Kort vejledning for TRACK-leader - uden ISO-XML
Om denne korte vejledning

Konfigurering af TRACK-Leader

Vejledningen kan benyttes når TRACK-Leader eller SECTION Control benyttes og der ikke
samtidigt planlægges opgaver på pc'en.

1. Tryk tasten
for at skifte til
valgmenuen.
2. Klik "TRACK-Leader" med drejeknappen.

Hvis der planlægges opgaver på pc'en ved hjælp af et markstyringskartotek, bør følgende
vejledning downloades fra vores website. "TRACK-Leader - kort vejledning for systemer
med ISO-XML".

Grundindstillinger

3. Åbn masken "Indstillinger" med tasten

Det skal du gøre:
1. Start teminalen med tasten
2. Tryk tasten
valgmenuen.

.

Det ses på terminalen:
.

4. Vælg "Generelt" med drejeknappen.

for at skifte til

5. Konfigurer parameter "SECTION-Control". Du
har følgende muligheder:
a. "Ja", hvis den automatiske baneaktivering
skal benyttes.
b. "Nej", hvis der kun skal køres parallelt.

3. Vælg "ISOBUS-TC" med drejeknappen.
Hvis "ISOBUS-TC" ikke fremkommer, er dette
plug-in deaktiveret på terminalen. Du kan straks
konfigurere applikationen TRACK-Leader.

4. Åbn masken "Indstillinger" med tasten

De næste skridt skal kun udføres, hvis SECTIONControl er indstillet til "Nej":

.

6. Vælg "tilbage..." med drejeknappen
7. Vælg "Maskinprofiler" med drejeknappen.
8. Vælg med hvilken maskine der skal arbejdes.
Eventuelt skal der først oprettes en maskinprofil.
Læs dertil betjeningsvejledningen.

5. Indstil parameter "Arbejd med ISO-XML?" til
"Nej".
6. Genstart terminalen.
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Forklaringen til alle andre
parametre findes i TRACK-Leader
betjeningsvejledning.
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Start af navigation
Det skal du gøre:
1. Startmaske fra TRACK-Leader er hentet.
2. Sæt dit USB-stik ind i terminalen.

Funktionssymbolers betydning
Det ses på terminalen:

3. Åbn masken "Hukommelse" med tasten
.
4. Nu skal afgøres, om der skal bearbejdes en ny mark eller om Ver skal bearbejdes en
mark, hvis feltgrænser og bearbejdning er gemt på USB-stikket.
a. Hvis der skal køres på en ny mark, slettes alle hentede feltgrænser og
bearbejdninger med tasten
. Vinduet skal derefter være tomt.
b. Hvis du vil fortsætte arbejdet på en kendt mark, indlæses markdataene med

Registrere feltgrænse

Vis yderligere data

Slette feltgrænsen

Indlæs markdata

Start optegnelse af
bearbejdninger (fremkommer
kun, hvis parametret "SECTIONControl" er sat til "Nej")
Stop optegnelsen af kørslen

Gemme markdata

Ændring af SECTION-Controlberegningsmetoden
Anlægge A-B ledespor

Eksportere markdata til GIS

Slette ledespor
Sætte referencepunkt

tasten
.
5. Start en ny navigation med tasten

Kalibrere GPS-signal

.

Skubbe ledespor
Ændre fremstilling af
arbejdsmaske
Ændre fremstilling af
arbejdsmaske

6. Konfigurer parametrene i masken. Forklaringen fremgår af betjeningsvejledningen.
7. Tryk en af følgende taster:
a.
- For at bearbejde den valgte mark med gamle bearbejdninger.
b.
- For at bearbejde den valgte mark uden gamle bearbejdninger.
8. Nu har du følgende muligheder:
(1) Sæt referencepunktet.
(2) Kør rundt om marken.
(3) Beregn feltgrænsen
(4) Opret AB-ledespor.

Importere markdata fra GIS

Automatisk styring TRACK-Leader TOP
er deaktiveret eller slet ikke tilgængelig
Drej køretøjet til venstre
Funktionstasten fungerer ikke, når
TRACK-Leader TOP er deaktiveret
Markgrænsen er endnu ikke registreret
Beregn vendepladsen langs med
feltgrænsen
Start parallelføring i vendepladsen
Start parallelføring uden for
vendepladsen

9. Efter arbejdet kan markdataene gemmes. Åbn
masken "Hukommelse" med tasten
.
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