Krátky návod pre TRACK-Leader - bez ISO-XML
O tomto krátkom návode

Konfigurácia TRACK-Leader

Môžete tento návod využiť, keď používate TRACK-Leader alebo SECTION-Control a
pritom neplánujete zákazky na PC.

1. Stlačte tlačidlo
, aby ste vyvolali
výberové menu.
2. S otočným tlačidlom kliknite na „TRACKLeader“.

Keď naplánujete zákazky na PC pomocou karty poľa, potom stiahnite z našej internetovej
stránke nasledovný návod: „TRACK-Leader - Krátky návod pre systémy s ISO-XML“.

Základné nastavenia
Musíte vykonať:
1. Spustite terminál s tlačidlom
2. Stlačte tlačidlo
výberové menu.

3. Otvorte masku „Nastavenia“ pomocou tlačidla

To sa stane na termináli:

.

.

, aby ste vyvolali

4. S otočným tlačidlom kliknite na „Všeobecne“.

3. S otočným tlačidlom kliknite na „ISOBUS-TC“.
Keď vidíte „ISOBUS-TC“, potom je tento plug-in
deaktivovaný na termináli. Môžete ihneď
konfigurovať aplikáciu TRACK-Leader.

5. Konfigurujte parameter „SECTION-Control“.
Máte nasledujúce možnosti:
a. „Áno“ - Keď chcete použiť automatické
ovládanie sekcií.
b. „Nie“ - Keď chcete jazdiť iba paralelne.

4. Otvorte masku „Nastavenia“ pomocou tlačidla

Nasledujúce kroky vykonajte iba vtedy, keď nastavíte
SECTION-Control na „Nie“:

.

6. S otočným tlačidlom kliknite na „späť... “
7. S otočným tlačidlom kliknite na „Profily stroja“.
8. Zvoľte, s ktorým strojom chcete pracovať.
Prípadne musíte najprv vytvoriť profil stroja.
Prečítajte si k tomu návod na obsluhu.

5. Nastavte parameter „Pracovať s ISO-XML?“ na
„Nie“.
6. Spustite nanovo terminál.

Krátky návod: TRACK-Leader bez ISO-XML

Vysvetlenie všetkých ostatných
parametrov nájdete v návode na
obsluhu TRACK-Leader.
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Krátky návod pre TRACK-Leader - bez ISO-XML
Spustenie navigácie
Musíte vykonať:
1. Úvodná maska TRACK-Leader je vyvolaná.
2. Zasunuli ste váš USB-kľúč do terminálu.

Význam funkčných symbolov
To sa stane na termináli:

Zaznamenanie hranice poľa
Vymazanie hranice poľa

3. Otvorte masku „Pamäť“ pomocou tlačidla
.
4. Teraz musíte rozhodnúť, či chcete spracovať nové pole, alebo či chcete spracovať
jedno pole, ktorého hranica poľa a prejazd sú uložené na USB-kľúči.
a. Keď chcete spracovať nové pole, vymažte pomocou tlačidla
všetky
načítané hranice poľa a prejazdy. Okno musí byť potom prázdne.
b. Keď chcete pokračovať v práci na známom poli, načítajte údaje poľa pomocou

Spustite záznam prejazdov
(objaví sa iba vtedy, keď
parameter „SECTION-Control“
bol nastavený na „nie“.)
Zastavenie záznamu prejazdov

Uloženie údajov poľa

Zmena prevádzkového režimu
modulu SECTION-Control
Pripojenie vodiacej stopy A-B

Export údajov poľa pre GIS

Vymazanie vodiacich stôp

tlačidla
.
5. Spustite novú navigáciu pomocou tlačidla

Vloženie referenčného bodu

.

Kalibrácia signálu GPS
Presunutie vodiacich stôp

6. Konfigurujte parametre v maske. Vysvetlenie nájdete v návode na obsluhu.
7. Stlačte jedno z nasledujúcich tlačidiel:
a.
- Na ďalšie spracovanie zvoleného poľa so starými prejazdmi.
b.
- Na nové spracovanie zvoleného poľa bez starých prejazdov.
8. Teraz máte nasledujúce možnosti:
(1) Nastavte referenčný bod.
(2) Prejdite po poli.
(3) Vypočítajte hranicu poľa
(4) Pripojte vodiace stopy A-B.

Zobrazenie ďalších funkčných
symbolov
Nahranie údajov poľa

Zmena zobrazenia pracovnej
masky
Zmena zobrazenia pracovnej
masky

Import údajov poľa pre GIS

Automatické riadenie TRACK-Leader
TOP je deaktivované, alebo nie je
vôbec dostupné
Veďte vozidlo doľava
Funkčné tlačidlo nefunguje pri
deaktivovanom module TRACK-Leader
TOP
Hranica poľa nebola ešte
zaznamenaná
Vypočítajte hranice poľa pozdĺž úvrate
Spustite paralelné vedenie v úvrati
Spustite paralelné vedenie mimo úvrate

9. Po práci môžete uložiť údaje poľa. Otvorte
masku „Pamäť“ pomocou tlačidla
.
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