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Šiame vadove pateikiama informacija apie šio „Topcon Precision 

Agriculture“ produkto eksploatavimą ir priežiūrą. Tinkamas 

eksploatavimas ir priežiūra yra svarbūs saugiam ir patikimam 

produkto veikimui. 

Labai svarbu, kad prieš pradėdami eksploatuoti produktą,  

perskaitytumėte šį vadovą. 

Šiame vadove pateikiama informacija yra teisinga išleidimo metu. 

Konkreti sistema gali šiek tiek skirtis. Prireikus, gamintojas pasilieka 

teisę perkurti ir keisti sistemą be įspėjimo. 

Techninė dokumentacija ir paslaugų programos 

myTopcon NOW! interneto svetainėje 

(mytopconnow.topconpositioning.com) arba myTopcon NOW! 

programėlėje galite rasti šią pagalbinę informaciją: 

⚫ Programinės aparatinės įrangos ir programinės įrangos 
atnaujinimai 

⚫ Produktų naudojimo vadovai 

⚫ Trumpi produktų vadovai 

⚫ Mokomieji vaizdo įrašai 

⚫ Sistemos išdėstymas 

Norėdami gauti prieigą prie šios informacijos, nemokamai 
užsiregistruokite dabar. 

 

https://mytopconnow.topconpositioning.com/
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1 skyrius – Įvadas 
 

Maistinių medžiagų kiekis lauke gali būti labai įvairus, nes 

augalai skirtingose lauko vietose nevienodai įsisavina maisto 

medžiagas. Todėl tręšiant vienoda azoto norma, skirtingose 

vietose gali būti tręšiama per daug arba per mažai. Naudodami 

Topcon CropSpec jutiklių sistemą, galite pritaikyti azotinių trąšų 

normą pagal pasėlių poreikį. 

CropSpec jutikliai leidžia operatoriams įvertinti pasėlių situaciją, todėl 

galima lengviau įvertinti biomasę ir azoto pasisavinimą. Jutikliai 

matuoja augalų atspindimą šviesą, kad nustatytų chlorofilo kiekį, 

kuris yra glaudžiai susijęs su azoto koncentracija lapuose. Šis 

nedestruktyvus, bekontaktis metodas užtikrina tikslius, stabilius 

rodmenis ir pakartojamas vertes, kurios gali būti susietos su pasėlių 

būkle. 
 

CropSpec funkcija yra integruota kaip pasėlių stebėjimo programa 

realiuoju laiku, skirta naudoti su X Family konsolėmis. CropSpec 

veikia su kintamomis normomis ( Variable Rate Control) arba bet 

kuriuo iš taikomųjų programų valdiklių ir leidžia naudotojui stebėti 

kintamumą lauke, atlikti darbus važiuojant ir saugoti duomenis 

būsimai analizei ar kitiems numatytiems lauko darbams.  

CropSpec dviejų arba vieno jutiklio konfigūracija, montuojama ant 

kabinos stogo. 

 Nežiūrėkite tiesiai į jutiklius. Lazeriai gali sukelti 

nepataisomą žalą akims. 
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2 skyrius –  CropSpec aparatinės įrangos įdiegimas 
 

Šiame skyriuje aprašomi veiksmai, kurių reikia norint traktoriaus 

kabinoje sumontuoti 1004326-01 arba 1004327-01 KIT. 

Pastaba: Prieš montuojant CropSpec rinkinį, AGA3644 RINKINYS 

turi būti sumontuotas pagal A3710 montavimo vadove pateiktas 

instrukcijas. AGB1315 LAIKIKLIS nėra būtinas CropSpec rinkinio 

montavimui. 
 

Žing
snis 

Vaizdas Aprašymas 

1. 
 

 
 

 

Naudokite M10 VERŽLES 
(AGF426) 

prijunkite PAGRINDO 

PLOKŠTES (9090-1613) 

prie B142 

LAIKIKLIŲ (po vieną 

kiekvienoje pusėje) per 

bet kurias keturias iš 

šešių galimų skylių. 

 
Įstatykite M10 POVERŽLES 

(AGF440) ir pritvirtinkite M10 

VARŽTAIS (AGF430). 

 
Arba naudokite kitą 

montavimo padėtį, kaip 

parodyta. 

2. 
 

 

Pritvirtinkite PAGRINDO 

PLOKŠTĘ (9090-1613) ir 

užtikrinkite pritvirtinimą M6 

VARŽTAIS (2506-0119). 
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2 skyrius –  CropSpec aparatinės įrangos įdiegimas 
 

 

 
 
 

Žingsni
s Vaizdas Aprašymas 

3.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pritvirtinkite CropSpec 

JUTIKLIUS 

(319000101AGA3838) prie 

PAGRINDO PLOKŠČIŲ 

(9090-1613), 

po vieną kiekvienoje pusėje 

Pastaba: Jutiklis su 

mažesne ID verte turi būti 

sumontuotas kairėje 

transporto priemonės 

pusėje. Identifikacinį 

lipduką rasite po jutikliu. 

Pastaba: Įsitikinkite, kad 

jutiklio matymo lauko 

neblokuoja ratai arba 

purvasaugis. Gali prireikti 

prailginti laikiklius. 

Dviejų jutiklių CropSpec 

rinkinio (1004326-01) 

pilname komplekte yra 

jutiklis kiekvienoje 

traktoriaus stogo pusėje. 
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2.1. 1014172-01 Gen 3 Lite laidų jungtys 
 

 

 

2.1. 1014172-01 Gen 3 Lite laidų jungtys 
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2.2. AGA4700 laidų jungtys 
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3 skyrius – CropSpec sąranka 
 

Šiame skyriuje paaiškinama, kaip konsolėje įjungti ir nustatyti 

funkciją CropSpec. 

3.1. Universaliojo terminalo įjungimas 

Norėdami naudoti CropSpec funkciją, konsolėje įjunkite 

universalųjį ISOBUS terminalą (UT). Universalus terminalas 

leidžia sąveikauti su ISOBUS suderinamais elektroniniais 

valdymo blokais (ECU). 

 
1. Pasirinkite sąrankos       (angl. Setup) ekraną. 

2. Pasirinkite Sistema/Funkcijos/Konsolė (System / 

Features / Console .) 
 

3. Pasirinkite UNIVERSALUSIS TERMINALAS. 

4. Pasirinkite Įjungtas (angl. Enabled) ir patvirtinkite. 



3 skyrius – CropSpec sąranka 
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3.2. CropSpec funkcijų įjungimas 

Norėdami įjungti CropSpec, atlikite šiuos veiksmus: 

1. Pasirinkite Sistema/Funkcijos/Padargas[1] (System / 

Features /Implement .) 

2. Pasirinkite Azoto aptikimas (angl. NITROGEN SENSING). 

3. Pasirinkite Įjungtas (angl. Enabled) (Topcon CropSpec).  

4. Pasirinkite OK, kad patvirtintumėte ir išeikite iš meniu. Konsolė 
paleidžiama iš naujo. 

1. ↑ Padargas – purkštuvas, barstytuvas, sėjamoji arba kai yra automatinio vairavimo 
sistema - kiti prikabinami padargai. 
 



3.3. Jutiklių nustatymas 

8 

 

 

 

 

3.3. Jutiklių nustatymas 

Norėdami nustatyti jutiklius: 

1. Pasirinkite , kad patektumėte į Veikimo (angl. Operation) 
ekraną. 

2. Kairiojoje naršymo juostoje pasirinkite , kad atidarytumėte 
universaliojo terminalo mini langą. Braukite dešinėn per mini 

langą, kad maksimaliai padidintumėte universaliojo terminalo 

langą. 

3. Pasirinkite , tada pasirinkite Jutiklis (angl. Sensor ). 
 

 

Jutiklio būsena 

1. Pasirinkite Jutiklio būsena (angl. Sensor Status). 
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⚫ Kryptis: Pasirinkite         , kad perjungtumėte jutiklį tarp 

kairės ir dešinės pusių. Rodoma kryptis keičiasi, kai jutiklis 

perjungiamas. 

⚫ Programinės aparatinės įrangos versija: Rodo esamą 
programinės aparatinės įrangos versiją. 

⚫ CropSpec rodmenys: Skaičius, rodantis jutiklio (-ių) 

užfiksuotą pasėlių būklės rodmenį. 

⚫ R1 / R2: Tai yra raudonos spinduliuotės ir spinduliuotės, 

artimos infraraudonajai, rodmenys, matuojantys fotosintezės 

kiekį. Tinkamas R1 ir R2 rodmenų diapazonas yra 0 – 32767. 

⚫ Aplinkos temperatūra: Jutiklio temperatūra. 

⚫ Jutiklio Temp 1 / Temp 2: Kiekviename jutiklyje yra du foto 

jutikliai (po vieną jutiklį kiekvienam iš dviejų bangos ilgių, 

kuriuos naudoja CropSpec). Užtrunka maždaug 5 – 10 

minučių, kol CropSpec jutikliai sušyla iki 30°C (jutiklių darbinės 

temperatūros). 



3.3. Jutiklių nustatymas 
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Jutiklių konfigūravimas 

1. Pasirinkite Konfigūruoti jutiklį (angl. Configure Sensor). 
 

⚫ Kryptis: Pasirinkite , kad perjungtumėte jutiklį tarp kairės 

ir dešinės pusių. Rodoma kryptis keičiasi, kai jutiklis 

perjungiamas. 

⚫ Įjungtas: Pasirinkite, norėdami įjungti arba išjungti pasirinktą 
jutiklį. 

⚫ Identifikavimas: Pasirinkite, kad galėtumėte identifikuoti 

įdiegtus jutiklius. Identifikacinį lipduką rasite po jutikliu. 

Pasirinkite identifikuotą jutiklį, atitinkantį pasirinktoje kryptyje 

(kairėje arba dešinėje) įdiegtą jutiklį. 

⚫ Automatinis stiprinimas: Pasirinkite, kad įjungtumėte 

Automatinį stiprinimą (angl. Automatic Gain). Stiprinimo 

dydis (angl. Gain Number) yra automatiškai reguliuojamas 

programinės įrangos. 

Pastaba: Automatinis stiprinimas užtikrina, kad CropSpec 

jutikliai veiktų lauko sąlygas atitinkančiu jautrumo lygiu. 

Automatinis stiprinimas turėtų būti visada įjungtas. Išjungti 

automatinį stiprinimą ir rankiniu būdu įvesti stiprinimo dydį 

(1 – 6) reikia tik laukuose, kuriuose CropSpec rodmenys 

nenuoseklūs dėl didelių pasėlių būklės skirtumų. Jei rodmenys 

nenuoseklūs, kreipkitės į Topcon atstovą. 
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Geometrijos konfigūravimas 

1. Pasirinkite Konfigūruoti geometriją (angl. Config Geometry). 
 

Pastaba: Įsitikinkite, kad abiejų jutiklių geometrija yra apibrėžta, jei 
sumontuoti du jutikliai 

. Pasirinkite , kad perjungtumėte jutiklį tarp kairės ir dešinės 

pusių. 

⚫ A: Atstumas nuo galinės ašies centro iki CropSpec jutiklio. 

⚫ B: Atstumas nuo traktoriaus centro iki CropSpec jutiklio. 

⚫ C: CropSpec jutiklio aukštis nuo žemės. 

⚫ D: CropSpec jutiklio kampas. 

Pastaba: Rekomenduojama D nustatyti 5 laipsnių kampą. Šis 

kampas nustato tinkamą CropSpec jutiklių aprėpiamą plotą. 

⚫ E: Rato centro aukštis nuo žemės. 

⚫ F: Atstumas nuo traktoriaus centro iki apytikslio jutiklio 

aprėpiamo ploto centro. 

⚫ G: Apytikslis jutiklio aprėpiamo ploto plotis. 

Pastaba: Apytikslis jutiklio aprėpiamo ploto plotis (G) 

priklauso nuo jutiklio aukščio nuo žemės (C). 



3.3. Jutiklių nustatymas 
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C Jutiklio aukštis G Aprėpiamo ploto 
plotis 

2 m 2,08 m 

3 m 3,11 m 

4 m 4,15 m 

 

2. Pasirinkite         kelis kartus, kad būtų rodomas pagrindinis 

universalaus terminalo ekranas.  

Kai jutikliai įšyla, pasėlių biomasės vertės pateikiamos 

rodmenyse kairėje ir dešinėje, o temperatūros indikatorių, 

esančių šalia rodmenų, spalva pasikeičia iš raudonos į žalią. 
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3.4. Produkto naudojimo konfigūracijos nustatymas 

Produkto naudojimo konfigūracija nustato naudojimo normos 
pokyčius. 

1. Pasirinkite , tada pasirinkite Produkto naudojimo 

konfigūracija (angl. Output Configuration ). 
 

⚫ Produkto naudojimo mastas: 100% produkto naudojimo 

mastas reiškia, kad šaltinyje nustatyti nurodymai nėra pakeisti. 

Priklausomai nuo oro sąlygų, operatorius gali pasirinkti 

padidinti arba sumažinti naudojimo normą. Pakeitus šį procentą 

užtikrinamas vienodas visų nustatytų normų pokytis. 

Pakeistas procentas rodomas pagrindiniame ekrane. Mastą 

galima keisti 50 - 150% diapazono ribose. 
 



3.4. Produkto naudojimo konfigūracijos nustatymas 
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⚫ Produkto naudojimo masto žingsnis: Prireikus, šiuo 
nustatymu galima reguliuoti normą 

pagrindiniame ekrane esančiais pliuso  ir minuso 

mygtukais. Čia įvesta reikšmė apibrėžia, kiek pasikeičia norma 

kiekvieną kartą paspaudus mygtukus. Pakeista norma yra 

rodoma pagrindiniame ekrane, kaip rodoma ankstesniame 

paveikslėlyje. 

⚫ Naudojimo norma: Naudojimo normos nustatymas 

reikalingas, jei CropSpec naudojamas taikyti produktui pagal 

nurodymus. Pasirinkimas turi sutapti su įranga, naudojama 

taikyti produktui. Pavyzdžiui, dauguma purškimo įrangos 

skystiems produktams naudojama normą tūris/plotas (angl. 

Volume/Area). Masė / plotas (angl. Mass/Area) 

naudojamas granulėms, o skaičius / plotas (angl. 

Count/Area) su CropSpec nėra naudojamas. 

Azoto kiekiu pagrįsta masė/plotas (angl. Nitrogen Content 

based Mass/Area) leidžia naudotojui konfigūruoti nurodymus 

pagal azoto masę. Tada sistema automatiškai padaugina ją iki 

faktinės produkto masės, reikalingos pagal nurodymuose 

pateiktą azoto % koncentracijos (angl. Concentration %N) 

nustatymą.  (žr. nurodymų tipų konfigūracija, 23 psl). 

Pasirinkta azoto kiekiu pagrįsta masė/plotas 

 

Pasirinkta masė/plotas 
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⚫ Rodoma norma: Pasirinkite veikliosios medžiagos normą, 

taikymo normą arba abi, jos rodomos pagrindiniame ekrane. 

⚫ Metrinis ploto vienetas: Nurodymų rengyklėje ir 

pagrindiniame ekrane vienetus rodo hektarais (100 arų) arba 

po 10 arų. Pastaba: Jei pasirenkama 10 arų, konsolė turi būti 

paleista iš naujo. 

⚫ Produkto naudojimo atidėjimo nuotolis: Nustatomas 

atstumas tarp jutiklių ir padargo (pvz., purkštuvo), kad būtų 

atidėtas produkto naudojimas, kai naudojama tarpusavio 

kontrolė. Žr. Kintamos normos kontrolė, naudojant CropSpec, 

39 psl. 
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3.5. Histogramos vaizdas 

Histograma rodo CropSpec jutiklių duomenų vidurkį ir 

pasiskirstymą tam tikroje vietoje. 

1. Pasirinkite , tada pasirinkite Histogramos vaizdas (angl. 

Histogram View ). 
 

X ašis yra CropSpec vertė (biomasės %), o Y ašis yra kiekvienos 

CropSpec vertės pavyzdyje dažnis / skaičius. 

Histogramos funkcija gali būti naudojama norint stebėti vidutinę 

CropSpec reikšmę lauke arba padėti sudaryti darbo planą 

važiuojant pagal nurodymus. 

Pavyzdžiui; naudojant dviejų taškų nurodymų režimą (žr. 26 psl.), 

histograma gali būti naudojama dviem kalibravimo taškams 

nustatyti. Naudotojas gali patikrinti gerų pasėlių plotą lauke, o 

tada plotą su prastais pasėliais ir naudoti dvi gautas vidutines 

CropSpec vertes kaip nurodymų kalibravimo taškus. 

Naudojant vieno taško ir pokyčio nurodymų režimą (žr. 28 psl.), 

vidutinei CropSpec vertei nustatyti galima naudoti didesnio lauko 

ploto vidurkį ir priskirti atitinkamą naudojimo normą. 

Pastaba: Naudojant tikslinės normos režimą (žr. 29 psl.), turi būti 

naudojama histograma, nes jos vertę reikia naudoti kaip vidutinę 

CropSpec vertę. 
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3.5.1. Duomenų rinkimo pradėjimas ir sustabdymas 

mygtukas rodo, kad duomenų rinkimas valdomas paleidžiant 

, sustabdant  ir iš naujo paleidžiant  duomenų 
rinkimą rankiniu būdu. 

 ir  mygtukai taip pat yra pagrindiniame ekrane. Matavimų 

atlikimas taip pat gali būti susietas su pagrindiniu konsolės jungikliu: 
 

Norėdami susieti duomenų rinkimą su pagrindiniu konsolės jungikliu: 

1. Paspauskite  mygtuką.  mygtukas rodo, kad 

pagrindinis konsolės jungiklis yra susietas su CropSpec 

duomenų rinkimu. 

Lauko vidurkis 

Lauko vidurkis gali būti matuojamas pagal laiką arba nuvažiuotą  

 

atstumą. Paspauskite                      mygtuką, kad perjungtumėte tarp 
šių dviejų pasirinkimų. 

Pastaba: Norint, kad lauko vidurkis būtų pagrįstas atstumu, GPS 

NMEA2000 POZICIJOS funkcija turi būti įjungta sąrankos ekrane 

Padargas[1]  (angl. Implement)/ Greitis ir padėtis (Speed and 

position). 

 

1. ↑ Padargas – purkštuvas, barstytuvas, sėjamoji arba kai yra automatinio vairavimo 
sistema - kiti prikabinami padargai. 
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4.1. CropSpec rodmenų įrašymas 
 

 

4 skyrius – CropSpec eksploatavimas: 
 

Kai CropSpec jutikliai yra sukonfigūruojami ir jutiklių rodmenys 

pasirodo universaliame terminale, CropSpec gali rinkti duomenis 

važiuojant per lauką. 

Nežiūrėkite tiesiai į jutiklius. Lazeriai gali sukelti 

nepataisomą žalą akims. 

CropSpec gali būti naudojamas: 

⚫ Įrašyti rodmenims 

⚫ Taikyti produktą pagal nurodymus 

Pastaba: Norint naudoti nurodymus, skirtus keisti produkto 

naudojimo normą, konsolėje turi būti įjungta kintamos normos 

kontrolė (VRC). X25 konsolės turi būti atnaujintos iki „Advanced“, 

kad būtų galima naudoti VRC. 

4.1. CropSpec rodmenų įrašymas 

CropSpec rodmenys rodo pasėlių būklės duomenis. Galite 

eksportuoti CropSpec duomenis analizei arba naudoti juos 

nustatydami nurodymų tipus. 

Pasėlių būklės duomenys gali būti naudojami nustatant minimalias 

arba didžiausias naudojimo normas konkretiems augalams 

konkrečiu jų augimo metu. 

Pastaba: Užtrunka maždaug 5–10 minučių, kol CropSpec jutikliai 

sušyla iki 30 laipsnių (jutiklių darbinės temperatūros). Jutikliams 

įšilus, biomasės vertės iš pasėlių įrašomos rodmenyse kairėje ir 

dešinėje. 

Norėdami įrašyti savo lauko CropSpec rodmenis, atlikite šiuos 
veiksmus: 

1. Pasirinkite Lauko meniu/Sukurti naują lauką (Field Menu 

/ Create New Field ). 

2. Įveskite aprašymus Klientas / Ūkis / Laukas (angl. Client  / 

Farm  / Field ). 
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3. Norint sukurti naują užduotį; pasirinkite Užduočių 
meniu/Sukurti naują užduotį (Task Menu / Create New  

Task          ) 

 
 

4. Kairiojoje naršymo juostoje paleiskite CropSpec 

universalųjį          terminalą.  

5. Pasirinkite , tada pasirinkite Histogramos vaizdas (angl. 

Histogram View ). 

6. Ištrinkite esamą histogramą, pasirinkdami . 
 

7. Pasirinkite , kad būtų pradedamos įrašyti biomasės vertės. 

(Jei įrašymas susietas su pagrindiniu jungikliu, naudokite 

pagrindinį jungiklį.) 

8. Traktoriumi važiuokite lauke normaliu darbiniu greičiu. 

9. Pasirinkite , kad baigtumėte įrašymą. (Jei įrašymas 

susietas su pagrindiniu jungikliu, naudokite pagrindinį jungiklį.) 
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4.1.1. CropSpec užduočių ataskaitų eksportavimas 

CropSpec galima naudoti pasėlių biomasės duomenims rinkti 

eksportuojant užduotis su pasėlių būklės ataskaitomis ir 

žemėlapiais. CropSpec užduočių įrašus galima eksportuoti PDF 

formatu į USB laikmeną. PDF ataskaita laikoma USB:\Reports. 

1. Prijunkite USB prie konsolės. 

2. Pasirinkite Inventoriaus tvarkyklę (angl. Inventory Manager 

). 

3. Pasirinkite Užduotys (angl. Tasks) iš išskleidžiamojo Kategorijų 
(angl. Category) sąrašo. 

4. Pasirinkite USB iš išskleidžiamojo Išorinis inventorius (angl. 
External Inventory) sąrašo. 

5. Kairėje esančiame kategorijų sąraše pasirinkite reikiamą (-as) 

užduotį (-is), kurių ataskaitos yra reikalingos. 

6. Pasirinkite Išsaugoti pasirinktus failus į USB (angl. Save 

selected items to USB  ). 

7. Pasirinkite Eksportuoti užduoties ataskaitą (angl. Export task 
report). 

 



4 skyrius – CropSpec eksploatavimas: 

21 

 

 

 

 

8. Pasirinkite reikiamą (-as) parinktis (- s): 

o Automatinis diapazonų reguliavimas: Jei yra duomenų, 

kurių vaizdavimui naudojami spalvoti sutartiniai ženklai, 

ataskaitoje naudojamos spalvos pakeičiamos taip, kad 

derlingumą parodyti būtų naudojamos kuo įvairesnės 

spalvos. 

o Eksportuoti vektorinius formos failus: Vektorinių 

formos failų duomenys yra eksportuojami. Taip 

sukuriami aprėpties ir ribinių vektoriniai formos failai. Jie 

išsaugomi USB:\Reports aplanke su pažymėta data ir 

laiku. 

Pastaba: Prieš ištraukdami USB, visada jį pirmiausia atjunkite, 
paliesdami 

USB ištraukimo piktogramą  braukiamajame meniu. Tada 

parodomas pranešimas, kad saugu išimti USB. Jei tai nėra 

atliekama, pranešimas gali dingti arba būti sugadintas. 

Pastaba: CropSpec žemėlapis PDF faile rodomas paskutiniame 

puslapyje. 
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4.2. CropSpec nurodymų tipai 

CropSpec nurodymai gali valdyti tręšimo  normą pagal jutiklių 

surinktus rodmenis. Yra keturių tipų CropSpec nurodymai: 

Pastaba: Taip pat yra trys nurodymų tipai, skirti išskirtinai Japonijai. 

Žr. Japonijos pasėlių nurodymų tipų konfigūravimas, 32 psl.. 

4.2.1. Įjungimas/išjungimas 

Įjungimo/išjungimo nurodymų tipas suteikia elementarią normos 

kontrolę, kuria galima pradėti arba sustabdyti trąšų naudojimą. 

Tačiau šis nurodymų tipas taip pat gali būti naudojamas priskirti 

didžiausioms ir mažiausioms naudojimo normos vertėms priskirti . 

4.2.2. Dviejų taškų 

Dviejų taškų nurodymų tipas naudoja du vidutinius CropSpec 

rodmenis (iš lauko dalių, kuriose pasėlių būklė yra gera, ir iš lauko 

dalių, kuriose pasėlių būklė yra prastesnė), kad būtų nustatyta 

naudojimo norma tarp dviejų biomasės lygių. 

4.2.3. Vieno taško ir pokyčio 

Vieno taško ir pokyčio nurodymų tipas naudoja tręšimo normą, 

atitinkančią vidutinę lauko CropSpec reikšmę, kad pakeistų taikomą 

normą, kai CropSpec vertė didėja ir mažėja. Įveskite +/- pokyčio 

vertę, kad CropSpec rodmeniui pasislinkus aukščiau arba žemiau 

vidutinio CropSpec rodmens, naudojimo norma būtų koreguojama 

pagal  pokyčio vertę. 

4.2.4. Tikslinė norma 

Šis nurodymų tipas yra toks pat kaip vieno taško ir pokyčio, 

išskyrus tai, kad tręšimo norma yra susieta su tiesioginiu 

CropSpec rodmenimi, o ne su iš anksto įvestu fiksuotu vidurkiu. 

Keičiantis esamam CropSpec rodmeniui, tręšimo norma yra 

koreguojama. 
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4.3. Nurodymų tipų konfigūravimas 

Pastaba: Prieš nustatant CropSpec nurodymus, įsitikinkite, kad 

GPS imtuvas ir CropSpec jutikliai yra nustatyti teisingai. 

4.3.1. Naujų nurodymų sukūrimas 

1. Pasirinkite , tada pasirinkite Nurodymai        (angl. 
Prescription). 

2. Pasirinkite , kad sukurtumėte naują nurodymą, 

arba , kad padarytumėte nurodymo kopiją, kurią 

tada galima keisti. 

3. Įveskite norimą pavadinimą ir patvirtinkite . 

4. Pasirinkite nurodymo tipą. 

5. Įveskite duomenų vertes pagal pasirinktą nurodymo tipą. 

Daugiau informacijos apie nurodymų tipų konfigūravimą rasite 

tolesniuose skyriuose. 
 

6. Pasirinkite Išeiti   kelis kartus, kol pasieksite CropSpec 

pagrindinį ekraną. 

•  Sukurkite naują nurodymą. 

•  Padarykite nurodymo kopiją (kurią tada galima keisti). 
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•        Perjunkite tarp nurodymų sąrašo ir nurodymų pokyčio     

       grafiko. 

•  Ištrinkite nurodymus. Žr. Nurodymų ištrynimas, 38 psl. 

•  Nurodymų parsisiuntimas iš USB. Žr. 

Nurodymų parsisiuntimas iš USB, 38 psl. 

•  Nurodymų įkėlimas į USB. Žr. Nurodymų įkėlimas į 

USB, 37 psl. 

Tolesniuose skyriuose aprašoma, kaip sukonfigūruoti 

pasirinktą nurodymų tipą
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4.3.2. Įjungimo/išjungimo nurodymų konfigūravimas 

Norėdami sukonfigūruoti įjungimo/išjungimo nurodymus, įveskite 
šiuos duomenis: 

 

⚫ Koncentracijos %: Veikliosios medžiagos santykis 

naudojamame produkte (azotas, jei išvesties konfigūracijoje 

pasirinkta azoto kiekiu pagrįsta masė/plotas, žr. 13 psl). 

⚫ Mažiausia norma: Mažiausia veikliosios medžiagos norma, 

kurią reikia naudoti, lyginant su aptiktos biomasės kiekiu. 

⚫ Didžiausia norma: Didžiausia veikliosios medžiagos norma, 

kurią reikia naudoti, lyginant su aptiktos biomasės kiekiu. 

Pastaba: Norėdami nustatyti normą pagal norimą viso 

produkto kiekį 

(o ne veikliosios medžiagos), nustatykite 100% koncentraciją. 

⚫ Sustojimo vertė: CropSpec vertė, kurią pasiekus, 

barstytuvas/purkštuvas sustoja naudoti produktą. Kai CropSpec 

vertė yra lygi arba mažesnė už šią vertę, naudojimo norma 

sumažėja iki nulio. 

⚫ Atsarginė norma: Naudojimo norma, kurią programinė įranga 

turėtų naudoti pagal numatytuosius nustatymus, jei 

nepavyksta gauti tinkamo rodmens iš kurio nors jutiklio. Taip 

gali atsitikti, jei neaptinkama biomasė. 

⚫ Ribinė vertė: CropSpec vertė, kurią pasiekus, norma keičiama 

nuo didžiausios į mažiausią (įjungti / išjungti). CropSpec vertei 

esant mažesnei už šią vertę, naudojama didžiausia naudojimo 

norma. 
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CropSpec vertei esant didesnei arba lygiai ribinei vertei, 

naudojama mažiausia naudojimo norma. 

4.3.3. Dviejų taškų nurodymų konfigūravimas 

Šio tipo nurodymams reikalingas vidutinis geros ir prastos būklės 

pasėlių CropSpec rodmuo. 

1. Važiuokite per lauko dalis, kuriose pasėlių būklė yra prasta, 

kad gautumėte vidutinį prastos pasėlių būklės rodmenį 

(Crop Sense A). 

2. Važiuokite per lauko dalis, kuriose pasėlių būklė yra gera, 

kad gautumėte vidutinį geros pasėlių būklės rodmenį (Crop 

Sense B). 

Žr. CropSpec rodmenų įrašymas, 18 psl., kur rasite 

išsamesnės informacijos apie vidutinių CropSpec rodmenų 

įrašymą. 

Du vidutiniai rodmenys naudojami automatiškai generuoti pokytį, 

kuris apibrėžia naudojimo normos pokytį, atsižvelgiant į CropSpec 

vertės pokytį tarp dviejų rodmenų. 

Norėdami užbaigti konfigūraciją, įveskite šiuos duomenis: 
 

⚫ Koncentracijos %: Veikliosios medžiagos santykis 

naudojamame produkte (azotas, jei išvesties konfigūracijoje 

pasirinkta azoto kiekiu pagrįsta masė/plotas, žr. 13 psl). 
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⚫ Mažiausia norma: Mažiausia veikliosios medžiagos norma, 

kurią reikia naudoti, lyginant su aptiktos biomasės kiekiu. 

⚫ Didžiausia norma: Didžiausia veikliosios medžiagos norma, 

kurią reikia naudoti, lyginant su aptiktos biomasės kiekiu. 

Pastaba: Norėdami nustatyti normą pagal norimą viso 

produkto kiekį 

(o ne veikliosios medžiagos), nustatykite 100% koncentraciją. 

⚫ Sustojimo vertė: CropSpec vertė, kurią pasiekus, 

barstytuvas/purkštuvas nustoja naudoti produktą. Kai CropSpec 

vertė yra lygi arba mažesnė už šią vertę, naudojimo norma 

sumažėja iki nulio. 

⚫ Atsarginė norma: Naudojimo norma, kurią programinė įranga 

turėtų naudoti pagal numatytuosius nustatymus, jei 

nepavyksta gauti tinkamo rodmens iš kurio nors jutiklio. Taip 

gali atsitikti, jei neaptinkama biomasė. 

⚫ Normos žingsnis: Normos žingsnis apibrėžia naudojimo 

normos pokyčio kiekį, kuris turėtų būti taikomas, kai CropSpec 

reikšmė didėja arba mažėja. Įvestos mažiausios ir didžiausios 

normos reikšmės suapvalinamos aukštyn arba žemyn iki 

artimiausio normos žingsnio vertės kartotinio skaičiaus, taip 

keičiant mažiausią ir didžiausią normą. Norint to išvengti, čia 

įvesta reikšmė turi būti mažiausios ir didžiausios normos 

reikšmių kartotinis skaičius. 

⚫ Crop Sense A: Vidutinis CropSpec prastos būklės biomasės 

rodmuo iš lauko. Rodmuo surenkamas važiuojant per tą lauko 

dalį, kurioje pasėlių būklė yra prasta. 

⚫ Norma A: Naudojimo norma, kai CropSpec rodmuo atitinka 

Crop Sense A vertę. 

⚫ Crop Sense B: Vidutinis CropSpec geros būklės biomasės 

rodmuo iš lauko. Rodmuo surenkamas važiuojant per tą lauko 

dalį, kurioje pasėlių būklė yra gera. 

⚫ Norma B: Naudojimo norma, kai CropSpec rodmuo atitinka 

Crop Sense B vertę. 
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4.3.4. Vieno taško ir pokyčio nurodymų konfigūravimas 

Norėdami sukonfigūruoti vieno taško ir pokyčio nurodymų tipą, turite 

nustatyti vidutinį lauko CropSpec rodmenį (šis skaičius įvedamas į 

Crop Sense A). Norint gauti rodmenį, važiuokite lauko dalimi, kuri 

yra artimiausia vidutinei lauko būklei. 

Žr. CropSpec rodmenų įrašymas, 18 psl., kur rasite išsamesnės 

informacijos apie vidutinių CropSpec rodmenų įrašymą. Norėdami 

užbaigti konfigūraciją, įveskite šiuos duomenis: 
 

⚫ Koncentracijos %: Veikliosios medžiagos santykis 

naudojamame produkte (azotas, jei išvesties konfigūracijoje 

pasirinkta azoto kiekiu pagrįsta masė/plotas, žr. 13 psl). 

⚫ Mažiausia norma: Mažiausia veikliosios medžiagos norma, 

kurią reikia naudoti, lyginant su aptiktos biomasės kiekiu. 

⚫ Didžiausia norma: Didžiausia veikliosios medžiagos norma, 

kurią reikia naudoti, lyginant su aptiktos biomasės kiekiu. 

Pastaba: Norėdami nustatyti normą pagal norimą viso 

produkto kiekį 

(o ne veikliosios medžiagos), nustatykite 100% koncentraciją. 

⚫ Sustojimo vertė: CropSpec vertė, kurią pasiekus, 

barstytuvas/purkštuvas nustoja naudoti produktą. Kai CropSpec 

vertė yra lygi arba mažesnė už šią vertę, naudojimo norma 

sumažėja iki nulio. 
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⚫ Atsarginė norma: Naudojimo norma, kurią programinė įranga 

turėtų naudoti pagal numatytuosius nustatymus, jei nepavyksta 

gauti tinkamo rodmens iš kurio nors jutiklio. Taip gali atsitikti, jei 

neaptinkama biomasė. 

⚫ Normos žingsnis: Šis nustatymas apibrėžia naudojimo normos 

pasikeitimą CropSpec vertei didėjant arba mažėjant. Įvestos 

mažiausios ir didžiausios normos reikšmės suapvalinamos aukštyn 

arba žemyn iki artimiausio normos žingsnio vertės kartotinio 

skaičiaus, taip keičiant mažiausią ir didžiausią normą. Norint to 

išvengti, čia įvesta reikšmė turi būti mažiausios ir didžiausios 

normos reikšmių kartotinis skaičius. 

⚫ Crop Sense A: Vidutinis CropSpec rodmuo lauke. Šiame 

pavyzdyje, vidutinis Crop Sense A yra 40. 

⚫ Norma A: Naudojimo norma, kai CropSpec rodmuo atitinka Crop 

Sense A vertę. 

⚫ Pokytis: Naudojimo normos pokytis, lyginant su CropSpec vertės 

pokyčiu. Teigiamas pokytis padidina naudojimo normą, kai 

padidėja biomasės rodmuo, o neigiamas pokytis sumažina 

naudojimo normą, biomasei didėjant. 

Pastaba: Dažniausiai reikalinga neigiama pokyčio vertė. 

Pastaba: Jei nesate tikri, koks šis skaičius turėtų būti, kreipkitės į 

kvalifikuotą agronomą. 

4.3.5. Tikslinės normos nurodymų konfigūravimas 

Pastaba: Norint, kad šis režimas veiktų, histogramos įrašymas turi 

būti aktyvus. Žr. Histogramos vaizdas, 16 psl. 

Tikslinės normos režimas labai panašus į vieno taško ir pokyčio 

režimą. Vietoj fiksuoto CropSpec vertės atskaitos taško, režimas 

naudoja lauko vidurkį, kuris nustatomas automatiškai, CropSpec 

sistemai dirbant lauke. Palaipsniui sistema suranda vidutinį 

CropSpec parametrą ir pagal šį parametrą keičia naudojimo normą. 

Įvesta tikslinė norma yra susieta su CropSpec lauko vidurkiu. Jei 

CropSpec reikšmė lygi lauko vidurkiui, naudojimo norma įvedama kaip 

tikslinė norma. Jei tiesioginė CropSpec reikšmė yra didesnė arba 

mažesnė 
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nei lauko vidurkis, naudojimo norma atitinkamai pakoreguojama. 

Atminkite, kad lauko vidurkis yra nuolat atnaujinamas, todėl grafiko 

linija pasislenka į kairę / dešinę, kai keičiasi lauko vidurkis. 
 

⚫ Koncentracijos %: Veikliosios medžiagos santykis 

naudojamame produkte (azotas, jei išvesties konfigūracijoje 

pasirinkta azoto kiekiu pagrįsta masė/plotas, žr. 13 psl). 

⚫ Mažiausia norma: Mažiausia veikliosios medžiagos norma, 

kurią reikia naudoti, lyginant su aptiktos biomasės kiekiu. 

⚫ Didžiausia norma: Didžiausia veikliosios medžiagos norma, 

kurią reikia naudoti, lyginant su aptiktos biomasės kiekiu. 

Pastaba: Norėdami nustatyti normą pagal norimą viso 

produkto kiekį 

(o ne veikliosios medžiagos), nustatykite 100% koncentraciją. 

⚫ Sustojimo vertė: CropSpec vertė, kurią pasiekus, 

barstytuvas/purkštuvas nustoja naudoti produktą. Kai CropSpec 

vertė yra lygi arba mažesnė už šią vertę, naudojimo norma 

sumažėja iki nulio. 

⚫ Atsarginė norma: Naudojimo norma, kurią programinė įranga 

turėtų naudoti pagal numatytuosius nustatymus, jei nepavyksta 

gauti tinkamo rodmens iš kurio nors jutiklio. Taip gali atsitikti, jei 

neaptinkama biomasė. 



4 skyrius – CropSpec eksploatavimas: 

31 

 

 

 

 

⚫ Normos žingsnis: Šis nustatymas apibrėžia naudojimo normos 

pasikeitimą CropSpec vertei didėjant arba mažėjant. Įvestos 

mažiausios ir didžiausios normos reikšmės suapvalinamos 

aukštyn arba žemyn iki artimiausio normos žingsnio vertės 

kartotinio skaičiaus, taip keičiant mažiausią ir didžiausią normą. 

Norint to išvengti, čia įvesta reikšmė turi būti mažiausios ir 

didžiausios normos reikšmių kartotinis skaičius. 

⚫ Tikslinė norma: Naudojimo norma, kai CropSpec 

rodmuo atitinka vidutinę lauko vertę. 

⚫ Pokytis: Naudojimo normos pokytis, lyginant su CropSpec 

vertės pokyčiu. Teigiamas pokytis padidina naudojimo normą, 

kai padidėja biomasės rodmuo, o neigiamas pokytis 

sumažina naudojimo normą, biomasei didėjant. 

Pastaba: Dažniausiai reikalinga neigiama pokyčio vertė. 

Pastaba: Jei nesate tikri, koks šis skaičius turėtų būti, kreipkitės į 

kvalifikuotą agronomą. 
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4.4. Japonijos pasėlių nurodymų tipų 

konfigūravimas 

4.4.1. Yousui nurodymų konfigūravimas 

Yousui nurodymų tipas naudoja azoto naudojimo normą, 

atitinkančią vidutinę lauko CropSpec vertę, kad pakeistų 

naudojamą azoto normą, CropSpec vertei didėjant ir mažėjant. 

Norint konfigūruoti Yousui nurodymų tipą, turite nustatyti vidutinę 

CropSpec vertę lauke (šis skaičius įvedamas į Crop Sense R). 

Norint gauti rodmenį, važiuokite lauko dalimi, kuri yra artimiausia 

vidutinei lauko būklei. Žr. CropSpec rodmenų įrašymas, 18 psl., 

kur rasite išsamesnės informacijos apie vidutinių CropSpec 

rodmenų įrašymą. Norėdami užbaigti konfigūraciją, įveskite šiuos 

duomenis: 
 

⚫ Koncentracijos %: Veikliosios medžiagos santykis 

naudojamame produkte (azotas, jei išvesties konfigūracijoje 

pasirinkta azoto kiekiu pagrįsta masė/plotas, žr. 13 psl). 

⚫ Mažiausia norma: Mažiausia veikliosios medžiagos norma, 

kurią reikia naudoti, lyginant su aptiktos biomasės kiekiu. 

⚫ Didžiausia norma: Didžiausia veikliosios medžiagos 

norma, kurią reikia naudoti, lyginant su aptiktos biomasės 

kiekiu. 
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Pastaba: Norėdami nustatyti normą pagal norimą viso produkto 

kiekį (o ne veikliosios medžiagos), nustatykite 100% 

koncentraciją. 

⚫ Atsarginė norma: Naudojimo norma, kurią programinė įranga 

turėtų naudoti pagal numatytuosius nustatymus, jei 

nepavyksta gauti tinkamo rodmens iš kurio nors jutiklio. Taip 

gali atsitikti, jei neaptinkama biomasė. 

⚫ Normos žingsnis: Šis nustatymas apibrėžia naudojimo normos 

pasikeitimą CropSpec vertei didėjant arba mažėjant. Įvestos 

mažiausios ir didžiausios normos reikšmės suapvalinamos 

aukštyn arba žemyn iki artimiausio normos žingsnio vertės 

kartotinio skaičiaus, taip keičiant mažiausią ir didžiausią normą. 

Norint to išvengti, čia įvesta reikšmė turi būti mažiausios ir 

didžiausios normos reikšmių kartotinis skaičius. 

⚫ Yousui R N: Naudojimo norma, kai CropSpec rodmuo atitinka 

vidutinę lauko vertę (Crop Sense R). Esant didesniems 

CropSpec rodmenims, naudojama mažiau azoto, o esant 

mažesniems – daugiau. 

⚫ Crop Sense R: Vidutinis CropSpec rodmuo lauke. 

4.4.2. Tomeba East nurodymų konfigūracija 

Nustatant reikiamą azoto normą, naudojamas numatomas derlius 

vienam hektarui. Taikoma norma kinta CropSpec vertei didėjant ir 

mažėjant. 
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⚫ Koncentracijos %: Veikliosios medžiagos santykis 

naudojamame produkte (azotas, jei išvesties konfigūracijoje 

pasirinkta azoto kiekiu pagrįsta masė/plotas, žr. 13 psl). 

⚫ Mažiausia norma: Mažiausia veikliosios medžiagos norma, 

kurią reikia naudoti, lyginant su aptiktos biomasės kiekiu. 

⚫ Didžiausia norma: Didžiausia veikliosios medžiagos norma, 

kurią reikia naudoti, lyginant su aptiktos biomasės kiekiu. 

Pastaba: Norėdami nustatyti normą pagal norimą viso 

produkto kiekį 

(o ne veikliosios medžiagos), nustatykite 100% koncentraciją. 

⚫ Atsarginė norma: Naudojimo norma, kurią programinė įranga 

turėtų naudoti pagal numatytuosius nustatymus, jei nepavyksta 

gauti tinkamo rodmens iš kurio nors jutiklio. Taip gali atsitikti, jei 

neaptinkama biomasė. 

⚫ Derlius: Apskaičiuotas derlius vienam lauko hektarui. 

4.4.3. Tomeba North nurodymų konfigūravimas 

Tomeba North nurodymų tipas naudoja azoto naudojimo normą, 

atitinkančią vidutinę lauko CropSpec vertę, kad pakeistų naudojamą 

azoto normą, CropSpec vertei didėjant ir mažėjant. 

Norint konfigūruoti Tomeba North nurodymų tipą, turite nustatyti 

vidutinę CropSpec vertę lauke (šis skaičius įvedamas į Crop Sense 

R). Norint gauti rodmenį, važiuokite lauko dalimi, kuri yra 

artimiausia vidutinei lauko būklei. Žr. CropSpec rodmenų įrašymas, 

18 psl., kur rasite išsamesnės informacijos apie vidutinių CropSpec 

rodmenų įrašymą. Norėdami užbaigti konfigūraciją, įveskite šias 

duomenų vertes: 
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⚫ Koncentracijos %: Veikliosios medžiagos santykis 

naudojamame produkte (azotas, jei išvesties konfigūracijoje 

pasirinkta azoto kiekiu pagrįsta masė/plotas, žr. 13 psl). 

⚫ Mažiausia norma: Mažiausia azoto norma, kurią reikia 

naudoti, lyginant su aptiktos biomasės kiekiu. 

⚫ Didžiausia norma: Didžiausia azoto norma, kurią reikia 

naudoti, lyginant su aptiktos biomasės kiekiu. 

Pastaba: Norėdami nustatyti normą pagal norimą viso produkto 

kiekį (o ne veikliosios medžiagos), nustatykite 100% 

koncentraciją. 

⚫ Atsarginė norma: Naudojimo norma, kurią programinė įranga 

turėtų naudoti pagal numatytuosius nustatymus, jei 

nepavyksta gauti tinkamo rodmens iš kurio nors jutiklio. Taip 

gali atsitikti, jei neaptinkama biomasė. 

⚫ Normos žingsnis: Šis nustatymas apibrėžia naudojimo normos 

pasikeitimą CropSpec vertei didėjant arba mažėjant. Įvestos 

mažiausios ir didžiausios normos reikšmės suapvalinamos 

aukštyn arba žemyn iki artimiausio normos žingsnio vertės 

kartotinio skaičiaus, taip keičiant mažiausią ir didžiausią normą. 

Norint to išvengti, čia įvesta reikšmė turi būti mažiausios ir 

didžiausios normos reikšmių kartotinis skaičius. 
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⚫ R norma: Naudojimo norma, kai CropSpec rodmuo atitinka 

vidutinę lauko vertę (Crop Sense R). Esant didesniems 

CropSpec rodmenims, naudojama mažiau azoto, o esant 

mažesniems – daugiau. 

⚫ Crop Sense R: Vidutinis CropSpec rodmuo lauke. 
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4.5. Nurodymų valdymas 

4.5.1. Nurodymų pasirinkimas 

Sukūrus ir išsaugojus nurodymus, juos galima pasirinkti iš sąrašo. 

1. Pasirinkite , tada pasirinkite Nurodymai       (angl. 
Prescription). 

2. Pažymėkite reikiamą nurodymą iš sąrašo. 
 

3. Pasirinkite išeiti  kelis kartus, kol pateksite į CropSpec 

pagrindinį ekraną. 

4.5.2. Nurodymų perkėlimas į ir iš USB 

Nurodymų įkėlimas į USB 

1. Įsitikinkite, kad USB yra prijungtas prie konsolės. 

2. Pasirinkite , tada pasirinkite Nurodymai       (angl. 
Prescription). 

3. Pažymėkite norimą nurodymą. 

4. Pasirinkite . 

5. Pasirinkite fs_usb, eikite į USB vietą, kurioje yra nurodymo 

kopija ir patvirtinkite . 
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Pasirinktas nurodymas kopijuojamas į USB. 

Nurodymų parsisiuntimas iš USB 

1. Įsitikinkite, kad USB, kuriame yra norimas perkelti 

nurodymas, yra prijungtas prie konsolės. 

2. Pasirinkite , tada pasirinkite Nurodymai       (angl. 
Prescription). 

3. Pasirinkite . 

4. Pasirinkite fs_usb, eikite į USB vietą, kurioje yra nurodymas ir 

pasirinkite norimą nurodymą. 

Nurodymas nukopijuojamas į konsolę. 

4.5.3. Nurodymų ištrynimas 

1. Pasirinkite , tada pasirinkite Nurodymai       (angl. 
Prescription). 

2. Pažymėkite norimą nurodymą sąraše ir paspauskite ištrynimo 

mygtuką . 

Pastaba: Aktyvus nurodymas negali būti ištrintas 

3. Paspauskite , kad patvirtintumėte pasirinkto nurodymo 
ištrynimą. 
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4.6. Kintamos normos kontrolė, naudojant CropSpec 

CropSpec galima naudoti su kintamos normos kontrole (VRC), 

kad būtų galima keisti produkto naudojimo normą, priklausomai 

nuo nurodymo. Pasėliams naudojamo produkto norma 

koreguojama automatiškai. CropSpec jutikliai matuoja azoto lygį 

traktoriui važiuojant per lauką, todėl taikoma norma skiriasi 

priklausomai nuo nurodymų rinkinio. 

Prieš naudojant, kintamos normos kontrolė (VRC) turi būti 

nustatyta valdikliu ir įjungta konsolės sąrankos ekrane 

Sistema/Funkcijos/Padargas[1]  (System / Features / 

Implement). 

Pastaba: Norint, kad veiktų VRC, turi veikti GPS, o padargas turi 

būti susietas su teisingu elektroniniu valdymo bloku (ECU). 

Pastaba: Prieš konfigūruojant VRC, įsitikinkite, kad CropSpec 

nurodymai yra sukonfigūruoti ir abiejų jutiklių temperatūra yra 

optimali (30°C). 

4.6.1. Kintamos normos kontrolės konfigūravimas 

Pastaba: Nauja užduotis gali būti sukurta prieš tai nepasirinkus 

lauko. Jei laukas jau yra nustatytas dabartinėje GPS vietoje, tas 

laukas įkeliamas automatiškai. Tuo atveju, jei lauko nėra, sukūrus 

užduotį sukuriamas naujas laukas. 

1. Pasirinkite Užduočių meniu/Pasirinkti užduotį arba Sukurti 

užduotį (Task Menu / Select Task arba Create Task 

). 

2. Pasirinkite Užduočių meniu/Konfigūruoti užduoties 

nurodymus (Task Menu / Configure Task Prescriptions 

). 

1. ↑ Padargas – purkštuvas, barstytuvas, sėjamoji arba kai yra automatinio vairavimo 
sistema - kiti prikabinami padargai. 
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⚫ Objektas: Valdomas rezervuaras arba dėžė. Norėdami pridėti 

kitą objektą, pasirinkite. 

⚫ Šaltinis: Objekto normos šaltinis. Norint dirbti su CropSpec, turi 

būti pasirinkta tarpusavio kontrolė (angl. Peer Control). Taip 

CropSpec jutiklis yra priskiriamas kaip normos šaltinis. 

⚫ Savybė: CropSpec netaikoma. 

⚫ Vienetai: Numatytasis vienetas, naudojamas nurodymuose. 

3. Pasirinkite tarpusavio kontrolę (angl. Peer Control) kaip šaltinį 
(angl. Source). 

4. Pasirinkite reikiamą jutiklį (Cropspec Root naudoja abiejų 

jutiklių vidurkį, jei įdiegti du jutikliai) ir Tikslinės normos 

nurodymo tipą. 
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Pastaba: Kai kurie padargai leidžia naudoti atskirą normą kairėje ir 

dešinėje, kiekvienai iš jų naudojant po vieną jutiklį. Kiekviena sijos 

pusė yra „antrinė sija“, kurią galima rankiniu būdu pridėti kaip 

objektą, tada „antrinė sija“ priskiriama atitinkamam jutikliui. 

Prijungtas padargas pateikia antrinių sijų pavadinimus. 

5. Įveskite produkto naudojimo atidėjimo nuotolį (angl. Output 

delay distance) . Žr. Išeigos konfigūracijos nustatymas, 13 

psl. 

6. Kairėje naršymo juostoje pasirinkite valdiklį. Norėdami 

atidaryti mini langą, pasirinkite          purkštuvo valdikliui, 

arba barstytuvo valdikliui atidaryti. 

7. Padidinkite valdiklio mini langą braukdami į dešinę. Pasirinkite 

Auto, kad būtų rodomos kitos parinktys. Pasirinkite VRC kaip 

naudojimo normos valdiklį. 
 

8. Pasirinkite , kad įjungtumėte VRC žemėlapio rodymą 
orientavimo ekrane. 

1. ↑ Padargas – purkštuvas, barstytuvas, sėjamoji arba kai yra automatinio vairavimo 
sistema - kiti prikabinami padargai. 
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9. Žemėlapio sluoksnių ekrane, pasirinkite CropSpec N-

normą kaip aprėpties sluoksnį (angl. Coverage 

Layer). 
 

VRC valdomas trąšų naudojimas rodomas kartu su CropSpec 

rodmenimis. 
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5 skyrius – Reguliavimo ir saugos įspėjimai 

Sąlygos ir nuostatos 
Pastaba: Prašome atidžiai perskaityti mūsų sąlygas ir nuostatas. 

Pagrindinė informacija 
PAREIŠKIMAS – pirkdami produktą iš „Topcon Precision Agriculture“ (TPA), arba iš 

vieno iš TPA produktų pardavėjų, jūs sutinkate su šiomis sąlygomis. 

AUTORIŲ TEISĖS – visa šiame vadove pateikta informacija yra TPA intelektinė 

nuosavybė ir autorių teisių saugoma medžiaga. Visos teisės saugomos. Negalite 

naudoti, turėti prieigą, kopijuoti, laikyti, rodyti, kurti išvestinių darbų, parduoti, keisti, 

skelbti, platinti arba suteikti prieigą trečiosioms šalims prie bet kokių šiame vadove 

esančių paveikslėlių, turinio, informacijos ar duomenų be aiškaus rašytinio TPA 

sutikimo. Tokią informaciją galima naudoti tik jūsų turimo produkto priežiūrai ir 

eksploatavimui. Šiame vadove esanti informacija ir duomenys yra vertingas TPA turtas, 

sukurtas skiriant daug darbo, laiko ir pinigų, ir yra TPA pirminės atrankos, derinimo ir 

susitarimo rezultatas. 

PREKĖS ŽENKLAI – „ZYNX“, „PROSTEER“, „EAGLE“, „KEE Technologies“, „Topcon“, 

„Topcon Positioning Systems“ ir „Topcon Precision Agriculture“ yra „Topcon“ įmonių 

grupės prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. „Microsoft“ ir „Windows“ yra 

prekės ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse, kuriose 

veikia „Microsoft Corporation“. Vadove minimi produktų ir įmonių pavadinimai gali būti 

atitinkamų savininkų prekių ženklai. 

INTERNETO SVETAINĖ IR KITI PAREIŠKIMAI – jokie pareiškimai, pateikti TPA ar 

bet kurios kitos „Topcon“ grupės įmonės interneto svetainėje, bet kokiuose kituose 

pareiškimuose, TPA literatūroje arba pateikti TPA darbuotojo ar nepriklausomo 

rangovo, nekeičia šių Sąlygų. 

SVARBU: SAUGA – netinkamas produkto naudojimas gali sukelti žmonių mirtį arba 

sužalojimą, sugadinti turtą ir (arba) sukelti produkto gedimą. Produktą turėtų taisyti tik 

įgalioti TPA aptarnavimo centrai. Turėtumėte atidžiai peržiūrėti šiame vadove pateiktus 

saugos įspėjimus ir nurodymus, kaip tinkamai naudoti produktą, ir visada jų laikytis. 

Ribota garantija 

ELEKTRONINIAI IR MECHANINIAI KOMPONENTAI  -TPA garantuoja, kad TPA 

pagaminti elektroniniai komponentai neturi medžiagų ir gamybos defektų vienerius 

metus nuo išsiuntimo pardavėjui datos. TPA garantuoja, kad visi TPA pagaminti 

vožtuvai, žarnos, kabeliai ir mechaninės dalys neturi medžiagų ir gamybos defektų 90 

dienų nuo pirkimo datos. 

GRĄŽINIMAS IR REMONTAS – Atitinkamais garantiniais laikotarpiais bet kuri iš pirmiau 

nurodytų elementų, kurių defektai buvo nustatyti, gali būti išsiųsti į TPA taisyti. Tokiu 

atveju, TPA nedelsiant nemokamai pataiso arba pakeičia sugedusią prekę ir ją grąžina 

jums. Turite sumokėti siuntimo ir tvarkymo mokesčius. Ši garantija netaikoma 

komponentų kalibravimui, darbo ir kelionės išlaidoms, patirtoms pašalinant ir keičiant 

komponentus darbo vietoje. Pirmiau nurodyta garantija NETAIKOMA žalai ar defektams, 

atsiradusiems dėl: 

(i) nelaimės, avarijos ar netinkamo eksploatavimo 

(ii) įprasto susidėvėjimo. 
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(iii) netinkamo naudojimo ir (arba) priežiūros 

(iv) neleistinų produkto pakeitimų; ir (arba) 

(v) produkto naudojimas kartu su kitais produktais, kurie nėra tiekiami arba nurodyti TPA. 

Prie visų produktų pridedama programinė įranga yra licencijuojama naudoti kartu su 

produktu ir nėra parduodama. Naudojant programinę įrangą, kuri pateikiama su atskira 

galutinio vartotojo licencijos sutartimi (angl. EULA), taikomos sutarties sąlygos, įskaitant 

susijusias su ribota garantija, išskyrus vietas, prieštaraujančias šioms sąlygoms ir 

nuostatoms. 

GARANTIJOS ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS – IŠSKYRUS ANKSČIAU NURODYTAS 

GARANTIJAS, GARANTIJOS, TEIKIAMOS TAIKOMOJE GARANTIJOS KORTELĖJE, 

PRIEDE AR GALUTINIO NAUDOTOJO LICENCIJOS SUTARTYJE, ŠIAME VADOVE, 

PRODUKTE IR SUSIJUSIOJE PROGRAMINĖJE ĮRANGOJE YRA TEIKIAMOS 

„KAIP NURODYTA“. NĖRA JOKIŲ KITŲ GARANTIJŲ IR TIEK, KIEK TAI LEIDŽIA 

ĮSTATYMAI, TPA NEĮSKAITO VISŲ NUMANOMŲ SĄLYGŲ, NUOSTATŲ IR GARANTIJŲ, 

SUSIJUSIŲ SU VADOVU IR PRODUKTU (ĮSKAITANT BET KOKIĄ NUMANOMĄ 

GARANTIJĄ, TINKAMUMĄ PREKYBAI ARBA TINKAMUMĄ NAUDOTI BET KOKIAM 

TIKSLUI). TPA NEATSAKO UŽ GNSS PALYDOVŲ VEIKIMĄ IR (ARBA) GNSS PALYDOVŲ 

SIGNALŲ PRIEINAMUMĄ, TĘSTYMUMĄ, TIKSLUMĄ AR PATIKIMUMĄ. 

ATSAKOMYBĖS RIBA IR ATLYGINIMO GARANTIJA – TPA ir jos platintojai, agentai ir 

atstovai nėra atsakingi už technines ar redakcines klaidas ar praleidimus, esančius žodyne 

arba už specialią, netiesioginę, ekonominę, atsitiktinę ar pasekminę žalą, atsiradusią dėl 

šios medžiagos, produkto ar jo programinės įrangos montavimo, našumo ar 

eksploatavimo, (įskaitant tuos atvejus, kai TPA įspėta apie tokios žalos galimybę). Žala, už 

kurią atsisakoma atsakomybės, apima, bet neapsiriboja, prarastu laiku, duomenų 

praradimu ar sunaikinimu, prarastu pelnu, santaupomis ir pajamomis arba produkto 

praradimu ar sugadinimu. Jūs privalote ginti, atlyginti žalą ir saugoti TPA nuo bet kokių 

pretenzijų, veiksmų, ieškinių, žalos, nuostolių, įsipareigojimų ir išlaidų (įskaitant advokatų 

mokesčius), atsirandančių dėl (a) jūsų atliekamo produkto ar jo programinės įrangos, 

išskyrus pateikiamą kartu su vadovu arba atitinkamoje galutinio vartotojo licencijos 

sutartyje, eksploatavimo ar techninės priežiūros arba susijusių su jais ir (b) jūsų aplaidumo 

arba neteisėto veiksmo ar neveikimo, susijusio su produktu. 

Bet kokiu atveju TPA atsakomybė prieš jus ar bet kurį kitą asmenį už bet kokią pretenziją, 

praradimą ar žalą (sutartyje, deliktu ar bet kokiu kitu pagrindu) yra apribojama (TPA 

pasirinkimu) iki (a) gaminio pakeitimo arba taisymo. arba (b) gaminio keitimo ar taisymo 

išlaidų apmokėjimo. 

Kita 

TPA gali bet kuriuo metu keisti, modifikuoti, pakeisti kitomis arba atšaukti šias sąlygas ir 

nuostatas. Šios sąlygos ir nuostatos reglamentuojamos ir aiškinamos pagal: 

◼ Pietų Australijos įstatymus, jei produktas jums parduodamas ir tiekiamas Australijoje 

(tokiu atveju Pietų Australijos teismai arba Australijos federalinis teismas (Adelaidės 

registras) turi išimtinę jurisdikciją bet kokiai pretenzijai ar ginčui) arba 

◼ Kalifornijos valstijos įstatymus, jei produktas jums parduodamas ir tiekiamas ne 

Australijoje 

◼ šioms sąlygoms ir nuostatoms netaikomos Jungtinių Tautų konvencija dėl 

tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių. 
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Visa čia esanti informacija, iliustracijos ir kt. yra pagrįstos naujausia paskelbimo metu 

turima informacija. TPA pasilieka teisę bet kuriuo metu be įspėjimo keisti produktą. 

Jei kuri nors šių sąlygų ir nuostatų dalis yra neįgyvendinama, nuostata turi būti 

traktuojama taip, kad būtų išvengta tokio rezultato, o jei nuostatos negalima taip traktuoti, 

ji turi būti nutraukta nepažeidžiant likusių sąlygų ir nuostatų galiojimo ir įvykdymo. 

Informacija apie aptarnavimą 

Aptarnavimas gali būti suteiktas susisiekus su vietiniu įgaliotuoju TPA atstovu. 

Ryšių reguliavimo informacija 

FCC atitikties pareiškimas (JAV) 
Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka skaitmeninio 

įrenginio „A“ klasę pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šios įrangos 

eksploatavimas gyvenamojoje vietovėje gali sukelti kenksmingų 

trukdžių, tokiu atveju naudotojas turi pašalinti trukdžius savo 

sąskaita. 

FCC atitikties pareiškimas (Kanada) 
Šis A klasės skaitmeninis įrenginys atitinka visus Kanados 

trukdžius sukeliančios įrangos reglamento reikalavimus. 

CE EMC pareiškimas (Europos Bendrija) 
Įspėjimas: Šis produktas yra A klasės. Gyvenamojoje aplinkoje šis 

produktas gali sukelti radijo trukdžius, tokiu atveju naudotojui gali tekti 

imtis atitinkamų priemonių. 

‘C’ varnelės EMC pareiškimas (Australija ir Naujoji 
Zelandija) 
Šis produktas atitinka taikomus Australijos ir Naujosios Zelandijos 

EMC reikalavimus. 

Tipo patvirtinimas ir saugos taisyklės 
Kai kuriose šalyse gali prireikti tipo patvirtinimo, norint gauti licenciją naudoti 

siųstuvus tam tikruose dažniuose. Kreipkitės į vietos valdžios institucijas ir 

pardavėją. Neleistinas įrangos modifikavimas gali anuliuoti šį patvirtinimą, garantiją ir 

licenciją naudoti įrangą. 

Imtuve yra vidinis radijo modemas. Šis modemas gali siųsti signalus. 

Skirtingose šalyse galioja skirtingi reglamentai, todėl informacijos apie 

licencijuotus ir nelicencijuotus dažnius teiraukitės pardavėjo ir vietinių institucijų. 

Kai kurie dažniai gali būti susiję su prenumeratomis. 

Radijo ir televizijos trukdžiai 
Ši kompiuterinė įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo bangų energiją. 

Jei įranga nėra sumontuota ir naudojama tinkamai laikantis TOPCON Precision 

Agriculture 



46 

 

 

nurodymų, gali kilti radijo ryšio trukdžiai. 

Galite patikrinti, ar ši įranga sukelia trukdžius, išjungę Topcon įrangą, kad 

pamatytumėte, ar trukdžiai tęsiasi išjungus. Jei įranga sukelia radijo ar kito 

elektroninio įrenginio trukdžius, pabandykite: 

⚫ Sukite radijo anteną, kol nelieka trukdžių 

⚫ Perkelkite įrangą į bet kurią radijo ar kito elektroninio įrenginio pusę 

⚫ Perkelkite įrangą toliau nuo radijo ar kito elektroninio prietaiso 

⚫ Prijunkite įrangą prie kitos grandinės, nesusietos su radiju. 

Norėdami sumažinti galimus trukdžius, naudokite įrangą mažiausiu lygiu, 

užtikrinančiu sėkmingą ryšį. 

Jei reikia, kreipkitės pagalbos į artimiausią Topcon Precision Agriculture atstovą. 

Pastaba: Šio gaminio pakeitimai ar modifikacijos, kurių nepatvirtino TOPCON 

Precision Agriculture, gali panaikinti EMC atitiktį ir panaikinti teisę eksploatuoti 

produktą. Šio produkto atitiktis EMC išbandyta naudojant Topcon Precision 

Agriculture periferinius įrenginius, ekranuotus laidus ir jungtis. Svarbu tarp 

sistemoje naudoti Topcon Precision Agriculture įrenginius, kad būtų sumažinta 

trukdžių su kitais įrenginiais galimybė. 

Bendroji sauga 
PAVOJUS: Labai svarbu, kad toliau pateikta informacija ir 

konkretaus produkto saugos informacija būtų perskaityta ir 

suprasta. 

 
Dauguma incidentų, kylančių eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto metu, 

įvyksta dėl pagrindinių saugos taisyklių ar atsargumo priemonių nesilaikymo. Visada 

būkite budrūs ir kreipkite dėmesį į galimus pavojus ir pavojingas situacijas. 

Visada laikykitės instrukcijų, pateiktų kartu su įspėjimais. Įspėjimuose 

pateikiama informacija, kuria siekiama sumažinti sužalojimų ir (arba) žalos 

turtui riziką. 

Vadovaukitės nurodymais, pateiktais kaip saugos pranešimai. 

Saugos pranešimai ir įspėjimai 
Saugos simbolis naudojamas su atitinkamu žodžiu: PAVOJUS, ĮSPĖJIMAS arba 

ATSARGIAI. Taip pažymėtuose pranešimuose rekomenduojamos saugos 

priemonės ir veiksmai. IŠMOKITE ir juos pritaikykite. 

PAVOJUS: Nurodo pavojingą situaciją, kurios neišvengus gali įvykti 

MIRTIS ARBA LABAI SUNKUS SUŽALOJIMAS. 

 
ĮSPĖJIMAS: Nurodo galimai pavojingą situaciją, kurios neišvengus gali 

įvykti MIRTIS ARBA SUNKUS SUŽALOJIMAS. 
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ATSARGIAI: Nurodo galimai pavojingą situaciją, kurios neišvengus gali įvykti 

NESUNKUS SUŽALOJIMAS. 

 

Saugos ženklai 
ĮSPĖJIMAS: NEPAŠALINKITE ir NEUŽDENKITE saugos ženklų. Pakeiskite 

visus neįskaitomus arba trūkstamus saugos ženklus. Ženklus pakeitimui 

galite gauti iš pardavėjo. 

Jei įsigijote naudotą transporto priemonę, įsitikinkite, kad visi saugos ženklai yra 

tinkamoje vietoje ir yra įskaitomi. Pakeiskite visus neįskaitomus arba trūkstamus saugos 

ženklus. 

Ženklus pakeitimui galite gauti iš pardavėjo. 

Operatoriaus sauga 
ĮSPĖJIMAS: JŪSŲ pareiga prieš pradedant eksploatuoti šią transporto 

priemonę perskaityti ir suprasti šios knygos saugos skyrius. Atminkite, kad 

JŪS esate itin svarbi saugumo dalis. 

 
Gera saugos praktika apsaugo ne tik jus, bet ir aplinkinius žmones. Atidžiai perskaitykite šį 

vadovą kaip savo saugos programos dalį. Ši saugos informacija susijusi tik su Topcon 

įranga ir nepakeičia kitų įprastų saugaus darbo praktikos taisyklių. 

ĮSPĖJIMAS: Prieš atlikdami transporto priemonės ar padargų techninę 

priežiūrą ar remontą, įsitikinkite, kad Topcon įranga yra išjungta. 

 
ĮSPĖJIMAS: Prieš dirbdami su pavojingomis medžiagomis įsitikinkite, kad 

imtasi atitinkamų atsargumo priemonių. Prieš pradėdami darbą, visada 

perskaitykite medžiagų saugos duomenų lapą. 

ĮSPĖJIMAS: Kai kuriose šiame vadove naudojamose iliustracijose ar 

nuotraukose plokštės arba apsaugos gali būti pašalintos demonstravimo 

tikslais. Niekada neeksploatuokite transporto priemonės nuėmę skydus ar 

apsaugas. Jei norint atlikti remontą būtina nuimti plokštes arba apsaugas, 

prieš pradedant eksploatuoti, juos BŪTINA pakeisti. 

ĮSPĖJIMAS: Prieš pradėdami remonto ar techninės priežiūros darbus, visada 

patikrinkite, ar visi pakabinami transporto priemonės priedai yra nuleisti ant 

žemės. 

 
ĮSPĖJIMAS: Eksploatacijos metu transporto priemonės ir padargo dalys gali 

įkaisti ir būti veikiamos slėgio. Žiūrėkite transporto priemonės eksploatavimo 

vadovus. 

 
ĮSPĖJIMAS: Dėvėkite atliekamai užduočiai ir sąlygoms tinkamus 

apsauginius drabužius. 

 
ĮSPĖJIMAS: Neeksploatuokite įrangos šalia sprogstamosios įrangos ar 
reikmenų. 
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ĮSPĖJIMAS: Topcon yra įsipareigojusi užtikrinti gerą aplinkosaugos 

veiksmingumą ir savo produktuose kiek įmanoma sumažina bet kokių 

potencialiai kenksmingų medžiagų naudojimą. Nepaisant to, visada 

patartina nedirbti su pažeista elektronine įranga. Šiame Topcon produkte 

gali būti įmontuota sandari ličio baterija. Bet kokią elektroninę įrangą 

sunaikinkite apgalvotai ir atsakingai. 

Radijo dažnių poveikis 
Radijo dažnių poveikis yra svarbi saugos problema. Išlaikykite bent 20 cm atstumą tarp 

žmonių ir bet kokios radijo dažnius skleidžiančios antenos. Tarp antenų išlaikykite bent 20 

cm atstumą. 

ĮSPĖJIMAS: Produktai, naudojantys korinį modemą arba RTK bazinę stotį, 

gali perduoti radijo bangų energiją. Pasitarkite su pardavėju. 

 
Šis įrenginys skirtas veikti su TPA patvirtintomis antenomis. Pasitarkite su pardavėju 

Pasiruošimas eksploatavimui 
⚫ Prieš naudodami įrangą, perskaitykite ir žinokite šiame vadove pateikiamą 

informaciją, visus valdiklius. 

⚫ Vadovą laikykite kartu su įranga, kuriai jis skirtas. 

⚫ Jei įranga perkeliama į kitą transporto priemonę, perkelkite ir vadovą. 

⚫ Perskaitykite transporto priemonės, kurioje naudojama įranga, vadovą ir patikrinkite, 

ar transporto priemonėje yra tinkama įranga, kurios reikalaujama pagal vietines 

taisykles. 

⚫ Prieš pradėdami eksploatavimą, įsitikinkite, kad žinote transporto 

priemonės greitį, stabdžius, vairavimą, stabilumą ir apkrovos 

charakteristikas. 

⚫ Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite visus valdiklius aplinkoje, kurioje nėra žmonių ir 
kliūčių. 

⚫ Nustatykite galimus pavojus. 

ĮSPĖJIMAS: Topcon įrangos negali eksploatuoti alkoholio ar narkotikų 

poveikio paveiktas operatorius. Jei vartojate receptinius ar nereceptinius 

vaistus, kreipkitės į gydytoją. 

Atsisakymas 
„Topcon“ neprisiima jokios atsakomybės už žalą turtui, kūno sužalojimus ar mirtį, kilusią dėl 

netinkamo įmonės produktų naudojimo. 

Be to, „Topcon“ neprisiima jokios atsakomybės už „Topcon“ įrangos ar GNSS signalo 

naudojimą bet kokiais kitais tikslais nei numatyta. 

„Topcon“ negali garantuoti GNSS signalo tikslumo, vientisumo, tęstinumo ar prieinamumo. 

Operatorius turi užtikrinti, kad įranga būtų tinkamai išjungta, kai ji nenaudojama. Prieš 

pradėdami eksploatuoti bet kurią transporto priemonę, kurioje yra įrengti „Topcon“ 

produktai, perskaitykite ir žinokite toliau pateiktas su produktu susijusias saugos 

priemones. 
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Svarbi saugos informacija 

Operatoriaus budrumas ir atsakomybė 
Konsolė padeda operatoriui vairuoti transporto priemonę, tačiau operatorius lieka 

atsakingas ir visada turi būti budrus ir visiškai valdyti transporto priemonę. 

Operatorius yra atsakingas už saugų šios įrangos naudojimą. 

Labai svarbu, kad eksploatuojant konsolę ir bet kurį jos komponentą būtų laikomasi 

saugos reikalavimų. Visi operatoriai ir kiti susiję darbuotojai turi būti informuoti apie 

saugos reikalavimus. 

Elektros sauga 
ĮSPĖJIMAS: Neteisingai prijungtas maitinimas gali sukelti sunkų 

sužalojimą ir sugadinti įrangą. 

 
Dirbdami su elektriniais komponentais turite atlikti šiuos veiksmus: 

⚫ Prieš atlikdami bet kokius transporto priemonės suvirinimo veiksmus, 

įsitikinkite, kad neigiamas akumuliatoriaus gnybtas yra atjungtas. 

⚫ Patikrinkite, ar visi maitinimo kabeliai prie sistemos komponentų yra 

prijungti pagal teisingą poliškumą, kaip pažymėta. Saugos informacijos 

ieškokite transporto priemonės vadove. 

⚫ Patikrinkite, ar įranga įžeminta pagal montavimo instrukcijas. 

Eksploatavimas ir kliūčių rizika 
Šis sąrašas nėra galutinis arba ribotas. Norint naudoti konsolę vairavimui su 

pagalbiniu mechanizmu pagal kelio liniją, operatorius turi užtikrinti, kad jis būtų 

naudojamas: 

⚫ Toli nuo žmonių ir kliūčių 

⚫ Toli nuo aukštos įtampos elektros linijų ar kitų aukščiau esančių kliūčių 

(prieš įjungdami konsolę, identifikuokite visas problemas) 

⚫ Privačioje valdoje be viešos prieigos 

⚫ Atviruose laukuose 

⚫ Ne viešuose keliuose keliais 

ar privažiuojamaisiais keliais. 

Prisiminkite: 

⚫ Operatorius visada turi žinoti transporto priemonės padėtį ir lauko sąlygas. 

⚫ Operatorius turi reaguoti, jei prarandamas GNSS palydovas arba diferencialo 

korekcijos signalas. 

⚫ Konsolė negali aptikti kliūčių (žmonių, gyvulių ar kitų). 

⚫ Konsolę naudokite tik tose vietose, kur nėra kliūčių, ir laikydamiesi tinkamo 
atstumo. 

⚫ Norint valdyti rankiniu būdu, vairavimą reikia išjungti, jei kelyje atsiranda kliūtis 

arba transporto priemonė nutolsta nuo kelio linijos. 
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Įjungimas/išjungimas ir rankinė kontrolė 
ĮSPĖJIMAS: Įsitikinkite, kad vairo jungiklis yra išjungtas, kad 

išvengtumėte netyčinio vairavimo mechanizmo įsijungimo. 

Remontuodami arba prižiūrėdami transporto priemonę / padargą, 

įsitikinkite, kad transporto priemonės NEGALIMA pajudinti. Išjunkite 

vairavimą, įjunkite stabdžius ir ištraukite raktelius. 

Operatorius turi užtikrinti, kad vairavimo jungiklis būtų išjungtas (išjungti visi šviesos 

diodai), kai nenaudojamas pagalbinis vairavimo mechanizmas. 

Operatorius turi išjungti vairavimo pagalbinį mechanizmą ir naudoti rankinį valdymą, 

jei kliūtis yra linijoje, kuria važiuojama, arba juda į važiavimo liniją, arba jei 

transporto priemonė nukrypsta nuo norimos kelio linijos. 

Norėdami išjungti pagalbinį vairavimą: 

⚫ Pasukite vairą keliais laipsniais ARBA 

⚫ Konsolėje pasirinkite mygtuką Išjungti automatinį vairavimą IR/ARBA 

⚫ Jei naudojate išorinį vairavimo jungiklį, išjunkite naudodami šį jungiklį, jei 

pirmiau minėti veiksmai pagalbinio vairavimo neišjungia. 

Transporto priemonės išjungimo sauga 
Prieš išvažiuodami iš transporto priemonės, išjunkite vairavimo pagalbinį 

mechanizmą, išjunkite išorinį vairo jungiklį, jei jis naudojamas, ir ištraukite 

raktelį iš klavišinio jungiklio. 

Pamatinės stoties naudojimas 
ĮSPĖJIMAS: Nejudinkite veikiančios pamatinės stoties. Veikiančios 

pamatinės stoties perkėlimas gali trukdyti kontroliuojamam sistemos 

valdymui naudojant pamatinę stotį. Dėl šios priežasties galite 

susižaloti arba sugadinti turtą. 

Operatoriai ir kiti susiję darbuotojai turi būti įspėti apie toliau nurodytas 

saugos priemones. 

⚫ Nestatykite pamatinės stoties po aukštos įtampos elektros linijomis arba 

šalia jų. 

⚫ Naudodami nešiojamąją pamatinę stotį įsitikinkite, kad trikojis yra tvirtai 

pritvirtintas. 

Norėdami išnaudoti visas produkto galimybes 
Reguliariai kurkite atsargines duomenų kopijas. Konsolė turi didelę, bet ribotą 

atminties talpą. Norėdami peržiūrėti esamą talpą, naudokite diagnostikos mini langą. 

Talpai baigiantis, rodomas įspėjamasis ekranas. 

Atkreipkite dėmesį į failų formatų suderinamumą. Aptarkite suderinamus 

formatus su pardavėju. Topcon Agricultural produktai yra patvarūs ir skirti dirbti 

sudėtingomis sąlygomis. 

Jei įranga ilgą laiką nenaudojama, laikykite ją atokiau nuo vandens ir tiesioginio 
karščio 

šaltinių. 
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Įspėjamieji simboliai 
Šiame vadove naudojami dviejų tipų įspėjamieji simboliai: 

Pastaba: Čia pateikiama papildoma informacija. 

ĮSPĖJIMAS: Ant įspėjamųjų ženklų ir šiame vadove rodomas 

įspėjamasis signalas, rodantis, kad ši informacija labai svarbi jūsų 

saugumui. IŠMOKITE ir LAIKYKITĖS jų. 
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