Îndrumar pentru TRACK-Leader - fără ISO-XML
Despre acest îndrumar

Configurarea TRACK-Leader

Puteţi folosi aceste instrucţiuni dacă folosiţi TRACK-Leader sau SECTION-Control şi nu
planificaţi comenzile pe PC.

1. Apăsaţi tasta
, pentru a apela meniul
de selectare.
2. Cu butonul rotativ faceţi click pe "TRACKLeader".

Dacă planificaţi comenzile pe PC cu ajutorul hărţii agricole, atunci descărcaţi următoarele
instrucţiuni de pe pagina noastră de internet: „TRACK-Leader - Îndrumar pentru sisteme cu
ISO-XML“.

Setări de bază

3. Deschideţi fereastra "Setări" cu tasta

Ce trebuie să faceţi:
1. Porniţi terminalul cu tasta
2. Apăsaţi tasta
de selectare.

.

Aceasta se întâmplă la terminal:
.

4. Cu butonul rotativ faceţi click pe "General".

, pentru a apela meniul

5. Configuraţi parametrul "SECTION-Control".
Aveţi următoarele posibilităţi:
a. "Da" - dacă doriţi să folosiţi comutarea
automată a grupurilor de capete.
b. "Nu" - dacă doriţi doar să mergeţi paralel.

3. Cu butonul rotativ faceţi click pe "ISOBUS-TC".
Dacă nu vedeţi "ISOBUS-TC", atunci acest plugin este dezactivat pe terminal. Puteţi configura
imediat aplicaţia TRACK-Leader.

4. Deschideţi fereastra "Setări" cu tasta

Efectuaţi pasul următor numai dacă aţi setat
SECTION-Control pe "Nu":

.

6. Cu butonul rotativ faceţi click pe "înapoi... ".
7. Cu butonul rotativ faceţi click pe "Profil maşină".
8. Selectaţi maşina cu care doriţi să lucraţi.
Eventual trebuie să creaţi mai întâi un profil al
maşinii. Pentru aceasta citiţi instrucţiunile de
folosire.

5. Setaţi parametrul "Lucraţi cu ISO-XML?" pe
"Nu".
6. Reporniţi terminalul.

Îndrumar: TRACK-Leader fără ISO-XML

Explicaţii ale tuturor celorlalţi
parametru găsiţi în instrucţiunile
de utilizare ale TRACK-Leader.
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Îndrumar pentru TRACK-Leader - fără ISO-XML
Pornirea navigaţiei
Ce trebuie să faceţi:
1. Este apelată fereastra de pornire a TRACKLeader.
2. Introduceţi stick-ul dvs. USB în terminal.

Semnificaţia simbolurilor funcţionale
Aceasta se întâmplă la terminal:

3. Deschideţi fereastra "Memorie" cu tasta
.
4. Acum trebuie să decideţi dacă doriţi să lucraţi un câmp nou sau dacă doriţi să lucraţi un
câmp ale cărui limite de câmp şi parcurs sunt salvate pe stick-ul USB.
a. Dacă doriţi să lucraţi un câmp nou, cu tasta
ştergeţi toate limitele de câmp
şi parcursurile încărcate. După aceasta, fereastra trebuie să fie goală.
b. Dacă doriţi să continuaţi lucrul pe un câmp cunoscut, încărcaţi datele câmpului cu

Sesizarea limitei câmpului

Afişarea altor simboluri funcţionale.

Ştergerea limitei câmpului

Încărcarea datelor câmpului.

Pornirea înregistrării parcursurilor
(apare numai dacă parametrul
„SECTION-Control“ a fost setat
pe „nu“.)
Oprirea înregistrării parcursurilor

Salvarea datelor câmpului.

Modificarea modului de lucru de
către SECTION-Control
Plasarea urmei de ghidare A-B

Exportarea datelor de câmp pentru
GIS.
Direcţia automată TRACK-Leader TOP
este dezactivată sau chiar nu este
disponibilă
Virarea vehiculului spre stânga

Ştergerea urmelor de ghidare

tasta
.
5. Porniţi o nouă navigaţie cu tasta

Fixarea punctului de referinţă
Calibrarea semnalului GPS

.

Deplasarea urmelor de ghidare

6. Configuraţi parametrii în fereastră. Explicaţiile le găsiţi în instrucţiunile de folosire.
7. Apăsaţi una din următoarele taste:
a.
- pentru a lucra în continuare câmpul selectat cu vechile parcursuri.
b.
- pentru a lucra din nou câmpul selectat fără vechile parcursuri.
8. Acum aveţi următoarele posibilităţi:
(1) Fixaţi punctul de referinţă.
(2) Înconjuraţi câmpul.
(3) Calculaţi limita câmpului.
(4) Plasaţi urmele de ghidare A-B.

Modificarea prezentării ferestrei
de lucru
Modificarea prezentării ferestrei
de lucru

Importarea datelor de câmp din GIS.

Tasta nu funcţionează dacă TRACKLeader TOP este dezactivat
Limita câmpului nu a fost încă
înregistrată
Calcularea promontoriului de-a lungul
limitelor câmpului
Pornirea ghidării paralele în
promontoriu
Pornirea ghidării paralele în afara
promontoriului

9. După lucru puteţi salva datele câmpului.
Deschideţi fereastra "Memorie" cu tasta
.
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