TRACK-Leader:in lyhyt ohje - ilman ISO-XML:ää
Tästä lyhyestä ohjeesta

TRACK-Leaderin konfigurointi

Voit käyttää tätä ohjetta, kun käytät TRACK-Leader:ia tai SECTION-Control:ia etkä
suunnittele töitä PC-tietokoneella.

1. Paina näppäintä
saadaksesi esiin
valintavalikon.
2. Napsauta nappia „TRACK-Leader“.

Jos suunnittelet töitä PC-tietokoneella peltoalakartan avulla, lataa internet-sivultamme
seuraava ohje: „TRACK-Leader - Kurzanleitung für Systeme mit ISO-XML“.

Perusasetukset
Toimi seuraavasti:
1. Käynnistä terminaali näppäimellä
2. Paina näppäintä
valintavalikon.

3. Avaa merkkijono „Asetukset“ näppäimellä

Tämä tapahtuu terminaalilla:

.

.

saadaksesi esiin

4. Napsauta nappia „Yleinen“.

3. Napsauta nappia „ISOBUS-TC“.
Jollet näe „ISOBUS-TC“:ia, tämä liitännäinen on
deaktivoitu terminaalissa. Voit heti konfiguroida
sovelluksen TRACK-Leader.

5. Konfiguroi parametri „SECTION-Control“.
Sinulla on seuraavat mahdollisuudet:
a. „Kyllä“ - Jos haluat käyttää automaattista
osaleveyden kytkentää.
b. „Ei“ - Jos haluat vain ajaa samaan
suuntaan.

4. Avaa merkkijono „Asetukset“ näppäimellä

Seuraavat vaiheet voidaan suorittaa vain, jos olet
säätänyt SECTION-Control:in „Ei“-asentoon:

.

6. Napsauta nappia „takaperin...“.
7. Napsauta nappia „Koneprofiilit“.
8. Valitse, millä koneella haluat työskennellä. Sinun
pitää ehkä säätää ensin koneen profiilia. Lue sitä
koskeva käyttöohje.

5. Aseta parametri „Käytetäänkö ISO-XML:ää?“
asentoon „Ei“ päälle.
6. Käynnistä terminaali uudelleen.

Lyhyt ohje: TRACK-Leader ilman ISO-XML:ää

Kaikkien muiden parametrien
selitys löytyy TRACK-Leader:in
käyttöohjeesta.
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TRACK-Leader:in lyhyt ohje - ilman ISO-XML:ää
Navigoinnin aloittaminen
Toimi seuraavasti:
1. TRACK-Leader II:n aloitussivu on pyydetty.
2. Laita USB-tikkusi terminaaliin sisään.

Toimintomerkkien merkitys
Tämä tapahtuu terminaalilla:

3. Avaa merkkijono „Muisti“ näppäimellä
.
4. Nyt sinun pitää päättää, pitääkö uusi pelto työstää vai haluatko työstää pellon, jonka
rajat ja nauhoitetut ajot on tallennettu USB-tikulle.
a. Jos uusi pelto pitää työstää, poista näppäimellä
nauhoitetut ajot. Ikkunan on oltava tyhjä sen jälkeen.

kaikki ladatut pellon rajat ja

b. Jos haluat jatkaa työtä tutulla pellolla, lataa pellon tiedot näppäimellä
5. Käynnistä uusi navigointi näppäimellä

Luo pellon reunat

Lisätoimintomerkkien näyttäminen

Pellon reunan poistaminen

Lataa peltotiedot

Käynnistä nauhoitettujen ajojen
tallenne (ilmestyy vain silloin, jos
parametriin „SECTION-Control“
on asetettu „ei“.)
Lopeta nauhoitettujen ajojen
tallenne
Työskentelytilan muuttaminen
SECTION-Control:ista
Määritä A–B ajoura

Tallenna peltotiedot

Ohjauskaistojen poisto

.

Luo viitepiste

.
6. Konfiguroi parametrit merkkijonossa. Löydät selityksen käyttöohjeesta.
7. Paina yhtä seuraavista näppäimistä:
a.
- Työstääksesi edelleen valittua peltoa vanhoilla, nauhotetuilla ajoilla.
b.
- Työstääksesi valitun pellon ilman vanhoja, nauhoitettuja ajoja.
8. Sinulla on nyt seuraavat mahdollisuudet:
(1) Aseta viitekohta.
(2) Aja pelto ympäri.
(3) Laske pellon rajat.
(4) Aseta ajourat A-B.

Peltotietojen tuonti GIS-muodosta
Peltotietojen vienti GIS-muotoon
Automaattinen ohjaus TRACK-Leader
TOP on deaktivoitu tai ei saatavilla
Ohjaa ajoneuvoa vasemmalle

GPS-signaalin kalibrointi

Toimintonäppäin ei toimi, jos TRACKLeader TOP on deaktivoitu
Alan reunoja ei ole vielä luotu

Ohjauskaistojen siirto

Laske päisteet pellon rajoja pitkin

Työskentelytilan näytön
muuttaminen
Työskentelytilan näytön
muuttaminen

Käynnistä samaan suuntaan ajo
päisteessä
Käynnistä samaan suuntaan ajo
päisteen ulkopuolella

9. Voit tallentaa pellon tiedot työn jälkeen. Avaa
merkkijono „Muisti“ näppäimellä
.
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