Stručný návod pro TRACK-Leader – bez ISO-XML
O tomto stručném návodu

Konfigurování aplikace TRACK-Leader

Tento návod můžete využívat pro TRACK-Leader nebo SECTION-Control v případě, kdy
nevyužíváte PC k plánování zakázek.

1. Stisknutím klávesy
se otevře
nabídka.
2. Otočným knoflíkem klikněte na „TRACKLeader“.

Jestliže své zakázky plánujete na PC v informačním systému, stáhněte si z našeho webu
tento návod: „TRACK-Leader – stručný návod pro systémy s ISO-XML“.

Základní nastavení
Je třeba provést tyto kroky:
1. Spusťte terminál klávesou
2. Stisknutím klávesy
nabídka.

3. Otevřete obrazovku „nastavení“ klávesou

Na terminálu se stane
následující:

.

.
4. Otočným knoflíkem klikněte na „celkovy“.

se otevře

3. Otočným knoflíkem klikněte na „ISOBUS-TC“.
Pokud neuvidíte „ISOBUS-TC“, je tento plug-in
na terminálu deaktivován. Aplikaci TRACKLeader můžete ihned nakonfigurovat.

5. Nakonfigurujte parametr „SECTION-Control“.
Máte následující možnosti:
a. „Ano“ – pokud chcete využívat funkce
automatického spínání sekcí.
b. „Ne“ – pokud chcete jet pouze paralelně.

4. Otevřete obrazovku „Nastavení“ klávesou

Další kroky je nutné provést jen tehdy, kdy jste
SECTION-Control nastavili na „Ne“:
6. Otočným knoflíkem klikněte na „zpet…“.
7. Otočným knoflíkem klikněte na „Profily stroje“.
8. Vyberte, se kterým strojem chcete pracovat.
Eventuálně budete nejprve muset nastavit profil
stroje. Přečtěte si k tomu návod k obsluze.

.

5. Nastavte parametr „Pracovat s ISO-XML? “ na
„No“.
6. Restartujte terminál.

Stručný návod: TRACK-Leader bez ISO-XML

Vysvětlení všech ostatních
parametrů naleznete v návodu k
obsluze k aplikaci TRACK-Leader.
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Spusťte navigaci
Je třeba provést tyto kroky:
1. Je otevřena spouštěcí obrazovka aplikace
TRACK-Leader.
2. Zastrčte USB disk do terminálu.

Význam funkčních symbolů
Na terminálu se stane
následující:

3. Otevřete obrazovku „Pamet“ klávesou
.
4. Nyní musíte rozhodnout, zda chcete zpracovávat nové pole nebo pole, jehož hranice a
projetí je uloženo na USB disku.
a. Jestliže chcete zpracovávat nové pole, smažte klávesou
všechny nahrané
hranice pole a projetí. Okno musí být poté prázdné.
b. Pokud chcete pokračovat s prací na známém poli, nahrajte data o poli klávesou

Záznam hranice pole

Zobrazení dalších funkčních symbolů.

Smazání hranici pole

Nahrání data pole

Spuštění záznamu projetí
(zobrazí se jen v případě, že
parametr „SECTION-Control“ byl
stanoven jako „ne“)
Zastavení záznamu projetí

Uložení data pole

Změna pracovního režimu
aplikace SECTION-Control
Založení vodicí stopy A-B

Export dat pro GIS

Smazání vodicí stopy
Stanovení referenčního bodu

.
5. Spusťte novou navigaci klávesou

6. Nakonfigurujte parametry obrazovky: Vysvětlení naleznete v návodu k obsluze.
7. Stiskněte jednu z těchto kláves:
a.
- K dalšímu zpracování vybraného pole včetně starých projetí.
b.
- K novému zpracování vybraného pole bez starých projetí.
8. Nyní máte následující možnosti:
(1) Stanovte referenční bod.
(2) Objeďte pole.
(3) Vypočítejte hranici pole.
(4) Založte vodicí stopy A-B.

Automatické řízení TRACK-Leader
TOP je deaktivované nebo není vůbec
dostupné
Řízení vozidla doleva

Přesunutí vodicí stopy

Je-li TRACK-Leader TOP
deaktivovaný, funkční tlačítko
nefunguje
Hranice pole ještě nebyla
zaznamenána.
Výpočet souvratě podél hranice pole

Změna formy pracovní obrazovky

Spuštění paralelního vedení v souvrati

Změna formy pracovní obrazovky

Spuštění paralelního vedení mimo
souvrať

Kalibrace signálu GPS

.

Import dat pole z GIS

9. Po dokončení práce můžete data o poli uložit.
Otevřete obrazovku „Pamet“ klávesou
.
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