Rövid útmutató a TRACK-Leader - ISO-XML nélkül
Erről a rövid útmutatóról

TRACK-Leader konfigurálása

Akkor használhatja ezt az útmutatót, ha a TRACK-Leadert vagy a SECTION-Controlt
használja, és a megbízásokat nem a PC-n tervezi.

1. Nyomja le a
gombot a kiválasztó
menü előhívásához!
2. A forgatógombbal kattintson a „TRACK-Leader“re!

Amennyiben a megbízásokat PC-n mezőgazdasági térképpel tervezi, akkor töltse se
internetes oldalunkról a következő útmutatót: „TRACK-Leader - Rövid útmutató az ISOXML“-es rendszerekhez.

Alapbeállítások

3. Nyissa meg a „Beállítások“ maszkot a

Ezt kell tennie:
1. Indítsa el a terminált a
2. Nyomja le a
menü előhívásához!

gombbal!

Ez történik a terminálon:
gombbal!

4. A forgatógombbal kattintson az „Általános"-ra!

gombot a kiválasztó

5. Konfigurálja a „SECTION-Control“ paramétert!
Az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:
a. „Igen“ - Ha az automatikus munkaszélesség
kapcsolót szeretné használni.
b. „Nem“ - Ha csak egyenesen szeretne
menni.

3. A forgatógombbal kattintson a „ISOBUS-TC“-re!
Amennyiben nem látja a „ISOBUS-TC“-t, akkor a
plugin ki van állítva a terminálon. Azonnal
konfigurálhatja a TRACK-Leader alkalmazást.

A következő lépéseket csak akkor hajtsa végre, ha a
SECTION-Controlt „Nem“-re beállította:

4. Nyissa meg a „Beállítások“ maszkot a
gombbal!

6. A forgatógombbal kattintson a „vissza...“-ra!
7. A forgatógombbal kattintson a „Gépprofilok“-ra!
8. Válassza ki, melyik géppel szeretne dolgozni!
Adott esetben egy gépprofilt kell létrehoznia
először. Olvassa el hozzá a használati útmutatót!

5. Állítsa be a „ISO-XML-lel dolgozni?“ paramétert
„Nem“-re!
6. Indítsa újra a terminált!

Rövid útmutató: TRACK.Leader ISO-XML nélkül

A többi paraméter magyarázata a
TRACK-Leader használati
útmutatóban található.
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9. A munka után elmentheti táblaadatait. Nyissa
meg a „memória“ maszkot a

Navigáció indítása
Ezt kell tennie:
1. A TRACK-Leader kezdőmaszkjának előhívása.
2. Helyezze be az USB adathordozót a terminálba!

Ez történik a terminálon:

gombbal!

A funkciószimbólumok jelentése
A táblahatár rögzítése
Táblahatár törlése

3. Nyissa meg a „Memória“ maszkot a
gombbal!
4. Most el kell döntenie, hogy egy új táblát szeretne átdolgozni vagy egy olyan táblát
szeretne átdolgozni, aminek a táblahatára és nyoma az USB-adathordozón el van
mentve.

A nyomok felvételének indítása
(csak akkor jelenik meg, ha a
„SECTION-Control“ paraméter
„nem“-re lett állítva.)
A körbevezetés felvételének
megállítása
SECTION-Control modul
munkamódjának módosítása
Az A-B vezérnyomvonal
létrehozása

a. Ha egy új tábla-t szeretne átdolgozni, törölje ki a
gombbal az összes
betöltött táblahatárt és nyomot! Ezután az ablaknak üresnek kell lennie.
b. Ha a munkát egy ismert táblán szeretné folytatni, töltse be a táblaadatokat a
gombbal!
5. Indítson új navigációt a
gombbal!

Vezérnyomok törlése
Referenciapont beállítása

6. Konfigurálja a paramétert a maszkban! A magyarázatot a használati útmutatóban
találja.
7. Nyomja le a következő gombok valamelyikét:
a.
- A kiválasztott tábla további átdolgozása régi nyomokkal.
b.
- A kiválasztott tábla újradolgozása régi nyomok nélkül.
8. Ehhez most az alábbi lehetőségei vannak:
(1) Állítsa be a referenciapontot!
(2) Járja be a mezőt!
(3) Számítsa ki a táblahatárt!
(4) Helyezzen el A-B irányítósávokat!
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GPS-jel kalibrálása
Vezérnyomok eltolása
A munkamaszk
megjelenítésének módosítása
A munkamaszk
megjelenítésének módosítása
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További funkciós szimbólumok
megjelenítése.
Táblaadatok betöltése
Táblaadatok tárolása

Táblaadatok importálása GIS
formátumból
Táblaadatok exportálása GIS
formátumba
A TRACK-Leader TOP automatikus
kormányzás deaktiválva van vagy
egyáltalán nem elérhető
A jármű kormányzása balra
A funkciós gomb nem működik, ha a
TRACK-Leader TOP deaktiválva van
A táblahatár még nem lett rögzítve
A fordulósávok kiszámítása a
táblahatárok mentén
Egyenes vezetés indítása a
fordulósávban
Egyenes vezetés indítása a
fordulósávon kívül
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