.6.2
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Sustabdytos užduotys

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

Langas „Esama užduotis“
Lange „Esama užduotis“ yra pateikiama išsami informacija apie paleistą užduotį.

Taip Jūs atversite langą:
 ▪ Pradiniame lange bakstelėkite „Esama užduotis“. Tam turi būti paleista užduotis.
 ▪ Lange „Užduotys“ bakstelėkite užduotį.

Langas „Esama užduotis“
 

Užduoties būsena Užduoties pavadinimas ir numeris

Pilkų parametrų keisti negalima.

Ne pilkus parametrus Jūs galite keisti.

 

Valdymo elementai
 

Funkcinis simbolis Reikšmė

Paleidžia užduotį.

Sustabdo užduoties vykdymą.

Leidžia redaguoti kai kuriuos užduoties duomenis.

Kopijuoja užduotį.

Užveria langą ir paklausia, ar norite įrašyti pakeitimus.

 

1.6.3
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ISO XML pagrindinių duomenų priežiūra
Pagrindiniais duomenimis mes vadiname duomenis, kurie yra SD kortelėje, ir kurių Jums reikia tam, 
kad tiksliau apibrėžtumėte užduotis.

Taip patenka pagrindiniai duomenys į SD kortelę:
 ▪ Iš lauko registro – Jūs galite pagrindinius duomenis iš lauko registro įrašyti į USB atmintinę. Kai 

įkišate USB atmintinę į terminalą, duomenys yra automatiškai perkeliami į SD kortelę.
 ▪ Jūs galite pagrindinius duomenis kurti terminale ir įrašyti į SD kortelę. Šio metodo trūkumas 

yra tas, kad duomenų negalima perskaityti su kiekviena išorine programa. Taip pat jų negalima 
šalinti.

 

NUORODA
Duomenų praradimas

◦ Pagrindinius duomenis sukurkite tik vienoje vietoje: arba lauko registre, arba terminale.

◦ Nekeiskite metodo.
 

NUORODA
Nesuderinami lauko registrai
Ne kiekvienas lauko registras gali importuoti pakeistus pagrindinius duomenis.

◦ Prieš pradėdami pagrindinių duomenų keitimą arba kūrimą, patikrinkite, ar Jūsų lauko registras 
gali importuoti užduotis su pakeistais duomenimis.

Jūs neturite prižiūrėti pagrindinių duomenų visose kategorijose. Pasirinkimas priklauso nuo įmonės 
dydžio ir paskirties.

Galimi pagrindiniai duomenys
 

Simbolis Duomenys Yra

Klientai* Sąrašai su klientais.

Ūkiai* Sąrašai su žemės ūkio įmonėmis.

Padargai Sąrašai su prijungtais ISOBUS darbo kompiuteriais ir kitais padargais, kurių darbo 
trukmę norite apskaityti.

Produktų grupės* Sąrašai su produktais, trąšomis, augalų apsaugos priemonėmis ir t. t.

Laukai* Laukų pavadinimai, plotai, programos žemėlapiai**, GPS koordinatės: lauko ribų, 
kliūčių, kreipiamųjų linijų ir kitų.

Naudinga žmonėms, kurie dirba su „TRACK-Leader“ arba „FIELD-Nav“, ir vėl ir vėl 
apdirba tuos pačius laukus.

Darbuotojai* Sąrašai su darbuotojais

 

* – Pasirinktiniai pagrindiniai duomenys.

** – Galima importuoti tik per lauko registrą.

1.7
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Kategorijos „Klientai“, „Ūkiai“ ir „Laukai“ yra susiję hierarchiškai. Tai reiškia, kad įmonę visada turite 
priskirti klientui, lauką – įmonei arba klientui, ir t. t.

Taip sukursite naujus pagrindinius duomenis terminale:

1.  – atverkite programą „ISOBUS-TC“.

2. Bakstelėkite mygtuką su pagrindiniais duomenimis, kuriuos norite keisti.
 ⇨ Pasirodo sąrašas su jau esančiais pasirinkto tipo duomenimis.
 ⇨ Dešinėje pusėje pasirodo funkciniai simboliai, kurie Jums rodo, ką galite redaguoti.

3. Bakstelėkite funkcinį simbolį su pliusu, kad sukurtumėte naują duomenų rinkinį.

4. Bakstelėkite funkcinį simbolį su pieštuku, kad redaguotumėte duomenų rinkinį.

5.  – po redagavimo užverkite langą.

 ⇨ Jūsų bus paklausta, ar norite įrašyti pakeitimus.

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

1. Bakstelėkite papildomą langą su kita programa.
 ⇨ „ISOBUS-TC“ pasirodo papildomame lange.
 ⇨ Jei yra paleista ISO-XML užduotis, ten pasirodo skaitikliai.

ISOBUS-TC konfigūravimas
1.  – atverkite programą „ISOBUS-TC“.

2. Bakstelėkite „Nuostatai“.
 ⇨ Pasirodo langas „Nuostatai“.

3. Dvigubai bakstelėkite parametrą, kurį norite konfigūruoti. Parametrų paaiškinimą rasite toliau.
 ⇨ Pasirodo pasirinkimo sąrašas arba klaviatūra.

4. Įveskite pageidaujamą vertę.

Tolesniuose puslapiuose Jūs rasite visų Jums reikalingų parametrų paaiškinimą.

Parametras „farmpilot“
Šis parametras rodo ryšio su portalu „farmpilot“ būseną.

Parametras „Dirbti su ISO XML?“
Žr. skyrių: ISO XML užduočių vykdymo aktyvinimas [➙ 6]

Veiksmai

1.8

Veiksmai

1.9
Veiksmai

Parametrai
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Parametras „Sąrašo rūšiavimas“
Šiuo parametru Jūs galite nustatyti, kaip turi būti rūšiuojami pagrindiniai duomenys.

Parametras „Funkcijos egzempliorius“
Šį parametrą naudokite tada, kai programą „ISOBUS-TC“ norite priskirti tam tikram „Function 
instance“.

Parametras „Supaprastintas numatytųjų verčių priskyrimas“
Jei užduotis kuriate tik lauko registre, šį parametrą galite pasyvinti.

Jei Jūs naujas užduotis kuriate tiesiai terminale, kiekvienoje naujoje užduotyje Jūs turite tiksliai 
įvesti, kiek norite skleisti (numatytąją vertę). Jei padargas turi keletą bakų, Jūs taip pat turite įvesti 
numatytąją vertę kiekvienam bakui atskirai. Šis parametras yra skirtas supaprastinti darbą su tokiais 
padargais.

Jei naudojate tą patį padargą keliuose laukuose iš eilės, aktyvinkite šį parametrą.

Tuomet, kuriant užduotį, automatiškai iš ankstesnės užduoties yra perimamos šios vertės:
 ▪ Numatytoji vertė
 ▪ Produktas
 ▪ Padargo elementas
 ▪ Pripildymas/ištuštinimas

Parametras „Supaprastintas padargų išdėstymas“
Jei šis parametras yra aktyvintas, terminalas įrašo padargų išdėstymus [➙ 26]

Kiekvieną kartą, kai prie ISOBUS yra prijungiami padargų darbo kompiuteriai, terminalas tikrina, ar 
Jūs jau dirbote su šiais padargais. Jei taip, terminalas Jūsų paklausia, ar reikia įkelti įrašytą padargų 
išdėstymą.

 

Pašalina visus įrašytus padargų išdėstymus

 

Parametras „Ar įrašyti užbaigtas užduotis kaip failą?“
Šiuo parametru Jūs galite nustatyti, ar per kiekvieną užduoties sustabdymą turi būti sukuriamas 
tekstinis failas su darbo rezultatais. Daugiau šia tema skyriuje: Tekstinio failo naudojimas [➙ 32]
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Glaustosios instrukcijos

Glaustoji instrukcija lauko registrų naudotojams
 þ Jūs turite USB atmintinę su ISO-XML užduotimi, kurią sukūrėte su lauko registru. Užduotį 

sukūrėte pasitelkę mašinos duomenis, kuriuos Jūs prieš tai perkėlėte iš terminalo. [➙ 17]

 þ Parametrą „Dirbti su ISO XML?“ Jūs nustatėte į būseną „Taip“. [➙ 6]

1. Įkiškite USB atmintinę su užduotimi į terminalą.

2.  – atverkite programą „ISOBUS-TC“.

 ⇨ Aplankas „Taskdata“ yra perkeliamas iš USB atmintinės į SD kortelę.

3. Bakstelėkite „Užduotys“.

4. Bakstelėkite užduotį, kurią norite vykdyti.
 ⇨ Pasirodo užduoties duomenys.

5.  – paleiskite užduotį.

 ⇨ Užduotis paleidžiama.
 ⇨ Prie terminalo prijungti ISOBUS darbo kompiuteriai automatiškai įtraukiami į užduotį.
 ⇨ Numatytosios vertės yra perduodamos į ISOBUS darbo kompiuterį.
 ⇨ Lauko ribos, programos žemėlapiai ir kiti lauko duomenys perkeliami į „TRACK-Leader“.

Glaustoji instrukcija naudotojams be lauko registro
Jei dirbate be lauko registro, pagrindinius duomenis, tokius kaip laukų pavadinimai ar klientų 
pavardės, turite prižiūrėti tiesiai terminale. 

 þ Parametrą „Dirbti su ISO XML?“ Jūs nustatėte į būseną „Taip“. [➙ 6]

1.  – atverkite programą „ISOBUS-TC“.

2. Bakstelėkite „Nuostatai“.

3.  – sukurkite aplanką „Taskdata“.

4.  – užverkite langą.

5. Bakstelėkite „Užduotys“.

6. Bakstelėkite , kad sukurtumėte naują užduotį.

 ⇨ Pasirodo užduoties duomenų įvesties forma.

2

2.1
Veiksmai

2.2

Veiksmai
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7. Užpildykite formą. [➙ 10]. Formą galite palikti ir neužpildytą, ir dirbti su tuščia užduotimi. Tai 
yra prasminga tada, kai Jūs neprivalote dokumentuoti darbų, bet turite paleisti užduotį, kad 
paleistumėte navigaciją „TRACK-Leader“.

8.  – įrašykite užduotį.

 ⇨ Pasirodo šis pranešimas: „Ar norite įrašyti pakeitimus?“

9. Kad patvirtintumėte, bakstelėkite „Taip“.

10.  – paleiskite užduotį.

 ⇨ Užduotis paleidžiama.
 ⇨ Prie terminalo prijungti ISOBUS darbo kompiuteriai automatiškai įtraukiami į užduotį.
 ⇨ Numatytosios vertės yra perduodamos į ISOBUS darbo kompiuterį.
 ⇨ Lauko ribos, programos žemėlapiai ir kiti lauko duomenys perkeliami į „TRACK-Leader“.

11. Apdirbkite lauką. Jūs galite atverti kitą programą. „ISOBUS-TC“ toliau perduoda visą informaciją 
fone.

12. Po darbo vėl atverkite programą „ISOBUS-TC“.
 ⇨ Pasirodo langas su aktyvia užduotimi. Jei ne, bakstelėkite pradiniame lange „Esama 

užduotis“.

13.  – baikite užduotį.
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1 žingsnis: Duomenų laikmenos parengimas
Prieš darbą Jūs turite parengti Jūsų terminale naudojamą duomenų laikmeną.

Veiksmų eiga yra kitokia, priklausomai nuo to, kaip Jūs dirbate. Skaitykite daugiau viename iš šių 
skyrių:
 ▪ Duomenų laikmenos parengimas darbams be lauko registro
 ▪ Duomenų laikmenos parengimas darbams su lauko registru
 ▪ Duomenų laikmenos parengimas dėl „farmpilot“

Duomenų laikmenos parengimas darbams be lauko registro
Jei dirbate be lauko registro, pirmučiausia turite duomenų laikmenoje sukurti aplanką „Taskdata“. [➙ 
19]. Po to galite sukurti naują užduotį. [➙ 20]

Duomenų laikmenos parengimas darbams su lauko registru
Jei dirbate su lauko registru, pirmiausia turite atlikti šiuos žingsnius:

1. SD kortelėje sukurkite aplanką „Taskdata“. [➙ 19]

2. Sukurkite ir paleiskite tuščią užduotį. Tokiu būdu yra įrašoma visa susijusi informacija iš ISOBUS 
darbo kompiuterio, kad perkelti ją į lauko registrą. [➙ 17]

3. Lauko registre sukurkite užduotį.

4. Įrašykite užduotį iš lauko registro į USB atmintinę.

5. Įkiškite USB atmintinę į terminalą.

Padargo nuostatų eksportavimas lauko registrui
Prieš tai, kai Jūs su lauko registru galėsite planuoti užduotis ISOBUS darbo kompiuteriams, lauko 
registras turi sužinoti esamą padargo aprašymą. Jam, pavyzdžiui, priklauso: padargo geometrija, ID 
numeris, darbinis plotis, talpa.

Kad perkeltumėte šiuos duomenis į lauko registrą, terminale turite sukurti tuščią užduotį. „ISOBUS-
TC“ įrašo visą padargo aprašymą į taskdata.xml su užduotimi. Tada šią užduotį turite atverti su lauko 
registru.

Šį žingsnį Jūs turite atlikti šiais atvejais:
 ▪ Prieš planuodami pirmąją užduotį.
 ▪ Jei darbo kompiuteryje keičiate pasirinktus padargo parametrus. Jiems, be kitų, priklauso: 

darbinis plotis, geometrija arba purkštukų skaičius. Jei programa atpažins, kad padargo 
aprašymas užduotyje yra kitoks, nei darbo kompiuteryje, tuomet užduoties paleisti nepavyks.

Šiame žingsnyje visi parametrai, kurie yra įrašyti prijungtame darbo kompiuteryje, yra įrašomi į XML 
failą. Šiems duomenims yra suteiktas unikalus ID numeris.

Šį žingsnį Jūs turite vieną kartą kartoti kiekvienam su ISOBUS suderinamam padargui.

3

3.1

3.2

3.2.1

Kada atlikti?

Veikimo principas
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NUORODA
Jei planuojate užduotį padargui, tuomet turite užtikrinti, kad padargo savybės lauko registre sutaptų 
su padargo sąranka ISOBUS darbo kompiuteryje. Jei skiriasi parametrai, tokie kaip darbinis plotis, 
geometrija, bakų skaičius, darbiniai duomenys yra priskiriami „ISOBUS-TC“ naujai sukurtam 
padargui. Nors Jūs tada galite toliau dirbti, visgi skaitiklius vėliau turėsite koreguoti lauko registre.

◦ Jei naudojate padargą su skirtingais darbiniais pločiais ar geometrijomis, kiekvienai sąrankai 
sukurkite atskirą profilį lauko registre.

 þ Jūs prijungėte terminalą prie padargo, kurį norite įtraukti į pagrindinius duomenis, darbo 
kompiuterio.

 þ Jūs sukonfigūravote darbo kompiuterį.

1. Įkiškite tuščią USB atmintinę į terminalą.

2. Sukurkite aplanką „Taskdata“. [➙ 19]

3. Sukurkite naują užduotį. Šioje užduotyje Jums nereikia įvesti jokių užduoties duomenų. [➙ 15]

4. Paleiskite užduotį.

5. Bakstelėkite vieną iš papildomų langų.
 ⇨ Programa „ISOBUS-TC“ pasirodo papildomame lange.

6. Palaukite, kol lange pasirodys ir skaitikliai.

7. Bakstelėkite skaitiklius.
 ⇨ Programa „ISOBUS-TC“ pasirodo pagrindiniame lange.

8.  – baikite užduotį.

9.  – užverkite langą.

10.  – užverkite langą.

11.  – atjunkite USB atmintinę.

12. Jūs perkėlėte padargo parametrus į USB atmintinę. Duomenys yra faile Taskdata.xml.

13. Įkelkite užduotį arba failą Taskdata.xml su savo lauko registru.

Veiksmai

18 19



III   ISOBUS-TCIII   ISOBUS-TC

III - III -

Duomenų laikmenos parengimas dėl „farmpilot“
Duomenis Jūs gaunate iš portalo, kai duomenis Jums siunčia tvarkytojas. Tvarkytojas duomenis 
visada siunčia kaip užduočių rinkinius, kuriuos sudaro viena ar daugiau užduočių.

Taip Jūs gaunate užduočių rinkinį iš tvarkytojo:

 þ Terminalas yra sujungtas su „farmpilot“.

 þ Terminale įkišta SD kortelė.

1. NUORODA! SD kortelėje negali būti aplanko „TASKDATA“. Jei aplankas vis dėlto yra, esamus 
duomenis turite perkelti į USB atmintinę. Tuo tikslu bakstelėkite „Atjungti“.

2.  – per pasirinkimo meniu atverkite programą „ISOBUS-TC“.

 ⇨ Vos tik Jums yra atsiunčiama užduotis, pradiniame lange pasirodo pranešimas: „Yra nauji 
užduoties duomenys“.

3. Bakstelėkite „GERAI“.
 ⇨ Pasirodo pradinis langas.

4. Bakstelėkite „Atsisiųsti“.
 ⇨ Užduotys yra atsiunčiamos.

Aplanko „Taskdata“ sukūrimas
Aplankas „Taskdata“ atlieka visų su „ISOBUS-TC“ susijusių failų saugojimo vietos funkciją:
 ▪ Failas su visomis užduotimis ir pagrindiniais duomenimis: taskdata.xml
 ▪ Programos žemėlapiai: bin failai

Jei į terminalą įkišate tuščią USB atmintinę, aplanką galite sukurti tiesiai terminale.

1.  – per pasirinkimo meniu atverkite programą „ISOBUS-TC“.

2. Bakstelėkite „Nuostatai“.

3.  – sukurkite aplanką „Taskdata“. Jei šis funkcinis simbolis nepasirodo, tai reiškia, kad 

SD kortelėje jau yra aplankas.
 ⇨ Pasirodo šis pranešimas: „Aplankas buvo sukurtas“

4. Patvirtinkite.

 ⇨ Pradiniame lange pasirodo šis funkcinis simbolis: .

3.3

Veiksmai

3.4

Veiksmai
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2 žingsnis: Užduoties sukūrimas
Jei paruošėte duomenų laikmeną, dabar turite sukurti naują užduotį.

Jei Jūs naudojate „farmpilot“, terminale Jūs negalite kurti užduočių. Vietoj to turite palaukti, kol 
gausite užduotį iš tvarkytojo.

Taip Jūs sukursite naują užduotį:

1.  – per pasirinkimo meniu atverkite programą „ISOBUS-TC“.

2. Bakstelėkite „Užduotys“.
 ⇨ Pasirodo langas „Užduotys“.

3. Dabar Jūs turite dvi galimybes:

4. Galimybė a:  – sukurkite naują užduotį.

 ⇨ Ekrane pasirodo keletas užduoties parametrų.
 ⇨ Naujajai užduočiai terminalas suteikė pavadinimą iš esamos datos ir laiko. 

5. Galimybė b:  – nukopijuokite užduotį. Į nukopijuotą užduotį galite perimti visus 

originalios užduoties duomenis, arba juos pakeisti ir tada vykdyti kaip naują užduotį.
 ⇨ Naujoji užduotis įtraukiama į sąrašą ir pažymima žvaigždute kaip kopija.

 ⇨ Jūs sukūrėte naują užduotį.

Dabar Jūs turite šias galimybes:
 ▪ Jūs galite užduotį užpildyti užduoties duomenimis. [➙ 21]
 ▪ Jūs galite paleisti užduotį. [➙ 24]
 ▪ Jūs galite įrašyti užduotį. [➙ 23]

4

Veiksmai
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3 žingsnis: Užduoties duomenų įvedimas ir įrašymas
Užduoties duomenys yra tikslios užduoties savybės, kurias galite apibendrinti formoje. Tokiu būdu Jūs 
galite kiekvieną užduotį tiksliau aprašyti ir taip tiksliai dokumentuoti, ką ir kam Jūs darote, ir kaip tuo 
metu turi elgtis prijungti ISOBUS darbo kompiuteriai.

Taigi, užduoties duomenys, viena vertus, yra skirti pagerinti savąjį dokumentavimą. Kita vertus, jie 
yra skirti dalyvaujantiems ISOBUS darbo kompiuteriams ir programoms teikti išankstinius nuostatus 
darbui.

Yra dviejų tipų užduoties duomenys:
 ▪ Statiniai užduoties duomenys – šie užduoties duomenys yra vieną kartą sukuriami lauko registre 

arba terminalo duomenų laikmenoje ir nebėra keičiami. Tai yra duomenys, tokie kaip klientų 
pavardės, adresai, laukai. Jie užduočiai yra priskiriami vieną kartą, ir jų po užduoties paleidimo 
keisti nebegalima.

 ▪ Dinaminiai užduoties duomenys – šie užduoties duomenys darbo metu gali keistis. Jie iš dalies 
yra nustatomi automatiškai (prijungti padargai, skaitikliai, padargų išdėstymas) arba įvedami 
operatoriaus (užduoties fazė, darbuotojas).

Toliau pateikiamoje lentelėje Jums yra nurodoma, kada kuriuos užduoties duomenis Jūs galite keisti.

Laiko momentas, kuriuo yra galimas keitimas
 

Parametrai Užduotis yra nauja ir 
dar nebuvo įrašyta

Užduotis jau buvo 
įrašyta

Užduotis yra paleista

Identifikatorius + - -

Klientas + - -

Ūkis + - -

Laukas + - -

Padargai + + +

Numatytosios vertės + + +

Atsakingas asmuo + - -

Darbuotojai + + +

Darbo procesas + - -

Pripildymas/ištuštinimas - - +

Skaitikliai - - +

Padargų išdėstymas - + +

Jutikliai - + +
 

Tolesniuose skyriuose Jūs sužinosite, kaip pakeisti užduoties duomenis dar nepaleistose užduotyse.

Kai tik paleisite užduotį, skaitykite skyrių: 5 žingsnis: Programos „ISOBUS-TC“ naudojimas darbo 
metu [➙ 25]

5

20 21



III   ISOBUS-TCIII   ISOBUS-TC

III - III -

Užduoties duomenų įvedimas naujoje užduotyje
 þ Jūs sukūrėte naują užduotį, bet jos dar neįrašėte.

 þ Užduoties duomenų langas yra atvertas: 

1. Bakstelėkite „Identifikatorius“.
 ⇨ Pasirodo klaviatūra.
 ⇨ Jei nematote laukelio „Identifikatorius“, tai gali būti dėl to, kad užduotis jau buvo kartą įrašyta.

2. Pavadinkite užduotį.

3. Patvirtinkite.

4. Jei norite dokumentuoti, ką kuriame lauke ir kam darote, bakstelėkite vieną iš šių kategorijų: 
klientas, ūkis, laukas. Tačiau Jūs neprivalote to daryti.
 ⇨ Pasirodo sąrašas su pagrindiniuose duomenyse sukurtais klientais, ūkiais ir laukais.
 ⇨ Jei sąrašas yra tuščias, tai reiškia, kad pagrindiniai duomenys yra tušti. Šiuo atveju 

skaitykite šį skyrių: ISO XML pagrindinių duomenų priežiūra [➙ 11]

5. Pasirinkite iš sąrašo duomenis, tinkančius Jūsų užduočiai.

6. Šiame žingsnyje nepaisykite kategorijų „Padargai“, „Numatytosios vertės“ ir „Darbo procesas“. 
Per užduoties paleidimą terminalas atpažįsta automatiškai, kurie padargai yra prijungti. Tuomet 
galite įvesti ir numatytąsias vertes.

7.  – užverkite formą.

 ⇨ Pasirodo šis pranešimas: „Ar norite įrašyti pakeitimus?“

8. Patvirtinkite.

 ⇨ Jūs įvedėte užduoties duomenis ir įrašėte užduotį.

Užduoties duomenų rodymas
Neturi jokios reikšmės, ar užduotį sukūrėte terminale, ar lauko registre. Išsamią informaciją Jūs galite 
visada peržiūrėti.

Taip peržiūrėsite daugiau informacijos apie užduoties duomenis:

 þ Užduoties duomenų langas yra atvertas.

 þ Užduotis jau buvo įrašyta.

5.1
Veiksmai

5.2

Veiksmai
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1. Trumpai bakstelėkite eilutę su užduoties duomenimis: klientas, ūkis, laukas, darbuotojai. Tuo 
tikslu eilutė turi turėti duomenis.
 ⇨ Pasirodo forma su išsamia informacija.

Statinių užduoties duomenų keitimas
Šiame skyriuje Jūs sužinosite, kaip pakeisti statinius užduoties duomenis įrašytoje, bet dar 
nepaleistoje užduotyje. Pavyzdžiui, užduoties kopijos.

 þ Langas „Užduotys“ yra atvertas.

1. Bakstelėkite esamą užduotį.
 ⇨ Pasirodo langas su užduoties duomenimis.
 ⇨ Galimybė a: jei užduotis dar niekada nebuvo paleista, šone pasirodo šis funkcinis 

simbolis .

 ⇨ Galimybė b: ties jau paleistomis užduotimis simbolis nepasirodo.

2. Bakstelėkite simbolį , kad redaguotumėte užduoties duomenis.

3. Jau paleistose užduotyse bakstelėkite paryškintai užrašytus dinaminius užduoties duomenis, kad 
juos pakeistumėte.

Užduoties duomenų įrašymas
 þ Jūs sukūrėte naują užduotį ir įvedėte užduoties duomenis.

1.  – užverkite langą.

 ⇨ Pasirodo šis pranešimas: „Ar norite įrašyti pakeitimus?“

2. Patvirtinkite.

5.3

Veiksmai

5.4
Veiksmai
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4 žingsnis: Užduoties paleidimas
Jūs galite paleisti bet kurią užduotį, nepriklausomai nuo jos būsenos.

1.  – atverkite programą „ISOBUS-TC“.

2. Bakstelėkite „Užduotys“.

3. Bakstelėkite užduotį, kurią norite paleisti.

4.  – paleiskite užduotį.

 ⇨ Užduoties simbolis pakeičia savo spalvą.

 ⇨ Jūs paleidote užduotį.

Dabar Jūs turite šias galimybes:
 ▪ Jūs galite pasirinkti padargus, kurie dalyvauja. [➙ 26]
 ▪ Jūs galite pasirinkti darbuotojus. [➙ 28]
 ▪ Jūs galite sustoti dirbti ir sustabdyti užduotį. [➙ 31]

6
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5 žingsnis: Programos „ISOBUS-TC“ naudojimas darbo metu

Numatytųjų verčių įvedimas
Jei Jūs ISOBUS darbo kompiuteriui norite nustatyti numatytąją vertę, tai galite padaryti užduotimi. 
Numatytoji vertė pasako ISOBUS darbo kompiuteriui, kiek turi skleisti padargo dozavimo sistemos.

Jūs šiuo atveju turite šias galimybes:
 ▪ Jūs galite numatytąją vertę įvesti užduoties laukelyje „Numatytosios vertės“. Ši vertė yra 

perduodama į ISOBUS darbo kompiuterį, todėl darbo kompiuteris iki užduoties pabaigos dirba 
pagal šį išankstinį nuostatą.

 ▪ Padarguose su daugiau kaip viena dozavimo sistema Jūs galite kiekvienai dozavimo sistemai 
įvesti numatytąją vertę.

 ▪ Jūs galite lauko registre prie užduoties pridėti programos žemėlapį, ir tada užduotį terminale 
paleisti. Šiuo atveju atkreipkite dėmesį į tai:

 – Terminalas siunčia tik tas numatytąsias vertes į darbo kompiuterį, kurios yra pageidaujamos 
esamoje GPS padėtyje.

 – Jei Jūs dirbate su programos žemėlapiais, ties parametru „Numatytosios vertės“ pasirodo tik 
vidutinė numatytoji vertė. Atskirų programos žemėlapio numatytųjų verčių keisti Jūs negalite.

 – Jei tai leidžia ISOBUS darbo kompiuteris, galite įrašyti iki keturių programos žemėlapių. 
Tuomet kiekvienas programos žemėlapis turi numatytąsias vertes padargo dozavimo 
sistemai.

 þ Užduotis yra paleista.

1. Bakstelėkite „Numatytosios vertės“.

2. Bakstelėkite: 

 ⇨ Pasirodo langas „Numatytoji vertė“.

3. Laukelyje „Kiekis“ įveskite numatytąją vertę.

4. Laukelyje „Vienetai“ pasirinkite vienetus, kuriais įvedėte kiekį. Tai turi būti vienetai, su kuriais 
galėtų dirbti darbo kompiuterio dozavimo sistema.

5. Laukelyje „Padargo elementas“ pasirinkite, kuriai dozavimo sistemai arba kuriam bakui turi 
būti perduodama numatytoji vertė. Ši įvestis yra pasirinktinė ir galima tik tada, kai ISOBUS 
darbo kompiuteris teikia tokią galimybę. Jei padargas turi keletą dozavimo sistemų, kiekvienai 
dozavimo sistemai galite įvesti numatytąją vertę. Jei nepasirinksite dozavimo sistemos, 
numatytoji vertė bus perduota visoms dozavimo sistemoms.

6. Laukelyje „Produktas“ pasirinkite, ką norite skleisti. Ši įvestis yra pasirinktinė ir galima tik tuo 
atveju, jei Jūs prieš tai pagrindiniuose duomenyse sukūrėte sąrašą su produktais arba perėmėte 
jį iš programos žemėlapio.

7. Jei norite tiksliau apibrėžti, iš kokių komponentų sudarytas „Produktas“, bakstelėkite .

7
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8.  – įrašykite duomenis.

 ⇨ Pasirodo langas „Numatytosios vertės“.

9. Jei Jūsų padargas turi keletą dozavimo sistemų, dabar galite pridėti papildomas numatytąsias 
vertes.

Padargų pridėjimas
Jei norite, prie užduoties galite pridėti visus padargus, kuriuos naudojate užduoties vykdymui. Tokiu 
būdu Jūs galite tiksliai apskaityti, kuriuo laiku ir per kuriuos darbus Jūs naudojote padargus.

Visada automatiškai yra pridedami šie padargai:
 ▪ „Tractor-ECU“ – tai yra terminale įdiegta programa „Tractor-ECU“. „Tractor-ECU“ Jums reikia 

tam, kad galėtumėte perkelti traktoriaus geometriją į „TRACK-Leader“.
 ▪ Prijungti ISOBUS darbo kompiuteriai – terminalas automatiškai atpažįsta, kuris darbo 

kompiuteris yra prijungtas.

Taip Jūs pridėsite padargą:

 þ Pagrindiniuose duomenyse yra duomenų rinkiniai su padargais, arba yra prijungti ISOBUS darbo 
kompiuteriai.

 þ Yra paleista užduotis.

1. Atverkite esamą užduotį.

2. Bakstelėkite „Padargai“.

3.  – pridėkite padargą iš pagrindinių duomenų.

Padargų išdėstymo konfigūravimas
Padargų išdėstymas rodo, iš kurių ISOBUS darbo kompiuterių terminalas įkelia prijungtų žemės 
ūkio padargų geometrijas. Geometrijos reikia tam, kad pagal GPS signalą apskaičiuoti visų padargo 
elementų padėtį. Tik taip yra įmanomas tikslus lygiagretusis kreipimas ir dalinių pločių perjungimas.

Padargus reikia išdėstyti važiavimo krypties atžvilgiu iš priekio į galą

7.2
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Traktoriaus darbo kompiuterio simbolis. 
Šiuo atveju tai yra terminalo „Tractor-ECU“ 
programa.

ISOBUS darbo kompiuterio ISO numeris

Yra ryšys tarp „Tractor-ECU“ ir „ME_ISO_
purkštuvo“.

 – sujungti padargai.

Darbo kompiuterio pavadinimas

ISOBUS darbo kompiuterio „ME_ISO_
purkštuvas“ simbolis

Ne visi sąraše esantys padargai turi būti 
sujungti. Darbo kompiuterius, kurie neturi 
susijusių geometrijos duomenų, galima 
atjungti. Paveiksle buvo atjungtas darbo 
kompiuteris „Tractor“, kadangi traktoriaus 
geometrija turi būti perimama iš terminalo 
„Tractor-ECU“ programos.

 – atjungti padargai.

 

Taip Jūs sukonfigūruosite padargų išdėstymą, jei naudojate programą „ISOBUS-TC“:

 þ Visi ISOBUS darbo kompiuteriai, kurių reikia užduočiai, yra prijungti.

 þ Užduotis yra paleista.

1.  – atverkite programą „ISOBUS-TC“.

2. Bakstelėkite „Esama užduotis“.
 ⇨ Pasirodo langas „Užduotis“.

3. Bakstelėkite „Padargų išdėstymas“.
 ⇨ Jūs atvėrėte langą su padargų išdėstymu.
 ⇨ Pasirodo sąrašas su visais prie ISOBUS prijungtais padargais. Tarp padargų pasirodo jų 

jungtys.

4. Bakstelėkite įrašą viršutinėje eilutėje, kad pasirinktumėte pirmąjį padargą. Jei naudojate ME 
terminalą, prie kurio yra prijungtas GPS imtuvas, viršutinėje eilutėje nustatykite programą 
„Tractor-ECU“. Jei geometriją turi kitas terminalas arba traktoriaus darbo kompiuteris, tai galite 
nustatyti.

5. Antroje vietoje turėtų pasirodyti žemės ūkio padargas, kuris yra prijungtas prie ME terminalo. 
Bakstelėkite eilutę su antruoju padargu ir pasirinkite vieną.

6. Tarp abiejų padargų Jūs dar tik turite pasirinkti tinkamą jungtį. Bakstelėkite eilutę tarp dviejų 
padargų ir pasirinkite kiekvienam padargui tinkamą jungtį.

7.  – užverkite langą, kad įrašytumėte įvestis.

Paprastose sistemose terminalas padargų išdėstymą gali nustatyti automatiškai. Ypač tada, kai ME 
terminalas vienintelis turi traktoriaus geometriją.

Šiais atvejais visgi gali prireikti padargų išdėstymą nustatyti rankiniu būdu:
 ▪ Jei traktoriaus kabinoje yra sumontuotas traktoriaus darbo kompiuteris („Tractor-ECU“), kuriame 

yra įrašyta traktoriaus geometrija. Šiuo atveju Jūs turite nuspręsti, kuri „Tractor-ECU“ padargų 
išdėstyme bus sujungiama su kitais padargais: ME terminalo programa, ar darbo kompiuterio.

Veiksmai
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 ▪ Jei sistema negali pati išdėstyti ISOBUS darbo kompiuterių. Pavyzdžiui, kai traktorius velka 
daugiau kaip vieną žemės ūkio padargą (pvz.: srutovežį ir sėjamąją).

 ▪ Jei yra pertraukiamas ryšys su ISOBUS darbo kompiuteriu tuo metu, kai yra paleista ISO-XML 
užduotis. Daugeliu atvejų padargų išdėstymas yra nustatomas teisingai, kai tik vėl prijungiate 
ISOBUS darbo kompiuterį.

 ▪ Jei per terminalo paleidimą pasirodo šis gedimo pranešimas: „Padargų išdėstymas nepilnas.“
 ▪ Jei per navigacijos paleidimą „TRACK-Leader“ pasirodo šis gedimo pranešimas: „Padargo 

duomenys dar yra įkeliami.“ Padargų išdėstymo nustatymas galėtų pašalinti problemą.

Darbuotojų darbo trukmės registravimas
Jei užduočiai priskyrėte darbuotojus, per užduoties paleidimą bus iš karto kartu skaičiuojama jų 
darbo trukmė. Darbo metu Jūs galite darbo trukmės registravimą sustabdyti, paleisti ir pridėti naujus 
darbuotojus.

Šią funkciją naudokite tada, kai norite dokumentuoti, kas atliko darbus.

Taip Jūs baigsite darbo trukmės registravimą:

 þ Yra paleista užduotis.

1. Atverkite esamą užduotį.

2. Bakstelėkite „Darbuotojai“.
 ⇨ Pasirodo paskirtų darbuotojų sąrašas.

3. Bakstelėkite pavardę darbuotojo, kuris baigia darbą.
 ⇨ Pasirodo langas su darbuotojo darbo trukmės registravimu.

4.  – baikite darbo trukmės registravimą.

 ⇨ Darbo trukmė neberegistruojama.

Taip Jūs pridėsite naują darbuotoją:

 þ Yra paleista užduotis.

1. Atverkite esamą užduotį.

2. Bakstelėkite „Darbuotojai“.
 ⇨ Pasirodo paskirtų darbuotojų sąrašas.

3.  – bakstelėkite funkcinį simbolį, kad pridėtumėte naują darbuotoją.
 ⇨ Pasirodo sąrašas su esamų darbuotojų pavardėmis.

4. Bakstelėkite pavardę.

5. Patvirtinkite.
 ⇨ Darbuotojas įtraukiamas į užduotį.

 ⇨ Darbo trukmė yra registruojama.

Užduoties vykdymo fazės pasirinkimas
Nustatant užduoties vykdymo fazę, galima tiksliau apskaityti užduotis.

7.4
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Yra šios fazės:
 ▪ Atvažiavimas
 ▪ Pasirengimas
 ▪ Darbo trukmė
 ▪ Pertrauka
 ▪ Remonto trukmė
 ▪ Perkrovimo trukmė

 þ Yra paleista užduotis.

1. Atverkite esamą užduotį.

2. Bakstelėkite „Darbo trukmė“. (Vėliau ši eilutė bus pavadinta pagal pasirinktą fazę.)
 ⇨ Pasirodo langas, kuriame Jūs matote ligšiolinę darbų eigą.

3.  – pridėkite naują fazę.

 ⇨ Pasirodo sąrašas su galimomis fazėmis.

4. Pasirinkite, ką tuo metu darote.

5. Patvirtinkite.
 ⇨ Naujoji fazė pasirodo apžvalgoje.
 ⇨ Esama fazė visada pasirodo pačiam viršuje.
 ⇨ Kiekvienai fazei yra rodoma trukmių suma šioje fazėje ir paskutinio paleidimo laikas.
 ⇨ Per užduoties paleidimą visada yra aktyvinta fazė „Darbo trukmė“.

ISOBUS darbo kompiuterių skaitikliai
Standartas ISO 11783 apibrėžia kai kuriuos skaitiklių tipus, kuriuos ISOBUS darbo kompiuteriai gali 
perduoti į „ISOBUS-TC“. Skaitiklių tekstai nėra visų gamintojų ir darbo kompiuterių vienodi.

Nustatytos vertės dažniausiai yra perduodamos dešimtainiais matavimo vienetais. „ISOBUS-
TC“ nieko netaiso. Tai, pavyzdžiui, reiškia, kad 0.33 valandų darbo trukmė atitinka 20 minučių. 
Skaičiuojama visada nuo užduoties pradžios iki užduoties pabaigos.

 

Skaitiklio tipas Vienetai Pastabos

Išskleistas kiekis iš viso l, kg, vnt.

Bendrasis derlingumas l, kg, vnt.

Apdirbtas plotas ha, m2

Nuvažiuotas atstumas darbinėje 
padėtyje

km, m, mm Tai dažniausiai yra apdirbtas 
atstumas.

Nuvažiuotas atstumas ne 
darbinėje padėtyje

km, m, mm

Trukmė darbinėje padėtyje valandos, minutės, sekundės

Trukmė ne darbinėje padėtyje valandos, minutės, sekundės
 

Jūs pamatysite skaitiklius, jei programą „ISOBUS-TC“ perkelsite į papildomą terminalo langą.

Taip Jūs sukonfigūruosite skaitiklius:

 þ Yra paleista užduotis.
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1. Bakstelėkite „Esama užduotis“.

2. Bakstelėkite „Skaitikliai“.
 ⇨ Pasirodo sąrašas su prijungtais ISOBUS darbo kompiuteriais, kurie dalyvauja užduotyje.
 ⇨ Po kiekvienu darbo kompiuteriu, kuris pasirodo, Jūs galite pasirinkti, kurie skaitikliai 

turi būti rodomi papildomame lange. Kadangi visi skaitikliai į langą netelpa, gerai 
pasirinkite. Nepasirinkti skaitikliai nors ir nėra rodomi papildomame lange, bet vis tiek yra 
dokumentuojami.

Pripildymo ir ištuštinimo dokumentavimas
Programa „ISOBUS-TC“ Jūs galite dokumentuoti pripildymus ir ištuštinimus.

Tačiau šia informacija tarp ISOBUS darbo kompiuterio ir programos nesikeičiama.

Dokumentuotas vertes Jūs galite analizuoti portale „farmpilot“.

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

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

Taip Jūs dokumentuosite pripildymus ir ištuštinimus, jei dirbsite be ISOBUS darbo kompiuterio:

 þ Yra paleista užduotis.

1. Bakstelėkite „Esama užduotis“.

2. Bakstelėkite „Pripildymas/ištuštinimas“.

3.  – pridėkite naują procesą.

 ⇨ Pasirodo sąrašas.

4. Bakstelėkite įrašą „- - -“.

5.  – patvirtinkite.

 ⇨ Pasirodo langas „Pripildymas/ištuštinimas“.

6. Užpildykite laukelius.

7.  – įrašykite įvestį.

 ⇨ Pasirodo šis pranešimas: „Ar norite įrašyti pakeitimus?“

8. Patvirtinkite.

7.7
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2 pavyzdys
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6 žingsnis: Darbo sustabdymas
Jūs galite kiekvienu momentu sustabdyti užduotį. Jūs turite patys nuspręsti, ar ši užduotis buvo 
įvykdyta iki galo, ar turi būti vykdoma toliau.

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

Užduoties sustabdymas
Jei sustabdysite užduotį, „farmpilot“ užduotį laikys įvykdyta iki galo.

Todėl užduotis turėtumėte sustabdyti tik tada, kai jos yra baigtos.

 þ Yra paleista užduotis.

1. Bakstelėkite „Esama užduotis“.

2.  – sustabdykite užduotį.

 ⇨ Lange „Užduotys“ užduotis pažymima raudonai.

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

Užduotis pristabdoma tik tuo atveju, jei paleidžiate kitą užduotį.

8
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7 žingsnis: Dokumentavimo užbaigimas
Jei įvykdėte užduotį arba užduočių rinkinį, tuomet galite rezultatus eksportuoti.

Šiuo atveju Jūs turite šias galimybes:
 ▪ Užduočių perkėlimas USB atmintine į lauko registrą
 ▪ Jūs galite darbo rezultatus kaip tekstinį failą perkelti į kompiuterį.
 ▪ Jūs galite rezultatus išspausdinti.

Užduočių perkėlimas USB atmintine
 þ Jūs baigėte visas užduotis.

 þ Visos užduotys užduočių sąraše yra pažymėtos raudonai.

 þ Terminale įkišta USB atmintinė.

1. Atverkite programos „ISOBUS-TC“ pradinį langą.

2.  – bakstelėkite „Atjungti“.

3. Pašalinkite USB atmintinę.

4. Prijunkite USB atmintinę prie kompiuterio.

5. Dabar Jūs galite importuoti ir redaguoti failą taskdata.xml su lauko registru.

Užduočių rinkinio nusiuntimas į portalą „farmpilot“
 þ Jūs gavote užduotis per „farmpilot“.

 þ Jūs baigėte visas užduotis. Visos užduotys užduočių sąraše yra pažymėtos raudonai.

1.  – atverkite programą „ISOBUS-TC“.

2. Bakstelėkite „Nusiųsti“.
 ⇨ Pasirodo šis pranešimas: „Ar paleisti užduoties duomenų nusiuntimą?“

3. Patvirtinkite.
 ⇨ Įkeliami duomenys.
 ⇨ Nusiųsti užduoties duomenys terminale neberodomi.

 ⇨ Jūs nusiuntėte užduočių rinkinį į portalą.

Tekstinio failo naudojimas
Kiekvieną kartą, kai baigiate užduotį, duomenų laikmenoje yra sukuriamas tekstinis failas. Šį failą 
savo kompiuteryje Jūs galite atverti bet kuria teksto redagavimo programa.

Žiūrint iš viršaus, patvirtinančiame dokumente gali pasirodyti ši informacija:
 ▪ Užduoties identifikatorius
 ▪ Klientas
 ▪ Įmonė
 ▪ Laukas
 ▪ Atsakingas asmuo
 ▪ Pradžios ir pabaigos laikai

9
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 ▪ Užduoties trukmė, kurią sudaro:

 – Darbo trukmė

 – Atvažiavimas

 – Pasirengimas

 – Pertrauka

 – Remontas

 – Perkrovimo trukmė

 ▪ Dalyvaujantys darbuotojai
 ▪ Naudojami padargai
 ▪ Numatytosios vertės
 ▪ Sukūrimo data, sukūrimo laikas

Kuri informacija pasirodo Jūsų dokumentacijoje, visada priklauso nuo to, kaip tiksliai Jūs įvedėte 
duomenis užduotyje, ir kurią informaciją ISOBUS darbo kompiuteris persiuntė į programą „ISOBUS-TC“.

Taip Jūs sukursite tekstinį failą:

 þ Jūs aktyvinote parametrą „Ar įrašyti užbaigtas užduotis kaip failą?“. [➙ 12]

1. Sustabdykite užduotį.

2. Programos „ISOBUS-TC“ pradiniame lange bakstelėkite „Atjungti“.

 ⇨ Tekstinis failas USB atmintinėje yra įrašomas į aplanką „documents“.

 ⇨ Jei užduotį paleisite ir vėl sustabdysite keletą kartų, bus sukurta keletas failų.

Rezultatų spausdinimas
Jei prie terminalo yra prijungtas ME platinamas ISO spausdintuvas, Jūs galite bet kurios užbaigtos 
užduoties rezultatus išspausdinti kaip patvirtinantį dokumentą.

Patvirtinančiame dokumente gali pasirodyti ta pati informacija, kaip ir tekstiniame faile, kuris yra 
automatiškai sukuriamas. Žr. skyrių: Tekstinio failo naudojimas [➙ 32]

 þ ISO spausdintuvas yra prijungtas prie terminalo ir aktyvintas.

 þ Jūs baigėte darbą.

1. Sustabdykite užduotį.

2. Atverkite užduoties duomenis.

3.  – paleiskite spausdinimą.
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Sutrikimų šalinimas

„farmpilot“ nesiunčia duomenų
„farmpilot“ tvarkytojas Jums išsiuntė naujus užduoties duomenis, bet terminalas nieko negauna.
 ▪ Priežastis: SD kortelėje yra aplankas „Taskdata“. Jis turi didesnę pirmenybę, nei „farmpilot“ 

užduotys.
Sprendimas: įkiškite USB atmintinę ir bakstelėkite „Atjungti“. Po to turėtų pasirodyti pranešimas, 
kad yra prieinami „farmpilot“ duomenys.

 ▪ Priežastis: nėra GPRS ryšio.
Sprendimas: atkurkite ryšį su „farmpilot“.

Gedimo pranešimas: „Gedimas: Device Description nusiuntimas nesėkmingas!“
 ▪ Priežastis: darbo kompiuteris turi neteisingą mašinos aprašymą (Device-Description).

Sprendimas: Jūs negalite „ISOBUS-TC“ naudoti su šiuo darbo kompiuteriu. Tik tada, kai darbo 
kompiuterio programinė įranga pateiks mašinos aprašymą teisingu formatu, tai bus įmanoma.

Gedimo pranešimas: Failo klaida: neteisinga užduoties duomenų versija! Darbiniai 
duomenys pažeisti. Pažeistus duomenis nukopijuoti ir tęsti darbą su naujais 
duomenimis?
 ▪ Priežastis: failas taskdata.xml yra pažeistas, arba jo neįmanoma perskaityti dėl kitos priežasties. 

Sprendimas: failą taskdata.xml reikia pašalinti iš SD kortelės. Tuo tikslu įkiškite USB atmintinę ir 
bakstelėkite „Atjungti“. Po to įkiškite USB atmintinę su veikiančiais duomenimis.
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