Кратка инструкция за TRACK-Leader - без ISO-XML
За тази кратка инструкция

Конфигуриране на TRACK-Leader

Можете да използвате тази инструкция, ако използвате ТRACK-Leader или SECTIONControl и при това не планирате заявките на персоналния компютър.

1. Натиснете бутона
, за да извикате
менюто за избор.
2. С копчето за завъртане кликнете на „TRACKLeader“.

Ако планирате заявки на персоналния компютър с помощта на карта на
обработваните полета, заредете следната инструкция от нашата Интернет страница:
„TRACK-Leader - Кратка инструкция за системи с ISO-XML“.

Основни настройки

3. Отворете маската „Настройки“ с бутона

Трябва да направите това:
1. Стартирайте терминала с бутона
2. Натиснете бутона
менюто за избор.

.

Това се случва на терминала:
.

4. С копчето за завъртане кликнете на „Общ“.

, за да извикате

5. Конфигурирайте параметър „SECTIONControl“. Имате следните възможности:
a. „Да“ - Ако желаете да използвате
автоматичното включване на секции.
b. „Не“ - Ако желаете да преминавате само
паралелно.

3. С копчето за завъртане кликнете на „ISOBUSTC“.
Ако не виждате „ISOBUS-TC“, тогава на
терминала е деактивиран този плъгин. Вие
можете веднага да конфигурирате
приложението TRACK-Leader.
4. Отворете маската „Настройки“ с бутона

Извършвайте следващите стъпки само, ако сте
настроили SECTION-Control на „Не“:

.

6. С копчето за завъртане кликнете на „назад...“
7. С копчето за завъртане кликнете на
„Профили на машината“.
8. Изберете, с коя машина желаете да работите.
Евентуално трябва първо да съставите
профил на машината. За целта прочетете
инструкцията за обслужване.

5. Настройте параметър „Работа с ISO-XML?“
на „Не“.
6. Рестартирайте терминала.
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Обяснението на всички други
параметри ще намерите в
инструкцията за обслужване на
TRACK-Leader.
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9. След работа можете да запаметите данните
за полето. Отворете маската „Памет“ с

Старт Навигация
Трябва да направите това:
1. Стартовата маска на TRACK-Leader е
извикана.
2. Поставете флашката USB-Stick в терминала.

Това се случва на терминала:

бутона

.

Значение на символите на функции
Регистрация на границата на
полето
Изтриване на границата на
полето
Стартиране на запис на
следите (появява се само
тогава, когато параметрите
„SECTION-Control“ са били
поставени на „не“)
Спиране на записа на следите

3. Отворете маската „Памет“ с бутона
.
4. Сега трябва да решите, дали желаете да обработвате ново поле, или дали
желаете да обработвате поле, чиито граница и следи са запаметени на флашката
USB.
a. Ако желаете да обработвате ново поле, изтрийте с бутона
всички
заредени граници на полета и следи. Поради това прозорецът трябва да е
празен.
b. Ако желаете да продължите работа на известно поле, заредете данните за

Промяна на режим на работа
на SECTION-Control
Създаване на линии A-B

полето с бутон
.
5. Стартирайте нова навигация с бутон

Изтриване на водещи линии

.

Настройване на отправна точка

6. Конфигурирайте параметрите в маската. Обяснението ще намерите в
инструкцията за обслужване.
7. Натиснете един от следващите бутони:
a.
- За да продължите да обработвате избраното поле със старите следи.
b.
- За да обработвате отново избраното поле без старите следи.
8. Сега имате следните възможности:
(1) Настройте отправната точка.
(2) Обиколете полето.
(3) Изчислете границата на полето
(4) Създайте водещи следи А-В.
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Калибриране на GPS сигнал
Изместване на водещите
линии
Промяна на изображението на
работната маска
Промяна на изображението на
работната маска
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Показване на други символи на
функции
Зареждане на данни за полето
Запаметяване на данните за полето

Импортиране на данни за полето от
GIS
Експортиране на данни за полето за
GIS
Автоматичното управление TRACKLeader TOP е изключено или изобщо
не е на разположение.
Насочване на превозното средство
наляво
Функционалният бутон не
функционира, ако е изключен
TRACK-Leader TOP
Границата на полето още не е
регистрирана
Изчисляване на крайната част по
продължение на границите на полето
Стартиране на паралелно водене в
крайната част
Стартиране на паралелно водене
извън крайната част
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