Kratka navodila za modul TRACK-Leader - brez ISO-XML
O teh kratkih navodilih

Konfiguriranje modula TRACK-Leader

Ta navodila lahko uporabite, če uporabljate modul TRACK-Leader ali SECTION-Control in
pri tem naročil ne načrtujete na osebnem računalniku.

1. Pritisnite tipko
, da prikličete izbirni
meni.
2. Z vrtljivim gumbom kliknite na „TRACK-Leader“.

Če naročila načrtujete na osebnem računalniku s pomočjo zemljevida polj, si z naše
spletne strani prenesite naslednja navodila: „TRACK-Leader - kratka navodila za sisteme z
ISO-XML“.

Osnovne nastavitve
Narediti morate naslednje:
1. Zaženite terminal s tipko
2. Pritisnite tipko
meni.

3. S tipko
„Nastavitve“.

To se zgodi na terminalu:
.

4. Z vrtljivim gumbom kliknite na „Splošno“.

, da prikličete izbirni

5. Konfigurirajte parameter „SECTION-Control“.
Na voljo so naslednje možnosti:
a. „Da“ - če želite uporabiti samodejno
preklapljanje širine delov.
b. „Ne“ - Če želite peljati samo vzporedno.

3. Z vrtljivim gumbom kliknite na „ISOBUS-TC“.
Če ne vidite „ISOBUS-TC“, je vtičnik na
terminalu izključen. Takoj lahko konfigurirate
aplikacijo TRACK-Leader.

4. S tipko

odprite masko

Naslednje korake izvedite samo, če ste modul
SECTION-Control nastavili na „Ne“:

odprite masko „Nastavitve“.

6. Z vrtljivim gumbom kliknite na „nazaj...“.
7. Z vrtljivim gumbom kliknite na „Profili stroja“.
8. Izberite, s katerim strojem želite delati. Morda
morate najprej ustvariti profil stroja. Glede tega
preberite navodila za uporabo.

5. Parameter „Želite delati z ISO-XML?“ nastavite
na „Ne“.
6. Ponovno zaženite terminal.
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Razlago vseh ostalih parametrov
najdete v navodilih za uporabo
modula TRACK-Leader.
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Kratka navodila za modul TRACK-Leader - brez ISO-XML
Zagon navigacije

Pomen funkcijskih simbolov

Narediti morate naslednje:
1. Priklicana je začetna maska modula TRACKLeader.
2. V terminal priključite USB-pomnilnik.

To se zgodi na terminalu:

3. S tipko
odprite masko „Pomnilnik“.
4. Sedaj se morate odločiti, ali želite obdelati novo polje ali pa polje, katerega meja in
vožnja sta shranjena na USB-pomnilniku.
a. Če želite obdelati novo polje, s tipko
vožnje. Okno mora biti po tem prazno.

izbrišite vse naložene meje polja in

b. Če želite nadaljevati z delom na znanem polju, s tipko
polju.
5. S tipko
navigacijo.

Zajemanje meje polja

Prikaz nadaljnjih simbolov funkcij

Brisanje meje polja

Nalaganje podatkov polja

Začetek shranjevanja voženj
(prikaže se samo, če je
parameter „SECTION-Control“
nastavljen na „ne“.)
Zaustavi shranjevanje voženj

Shrani podatke polja

Sprememba delovnega načina
modula SECTION-Control
Nalaganje vodilnega pasu A-B

Izvoz podatkov polja za GIS

Brisanje vodilnih pasov

naložite podatke o

Nastavi referenčno točko

zaženite novo

6. Konfigurirajte parametre na maski. Razlago najdete v navodilih za uporabo.
7. Pritisnite eno od naslednjih tipk:
a.
- če želite izbrano polje najprej obdelovati s starimi vožnjami;
b.
- če želite izbrano polje najprej obdelovati brez starih voženj.
8. Sedaj imate naslednje možnosti:
(1) nastavite referenčno točko;
(2) zapeljete po polju;
(3) izračunate mejo polja;
(4) naložite vodilno sled A-B.

Uvoz podatkov polja iz GIS-a

Samodejno krmiljenje z modulom
TRACK-Leader TOP je izključeno ali
sploh ni na voljo
Krmiljenje vozila v levo

Umerjanje GPS-signala

Funkcijska tipka ne deluje, če je modul
TRACK-Leader TOP izključen
Meja polja še ni bila zajeta

Premikanje vodilnih pasov

Ozaro izračunaj vzdolž meje polja

Sprememba prikaza delovne
maske
Sprememba prikaza delovne
maske

Začni vzporedno vožnjo v ozari
Začni vzporedno vožnjo izven ozare

9. Po koncu lahko shranite podatke o polju. S tipko
odprite masko "Pomnilnik".
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