Korthandledning för TRACK-Leader utan ISO-XML
Om denna korthandledning

Konfigurera TRACK-Leader

Du kan använda den här handledningen när du använder TRACK-Leader eller SECTIONControl och inte planerar arbetsuppgifterna på en PC.

1. Tryck på knappen
för att hämta
urvalsmenyn.
2. Klicka med hjälp av vridknappen på "TRACKLeader".

Om du planerar arbetsuppgifterna på en PC med hjälp av ett åkerskifteskartotekt, ladda
ner följande handledning från vår hemsida. "TRACK-Leader - Korthandledning för system
med ISO-XML"

Grundinställningar

3. Öppna skärmbilden "Inställningar" med

Det här måste du göra:
1. Starta terminalen med knappen
2. Tryck på knappen
urvalsmenyn.

knappen

Det här händer på terminalen:
.

4. Klicka med hjälp av vridknappen på "Allmänt".

för att hämta

5. Konfigurera parametern "SECTION-Control" Du
har följande möjligheter:
a. "Ja" - om du vill använda den automatiska
delbreddsväxlingen.
b. "Nej" - om du bara vill köra parallellt.

3. Klicka med hjälp av vridknappen på "ISOBUSTC".
Om du inte kan se "ISOBUS-TC" är denna
Plugin-Funktion deaktiverad på terminalen. Du
kan direkt konfigurera programmet TRACKLeader.
4. Öppna skärmbilden "Inställningar" med
knappen

.

Följande steg ska bara utföras om du har ställt in
SECTION-Control till "Nej":
6. Klicka med hjälp av vridknappen på "bakåt...".
7. Klicka med hjälp av vridknappen på
"Maskinprofiler".
8. Välj med vilken maskin du vill arbeta. Eventuellt
måste du först skapa en maskinprofil. Mer
information om detta hittar du i
bruksanvisningen.

.

5. Ställ in parametern "Arbeta med ISO-XML?" till
"Nej".
6. Starta om terminalen.
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Förklaringarna till alla andra
parametrar finns i
bruksanvisningen till TRACKLeader.
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Starta navigation
Det här måste du göra:
1. Startsidan för TRACK-Leader har öppnats.
2. Sätt i ett USB-minne i terminalen.

Funktionssymbolernas betydelse
Det här händer på terminalen:

3. Öppna skärmbilden "Minne" med knappen
.
4. Nu måste du bestämma om du vill bearbeta ett nytt fält, eller om du vill bearbeta ett fält
vars fältgräns och körning är sparat på USB-minnet.
a. Om du vill bearbeta ett nytt fält, radera alla laddade fältgränser och körningar med
knappen

Upptäcka fältgräns

Visa flera funktionssymboler

Radera fältgräns

Ladda fältdata

Starta registreringen av
körningarna (visas bara om
parametern "SECTION-Control"
har satts till "nej".)
Stoppa registreringen av
körningarna
Ändra arbetsläge för SECTIONControl
Skapa A-B ledningsspår

Spara fältdata

. Därefter ska fönstret vara tomt.

b. Om du vill fortsätta arbetet på ett känt fält, hämta fältdata med knappen
5. Starta en ny navigation med knappen

Ta bort ledningsspår

.

Ställa in referenspunkt

.

Kalibrera GPS-signalen
Flytta ledningsspår

6. Kalibrera parametrarna i skärmbilden: En förklaring hur man gör detta finns i
bruksanvisningen.
7. Välj en av följande knappar:
a.
- För att fortsätta bearbeta det valda fältet med alla körningar.
b.
- För att bearbeta det valda fältet på nytt utan alla körningar.
8. Nu har du följande möjligheter:
(1) Sätt referenspunkten.
(2) Kör runt fältet.
(3) Beräkna fältgränsen.
(4) Skapa A-B ledningsspår.

Ändra presentationen på
arbetsbilden
Ändra presentationen på
arbetsbilden

Importera fältdata från GIS
Exportera fältdata för GIS
Den automatiska styrningen TRACKLeader TOP har deaktiverats och är
inte längre tillgänglig
Styr fordonet till vänster
Funktionstangenterna fungerar inte, om
TRACK-Leader TOP har deaktiverats
Fältgränsen har i fortfarande inte
registrerats
Beräkna vändteg längs fältgränserna
Starta parallell körning i vändtegen
Starta parallell körning utanför
vändtegen

9. Efter arbetet kan du spara all fältdata. Öppna
skärmbilden "Minne" med knappen
.
Korthandledning: TRACK-Leader utan ISO-XML

-2-

30302432-02-SV-600

Version: 2014-09-26

