„TRACK-Leader“ be ISO-XML trumpa instrukcija
Apie šią trumpą instrukciją

„TRACK-Leader“ konfigūravimas

Šią instrukciją galite naudoti, jei turite „TRACK-Leader“ arba „SECTION-Control“ ir
neplanuojate atlikti užduočių kompiuteriu.

1. Norėdami atidaryti parinkimo meniu, paspauskite
mygtuką
.
2. Rankenėle spustelėkite „TRACK-Leader“.

Jei planuojate atlikti užduotis kompiuteriu, naudodami ariamo lauko žemėlapį, iš mūsų
internetinio puslapio atsisiųskite šią instrukciją: „TRACK-Leader“ sistemų su ISO-XML
trumpa instrukcija“.

Pagrindiniai nustatymai
Veiksmai, kuriuos turite atlikti:

3. Norėdami atidaryti ekraną „Nustatymai“,
spustelėkite mygtuką

Kas rodoma terminale:

1. Įjunkite terminalą mygtuku
.
2. Norėdami atidaryti parinkimo meniu, paspauskite
mygtuką

.

4. Rankenėle spustelėkite „Bendras“.

.

3. Rankenėle spustelėkite „ISOBUS-TC“.
Jei „ISOBUS-TC“ nematote, tuomet terminale šis
priedas yra deaktyvintas. Konfigūruokite
taikomąją programą „TRACK-Leader“.

5. Sukonfigūruokite parametrą „SECTIONControl“. Galite pasirinkti:
a. „Taip“ – jei norite naudoti automatinį sekcijų
perjungiklį.
b. „Ne“ – jei norite tik lygiagrečiai važiuoti.

4. Norėdami atidaryti ekraną „Nustatymai“,

Kitus veiksmus atlikite tik tuomet, jei „SECTIONControl“ parinkote „Ne“:

spustelėkite mygtuką

6. Rankenėle spustelėkite „atgal...“.
7. Rankenėle spustelėkite „Mašinos profilis“.
8. Parinkite, su kuria mašina norite dirbti.
Pirmiausia reikia sukurti mašinos profilį. Daugiau
informacijos apie tai rasite naudojimo
instrukcijoje.

.

5. Parametrą „Ar bus dirbama su ISO-XML?“
nustatykite kaip „Ne“.
6. Iš naujo paleiskite terminalą.

Trumpa instrukcija: „TRACK-Leader“ be ISO-XML

Kaip nustatyti visus kitus
parametrus, aiškinama „TRACKLeader“ naudojimo instrukcijoje.
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„TRACK-Leader“ be ISO-XML trumpa instrukcija
Navigacijos paleidimas
Veiksmai, kuriuos turite atlikti:
1. Įjunkite „TRACK-Leader“ pradžios ekraną.
2. Prijunkite savo USB raktą prie terminalo.

Funkcijų simbolių reikšmės
Kas rodoma terminale:

3. Mygtuku
atidarykite ekraną „Atmintis“.
4. Nuspręskite, ar norite apdirbti naują lauką, ar tą lauką, kurio ribos ir pervažiavimo takas
yra išsaugoti USB rakte.
a. Jei norite apdirbti naują lauką, mygtuku
ištrinkite visas įkeltas lauko ribas ir
pervažiavimo takus. Tai atlikus, langas turi būti tuščias.
b. Jei norite tęsti darbą žinomame lauke, įkelkite lauko duomenis mygtuku
5. Įjunkite naują navigaciją mygtuku

Nustatyti lauko ribas

Rodyti kitus funkcijų simbolius

Ištrinti lauko ribą

Įkelti lauko duomenis

Pradėti įrašyti pervažiavimų takus
(rodomas tik tuomet, kai
parametras „SECTION-Control“
buvo nustatytas kaip „ne“)
Baigti pervažiavimo takų įrašymą

Išsaugoti lauko duomenis

Keisti „SECTION-Control“ darbo
režimą
Formuoti A-B vėžes

Eksportuoti lauko duomenis GIS

Ištrinti vėžes

.

Nustatyti atskaitos tašką

.

Nustatyti GPS signalą
Paslinkti vėžes

6. Sukonfigūruokite parametrus ekrane. Išsamesnės informacijos rasite naudojimo
instrukcijoje.
7. Paspauskite vieną iš šių mygtukų:
a.
- tęsti pasirinkto lauko su senais pervažiavimo takais apdirbimą;
b.
- iš naujo apdirbti parinktą lauką be senų pervažiavimo takų.
8. Galite pasirinkti:
(1) Nurodyti atskaitos tašką.
(2) Apvažiuoti lauką.
(3) Apskaičiuoti lauko ribą.
(4) Suformuoti A-B vėžes.

Importuoti lauko duomenis iš GIS

Automatinė „TRACK-Leader TOP“
kryptis yra deaktyvinta arba jos visai
nėra
Transporto priemonę sukti į kairę
Funkcijų mygtukas neveikia, kai yra
deaktyvinta „TRACK-Leader TOP“
Lauko riba dar nebuvo nenustatyta
Apskaičiuoti apsisukimo zoną išilgai
lauko ribų
Pradėti lygiagretųjį valdymą apsisukimo
zonoje
Pradėti lygiagretųjį valdymą už
apsisukimo zonos ribų

Keisti darbo ekraną
Keisti darbo ekraną

9. Baigę parametrų nustatymą, išsaugokite lauko
duomenis. Mygtuku
atidarykite ekraną „Atmintis“.
Trumpa instrukcija: „TRACK-Leader“ be ISO-XML
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