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Šiame vadove pateikiama informacija apie 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 – Ekrano apžvalga 

1.1. Įvadas 

Ekranas yra transporto priemonėje - montuojamas elektroninis 

ekranas su LCD ekranu ir jutikliniu ekranu. Tai leidžia operatoriams 

naudoti automatinį vairavimą, orientavimą ir kitas valdymo funkcijas 

naudojant ekraną. Ekranas yra skirtas sąveikauti su GPS ir 

elektroniniais valdymo įtaisais (angl. ECU), centralizuojant galimybę 

perduoti, įrašyti, saugoti ir rodyti žemės ūkio reikmėms skirtus 

duomenis. 

Pastaba: Prieš naudodami orientavimą ir automatinį vairavimą, 

perskaitykite saugos instrukcijas ir sužinokite apie valdiklius. Jei reikia 

pagalbos nustatant ar valdant ekraną, kreipkitės į pardavėją. 

Ekranas yra jutiklinis. Norėdami ką nors pasirinkti ekrane, palieskite 

sritį piršto galiuku. 

Ekrano serijos numeris yra nurodytas ant lipduko ekrano galinėje 

pusėje. Užsirašykite serijos numerį, kad galėtumėte jį panaudoti vėliau. 

 
Serijos numeris: ................................................... 

1.1.1. Kas naujo versijoje  5.01 

⚫ Eksportuojamo failo skiriamosios gebos nustatymas gali būti 

naudojamas norint sumažinti duomenų, perkeliamų iš ekrano į 

USB arba TAP, failo dydį  (žr. Sistemos parinkčių nustatymai, 42 

psl.) 

⚫ Jei reikia, valdymo ekrane esantį prietaisų skydelį galima išjungti 

(žr. Konsolės sąranka, 45 psl.). 

⚫ Atgalinė kontrolė gali būti naudojama dirbant su GPS imtuvais, 

kurie nepalaiko automatinio valdymo (žr. Imtuvo sąranka, 57 psl.). 

⚫ Pasukami padargai su aktyvia automatinio vairavimo sistema gali 

pagerinti automatinę sekcijų kontrolę ir apsisukimą lauko galuose. 

(žr. Padargo geometrijos  nustatymas, 107 psl.). 



1.1. Įvadas 

2 

 

 

 

 

 

⚫ Užduoties mygtuko piktograma dabar pasikeičia, kad rodytų 

užduoties būseną  (žr Užduoties mygtukas, 151 psl.) 

⚫ Pasirinkus laukus ir užduotis rodomos naujos filtravimo ir rūšiavimo 

parinktys  (žr. Lauko pasirinkimas, 154 psl. ir Esamos užduoties 

pasirinkimas, 170 psl.) 

⚫ Pertvarkyta inventoriaus tvarkyklė (žr. Inventoriaus tvarkyklė, 234 

psl). 

⚫ Pridedamos MachineLink funkcijos. MachineLink leidžia dalytis 

aprėptimi tarp kelių padargų tame pačiame lauke. Daugiau 

informacijos rasite MachineLink diegimo ir naudotojo vadove. 

⚫ Horizon 3 ir 4 duomenys gali būti konvertuojami ir importuojami  (žr. 

Horizon 3 arba 4 duomenų importavimas iš USB, 243 psl.
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1.2. Topcon žemės ūkio platformos (angl. TAP) 
naudojimas 

Topcon neseniai pristatė TAP. 

TAP yra Topcon daiktų interneto platforma (IoT), kuri suteikia ryšį ir 

leidžia vartotojui importuoti / eksportuoti žemės ūkio veiklos 

duomenis, dalytis duomenimis, kurti receptus, stebėti transporto parko 

telematiką ir teikti nuotolinę pagalbą. 

TAP yra sklandžiai integruotas su Horizon programine įranga, kad 

būtų užtikrintas belaidis duomenų perdavimas ir telematika į X 

ekraną, kuriame įrengtas TAP. 

Naudodamiesi TAP, galite iš ekrano eksportuoti ir importuoti užduočių 

duomenų rinkinius. Žr. Užduočių eksportavimas / užduoties duomenys / 

užduoties ataskaitos, 238 psl. ir Užduočių ir jų duomenų importavimas, 

243 psl. 

Kai pirmą kartą prisijungiate prie TAP paskyros, jūsų ekrano 

duomenys automatiškai įkeliami į TAP paskyrą. 

Kai užduotis sustabdoma, ji automatiškai įkeliama į jūsų TAP paskyrą. 

Įsigytos papildomos funkcijos taip pat gali būti rodomos Prekyvietėje. Žr. 

Papildomos funkcijos, rodomos Prekyvietėje, 4 psl. 

TAP interneto svetainė yra tap.topconagriculture.com. 

Pastaba: Susisiekite   su pardavėju, kad parengtumėte jūsų 

prisijungimą prie TAP. 

1.2.1. Prisijungimas prie TAP, naudojant ekraną 

Pastaba: Norint prisijungti, reikalingas interneto ryšys. Žr. Belaidžio 

ryšio nustatymas  87 psl. 

1. Norėdami įjungti TAP savo ekrane, pasirinkite 

Sistema/Funkcijos/Konsolė/Debesija pagrįstos paslaugos 

(angl. System / Features / Console / Cloud 

Based Services) ir pasirinkite TAP - Topcon Agriculture 

Platform. 

2. Pasirinkite TAP mygtuką kairėje eksploatavimo ekrano pusėje arba 

eikite į sistemos sąrankos puslapį, kad prisijungtumėte prie TAP. 

 

https://tap.topconagriculture.com/
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Ekranui prisijungus prie TAP, prireikus pasinaudoti šia 

platforma ir turint prieigą prie interneto  užmezgamas ryšys. 

1.2.2. Pasirinktinių funkcijų peržiūrėjimas naudojant elektroninę 
parduotuvę 

Ekranas su standartiniu paketu turi įvairių funkcijų. Papildomų 

funkcijų galite įsigyti elektroninėje parduotuvėje. 

Prisijungus prie TAP, Horizon elektroninę parduotuvę galite 

pasiekti pasirinkę TAP mygtuką ekrano kairėje. 
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Rodomos papildomos funkcijos, kurias galima užsisakyti iš 

pardavėjo , naudojantis TAP. Jau licencijuotos funkcijos 

rodomos kaip įdiegtos. 

Žr. Licencijų sąranka, 44 psl. 

Norint nebematyti elektroninės parduotuvės, pasirinkite TAP 
mygtuką kairiajame meniu. 
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1.3. Piktogramų aprašymai 

1.3.1. Orientavimo įrankių juosta 

   Užduoties mygtukas, 151 

  Lauko meniu, 154 

  Užduoties meniu, 170 

  Orientyrų meniu, 180 

  Vairavimo parinkčių meniu, 210 

  Automatinio vairavimo kalibravimas (jei automatinis 

vairavimas  išjungtas, naudokite tik XD), 140 

   Nedidelių korekcijų meniu, 220 

1.3.2. Meniu piktogramos 

Lauko meniu 

   Lauko meniu, 154 

   Pasirinkti  lauką, 154 

   Naujas  laukas, 156 

     Lauko iškėlimas, 157 

    Pažymėtos vietos nustatymas, 158 

    Įrašyti lauko ribas, 160 
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Baigti lauko ribų įrašymą, 160 

            Ribų įrašymo nuokrypis, 160 

  Konfigūruokite lauko kraštą, 166 

  Ištrinti lauko ribas, 165 

  Sukurkite ribas pagal vektorinių duomenų failą, 163 
 

 Sukurkite ribas pagal aprėptį, 162 

Užduočių meniu 

  Užduoties meniu, 170 

  Pasirinkti užduotį, 170 

 Prisijungti prie užduoties (naudojant   MachineLink), 49 

   Sukurti naują užduotį, 172 

   Konfigūruoti užduočių regionus, 173 

   Ištrinti užduoties duomenis, 175 

    Konfigūruokite kintamo greičio kontrolę, 176 

     Keitimasis duomenimis, 238 

Orientyrų meniu 

     Orientyrų meniu, 180 



1.3. Piktogramų 
aprašymai 

8 

 

 

 
 
 

 

 Pasirinkti orientyrų grupę, 196 
 

 Sukurti naują orientyrų grupę, 182 

   Keisti orientavimo režimą, 180 

   Keiskite orientyrą, 182 

   Sukurkite orientyrą,180  

   Įrašykite AB liniją, 183 

   Įrašykite identišką kreivę, 186  

   Įrašykite centrinį posūkio tašką, 187 
 

            Atidarykite rankinės AB linijos įvedimo langą 184  

   Naujos projekto linijos, 191 

  Esamo orientyro įkėlimas, 197 
 

 Konfigūruokite kintamo greičio kontrolę, 199 
 

 Konfigūruokite posūkius lauko krašte, 202 

Vairavimo parinkčių meniu 

 Vairavimo parinkčių meniu, 210 

  Automatinio vairavimo būsena, 210 

 Automatinio vairavimo derinimo parametrai, 215 
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Automatinio vairavimo kalibravimas, 140 

Nedidelių korekcijų meniu 

 Nedidelių korekcijų meniu, 220 

  Atidarykite nedidelių korekcijų parinktis, 220 

  Stumtelėkite orientyrą į dešinę, 220  

  Stumtelėkite orientyrą į kairę, 220 

  Stumtelėkite orientyrą link transporto priemonės padėties, 221  

  Išsaugokite koreguotą orientyrų grupę, 220 

  GPS nuokrypio kompensavimas, 222 

1.3.3. Navigacijos juostos piktogramos  

    Sistemos informacija, 120  

   Orientavimas, 121 

  Informacija apie GPS, 128 

   Sistemos diagnostika, 131 

   Užduoties informacija, 133 

   Automatinė skyriaus kontrolė, 225  

    Skirstomoji dėžė, 111 
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ISOBUS universalusis terminalas, 228  

 Kameros, 45 

 

 Derliaus ekranas, 50 

 Meteorologinė stotis, 230 

 Norac sijos aukščio kontrolė, 50  

Purkštuvas, Sėjamoji 

Barstomoji, Grandyklė 

TAP, 3 

 Inventoriaus tvarkyklė, 234 

Nustatymų ekranas, 16 

1.3.4. Vaizdo kontrolė 

 Režimo pasirinkimas, 121 

  Rodyti posūkio lauko krašte įspėjamąjį signalą, 208  

    Įjungti/išjungti aprėptimi grindžiamą orientavimo režimą, 188  

    Rodyti transporto priemonės padėtį žemėlapio centre/slinkti žemėlapį, 33 

  Pasirinkite matomus žemėlapio sluoksnius, 124  

  Perjunkite žemėlapio peržiūros režimą, 126 
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Tolinti / artinti, 127 
 
 

1.3.5. Kitos piktogramos 

   ISOBUS nuoroda, 46 
 

Pagrindinis perjungiklis, 113  

   Automatinio vairavimo įjungimas, 210 
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1.4. Ekrano įjungimas 

1. Prijunkite ekraną prie maitinimo šaltinio. Įsitikinkite, kad susiję 

įrenginiai (pvz., GPS (visuotinė padėties nustatymo sistema) 

ir ECU (elektroninis valdymo blokas)) yra prijungti. 

2. X25/X35: Paspauskite ir kelias sekundes palaikykite nuspaustą 

žalią ON/OFF mygtuką ekrano galinėje pusėje, kad įjungtumėte 

ekraną. XD/XD+: Paspauskite mygtuką kairėje ekrano pusėje, 

kad įjungtumėte ekraną. 

3. Norėdami pakeisti kalbą ekrane, pasirinkite  . 
 

4. Norėdami pamatyti daugiau kalbų, naudokite slinkties 

juostą arba slinkite pirštu žemyn. Patvirtinkite 

pasirinkimą . 

Įspėjimo ekrane tekstas rodomas pasirinkta kalba. 

5. Perskaitykite tekstą, rodomą įspėjimo ekrane ir, jei 
sutinkate, pasirinkite TAIP. 

Pastaba: Pasirinkus Taip patvirtinate supratimą ir prisiimate 

atsakomybę už įsipareigojimus, aprašytus įspėjimo ekrane. 

Ekrane gali būti rodomas toks įspėjimas. 
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6. Norėdami patvirtinti, kad matote įspėjamąjį pranešimą, 
paspauskite įspėjamojo pranešimo lango centrą. 

7. Įsitikinkite, kad GPS imtuvas tinkamai prijungtas 

ir palaiko ryšį. 

Pastaba: Jei įspėjimas vėl pasirodo, jį reikia pašalinti sąrankos 

metu (žr. GPS nustatymas, 57 psl. 

1.4.1. Ekrano veikimą rodantis šviesos diodas (tik X35 modelyje). 

Dešinėje pusėje, ekrano viršuje esantis šviesos diodas užsidega 

žaliai, kai paleidžiama Horizon programinė įranga. Nutrūkus 

energijos tiekimui, šviesos diodas ima šviesti raudonai,  kol 

ekranas sėkmingai išjungiamas. 

1.5. Ekrano išjungimas 

X25/X35 

Norėdami išjungti ekraną, slinkite aukštyn nuo ekrano apačios, 

kad būtų rodoma ekrano įrankių juosta, ir pasirinkite išjungimo 

piktogramą. Tokiu atveju, sistema paklausia, ar norite išjungti. 

Pasirinkite Taip, jei norite išjungti, arba Ne, jei norite tęsti darbą. 
 

Taip pat galite išjungti ekraną trumpai paspausdami žalią 

ON/OFF mygtuką. 

Tokiu atveju, sistema paklausia, ar norite išjungti. Pasirinkite Taip, 

jei norite išjungti, arba Ne, jei norite tęsti darbą. 

Pastaba: paspaudus ir laikant žalią ON/OFF mygtuką, ekranas taip 

pat išjungiamas, tačiau duomenys gali būti prarasti, šis metodas 

nerekomenduojamas. 

XD/XD+ 

Norėdami išjungti ekraną, paspauskite mygtuką kairėje ekrano 
pusėje. 
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1.6. Ekrano įrankių juostos naudojimas 
 

Ekrano įrankių juosta rodoma slenkant aukštyn nuo ekrano apačios. 

Išjungti: Išjungiamas ekranas. (tik X25/X35 modeliai) 

Pagalba: Ekrane rodomi vartotojo sąsajos elementų 

pavadinimai. Ekrane šalia piktogramų pasirodo klaustukai. 

Norėdami pamatyti pavadinimus, pasirinkite ekrano elementą, 

kuriame rodomas klaustukas. 

USB ištraukimas: USB įrenginys gali būti naudojamas 

duomenims importuoti ir eksportuoti į / iš įrenginio. Prieš 

ištraukdami USB, visada jį pirmiausia atjunkite, paliesdami USB 

ištraukimo piktogramą. Tada parodomas pranešimas, kad saugu 

išimti USB. 

Momentinės ekrano kopijos: Naudokite ekrano 

nuotraukos piktogramą, kad padarytumėte ekrano nuotrauką 

(kurios saugomos USB atmintinėje). Prieš atjungdami USB, 

paspauskite USB ištraukimo piktogramą. 

Pagrindinių ekranų valdymas: leidžia išsaugoti 

eksploatavimo ekrano išdėstymus. Tai gali būti naudinga, norint 

sumažinti netvarką eksploatavimo ekrane arba greitai pasiekti 

reikiamą informaciją. Rodykite/slėpkite reikiamus vaizdus 

eksploatavimo ekrane ir pasirinkite šią piktogramą, tada 

Išsaugoti Pagrindinį Ekraną, kad išsaugotumėte išdėstymą. 
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Eiti į pagrindinį ekraną: Rodomas išsaugotų pagrindinių 

ekranų sąrašas arba perjungiama iš vieno į kitą išsaugotą ekraną. 

Žr. pagrindinio ekrano režimą 31 psl. ,kad pasirinktumėte norimą 

parinktį. 

Ryškumo valdymas: Reguliuoja ekrano ryškumą. 

Reguliavimui naudokite pliusą arba minusą. 

Dieninių ir naktinių spalvų schema:  Junginėja spalvų 

schemą tarp dieninės ir naktinės. Galimi nustatymai yra dieninė, 

naktinė ir automatinė. Automatinis režimas automatiškai nustato 

spalvų schemą, priklausomai nuo apšvietimo sąlygų. 



16 

 

 

2 skyrius – Vartotojo sąsajos aprašymas 

2.1. Perjungimas tarp nustatymo ir eksploatavimo 
ekranų 

Ekrane rodomi du pagrindiniai vaizdai: sąrankos ekranas ir 

veikimo ekranas. 
 

 

Norėdami perjungti vieną langą į kitą, tam naudokite rodyklių 
mygtukus. 

Pastaba: XD ir XD+ ekranuose orientavimo žemėlapis 

nematomas, nebent užduotys arba orientyrai yra licencijuoti ir 

įjungti. 
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2 skyrius – Vartotojo sąsajos aprašymas 
 

 

 

 

2.2. Sąrankos ekrano valdikliai 

Sąrankos ekrane yra šių tipų valdikliai: 

Meniu 

Meniu elementai parenkami ekrano apačioje, kad būtų rodomas 

kitas papildomų parinkčių lygis. Įjungus funkcijas, meniu gali būti 

rodoma daugiau elementų. 

Parinkčių sąrašai 

Pasirinkus meniu elementus, ekrano viršuje paprastai rodomas 

parinkčių sąrašas. Įjungus funkcijas, gali atsirasti daugiau 

parinkčių. 

Pasirinkimų sąrašai 
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Pasirinkimų sąrašai naudojami norint pasirinkti vieną ar daugiau 

elementų iš sąrašo. Pranešimas rodomas, jei kelių pasirinkimų 

sąraše pasirenkama per daug elementų. Pasirinkimai turi būti 

patvirtinti, naudojant mygtuką OK. 

Atšaukimo ir patvirtinimo mygtukai 

Šie mygtukai naudojami atšaukti arba patvirtinti įrašą ar 

pasirinkimą. Norint pereiti iš bet kurio mygtukus rodančio ekrano, 

reikia pasirinkti vieną iš mygtukų. 

Klaviatūra ir skaičių klaviatūra 
 

Raidžių ir skaičių klaviatūros naudojamos raidiniams ir skaitiniams 

simboliams įvesti. Įrašai turi būti patvirtinti. 

Vedliai 

Vedliai naudojami padėti operatoriui atlikti sudėtingą sistemos 

konfigūraciją, atsakant į klausimus. Pateikiami atsakymai lemia, 

kokie klausimai pateikiami toliau. 
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2.3. Eksploatavimo ekrano valdikliai 
 

1 Naršymo juosta:  Atidaromi maži langeliai, kad būtų 

galima pasiekti kitas sistemos dalis. Žr. Mažų langelių 

naudojimas, 118 psl.. 

2 TAP: Atidaromas prisijungimo prie TAP ekranas arba 

Horizon Marketplace. Žr. Topcon žemės ūkio platformos 

(angl. TAP) naudojimas, 3 psl. 

3 Inventoriaus tvarkyklė: Leidžia tvarkyti transporto 

priemones, padargus, laukus, užduotis, orientacines linijas ir 

pan. Žr. Inventoriaus tvarkyklė, 234 psl.. 

4 Sąrankos ekranas: Perjungia į sąrankos ekraną. 

5 Vaizdo kontrolė: Leidžia vartotojui valdyti, kas rodoma 

orientavimo žemėlapyje ir kaip jis rodomas. Žr. Vaizdo 

kontrolės naudojimas, 122 psl.. 

6 Orientavimo įrankių juosta: Suteikiami įrankiai, skirti valdyti 
orientavimą. 

7 Pagrindinis jungiklis: Įjungia ir išjungia įrenginį, jei 

padargo sąrankos metu buvo įjungtas virtualus pagrindinis 

jungiklis. Žr. Pagrindinio jungiklio nustatymas, 113 psl. 
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8 Automatinio vairavimo įjungimas: Įjungia arba išjungia 
automatinį vairavimą. 

9 Prietaisų skydelis: Pateikia pasirinktą sistemos 

informaciją  stebėjimui. Žr. Stebėjimas, naudojant prietaisų 

skydelį, 135 psl. 

2.3.1. Padargo spalvų indikatoriai 

Rodo transporto priemonės ir jos padargo padėtį ir kryptį. 

Įrenginio spalva nurodo būseną: 

⚫ Raudona: Skyrius išjungtas. 

⚫ Mėlyna: Skyrius yra stabdomas (įjungtas, bet neteka 

srautas, paprastai dėl mažo greičio ar slėgio). 

⚫ Geltona: Skyrius įjungtas, srautas neteka (paprastai dėl to, 

kad automatinė skyrių kontrolė sustabdo srautą). 

⚫ Žalia: Skyrius įjungtas, srautas teka. 

⚫ Oranžinė: Skyrius yra įjungtas, bet srautas neteka arba 

skyrius yra išjungtas, bet srautas vis tiek teka (paprastai tai 

vyksta, nes užtrunka šiek tiek laiko, kol srautas prasideda). 
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3 skyrius – Greitos sąrankos vadovas 
 

Šiame skyriuje pateikiama trumpa programinės įrangos diegimo 

apžvalga, pagrindinių funkcijų nustatymas ir ekrano valdymas. 

ĮSPĖJIMAS: Prieš pirmą kartą naudodami ekraną, 

perskaitykite visą vadovą, kad susipažintumėte su visa 

sauga  ir eksploatavimo klausimais. 

3.1. Programinės įrangos atnaujinimo instrukcijos 

Pastaba: Ši procedūra neturėtų būti reikalinga, priimant naują 

ekraną. Ji būtina tik tuo atveju, jei reikia atnaujinti programinę 

įrangą. 

1. Kompiuteryje su „Windows“ išpakuokite diegimo ZIP failą į 

USB aplanką. 

2. Saugiai išimkite USB atmintinę iš „Windows“ įrenginio. 

3. Prijunkite USB atmintinę prie išjungto ekrano. 

4. Įjunkite ekraną. 

5. Eikite į sąrankos ekraną (naudodami veržliarakčio mygtuką 
apatiniame kairiajame kampe). 

6. Pasirinkite Sistema/Paslaugų programos/ATNAUJINIMAS 

NAUDOJANT USB arba KONSOLĖS PROGRAMINĖS 

ĮRANGOS ATNAUJINIMAS (System / Utilities / 

PROVISION USB FOR UPGRADE/CONSOLE SOFTWARE 

UPGRADE) ir pasirinkite Taip (Yes). 

7. Paspauskite mygtuką OK, kad iš naujo paleistumėte ekraną ir 

automatiškai pradėtumėte programinės įrangos atnaujinimą. 

Diegimo procedūra prasidės automatiškai ir užtruks kelias 

minutes. 

8. Įrenginys gali suteikti galimybę atkurti visus vartotojo 

duomenis tokia būsena, kokia buvo prieš atnaujinimą. 

DĖMĖSIO: pasirinkus Ne, visi išsaugoti duomenys ištrinami. 

Ekranas automatiškai paleidžiamas iš naujo. 

9. Paleidus įrenginį, programinė įranga yra paruošta naudoti. 
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3.2. Darbo pradžia 

Norėdami sukonfigūruoti sistemą: 

1. Prijunkite GPS imtuvą prie ekrano. 

2. Eikite į sąrankos ekraną (naudodami veržliarakčio mygtuką apatiniame 
kairiajame kampe). 

3. Pasirinkite Sistema/GPS (System / GPS ) ir pasirinkite: 

Naudojamas GPS imtuvas (žr. 57 psl.) 

Būtinas korekcijos šaltinis (žr. 59 psl.) 

4. Pasirinkite Sistema  / nuoseklieji prievadai  (System / Serial 

Ports ) ir pasirinkite nuoseklųjį prievadą, prie kurio prijungtas 

GPS imtuvas (žr. 67 psl). (tik X25/X35 modeliai) 

5. Sistemai pirmą kartą gavus GPS duomenis, pateikiamas raginimas 

sukonfigūruoti vietinį laiką. Sutikite su esamu laiku arba pakeiskite jį 

vietiniu laiku. 

6. Pasirinkite Transporto priemonė  / Naujas  (Vehicle / New ) 

ir sukurkite naują transporto priemonės profilį, gamyklos profilyje 

pasirinkdami atitinkamą modelį. Patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite 

transporto priemonės geometriją  (žr. 93 psl.) 

7. Pasirinkite Padargas/Naujas (Implement / New ) ir 

sukurkite naują padargo profilį pasirinkdami atitinkamą elektroninio 

valdymo bloko tipą. Pasirinkus ASC-10 arba „Apollo“ kaip savo 

elektroninio valdymo bloko tipą, jums pateikiami nurodymai, kaip 

prijungti ir sukonfigūruoti visus savo padargo valdymo blokus. 

8. Patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite padargo geometriją  (žr. 103 psl.) 

9. Eikite į veikimo ekraną (paspausdami Sąrankos (angl. Setup) ekrano 
mygtuką Uždaryti (angl. Close). 

10. Pasirinkite Užduoties (Task) mygtuką  (viršutiniu orientavimo įrankių 

juostos dešiniajame kampe esančiu mygtuku), kad greitai pradėtumėte 

darbą, nenustatydami kliento, ūkio, lauko ir pan. (žr. 151 psl.) 
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11.  

  

11. Norėdami įjungti automatinį vairavimą, eikite į sąrankos ekraną, 

Sistema/Funkcijos/Orientavimas/AUTOMATINIS VAIRAVIMAS, 

(System            / Features / Guidance / AUTO 

STEER) (žr. 210 psl.) 

12. Norėdami įjungti automatinį sekcijų valdymą, eikite į sąrankos ekraną ir: 

• Sukurkite arba įkelkite padargą. 

• Meniu Padargas/Skyriaus kontrolė/Skyriai (Implement / 

Section Control / Sections ) konfigūruokite skyrių 

skaičių ir plotį (žr. 109 psl.) 

• Jei reikia, pakeiskite skyriaus laiką  Padargas/Skyriaus 

kontrolė/Laikas (Implement / Section Control / 

Timing)  (žr. 110 psl.) 

• Jei reikia, sukonfigūruokite fizinį arba virtualų jungiklį meniu 
Padargas/Skyriaus kontrolė/Skyriaus jungiklis (angl. Implement 

/ Section Control / Section Switch (žr. 111 psl.) 

• Įjunkite automatinės skyrių kontrolės funkciją meniu 
Sistema/Funkcijos/Padargas/AUTOMATINĖ SKYRIAUS 

KONTROLĖ (System / Features          / Implement        / 
AUTO SECTION CONTROL (žr. 

49  psl. 

13. Norint kontroliuoti bet kurią įjungtą funkciją eksploatavimo ekrane, 

naudokite Naršymo juostos mygtukus, esančius kairėje ekrano 

pusėje. Tai atveria funkcijų mini langus (žr. 118 psl.) 

14. Norint išplėsti mini langą, kad jis būtų rodomas visame ekrane 

(jei funkcija tai palaiko), vilkite mini langą į pagrindinio ekrano sritį 

dešinėje. 

15. Paspauskite , tada pasirinkite Atlikta (Done), kad baigtumėte 
užduotį. 
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4 skyrius - Regioniniai ir vartotojo nustatymai 
 

Sąrankos ekrane Vartotojo (User) meniu pateikiami šie meniu 

elementai: 

⚫ Regionas (Region): Galima pasirinkti kalbą, laiką/datą ir 
matavimo vienetus. Žr. 25 psl. 

⚫ Šviesos juosta: Nustato šviesos diodų naudojimą 

orientavimui. Žr. 29 psl. 

⚫ Aplinka: Nustato įrenginio garsą, mygtukų paspaudimus ir kt. Žr. 
31 psl. 

⚫ Žemėlapis: nustato, kaip žemėlapiai veikia Eksploatavimo ekrane. 
Žr. 33 psl. 

⚫ Prieigos lygis: Pasirenkami prieigos lygiai, kad būtų 

nustatoma, kuriuos valdiklius galima naudoti. Žr. 35 psl. 

⚫ Vartotojo valdikliai:  Nustatoma, kurie valdikliai yra 

prieinami skirtingiems vartotojams. Žr. 36 psl. 

⚫ Nuotolinė pagalba:  leidžia pagalbos personalui nuotoliniu 

būdu pasiekti ir valdyti įrenginio funkcijas žr. 38 psl. 
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4 skyrius - Regioniniai ir vartotojo nustatymai 
 

 

 

 

4.1. Regiono nustatymas 

4.1.1. Kalbos nustatymas 

Prireikus, ekrane rodoma kalba gali būti pakeista, o dešimtainiai 

skyrikliai gali būti pažymėti tašku arba kableliu. 

Norėdami nustatyti kalbą arba dešimtainės trupmenos formatą: 

1. Pasirinkite Vartotojas/Regionas/Kalba (User / Region / 

Language .) 
 

⚫ Kalba: Vartotojo sąsaja gali būti rodoma įvairiomis kalbomis. 

Norėdami peržiūrėti galimas kalbas, naudokite slinkties juostą. 

Patvirtinkite pasirinkimą. Ekranas paleidžiamas iš naujo. 

Pastaba: Kalba taip pat gali būti pakeista įspėjimo ekrane 

paleidžiant įrenginį, pasirenkant . 

⚫ Dešimtainės trupmenos formatas: Dešimtainė trupmena 

gali būti rodoma tašku (.) arba kableliu (,). 

4.1.2. Laiko ir datos nustatymas 

Datos informacija naudojama nurodant užduočių pradžios ir 

pabaigos datas, kaip parodyta užduočių ataskaitose. Dabartinė 

data pateikiama iš GPS. 

Pastaba: Tiek laiko, tiek datos rodymas neveiks, jei nėra GPS signalo. 

Dabartinė data ir laikas gali būti rodomi Eksploatavimo ekrane, 

ekrano viršuje kairėje pusėje pasirinkus piktogramą Topcon 

(piktograma taip pat gali būti rodoma prietaisų skydelyje). 

Norėdami nustatyti datą ir laiką: 
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1.  Pasirinkite Vartotojas        /Regionas      / Laikas ir data  

(User / Region / Time/Date). 
 

⚫ Datos formatas: iš sąrašo pasirinkite reikiamą datos formatą. 

⚫ Laiko formatas: dvylikos valandų laiko formatas (2:30) arba 

24 valandų laiko formatas (14:30). 

⚫ Nustatykite dabartinę datą: šį nustatymą galima naudoti, 

jei GPS nustatyta neteisinga data. Taip pakeičiama GPS 

data. 

⚫ Nustatykite dabartinį laiką: Laikas (automatiškai nesikeičia 

pagal  žiemos / vasaros laiką). -/+ laiką keičia pamažu. 

4.1.3. Vienetų nustatymas 

Vienetų parinktys nustato rodomus matavimo vienetus 

(metrinius arba imperinius), slėgio, ploto ir produktų vienetus, 

platumos/ilgumos formatą ir tręšimo normos žingsnio tipą. 

Norėdami nustatyti įrenginio informaciją: 

1. Pasirinkite Vartotojas/Regionas/ Vienetai (User / Region

/ Units .) 
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⚫ Vienetai: Metriniai, imperiniai (JAV) arba imperiniai (JK). 

Siūlomos JAV ir Jungtinės Karalystės imperinių vienetų 

parinktys, nes galonų, skysčio uncijų ir bušelių dydžiai JAV ir JK 

skiriasi. Pastaba: Pakeitus šį nustatymą,  atskirų vienetų (slėgis, 

plotas ir kt.), kurie buvo pakeisti, pasirinkimai nekeičiami. 

⚫ Platumos/ilgumos formatas:  Standartinis (dešimtainiai 
laipsniai: 45,54) arba DMS (laipsniai, minutės, sekundės: 
45°, 23’ 36”). 

Pastaba: Pasirinkus Numatytasis visiems kitiems vienetams 

parenka atitinkamą parinktį, pagal tai, koks vienetų formatas 

pasirinktas meniu Vienetai. 

⚫ Tręšimo normos žingsnio tipas: Fiksuota norma arba iš 

anksto nustatytos normos procentas. Ši parinktis pakeičia 

veiksmą, kai operatorius paspaudžia mygtukus 

aukštyn/žemyn, kad pakeistų pageidaujamą produkto 

naudojimo normą. Norma gali keistis fiksuotai arba procentais 

nuo iš anksto nustatytos normos, (angl. RATE PRESET1) 

(SPRAY RATE  „Apollo“ purkštuve). 
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Daugiau informacijos rasite barstomosios, purkštuvo arba 

sėjamosios naudojimo instrukcijose. 



4 skyrius - Regioniniai ir vartotojo nustatymai 

29 
4.3. 
Apli
nko

 

 

 

 

4.2. Šviesos juostos nustatymas 

Eksploatavimo metu virtuali šviesos juosta orientavimo ekrano 

viršuje gali parodyti, kiek transporto priemonė nukrypsta nuo 

nustatytų orientyrų. 

1.  Pasirinkite Vartotojas/Šviesos juosta (User /Lightbar      ). 
 

⚫ Šviesos juosta: Įjungta arba išjungta. 

⚫ Atstumas tarp šviesos diodų:  Nustato atstumą nuo žemės 

iki kelio linijos (orientyro), kurią nurodo kiekvienas šviesos 

diodas. Jei šviesos diodų atstumas nustatytas į 10 cm (0,1 m), 

pastebimi tokie veiksmai: 

o Centrinis šviesos diodas yra mėlynas ir šviečia visą laiką 

(nebent nukrypimo nuo kelio klaida yra 100 cm ar daugiau). 

Esant ant kelio linijos mažiau nei 10 cm (+ arba -), tai yra 

vienintelis šviečiantis šviesos diodas. 

o Pasiekus 10 cm nukrypimo nuo kelio klaidą, taip pat ima 

šviesti kitas šviesos diodas (žalias). 

o Ties 20 ir 30 cm, užsidega dar vienas žalias šviesos diodas. 

o Geltoni šviesos diodai užsidega ties 40, 50 ir 60 cm atstumu. 

o Raudoni šviesos diodai užsidega ties 70, 80 ir 90 cm atstumu. 

o Nukrypimui nuo kelio pasiekus 100 cm ar daugiau, visi 

šviesos diodai išsijungia, išskyrus vieną raudoną šviesos 

diodą tolimoje ekrano pusėje.
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⚫ Šviesos diodų režimas: 

o Važiuojant tolyn: Suaktyvina šviesos diodus transporto 

priemonės šone, nukrypstančiame nuo orientyro. Važiuokite 

toliau nuo šviečiančių šviesos diodų, kad grįžtumėte prie 

orientyrų. 

o Važiuojant artyn: Įjungiami šviesos diodai transporto 

priemonės šone, nukreipti link orientyrų. Norėdami judėti, 

važiuokite link šviečiančių šviesos diodų, kad grįžtumėte 

prie orientyrų.
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4.3. Aplinkos nustatymas 

Nustato įrenginio sąveiką. 

1.  Pasirinkite Vartotojas/ Aplinka (User / Environment .) 
 

⚫ Garso stiprumas: Nustato įrenginio garsų stiprumą. 

⚫ Mygtukų paspaudimai: Įjunkite arba išjunkite garsus, 

atlikdami pasirinkimą. 

⚫ Įspėjamojo signalo garsas: Įjungia garsus, kai suaktyvinamas 
įspėjamasis signalas. 

⚫ Pagrindinio ekrano režimas: Pasirinkite iš išsaugotų 
pagrindinių ekranų sąrašo  

arba Perjunkite tarp išsaugotų ekranų, kai ekrano įrankių 

juostoje pasirenkama piktograma. Žr. pagrindinių ekranų 
valdymas (angl. Manage global home screens),  14 psl. 

⚫ Automatinio vairavimo būsenos langas:  Rodo vairavimo 
būsenos 

langą, kai eksploatavimo ekrane pasirenkamas automatinio 

vairo įjungimo mygtukas,  jei vairavimas neįsijungia. Vairo 

būsenos lange rodomos galimos problemos, kurios gali 

neleisti įsijungti automatiniam vairavimui. Jei pasirinktas 

automatinis atidarymas ir uždarymas, vairavimo būsenos 

langas automatiškai užsidaro, kai išsprendžiamos problemos, 

trukdančios įsijungti vairavimui. 
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Pastaba: Vairavimo būsenos langas gali būti rodomas 

Vairavimo parinkčių meniu/automatinio vairavimo 

būsena, (Steering Options Menu / Auto Steer Status) 

(Žr. Automatinio vairavimo būsena, 210 psl.) jei šis 

nustatymas išjungtas. 

⚫ Įrankių juostos mygtukų dydis:  Keičiamas 

eksploatavimo ekrano mygtukų dydis. 
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4.4. Žemėlapio parinkčių nustatymas 

Nustato, kaip žemėlapiai veikia Eksploatavimo ekrane. 

1. Pasirinkite Vartotojas/ Žemėlapis (User / Map .) 
 

⚫ Centrinis taškas (Point Of Focus): Parinktis Transporto 

priemonė (angl. Vehicle) rodo transporto priemonės padėtį 

ekrano centre, o parinktis Padargas (angl. Implement) ekrano 

centre rodo padargą. 

⚫ Žemėlapio slinkimas (Map Panning): leidžia judėti po 

žemėlapį naudojant ekraną, kai vartotojas slenka pirštu per 

ekraną. Įgalinus šią parinktį, 

Žemėlapio slinkimo piktograma  įtraukiama į vaizdo 

kontrolę. Žr. Vaizdo kontrolės naudojimas, 122 psl.. Palietus 

šią piktogramą, žemėlapis vėl sutelkiamas į dabartinę 

transporto priemonės vietą. 

⚫ Automatinis žemėlapio fokusavimo perjungimas (Map 

Focus Auto-Shift): Nustato transporto priemonę prieinamo 

ekrano centre, kai rodomi mini langai. 

⚫ Pristabdyti ribos įrašymą pagrindiniu jungikliu (Pause 

Boundary Recording With Master): Jei pagrindinis jungiklis 

yra išjungtas, kol įrašomos ribos, ribų įrašymas pristabdomas. 

Vėl įjungus pagrindinį jungiklį, ribų įrašymas atnaujinamas. Tai 

gali būti naudinga, norint automatiškai pristabdyti ribų įrašymą, 

jei produkto taikymas pristabdytas, kad būtų galima manevruoti  
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ankštame kampe arba prireikus nukrypti nuo objekto. Atminkite, 

kad ribų įrašymas vis tiek gali būti pristabdytas rankiniu būdu  

(žr. Naujos ribos nustatymas, 160 psl.) 

⚫ Vizualinės atskaitos linijos ilgis (Visual Reference Line 

Lenght):  Pateikiamas ekrano žymeklis vartotojo nustatytu 

atstumu prieš transporto priemonės piktogramą, kad būtų 

lengviau tiksliai nustatyti kelio liniją po posūkio naudojant 

rankinį orientavimą. 
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4.5. Prieigos lygio nustatymas 

Prieigos lygio nustatymas leidžia nurodyti, kurie valdikliai yra 

prieinami vartotojui. Valdiklių prieinamumą galima sukonfigūruoti 

vartotojo valdiklių ekrane (tai padaryti galima tik tada, kai 

pasirinktas prieigos lygis yra „Ekspertas“.) Žr. Vartotojo valdiklių 

nustatymas, 36 psl. 

Norėdami pakeisti prieigos lygį: 

1.  Pasirinkite Vartotojas / Prieigos lygis (User / Access Level 

.) 
 

Gali būti nustatyti trys prieigos lygiai: paprastas, standartinis ir 

ekspertas. Standartiniam ir eksperto lygiams gali būti nustatytas 

slaptažodis, kad nepatyrę vartotojai negalėtų pasiekti aukštesnių 

lygių. 

Įjungiant įrenginį, jis įsijungs tuo lygiu, kuriuo buvo išjungtas. 
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4.6. Vartotojo valdiklių nustatymas 

Šis ekranas pasiekiamas tik tada, kai pasirenkamas Eksperto prieigos 

lygis. Žr. Prieigos lygio nustatymas, 35 psl. 

Prieigą prie ekrano valdiklių galima sukonfigūruoti nustatant vartotojo 

valdiklius. Galimi trys prieigos lygiai: Paprastas, standartinis ir 

ekspertas. 

⚫ Paprastas: Šis režimas rekomenduojamas kasdieniam 

eksploatavimui. Juo suteikiama prieiga prie visų pagrindinių 

valdiklių ir kai kurios būsenos informacijos.  Tokia vartotojo sąsaja 

yra nesudėtinga ir lengvai išmokstama. 

⚫ Standartinis: Šis režimas turi išplėstines funkcijas, skirtas labiau 

patyrusiems vartotojams, norintiems tiksliau valdyti naudojamas 

funkcijas. Standartinis režimas apima sudėtingesnius valdiklius 

(pvz., aprėpties ištrynimas, objektų ištrynimas). 

⚫ Ekspertas: Veikiant šiam režimui, prieinamos visos konfigūracijos 

parinktys, skirtos transporto priemonei, padargui, GPS imtuvui ir kt. 

nustatyti. Eksperto režimą taip pat galima naudoti vykdant įprastą 

ūkininkavimo veiklą, kai norima, kad viskas būtų matoma iš karto. 

Norėdami nustatyti naudotojo valdiklius: 

1.  Pasirinkite Vartotojas/Vartotojo valdikliai (User / User 

Controls .) 
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Pagal lygį prieinami valdikliai yra nustatyti pagal numatytuosius 

nustatymus. Prireikus, jie gali būti redaguojami, paspaudus varnelę 

arba kryželį prie kiekvienos parinkties. 

Mygtukas Atstatyti leidžia grąžinti gamyklinius nustatymus arba  

grąžinti į tokius nustatymus, kokie jie buvo įrenginio įjungimo metu. 

Peržiūros mygtukai leidžia pamatyti, kaip nustatymai atrodo veikiant 

Paprastam arba Standartiniam režimui, dirbant Eksperto režimu. 
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4.7. Nuotolinės pagalbos nustatymas 

Nuotolinė pagalba leidžia klientų aptarnavimo komandos 

nariui nuotoliniu būdu pasiekti ir valdyti ekraną per Topcon 

pagalbos programą. Būtina prieiga prie interneto. Žr. 

Belaidžio ryšio nustatymas, 87 psl. 

4.7.1. Pagalbos nustatymas 

Norint sukonfigūruoti nuotolinę pagalbą, klientų aptarnavimo 

komandos asmuo turi pateikti PIN kodą, kuris rodomas Topcon 

pagalbos programos viršuje. Tai leidžia įrenginiui nuotoliniu 

būdu prisijungti prie Topcon Support programos. 

1. Pasirinkite Vartotojas  / nuotolinė pagalba (User / 

Remote Support ), tada spustelėkite pliuso simbolį 

ekrano viršuje, dešinėje pusėje. 
 

Rodomas langas Pridėti nuotolinę pagalbą. 

2. Įveskite pateiktą PIN kodą DESK PIN laukelyje ir patvirtinkite. 



4 skyrius - Regioniniai ir vartotojo nustatymai 

39 

 

 

 
 

 

 
 

Įrenginys sujungiamas su pagalbos tarnybos darbuotojo 

įrenginiu. 

Pagalbos tarnybos darbuotojas rodomas pagalbos tarnybų 

sąraše. 
 

4.7.2. Pagalbos prašymas 

1. Norėdami paprašyti aptarnavimo nuotoliniu būdu, pasirinkite 

Vartotojas/Nuotolinė pagalba (User / Remote Support

.) Rodomas pagalbos tarnybų sąrašas. 

2. Paspauskite reikiamą parinktį iš pagalbos tarnybų sąrašo ir 

pasirinkite pagalbos prašymo piktogramą . 
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Rodomas pagalbos prašymo langas. 
 

3. Įveskite identifikacinį vardą ir patvirtinkite. 

Pagalbos prašymas siunčiamas į pasirinktą pagalbos tarnybą. 
 

Pagalbos tarnyba atsako į užklausą, tarnyba turi prieigą prie 

įrenginio ir jį valdo (išskyrus vairavimą, pagrindinį jungiklį ir 

universalųjį terminalą). 
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5 skyrius – Sistemos sąranka 
 

Šiame skyriuje paaiškinama, kaip nustatyti sistemos elementus, 

tokius kaip GPS ryšiai, įspėjamieji signalai ir pasirinktinės funkcijos. 

Meniu Sistema pateikiami šie meniu elementai: 

⚫ Sistema (System): Įveskite pavadinimą, kad identifikuotumėte 

įrenginį, prisijunkite prie TAP arba nustatykite eksportuojamų 

užduočių duomenų skiriamąją gebą. Žr. 42 psl. 

⚫ Funkcijos (Features): Įjungia arba išjungia papildomas 
funkcijas. Žr. 44 psl. 

⚫ GPS: Nustato prijungto GPS imtuvo funkcijas. (Žr. 57 psl.) 

⚫ Serijiniai prievadai (Serial Ports):  Parenka įrenginio serijinį 

prievadą, priskirtą tam tikrai funkcijai. Žr. 67 psl. (tik X25/X35 

modeliai) 

⚫ Įspėjamieji signalai (Alarms): Nustato įspėjamųjų signalų 
funkcionavimą. Žr. 68 psl. 

⚫ Pažymėtos vietos (Flag Points): Parenkamos pažymėtinų 

vietų piktogramos ir žymės. Pažymėtinos vietos rodo kliūtis ar 

kitas lauko vietas orientavimo ekrane. Žr. 79 psl. 

⚫ Vaizdo kameros (Cameras): Leidžia operatoriui stebėti prie 

įrenginio prijungtas kameras. Operatoriaus vadove žr. kamerų 

ekraną (angl. Camera Monitor). 

⚫ ISOBUS: Leidžia dirbti su ISOBUS suderinamais elektroniniais 

valdymo blokais per ISOBUS universalųjį terminalą. Žr. 80 psl. 

⚫ Paslaugų programos (Utilities): Leidžia atnaujinti programinę 

įrangą naudojant USB prievadą. (Žr. 86 psl.) 
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5.1. Sistemos parinkčių nustatymas 
 

⚫ Konsolės pavadinimas: Įveskite pavadinimą, kad 
identifikuotumėte įrenginį. 

Tai pavadinimas, kurį naudoja TAP ir kuris rodomas mobiliojo 

įrenginio programoje XTEND renkantis įrenginį. Žr. XTEND 

sąranka, 51 psl. 
 

⚫ Topcon Agriculture Platform paskyra  Pasirinkite šią 

parinktį, norėdami prisijungti prie TAP arba pakeisti TAP 

paskyras. Žr. Topcon žemės ūkio platformos (TAP) 

naudojimas, 3 psl.. 
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⚫ Eksportavimo skiriamoji geba: Prireikus, šį nustatymą galima 

naudoti norint sumažinti iš ekrano į USB arba TAP perkeliamų 

duomenų failo dydį. Tai pasiekiama perkeliant mažiau duomenų, 

dėl šios priežasties aprėpties duomenys eksportuojami mažesne 

skiriamąja geba. 
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5.2. Funkcijų nustatymas 

Funkcijų meniu  pateikiami šie  elementai: 
 

5.2.1. Licencijų nustatymas 

Nustatykite pasirinktinių funkcijų licencijas. 

Pastaba: Licencijas pardavėjas gali įsigyti nuotoliniu būdu iš TAP 

ir Horizon Marketplace, žr. Papildomų funkcijų peržiūra, 

naudojantis Marketplace, 4 psl.. Jei tai neįmanoma, licencijos gali 

būti tiekiamos per USB, kaip parodyta toliau. 

1. Pasirinkite Sistema/Funkcijos/Licencijos (System / 

Features / Licenses .) 
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⚫ Licencijos duomenų eksportavimas: Pasirinkus šią parinktį į 

USB diską eksportuojamas aplankas su informacija apie įrenginį 

ir, jei taikoma, visos esamos licencijos. Aplankas turi būti 

išsiųstas pardavėjui, kad būtų sukurtas naujas licencijos failas. 

⚫ Licencijos duomenų importavimas: Pardavėjas turi pateikti 

reikiamas licencijas, skirtas įdėti į USB. Įdėkite USB į įrenginį ir 

pasirinkite šią parinktį, kad atnaujintumėte esamas licencijas. 

Pastaba: funkcijos vis tiek turi būti įjungtos kituose sąrankos 

ekranuose, jos pasiekiamos tik tada. 

Pastaba: Jei licencijos kodams importuoti nėra USB, stulpelyje 

Būsena pasirinkus Nelicencijuota rodomas ekranas, kuriame 

kodai gali būti įvesti rankiniu būdu. 

⚫ Funkcijos: Visas ekrane pasirenkamų pasirinktinių funkcijų 

sąrašas. 

⚫ Būsena: dabartinė kiekvienos funkcijos licencijos būsena. 

⚫ Galiojimo pabaiga: Rodo laiką iki licencijuotos funkcijos 
galiojimo pabaigos. 

Pastaba: paspaudus antraštę, sąrašas bus pertvarkytas pagal turinį. 

5.2.2. Konsolės nustatymas 

Sukonfigūruokite įrenginio funkcijas. 

1. Pasirinkite Sistema/Funkcijos/Konsolė (System / Features 

/ Console .) 
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⚫ Universalusis terminalas: įjungia ISOBUS universaliojo terminalo 

serverį, kuris leidžia sąveikauti su ECU, kurie yra suderinami su 

ISOBUS. Žr. ISOBUS nustatymas / universalusis terminalas, 80 psl. 

⚫ ISOBUS nuorodos mygtukas: prideda mygtuką operatoriaus ekrane 

virš pagrindinio jungiklio, kuris leidžia operatoriui tiesiogiai išjungti 

funkcijas, kurios buvo įjungtos naudojant ISOBUS valdiklį. Paspaudus 

mygtuką dar kartą, funkcijos nepaleidžiamos iš naujo, tačiau jas galima 

paleisti rankiniu būdu, naudojant standartinį kiekvienos funkcijos 

mechanizmą. 

⚫ Failų serveris: Gali saugoti ISOBUS ECU failus, jei ECU turi failų 

serverio funkciją. Taip galima perkelti įrenginius ir kitus profilius tarp 

skirtingų ECU. Failus galima eksportuoti ir importuoti naudojant USB. 

⚫ Prietaisų skydelis: Prireikus, valdymo ekrane esantį prietaisų skydelį 

galima išjungti. Žr. Stebėjimas, naudojant prietaisų skydelį, 135 psl. 

⚫ Vaizdo kameros: Leidžia operatoriui stebėti prie įrenginio prijungtas 

vaizdo kameras. Operatoriaus vadove žr. kamerų ekraną (angl. 

Camera Monitor). 

⚫ Debesija pagrįstos paslaugos: įjungia licencijų prenumeratą ir failų 

perkėlimą naudojant Topcon Agriculture Platform Žr. Topcon žemės 

ūkio platformos (TAP) naudojimas, 3 psl. 

⚫ VDC palaikymas: VDC (transporto priemonės ekrano valdiklis) yra 

papildomas įrenginys, kuris gali būti naudojamas įvairioms ekrano 

funkcijoms atlikti. Žr. VDC sąranka, 55 psl. 

⚫ Meteorologijos stotis: įgalina „AirMar 150WX Weather Station“ 

palaikymą per CAN NMEA2000 duomenų išvestį iš jutiklio. Pasirinkite 

CAN prievadą, prie kurio prijungta meteorologijos stotis. Eksploatavimo 

ekrano naršymo juostoje pridedama piktograma. Žr. Meteorologijos 

stoties naudojimas, 230 psl.. 

⚫ Užduotys (tik XD/XD+ modeliai): įjungia užduočių meniu (jei jis dar 

neįjungtas dėl įjungtų orientyrų). Taip pat įjungiamas lauko meniu. 

⚫ XTEND: naudodamiesi XTEND technologija, galite išplėsti savo ekrano 

vartotojo sąsają į mobiliojo įrenginio ekraną. Gaukite prieigą prie 
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daugelio Horizon programinės įrangos funkcijų tiesiogiai savo 

mobiliajame įrenginyje, tiek savo automobilio kabinoje, tiek už jos ribų. 

Naudokite savo mobilųjį įrenginį, kalibravimo, diagnostikos, rezervuaro 

pripildymo ir daugelio kitų veiksmų atlikimui per Horizon vartotojo 

sąsają. Naudojant belaidį ryšį, jūsų mobilusis įrenginys visada 

sinchronizuojamas su pagrindiniu kabinos ekranu. XTEND programėlė 

(prieinama per „Android“ arba „iOS“) naudojama kartu su ekrano 

XTEND funkcija. Žr. XTEND sąranka, 51 psl. 

Pastaba: Jei ekranas praranda ryšį su mobiliuoju įrenginiu, sistema 

nustatoma į saugią būseną. Visos judančios dalys (siurbliai ir kt.) yra 

sustabdomos. ISOBUS elektroninis valdymo blokas yra atjungiamas 

nuo ekrano universaliojo terminalo ir persijungia į saugią būseną. 

Rodomas įspėjamasis signalas, į kurį reikia sureaguoti, kad sistema 

galėtų palikti saugią būseną. 

5.2.3. Orientavimo nustatymas 

Nustato orientavimo sistemos funkcijas. 

1. Pasirinkite Sistema/Funkcijos/Orientavimas (System / 

Features / Guidance .) 
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⚫ Orientyrai (tik XD/XD+ modeliai): Įjungia orientyrus (ir lauko meniu). 

⚫ Automatinis vairavimas: Įjungia automatinį vairavimą, kuris gali būti 

naudojamas tik transporto priemonėse, kuriose sumontuota 

automatinio vairavimo sistema, pvz., AES-25. 

Pastaba: Ši parinktis yra matoma tik tada, jei yra pasirinktas 

suderinamas GPS imtuvas. 

⚫ Kontroliuojamas kelias: kontroliuojamas kelias leidžia apsodinti 

lauką ir nuimti derlių, važiuojant tomis pačiomis linijomis artimiausius 

kelerius metus. Taip sumažinamas neigiamas poveikis (dirvožemio 

suspaudimas, apsunkinantis lietaus vandens įsiskverbimą, 

sumažinantis įsišaknijimo gylį ir derlių. Ši funkcija leidžia neribotą 

skaičių AB linijų ar kreivių įrašyti į vieną orientyrų grupę (padidinta nuo 

standartinių dvidešimties orientyrų). Taip pat pridedamas naujas 

orientavimo režimas; projekto linijos. Žr. Projekto linijų naudojimas, 

191 psl.. 

⚫ Aprėptimi grindžiamas orientavimo režimas: Aprėptimi 

grindžiamas orientavimo režimas gali būti išjungtas, jei jis nėra 

reikalingas. Žr. Aprėptimi grindžiamo orientavimo režimo naudojimas, 

188 psl. 

⚫ Vairavimas pagal ribas: Įjungia orientyrų kūrimą atsižvelgiant į lauko 

ribas . Žr. Vairavimo pagal ribas naudojimas, 189 psl.. 

⚫ Važiavimui skirtos juostos: Horizon programinė įranga gali rodyti 

važiavimui skirtas juostas. Važiavimui skirtos juostos yra linijos, 

skirtos važiuoti ratams, kurios neturėtų būti apsėjamos. Važiavimui 

skirtos juostos yra vaizdinis indikatorius, jos nekontroliuoja padargų 

eksploatavimo. Žr. Važiavimui skirtų juostų nustatymas, 199 psl. 

⚫ ISOBUS važiavimui skirtų juostų valdiklis: Važiavimui skirtų juostų 

kontrolė nustato neapsėtus kelius, skirtus važiuoti purškiant ar 

tręšiant. Jei ši parinktis įjungta, važiavimui skirtos juostos gali būti 

konfigūruojamos universalaus terminalo sąsajoje prijungtam ISOBUS 

elektroniniam valdymo blokui, palaikančiam važiavimui skirtų juostų 

kontrolės funkciją. 

⚫ Posūkiai lauko krašte: Leidžia automatiškai atlikti posūkius lauko 

krašte. Žr. Konfigūruoti posūkius lauko krašte, 202 psl. 
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5.2.4. Padargo nustatymas 

Nustato prijungto padargo funkcijas. 

1. Pasirinkite Sistema/Funkcijos/Padargas (System / Features 

/Implement .) 
 

⚫ Automatinė skyrių kontrolė: Leidžia sistemai įjungti skyrius 

naujiems plotams aprėpti ir išjungti jau aprėptiems plotams (Žr. 

Automatinės skyrių kontrolės naudojimas, 225 psl.). 

⚫ Ploto skaitikliai: Naudojami su barstytuvais, purkštuvais ir 

sėjamosiomis, norint įrašyti tokius duomenis kaip apdirbtas plotas, 

naudojamas produktas, veikimo laikas, vidutinis greitis ir našumo 

lygis. Naudojant ISO padargus ar Xlinks, ploto skaitiklių naudoti 

negalima. 

o Įjungti (duomenys renkami atskirai kiekvienam darbui): Ploto 

skaitikliai renka duomenis atskirai kiekvienam darbui (jei darbas 

pradedamas ir atliekamas, tada pasirenkamas ir atliekamas kitas 

darbas, grįžtant prie pirmojo darbo rodomi pirmo darbo plotų 

skaitikliai). 

o Įjungti (duomenys renkami atskirai kiekvienam padargui): 

Ploto skaitikliai tęsia skaičiavimą atliekant visus darbus, tačiau 

įkeliant naują padargą rodomi nauji duomenys. Iš naujo įkeliant 

pirmąjį padargą, rodomi plotų skaitikliai, kokie jie buvo paskutinį 

kartą naudojant šį padargą. 
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Pastaba: Ploto skaitiklius vienu metu galima įjungti tiek užduotims, 

tiek padargams. Daugiau informacijos rasite barstytuvo, purkštuvo ir 

sėjamosios naudojimo instrukcijose. 

Įjungus kiekvienos užduoties srities skaitiklius, rodoma parinktis Iš 

naujo nustatyti užduočių srities skaitiklius: 

o Niekada: Ploto skaitiklius reikia iš naujo nustatyti rankiniu būdu, 

kitaip jie tęsia duomenų kaupimą. 

o Priminimas: Ištrynus darbą, jūsų paklausiama, ar reikia iš naujo 

nustatyti ploto skaitiklius. 

o Automatiškai: Sukūrus naują darbą arba ištrynus darbą, ploto 

skaitikliai automatiškai nustatomi iš naujo. 

⚫ Vandens taupymas (tik X35/XD+): Turi būti įjungtas norint naudoti 

grandiklį. Daugiau informacijos rasite 1004639-01 Vandens 

taupymo vadove. 

⚫ Azoto aptikimas: Topcon integruota realaus laiko pasėlių 

stebėjimo ir tręšimo sistema. Naudojama stebėti skirtumus lauke, 

juos ištaisyti važiuojant arba saugoti duomenis būsimai analizei ar 

nustatytų nurodymų taikymui. CropSpec rodomas universaliajame 

terminale (žr. universaliojo terminalo naudojimas (ISOBUS), 228 

psl.), naudojant žemėlapio perdangą. 

⚫ Kintamos normos kontrolės konfigūravimas: Veikia su 

taikomuoju žemėlapiu, kad būtų galima keisti naudojimo normas 

tam tikrose srityse (žr. Kintamos normos kontrolės konfigūravimas, 

176 psl.) 

⚫ Derlingumo stebėjimas:  Derliaus ekranas yra rodymo įrenginys, 

kuris fiksuoja jutiklių duomenis iš derliaus nuėmimo mašinos, 

sujungia šiuos jutiklių duomenis su geodeziniais duomenimis ir 

realiu laiku registruoja šią informaciją į savo failų sistemą. 

⚫ NORAC sijos aukščio valdymas: automatiškai valdo sijos aukštį 

virš žemės arba pasėlių. Norint naudoti funkciją, būtina įdiegti 

NORAC jutiklius ir elektroninį valdymo bloką (ECU). Žr. NORAC 

sijos aukščio kontrolės naudojimas, 232 psl. 
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⚫ „MachineLink“: Leidžia dalytis aprėptimi tarp kelių padargų tame 

pačiame lauke. Daugiau informacijos rasite MachineLink diegimo ir 

naudotojo vadove. 

⚫ Užrakinti sąrankos meniu, kai įjungtas pagrindinis jungiklis: 

išjungiama prieiga prie sąrankos meniu, kai įjungtas pagrindinis 

jungiklis. 

⚫ „Hypro Prostop-E“:  Leidžia prisijungti prie Hypro Pentair CAN 

kontroliuojamos purkštukų sistemos, suteikiančios atskirų purkštukų 

kontrolę. 

⚫ Svarstyklės: Leidžia Horizon sėjamosios valdiklio programinei 

įrangai rodyti svorio rodmenis iš „Scale Link“ ECU. 

⚫ LH5000 normos jutiklis (tik X25/X35 modeliai): Leidžia trečiosios 

šalies įrenginiui pateikti realaus laiko RS232 normos įvestį į ekraną. 

Šią informaciją galima naudoti tiek su skysčių, tiek su granulių 

valdikliais kaip alternatyva kintamo greičio kontrolės (VRC) 

žemėlapiui. Turi būti pasirinktas nuoseklusis prievadas, prie kurio 

prijungtas jutiklis. Žr. Serijinių prievadų nustatymas (tik X25/X35 

modeliai), 67 psl. 

5.2.5. XTEND sąranka 

Sąranka ekrane 

Pastaba: Rekomenduojama prie ekrano prijungti CL-10 arba EDIMAX AC 

600 aparatinį saugumo raktą, kad būtų galima naudoti kartu su XTEND. Kiti 

aparatiniai saugumo raktai, neturintys išorinės antenos, gali neužtikrinti 

pakankamo signalo stiprumo, kad XTEND galėtų veikti ne tik transporto 

priemonės salone. Konfigūruokite mobilųjį įrenginį kaip belaidžio interneto 

prieigos tašką ir ekrane įgalinkite belaidį ryšį. Žr. Belaidžio ryšio 

nustatymas, 87 psl. 

Pastaba: Būtina įvesti konsolės pavadinimą. Žr. Sistemos parinkčių 

nustatymas, 42 psl.. Šis pavadinimas rodomas mobiliojo įrenginio „XTEND“ 

programėlėje renkantis įrenginį. 

1. Pasirinkite Sistema/Funkcijos/XTEND (System / Features / 

XTEND .) 

Šiame ekrane identifikuojamas bet koks išorinis įrenginys, kuris tuo metu 

yra susietas su ekranu. 
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Parinktis Pamiršti neleidžia išoriniam įrenginiui iš naujo prisijungti 

prie šio ekrano per XTEND, nebent ekrano operatorius patvirtina 

ryšį. 

Jei XTEND įrenginys susiejamas su kitu ekranu, ekrano 

operatorius turi patvirtinti prieš prisijungiant iš naujo. 

 

Sąranka mobiliajame įrenginyje 

„XTEND“ programėlę galima parsisiųsti „iOS“ ir „Android“ įrenginiuose 

iš „Apple“ ir „Google“ programėlių parduotuvių. Konfigūruokite mobilųjį 

įrenginį kaip viešosios interneto prieigos tašką, skirtą naudoti su 

„XTEND“. 

„XTEND“ naudojimo atvejų pavyzdžiai 

Orientavimas / Universalusis terminalas: 

⚫ Rodykite orientacinį žemėlapį skirtingais mastelio keitimo lygiais 

ekrane ir išoriniame įrenginyje arba ekrane parodykite vieną 

žemėlapio sluoksnį, o kitą - išoriniame įrenginyje, kad galėtumėte 

matyti derlių, taikomą greitį keliems rezervuarams ir pan. 
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⚫ Padidinkite matomą plotą ekrane. Užuot ekrane rodžius mini 

langą, padidinkite jį iki viso ekrano dydžio, ir rodykite 

orientavimo vaizdą išoriniame įrenginyje (arba atvirkščiai). Taip 

pat galima ekrane ir mobiliajame įrenginyje rodyti du skirtingus 

su vienu padargu susijusius ekranus. 

⚫ Įrengdami vairo kampo jutiklį, nustatykite jo padėtį išoriniame 

įrenginyje, nustatant jutiklio guolio veleno centrinę padėtį, kad 

jutiklis būtų centre, kai ratai nukreipti tiesiai į priekį. 

⚫ Matuodami atstumus lauke, įveskite ribos nuokrypį. 

Purkštuvas: 

⚫ Patikrinkite purkštuvo purkštukus, ar jie neužsikimšę. Įjunkite 

vieną skyrių vienu metu (stovėdami sijos gale - pakankamu 

atstumu, kad nebūtumėte apipurkšti) ir įsitikinkite, kad visi 

purkštukai purškia teisingai. 

⚫ Rodyti automatinį užpildymo valdymą purkštuvams su „Apollo“ 

ECU. Kai mobiliajame įrenginyje rodomas automatinio 

užpildymo langas, galite nustatyti „tikslinį tūrį“, stebėti „tikrąjį tūrį“ 

ir „likusį tūrį iki tikslo“, taip pat pradėti ir sustabdyti pildymą, 

negrįždami į kabiną. 

⚫ Peržiūrėkite purkštuvų su ASC-10 ECU vožtuvų balansavimo 

vedlį. Šiuo metu turite matyti ekraną, kad žinotumėte, ar reikia 

padidinti / sumažinti kiekvieno skyriaus grįžtamąjį srautą, o tai 

gali būti sudėtinga dirbant su dideliu purkštuvu. Tai daug 

lengviau atlikti naudojant vedlį, rodomą mobiliajame įrenginyje. 

⚫ Rodykite receptų skaičiuoklę išoriniame įrenginyje, kad būtų 

rodomas chemikalų kiekis, kurį reikia sumaišyti stovint prie 

purkštuvo. Taip dirbant nereikia grįžti į kabiną, norit patikrinti 

vertes ar pakeisti receptą. Kai jūsų mobiliajame įrenginyje 

veikia receptų skaičiuoklė, atlikdami korekcijas galite likti 

maišymo stotyje. 
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⚫ Atlikite purkštuvo srauto matuoklio kalibravimą. Kai vedlys 

rodomas mobiliajame įrenginyje, galite atlikti kiekvieną 

kalibravimo veiksmą (kuris paprastai atliekamas mašinos gale) 

negrįždami į saloną. 

Sėjamoji: 

⚫ Atlikite sėjamosios padargo kalibravimą. Naudodami 

kalibravimo langą mobiliajame įrenginyje, galite įvykdyti visą 

kalibravimo procesą, įskaitant svorio įvedimą, negrįždami į 

saloną. 

⚫ Sėjamojoje rodoma užblokuota jutiklio sąranka. Nustatydami 

užblokuotus jutiklius, turite prijungti jutiklius tokia tvarka, kokia 

norite, kad jie būtų rodomi ekrane, kai priskiriate juos galvutėms. 

Šiuo metu tam reikia dviejų žmonių arba kiekvieną kartą, kai 

prijungiate jutiklį, turite grįžti į saloną. Kai sąrankos langas 

rodomas mobiliajame įrenginyje, šį procesą gali lengvai atlikti 

vienas asmuo. 

⚫ Atlikite sėjamosios prispaudimo jėgos kalibravimą. Tam reikia 

įrašyti ir tada įvesti apkrovą, kurią daro presas, todėl norėdami 

atlikti šį veiksmą, turite grįžti į saloną. Naudojant vedlį 

mobiliajame įrenginyje, procesą galima atlikti negrįžtant į 

saloną. 

⚫ Nustatykite ir pakeiskite sėjamosios padargo ECU. Tam reikia 

atjungti / vėl prijungti ECU, ekrane spaudžiant „Kitas“ („Next“). 

„YieldTrakk“: 

⚫ Kalibruodami YieldTrakk, įveskite tikrąjį grūdų svorį iš pakrovimo 

priekabos svarstyklių. Kombaino operatorius gali naudoti 

XTEND, kad pamatytų ekraną pakrovimo priekabos ekrane, kad 

iškraudami iškart matytų svorį. 

NORAC: 

⚫ Išbandykite pradinį Norac diegimą ir per mobiliojo prietaiso 

ekraną nustatykite tinkamą tikslinį aukštį kiekvienam laukui. 
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5.2.6. Xlinks sąranka (tik X25/X35 modeliai) 

Xlink yra programinės įrangos sąsaja, leidžianti ekranui komunikuoti 

su trečiosios šalies valdikliu, naudojant ne ISOBUS nuosekliąją 

sąsają. Trečiosios šalies valdiklis gali turėti savo ekraną, kurį galima 

išoriškai valdyti naudojant Xlink. 

Norėdami nustatyti Xlink: 

1. Pasirinkite Sistema/Funkcijos/ Xlinks (System / 

Features / Xlinks .) 

 

Kiekvienas trečiosios šalies valdiklis turi savo nuosekliosios sąsajos 

specifikaciją, kurioje aprašoma, kokias funkcijas jis teikia ekranui 

per Xlink. 

Xlink sąsajos nėra standartinės, kaip ISOBUS. Galimos funkcijos 

priklauso nuo trečiosios šalies valdiklio gamintojo. Jie taip pat 

skiriasi priklausomai nuo trečiosios šalies valdiklio versijos. 

Daugiau informacijos rasite AGA5332 Xlinks operatoriaus vadove. 

5.2.7. VDC sąranka 

VDC (transporto priemonės ekrano valdiklis) yra papildomas 

įrenginys, kuris gali būti naudojamas įvairioms ekrano funkcijoms 

atlikti nuotoliniu būdu. 

Norėdami nustatyti VDC: 
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1. Pasirinkite Sistema              /Funkcijos           /Konsolė 
(System/Features/Console.)  

2. Pasirinkite VDC palaikymas (VDC SUPPORT), kad įjungtumėte 
VDC. 

3. Norėdami priskirti funkcijas, pasirinkite Sistema/Funkcijos/VDC 

(System / Features / VDC .) 

 

Mygtukas 5 visada nustatytas kaip 

grįžimo mygtukas. Norėdami priskirti 

funkciją, pasirinkite 1 - 4 mygtukus. 
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5.3. GPS nustatymas 

5.3.1. Imtuvo sąranka 

Nustato GPS imtuvo galimybes. 

1. Pasirinkite Sistema/GPS (System / GPS / Receiver 

.) 

 

⚫ GPS imtuvas: Iš sąrašo pasirinkite GPS imtuvo tipą. Ekranas 

gali priimti GPS duomenis iš trečiosios šalies GPS imtuvo, jei 

imtuvas gali būti sukonfigūruotas taip, kad pateiktų duomenis 

reikiamu formatu. Pasitarkite su GPS imtuvo gamintoju, kad 

sužinotumėte, ar imtuvą galima tinkamai nustatyti. 

Jei ekrane šalia užrašo GPS IMTUVAS (GPS RECEIVER) 

pasirinktas NMEA Source, ekrane reikia įvesti šiuos duomenis: 

o GGA 0,2 sek. (5Hz) 

o VTG 0,2 sek. (5Hz) 

o ZDA 15 sek. 

RS-232 komunikacijos 

o 115200 perdavimo greitis (pageidautinas) 8 duomenų 

bitai, Nėra lyginumo, 1 stabdymo bitas (115200, 8N1) 
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⚫ Aparatinės programinės įrangos atnaujinimas: inicijuoja GPS 

imtuvo programinės įrangos atnaujinimą per paketą, pateikiamą 

kartu su ekrano programine įranga. Aparatinės įrangos atnaujinimo 

mygtukas rodo programinės aparatinės įrangos versiją, kuri šiuo 

metu yra GPS imtuve, ir programinės aparatinės įrangos versiją, į 

kurią ji bus atnaujinta. 

⚫ Užvedimo ritė: (AGI-4 ir AGS-2) Atskiria GPS imtuvo maitinimą 

nuo transporto priemonės uždegimo. Tai leidžia GPS imtuvui ir 

toliau veikti, kai transporto priemonės variklis išjungiamas. 

Veikimo laikas, nustato, kaip ilgai palaikomas imtuvo maitinimas. 

Pastaba: Ši funkcija turėtų būti naudojama tik tuo atveju, jei 

transporto priemonės laidai yra suderinami. 

⚫ Veikimo laikas: (AGI-4 ir AGS-2) Palaiko GPS imtuvo maitinimą, 

kai sistema išjungiama. Tai naudinga norint išsaugoti tikslią 

padėties nustatymo informaciją (palydovų konvergencija). 

Pavyzdžiui: Norėdami, kad imtuvas būtų įjungtas 1 valandą po 

sistemos išjungimo, įveskite  60. 

Pastaba: Šią funkciją galima naudoti tik jei nustatymas Naudoti 

uždegimo ritę (angl. Use Ignition Line) yra įjungtas. 

⚫ OAF failo įkėlimas: Įkelia parinkčių autorizacijos failą į GPS 

imtuvą. Paprastai tai daroma prieš diegiant imtuvą, tačiau failą 

galima atnaujinti lauke per USB (jei reikia). 

⚫ Perdavimo greitis: Modemų duomenų perdavimo greitis. 

Numatytąjį GPS imtuvo perdavimo greitį galima pakeisti. Paprastai 

šio nustatymo keisti neturėtumėte. Jei nustatymą pakeisti reikia, 

vadovaukitės kartu su modemu pateiktu vadovu. 

⚫ Aparatinės programinės įrangos atnaujinimo perdavimo 

greitis: Duomenų perdavimo greitis aparatinės programinės 

įrangos atnaujinimo metu. Šis nustatymas paprastai neturėtų būti 

keičiamas, nebent programinės įrangos atnaujinimas nepavyksta 

numatytuoju greičiu. 

⚫ Krypties keitimas: naudojant GPS imtuvus, kurie nepalaiko 

automatinio valdymo (pvz., SGR-1), ši parinktis naudojama 

žemėlapyje rodomai važiavimo krypčiai perjungti, 
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jei ji iš pradžių buvo neteisinga dėl kompaso neturėjimo. 

Pasirinkite apatiniame dešiniajame eksploatavimo ekrano 

kampe,  kad pakeistumėte kryptį. 

5.3.2. Korekcijos nustatymas 

GPS korekcijos šaltiniai naudojami GPS tikslumui didinti. 

1. Pasirinkite Sistema/GPS (System / GPS / Korekcija 

.) 

 

2. Pasirinkite reikiamą KOREKCIJOS ŠALTINĮ. 

Pastaba: Galimi korekcijos šaltiniai nurodyti toliau. Papildomos 

parinktys, kurias reikia apibrėžti, skiriasi priklausomai nuo pasirinkto 

korekcijos šaltinio, žr. Korekcijos šaltinio parinktys, 61 psl.. 

Korekcijos šaltiniai 
 

Korekcijos 

šaltinis 
Apibūdinimas 

Autonominis Leiskite imtuvui rasti laisvų palydovų. Netaikoma 

jokia korekcija. Tikslumas: 2 - 5 m. 

WAAS Naudokite didelio ploto signalo stiprinimo sistemą. 

Tik Šiaurės Amerikoje. Tikslumas: mažiau nei 

metras. 

EGNOS Europos geostacionarinė navigacinė tinklo sistema. 

Tik Europoje. 

Tikslumas: mažiau nei metras. 
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Korekcijos 

šaltinis 
Apibūdinimas 

MSAS Naudokite daugiafunkcę palydovų signalo 

stiprinimo sistemą. Tik rytų Azijoje. Tikslumas: 

mažiau nei metras. 

StarPoint Naudojama „StarPoint“ korekcija, galimas 

šių tipų prenumeratose: 

„StarPoint“ Tikslumas: < 40 cm 

„StarPoint2“. Tikslumas: < 10 cm 

„StarPoint Pro“. Tikslumas: < 5 cm 

TopNET 

Global D 

AGI-4: Tikslumas: < 10 cm 

OmniSTAR 

G2 

OmniSTAR G2 korekcija. Tikslumas: 10 cm. 

OmniSTAR 

HP 

OmniSTAR HP korekcija. Tikslumas: 10 cm. 

OmniSTAR 

VBS 

„OmniSTAR Virtual Base Station“ (VBS) korekcija. 

Tikslumas: mažiau nei metras. 

OmniSTAR 

XP 

OmniSTAR XP korekcija. Tikslumas: 10 cm. 

RTK „Real Time Kinematic“ navigacija. Tikslumas: 2 cm. 

RTK (išorinis 

modemas) 

Norėdami naudoti RTK korekciją, naudokite 

išorinį modemą, prijungtą prie GPS imtuvo. 

Tikslumas: 2 cm. 

RTK (NTRIP) Naudokite korinį RTK korekcijos šaltinį, teikiamą 

tinklo tiekėjo. 

Tikslumas: 2 cm. 

DGPS 

(Išorinis 

modema

s) 

Norėdami importuoti DGPS korekcijas iš tinklo 

tiekėjo, naudokite išorinį modemą. Tikslumas: 

mažiau nei metras. 
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Korekcijos 

šaltinis 
Apibūdinimas 

DGPS 

(NTRIP) 

Naudokite korinį DGPS korekcijos šaltinį, teikiamą 

tinklo tiekėjo. 

Tikslumas: mažiau nei metras. 

Pastaba: Čia pasirinktas šaltinis veikia orientavimo ir 

automatinio vairavimo funkciją. Svarbu žinoti GPS įrangos 

poreikius. Žr. su GPS įranga pateiktą vadovą. 

Pastaba: Tikslūs skaičiai priklauso nuo įvairių kintamųjų (palydovų 

skaičiaus, atstumo nuo korekcijos šaltinio, jonosferos sąlygų, imtuvo, 

antenos) ir negali būti garantuojami. 

Korekcijos šaltinių parinktys 

Pastaba: Korekcijos šaltinio parinktys, kurios turi būti 

apibrėžtos, skiriasi priklausomai nuo pasirinkto korekcijos 

šaltinio. 
 

Parinktis Apibūdinimas 

GLONASS Leidžia GPS imtuvui kartu su GPS taip pat naudoti ir 

rusišką palydovinės navigacijos sistemą GLONASS. 

TRUPASS Topcon GPS nuokrypio kompensavimo algoritmas, 

naudojamas geresniam perdavimui. Galima su šiais 

korekcijos šaltiniais: Autonominis, WAAS, EGNOS, 

MSAS ir OmniSTAR VBS. 

Pastaba: Šią parinktį reikia įsigyti atskirai. 
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Parinktis Apibūdinimas 

NTRIP 

Šaltinis 

Rodoma, kai pasirinktas RTK (NTRIP) arba 

DGPS (NTRIP). 

Imtuvo parinktis naudoja NTRIP klientą AGI imtuve. 

Pasirinkus Konsolę, įjungiamas ekrano NTRIP 

klientas ir sukonfigūruojamas AGI, kad ekranas būtų 

naudojamas kaip išorinis modemas korekcijos 

duomenims. Pastaba: NTRIP kliento nuoseklųjį 

prievadą galima pasirinkti nuosekliųjų prievadų 

sąrankos puslapyje. Žr. Serijinių prievadų 

nustatymas (tik X25/X35 modeliai), 67 psl. 

Modemas Leidžia pasirinkti modemą, naudojamą korekcijoms 

gauti (kitas, valdomas). 

RTK 

Protokolas 

Ryšio protokolas duomenims perduoti tarp RTK 

bazinės stoties ir roverio (traktoriaus). Turi būti 

nustatytas tas pats protokolas kaip ir bazinėje stotyje. 

Žr. bazinės stoties sąrankos informaciją. 

Regionas Norint nustatyti „OmniSTAR“ naudojamą dažnį, 

reikia pasirinkti regioną. Regiono dažnis nustatomas 

automatiškai. 

Atsarginė 
funkcija 

Jei sistema negauna pakankamai duomenų, kad būtų 

galima reikiamu tikslumu apskaičiuoti transporto 

priemonės padėtį, negalima įjungti automatinio 

vairavimo. Atsarginė funkcija leidžia sistemai 

sumažinti padėties tikslumo reikalavimą, kad būtų 

galima įjungti automatinį vairavimą. Tai naudinga tais 

atvejais, kai didelis padėties tikslumas nėra būtinas. 
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Parinktis Apibūdinimas 

„Skybridge
“ 

Tai režimas, leidžiantis visiems RTK režimams grįžti 

prie PPP (tikslaus taško padėties nustatymo), kuris 

siūlomas su „StarPoint“ prenumerata. Jis naudojamas 

lauke, siekiant išlaikyti mažesnės nei decimetro 

paklaidos dydžio tikslumą, jei dėl kokių nors priežasčių 

prarandamos RTK korekcijos. Šią parinktį galima 

naudoti tik su AGS-2 imtuvu. Pastaba: norint išsaugoti 

didesnį tikslumą, naudojant „Skybridge“ 

rekomenduojama neleisti įjungti atsarginį režimą. 

Perdavimo 
greitis 

Modemų duomenų perdavimo greitis. Žr. Su 

modemu pateiktą dokumentaciją. 

GGA 

Išeiga 

Kai kurie tinklo tiekėjai reikalauja, kad jiems būtų 

atsiųsta GGA (padėtis), kad jie galėtų nustatyti 

roverio (traktoriaus) vietą. 

NTRIP sąrankos parinktys 

Jei pasirinktas DGPS NTRIP, paleidžiamas vedlys, kuris 

aptinka prijungtą modemą, tada rodomas šis ekranas. 
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⚫ GSM APN: telekomunikacijų teikėjo interneto nuoroda. 

⚫ GSM MTU (maksimalus perdavimo vienetas): didžiausias 

protokolo duomenų vienetas, kurį galima perduoti toliau. 

⚫ Tarptinklinis mobilusis ryšys:  parinktis gali būti 

naudojama išjungti tarptinklinį ryšį, kad būtų išvengta 

atsitiktinių tarpvalstybinių duomenų mokesčių (naudinga, jei 

dirbate netoli kitos šalies sienos). 

⚫ NTRIP tvirtinimo vieta: bazinės stoties ID (reali arba virtuali). 

GSM ir TARPTINKLINIO RYŠIO nustatymus galite gauti iš savo 

mobiliojo ryšio teikėjo. Likusius nustatymus pateikia jūsų NTRIP 

paslaugų teikėjas. 

RTK sąrankos parinktys 

Jei pasirinktas RTK, paleidžiamas vedlys, kuris aptinka 

prijungtą modemą, tada rodomas šis ekranas. 
 

⚫ Dažnis: Naudojamas dažnis. 

⚫ Tarpai tarp kanalų: dažnių skirtumas tarp gretimų 

dažnių planų. 

⚫ Tinklo ID: šifravimo nustatymas (1-255 = įjungta, 0 = išjungta). 

⚫ Ryšio protokolas: radijo duomenų perdavimo protokolas. 

⚫ Moduliacija:  Naudojamos moduliacijos tipas. 
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⚫ FEC (klaidų koregavimas): metodas, naudojamas duomenų 

perdavimo klaidoms per nepatikimus ryšio kanalus 

kontroliuoti. 

Pastaba: Pasirinkus RTK ir prijungus AGI-3 arba AGI-4, bazinės 

stoties nustatymai gali būti automatiškai sinchronizuojami su 

įvestais imtuvo nustatymais. Pasirinkite Sistema/GPS/bazinės 

stoties sinchronizavimas (System / GPS / Base Station 

Sync) ir vykdykite vedlyje pateiktas instrukcijas. 

     Nustatymų įkrovimas iš profilio: Įkelkite RTK bazinės 

stoties nustatymus iš anksčiau išsaugoto profilio. 

     Išsaugoti nustatymus profilyje:  Įrašykite dabartinius 

RTK bazinės stoties nustatymus į pavadintą profilį. Taip 

sukuriamas naujas profilis arba perrašomas esamas. 

Profilius galima pervardyti arba ištrinti inventoriaus 

tvarkyklėje, RTK bazinių stočių kategorijoje. Jie taip pat gali 

būti importuojami iš kitų ekranų arba eksportuojami 

naudojimui kituose Topcon ekrauose. 

5.3.3. Išvesties sąranka (tik X25/X35 modeliai) 

GPS išvestis reiškia ekrano galimybę eksportuoti įvairias duomenų 

eilutes NMEA 0183 formatu. Dažniausi duomenys yra GGA 

(padėties) pranešimas ir VTG (pagreičio ir krypties) pranešimas. 

Tai gali būti naudinga jungiantis prie trečiųjų šalių įrenginių, 

kad būtų galima nustatyti padėtį ir greitį. 

Norėdami nustatyti GPS išvestį: 

1. Pasirinkite Sistema/GPS/Išvestis (System / GPS / 

Output .) 
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⚫ VTG ankstesnis režimas: Palaiko VTG duomenų išvestį 

žemesnėms nei V4.00 NMEA standartų versijoms. Išveda 

VTG eilutes, suderinamas su NMEA V3 ir žemesnėmis 

versijomis. 

Daugiau informacijos rasite su trečiosios šalies įrenginiu 

pateiktuose dokumentuose. 

Pastaba: Įrenginiams, naudojantiems GPS ir prijungtiems prie ekrano, 

gali reikėti informacijos iš ekrano. Informacija pateikiama sakiniais 

pagal NMEA. 

5.3.4. Radaro sąranka (tik X25/X35 modeliai) 

Ekranas gali teikti radaro išvestį išoriniams įrenginiams. Tai gali 

būti naudinga jungiantis prie trečiųjų šalių įrenginių, kad būtų 

galima pateikti greičio signalą. 

Norėdami nustatyti radaro išvestį: 

1. Pasirinkite Sistema/GPS/Radaras (System / GPS / 

Radar .) 
 

⚫ Kalibravimo koeficientas:  Jei radaro greičio signalas nėra 

tikslus, šio skaičiaus ieškokite trečiosios šalies įrenginyje. 
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5.4. Nuosekliųjų prievadų nustatymas (tik X25/X35 
modeliai) 

Nustato įrenginio serijinį prievadą, priskirtą tam tikrai funkcijai. 

1. Pasirinkite Sistema/Nuoseklieji prievadai (System / Serial 

Ports .) 
 

2. Pasirinkite reikiamą funkciją ir iš sąrašo pasirinkite ekrano 

nuoseklųjį prievadą, prie kurio prijungtas įrenginys. 

Pavyzdžiui: SGR-1, AGI-4 arba AGS-2 GPS imtuvas yra 

prijungtas prie nuosekliojo prievado 1 su visais Topcon laidais. 

NMEA GPS išvestis paprastai yra nuosekliajame prievade 2, jei 

ji naudojama. Xlinks yra nuosekliajame prievade 3, jei 

naudojamas, arba nuosekliajame prievade 2, jei NMEA GPS 

išvestis nenaudojama. 
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5.5. Įspėjamųjų signalų nustatymas 

Jei sistemoje nėra įrengti jokie padargai, galima nustatyti tik bendrus 

įspėjamuosius signalus. Apibrėžus padargą, galimi konkretaus padargo 

įspėjamieji signalai. Daugiau informacijos rasite barstytuvo / purkštuvo / 

sėjamosios eksploatavimo instrukcijose. 

Norėdami nustatyti bendruosius įspėjamuosius signalus: 

1. Pasirinkite Sistema/Įspėjamieji signalai/Bendrieji (System / 

Alarms / General .) 

 

Rodomas bendrųjų įspėjamųjų signalų sąrašas. Visi bendrieji 

įspėjamieji signalai gali būti įjungti arba išjungti pasirinkus All General 

Alarms. 

Taip pat galima kiekvieną bendrąjį įspėjamąjį signalą įjungti arba 

išjungti atskirai. 

Atminkite, kad saugumo sumetimais garsinis signalas „Vairavimo 

įjungimas/išjungimas“ negali būti išjungtas. 

Signalai, kuriems būtina papildoma informacija, išvardyti žemiau. 

Vagos pabaiga 

Šis signalas skamba ir yra rodomas, kai transporto priemonė artėja prie 

ribos, o operatorius turėtų sulėtinti greitį, kad pasiruoštų rankiniam 

valdymui.
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⚫ Pirmas atstumas: Atstumas nuo ribos, kurią pasiekus pirmą kartą 

įsijungia įspėjamasis signalas. Atstumas matuojamas nuo traktoriaus 

iki ribos išilgai kelio linijos (orientyras). 

⚫ Antras atstumas: Atstumas nuo ribos, ties kuria įsijungs antras 

įspėjamasis signalas, įspėdamas operatorių nedelsiant perimti 

transporto priemonės valdymą. 

⚫ Tikrinimo atstumas: Nustato, kokio ilgio atstumą sistema tikrina 

transporto priemonės priekyje. 

Posūkiai lauko krašte 

Šis įspėjamasis signalas skamba ir rodomas, kai transporto priemonė 

artėja prie lauko krašto, kad būtų galima automatiškai atlikti lauko krašto 

posūkį ir, jei reikia, leidžia posūkį koreguoti arba atšaukti. 

Pastaba: Prireikus, lauko krašto įspėjamąjį signalą galima rodyti rankiniu 

būdu. Žr. Konfigūruoti posūkius lauko krašte, 202 psl. 

⚫ Atstumas iki lauko krašto: Atstumas nuo lauko krašto, kurį pasiekus 

rodomas lauko krašto įspėjamasis signalas. 

⚫ Posūkių parinktys: Nustato, ar pagal numatytuosius nustatymus 

posūkių lauko krašte parinktys yra rodomas įspėjamajame signale. 

ISOBUS užduočių valdiklis 

Šis signalas rodomas, jei kyla problemų, susijusių su ISOBUS užduočių 
valdikliu. 

⚫ Aktyvavimo lygis: Nustato, koks prioritetinis pranešimas turi būti 

sudarytas, kad suveiktų įspėjamasis pranešimas. 

⚫ Filtro lygis: Rodant įspėjamąjį signalą, teksto forma yra rodomi visi 

pranešimai, kurių prioritetas yra ne mažesnis nei čia pasirinkto lygio. 

Pavyzdžiui; Jei signalo aktyvavimo veiksnys nustatytas kaip įspėjimas, 

o filtras - informacija, įspėjamasis signalas nesukeliamas, nebent 

rodomas įspėjimas ar didesnio prioriteto įvykis. Tačiau kai rodomas 

įspėjamasis signalas, rodomi visi įvykiai iki informacijos lygio, susijusio su 

tuo ECU. 

Pažymėtina vieta arti 

⚫ Suaktyvinti, kai pažymėtina vieta yra šiuo atstumu nuo 

transporto priemonės: Atstumas nuo pažymėtinos vietos, kurią 

pasiekus rodomas pažymėtinos vietos įspėjamasis signalas. 
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Baigiasi registracijos galiojimo laikas 

Šis įspėjamasis signalas rodomas, kai pasirenkamos licencijuotos 

funkcijos galiojimo laikas baigiasi per nurodytą dienų skaičių. Galima 

pasirinkti dienų skaičių tarp 5 ir 366 . 

5.5.1. Įspėjamųjų signalų lango apibrėžimas 

Norėdami patvirtinti, kad matote įspėjamąjį pranešimą, paspauskite 
įspėjamojo pranešimo lango centrą. 

 

Įspėjamojo pranešimo langas gali būti nuvilktas žemyn, kad būtų 

rodoma papildoma informacija apie signalą, jei signalo lango viršuje 

rodoma „Vilkite žemyn, jei norite sužinoti daugiau“ (Drag down for 

details). 

Kilus atvejui, kai aktyvus daugiau nei vienas įspėjamasis signalas, galite 

braukti aukštyn, kad peržiūrėtumėte aktyvius signalus. 

Garsiakalbio piktograma gali būti naudojama signalui nutildyti. 

Veržliarakčio piktograma rodo atitinkamą įspėjamojo signalo sąrankos 

puslapį, kad būtų galima tą signalą konfigūruoti (arba išjungti, jei jis 

nesusijęs su jūsų dabartine sąranka).  Yra keletas išimčių: 

⚫ GPS imtuvo programinės įrangos neatitikimo veržliaraktis rodo 

sąrankos ekraną, skirtą atnaujinti jūsų GPS imtuvo aparatinę 

programinę įrangą. 

⚫ ASC-10 ECU aparatinės programinės įrangos neatitikimo 

veržliaraktis rodo ekraną, skirtą atnaujinti jūsų ASC-10 aparatinę 

programinę įrangą. 

⚫ Įspėjamasis signalas „Nenustatytas GPS laikas“ rodo laiko/datos 

nustatymo ekraną, skirtą įvesti teisingą vietinį laiką. 

5.5.2. Įspėjamųjų signalų sąrašas 

Čia pateikiamas galimų įspėjamųjų signalų ir jų aprašymų sąrašas. 
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Įspėjamasis 
signalas 

Apibūdinimas 

Darbo laukas labai 

toli 

Darbo laukas yra daugiau nei už 8 km (5 mylių). Įsitikinkite, kad 

įkeltas teisingas laukas, arba įveskite naują lauką. 

„Apollo“ 

aparatinės 

įrangos 

įspėjimai 

Pateikiama informacija apie „Apollo“ aparatinės įrangos problemas. 

Taikomas 

orientyro 

nedidelės 

korekcijos 

nuokrypis 

Pranešimas, kad taikomas nedidelės korekcijos nuokrypis. 

ASC10 ECU 

aparatinės 

programinės 

įrangos 

neatitikimas. 

Pasirinkite veržliaraktį, kad būtų rodomas ekranas, reikalingas 

atitinkamai aparatinei programinei įrangai atnaujinti. 

Bazinės stoties 

vietos neatitikimas 

Bazinės stoties vieta, naudojama kuriant orientavimo modelį, 

neatitinka dabartinės bazinės stoties padėties. 

Nepavyko įjungti 

C24 modemo 

Suveikia, jei dėl kokių nors priežasčių nepavyksta C24 modemo 

įjungimo procesas. 

Vyksta C24 

modemo 

įjungimas 

Pirmą kartą naudojant C24 modemą reikia jį įjungti. Tai apima 

keitimąsi duomenimis su vežėju. Procesą turi inicijuoti operatorius. 

Šis pranešimas rodomas, norint pranešti operatoriui, kad procesas 

pradėtas. 

COM prievado 
gedimas 

Suveikia, jei negalima atidaryti nurodyto COM prievado. 

Didelis konvejerio 

greitis 

Suveikia, kai konvejerio greičio padidėjimo įspėjamasis signalas 

rodo, kad greitis viršija įspėjamojo signalo aktyvavimo vertę. 



5.5. Įspėjamųjų signalų nustatymas 

72 

 

 

 
 

 

Įspėjamasis 
signalas 

Apibūdinimas 

Konvejeris 

sustojo 

Suveikia, kai konvejerio juosta sustoja, rezervuaras ir pagrindinis 

jungiklis yra įjungti, važiavimo greitis rodo, kad vyksta judėjimas ir 

kad juosta turėtų judėti. 

Įstrigęs juostos 

vožtuvas 

Ką tik išjungus variklį, įstrigusio vožtuvo signalas tam tikrą laiką yra 

blokuojamas, kad diržas nustotų judėti, o po to, jei jis nesustoja, 

signalas suveikia. 

Vagos pabaiga Įsijungia, kai transporto priemonė artėja prie ribos, ir operatorius 

netrukus turėtų perimti valdymą. 

Išskirtų zonų 

žemėlapis yra 

per toli 

Suveikia, jei išskirtų zonų žemėlapis yra per toli nuo esamos GPS 

padėties. Išskirtų zonų žemėlapis automatiškai iškeliamas. 

Atsarginė funkcija Suveikia, kai pasirinktas GPS korekcijos šaltinis nepasiekiamas ir 

sistema turi laikinai naudoti ne tokį tikslų korekcijos šaltinį. 

Laukas iškeltas Suveikia, kai laukas iškeliamas iš sistemos dėl per didelio atstumo 

nuo pasirinkto lauko. 

Srauto jutiklio 

gedimas 

Suveikia, kai įjungiamas pagrindinis jungiklis, vyksta judėjimas virš 

žemės, įjungiamas bent vienas skyrius ir nėra gaunami srauto jutiklio 

impulsai. 

Aparatinės 

programinės 

įrangos versija 

neatitinka / yra 

pasenusi 

Pasirinkite veržliaraktį, kad būtų rodomas ekranas, reikalingas 

atitinkamai aparatinei programinei įrangai atnaujinti. 

GPS 

poslinkio 

korekcija 

Suveikia paleidimo metu kaip informacinis priminimas, kad buvo 

pritaikytas teisingas GPS poslinkis. GPS poslinkis laikui bėgant 

kinta, taip primenama, kad gali tekti perskaičiuoti GPS poslinkio 

kompensavimą. 
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Įspėjamasis 
signalas 

Apibūdinimas 

GPS signalas 
prarastas 

Suveikia, kai prarandamas GPS signalas, tačiau imtuvas vis dar 

veikia. 

GPS imtuvo 

aparatinės 

programinės 

įrangos 

neatitikimas. 

Pasirinkite veržliaraktį, kad būtų rodomas ekranas, reikalingas 

atitinkamai aparatinei programinei įrangai atnaujinti. 

Posūkiai 

lauko krašte 

Suveikia, kai transporto priemonė artėja prie lauko krašto, kad galėtų 

automatiškai atlikti posūkį lauko krašte. 

Neteisingas pavarų 

santykis 

Netinkamas kanalo šachtos ir variklio jutiklinių įtaisų santykis. 

Neteisinga norma Padargas veikia automatiniu režimu, o tikslinė naudojimo norma nėra 

pasiekta. 

Netinkamas 

transporto 

priemonės profilis 

Pasirinktame transporto priemonės profilyje yra netinkamų 

parametrų. Sukurkite naują transporto priemonės profilį arba 

kreipkitės pagalbos į pardavėją. 

Įkeltas netinkamas/ 

pasenęs profilis 

Suveikia, kai sistemoje veikia senas padargas arba transporto 

priemonės profilis. Taip gali atsitikti atnaujinus labai seną 

programinės įrangos versiją į naujausią. 

Aukštas skysčio 

slėgis 

Suveikia, jei rezervuaro slėgis yra didesnis už didžiausią 

galimą nurodytą slėgį rezervuare. 

Žemas skysčio 

slėgis 

Suveikia, jei rezervuaro slėgis yra mažesnis už mažiausią galimą 

nurodytą slėgį rezervuare. 

Trūksta 

sistemos 

išteklių 

Suaktyvinama, kai sistemos ištekliai (atmintis ar vieta failų 

sistemoje) yra užpildyti daugiau nei 90%. 

Pagrindinis 

jungiklis išjungtas 

Suveikia, kai operatorius važiuoja plotu, kuris nėra aprėpties 

žemėlapyje, esant išjungtam pagrindiniam jungikliui. (Kad 

operatoriai nepamirštų įjungti pagrindinio jungiklio darbo pradžioje.) 
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Įspėjamasis 
signalas 

Apibūdinimas 

Per ilgas 

orientyras 

Suveikia, kai įrašytos linijos ilgis viršija maksimalų taškų skaičių 

(paprastai keli kilometrai, tačiau skiriasi priklausomai nuo kreivės 

sudėtingumo). 

Nevyksta 
komunikacija 

Suveikia, jei ekranas negali susisiekti su mašinos ECU. 

Nevyksta 

komunikacija su 

VDC 

Nevyksta komunikacija su VDC. Suveikia, jei įjungtas VDC, tačiau 

nėra fizinio VDC įrenginio arba jis nėra tinkamai prijungtas. 

Nėra GPS Suveikia, jei nutrūksta GPS ryšys. 

Nenustatytas GPS 
laikas 

Suveikia, jei GPS imtuvas nėra sukonfigūruotas siųsti laiko 

pranešimus (ZDA NMEA pranešimai). 

Nėra kelio 

greičio 

Suveikia, jei automatinis vairavimas yra įjungtas ir nėra 

aptinkamas kelio greitis. 

Nėra SIM 

kortelės 

Suveikia, jei aptinkamas modemas, tačiau jame nėra 

SIM kortelės. 

Nėra srauto Suveikia, jei srauto patvirtinimo jutiklis neaptinka skysčio/NH3 srauto, 

kai įjungtas pagrindinis jungiklis ir rezervuaras. 

NTRIP gedimas GPS korekcijos šaltinio klaida. 

Parametrų 

neatitikimas 

Transporto priemonės geometrijos parametrai neatitinka vairo 

sistemos geometrijos konfigūracijos.  Iš naujo pasirinkite 

transporto priemonę sąrankos ekrane arba įsitikinkite, kad 

automobilio geometrija transporto priemonės geometrijos 

ekrane yra teisinga. 

Kelias yra per toli Suveikia, jei aktyvus orientyras (AB linija, kreivė ar posūkis) yra per 

toli nuo esamos GPS padėties. 
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Įspėjamasis 
signalas 

Apibūdinimas 

Taikomasis 

žemėlapis yra 

per toli 

Suveikia, jei aktyvus VRC žemėlapis yra per toli nuo esamos GPS 

padėties. 

Nepavyko įkelti 

taikomojo 

žemėlapio / 

orientavimo 

vektorinio formos 

failo 

Suaktyvinama, jei įkeliamas failas yra netinkamas arba sugadintas. 

Aukštas slėgis Aukšto slėgio įspėjamasis signalas rodo, kad slėgio signalo įvestis 

viršija įspėjamojo signalo aktyvavimo vertę. Tuo atveju, jei jis 

tinkamai nustatytas, tai paprastai rodo užsikimšimą, sijų 

išsijungimą, kai jos turi būti įjungtos, arba per didelį purkštuvo greitį. 

Žemas slėgis Dažniausia signalo priežastis yra tuščias rezervuaras. 

Nustačius minimalius purkštukų, srauto matuoklio ir slėgio 

srautus, šis įspėjamasis signalas rodomas tik esant siurblio 

ar vandentiekio gedimams arba tuščiam rezervuarui. 

Projekto linija 

per toli 

Suveikia, jei aktyvios projekto linijos yra per toli nuo esamos GPS 

padėties. 

Žemas siurblio 

greitis 

Suveikia, jei esant įjungtam siurblio greičio stebėjimui, jo greitis 

nukrenta žemiau minimalios įspėjamojo signalo įjungimo ribos. 

Aukštas siurblio 

greitis 

Suveikia, jei esant įjungtam siurblio greičio stebėjimui, jo greitis 

pakyla aukščiau maksimalus įspėjamojo signalo įjungimo ribos. 

Imtuvas atjungtas GPS imtuvas neatsako. Patikrinkite imtuvo ryšius. 

Baigiasi 

registracijos 

galiojimo laikas 

Registruotos funkcijos galiojimas baigiasi per ateinančias 

<dienos iki galiojimo pabaigos> dienas. Norėdami atnaujinti 

registraciją, kreipkitės į pardavėją. 



5.5. Įspėjamųjų signalų nustatymas 

76 

 

 

 
 

 

Įspėjamasis 
signalas 

Apibūdinimas 

Reikiama 

norma yra 

nulinė 

Suveikia, kai įjungta automatinė normos kontrolė, įjungtas 

rezervuaras, įjungtas pagrindinis jungiklis ir reikiamas greitis yra 

nulinis. Jei yra jungiklių dėžutė, patikrinkite, kad nors vienas jungiklis 

įjungtas. 

Sistemos 

ištekliai 

baigiasi 

Suveikia, jei sistemos ištekliai (atmintis ar vieta failų sistemoje) yra 

užpildyti daugiau nei 97%. 

Apsukta 

darbo vieta 

Informacinis įspėjamasis signalas, suveikiantis, kai operatoriaus 

sėdynė pasukama 180 laipsnių kampu (taikoma tik traktoriams su 

dviem vairavimo vietomis). 

RTK bazės 

sinchronizavimo 

gedimas 

Suveikia, jei nepavyksta sinchronizuoti ekrano su RTK bazine stotimi. 

Velenas juda 

išjungus 

rezervuarą 

Suveikia, jei velenas juda, bet rezervuaras arba pagrindinis jungiklis 

išjungtas. 

Velenas nejuda Suveikia, jei rezervuaras veikia, bet velenas nustoja judėti. 

„rezervuaras aktyvus“ reiškia, kad veikia rezervuaras, įjungtas 

pagrindinis jungiklis, įjungtas bent vienas skyrius, vyksta judėjimas. 

Suktukas neveikia Suveikia, jei pasibaigęs pagrindinis periodinio apdorojimo 

laikmatis, rezervuaras veikia, įjungtas pagrindinis jungiklis ir nėra 

aktyvių skyrių. 

Vairavimo 

išjungimas 

(vaizdinis) 

Įsijungia, kai vairavimas išjungiamas. Tai gali įvykti dėl prarasto ryšio 

su palydovais, prarasto orientyro arba rankiniu būdu sukant vairą. 

Vairavimo 

įjungimas 

(vaizdinis) 

Saugos sumetimais vairo įjungimo/išjungimo pavojaus signalų 

negalima nutildyti, tačiau, jei pageidaujama, vaizdinis signalas gali 

būti blokuojamas. 
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Įspėjamasis 
signalas 

Apibūdinimas 

Vairavimo 

profilio 

neatitikimas 

Parametrai pasirinktame transporto priemonės profilyje neatitinka 

transporto priemonės konfigūracijos vairavimo posistemyje. 

Pasirinkite šiai transporto priemonei tinkamą transporto 

priemonės profilį. 

Reikia iš naujo 

paleisti vairavimą 

Suveikia, jei vairavimo posistemį reikia išjungti ir vėl įjungti. Įvyksta kai 

kurių tipų vairavimo posistemėms po kalibravimo. 

Vairavimas negali 

įsijungti 

Vairavimo būsenos iššokantis langas, kuris pasirodo, kai vairavimo 

negalima įjungti taip, kaip prašoma, gali būti blokuojamas. Jei 

paspaudžiamas įjungimo mygtukas, rodomas automatinis signalas, 

rodantis, kad prašymo negalima įvykdyti. 

Rezervuaras 

veikia, nėra 

normos 

Suveikia, jei pagrindinis jungiklis įjungtas, rezervuaras įjungtas ir 

veikia, rezervuaras neveikia rankiniu režimu, transporto priemonė 

juda ir nustatyta norma yra lygi nuliui. 

Tuščias 
rezervuaras 

Šis signalas rodo, kad apskaičiuotas tūris pasiekė nulį. Jei 

rezervuare vis dar yra kuro, sistema vis tiek veiks, rodydama 

rezervuaro tūrį kaip neigiamą skaičių. 

Rezervuaras 
apytuštis 

Įspėja, kad kuras rezervuare baigiasi. 

Rezervuaras 
išjungtas 

Suveikia, jei rezervuaras išjungtas, kai įjungtas pagrindinis jungiklis 

ir transporto priemonė juda, kai įjungtas bent vienas skyrius. 

Sumažėjęs 

važiavimui 

skirtų juostų 

tikslumas 

Įjungiamas purškimo metu, jei sistema nustato, kad sėjos metu 

anksčiau nurodytas švelninamasis faktorius skiriasi nuo to, kuris šiuo 

metu nurodytas purškimo metu. 
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Įspėjamasis 
signalas 

Apibūdinimas 

Važiavimui 

skirtų juostų ir 

padargo 

pločio 

neatitikimas 

Įjungiamas purškimo metu, jei sistema nustato, kad sėjos metu 

anksčiau nurodytas švelninamasis faktorius skiriasi nuo to, kuris 

šiuo metu nurodytas purškimo metu. 

Važiuojama 
važiavimui 
skirtomis 
juostomis 

Įjungiamas sėjos metu, jei sistema nustato, kad sėjamosios ratai 

važiuoja ten, kur vėliau važiuos purkštuvo ratai. 

Neužregistruota 

funkcija 

Suveikia, jei yra įjungta funkcija, kuri nebėra užregistruota 

(registracija baigėsi). Tai skirta informuoti operatorių, kad ši funkcija 

išjungta. 

Aukštas 

universali

ojo 

terminalo 

prioritetas 

Universaliojo terminalo aušto prioriteto signalas. Aptikta 

neatidėliotina problema, kurią vartotojas turėtų nedelsdamas 

išspręsti. 

Vidutinis 

universaliojo 

terminalo 

prioritetas 

Universaliojo terminalo vidutinio prioriteto signalas. Aptikta 

svarbi problema, kurią vartotojas turėtų išspręsti, kai gali. 

Žemas 
universaliojo 
terminalo 
prioritetas 

Universaliojo terminalo žemo prioriteto signalas Aptikta 

problema, kurią vartotojas turėtų išspręsti, kai gali. 

VDC 

ryšys 

Suveikia, kai nutrūksta ryšys su VDC arba nėra VDC. 

Belaidis ryšys Suveikia, kai belaidžio tinklo ryšys nebepasiekiamas. 
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5.6. Pažymėtinų vietų nustatymas 

Pažymėtini taškai rodo kliūtis ar kitas lauko vietas eksploatavimo 

ekrane. Pažymėtini taškai nustatomi eksploatavimo metu 

važiuojant į pažymėtino taško vietą. Žr. Pažymėtinų taškų 

nustatymas, 158 psl. 

Pažymėtinų taškų simboliai ir pavadinimai gali būti apibrėžti 

sąrankos ekrane. Norėdami pakeisti iš anksto nustatytus 

pažymėtino taško simbolius ir pavadinimus: 

1. Pasirinkite Sistema/Pažymėtini taškai (System / Flag 

Points ). 
 

2. Pasirinkite pažymėtiną vietą, kurios simbolį arba pavadinimą norite 
pakeisti. 

3. Pasirinkite naują simbolį arba pasirinkite PAŽYMĖTINO 

TAŠKO PAVADINIMAS ir įveskite naują taško pavadinimą, 

tada patvirtinkite. 

Atkreipkite dėmesį, kad pažymėtinus taškus galima keisti, 

tačiau negalima sukurti naujų. 
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5.7. ISOBUS / universaliojo terminalo sąranka 

1.  Pasirinkite Sistema/ISOBUS (System  / ISOBUS              ). 

5.7.1. Užduočių valdiklio nustatymas 

Norėdami nustatyti užduočių valdiklį: 

1. Pasirinkite Sistema /ISOBUS/ Užduočių valdiklis (System / 

ISOBUS / TC ). 

 

⚫ Užduočių valdiklio versija: Nustato užduočių valdiklio versiją. 

Šis nustatymas turėtų būti paliktas aukščiausioje versijoje, 

nebent susiduriama su užduočių valdiklio problemomis. 

⚫ Užduočių valdiklio numeris: Nustato ekrano užduočių valdiklio 

numerį. Jei magistralėje yra keli užduočių valdikliai, naudokite šį 

nustatymą, kad šiam užduočių valdikliui priskirtumėte unikalų 

numerį ir išvengtumėte konfliktų. Valdiklis nr. 1 yra laikomas 

numatytuoju valdikliu. 

⚫ Ištrinti spartinančiąją atmintinę: Ištrina užduočių valdiklio 

spartinančiąją atmintinę. Šis nustatymas turėtų būti 

naudojamas tik tuo atveju, jei rodoma užduočių valdiklio klaida. 
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⚫ Rankinės skyriaus kontrolės klaida:  Nustato, kaip skyrių 

valdymas turi veikti rankiniu režimu (esant išjungtam 

automatiniam skyrių valdymui): 

o Valdymas konsole: Ekrano virtualaus skyriaus jungiklių dėžutė 

gali būti naudojama skyriams įjungti ir išjungti. 

o Valdymas, naudojant ECU: Jungiklis, prijungtas prie ECU 

arba universaliojo terminalo sąsajos gali būti naudojamas 

skyriams įjungti arba išjungti. 

5.7.2. Universaliojo terminalo sąranka 

1. Pasirinkite Sistema  /ISOBUS         /Užduočių valdiklis

  (System / ISOBUS / UT). 
 

⚫ Universalusis terminalas: Kontroliuoja, ar UT serveris priima 

ryšius iš kitų įrenginių. 

Tai gali būti naudinga, jei magistralėje yra keli UT ir keli UT teigia, 

kad jie yra pagrindiniai UT (tokiu atveju UT automatiškai 

išsijungia ir reikia pakeisti UT numerį prieš vėl prisijungiant prie 

interneto), arba laikinai išjunkite UT naudodami ekraną. 

⚫ UT versija: Kontroliuoja, kurią ISO-11783-6 UT specifikacijos 

versiją palaiko UT serveris. Rekomenduojama naudoti vėliausią 

versiją, nebent iškiltų problemų. 
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⚫ UT numeris: Nustato UT numerį. Jei magistralėje yra keli UT, 

naudokite šį nustatymą, kad šiam UT priskirtumėte unikalų 

numerį ir išvengtumėte konfliktų. UT nr. 1 yra laikomas 

numatytuoju valdikliu. Jei UT klientas nerodomas tinkamame 

UT, gali tekti tinkamai sukonfigūruoti jo UT numerį. Esant 

konfliktui, pasirodo šis pranešimas: 

„Šio UT numeris prieštarauja kitam magistralės UT, dėl šios 

priežasties, šis UT buvo išjungtas. Įsitikinkite, kad šis UT turi 

unikalų UT numerį.“ 

⚫ Ištrinti spartinančiąją atmintinę: Ištrina UT spartinančiąją 

atmintinę. Šis nustatymas turėtų būti naudojamas tik tuo atveju, 

jei rodoma UT klaida. 

⚫ Ekraniniai klavišai stulpelyje: Nustato galimų ekraninių klavišų 

skaičių eksploatacinio ekrano UT sąsajoje. 

⚫ Ekraninių klavišų vieta: Nustato ekraninių klavišų vietą UT 

sąsajoje ir stulpelių skaičių (1 arba 2). 

Žr. Universaliojo terminalo naudojimas (ISOBUS), 228 psl. 

5.7.3. Pagalbinio reguliavimo sąranka 

Ši parinktis galima, jei sistemoje yra įjungtas universalusis 

terminalas (Sistema/Funkcijos/Konsolė) (System / Features / 

Console). 

AUX valdikliai leidžia išoriniams su ISO suderinamiems įrenginiams 

ir ekranui suteikti funkcijų rinkinį, kurį galima priskirti įvestims su ISO 

suderinamose vairasvirtėse ar kituose įvesties įrenginiuose. 

Norint priskirti AUX valdiklius: 

1. Pasirinkite Universalusis terminalas iš naršymo juostos, 

kad atidarytumėte mini langą. 

Pastaba: Universalaus terminalo piktograma (-os) skiriasi 

priklausomai nuo pridedamos su ISOBUS suderinamos įrangos. 

Gali būti rodoma daugiau nei viena piktograma. Nesvarbu, kuri 

iš piktogramų pasirinkta. 
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2. Išplėskite mini langą pasirinkdami rodyklę viršutiniame 

dešiniajame kampe arba pirštu slinkdami iš kairės į dešinę 

per mini langą. 

3. Pasirinkite papildomo valdymo nustatymo mygtuką,  , kad 

būtų rodomos funkcijos, kurias galima priskirti įvesčiai. 
 

Pastaba: Jei funkcijas teikia daugiau nei vienas įrenginys, 

rodomas funkcijas galima filtruoti pasirinkus filtravimo pagal 

įrenginį 

mygtuką . 



5.7. ISOBUS / universaliojo terminalo sąranka 

84 

 

 

 

 

4. Slinkite sąrašu žemyn, kad pasirinktumėte funkciją, kurią norite 
priskirti įvesčiai, 

ir pasirinkite susijusį priskyrimo mygtuką . Priskyrimo pakeitimo 

ekranas. 
 

5. Norėdami priskirti funkciją, paspauskite įrenginio įvesties 

mygtuką (pavyzdžiui, išorinę vairasvirtę), kuri bus naudojama 

funkcijai atlikti, 

arba paspauskite rankinio priskyrimo mygtuką, kad 

pasirinktumėte įvestį iš sąrašo. 

6. Norėdami panaikinti funkcijos priskyrimą, atidarykite ekraną, 

keisti priskyrimą ir pasirinkite mygtuką Ištrinti priskyrimą . 

Priskyrus visas norimas funkcijas ir uždarius AUX-N sąrankos 

ekraną, priskirtas funkcijas galima suaktyvinti paspaudus priskirtas 

įvestis. Atminkite, kad norint suaktyvinti kai kurias funkcijas, 

prietaisas ar ekranas turi būti tam parengtas. 

F1 aux priskyrimas 

F1 aux priskyrimas prideda pasirinktos funkcijos nuorodos 

mygtuką į valdymo ekraną virš pagrindinio jungiklio. 
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1. Norėdami priskirti šį mygtuką, atlikite aukščiau aprašytą 

veiksmų seką iki 5 veiksmo ir pasirinkite . 

2. Iš įvesčių sąrašo pasirinkite F1 ir paspauskite ok, tada patvirtinkite. 
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5.8. Paslaugų programų nustatymas 

1.  Pasirinkite  Sistema/Paslaugų programos (System / 

Utilities ). 

5.8.1. Ekrano programinės įrangos atnaujinimas (X25/X35 modeliai) 
 

Ši parinktis naudojama, jei ekrano programinė įranga atnaujinama 

per USB. Įkiškite USB ir pasirinkite šią parinktį, kad paleistumėte 

skriptą, leidžiantį USB atnaujinti programinę įrangą. Rodomas 

paleidimo iš naujo pranešimas, kad atnaujinimas būtų atliekamas 

nedelsiant, arba jį galima atlikti kitą kartą prijungus USB prie 

ekrano ir įjungus ekraną. Žr. Programinės įrangos atnaujinimo 

instrukcijos, 21 psl. 

5.8.2. Ekrano programinės įrangos atnaujinimas (XD/ XD+ modeliai) 
 

1. Norėdami atnaujinti programinę įrangą, nukopijuokite 

diegimo failus į USB disko šakninį aplanką ir įkiškite USB 

į veikiantį ekraną. 

2. Pasirinkite Konsolės programinės įrangos atnaujinimas. 

Ekranas paleidžiamas iš naujo ir prasideda diegimas. Žr. 

Programinės įrangos atnaujinimo instrukcijos, 21 psl. 
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5.9. Belaidžio ryšio nustatymas 

Norint naudoti TAP (žr. Topcon žemės ūkio platformos (TAP) 

naudojimas, 3 psl.), XTEND (žr. XTEND sąranka, 

51 psl.) ir nuotolinės pagalbos funkciją (žr. Nuotolinės pagalbos 

nustatymas, 38 psl.), reikia belaidžio interneto ryšio. 

5.9.1. Eterneto radijo modemas (CL-55) 

1. Prijunkite CL-55 prie Eterneto prievado ekrano galinėje pusėje. 

2. Pasirinkite Sistema/Belaidis tnklas (System / Wi-Fi ). 

 

Pastaba: Prijungus CL-55, interneto modemas (3G arba LTE) 

visada įjungtas, todėl galima naudoti TAP ir nuotolinę pagalbą. 

⚫ Viešosios belaidžio interneto prieigos taškas: Sukurkite 

belaidžio interneto prieigos tašką telefonams ir planšetiniams 

kompiuteriams, prie kurio galima prisijungti. Pakeitus viešosios 

interneto prieigos taško nustatymus, pakeitimai netaikomi, kol 

neišeinate iš sąrankos ekrano. Pastaba: Atlikus nustatymus, 

jūsų mobilusis įrenginys gali prisijungti prie ekrano ir naudoti 

XTEND. 

⚫ SSID: Įveskite pavadinimą, kuris bus rodomas belaidžiuose 

įrenginiuose, kad būtų galima identifikuoti reikiamą viešosios 

interneto prieigos tašką. 

⚫ Slaptažodis: Įveskite slaptažodį, kurį reikia įvesti į belaidį 

įrenginį (mobilųjį ar planšetinį kompiuterį) prisijungiant prie 

viešosios interneto prieigos taško. Pastaba: Tai būtina, norint, 

kad viešosios interneto prieigos taškas veiktų. Slaptažodžio ilgis 

turi būti tarp 8 ir 63 ASCII koduotės simbolių ilgio. 

 



5.9. Belaidžio ryšio nustatymas 

88 

 

 

5.9.2. USB belaidis ryšys 

1. Prijunkite USB belaidžio ryšio įrenginį (CL-10 ar kitą aparatinį 

saugumo raktą) į USB prievadą ekrane. 

2. Pasirinkite Sistema           /USB belaidis ryšys  

(System / USB Wi-Fi). 

Pastaba: Prijungus USB, interneto modemas (3G [jei naudojamas CL-

10] arba LTE) visada įjungtas, todėl galima naudoti TAP ir nuotolinę 

pagalbą 

⚫ CL10 belaidis ryšys: (rodomas, tik jei naudojate CL-10.) Leidžia 

prijungti ekraną prie belaidžio interneto viešosios prieigos taško 

(klientas) arba sukurti belaidžio interneto prieigos tašką (viešosios 

interneto prieigos taškas). Jei šis nustatymas yra išjungtas, 3G 

arba LTE interneto ryšys vis tiek pasiekiamas. 

⚫ Ryšio tipas: 

o Klientas: Prisijunkite prie belaidžio interneto prieigos taško 

(telefono arba maršrutizatoriaus nustatyto kaip viešosios interneto 

prieigos taškas). Įjungus šią parinktį rodomas vedlys, kuriame 

rodomi netoliese esantys „Wi-Fi“ įrenginiai ir prašoma pateikti 

prisijungimo slaptažodį (jei sukonfigūruota). 

o Viešosios interneto prieigos taškas: Sukurkite belaidžio 

interneto prieigos tašką telefonams ir planšetiniams 

kompiuteriams, prie kurio galima prisijungti. Pakeitus viešosios 

interneto prieigos taško nustatymus, pakeitimai netaikomi, kol 

neišeinate iš sąrankos ekrano. 

Pastaba: Norėdami naudotis XTEND, galite pasirinkti Klientas ir 

prisijungti prie savo mobiliojo įrenginio tinklo arba pasirinkti 

Viešosios interneto prieigos taškas ir prijungti mobilųjį įrenginį 

prie ekrano. 
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⚫ SSID: Įveskite pavadinimą, kuris bus rodomas belaidžiuose 

įrenginiuose, kad būtų galima identifikuoti reikiamą viešosios 

interneto prieigos tašką. 

⚫ Šifravimas: Belaidžiam ryšiui suteikiami skirtingi šifravimo lygiai. 

Šifravimo gali prireikti norint užkirsti kelią prieigai prie ekrano 

belaidžiu ryšiu arba, jei norite leisti tokią prieigą, šifravimą galite 

išjungti. Jei  

naudojamas šifravimas, rekomenduojama naudoti WPA arba 

WPA2, jie yra plačiai palaikomi prisijungiančių įrenginių ir užtikrina 

gerą saugumą (lyginant su WEP). 

⚫ Slaptažodis: Įveskite slaptažodį, kurį reikia įvesti į belaidį įrenginį 

(mobilųjį ar planšetinį kompiuterį) prisijungiant prie viešosios 

interneto prieigos taško, jei naudojamas šifravimas. 

Slaptažodžio ilgis taikant WPA apsaugą turi būti tarp 8 ir 63 ASCII 

koduotės simbolių ilgio. 

Slaptažodžio ilgis taikant WEP apsaugą turi būti tarp 5 ir 13 ASCII 

koduotės simbolių (arba 10 arba 26 šešioliktainių skaitmenų 

atitinkamai 64 bitų / 128 bitų apsaugai). 

⚫ Kanalas: Pasirinkite kanalą nuo 1 iki 7, kad galėtumėte naudotis 

2,4 GHz belaidžio interneto prieigos tašku. 

Pastaba: Jei CL-10 prisijungia prie netinkamo interneto tiekėjo, 

pasirinkite Sistemos informacija (žr. Sistemos informacijos 

peržiūrėjimas, 120 psl.), Padidinkite ekraną, slinkite žemyn iki CL10 

informacijos ir pasirinkite redagavimo mygtuką šalia Tinklo 

operatorius. Iš sąrašo pasirinkite reikiamą tiekėją. 

Belaidžio ryšio elgsena: 

⚫ Belaidžio ryšio signalo stiprumas rodomas prietaisų skydelyje. 

⚫ Saugo paskutinius penkis prieigos taškus ir slaptažodžius, kad būtų 

paprasčiau vėl prisijungti prie dažnai naudojamų įrenginių. 

⚫ Belaidžio ryšio logotipas prietaisų skydelio skydelyje mirksi, kai vėl 

prisijungiate prie prieigos taško nutrūkus ryšiui (kai prieigos taškas 

vėl tampa prieinamas). 

Palaikomi USB belaidžio ryšio įrenginiai: 

⚫ CL-10 

⚫ EDIMAX AC 600. 
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Pastaba: Įdiegus EDIMAX į kitą įrenginį ir naudojant jį 5 GHz 

dažniu, gali būti pažeistas regionui leidžiamas dažnių spektras. 

Šis prietaisas turėtų būti naudojamas tik kartu su „Topcon“ 

ekranu. 

⚫ TP-Link TL-WN821N (V4) (300Mbps belaidis USB adapteris) 

⚫ Netgear WNA1000M G54/N150 WiFi USB mikro adapteris 

⚫ Netgear WNA1000Mv2 N150 WiFi USB mikro adapteris 

⚫ Netis WF2120 

⚫ D-Link DWA-131 H/W Ver.:B1 F/W Ver.:2.01 

⚫ D-Link DWA-131 H/W Ver.:E1 



91 

 

 

6 skyrius – Transporto priemonės sąranka 
 

Šiame skyriuje paaiškinta, kaip nustatyti ir pasiekti profilio 

informaciją apie transporto priemonę, kurioje sumontuotas ekranas. 

Jei ekranas turi būti naudojamas daugiau nei vienoje transporto 

priemonėje, turi būti nustatytas daugiau nei vienas transporto 

priemonės profilis. 

Meniu Transporto priemonė yra šie meniu elementai: 

⚫ Pasirinkite: Pasirinkite transporto priemonę iš anksčiau 

sukurtų profilių. Žr. 92 psl. 

⚫ Naujas: Sukurkite naują transporto priemonės profilį. Žr. 93 psl. 

Atkreipkite dėmesį, kad Pasirinkti (angl. Select) ir Naujas 

(angl. New) yra vienintelės šio meniu parinktys, jei transporto 

priemonės nėra parengtos. 

⚫ Geometrija: Nustato transporto priemonės matavimus, kad 

tiksliai veiktų orientavimas. Žr. 96 psl. 

⚫ Vairavimas: Kontroliuoja transporto priemonės reagavimą į 

orientavimą. Žr. 98 psl. 

⚫ Antena: Nustato, ar GPS imtuvas turi vidinę ar išorinę 

anteną. Žr. 100 psl. 
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6.1. Transporto priemonės pasirinkimas 

Parenka transporto priemonę iš anksčiau apibrėžto transporto 

priemonių profilių sąrašo.  Pirmą kartą naudojant ekraną, sąrašas 

yra tuščias. 

Norint pasirinkti transporto priemonę: 

1. Pasirinkite Transporto priemonė/Pasirinkti (Vehicle / 

Select ). 
 

2. Pažymėkite reikiamą transporto priemonę ir patvirtinkite, arba: 

      Pasirinkite, jei norite importuoti transporto priemonės profilį iš 
USB. 

Pasirinkite, jei norite sukurti paryškintos transporto 

priemonės kopiją. Tada šį profilį galite redaguoti. 

Pastaba: Jei rodomas transporto priemonės profilio neatitikimo 

įspėjamasis signalas, pasirinkus transporto priemonę su varnele 

šalia, tada paspaudus varnelės mygtuką dešinėje, transporto 

priemonės profilis siunčiamas į GPS imtuvą ir signalas yra 

panaikinamas.
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6.2. Naujos transporto priemonės profilio sukūrimas 

Sukuria naują transporto priemonės profilį transporto 

priemonei, kurioje sumontuotas ekranas. 

Norint sukurti naują transporto priemonės profilį: 

1. Pasirinkite Transporto priemonė/Nauja (Vehicle / New 

). 
 

Rodomas iš anksto nustatytų gamyklinių transporto priemonių 

šablonų sąrašas. Šablonuose pateikti standartiniai matavimai ir 

informacija apie vairavimo parametrus, jei jie yra. 

Matavimus galima koreguoti atsižvelgiant į konkrečią transporto 

priemonę, padangų dydį ir pan., patvirtinus geometriją kitame 

skyriuje. 

Vairavimo parametrai valdo, kaip transporto priemonė reaguoja į 

orientavimą, vėliau juos galima patikslinti Automatinis vairavimas, 

210 psl. Jei vairavimas ir toliau netenkina baigus sąranką ir 

sureguliavus automatinį vairavimą, kreipkitės į pardavėją. 

2. Pasirinkite transporto priemonės gamintoją. Norėdami pamatyti 

visą sąrašą, naudokite slinkties juostą. Jei reikiamo gamintojo 

nėra, pasirinkite panašiausią į naudojamą transporto priemonę. 

Tuo atveju, jei nėra tinkamo pasirinkimo, pasirinkite Kitas ir 

eikite į Transporto priemonės pritaikymas, 94 psl. 
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Pastaba: Pasirinkite, jei norite pereiti į viršaplankį. 

3. Pasirinkite transporto priemonės modelį ir patvirtinkite. 

4. Norėdami pakeisti pavadinimą, pasirinkite TRANSPORTO 

PRIEMONĖS PAVADINIMAS, įveskite pavadinimą ir 

patvirtinkite. 
 

5. Patvirtinkite naują transporto priemonę. Rodomas Transporto 
priemonės geometrijos ekranas. 

6. Žr. Transporto priemonės geometrijos nustatymas, 96 psl. 

6.2.1. Transporto priemonės individualus pritaikymas 

Kai Transporto priemonės šablono ekrane pasirenkama Kitas, 

rodomi bendrieji transporto priemonės šablonai, kuriuose yra 

pagrindinė transporto priemonės informacija ir vairavimo 

parametrai. 

1. Pasirinkite Kitas. Rodomas vairavimo valdiklių sąrašas: 

o ACU-1: Automatinio vairavimo valdymo įrenginys 

o AES: Tikslus elektroninis vairavimas 
o AF: AutoFarm® vožtuvo blokavimas 

o RST: Raven SmarTrax™ vožtuvas 

o Kitas: Bet koks kitas vairavimo valdiklis 

2. Pasirinkite iš sąrašo ir patvirtinkite. Rodomi bendrieji transporto 

priemonių šablonai. 

3. Rodyklėmis pasirinkite šablono formą, labiausiai panašią į 

jūsų transporto priemonę ir patvirtinkite. 

4. Norėdami pakeisti pavadinimą, pasirinkite TRANSPORTO 

PRIEMONĖS PAVADINIMAS, įveskite pavadinimą ir 

patvirtinkite. 



95 

6 skyrius – transporto priemonės sąranka 
 

 

 

 

5. Patvirtinkite naują transporto priemonę. Rodomas Transporto 
priemonės geometrijos ekranas. 

6. Žr. Transporto priemonės geometrijos nustatymas, 96 psl. 
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6.3. Transporto priemonės geometrijos nustatymas 

Nustato transporto priemonės matavimus, kad tiksliai veiktų 
orientavimas. 

Pastaba: Kiek įmanoma tiksliau išmatuokite transporto 

priemonės matmenis. Rekomenduojamas nuokrypis yra +/- 5 

cm. 

Norėdami nustatyti transporto priemonės geometriją: 

1. Pasirinkite Transporto priemonė/geometrija (Vehicle / 

Geometry ). Taip pat transporto priemonės geometrijos 

ekranas gali būti rodomas automatiškai, kai sukuriama ar 

pasirenkama transporto priemonė. 
 

2. Pasirinkite transporto priemonės matmenis. 

Prašomi matmenys skiriasi priklausomai nuo pasirinktos transporto 
priemonės tipo. 

3. Prireikus pridėkite arba koreguokite matmenis ir patvirtinkite. 

Toliau pateikiami pagrindiniai sistemoje dažniausiai naudojami 
matavimai: 

⚫ Tarpuratis (A): Atstumas nuo priekinės ašies centro iki 

galinės ašies centro. 

⚫ Padargo vilkimo taškas (B): Atstumas nuo galinės ašies 
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centro iki vilkimo taško. 

⚫ GPS nuokrypis (C): GPS imtuvo nuokrypis į kairę arba į dešinę 

nuo ašių vidurio. Tai teigiamas skaičius, jei imtuvas yra 

dešinėje ašies vidurio pusėje, ir neigiamas, jei imtuvas yra 

kairėje. 

⚫ GPS antena (D): Horizontalus imtuvo atstumas nuo galinės 

ašies centro. Skaičius yra teigiamas, kai imtuvas yra prieš 

galinę ašį, ir neigiamas, jei jis yra už galinės ašies. 

⚫ GPS aukštis (E): GPS imtuvo viršaus aukštis virš žemės. 

⚫ Ašies aukštis (F): Ašies aukštis virš žemės. 

⚫ Priekinis kablys (G): Atstumas nuo priekinės ašies centro iki 

priekinio kablio vietos. 

⚫ Atstumas tarp vikšrų (H): Taikoma tik vikšrinėms 

transporto priemonėms. Tai yra atstumas tarp vikšrų. 

⚫ Sujungimo taškas (I): Tai taikoma tik sujungtoms transporto 

priemonėms (pvz. lankstaus rėmo traktoriams) ir reiškia atstumą 

nuo galinės ašies iki transporto priemonės sujungimo taško. 
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6.4. Vairavimo valdiklio nustatymas 

Kontroliuoja transporto priemonės reagavimą į orientavimą. Žr. 

Automatinis vairavimas, 210 psl. 

Ši parinktis rodoma tik tuo atveju, jei yra įjungtas AUTOMATINIS 

VAIRAVIMAS meniu Sistema/Funkcijos/Orientavimas (System / 

Features / Guidance.) 

Norėdami nustatyti vairavimo valdiklį: 

1. Pasirinkite Transporto priemonė/vairavimas (Vehicle / 

Steering ). 

⚫ Valdiklis: Pastaba: Svarbu pasirinkti konkretų vairavimo valdiklį, 

jei jis yra sąraše, kad automatinio vairavimo nustatymai atitiktų 

transporto priemonės profilį. Atkreipkite dėmesį, kad jei vairavimo 

valdiklis pakeičiamas vėliau, gali prireikti grįžti prie transporto 

priemonės geometrijos, kad būtų patvirtinti matmenys (atnaujinkite 

juos). Atkreipkite dėmesį, kad Automatinis aptikimas 

automatiškai neaptinka sąraše esančių valdiklio parinkčių, todėl 

reikia pasirinkti konkretų valdiklį, jei yra tokia parinktis. 

Pasirinkus AES kaip valdiklį, vairavimo derinimo ekrane 

pateikiamos papildomos parinktys, žr/ automatinio vairavimo 

derinimas, 215 psl. 

⚫ CAN magistralė: Vietinių tinklų valdiklis (angl. CAN). Pasirinkite 

CAN magistralė. Jei nesate tikri, žr. etiketę ant jungčių su GPS 

imtuvu. 

o CAN 1: ISOBUS 

o CAN 2: Pirminė vairavimo magistralė 

⚫ Automatinio vairavimo įjungimas: Leidžia operatoriui įjungti 

automatinį vairavimą. 
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o Virtualus: Pasirinkite, jei naudojamas tik mygtukas 

Automatinio vairavimo įjungimas,  rodomas ant ekrano . 

o Virtuali ir išorinės konsolės įvestis: Pasirinkite, jei yra 
išorinis 

Įjungimo mygtukas, prijungtas tiesiai prie ekrano. 

Jei prie CAN magistralės prijungtas išorinis Įjungimo mygtukas, 

galite pasirinkti vieną iš šių dviejų parinkčių. 

⚫ Importuoti leidimo kodą: Norint valdyti „Claas Series 2“ ar „John 

Deere R“ mašinas, iš pardavėjo reikia įsigyti autorizacijos kodą ir 

jį įvesti čia. 
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6.5. Transporto priemonės antenos parinkimas 

Nustato, ar GPS imtuvas turi vidinę (imtuve įmontuotą) ar išorinę 

anteną. Vidinė antena yra nustatyta kaip numatytoji. 

Norint nustatyti antenos tipą: 

1. Pasirinkite Transporto priemonė/Antena (Vehicle / 

Antenna ). 
 

Jei pasirinkta Išorinė, reikia įvesti šios antenos vietos matavimus: 

⚫ Nuokrypis į priekį nuo AGI-4 (arba AGI-3): Įveskite atstumą į 

priekį nuo AGI-4 centro iki antenos centro (jei antena yra už 

AGI-4 centro, naudokite neigiamą skaičių). 

⚫ Nuokrypis į dešinę nuo AGI-4 (arba AGI-3): Įveskite atstumą į 

dešinę nuo AGI centro iki antenos centro (naudokite neigiamą 

skaičių, jei antena yra kairėje nuo AGI). 

⚫ Aukštis: Įveskite antenos aukštį virš žemės. 
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7 skyrius – Padargo sąranka 
 

Šiame skyriuje paaiškinama, kaip nustatyti ir pasiekti profilio 

informaciją apie naudojamą padargą. Jei ekranas skirtas naudoti su 

daugiau nei vienu padargu, turi būti nustatytas daugiau nei vienas 

padargo profilis. 

Toliau pateiktoje informacijoje išsamiai aprašoma, kaip nustatyti 

nekontroliuojamą padargą, kad būtų nustatytos teisingos juostos ar 

orientyrai. Tai leidžia sukurti aprėpties žemėlapius ir pateikia 

automatinio vairavimo bei orientyrų kelio linijas. 

Išsamios mašinos informacijos ieškokite barstytuvo / purkštuvo / 

sėjamosios naudojimo instrukcijose. Toliau pateikta informacija 

nustato padargą automatiniam orientavimui ir vairavimui. 

Pastaba: Padargo meniu rodomos parinktys priklauso nuo 

sukurtų/pasirinktų padargų. 

Nesukūrus padargų, meniu Padargas pateikiami šie meniu 

elementai: 

⚫ Pasirinkite: Pasirinkite padargą iš anksčiau sukurtų profilių. 

(Šis sąrašas tuščias, jei nėra sukurta padargų.) 

⚫ Naujas: Sukurkite naują padargo profilį. 

⚫ Greitis ir padėtis: Žr. GPS greičio emuliavimo nustatymas, 115 
psl. 

Pastaba: Pasirinkus padargą rodoma parinktis Numatytosios 

užduoties pavadinimas. Tai leidžia įvesti numatytąjį pavadinimą 

visoms užduotims, atliekamoms naudojant šiuo metu pasirinktą 

padargą. Prie to paties pavadinimo pabaigos pridedamas skaičius, 

jei tame pačiame lauke atliekamos kelios užduotys. Jei 

nenurodytas numatytasis pavadinimas, užduoties pavadinimas 

gaunamas iš padargo tipo ir dabartinės datos. 

Jei pasirinktas padargas yra pasukamas, pasirinkus padargą 

rodoma padargo modelio parinktis, kuri naudojama norint 

nustatyti, ar padargas yra aktyviai vairuojamas. Šis nustatymas 

užtikrina, kad automatinė skyrių kontrolė veiktų tiksliai, o posūkių 

lauko krašte formos būtų sukurtos tinkamai. 
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7.1. Padargo pasirinkimas 

Parenka padargą iš anksčiau apibrėžto padargų profilių sąrašo. 

Pirmą kartą naudojant ekraną, sąrašas yra tuščias. 

Keičiant padargus, sistema persikrauna. Norint 

pasirinkti padargą: 

1. Pasirinkite Padargas/Pasirinkti (Implement / Select ). 
 

2. Pažymėkite reikiamą padargą ir patvirtinkite, arba: 

Pasirinkite, jei norite importuoti padargo profilį iš USB. 

Pastaba: Įrenginio failas turi būti USB aplanke, kurio failo 

struktūra yra tokia: Padargai / (aplankas, kurio pavadinimas 

atitinka .ini failo pavadinimą) / .ini failas. Pavyzdžiui, 

Padargai / ASC-10 barstytuvas / ASC- 10 barstytuvas.ini 

Pasirinkite, jei norite sukurti paryškinto padargo kopiją. 

Tada šį profilį galite redaguoti. 
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7.2. Naujo padargo nustatymas 

Sukuria naują padargo profilį pridėtam padargui. Norint 

sukurti naują padargą: 

1. Pasirinkite Padargas/Naujas (Implement / New ). 
 

⚫ Naujas: Sukurkite naują padargo profilį. 

⚫ Gamyklinis: Iš anksto sudarytame sąraše pasirinkite 

padargo šabloną. (X35/XD+ modeliai) 

2. Jei reikiamo padargo nėra gamykliniuose šablonuose, 

pasirinkite Naujas (angl. Custom). 

3. Rodyklėmis pasirinkite padargo Tipą ir patvirtinkite. 

   standus 

     sujungtas (traukti gale) 

     montuojamas priekyje 

sujungtas dvigubai 
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Rodomas pranešimas, kad, sukūrus padargą, ekranas 

paleidžiamas iš naujo. 

Rodomas numatytasis padargo pavadinimas. 

Pastaba: Labai rekomenduojama, kad objektai būtų pavadinti 

apgalvotai ir struktūriškai, kad būtų lengviau juos naudoti vėlesnių 

sezonų metu. 

4. Norėdami pakeisti numatytąjį pavadinimą, pasirinkite PADARGO 

PAVADINIMĄ, įveskite pavadinimą ir patvirtinkite. 

Rodomas naujo padargo sąrankos vedlys. 

Pastaba: Toliau pateikiamos instrukcijos netaikomos, jei padargą 

valdo ISOBUS ECU, žr. ISOBUS padargo paruošimas, 104 psl. 

5. Pasirinkite ECU TIPAS, pasirinkite NĖRA, tada patvirtinkite ir 
pasirinkite kitą. 

6. Pasirinkite PADARGO KONTROLĖ ir pasirinkite reikiamą parinktį: 

o Tik skyriaus valdymas 

o Skyriaus ir normos kontrolė. (Pasirinkite šią parinktį, jei 

norite įkelti ir peržiūrėti VRC žemėlapį.) 

7. Pasirinkite PADARGO FUNKCIJA ir iš pasirinkimų sąrašo 

pasirinkite tinkamiausią variantą. 

Pastaba: Pasirinkite Purkštuvas skysčių talpykloms, 

Barstytuvas granulių talpykloms arba Kitas, jei norite naudoti 

skysčių ir granulių talpyklų derinį, pavyzdžiui, dirbant su sėjamąja. 

8. Kai ekrane rodoma, kad sąranka baigta, patvirtinkite. 

Rodomas padargo geometrijos ekranas. Žr. Padargo   

geometrijos nustatymas, 107 psl. 

7.2.1. ISOBUS padargo nustatymas 

Jei būtinas ISOBUS padargas: 

1. 5-ame žingsnyje pasirinkite ECU TIPAS, pasirinkite ISOBUS, 

tada patvirtinkite ir pasirinkite kitą. 

2. Pasirinkite PADARGO KONTROLĖ ir pasirinkite reikiamą parinktį: 
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o Tik skyriaus valdymas 

o Skyriaus ir normos kontrolė 

o Tik normos kontrolė arba 

o jokios kontrolės (tik įrašymas) 

3. Patvirtinkite ir pasirinkite kitą. 

4. Pasirinkite PADARGO FUNKCIJA ir iš pasirinkimų sąrašo 

pasirinkite tinkamiausią variantą. 

5. Įsitikinkite, kad padargo ECU yra prijungtas, pasirinkite ECU 

PRISKYRIMAS ir pasirinkite reikiamą ECU iš pasirinkimų 

sąrašo. Pasirinkite Bet kuris ECU, jei konkretaus ECU nėra 

sąraše. 

6. Kai ekrane rodoma, kad sąranka baigta, patvirtinkite. 

Ekranas paleidžiamas iš naujo ir rodomas ECU 

sąrankos ekranas. 

ECU nustatymų keitimas (ISOBUS) 

Galima pakeisti priskirtą ECU, kai padargų nustatymas 

sistemoje yra visiškai baigtas. 

1. Pasirinkite Padargas/ECU/Sąranka (Implement / ECU / 

Setup .) 
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⚫ Atnaujinkite ECU nustatymus: Skirta sinchronizuoti 

informacijai tarp ISOBUS ECU ir ekrano. Šią parinktį reikia 

naudoti tik gavus techninės priežiūros specialisto nurodymą. 

Norėdami pakeisti priskirtą ECU, pasirinkite ID stulpelyje rodomą 

numerį ir pasirinkite Pakeisti ECU. Rodomame sąraše pasirinkite 

reikiamą ECU. 

Informacijos apie padargo eksploatavimą rasite Universaliojo 

terminalo naudojimas (ISOBUS), 228 psl. 
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7.3. Padargo geometrijos nustatymas 

Nustato padargo matmenis, kad tiksliai veiktų 

orientavimas. 

Pastaba: Kiek įmanoma tiksliau išmatuokite padargo matmenis. 

Rekomenduojamas nuokrypis yra +/- 5 cm. Kai prijungtas ISOBUS 

padargas, kai kurie geometrijos objektai pateikiami iš padargo ir 

šiame ekrane jų keisti negalima. Bet kokius pakeitimus reikia atlikti 

ISOBUS UT valdymo ekrane. 

Norint nustatyti padargo geometriją: 

1. Pasirinkite Padargas/ Geometrija (Implement / 

Geometry ). Taip pat padargo geometrijos ekranas 

gali būti rodomas automatiškai, kai padargas yra 

sukuriamas ar pasirenkamas. 
 

2. Pasirinkite padargo matmenis. Matmens pavadinimas rodomas 

pavadinimo juostoje. 

Prašomi matmenys skiriasi priklausomai nuo pasirinkto padargo 

tipo. 

3. Prireikus pridėkite arba koreguokite matmenis ir 

patvirtinkite. Toliau pateikiami sistemoje 

naudojami matavimai: 
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⚫ Juostos plotis: Matuoja padargo darbinį plotį (tai yra plotą, 

kuris apdorojamas per vieną pravažiavimą). 

⚫ Darbinis ilgis: Ilgis nuo sijos darbinės zonos pradžios iki 

pabaigos. Kartu su juostos pločiu šis ilgis apibrėžia „darbo sritį“, 

regioną, kuriame produktas naudojamas virš sijos. 

⚫ Persidengimas: Išmatuoja persidengimą tarp dviejų šalia 

atliktų pravažiavimų. 

⚫ Padargo nuokrypis: Matuoja atstumą tarp prikabinimo 

taško ir padargo ratų. 

⚫ Padargo ratų nuokrypis: Matuoja atstumą tarp ratų ir 

padargo darbinės zonos. 

⚫ Nuokrypis nuo centro: Matuoja padargo nuokrypį nuo centro, 

lyginant su prikabinimo tašku. Įveskite teigiamą skaičių, jei 

padargas pasuktas į dešinę, ir neigiamą skaičių, jei jis pasuktas 

į kairę. 

⚫ Priekabos nuokrypis: Matuoja atstumą tarp priekabos 

prikabinimo taško ir priekabos ratų. 

⚫ Priekabos ratų nuokrypis: Matuoja atstumą tarp padargo 

prikabinimo taško ir priekabos ratų. 

Pastaba: Jei padarge yra kelios sijos, siją, kuri turi būti naudojama 

kaip orientacinė, reikia pasirinkti iš orientacinių sijų (angl. BOOM 

FOR GUIDANCE) sąrašo. Taip nustatomas vagos plotis (tarpai 

orientacinėms linijoms). Mašinos geometrija turi būti nustatyta 

kiekvienai sijai sunumeruotuose skirtukuose. 

4. Jei padargas yra pasukamas ir turi aktyvų vairavimą, pasirinkite 
Padargas 

ir pasirinkite Aktyvus vairavimas, naudodami Padargo 

modelis parinktį. Šis nustatymas užtikrina, kad automatinė 

skyrių kontrolė veiktų tiksliai, o posūkių lauko krašte formos 

būtų sukurtos tinkamai. 
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7.4. Skyriaus kontrolės nustatymas 

Ekranas gali palaikyti iki 30 skyrių, jei naudojami trys ASC-10  

ECU. Norint nustatyti skyriaus valdymą: 

1. Pasirinkite Padargas/Skyriaus kontrolė/Skyriai 

(Implement / Section Control / Sections ). 

(Pasirinkite Padargas/Sija (Implement / Boom ) jei 

yra daugiau, nei viena sija.) 

2. Pasirinkite SKYRIAI ir naudokite pliusą arba minusą, kad 

nustatytumėte skyrių skaičių, tada patvirtinkite. 

3. Norėdami nustatyti visų skyrių plotį, pasirinkite Plotis šalia Visi. 
 

4. Įveskite visų skyrių plotį ir patvirtinkite. 

5. Norėdami nustatyti atskirus skyrių pločius, pasirinkite 

plotį šalia skyriaus, įveskite plotį ir patvirtinkite. 

6. Pakartokite kiekvienam skyriui. 

Daugiau informacijos rasite barstytuvo / purkštuvo / sėjamosios 

eksploatavimo instrukcijose. 
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7.4.1. Laiko nustatymas 

Šie nustatymai nustato skyrių reakcijos laiką įjungus arba išjungus. 

Svarbu tiksliai apskaičiuoti reakcijos laiką, kad būtų išvengta 

produkto taikymo persiklojimo arba tarpų. 

Norint apskaičiuoti reakcijos laikus: 

1. Įsitikinkite, kad padargas yra paruoštas naudoti ir kad buvo 

apskaičiuotas produkto kalibravimo koeficientas  (žr. Produkto 

sąranka, 116 psl.) 

2. Naudokite chronometrą, kad nustatytumėte laiko tarpą tarp 

skyriaus įjungimo ir produkto naudojimo. Tai vadinama 

ĮJUNGIMO LAIKU. 

3. Išjungus skyrių, nustatykite laiko tarpą tarp jo išjungimo ir 

produkto srauto sustojimo. Tai vadinama IŠJUNGIMO LAIKU. 

Norint nustatyti reakcijos laikus: 

1. Pasirinkite Padargas/Skyriaus kontrolė/ Laikas (Implement 

/ Section Control / Timing ). 

2. Pasirinkite ĮJUNGIMO LAIKAS (angl. ON TIME), kad 

nustatytumėte, kokio laiko tarpo norite tarp skyriaus įjungimo ir 

produkto naudojimo, tada patvirtinkite. 

3. Tą patį procesą pakartokite su IŠJUNGIMO LAIKU (angl. OFF 

TIME) ir patvirtinkite. Taip nustatoma, kiek sekundžių trunka 

laiko tarpas tarp skyriaus išjungimo ir produkto srauto 

sustabdymo. 

Laiko derinimas, esant perdangoms ir tarpams 

Gali prireikti koreguoti įjungimo ir išjungimo laiką, jei pastebimi 

produkto taikymo perdangos ar tarpai. 

Jei važiuojant link lauko krašto pastebimi tarpai: 

Jei važiuojant į lauko kraštą į apipurkštą vietą skyriai išsijungia per 

anksti, paliekant nepurkšto ploto tarpą, tai reiškia, kad išjungimo 

laikas yra per ilgas ir turi būti sutrumpintas. 

Pavyzdys: Transporto priemonė purškia 18 km/h greičiu, o tarpas 

yra apie 1 m. Važiuojant 18 km/val., purkštuvas nuvažiuoja 5 
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metrus per sekundę (18/3,6 = 5,0), todėl išjungimo laikas turi būti 

sutrumpintas 1 (m)/5 (m/s) = 0,2 s. 

Jei važiuojant tolyn nuo lauko krašto pastebimi tarpai: 

Jei paliekant lauko kraštą į neapipurkštą vietą skyriai įsijungia per 

vėlai, paliekant nepurkšto ploto tarpą, tai reiškia, kad įjungimo 

laikas yra per trumpas ir turi būti pailgintas. 

Pavyzdys: Transporto priemonė purškia 27 km/h greičiu, o tarpas 

yra apie 2 m. Važiuojant 27 km/h greičiu, purkštuvas nuvažiuoja 7,5 

metro per sekundę (27/3,6 = 7,5), todėl įjungimo laikas turi būti 

padidintas 2 (m)/7,5 (m/s) = 0,27 s. 

Jei įvažiuojant į lauko kraštą pastebimas persidengimas: 

Jei įvažiavus į lauko kraštą į apipurkštą vietą skyriai išsijungia per 

vėlai, todėl plotas apipurškiamas dar kartą, tai reiškia, kad 

išjungimo laikas yra per trumpas ir turi būti pailgintas. 

Pavyzdys: Transporto priemonė purškia 18 km/h greičiu, o 
persidengimas yra apie 0,5 

m. Važiuojant 18 km/val., Purkštuvas nuvažiuoja 5 metrus per 

sekundę (18/3,6 = 5,0), todėl išjungimo laikas turi būti pailgintas 

0,5 (m)/5 (m/s) = 0,1 s. 

Jei paliekant lauko kraštą pastebimas persidengimas: 

Jei paliekant lauko kraštą į nepurškiamą plotą, skyriai įsijungia per 

anksti, todėl purškiamas plotas persidengia, tai reiškia, kad 

įjungimo laikas yra per ilgas ir turi būti sutrumpintas. 

Pavyzdys: Transporto priemonė purškia 27 km/h greičiu, o 
persidengimas yra apie 1,5 

m. Važiuojant 27 km/h greičiu, purkštuvas nuvažiuoja 7,5 m. per 

sekundę (27/3.6 = 7.5),  todėl įjungimo laiką reikia sutrumpinti 1.5 

(m)/ 7.5 (m/s) = 0,2 s. 

7.4.2. Skyriaus jungiklio nustatymas 

Skyriaus jungiklis gali būti Virtualus (ekrane) arba išorinis (fizinis 

jungiklis, prijungtas prie ASC-10 ECU arba ekrano). 

Jungties tipas negali būti pasirenkamas su barstytuvais, nes 

suktukų įjungimo/išjungimo veiksmas valdo du skyrius. 
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Norėdami sukonfigūruoti jungiklius: 

1. Pasirinkite Padargas/Skyriaus kontrolė/Skyriaus perjungimas 

(Implement / Section Control / Section Switch         ) 

2. Pasirinkite TIPAS. 

3. Pasirinkite Virtualus arba Išorinis ECU jutiklis ir patvirtinkite. 
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7.5. Pagrindinio perjungiklio nustatymas 

Pagrindinis jungiklis įjungia produkto naudojimo kontrolę (barstytuvas, 

purkštuvas, sėjamoji) ir aprėpties žemėlapį orientavimo ekrane. 

Norėdami nustatyti pagrindinį perjungiklį: 

1. Pasirinkite Padargas/Pagrindinis perjungiklis (Implement / 

Master Switch ). 

Pastaba: Jei prijungta „Apollo“ sėjamoji ar purkštuvas, šią 

parinktį rasite meniu Padargas/Operatoriaus 

įvestys/Pagrindinis perjungiklis. Daugiau informacijos apie 

tai rasite padargo operatoriaus vadove. 

Virtualus 

Leidžia valdyti pagrindinį perjungiklį, ekrano eksploatavimo 

ekrane pasirinkus virtualų pagrindinį jungiklį. 

 

Informacijos apie padargo jungiklių nustatymą ieškokite padargo 

valdiklio vadove. 

Išorinės konsolės įvestis 

Leidžia valdyti pagrindinį perjungiklį per išorinį jungiklį (fizinę jungiklių 

dėžutę/ pagrindinį perjungiklį, prijungtą prie ekrano). 

Pastaba: Jei prijungtas išorinis jungiklis, dažniausiai diegimo metu tai 

atlieka pardavėjas. Kabelis, pažymėtas „Nuotolinis atvaizdavimas“, 

yra jungiamas prie ekrano laidų ir tiekia energiją, kad būtų galima 

įjungti / išjungti aprėpties žemėlapį ir pagrindinio jungiklio įvestį. 

Išorinis ECU jutiklis 

Leidžia valdyti pagrindinį perjungiklį per išorinį jungiklį (fizinę jungiklių 

dėžutę/ pagrindinį perjungiklį, prijungtą prie ASC-10 ECU). 
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Automatinio vairavimo įjungimas ir virtualus pagrindinis jungiklis 

Automatinio vairavimo įjungimas suaktyvina pagrindinį perjungiklį. 

Išjungus automatinį vairavimą, išjungiamas pagrindinis perjungiklis. 

Jei naudojamas nuotolinis vairavimo įjungimo jungiklis, jo elgsena 

yra tokia pati. Virtualus pagrindinio jungiklio mygtukas vis tiek gali 

būti naudojamas pagrindinio jungiklio būsenai perjungti nekeičiant 

vairavimo įjungimo būsenos. 
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7.6. GPS greičio emuliacijos nustatymas 

Siunčia transporto priemonės greičio informaciją į 

ISOBUS padargą, normos kontrolės ar kitų funkcijų 

atlikimui. 

1. Pasirinkite Padargas/Greitis ir padėtis (Implement / Speed 

& Position ). 
 

Siunčia greičio išvestį ISO ir (arba) NMEA2000 magistralėje į ECU. 

Pastaba: GPS NMEA2000 nustatymas nurodo, kad virtualus 

TECU turėtų emuliuoti NMEA 2000 COG/SOG pranešimus 

(129026), jei jų dar nėra magistralėje. Tai neturi įtakos NMEA 2000 

išvesčiai, siunčiamai iš imtuvo. 

2. Pasirinkite reikiamą (-as) išvestį (-is) 
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8 skyrius – Produkto sąranka 

8.1. Produkto duomenų bazės nustatymas 

Produktų apibrėžimus galima išsaugoti vienoje vietoje. Tai leidžia 

dažnai naudojamus produktus naudoti įvairiuose normos 

valdikliuose, išvengiant pakartotinio produkto pavadinimo ir 

normos įvedimo. 

Galite nustatyti ir išsaugoti iš anksto nustatytas normas, žingsnius ir 

produkto tankį, kad juos būtų galima atkurti atitinkamame normos 

valdiklyje. 

Kiekvieno produkto kalibravimo koeficientas priskiriamas 

kiekvienam padargo rezervuarui ar dėžei. Tai reiškia, kad, 

pavyzdžiui, galite vieną kartą išsaugoti karbamidą su skirtingais 

kalibravimo skaičiais kiekvienai dėžei. 

Išsamios produkto informacijos ieškokite barstytuvo / purkštuvo / 

sėjamosios naudojimo instrukcijose. 

Meniu Produktas leidžia sukurti granuliuoto, skysto ir NH3 (amoniako) 

produkto apibrėžimus. 

Turi būti nurodyta ši kiekvieno produkto informacija: 

⚫ Tankis (tik granulėms): Produkto tankis naudojamas su 

rezervuaro tūriu, kad būtų galima nustatyti rezervuaro talpą. 

Apibrėžta kaip kg/l arba lb/gal. 

⚫ Normos žingsnis: Apibrėžia, kiek pasikeis naudojimo norma, 

operatorius paspaudus naudojimo normos didinimo/mažinimo 

mygtuką. Norma gali keistis fiksuotai arba procentais nuo iš 

anksto nustatytos normos (angl. RATE PRESET1). Žr. 27 psl. 

⚫ Iš anksto nustatyta norma 1 / 2 (angl. Rate preset 1 / Rate preset 
2): Apibrėžia iš anksto nustatytą produkto naudojimo normą. 
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⚫ Kalibravimo koeficientas:  Tai yra produkto kiekis, išsisklaidęs 

per granuliuotų produktų dozatoriaus apsisukimą, ir impulsų 

skaičius iš srauto matuoklio vienam litrui skysčio. Šią vertę 

galima peržiūrėti čia, tačiau ji turi būti nustatyta kiekvienam 

padargui ir produktui. Daugiau informacijos rasite barstytuvo / 

purkštuvo / sėjamosios eksploatavimo instrukcijose. 
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9 skyrius – Eksploatavimo pagrindai 

9.1. Mini langų naudojimas 
 

1 Naršymo juosta 

Mini langus galima atidaryti pasirinkus bet kurią naršymo juostos 

funkciją. 

Kai kuriuose mini languose yra didinimo rodyklė. Tokie langai gali 

būti išplėsti, kad būtų rodomi visame ekrane, pasirinkus rodyklę 

arba perbraukiant iš kairės į dešinę per mini langą (baigiant 

braukimą į dešinę nuo mini lango). 

Pastaba: Jei mini langą galima išplėsti iki viso ekrano, tai taip 

pat galima padaryti perbraukus piktogramą naršymo juostoje iš 

kairės į dešinę. 
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Norėdami perkelti mini langą aukštyn arba žemyn, palieskite bet kurią 

mini lango vietą ir slinkite norima kryptimi. Mini langas ima judėti, kai 

pirštas pajuda už jo srities. (Netaikoma XD modelio ekranams.) 

Norėdami uždaryti mini langą, dar kartą pasirinkite funkciją naršymo 

juostoje, pasirinkite viršutinę kairę rodyklę arba palieskite bet kurią 

mini lango vietą ir slinkite ją į kairę pusę į naršymo juostą. 
 

Viso ekrano dydžio lange nėra mažinimo rodyklės. Išskleiskite kitą 

mini langą, kad pakeistumėte pagrindiniame ekrane esančią 

informaciją. 
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9.2. Sistemos informacijos peržiūrėjimas 

„Topcon“ logotipo mygtukas naršymo juostoje 

naudojamas programinės įrangos ir sistemos informacijai 

rodyti. 
 

Padidinkite mini langus, kad pamatytumėte pilną Sistemos 
informacijos skydelį. 

 

Norėdami išplėsti arba paslėpti informaciją, naudokite rodykles. 

Prireikus rodoma slinkties juosta. 
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9.3. Orientavimo peržiūra 

Visas orientavimo ekranas atidaromas pagal numatytuosius 

nustatymus, kai pirmą kartą atidaromas eksploatavimo ekranas. Jį 

taip pat galima peržiūrėti mini lange. 
 

9.3.1. Orientavimo spalvų schema 

Orientavimo ekrano elementai vaizduojami šiomis spalvomis: 

⚫ pilka: laukas 

⚫ šviesiai pilka: tinklelio linijos 

⚫ tamsiai mėlyna: šiuo metu pasirinkto lauko riba 

⚫ vidutinio tamsumo pilka: šiuo metu nepasirinkto lauko riba 

⚫ tamsiai raudona: neaktyvus orientyras 

⚫ raudona: vairavimo linija 

⚫ oranžinė: lauko kraštas 

⚫ violetinė: važiavimui skirtos juostos 
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9.3.2. Vaizdo valdiklių naudojimas 
 

1 Vaizdo valdikliai 

 Pasirinkimo režimas, žr. Pasirinkimo režimas, 123 psl. 

Rodyti apsisukimo lauko krašte įspėjamąjį signalą, žr. 

Keiskite apsisukimus lauko krašte naudojantis įspėjamuoju 

signalu,  209 psl. 

 Įjunkite ir išjunkite aprėptimi grindžiamą orientavimo režimą. 

Žr. Aprėptimi grindžiamo orientavimo režimo naudojimas, 188 psl. 

    Palietus šią piktogramą, žemėlapis vėl sutelkiamas į dabartinę 

transporto priemonės vietą. Žr. Žemėlapio slinkimas, 33 psl. 

  Pasirinkite matomus žemėlapio sluoksnius, žr. Žemėlapio 
sluoksniai, 123 psl. 

   Perjunkite žemėlapio peržiūros režimą, žr. Perjunkite žemėlapio 

 peržiūros režimą, 126 psl. 

  Priartinkite / nutolinkite, žr. Žemėlapio mastelio keitimas, 127 psl. 



9 skyrius – Eksploatavimo pagrindai 

123 

 

 

 

 

9.3.3. Pasirinkimo režimas 

Norėdami naudoti pasirinkimo režimą, paspauskite ir palaikykite 

nuspaudę pusę sekundės, tada vilkite pirštu virš reikiamo objekto, 

kad jį pasirinktumėte. Kai režimas įjungtas, 

pasirinkimo režimo piktograma tampa žalia ir objektas 

yra paryškinamas. 

Pastaba: Eksploatuojant ant nelygaus paviršiaus, pasirinkimo režimo 

Piktogramos , esančios ekrano viršuje, paspaudimas įjungia 

pasirinkimo režimą (piktograma tampa žalia) ir išjungiamas 

žemėlapio slinkimas, kad būtų išvengiama netyčinio žemėlapio 

slinkimo bandant pasirinkti objektą. 

Ši funkcija galima šiems eksploatavimo ekrano objektams: 

⚫ ribos (žr. Ribos keitimas, 164 psl.) 

⚫ pažymėtini taškai (žr. Darbas su pažymėtinais taškais, 159 psl.) 

⚫ orientyrai (žr. Orientyrų meniu, 180 psl.) 

⚫ Vandens saugojimo lyginamieji standartai 

9.3.4. Žemėlapio sluoksniai 

1. Pasirinkite , kad galėtumėte pasirinkti aprėptį ir 

informacinius sluoksnius, rodomus ekrane. 
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Pasirinkite matomus žemėlapio sluoksnius 

⚫ Pažymėtinos vietos: Žr. Pažymėtinų vietų nustatymas, 158 psl. 

⚫ Tinklelio linijos: Rodyti tinklelio linijas orientavimo ekrane. 

⚫ Visi laukai: Rodo visus artimus apibrėžtus laukus. 

⚫ Linijų numeriai: Rodo orientyrus kaip sunumeruotų linijų eilę 

lauke (taikoma tik AB linijoms). 

⚫ Darbų ribos: Rodo ribas, nustatytas pagal aprėptį, kai lauke nėra 

operatoriaus sukurtos ribos. Žr. Darbo mygtukas, 151 psl.. 

⚫ Važiavimui skirtos juostos: Rodo važiavimui skirtas juostas. Žr. 
Važiavimui skirtų juostų nustatymas, 199 psl. 

⚫ VRC: Leidžia rodyti kintamo greičio kontrolės žemėlapio sluoksnį 

(pasiekiamas tik tada, jei sąrankos ekrane įgalinta kintamos 

normos  kontrolė (sistema / funkcijos / padargas (angl. System / 

Features / Implement)). 

⚫ Taikoma norma: Pasirinkite, kad būtų rodoma taikoma norma (jei 

pasirinktas aprėpties sluoksnis apima kintamas normas), arba 

palikite nepasirinktą, kad būtų rodoma tik aprėptis (žr. Aprėpties 

sluoksnis toliau). 

Aprėpties sluoksnis 

Aprėpties sluoksnio parinkiklis naudojamas pasirinkti aprėpties 

sluoksnį, kuris rodomas žemėlapyje. Tai atliekama paspaudus centrinį 

mygtuką ir
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renkantis iš sąrašo arba spaudžiant rodykles į kairę/dešinę, kad 

slinktų sąrašas, matant sluoksnio peržiūrą žemėlapyje. 

Jei norimo aprėpties sluoksnio nėra galimų sluoksnių sąraše, sąrašo 

viršuje pasirinkite Pasirinkti… (angl. Choose...), tada pasirinkite iš 

aprėpties sluoksnių tipų sąrašo, kad pridėtumėte arba pašalintumėte 

aprėpties sluoksnius. Galimi aprėpties sluoksnių tipai priklauso nuo 

naudojamo padargo. 

 

Aprėptis rodoma žalia spalva. Naudojama norma rodoma 

pasirenkamomis spalvomis (nurodymus, kaip pakeisti šias spalvas, 

galite rasti toliau). 

Naudojamos normos legendos keitimas 

 

Žemėlapio viršuje rodoma legenda, kai pasirenkama taikoma 

norma arba VRC, o pasirinktame aprėpties sluoksnyje 

pateikiama kintama norma. Spalvos gali būti keičiamos. 

1. Pasirinkite legendą, kad būtų rodoma spalvų ir diapazono 
žemėlapio legenda. 
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⚫ Nustatyti diapazoną: Rankiniu būdu sureguliuokite naudojamas 
spalvas ir diapazonus. 

⚫ Automatinis taikymas: Automatiškai sureguliuokite spalvas 

ir diapazonus, kad jie atitiktų naudojimo normas, kurios buvo 

įrašytos atliekant darbą. 

⚫ Automatinė kintamos normos kontrolė: (Galima tik kai 

kintamos normos kontrolė yra įjungta) automatiškai koreguoja 

spalvas ir diapazonus, kad jie atitiktų normas, kurios 

naudojamos užduoties informacijoje. 

2. Norėdami pasirinkti spalvų temą, kurią naudos normos legenda, 

naudokite kairę ir dešinę rodykles, esančias normos legendos 

rengyklės apačioje. 

Jei įjungta kintamos normos kontrolė, normos legendos 

rengyklės apačioje esantis slankiklis gali būti naudojamas keisti 

kintamos normos kontrolės žemėlapio sluoksnio permatomumui. 

Žemėlapio peržiūros režimo perjungimas 

1.  Pasirinkite, , kad pakeistumėte žemėlapio režimą 

(šiaurė viršuje, važiavimo kryptis viršuje arba 

perspektyva). 
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Veikiant režimui         „šiaurė viršuje“, 

ekrano viršuje visada rodoma šiaurės 

kryptis. 

 
 
 

Veikiant režimui  „Važiavimo kryptis viršuje“ 

ekrano viršuje rodoma dabartinė transporto 

priemonės važiavimo kryptis. 

 
 

 

Veikiant režimui  „Perspektyva“ 

žemėlapis vaizduojamas virtualia 

perspektyva, sudaromas virtualus 

horizontas. 
 
 
 
 
 

Žemėlapio mastelio keitimas 

Pasirinkite , kad prireikus padidintumėte arba 

sumažintumėte žemėlapio mastelį. Paspauskite ir laikykite 

nuspaudę, kad mastelį keistumėte greitai. 
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9.4. GPS informacijos peržiūrėjimas 

Norėdami pamatyti ir stebėti GPS informaciją: 

1.  Pasirinkite GPS informacija  iš Naršymo juostos. 

GPS padėties skirtukas 

Platuma ir ilguma rodo transporto priemonės padėtį. 

Rytų ir šiaurės krypčių linijos rodo universaliojo skersinio 

Merkatoriaus (UTM) padėtį ir zoną, kurioje yra transporto 

priemonė. Tai matuojama metrais. 

Tinklelio numeriai rytų-vakarų (horizontalioje) ašyje vadinami 

rytiniais, o šiaurės-pietų (vertikalios) ašyje – šiauriniais. 
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Transporto priemonės orientavimo skirtukas 

Rodo aukštį virš jūros lygio, kryptį (laipsniais), tikrąjį transporto 

priemonės greitį ir pasvirimą/polinkį (laipsniais). Pasvirimas – 

transporto priemonės pasvirimas į kairę/dešinę. Polinkis – 

transporto priemonės pasvirimas į priekį/atgal. 

GPS tikslumo skirtukas 

Rodo pasiekiamų palydovų skaičių, korekcijos trukmę 

(sekundėmis) ir HDOP (mažesnis skaičius rodo geresnį 

tikslumą) ir HRMS (mažesnis skaičius rodo geresnį tikslumą). 

Pastaba: HDOP (horizontalus tikslumo mažėjimas) rodo palydovų 

skaičiaus ir jų geometrijos poveikį tikslumui. Stenkitės, kad antena 

nebūtų blokuojama kliūčių, kad gautumėte tikslius GPS rodmenis. 
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HDOP < 1,0 

HDOP tarp 1,0 ir 4,0 

 

HDOP > 4 

 

GPS 
negaliojantis 0 

Geras tikslumas 

Vidutinis tikslumas  

Prastas tikslumas  

 

Nėra signalo 

 

HRMS (angl. Horizontal Root Mean Square) apskaičiuoja vidutinę 

horizontalią padėtį, naudojant palydovų informaciją. 
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9.5. Diagnostikos peržiūrėjimas 

Norėdami peržiūrėti diagnostinę informaciją: 

1.  Pasirinkite Sistemos diagnostika iš Naršymo juostos. 

Atminties naudojimo skirtukas 

Konsolės diagnostikos skirtukas 

Rodoma informacija apie ekrano būseną. 
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Klaidų kodų skirtukas 

Rodomas pranešimų apie klaidas sąrašas. Kilus nesklandumų, 

atkreipkite dėmesį į klaidos kodą, tai naudinga klientų aptarnavimo 

personalui. 

Duomenų įrašymo skirtukas 

Duomenų įrašymo skirtuku naudojasi klientų aptarnavimo 

personalas. „Topcon“ klientų aptarnavimo personalas atsiuntus 

duomenų įrašymo konfigūracijos failą, jį galima įkelti iš USB ir 

paleisti naudojant šį ekraną. 
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9.6. Užduoties informacijos peržiūra 

Norėdami peržiūrėti darbo informaciją: 

1. Pasirinkite Informacija apie darbą iš Naršymo juostos. 
 

Rodoma bendra informacija apie darbo eigą. 

2. Padidinkite mini langą ir pasirinkite Įrašyti informaciją apie 

darbą, kad įvestumėte ir peržiūrėtumėte pastabas apie 

pasėlius, orus ir darbo lauko sąlygas. 
 

3. Norėdami peržiūrėti kitą informaciją, pasirinkite šiuos skirtukus. 
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    Darbo trukmė  

   Darbo nustatymai 

            
   Orientavimo nustatymai 

 

 

Jei pasirenkamas padargas su daugiau nei viena sija, rodoma 

piktograma, skirta pasirinkti siją, apie kurią norite peržiūrėti 

informaciją. 
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9.7. Stebėjimas, naudojant prietaisų skydelį 

Ekraną ant prietaisų skydelio galima reguliuoti. 
 

9.7.1. Prietaisų skydelio pritaikymas 

1. Pasirinkite bet kurią vietą prietaisų skydelyje, kad sau 

pritaikytumėte tai, kas rodoma prietaisų skydelyje. 

2. Dar kartą paspauskite skydelį, kurį norite reguliuoti, tada 

parodomos kitos parinktys. 

3. Atšaukite pasirinkimą ir pasirinkite norimas parinktis. 

4. Patvirtinkite naują prietaisų skydelio ekraną. Pasirinktos 

parinktys rodomos prietaisų skydelyje. 

Laikas ir data 

Laikas nustatomas per sąrankos ekraną Vartotojas / 

Regionas / Laikas ir Data (User / Region / Time/ Date). 

Data yra pateikiama iš GPS. 

Signalo stipris 

Signalo stiprio skydelyje rodomas GPRS ir belaidžio ryšio stiprumas. 

GPS ir korekcijos šaltinis 
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GPS skydelyje rodoma: 

⚫ Sistemos parengtis (palydovo piktograma) ir galimų 

palydovinių signalų skaičius. 

⚫ Korekcijos kokybė ir padėties tikslumas. 

⚫ Naudojamas korekcijos šaltinis. 

Pastaba: Jei korekcijos šaltinis nustatytas kaip Autonominis, 

prietaisų skydelyje rodomas GPS. 

Esant iki 2 cm dydžio paklaidai, tikslumas yra laikomas aukšto lygio. 

Palydovo piktograma 

Žalia palydovo piktograma rodo, kad GPS ir korekcijos šaltinis yra 

sujungti ir yra pagrįsti HDOP. Kitos spalvos rodo, kad informacijos 

nėra: 

        Pilka: Nėra korekcijos šaltinio, nėra signalo 

     Raudona: Prastas tikslumas 

        Geltona: Vidutinis tikslumas 

     Žalia: Geras tikslumas 

Pastaba: Jei GPS nustatymo metu buvo pasirinkta AUTOMATINIS, 

spalvos gali pasikeisti eksploatavimo metu, aptinkant skirtingus 

korekcijos šaltinius. Jei nustatant GPS pasirinktas konkretus 

šaltinis, sistema bando aptikti pasirinktą sistemą. Žr. Korekcijos 

šaltiniai, 59 psl. norėdami rasti informacijos apie korekcijos šaltinius 

ir GPS tikslumo skirtukas, 129 psl. norėdami rasti daugiau 

informacijos apie HDOP. 
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Korekcijos piktograma 

   Pilka: Negautas korekcijos šaltinio signalas. 

   Raudona: Gautas korekcijos šaltinis skiriasi nuo 
konfigūracijos. 

Geltona: Gautas korekcijos šaltinis, tačiau jis nėra 

pakankamai tikslus, kad būtų galima įjungti automatinį 

vairavimą. Patikrinkite vairavimo būklės diferencialo 

korekciją ir padėties tikslumą. 

Žalia: Korekcijos šaltinis suderinamas automatiniam 

vairavimui. (Padėties tikslumas vairavimo būsenos skydelio 

puslapyje yra žalias.) 

Orientavimo informacija 

Informacijos apie orientavimą skydeliai gali būti sukonfigūruoti taip, 

kad būtų rodomos keturios iš šešių galimų parinkčių: nukrypimo nuo 

kelio klaida, greitis, kryptis, juosta, apdirbtas plotas arba likęs 

plotas. 

⚫ Nukrypimo nuo kelio klaida: Rodo transporto priemonės 

atstumą nuo artimiausios kelio linijos. 

⚫ Apdirbtas plotas: Rodo bendrą vienos sijos aprėpties plotą 

(įskaitant persidengimus). 

⚫ Likęs plotas: Neapdirbta sritis tuo metu atliekamo darbo srities 

ribose. 

Transporto priemonės greičio piktograma keičiasi priklausomai nuo 

transporto priemonės greičio šaltinio, pasirinkto sąrankos ekrane 

Padargas/Valdiklis/Greičio šaltinis (Implement/controller/Speed 

Source). Jei transporto priemonės greitis rodomas neteisingai, gali 

prireikti kalibruoti greičio šaltinį. 
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9.8. Spalvų ir darbinės būsenos atpažinimas 

Funkcijų būsenai nurodyti eksploatavimo ekrane naudojamos 

spalvos. Tikslios reikšmės šiek tiek skiriasi priklausomai nuo 

padargo, pasirinkimų ir funkcijų, nustatytų sąrankos metu. 

Bendromis sąvokomis: 

⚫ Raudona spalva rodo, kad funkcija negali būti 

naudojama. Patikrinkite, ar visi reikalingi elementai 

įjungti ir teisingai nustatyti. 

⚫ Balta spalva rodo, kad funkcija yra paruošta naudoti. 

⚫ Geltona ir (arba) žalia spalva rodo, kad funkcija šiuo metu veikia. 
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9.9. Numatytųjų failų pavadinimų supratimas 

Kai sukuriamos naujos transporto priemonės, padargai, 

orientyrai ar darbai, sistema rodo numatytąjį pavadinimą, kurį 

gali pakeisti operatorius. 

Transporto priemonės ir padargai pavadinti taip: 

⚫ <Transporto priemonės tipas/Padargo tipas>_XX 

_XX pridedamas, jei padargas tokiu pavadinimu jau yra 

(pavyzdžiui: Pavadinimas ir Pavadinimas_01). 

Darbai vadinami taip: 

⚫ <Padargo pavadinimas>_YYYYMMDD_XX 

<Padargo pavadinimas> yra šiuo metu įkelto padargo 

pavadinimas, po kurio nurodoma data tokiu formatu: metai, 

mėnesis, diena. _XX pridedamas, jei darbas tokiu pavadinimu jau 

yra (pavyzdžiui: Pivoted_ 20190321 ir Pivoted_20190321_01). 

Orientyrai vadinami taip: 

⚫ <Numatytasis_priešdėlis>_YYYYMMDD_HHMM_XX 

_XX pridedamas, jei failas su tokiu pavadinimu jau yra 

(pavyzdžiui: L_20190321_1505 ir L_20190321_1505_01). 

Pastaba: Rekomenduojama objektus pervardyti struktūriškai. Tai 

leidžia lengvai atpažinti objektus ateityje. 

Kai orientyrų grupės ir laukai sukuriami automatiškai naudojant 

darbo mygtuką (žr. Darbo mygtukas, 151 psl.), jie vadinami taip: 

⚫ YYYY-MM-DD-HH-MM-SS_XX 

_XX pridedamas, jei failas su tokiu pavadinimu jau yra. Jei 

reikia, šiuos pavadinimus galima pakeisti naudojant 

inventoriaus tvarkyklę. 
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10 skyrius – Vairavimo kalibravimas 
 

Ekranas naudoja palydovinius duomenis, kuriuos jis gauna per 

imtuvą, pritvirtintą prie transporto priemonės viršaus, kad būtų 

galima tiksliai nustatyti transporto priemonės koordinates. 

Naudodama šiuos ir kitus duomenis, sistema gali įvertinti 

transporto priemonės padėtį ir valdyti transporto priemonės 

vairavimo sistemą. 

Norint, kad ši funkcija veiktų tinkamai, sistemą reikia kalibruoti 

kiekvienai transporto priemonei. Jei sistema nesukalibruota šiai 

transporto priemonei, atlikite šiame skyriuje nurodytus veiksmus. 

ĮSPĖJIMAS: Transporto priemone važiuokite į tinkamą 

vietą su lygiu paviršiumi, toli nuo žmonių ir kliūčių, turi 

būti pakankamai erdvės sukti ratus. Siekiant užtikrinti 

tikslų kalibravimą, transporto priemonė turėtų būti po 

atviru dangumi, toli nuo medžių, aukštos įtampos 

elektros laidų ir pastatų. 

Rekomenduojama nuimti padargą, jei jis yra velkamas, 

pasukamas, kad padargo traukimo strypas netrukdytų.  

Pastaba: Kalibravimo ekranai gali skirtis priklausomai nuo pasirinktos 

transporto priemonės. Kai kurie vairo valdikliai gali atlikti hidraulinės 

sistemos kalibravimą. 
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10.1. Kompaso kalibravimas 

Atlikite veiksmus, kad paleistumėte kalibravimo vedlį. Prieš 

pradėdami važiuokite į vietą, kurioje nėra kalibravimui trukdančių 

veiksnių. Vieta turėtų būti toli nuo aukštos įtampos ir didelių 

metalinių objektų, joje turi būti pakankamai erdvės sukti ratus. 

Pastaba: Kalibravimo ekranai gali skirtis priklausomai nuo pasirinktos 

transporto priemonės. VISADA ĮDĖMIAI SKAITYKITE PRANEŠIMUS, 

RODOMUS ANT EKRANO. 

1. Pasirinkite Vairavimo parinkčių meniu/Automatinio 

vairavimo kalibravimas (Steering Options Menu / 

Auto Steer Calibration ). Rodomas vairavimo 

kalibravimo ekranas. 

2. Pasirinkite KOMPASAS. Jei pranešama, kad 

komponentas yra sukalibruotas, vis tiek atlikite kalibravimo 

procedūrą, jei šios transporto priemonės imtuvas nebuvo 

sukalibruotas. 

3. Perskaitykite ekrane rodomą informaciją ir suraskite tinkamą 

plokščią vietą toli nuo aukštos įtampos laidų ir didelių 

metalinių objektų. Tada pasirinkite „Toliau“ . 

4. Transporto priemone sukite ratus, vairą pasukę maždaug 

75% viso įmanomo pasukimo, kryptis nesvarbi. Apsukę 1,5 

rato, sustokite ir pasirinkite „Toliau“. 

5. Važiuokite transporto priemone tiesiai į priekį maždaug 100 m, 

tada ją SUSTABDYKITE. Pasirinkite „Toliau“. 

6. Sistema pradeda išsaugoti kalibravimo duomenis. Palaukite, kol 

ekrane nurodoma, kad kalibravimas sėkmingai baigtas, ir 

patvirtinkite 
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10.2. Vairo kampo jutiklio kalibravimas 

Pastaba: Vairo kampo jutiklio kalibravimas turėtų būti atliekamas 

kartą per 6–12 mėn. 

ĮSPĖJIMAS: Prieš pasirinkdami „Toliau“, įsitikinkite, kad yra 

pakankamai vietos transporto priemonei atlikti manevrą. 

Kalibravimas užtrunka iki 60 sekundžių. 

ĮSPĖJIMAS: Kai kurie transporto priemonių modeliai gali 

automatiškai nukreipti vairą į reikiamą padėtį 

1. Pasirinkite Vairavimo parinkčių meniu/Automatinio vairavimo 

kalibravimas (Steering Options Menu / Auto Steer Calibration 

). Rodomas vairavimo kalibravimo ekranas. 

2. Pasirinkite VAIRO KAMPO JUTIKLIS. Jei pranešama, kad 

komponentas yra sukalibruotas, vis tiek atlikite kalibravimo procedūrą, 

jei šios transporto priemonės imtuvas nebuvo sukalibruotas. 

Pastaba: Ekranų skaičius ir juose vaizduojamas turinys gali skirtis 

priklausomai nuo transporto priemonės ir vairavimo valdiklio tipo. Jei 

rodoma klaida, prieš tęsdami perskaitykite klaidos pranešimą ir atlikite 

rekomenduojamus veiksmus. 

3. Norėdami pradėti procedūrą, transporto priemone važiuokite į 

priekį. Vairo kampo jutiklio kalibravimas turėtų būti atliekamas 

važiuojant 2 km/h greičiu. 

4. Pasukite vairą visu įmanomu pasukimu į kairę ir pasirinkite „Toliau“ 

 

5. Pasukite vairą visu įmanomu pasukimu į dešinę ir pasirinkite 
„Toliau“. 

6. Įsitikinkite, kad transporto priemonė vis dar važiuoja 2 km/h 

greičiu. Pasukite vairą kuo arčiau centrinės padėties. 

Pastaba: Prieš pasirenkant „Toliau“, labai svarbu rasti centrinę padėtį 

ir važiuoti tiesia linija. 

ĮSPĖJIMAS: Prieš tęsdami įsitikinkite, kad transporto priemonei 

yra pakankamai vietos važiuoti į priekį centrinėje padėtyje. 

7. Pasirinkite „Toliau“. 
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8. Sistema pradeda išsaugoti kalibravimo duomenis. Palaukite, kol 

ekrane nurodoma, kad kalibravimas sėkmingai baigtas, ir 

patvirtinkite 

 

Pastaba: Kai kurie vairo valdikliai gali atlikti hidraulinės sistemos 

kalibravimą. Jei rodoma tokia parinktis, pasirinkite hidrauliką ir 

vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. 
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10.3. Montavimo nuokrypio kalibravimas 

Montavimo nuokrypis reiškia pradinį nuokrypį nuo tokios horizontalios 

padėties, kokioje sumontuotas GPS imtuvas. Montavimo nuokrypiui 

įtakos gali turėti: 

⚫ Padangų slėgis 

⚫ Vikšrų įtempimas 

⚫ Dubliai 

⚫ Padangų dydis 

⚫ Kabinos pakaba 

⚫ Kabinos remontas (pakaba ir atramos) 

⚫ Imtuvo pašalinimas ir pakeitimas 

⚫ Montavimo vietos pakeitimas 

Pastaba: Montavimo nuokrypio kalibravimas turėtų būti atliekamas 

pasikeitus bet kuriai iš aukščiau išvardytų sąlygų, arba bent kartą per 

6-12 mėn. 

Patartina vis tiek atlikti montavimo nuokrypio kalibravimą naudojant 

korekcijos šaltinį Autonominis, nors ekrane pranešama, kad to 

nereikia. 

Montavimo nuokrypio kalibravimas atliekamas atviroje vietoje, toli nuo 

kliūčių. Jei imtuvas sumontuotas nevisiškai lygiai, kalibravimas bus 

pritaikytas pagal faktinę padėtį. 

ĮSPĖJIMAS: Įsitikinkite, kad transporto priemonėje yra 

pakankamai vietos važiuoti tiesia linija mažiausiai 70 m ir 

pasukite kiekviename kelio gale. 

1. Pasirinkite Vairavimo parinkčių meniu/Automatinio vairavimo 

kalibravimas (Steering Options Menu / Auto Steer 

Calibration ). Rodomas vairavimo kalibravimo ekranas. 

2. Pasirinkite MONTAVIMO NUOKRYPIS. Jei pranešama, kad 

komponentas yra sukalibruotas, vis tiek atlikite kalibravimo 

procedūrą, jei šios transporto priemonės imtuvas nebuvo 

sukalibruotas. 
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Pastaba: Norint kalibruoti montavimo nuokrypį, 70 m atstumu 

sudaromi „A“ ir „B“ kelio taškai, nuo vieno iki kito važiuojant 

transporto priemone 2 km/h greičiu. Pasiekus galą, operatorius 

apsuka transporto priemonę ir pakartoja procedūrą. Svarbu, kad 

transporto priemonė pradėtų ir baigtų procedūrą maždaug 30 

cm atstumu nuo „A“ ir „B“ taškų, kad būtų pradėtas kitas 

kalibravimo procedūros etapas. 

3. Pastatykite transporto priemonę atviroje vietoje. Kai 

būsite pasiruošę pradėti procedūrą, pasirinkite , kad 

pažymėtumėte tašką „A“. 

4. Važiuokite į priekį tiesia linija. „B“ taškas sukuriamas 

automatiškai, kai Atstumas nuo A rodo 70 m. 

5. Apsukite transporto priemonę ir gaukite ką tik nubrėžtą 

kelio liniją, kelio numeris turėtų būti „0“. 

6. Pasirinkite Automatinio vairavimo įjungimas eksploatavimo 

ekrane, kad būtų važiuojama šia linija. Spalva pasikeis į žalią, 

pasigirs garsinis signalas ir ekrane mirksės „įsijungimo 

pranešimas“, rodantis, kad įjungtas automatinis vairavimas. 
 

Jei automatinis vairavimas neįsijungia, kai pasirenkamas 

Automatinio vairavimo įjungimas, rodomas vairavimo 

būsenos langelis. 

7. Prieš pradėdami montavimo nuokrypio kalibravimo procedūrą, 

išspręskite visas problemas, susijusias su raudonais 

indikatoriais (išspręskite problemas, rodomas ekrane, 

problemas spręskite iš viršaus į apačią). 
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8. Važiuokite transporto priemone per „B“ tašką, anksčiau 

sukurtą atliekant kalibravimo procedūrą. 

9. Nustatykite 2 km/h transporto priemonės greitį. 

10. Važiuokite kelio linija atgal į anksčiau sukurtą „A“ tašką. 

Kai Atstumas iki A rodo 50 m, mėlyna linija kalibravimo 

eigos juostoje pradeda judėti ir procentas padidėja. 

Kai kalibravimo eigos juosta pasiekia 50%, kalibravimo juosta 

sustoja ir procentas lieka ties 50% riba. 

Tai rodo, kad sistemoje yra pakankamai duomenų pirmajam 

kalibravimo etapui, o montavimo nuokrypio kalibravimas bus 

sustabdytas. 

11. Pravažiuokite „A“ kelio tašką. 

12. Pravažiavus tašką „A“, apsukite transporto priemonę. 

13. Pasirinkite kelią „0“ ir vėl įjunkite automatinį vairavimą. 
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14. Pravažiuokite tašką „A“, važiuodami priešinga kryptimi. 

15. Nustatykite 2 km/h transporto priemonės greitį. 

16. Važiuokite kelio linija atgal į anksčiau sukurtą „B“ tašką. 

Kai Atstumas iki B yra mažesnis nei 50 m, mėlyna linija 

kalibravimo eigos juostoje vėl pradeda judėti ir procentas 

padidėja. 

Kai kalibravimo eigos juosta pasiekia 100%, tai rodo, kad 

sistema turi pakankamai duomenų antrajam kalibravimo 

etapui, o montavimo nuokrypio kalibravimas yra sustabdytas. 

17. Pravažiuokite „B“ kelio tašką. 

18. Sustabdykite transporto priemonę. Montavimo nuokrypis 
sėkmingai sukalibruotas. 

19. Patvirtinkite  , kad grįžtumėte į kalibravimo ekraną. 

Vairavimo kalibravimo ekrane ties kompasu, vairo kampo 

jutiklio ir montavimo nuokrypiu rodomas Sukalibruotas. 

20. Patvirtinkite  ,kad grįžtumėte. 
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Visi vairavimo būsenos langelio indikatoriai turėtų būti žalios spalvos. 
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10.4. Kalibravimo klaidų ir (arba) įspėjamųjų signalų 
sprendimas 

Kalibruojant gali atsirasti šios klaidos / įspėjamieji signalai. 

Norėdami ištaisyti klaidas, atlikite toliau nurodytas 

rekomenduojamas procedūras. 

Vairavimo valdiklis neinicijuotas 

Vairavimo posistemis neįjungtas arba nėra paruoštas naudoti. 

Patikrinkite, ar vairavimo posistemis įjungtas ir paruoštas naudoti. 

Vairavimo profilio neatitikimas 

Parametrai pasirinktame transporto priemonės profilyje 

neatitinka transporto priemonės konfigūracijos vairavimo 

posistemyje. 

Pasirinkite šiai transporto priemonei tinkamą transporto priemonės 
profilį. 

Parametrų neatitikimas 

Transporto priemonės geometrijos parametrai neatitinka vairo 

sistemos geometrijos konfigūracijos. 

Iš naujo pasirinkite transporto priemonę sąrankos ekrane arba 

įsitikinkite, kad automobilio geometrija transporto priemonės 

geometrijos ekrane yra teisinga. 

Imtuvas atjungtas 

AGI imtuvas išsijungęs, prarastas energijos tiekimas arba imtuvo 

serijinis ryšys yra nutrūkęs. 

Patikrinkite imtuvo maitinimą ir įsitikinkite, kad nuoseklusis ryšys yra 

geras. 

Kompaso kalibravimas nepavyko 

Pakartokite kompaso kalibravimą ir įsitikinkite, kad transporto 

priemonė atlieka 1,5 apsisukimą. Atlikdami procedūrą įsitikinkite, 

kad transporto priemonė yra sustabdyta. 

Perkelkite imtuvą toliau nuo magnetinį lauką sukeliančių šaltinių. 

Vairo kampo jutiklio kalibravimas nepavyko 

Pakartokite procedūrą ir įsitikinkite, kad vairo ašis juda per  
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visą numatytą judesio diapazoną. Įsitikinkite, kad pasukus 

vairo ašį, vairo kampo jutiklio padėties informacija keičiasi. 
 

Užtikrinkite vairo kampo jutiklio laidus ir jungtis. Patikrinkite vairo 

jutiklio būklę. 

Sugedęs vairo kampo jutiklis. 

Imtuvo programinės aparatinės įrangos versija pasenusi 

Atnaujinkite imtuvo programinę aparatinę įrangą. 
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11 skyrius – užduoties mygtukas 
 

 

Norint pradėti užduoties atlikimą, reikia paspausti užduoties  

mygtuką         orientavimo įrankių juostos viršuje. 

Priklausomai nuo sistemos būklės, užduoties mygtuko išvaizda 

skiriasi: 

 Neįvykdomos sąlygos, kurios yra būtinos, norint pradėti užduotį. 

Paspauskite, kad būtų rodomos klaidos, neleidžiančios vykdyti 

užduoties. 

 Užduotis paruošta pradėti. (Užduotis jau yra.) 

 Galima pradėti užduotį. Pradėjus užduotį, pirmiausia 

sukuriama užduotis (galimai ir laukas). 

 Vykdoma užduotis ir įrašomi duomenys. 

 Užduotis pristabdyta. Norėdami tęsti užduotį, paspauskite mygtuką. 

  Užduotis atlikta. 

Pastaba: Jei užduotis nevykdoma, žemėlapyje ar užduočių 

ataskaitoje nerodoma aprėptis, o automatinė skyrių ir normos 

kontrolė negalima. 

Paspaudus užduoties mygtuką, naudotojas gali greitai pradėti 

darbą, nenustatydamas kliento, ūkio, lauko, užduoties ir pan. 

Pastaba: Jei laukas jau yra nustatytas dabartinėje GPS vietoje, 

tas laukas įkeliamas automatiškai. 

Paspaudus mygtuką pradedama užduotis, taip pat gali būti 

sukuriamas laukas, jei jis dar neįkeltas. Penkias sekundes rodomas 

pranešimas, kuriame rodomos automatiškai atliktos funkcijos. 
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Jei laukas sukuriamas pradedant užduotį, lauko perimetras 

nustatomas pagal užduoties ribą, kai užduotis baigiama (riba 

sukuriama pagal aprėptį). Tai galima pamatyti įjungus žemėlapio 

sluoksnį Užduoties ribos (žr. Pasirinkite matomus žemėlapio 

sluoksnius, 124 psl.) Atkreipkite dėmesį, kad jei užduotis neapima 

viso lauko, užduoties riba neatitinka tikrojo lauko perimetro. Tai taip 

pat gali sukelti antro lauko sudarymą, jei kita užduotis pradedama 

priešingame lauko gale, nes sistema negali žinoti, kad abu laukai 

yra fiziškai susieti. Prireikus, ribos sukūrimo iš aprėpties funkcija (žr. 

Ribos sukūrimas iš aprėpties, 162 psl.) gali būti naudojama pakeisti 

užduoties ribą į tikrą ribą. (Turi būti pasirinkta užduotis, kurios 

aprėptį norima naudoti.) Taip pat galima įrašyti naują ribą. 

Pastaba: Užduoties ribos negali būti naudojamos rodyti lauko 

kraštams ar atlikti apsisukimams lauko krašte. 

Informacijos apie užduotį ekrane esančiame užduoties nustatymų 

skirtuke (žr. Informacijos apie užduotį  peržiūra, 133 psl.) rodomi 

automatiškai sugeneruotų funkcijų pavadinimai. Juos galima keisti 

naudojant inventoriaus tvarkyklę (žr. Inventoriaus tvarkyklė, 234 

psl.) 

Užduoties pristabdymas 

Naudotojas turėtų pristabdyti užduotį, kai jam reikia palikti lauką, kad 

atliktų tokius veiksmus kaip, pavyzdžiui, rezervuaro pripildymas. 

Paspauskite ,kad būtų rodomas kitas ekranas, tada 

pasirinkite Pristabdyti. 
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Grįžę į lauką, paspauskite         mygtuką, kad tęstumėte užduotį. 

Užduoties baigimas 

Paspauskite , tada pasirinkite Baigta. 

Baigus užduotį, ji perkeliama į sustabdymo būseną, ir yra 

archyvuojama kartu su jai priklausančiais duomenimis (pvz., Lauko 

ribos, produktai, orientyrai, kurie buvo naudojami atliekant užduotį). 

Užduotis eksportuojama į TAP, jei įjungta tokia funkcija. 

Jei užduotis sustabdoma per klaidą, ją galima iš naujo įkelti ir 

paleisti, žr. Esamos užduoties pasirinkimas, 170 psl. Rodomas 

įspėjimas, kurį reikia priimti prieš pradedant užduotį atlikti iš naujo. 
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12 skyrius – Darbo lauko meniu 
 

Šiame skyriuje išsamiai aprašoma, kaip nustatyti klientą, ūkį, lauką, 

ribas, išskirtas zonas ir pažymėtinas vietas. 

Ekrane saugoma lauko informacija, kad ją nustačius būtų galima 

atkurti išsamią lauko informaciją apie kitas užduotis tame pačiame 

lauke. 

Važiuokite į lauką ir atlikite veiksmus, kad pasiruoštumėte darbui ir 

nustatytumėte lauko ypatybes. 

Pastaba: Transporto priemonė turi būti lauke arba šalia jo, kad ekrane 

būtų  rodomos ribos ir susijusi informacija. 

12.1. Lauko pasirinkimas 

Važiuojant į lauką arba įjungus „Topcon“ ekraną jau esant lauke, 

laukas įkeliamas automatiškai. 

Norint lauką pasirinkti rankiniu būdu: 

1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę ekraną, slinkite pirštu per 

reikiamą lauko ribą.  

Imamas rodyti lauko pasirinkimo iššokantysis langas . 

2. Pasirinkite iššokantį langą, kad suaktyvintumėte lauką. Kitas būdas: 

1. Pasirinkite Lauko meniu/Pasirinkti lauką (Field Menu / 

Select Field ). 

Rodomus laukus galima filtruoti. Vienu metu galima pasirinkti ne 
daugiau kaip keturis filtravimo kriterijus. 

2. Pasirinkite , kad būtų rodomos filtravimo parinktys. 

Paspauskite ir palaikykite nuspaudę lauką, kad būtų rodoma 

išsami informacija apie tą lauką. 

Rodomus laukus galima surūšiuoti pagal pavadinimą ar atstumą 
pasirinkus 
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3. Pasirinkite reikiamą lauką ir patvirtinkite. 
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12.2. Darbo lauko nustatymas 

1. Pasirinkite Lauko meniu/Naujas laukas (Field Menu / New 

Field ). 

Pastaba: Rodant pavadinimo parinktis, pateikiami numatytieji failų 

pavadinimai. Labai rekomenduojama, kad operatorius pavadintų 

objektus apgalvotai ir struktūriškai, kad būtų lengviau juos naudoti 

vėlesnių sezonų metu. 

Pastaba: Prireikus, lauką galima sukurti nesiejant jo su klientu ar 

ūkiu. Sukūrus klientą ir (arba) ūkį, jis susiejamas su visais jūsų 

sukurtais laukais, kol nepersijungsite į lauką, esantį kitame ūkyje. 

2. Pasirinkite KLIENTO VARDAS, pasirinkite Naujas, įveskite 

vardą ir patvirtinkite (arba pasirinkite esamą, jei klientas jau 

yra įvestas). 

 

3. Pasirinkite ŪKIO PAVADINIMAS, įveskite pavadinimą ir 

patvirtinkite (arba pasirinkite esamą, jei ūkis jau yra įvestas). 

4. Pasirinkite LAUKO PAVADINIMAS, įveskite pavadinimą ir 
patvirtinkite. 

5. Užbaigus šį skyrių pasirenkamas naujas laukas, eikite į 

Naujos ribos nustatymas, 160 psl. 

Pastaba: Norėdami pakeisti bet kurį iš šių nustatymų po jų 

patvirtinimo, žr. Inventoriaus tvarkyklė, 234 psl. 
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12.3. Lauko iškėlimas 

Lauko iškėlimo parinktis  gali būti naudojama norint išeiti iš 

lauko ir su juo susijusių pažymėtinų vietų, ribų ir kt. Ši parinktis 

neleidžia į lauką įtraukti naujos aprėpties, jei transporto priemonė 

perkeliama į naują lauką operatoriui nesukūrus naujo lauko / 

užduoties. 

Jei ši parinktis nenaudojama, transporto priemonei nutolus daugiau 

nei 15 km nuo esamo lauko, rodomas toks pranešimas ir laukas 

iškeliamas automatiškai „Aktyvus laukas yra daugiau nei už 15 km, 

todėl jis yra išjungiamas, o jo duomenys iškeliami“. 

Pastaba: Nuvažiavus per toli nuo esamo lauko, ekranas nebėra 

paleidžiamas iš naujo. 
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12.4. Pažymėtinų vietų nustatymas 

Pažymėtinos vietos orientaciniame žemėlapyje naudojamos 

nurodyti kliūtis ir pažymėtus lauko elementus. 

Pastaba: Prireikus, pažymėtinas vietas galima naudoti su 

išskirtomis zonomis aplink kliūtį (pvz., didelę duobę ar elektros 

bokštą). Jei reikia, perskaitykite šį skyrių ir Ribos keitimas, 164 psl. 

1. Nuvažiuokite iki objekto, kurį norite pažymėti. 

2. Pasirinkite Lauko meniu / Pažymėtinos vietos nustatymas (Field 

Menu / Set Flag Point ). 

3. Norėdami pažymėti kliūtį, pasirinkite vėliavos simbolį, kuris 

bus dedamas toje žemėlapio vietoje. 
 

Pastaba: Norint pakeisti pažymėtinų vietų simbolius, žr. 

Pažymėtinų vietų nustatymas 79 psl. 

4. Norėdami pritaikyti pažymėtinas vietas, pasirinkite 

Pasirinktinis, kad apibrėžtumėte konkrečią pažymėtiną 

vietą. 



12 skyrius – Darbo lauko meniu 

159 

 

 

 
 

 

 
 

5. Pasirinkite reikiamą simbolį, pasirinkite PAŽYMĖTINOS 

VIETOS PAVADINIMAS (FLAG POINT NAME) ir įveskite 

pavadinimą. Patvirtinkite pavadinimą. Patvirtinkite, kad 

pridėtumėte pritaikytą vėliavos tašką. 

6. Jei aplink kliūtį reikia išskyrimo zonos, eikite į Ribos keitimas, 

164 psl. 

7. Jei išskyrimo zona nereikalinga, pereikite prie kito elemento, 

kurį reikia pažymėti lauke, ir kartokite šią procedūrą. 

12.4.1. Darbas naudojant pažymėtinas vietas 

1. Paspauskite ir 0,5 sekundės palaikykite nuspaustą 

pažymėtinos vietos žymeklį ekrane. Pasirodo iššokantysis 

langas: 

Keisti: Pakeiskite pažymėtinos vietos taške rodomą 

pavadinimą arba pasirinkite kitą pažymėtinos vietos tipą. 

Pakeisti pažymėtinos vietos padėtį: Perkelkite pažymėtiną 

vietą paspausdami ir vilkdami ją į norimą naują vietą. 

GPS nuokrypio korekcija: Perkelkite transporto priemonę į 

pažymėtiną vietą, kad kompensuotumėte GPS nuokrypį. 

Pastaba: Norėdami pašalinti pritaikytą GPS nuokrypio 

kompensavimą, žr. GPS nuokrypio kompensavimas, 222 psl. 

Ištrinti: Pašalinkite pasirinktą pažymėtiną vietą. 
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12.5. Naujos ribos nustatymas 

Nustačius ribą, nustatomas lauko (arba lauko dalies) perimetras. 

Ribos gali kirsti viena kitą. 

Jei reikia, lauke galima sukurti kelias ribas. Ribas galima sukurti 

važiuojant aplink ribą (žr. Toliau), pagal aprėptį (žr. Ribos 

sukūrimas iš aprėpties, 162 psl.) arba  pagal vektorinius formos 

failus (žr. Ribos sukūrimas iš vektorinio formos failo, 163 psl.) 

Pastaba: Jei operatorius neužrašo lauko ribos, tada, kai užduotis 

atliekama, užduoties riba sukuriama aplink užduoties perimetrą. 

Lauko vietą galima pamatyti įjungus žemėlapio sluoksnį Užduoties 

ribos (žr. Pasirinkite matomus žemėlapio sluoksnius, 124 psl). 

Užduočių ribos naudojamos aptikti lauką, kai transporto priemonė į 

jį grįžta, ir sugrupuoti užduotis ir orientyrus (jei sukurti) pagal GPS 

padėtį, kad ateityje būtų galima lengvai pasiekti šiuos duomenis. 

Atkreipkite dėmesį, kad jei užduotis neapima viso lauko, užduoties 

riba neatitinka tikrojo lauko perimetro. Tai, taip pat gali sukelti 

antro lauko sudarymą, jei kita užduotis pradedama priešingame 

lauko gale, nes sistema negali žinoti, kad abu laukai yra fiziškai 

susieti. Prireikus, ribos sukūrimo iš aprėpties funkcija (žr. Ribos 

sukūrimas iš aprėpties, 162 psl.) gali būti naudojama pakeisti 

užduoties ribą į tikrą ribą. Taip pat galima įrašyti naują ribą. 

Sukurtos ribos vidus pagal numatytuosius nustatymus yra 

laikomas darbo regionu, bet visos ribos, sukurtos tos ribos viduje, 

pagal numatytuosius nustatymus yra laikomos išskyrimo zonomis 

(pilkos spalvos). Šie nustatymai gali būti pakeisti. Žr. Ribos 

keitimas, 164 psl.. 

Galima nurodyti ribos įrašymo poslinkį, kad būtų galima 

kontroliuoti, kur užregistruojama riba transporto priemonės 

atžvilgiu. Taip atsižvelgiama į tvoras ir kitas kliūtis, neleidžiančias 

transporto priemonei važiuoti tiksliai ant ribos. 
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Įvedus nuokrypį, reikia su transporto priemone važiuoti 

aplink lauko ribą. 

1. Važiuokite iki lauko krašto. 

2. Pasirinkite Lauko meniu / Ribos nuokrypis (Field Menu / 

Boundary Offset ). 
 

⚫ Įrašymo nuokrypis: Nustato nuokrypį kairėje arba dešinėje 

padargo pusėje. 

⚫ Papildomas nuokrypis: Įveskite teigiamą reikšmę, kad 

poslinkis būtų pratęsiamas už padargo krašto. Neigiama 

reikšmė nustato poslinkį padargo ribose. 

⚫ Įrašymo padėtis: Pasirinkite, jei norite įrašyti kraštą iš 

padargo priekio ar galo arba iš transporto priemonės padėties. 

⚫ Papildomas priekinis nuokrypis: Perkelia įrašymo padėtį į 

priekį (arba atgal, jei įvedama neigiama vertė). 

Pastaba: Sąrankos metu turi būti nustatytas padargas, bet 

padargo nereikia fiziškai pritvirtinti prie transporto priemonės. 

3. Pasirinkite Įrašyti lauko ribą . 

4. Važiuokite aplink lauko ribą. Mėlyna linija rodo įrašomą ribą, 

atsižvelgiant į bet kokį poslinkį. 



12.5. Naujos ribos nustatymas 

162 

 

 

 
 

 

 
 
    

5. Pasirinkite Pristabdyti          ,kad pristabdytumėte įrašymą. Tai 

naudinga, jei važiuoti riba trukdo kliūtis. Piktograma pasikeičia, 

imama rodyti įrašymo parinktį. Pasirinkite Įrašyti kad 

tęstumėte rašymą. Riba įrašo tiesią liniją tarp taško, kuriame 

įrašymas buvo pristabdytas, ir taško, kuriame įrašymas buvo 

atnaujintas. Atkreipkite dėmesį, kad ribos įrašymas gali būti 

automatiškai pristabdytas, jei pagrindinis perjungiklis yra 

išjungtas (žr. Pristabdyti ribos įrašymą naudojant pagrindinį 

perjungiklį, 33 psl.) 

6. Transporto priemonei artėjant prie pradžios taško, pasirinkite 

Užbaigti lauko ribų įrašymą, kad automatiškai 

užbaigtumėte ribos įrašymą. 

7. Pakartokite procedūrą, jei reikia įrašyti daugiau ribų. 

12.5.1. Ribos sukūrimas iš aprėpties 

Ribą galima sukurti pagal esamą aprėptį 

1. Pasirinkite Lauko meniu/Ribos sukūrimas iš aprėpties (angl. 

Field Menu / Create Boundary from Coverage ), 

kad būtų rodomi ribos, sukurtos pagal aprėptį, nustatymai. 
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⚫ Lyginimas: Mažiausias tarpo dydis, kuris automatiškai užpildomas 

kuriant ribą iš aprėpties. 

⚫ Minimalus aprėpties plotas: Bet kokia aprėptis, mažesnė už čia 

nurodytą plotą, nesukuria ribos automatiškai. 

⚫ Atstumas nuo aprėpties: Išplečia sukurtą ribą nurodytu atstumu 

nuo aprėpties. 

⚫ Išskirti regionai (įjungti / išjungti): Išskirti regionai naudojami 

nurodant vietas, kuriose produktas nėra taikomas, jei 

naudojama skyrių kontrolė. Įjungus šį nustatymą, automatiškai 

sukuriami atskirti regionai iš visų aprėpties tarpų, esančių visoje 

aprėpties zonoje. 

⚫ Minimalus išskirtas plotas: Bet koks tarpas aprėpties plote, 

mažesnis už čia nurodytą plotą, automatiškai nesukuria 

išskirto regiono. Tai neleidžia automatiškai sukurti labai mažų 

aprėpties spragų ribos viduje, laikomų išskirtais regionais. 

Aplink išorinį esamos aprėpties kraštą nubrėžiama riba (arba kelios 

ribos). Naujos ribos pridedamos prie esamo lauko. 

12.5.2. Ribos sukūrimas iš vektorinio formos failo 

Riba gali būti importuojama iš vektorinio formos failo, esančio USB 

arba iš TAP. 

1. Įkelkite vektorinį formos failą į USB (jei naudojate) ir prijunkite 

USB prie ekrano. (arba užtikrinkite, kad ekranas prijungtas 

prie TAP.) 

2. Pasirinkite Lauko meniu / Sukurti ribą pagal vektorinių 

duomenų failą (angl. Field Menu / Create Boundary from 

Shapefile ). 

3. Ekrano apačioje pasirinkite USB arba TAP piktogramą. 

4. Eikite į vietą, kurioje saugomas vektorinis formos failas, ir jį 
pasirinkite. 

5. Patvirtinkite, kad importuotumėte ribą, sukurtą pagal vektorinį 
formos failą. 



12.5. Naujos ribos nustatymas 

164 

 

 

 

 

12.5.3. Ribos keitimas 

Sukūrus ribą, ją galima redaguoti. 

1. Paspauskite ekraną 0,5 sekundės ir slinkite pirštu per ribą. Riba 

paryškinama, o atleidus pirštą rodomas iššokantis langas: 

Įjunkite vairavimą pagal ribas. Žr. Vairavimo pagal ribas 
naudojimas, 189. 

psl. Pasirinkite Orientyrų meniu / Pakeisti orientavimo režimą 

(Guidelines Menu / Change Guidance Mode), jei ši parinktis 

pasirinkta netyčia. 

Pasirinkite, kad būtų rodomas ribos redagavimo ekranas. 

 

⚫ Pavadinimas: Nebūtinas pavadinimas, naudojamas ribai identifikuoti. 

⚫ Išskirtos zonos laikymas lauko kraštu: Nustato, ar išskyrimo 

zonos ribų kraštai laikomi apsisukimui skirtu lauko kraštu (žr. 

Darbinio lauko krašto nustatymas, 166 psl). 

⚫ Regiono tipas: 

o Darbo regionas: Darbo regionai naudojami nurodant vietas, 

kuriose produktas taikomas, jei naudojama skyrių kontrolė. 

o Išskirtas regionas: Išskirti regionai naudojami nurodant vietas, 

kuriose produktas nėra taikomas, jei naudojama skyrių kontrolė. 

o Išjungta: Riba ignoruojama. 
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o Į kategorijas skirstomas regionas: Jei yra daug ribų, gali 

būti naudinga suskirstyti jas į kategorijas (pavyzdžiui, 

purškiant įtraukti plotus, bet sėjant jų neįtraukti). Tada 

kategorijas galima naudoti nustatant darbo ir išskyrimo 

regionus esamai užduočiai (žr. Užduoties regionų 

konfigūracija, 173 psl.) 

⚫ Kategorija: naudojama priskirti arba sukurti regionų kategorijas. 

Rodoma tik tuo atveju, jei pasirinktas regiono tipas yra „Į 

kategorijas skirstomas regionas“. (Šalia šio laukelio esantį 

šiukšlių dėžės mygtuką galima naudoti nepanaudotų kategorijų 

ištrynimui.) 

Ekrano apačioje esantį šiukšlių dėžės mygtuką galima 

naudoti pasirinktos ribos ištrynimui. 

12.5.4. Ribos pašalinimas 

Jei ribą reikia pakeisti, ją galima ištrinti ir nustatyti naują. 

Norėdami ištrinti vieną ribą, galite naudoti šiukšlių dėžės 

mygtuką, esantį ekrane Ribos keitimas. 

Norint ištrinti visas lauko ribas: 

1. Važiuokite į lauką. 

2. Pasirinkite Lauko meniu/Pasirinkti lauką (Field Menu / 

Select Field ) kad pasirinktumėte kliento vardą, ūkio ir 

lauko pavadinimus. Ant ekrano pasirodo riba. 

3. Norint pašalinti ribą, pasirinkite Ištrinti ribą . Tai 

padarius, žinute prašoma jūsų patvirtinimo. 

Pastaba: Ribų pašalinimas yra neatšaukiamas veiksmas. 
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12.6. Darbinio lauko krašto nustatymas 

Padargai dažnai dirba aplink ribą kitaip nei likusioje lauko dalyje. 

Lauko kraštas yra zona lauko ribose, kurioje dirbama kitaip. Plotis 

priklauso nuo metodo, kuriuo operatorius dirba lauke. 

Pastaba: Lauko krašto duomenys saugomi kartu su pasirinktu 

padargu. Tai leidžia kiekvienam padargui įkelti skirtingus lauko 

krašto reikalavimus. 

Pastaba: Lauko kraštą galima nustatyti tik įrašius lauko ribas, žr. 

Naujos ribos nustatymas, 160 psl. 

Atlikite nurodytus veiksmus, kad nustatytumėte šio padargo darbinį 

lauko kraštą lauko ribose. 

1. Pasirinkite Lauko meniu/Konfigūruoti lauko kraštą padargui 

(Field Menu / Configure headland for this implement ) 

. 
 

2. Užtikrinkite, kad Lauko kraštas yra įjungtas. 
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Lauko krašto plotį galima apibrėžti naudojant Lauko krašto 

plotis (angl. Headland Width) arba Lauko krašto poslinkis 

(angl. Headland Offset). Jei naudojami abu variantai, du 

skaičiai sudedami į bendrą lauko krašto plotį. 

3. Pasirinkite  Lauko krašto plotis (juostų) (angl. Headland 

Width (Swaths)) ir, būdami ribos viduje, įveskite lauko krašto 

plotį, tada patvirtinkite. Juosta yra padargo darbinis plotis. 

Pastaba: Norint nustatyti lauko krašto plotį, nesusijusį su 

juostos pločiu, įveskite norimą vertę į Lauko krašto poslinkis 

(angl. Headland Offset). 

4. Norėdami padidinti lauko krašto poslinkį, pasirinkite Lauko 

krašto poslinkis (angl. Headland Offset). 

Tai gali būti naudinga suteikiant buferinę zoną vairavimui, jei 

lauko krašto plotis nustatytas taip, kad padargo galas liestų ribą. 

Jei lauko ribą užfiksavote taip, kad mėlyna linija būtų ant ribos 

linijos (tikroji fizinė lauko riba), tada nustatykite 1 juostos 

apsisukimą. Norint užpildyti šią zoną be perdangos, turėsite 

važiuoti taip, kad padargo kraštas liestų ribą. 

Akivaizdu, kad tai nėra ypač dažnai pritaikoma funkcija. Esant 

tokiai situacijai, galite pridėti 1 metro poslinkį (pavyzdžiui) 

lauko gale, kuris perkelia lauko galą 1 metru į ribos vidų, todėl 

tarp padargo ir ribos atsiranda 1 metro tarpas. 

5. Įveskite poslinkio matmenis ir patvirtinkite. 

6. Pasirinkite Tikrinimas priekyje. Nustato, kokio ilgio atstumą 

sistema tikrina transporto priemonės priekyje. 

7. Įveskite atstumą ir patvirtinkite. 

8. Pasirinkite Konfigūruoti veiksmus. 
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Veiksmo pavadinimas 

⚫ Įspėjamasis signalas: Nustato įspėjamąjį signalą, kuris suveikia 
artėjant prie lauko krašto. 

⚫ Automatinis mastelio keitimas: Jei ši funkcija įjungta, 

žemėlapio vaizdas priartinamas arba nutolinamas iki nustatyto 

mastelio, transporto priemonei artėjant prie lauko krašto. 

Paliekant lauko kraštą, grįžtama į pradinį nustatytą mastelį. 

Pasirinkite norimą mastelį. 

Pastaba: Veiksmui esant įjungtam, jis pažymėtas   . Kai veiksmas 

išjungtas, jis pažymėtas . 

Veiksmo būsena 

Leidžia priartinti žemėlapio vaizdą artėjant prie lauko krašto. 

Pranešimas 

Įveskite vaizdinio pranešimo žodžius (pvz., „Artėjama prie lauko 

krašto“). Įveskite tekstą ir patvirtinkite. 

Garso tipas 

Nustato garsinį signalą. Pasirinkite tipą ir patvirtinkite. 

9. Patvirtinkite signalą ir mastelio keitimo veiksmus. Dabar 

ekrane gali būti oranžine spalva gali būti rodomas lauko 

kraštas lauko ribų viduje. 
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Priartėjus prie lauko krašto, suveikia nustatytas įspėjamasis 

signalas ir pakeičiamas žemėlapio mastelis. 
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13 skyrius – Užduoties meniu 
 

Užduočių meniu pasirenkama arba nustatoma konkreti užduoties 

informaciją, susieta su pasirinktu lauku. Naudojant šį meniu, saugoma 

užduoties informacija, galima įrašyti ir pranešti apie veiklą. 

Pastaba: Užduotys „Horizon“ anksčiau buvo vadinamos darbais. Visi 

duomenys, kurie anksčiau buvo saugomi „Topcon“ nuosavybės 

formatu, dabar saugomi „TaskData XML“ formatu pagal ISOBUS 

11783-10 standartą. Tai yra plačiausiai naudojamas standartas ir 

leidžia duomenis apdoroti trečiųjų šalių sistemomis, tokiomis kaip ūkio 

valdymo informacinės sistemos  (angl. FMIS). 

13.1. Esamos užduoties pasirinkimas 

Užduoties informaciją galima įrašyti, išsaugoti ir perduoti vėlesnei 

prieigai. 

Važiuokite į lauką ir atlikite veiksmus, kad pasirinktumėte esamą 

užduotį. Norėdami sukurti naują užduotį, žr. Naujos užduoties 

sukūrimas, 172 psl. 

1. Pasirinkite Užduočių meniu/Pasirinkti užduotį (Task Menu / 

Select Task ). 

Rodomas užduotis galima filtruoti. Vienu metu galima pasirinkti ne 

daugiau kaip keturis filtravimo kriterijus. 

2. Pasirinkite , kad būtų rodomos filtravimo parinktys. 

Pastaba: Filtruojant pagal padargą ,  rodomas su sistemos 

užduotimis susietų padargų sąrašas, o ne padargų profilių sąrašas 

šioje konsolėje. 

Paspauskite ir palaikykite nuspaudę užduotį, kad būtų rodoma 

išsami informacija apie ją. 

Rodomas užduotis galima surūšiuoti pagal vardą, atstumą, 

amžių ar datą, pasirinkus  . 
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3. Pasirinkite užduotį ir patvirtinkite. 
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13.2. Naujos užduoties sukūrimas 

Sukūrus užduotį esant lauke, užduotis priskiriama tam laukui. 

Tačiau, jei reikia, šiame ekrane galima pasirinkti kitą esamą 

lauką arba  rankiniu būdu sukurti naują lauką. (Tai gali būti 

naudinga planuojant darbus kituose laukuose.) 

1. Norint sukurti naują užduotį, pasirinkite Užduočių meniu/Sukurti 

naują užduotį (Task Menu / Create New Task         ). 
 

2. Pasirinkite UŽDUOTIES PAVADINIMAS. 

3. Įveskite pavadinimą ir patvirtinkite. 

Pastaba: Rodant pavadinimo parinktis, pateikiami numatytieji 

failų pavadinimai. Labai rekomenduojama, kad operatorius 

pavadintų objektus apgalvotai ir struktūriškai, kad būtų lengviau 

juos naudoti vėlesnių sezonų metu. 

Jei įjungta kintamos normos kontrolė, rodoma parinktis 

Nurodymai (angl. Prescriptions). Ši parinktis gali būti 

naudojama konfigūruojant nurodymus užduočiai. Žr. Kintamos 

normos kontrolės konfigūravimas, 176 psl. 

4. Patvirtinkite naują užduotį. 
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13.3. Užduoties regionų konfigūracija 

Jei viena ar kelios dabartinio lauko ribos yra priskirtos pavadintai 

kategorijai (žr. Ribos keitimas, 164 psl.), ir užduotis yra aktyvi, 

esamai užduočiai gali būti parinkti regionų tipai. 

Pastaba: Visiems į kategorijas suskirstytiems regionams, 

nenurodytiems prie darbo arba išskirtų regionų, ši riba laikoma 

neegzistuojančia. 

1. Norint sukurti užduočių regionus, pasirinkite Užduočių 

meniu/ Konfigūruokite užduoties regionus (Task Menu 

/ Configure Task Regions ). 

o Darbo regionai: Ribos yra įtrauktos į šios užduoties darbo 

sritį. 

o Išskirti regionai: Ribos yra išskirtos iš šios užduoties darbo 

srities. 

2. Pasirinkite regionų tipus, skirtus įtraukti ir neįtraukti į dabartinę 

užduotį. 

Pastaba: Sritys, kurios bus dirbamos, žemėlapyje rodomos 

šviesiai pilka spalva (jei įjungtas automatinis skyrių valdymas ir 

nustatytas neribojamas ribų limitas). 
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13.4. Užduoties pašalinimas 

Šis veiksmas pašalina visą aprėpties informaciją ekrane ir ištrina 

užduoties duomenis, įrašytus atliekant dabartinę užduotį. Tai 

neturi įtakos lauko informacijai ar laukui nustatytiems orientyrams. 

1. Pasirinkite Užduočių meniu/Ištrinti užduotį 

(Task Menu / Clear Task ). 

Rodomas šis pranešimas. 
 

2. Pasirinkite Taip, kad ištrintumėte duomenis arba Ne, kad jų 
neištrintumėte. 

Norėdami ištrinti ūkius, laukus ar anksčiau sukurtus užduočių 

duomenis, žr. Inventoriaus tvarkyklė, 234 psl. 
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13.5. Kintamos normos kontrolės konfigūravimas 

Prieš naudojant, kintamo greičio kontrolę (angl. VRC) turi būti 

nustatyta valdikliu ir įjungta sąrankos ekrane 

Sistema/Funkcijos/Padargas (System / Features / Implement). 

Pasirinkite , kad įjungtumėte arba išjungtumėte VRC žemėlapio 

rodymą orientavimo ekrane. 

Produkto naudojimo normos, kurias galima valdyti ekranu, 

automatiškai įtraukiamaos į galimų objektų sąrašą. Jei ECU palaiko 

kontrolės objektus, kurie nebuvo automatiškai įtraukti į sąrašą, pvz. 

siurblio ar ventiliatoriaus greitį, jie taip pat gali būti įtraukti į 

kontrolės objektų sąrašą. Norėdami tai padaryti, paspauskite 

mygtuką ir pasirinkite norimą objektą iš rodomo galimų tikslų 

sąrašo. Tada šio tikslo normos kontrolė gali būti sukonfigūruotas 

taip pat, kaip ir bet kurie kiti objektai sąraše. 

1. Pasirinkite arba sukurkite užduotį. 

2. Pasirinkite Užduočių meniu/Konfigūruoti užduočių 

nurodymus (Task Menu / Configure Task 

Prescriptions ). Pastaba: Užduočių nurodymai gali būti 

konfigūruojami ekrane Nauja užduotis (angl. New Task). Žr. 

Naujos užduoties sukūrimas, 172 psl. 
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⚫ Objektas: Valdomas rezervuaras arba dėžė. Norėdami pridėti kitą 

objektą, pasirinkite . 

⚫ Šaltinis: Objekto normos šaltinis: 

o Nėra: Šiam tikslui netaikoma normos  kontrolė. 

o Fiksuota: Fiksuotos „Numatytoji“, „Už lauko ribų“, ir „Padėtis 
prarasta“ vertės. 

o Užduoties nurodymai: Naudokite tinkleliu pagrįstą 

taikomąjį žemėlapį, susietą su pasirinkta užduotimi, sukurtą 

išorinėje programinėje įrangoje. 

o Vektorinis formos failas: Importuokite vektorinį formos 

failą (.shp) iš USB arba TAP, arba pasirinkite iš vektorinių 

formos failų, laikomų ekrano atmintyje. 

o Tarpusavio kontrolė: Valdykite objektą pagal vertę, gaunamą 

iš kito ECU, pavyzdžiui, azoto jutiklio („CropSpec“). 

⚫ Savybė: Normos šaltinis (užduoties nurodymai, vektorinis 

formos failas arba fiksuotas šaltinis) gali turėti kelias savybes, 

skirtas nustatyti daugiau nei vieno objekto normą. Tai leidžia 

operatoriui susieti nurodymus su atitinkamu objektu. 

⚫ Vienetai: Vienetai, naudojami vektorinio formos failo. 

13.5.1. Šaltinių parinktys 

Fiksuotas šaltinis 

Jei iš Šaltinis pasirinktas Fiksuotas, rodomas šis ekranas. 

 

⚫ Numatytasis: Naudojama numatytoji norma. 

⚫ Padėtis prarasta: Taikomas dažnis, jei prarasta GPS padėtis. 

⚫ Už lauko ribų: Dažnis turi būti taikomas, jei padargas juda už 

lauko ribos. 
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Užduoties nurodymų šaltinis 

Užduotys gali būti sukurtos išorinėje sistemoje su susijusiais 

nurodymais, sukonfigūruotais tinklelio formatu. Šias užduotis 

galima importuoti iš USB per inventoriaus tvarkyklę (žr. Užduočių 

importavimas iš USB, 243 psl). Jei pasirinktai užduočiai yra priskirti 

nurodymai, ši parinktis gali būti naudojama jiems pritaikyti. 

Užduoties duomenis taip pat galima importuoti naudojant TAP. 

Žr. Užduoties duomenų pasirinkimo importavimas naudojant 

TAP, 244 psl. 

Vektorinio formos failo šaltinis 

Jei kaip Šaltinis (angl. Source) pasirinktas Vektorinis formos failas 
(angl. Shapefile): 

1. Jei reikia, įdėkite USB atmintinę su taikomaisiais žemėlapiais 

arba įsitikinkite, kad ekranas prijungtas prie TAP. 

2. Pasirinkite USB , TAP arba konsolę  kaip 

vektorinio formos failo šaltinį. 

3. Pasirinkite reikiamą formos failą (.shp), kurį norite importuoti. 
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Pasirinkus ir importavus vektorinį formos failą, rodomas toks 

ekranas. 
 

⚫ Savybė: Pasirinkite, kurią vektorinio formos failo savybę norite 
naudoti. 

⚫ Mastelis: Numatytoji vertė yra 1, o tai reiškia, kad šaltinyje 

nurodyti nurodymai naudojami be pakeitimų. Priklausomai nuo 

oro sąlygų, operatorius gali pasirinkti padidinti arba sumažinti 

taikymo normą. Tai leidžia vienodai padidinti visas nustatytas 

normas. Pavyzdžiui, nustačius 1.1 taikoma 110% šaltinyje 

nustatytos normos. 

⚫ Numatytasis: Nustato normą, kurią reikia naudoti, jei šaltinis 

nenurodo normos to lauko regione. 

⚫ Vienetai: Išskleidžiamajame sąraše pasirinkite vienetus, 

naudojamus vektorinio formos failo. Jei ekrane naudojami kiti 

vienetai, taikomas mastelio koeficientas, kad vektorinio formos 

failo reikšmės būtų pakeistos į tas, kurias naudoja ekranas. Tai 

leidžia naudotojui, kurio ekranas naudoja, pvz., metrinę 

sistemą, naudoti vektorinį formos failą, kuris pateikiamas 

galonais / akrais, o ne litrais / hektarais. 
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Orientyrai yra naudojami nurodant kelią, kuriuo transporto 

priemonė turi važiuoti, kad būtų pasiektas optimalus padengimas. 

Sistema naudoja padargo plotį, kad nustatytų tolygiai išdėstytas 

linijas visame lauke. 

Jei kai kurių orientyrų funkcijų nereikia, jas galima išjungti. Žr. 

Orientavimo sąranka, 47 psl. 

Paspaudus orientyrų pasirinkimą žemėlapyje, atidaromas 

iššokantis langas, kuriame galite: 

Įjungti / išjungti šiuos vairavimo ir kelio linijų 

generavimo orientyrus. 

        Pakeisti orientyro pavadinimą. 

Įjungti arba išjungti kartojimą. Standartiniai orientyrai yra 

kartojami visame lauke atstumu, lygiu padargo pločiui, o 

aktyvi kelio linija bet kuriuo metu yra ta, kuri yra arčiausiai 

esamos transporto priemonės padėties. Tam tikrais 

atvejais kartojimas nėra pageidautinas ir gali būti 

išjungtas, kai įkeltas orientyras turi būti sekamas tik 

nulinėje eilėje (pvz., importuojant orientyrą, rodantį viso 

lauko pravažiavimo kelią). Jei kartojimas 

įjungtas, piktograma pasikeičia . 

      Ištrinti orientyrą. 

Pastaba: Orientyrai gali būti redaguojami inventoriaus tvarkyklėje 

pasirinkus orientyrų kategoriją. Žr. Inventoriaus tvarkyklė, 234 psl. 

Orientyrų tipai 

Lygiagrečios AB linijos orientyrai,  183 psl. 



181 

14 skyrius – Orientyrų meniu 
 

 

 
 

    Identiškos kreivės orientyrai, 186 psl 

  Rankinės AB linijos, 184 psl. 

  Centrinio posūkio taško orientyrai, 187 psl  

  Projekto linijos, 191 psl. 

     Orientavimo pagal aprėptį režimas, 188 psl.        

Vairavimo pagal ribas režimas, 189 psl. 

 
 
 

Pastaba: Norėdami imti naudoti kitą orientavimo režimą, naudokite 

orientavimo režimo keitimo mygtuką. 
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14.1. Orientyrų grupės 

Orientyrai sukuriami grupėse, kad būtų lengviau juos valdyti. 

Kiekvienas laukas turi numatytąją grupę, operatorius gali nedelsdamas 

pradėti kurti orientyrus šioje grupėje. 

Paspauskite ir palaikykite mygtuką Orientyrai kad būtų 

rodomas dabartinės grupės orientyrų sąrašas. 

Numatytoji orientyrų grupė turi tą patį pavadinimą kaip ir laukas. Tai 

galima pakeisti naudojant Orientyrų grupių kategoriją inventoriaus 

tvarkyklėje. Žr. Inventoriaus tvarkyklė, 234 psl. Prireikus, grupes 

galima pavadinti tam, kad jos būtų susietos su orientyrų grupe 

(pavyzdžiui, orientyrų grupė, kurią turi naudoti sėjamoji ir kita linijų 

grupė, kurią turi naudoti purkštuvai). 

Grupėje gali būti daugiau nei vieno tipo orientyrų. Visi grupės 

orientyrai yra matomi žemėlapyje vienu metu. Grupėje gali būti 

ne daugiau kaip 20 orientyrų. 

Norėdami sukurti naują orientyrų grupę dabartiniam laukui, 

pasirinkite , kad būtų rodomas Nauja orientyrų grupė 

(angl. New Guideline Group) langas. Numatytąjį 

pavadinimą galima pakeisti. 

Norėdami pereiti nuo vienų orientyrų prie kitų, paspauskite žemėlapyje 
esantį orientyrą ir 

pasirinkite,  kad suaktyvintumėte orientyrą. Taip pat aktyvų 

orientyrą galite keisti naudodami Orientyrų (angl. Cycle 

Guidelines) mygtuką , AUX-N įvesties įrenginį (žr. Pagalbinio 

reguliavimo sąranka, 82 psl) arba VDC (žr. VDC sąranka, 55 psl.) 

Pastaba: Taip pat galite pasirinkti orientyrą iš sąrašo paspaudę ir 

laikydami mygtuką „Orientyrai“ (angl. Cycle Guidelines) . 

Orientyrų grupę galima ištrinti naudojant inventoriaus tvarkyklę. 
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14.2. Tiesių orientyrų linijų naudojimas 

Ši parinktis sukuria lygiagrečias orientyrų linijas, naudojant 

padargo plotį atstumui tarp orientyrų nustatyti. 

Jei darbas paprastai atliekamas tiesiomis linijomis, AB linija turi 

būti nustatyta šalia lauko krašto linijos. Tai leidžia linijoms tolygiai 

pasiskirstyti visoje darbo vietoje. 

1. Pasirinkite Orientyrų meniu/Sukurti orientyrą/Įrašyti AB liniją 

(Guideline Menu / Create Guideline / Record AB Line). 

. 

2. Pastatykite transporto priemonę juostos pradžioje ir pasirinkite 
Nustatyti tašką A (angl. Set A point) 

. 

3. Norėdami nustatyti tašką B, važiuokite reikiama juosta 

ir pasirinkite Baigti AB liniją (angl. Complete AB 

Line) . 

Rodoma galimybė suaktyvinti (pasirinkti) naują orientyrą, jei jau 

suaktyvintas kitas orientyras. Ekrane rodomas B taškas ir 

lygiagretūs orientyrai. 

Taip pat rodoma parinktis pakeisti orientyro pavadinimą. 
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Norėdami peržiūrėti visas lauko AB linijas,paspauskite      ekrano 

viršuje ir pasirinkite Linijų numeriai (angl. Line Numbers). (Tam 

reikia lauko ribos, žr. Naujos ribos nustatymas, 160 psl.) 

14.2.1. AB linijų nustatymas rankiniu būdu 

AB linijas taip pat galima nustatyti naudojant koordinates. 

1. Pasirinkite Orientyrų meniu/Sukurti orientyrą/Rankinė AB linija 

(Guideline Menu / Create Guideline / Manual AB Line                 

). 

Rodomas rankinės AB linijos ekranas. 
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2. Nustatykite tašką A vienu iš šių būdų: 

⚫ Važiuokite į norimą vietą ir pasirinkite . 

⚫ Įveskite taško A koordinates (platumą/ilgumą). 

3. Nustatykite tašką B vienu iš šių būdų: 

⚫ Važiuokite į norimą vietą ir pasirinkite . 

⚫ Įveskite taško B koordinates (platumą/ilgumą). 

⚫ Įveskite AB linijos kryptį. Programinė įranga automatiškai 

padeda tašką B, kad sukurtų norimos krypties AB liniją, 

taško A atžvilgiu. 

Pastaba: Norėdami ištrinti orientyrą, pasirinkite . 
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14.3. Identiškų kreivių orientyrų naudojimas 

Dalis laukų nėra stačiakampiai ir turi išlenktą ar neįprastos formos 

ribą. Dirbant tokiuose laukuose, identiškos kreivės gali būti 

tinkamiausias orientyrų tipas. Tai gali būti naudinga važiuojant 

palei lauko ribą ir naudojant šiuos orientyrus vėlesniems 

veiksmams. 

Identiškos kreivės leidžia operatoriui nustatyti lenktą orientyrą, 

o sistema sukuria vienodo atstumo orientyrus visame lauke, 

remiantis juostos pločiu. 

1. Pasirinkite Orientyrų meniu/Sukurti orientyrą/Įrašyti 

identišką kreivę ( Guideline Menu / Create Guideline 

/ Record Identical Curve ). 

2. Pastatykite transporto priemonę kreivės pradžioje ir 

pasirinkite Nustatyti tašką A (angl. Set A point ). 

3. Važiuokite išlenkta juosta. Žemėlapyje už transporto priemonės 

atsiranda juoda linija, rodanti įrašomą kreivę. 

Pastaba: Prireikus, orientyro įrašymą galima pristabdyti. 

4. Išlenktos juostos pabaigoje, pasirinkite Baigti identišką kreivę 

(angl. Complete Identical Curve ), kad baigtumėte kreivės 

įrašymą. 

Rodoma galimybė suaktyvinti (pasirinkti) naują orientyrą, jei jau 

 

suaktyvintas kitas orientyras. 

Rodoma parinktis pakeisti orientyro pavadinimą. 
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14.4. Apskriti orientyrai 

Dalyje laukų geriausia dirbti važiuojant apskritimo forma. Šis 

nustatymas leidžia operatoriui sukurti apskritus orientyrus. 

1. Pasirinkite Orientyrų meniu/Sukurti orientyrą/Įrašyti apskritą 

orientyrą (Guideline Menu / Create Guideline / Record  

Pivot        ) 

2. Pastatykite transporto priemonę kreivės pradžioje ir 

pasirinkite Apskrito orientyro įrašymas (angl. Start 

center pivot recording ). 

3. Važiuokite aplink lauko centrą. Rodoma sukimosi tikslumo 

juosta, rodanti orientyro kūrimo eigą. 

Sistemai pasiekus reikiamą tikslumą sukurti orientyrui, 

įrašymas automatiškai sustabdomas. Taip pat galite paspausti 

mygtuką Baigti orientyrą (angl. Complete Pivot) , kad 

sistema apskaičiuotų orientyrą pagal 

iki tol nuvažiuotą atstumą. 

Sistemai aptikus lanką, sukuriami apskriti orientyrai, 

atsižvelgiant į padargo plotį. 

Pastaba: Važiuodami pirmą kartą, nepamirškite atsižvelgti į 

transporto priemonės ir padargo apsisukimo spindulį. 

Rodoma galimybė suaktyvinti (pasirinkti) naują orientyrą, jei jau 

 

suaktyvintas kitas orientyras. 

Rodoma parinktis pakeisti orientyro pavadinimą. 
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14.5. Aprėptimi grindžiamas orientavimo režimas 

Aprėptimi grindžiamas orientavimo režimas sukuria kreivę pagal 

esamą aprėptį, neatsižvelgiant į tai, kada ta aprėptis atlikta. Tai 

patogu, jei norite važiuoti aplink kontūrą, bet nenorite kurti ir 

išsaugoti kreivės, arba jei norite tęsti vairavimą šalia tam tikros 

ankščiau atliktos aprėpties, kurios kreivė nėra išsaugota. Šis 

orientyrų metodas kartais vadinamas „laisvos formos“. 

1. Pasirinkite aprėptimi grindžiamo orientavimo režimo parinktį 

 vaizdo kontrolėje esančioje orientavimo ekrano viršuje, 

kad įjungtumėte ir išjungtumėte šį režimą. Juoda (arba balta) 

piktograma rodo, kad aprėptimi grindžiamas orientavimo 

režimas yra išjungtas, o spalvota 

piktograma  rodo, kad režimas įjungtas. Žr. Vaizdo kontrolės 
naudojimas, 122 psl.. 

Taip pat galite orientyrų meniu pasirinkti orientavimo režimo 

keitimo (angl. Cycle guidance mode) mygtuką . Įjungus 

aprėptimi grindžiamą orientavimo režimą, mygtukas tampa 

. 

Sukuriami orientyrai, kurie seka transporto priemonę. 
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14.6. Vairavimo pagal ribas naudojimas 

Ši parinktis sukuria orientyrus ribų viduje. Pagal numatytuosius 

nustatymus, orientyras yra paslenkamas pusės padargo pločio 

atstumu nuo ribos. Šį plotį galima keisti nedidelių korekcijų meniu 

(žr. Nedidelių korekcijų meniu, 220 psl.) 
 

Pastaba: Užtikrinkite, kad orientyrai būtų pakankamai 

nutolę nuo ribos, kad išvengtumėte susidūrimo su tvoromis 

ir kt. 

Transporto priemonei judant lauko centro link, sukuriama daugiau 

orientyrų. Orientyrai yra išdėstyti vieno padargo pločio atstumu. 

Norint naudoti šią parinktį, būtina riba. Žr. Naujos ribos nustatymas, 

160 psl. 

1. Užtikrinkite, kad Vairavimas pagal ribas (angl. Boundary 
Steering) yra įjungtas sąrankos meniu 
Sistema/Funkcijos/Orientavimas (System 

/ Features / Guidance ). 

2. Paspauskite ir palaikykite, kad pasirinktumėte ribą 

jutikliniame ekrane. Riba pažymima. 

3. Pasirinkite piktogramą iš iššokančio meniu. 

Taip pat galite orientyrų meniu pasirinkti orientavimo režimo 

keitimo (angl. Cycle guidance mode) mygtuką . Įjungus 

vairavimą pagal ribas, mygtuko išvaizda pasikeičia į . 
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Ši parinktis taip pat gali būti naudojama važiuoti aplink zonų ribas, 

jei Išskirtos zonos laikymas lauko kraštu (angl. Exclusion 

Headland) nustatytas į Taip (angl. Yes) (žr. Ribos keitimas, 164 

psl.) 
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14.7. Projekto linijų naudojimas 

Pastaba: Ši parinktis galima tik tada, kai įjungtas Kontroliuojamas 

kelias. Žr. Orientavimo sąranka, 47 psl. Reikia licencijos. 

Projekto linijos nekuria kelio linijų. Orientavimui arba automatiniam 

vairavimui gali būti naudojamas tik kelias, kuriuo eina projekto linija. 

Dėl GPS poslinkio gali tekti koreguoti Kontroliuojamo kelio režimu 

naudojamų linijų padėtį. Žr. GPS poslinkio kompensavimas, 222 psl. 

Projekto linijas galima sukurti pagal linijas, kuriomis anksčiau važiuota 

pasirinktos užduoties metu arba modifikuojant esamą projekto linijų 

rinkinį. Esamas projekto linijas galima modifikuoti dviem būdais: linijų 

dalijimas ir poslinkio linijų pridėjimas. 

14.7.1. Anksčiau važiuotų linijų sukūrimas 

Kuriant projekto linijas iš aprėpties, tarp taškų, kuriuose pradėta ir 

sustabdyta aprėptis, sukuriama projekto linija, kuri eina tuo pačiu 

keliu, kuriuo buvo nuvažiuota įrašant aprėptį. 

Norint sukurti anksčiau važiuotas linijas, atlikite šiuos veiksmus: 

1. Pasirinkite Orientyrų meniu/Sukurkite orientyrą/Naujos 

projekto linijos (Guideline Menu / Create Guideline 

/ New Project Lines ), tada pasirinkite „Toliau“. 

2. Pasirinkite Metodas (angl. Method), pasirinkite Sukurkite 

anksčiau važiuotas linijas (angl. Generate As-Driven 

Lines) ir patvirtinkite, tada pasirinkite „Toliau“. 

3. Pasirinkite užduotį, kurioje yra aprėptis, kurią norite naudoti 

kuriant linijas, ir pasirinkite „Toliau“. 

4. Pasirinkite Projekto linijų pavadinimas (angl. Project Lines 

Name), kad galėtumėte įvesti naują pavadinimą naujoms projekto 

linijoms, tada pasirinkite „Toliau“. 

5. Sukūrus naujas linijas, dar kartą patvirtinkite, kad baigtumėte. 

Sukūrus naujas projekto linijas, jos automatiškai įkeliamos ir yra 

paruoštos naudoti.
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14.7.2. Esamų projekto linijų dalijimas 

Parinktis „Dalinti linijas“ naudojama kuriant naują projekto linijų rinkinį, 

kuriame kiekviena pasirinkto (pradinio) projekto eilučių rinkinio linija yra 

padalijama į dvi linijas. 

Naujos linijos yra abiejose pradinės linijos pusėse ir yra atskirtos 

operatoriaus įvestu atstumu. Pradinės linijos nepridedamos prie naujo 

projekto linijų rinkinio. 

Pastaba: Dirbant su cukranendrėmis, šią parinktį galima naudoti kuriant 

linijas, kurios gali būti naudojamos vienos vagos kombainui, iš projekto 

linijų, kurios naudojamos dviejų vagų sėjamosiose. 

Atlikite šiuos veiksmus, kad sukurtumėte naują projekto linijų rinkinį, 

padalindami esamą projekto linijų rinkinį: 

1. Pasirinkite Orientyrų meniu/Sukurkite orientyrą/Naujos projekto 

linijos (Guideline Menu / Create Guideline / New Project 

Lines ), tada pasirinkite „Toliau“. 

2. Pasirinkite Metodas (angl. Method), pasirinkite Keiskite esamas 

projekto linijas (angl. Modify Existing Project Lines) ir 

patvirtinkite, tada pasirinkite „Toliau“. 

3. Pasirinkite Modifikavimo tipą (angl. Modification Type), pasirinkite 

Padalinti linijas (angl. Split Lines) ir patvirtinkite, tada pasirinkite 

„Toliau“. 

4. Pasirinkite esamą projekto linijų rinkinį, kuris naudojamas naujam 

padalintų linijų rinkiniui generuoti, ir pasirinkite „Toliau“. 
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5. Pasirinkite Failo pavadinimas (angl. File Name), kad 

galėtumėte įvesti pavadinimą naujoms projekto linijoms ir 

patvirtinkite, tada pasirinkite „Toliau“. 

6. Pasirinkite Poslinkis (angl. Offset) ir įveskite poslinkį (atstumą 

tarp kiekvienos pradinės linijos ir atitinkamų naujų padalytų 

linijų) ir patvirtinkite, tada pasirinkite „Toliau“. 
 

1 Padalintos linijos 

2 Pradinės linijos 

Sukūrus naujas projekto linijas, jos automatiškai įkeliamos ir yra 

paruoštos naudoti. 

14.7.3. Pridėkite poslinkio linijas prie esamų projekto linijų 

Naudojant poslinkio linijų pridėjimo parinktis, kiekviena pradinio 

projekto linijų rinkinio linija nukopijuojama į naują rinkinį, prie jų 

pridedamos poslinkio linijos, kad viena poslinkio linija būtų centre 

tarp kiekvienos esamos linijos. 
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Pastaba: Dirbant su cukranendrėmis, ši parinktis gali būti naudojama 

kuriant linijas, kurios gali būti naudojamos derliaus nuėmimo metu iš 

projektų linijų, kurios naudojamos dviejų vagų sėjamosios orientavimui. 

Norėdami sukurti naują projekto linijų rinkinį prie esamo projekto linijų 

rinkinio pridėdami poslinkio linijas: 

1. Pasirinkite Orientyrų meniu/Sukurkite orientyrą/Naujos 

projekto linijos (Guideline Menu / Create Guideline 

/ New Project Lines ), tada pasirinkite „Toliau“. 

2. Pasirinkite Metodas (angl. Method), pasirinkite Keiskite esamas 

projekto linijas (angl. Modify Existing Project Lines) ir 

patvirtinkite, tada pasirinkite „Toliau“. 

3. Pasirinkite Modifikavimo tipą (angl. Modification Type), 

pasirinkite Pridėti poslinkio linijas (angl. Add Offset Lines) ir 

patvirtinkite, tada pasirinkite „Toliau“. 

4. Pasirinkite esamą projekto linijų rinkinį, kuris naudojamas naujam 

poslinkio linijų rinkiniui generuoti, ir pasirinkite „Toliau“. 

5. Pasirinkite Failo pavadinimas (angl. File Name), kad galėtumėte 

įvesti pavadinimą naujoms poslinkio projekto linijoms ir 

patvirtinkite, tada pasirinkite „Toliau“. 

6. Pasirinkite Tarpas tarp eilių (angl. Row Spacing) ir įveskite 

tarpų dydį, naudotą pradinėms linijoms. Patvirtinkite ir pasirinkite 

„Toliau“, kad galėtumėte pradėti kurti naujas linijas. 
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1 Poslinkio linija 

2 Pradinės linijos 

Sukūrus naujas projekto linijas, jos automatiškai įkeliamos ir yra 

paruoštos naudoti. 

Pastaba: Šis veiksmas gali užtrukti kelias minutes, jei laukas 

yra didelis (1 000 ar daugiau linijų). 
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14.8. Esamos orientyrų grupės pasirinkimas 

Kai laukuose sukuriami orientyrai, jie išsaugomi ir yra pasiekiami 

vėliau atliekant užduotis lauke. 

1. Iš orientyrų meniu (angl. Guidelines Menu ), pasirinkite 

Pasirinkti orientyrų grupę (angl. Select Guideline Group ). 

Pateikiamos esamos dabartinio lauko orientyrų grupės. 

2. Pasirinkite reikiamą orientyrų grupę ir patvirtinkite. 
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14.9. Esamų orientyrų įkėlimas 

Orientyrai gali būti importuojami per TAP arba per USB iš kitų ekranų 

arba iš vektorinių formos failų arba kopijuojamos į esamą grupę. 

Pastaba: Norint importuoti orientyrų grupę iš kito ekrano, būtina 

naudoti  inventoriaus tvarkyklę (žr. 234 psl.) 

14.9.1. Orientyrų įkėlimas iš USB 

Ši funkcija gali būti naudojama importuojant vieną ar daugiau 

orientyrų arba vektorinių formos failų į šiuo metu aktyvią grupę. 

Pastaba: Orientyrai, eksportuojami iš Horizon ekrano, naudojant 

senesnę nei 5 versiją, turi būti saugomi visoje kliento/ūkio/lauko 

struktūroje, kad būtų tinkamai importuojami. 

1. Užtikrinkite, kad į ekraną įdėtas USB su reikiamais orientyrais. 

2. Iš orientyrų meniu (angl. Guidelines Menu , pasirinkite 
Importuoti esamą orientyrą (angl. Import Existing Guideline). 

            Rodomas esamo orientyro įterpimo vedlys. 

3. Pasirinkite „Toliau“, tada pasirinkite Importuoti orientyrą (angl. 
Import Guideline) iš išskleidžiamojo meniu. 

4. Užtikrinkite, kad pasirinkta USB piktograma  ekrano apačioje. 

5. Eikite į USB vietą, kurioje saugomi orientyrai arba 

vektorinis formos failas. 

6. Pažymėkite reikiamus failus ir pasirinkite „Toliau“. Orientyrai 

importuojami į esamą grupę ir yra susiejami su esamu lauku. 

14.9.2. Orientyrų įkėlimas iš TAP 

1. Užtikrinkite, kad ekranas prijungtas prie TAP. 

2. Iš orientyrų meniu (angl. Guidelines Menu , pasirinkite 
Importuoti esamą orientyrą (angl. Import Existing Guideline). 

Rodomas esamo orientyro įterpimo vedlys. 
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3. Pasirinkite „Toliau“, tada pasirinkite Importuoti orientyrą (angl. 
Import Guideline) iš išskleidžiamojo meniu. 

4. Ekrano apačioje pasirinkite TAP piktogramą . 

5. Pažymėkite reikiamus failus ir pasirinkite „Toliau“. Orientyrai 

importuojami į esamą grupę ir yra susiejami su esamu lauku. 

14.9.3. Orientyrų kopijavimas 

Atnaujinant iš Horizon 4.04 ar ankstesnės versijos į Horizon 5.0, 

kiekvienas orientyras importuojamas kaip atskira grupė, kurioje yra 

viena linija. Prireikus, linijas galima sujungti į vieną grupę, 

pasirinkus vieną liniją ir nukopijavus kitas linijas į tą grupę. 

Orientyrų kopijavimo funkcija yra naudinga sujungiant grupę, 

kurioje yra viena linija, su grupe, kurioje yra kelios linijos. 

1. Iš orientyrų meniu (angl. Guidelines Menu , pasirinkite 
Importuoti esamą orientyrą (angl. Import Existing Guideline). 

. Rodomas esamo orientyro įterpimo vedlys. 

2. Pasirinkite „Toliau“, tada pasirinkite Kopijuoti esamą 

orientyrą (angl. Copy Existing Guideline) iš išskleidžiamojo 

meniu. 

3. Pasirinkite lauką, kuriame yra reikiama orientyrų grupė, 

pasirinkite reikiamą grupę, tada pasirinkite „Toliau“. 

Orientyrai įkeliami į esamą grupę ir yra susiejami su esamu lauku. 
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14.10. Važiavimui skirtų juostų nustatymas 

Horizon programinė įranga gali rodyti važiavimui skirtų juostų 

vizualizavimą, kai naudojamos AB linijos arba identiškos kreivės 

orientyrai. Važiavimui skirtos juostos rodo, kur važiuos kitos 

žemės ūkio technikos ratai, tose vietose neturėtų būti sėjama. 

Pastaba: Važiavimui skirtos juostos yra vaizdinis 

indikatorius, jos nekontroliuoja padargų eksploatavimo. 

Prieš nustatant važiavimui skirtas linijas, reikia nustatyti ribą, žr. 

Naujos ribos nustatymas, 160 psl. 

Taip pat turi būti aktyvus orientyras, žr. Orientyrų meniu, 180 psl. 

Jis rodomas raudona spalva. 

1. Užtikrinkite, kad važiavimui skirtos juostos yra įjungtos 

sąrankos meniu Sistema/Funkcijos/Orientavimas (angl. 

System / Features / Guidance . 

2. Pasirinkite Orientyrų meniu/Konfigūruoti važiavimui skirtas 

juostas (angl. Guidelines Menu / Configure Tramlines ). 
 

⚫ Tarpai: Atstumas tarp važiavimui skirtų juostų. Paprastai 

tarpai būna purkštuvo pločio. 



14.10. Važiavimui skirtų juostų 
nustatymas 

200 

 

 

 

 

 

⚫ Vėžių plotis: Atstumas tarp transporto priemonės ratų išorinių 

kraštų. 

⚫ Pirma juosta: Juosta, kurioje pradedamas sėjimas. Iš šios 

vietos apskaičiuojamas lauko kraštas, rodomas kaip šviesiai 

mėlyna linija. Pagal numatytuosius nustatymus ši linija rodoma 

pusės padargo pločio atstumu nuo pirmos juostos. Tai galima 

pakeisti pridedant papildomą poslinkį (žr. toliau) 

⚫ Poslinkis: Bet koks papildomas poslinkis. Pavyzdžiui, jei pirmą 

kartą nesėjamas visas laukas. 

⚫ Automatinė konfigūracija : Parenka pirmąją juostą pagal 

dabartinę padėtį ir nustato poslinkį į 0. Lauko kraštas 

nustatomas per pusę dabartinio padargo pločio nuo esamo 

aktyvaus orientyro. 6 m pločio padargui tai būtų 3 m nuo 

aktyvaus orientyro. Sistema automatiškai nustato, kurioje 

padargo pusėje yra lauko riba, ir atitinkamai nustato šviesiai 

mėlyną krašto liniją. Pirma juosta (angl. First Swath) ir 

Poslinkis (angl. Offset) gali būti keičiami rankiniu būdu. 

Pavyzdžiui, jei važiavimui skirtų juostų tarpai yra dabartinio padargo 

kartotinis skaičius (pvz. 6 m sėjamoji ir 18 m juostos), o pirmoji 

važiavimo juosta yra lauko pakraštyje, konfigūracija turi būti Pirmoji 

juosta (angl. First Swath) ties 0, o Poslinkis (angl. Offset) – 0. 
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Važiavimui skirtos juostos rodomos violetine spalva ir rodomas 

įspėjamasis signalas, pranešantis naudotojui, kad važiuojama 

važiavimui skirtomis juostomis. Važiavimui skirtų juostų įspėjamasis 

signalas rodomas, jei transporto priemonė važiuoja tokiomis 

juostomis. 

Važiavimui skirtos juostos gali būti rodomos / slepiamos naudojantis 

parinktimi žemėlapio sluoksniuose . Žr. Pasirinkite matomus 
žemėlapio sluoksnius, 124 psl. 

Konfigūruojant važiavimui skirtas juostas sukuriama nauja 

orientyrų grupė, pridedant „Tramline“ prie dabartinio orientavimo 

modelio pavadinimo. Šios juostos gali būti eksportuojamos, 

naudojantis Inventoriaus tvarkykle (juostas galite rasti orientyrų 

grupių kategorijoje), norint naudoti su kitomis transporto 

priemonėmis. Žr. Inventoriaus tvarkyklė, 234 psl. Pastaba: 

Importuotos važiavimui skirtos juostos negali būti 

perkonfigūruotos
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14.11. Konfigūruokite posūkius lauko krašte 

Ši parinktis suteikia galimybę automatiškai atlikti posūkius lauko 

kraštuose naudojant AB linijas arba identiškus kreivių orientyrus. 

Galimi įvairūs aprėpties modeliai. 

Norint automatiškai atlikti posūkius lauko krašte, turi būti įjungtas 

automatinis vairavimas. Žr. Automatinis vairavimas, 210 psl. 

Pastaba: Norint naudoti šią parinktį, turi būti nustatyta riba (žr. 

Naujos ribos nustatymas, 160 psl.) ir turi būti sukonfigūruotas 

lauko kraštas (žr. Darbinio lauko krašto nustatymas, 166 psl.) 

1. Užtikrinkite, kad Apsisukimai lauko krašte (angl. Headland 
Turns) yra įjungti sąrankos meniu 

Sistema/Funkcijos/Orientavimas (System        /Features / 

Guidance ). 

2. Pasirinkite Orientyrų meniu/Apsisukimų lauko krašte 

konfigūravimas (angl. Guidelines Menu / Configure 

Headland Turns ). 

Pastaba: Šiame ekrane įvesti nustatymai išsaugomi atskirai kiekvienam 
padargui. 

Patarimas: Rodant apsisukimo lauko krašte konfigūravimo ekraną, 

ribos viduje rodoma šviesiai mėlyna linija, rodanti, vietą, kur 

planuojama atlikti apsisukimą. Transporto priemone važiuokite į vietą, 

esančią netoli lauko krašto, kad galėtumėte matyti posūkio formą ir 

padėtį nustatymų reguliavimo metu. 
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14.11.1. Posūkio spindulys 

⚫ Posūkio spindulys: Posūkio, kurį gali saugiai atlikti sujungta 

transporto priemonė ir padargas, spindulys. 

ĮSPĖJIMAS: Turi būti nustatytas pakankamai didelis 

posūkio spindulys, kad transporto priemonė ir padargas 

galėtų priekabai nepradedant važiuoti kreičiau, nei 

traukiančioji transporto priemonė. 

Patarimas: Pradėkite nuo posūkio spindulio, nustatyto iki pusės 

padargo pločio, taip sudaroma sklandi kreivė nuo vienos linijos iki 

kitos (nebent praleidžiate juostas). Kai būsite patenkinti posūkio 

atlikimo būdu, galite pabandyti reguliuoti posūkio spindulį, kad 

pritaikytumėte posūkį pagal jūsų poreikius. Esant mažesniam 

posūkio spinduliui, transporto priemonė pasuka gale, kad laikytųsi 

ribos, prieš pasukdama atgal į kitą liniją. Jei posūkio spindulys yra 

didesnis nei pusė padargo pločio, atliekamas rakto skylutės 
formos posūkis. 

Esant mažam posūkio spinduliui, atliekamas stačiakampio formos 

posūkis su užapvalintais kampais. 
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Pusės padargo pločio posūkio spindulys užtikrina sklandų, apskritos 
formos posūkį. 

 

Esant didesniam posūkio spinduliui, sudaroma rakto skylutės formos 
kreivė. 

 

Pastaba: Siekiant užtikrinti, kad padargas būtų tiesiai ant linijos 

išvažiuojant iš lauko krašto (grįžtant į lauką), kreivės forma gali būti 

tokia, kad transporto priemonės pradinis judėjimas būtų toli nuo 

kitos linijos arba artėjant prie kitos linijos transporto priemonė gali 

kirsti liniją. Tai daroma sąmoningai ir padeda užtikrinti, kad 

padargas į liniją įvažiuotų teisingai, nepalikdamas tarpų. Žr. 

paveikslėlį. 
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14.11.2. Posūkio į kitą liniją atlikimo vieta 

⚫ Posūkio į kitą liniją atlikimo vieta: Keičia vietą, kurioje 

atliekamas posūkis tarp lauko krašto ir ribos. (Ši vieta 

pažymima šviesiai mėlyna linija.) Kairėje nuo šliaužiklio 

vaizduojama riba, o dešinėje - lauko krašto plotis (angl. 

Headland Width) (žr. Darbinio lauko krašto nustatymas, 166 

psl.) 

⚫    : Atstumas nuo ribos, ties kuria atliekamas posūkis, kad 

posūkių metu padargas neatsitrenktų į tvorą. Riba matuojama 

nuo transporto priemonės centro iki ribos. Šiame laukelyje 

rodoma posūkio į kitą liniją atlikimo vietos (angl. Turn line 

location) slankiklio padėtis arba jis gali būti naudojamas įvesti 

konkretų atstumą. 

Pastaba: Jei padargo geometrijoje yra įvestas poslinkis nuo 

centro, tai gali perkelti padėtį, nuo kurios matuojamas 

kraštas. Žr. Padargo geometrijos nustatymas, 107 psl. 

⚫ : Padidinkite ribos dydį puse mašinos pločio. Šis skaičius 

pridedamas prie ankstesniame laukelyje rodomo skaičiaus. 

Patarimas: Pradėkite nuo posūkio vietos, nustatytos pagal 

padargo plotį, kad užtikrintumėte pakankamą atstumą nuo ribos. 
Kai būsite patenkinti tuo, kaip atliekamas posūkis, galite sumažinti 

posūkio vietą, kad ji būtų arčiau ribos ir atitiktų jūsų poreikius. 
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14.11.3. Modelis 

⚫ Modelis: Atidaro modelių ekraną: 
 

Šis ekranas naudojamas norint apibrėžti modelį, kurį transporto 

priemonė naudoja važiuodama per lauką. 

⚫ Eilių praleidimas: Praleisti vieną ar daugiau eilių kiekvieno 
posūkio metu 

⚫ Juostos eiga: Darbo eiga keičiasi didėjant arba mažėjant 

orientyruose nurodytam juostų skaičiui. Norint peržiūrėti visus 

orientyrų, esančių lauke, numerius (jei naudojamos AB linijos), 

pasirinkite   ekrano viršuje ir pasirinkite  Linijų numeriai 

(angl. Line Numbers). 

14.11.4. Pasirinkite modelį 

Besikeičiančios krypties 

Transporto priemonė viena eile važiuoja aukštyn, o kita – žemyn. 

Praleisti eiles galima, jei padargas yra per didelis, kad būtų 

galima pasukti į šalia esančią eilę. 
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Praleista 0 eilių 
 

Praleista 1 eilė 
 

Užpildymas 

Transporto priemonė praleidžia eilę ir vėliau grįžta atgal, kad 

užpildytų praleistą eilę. Norėdami užbaigti modelį, galite praleisti 

daugiau nei nustatytas eilių skaičius. 

Praleista 1 eilė 
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Praleistos 2 eilės 
 

Užpildymas viena kryptimi 

Transporto priemonė sukasi tik ta pačia kryptimi (į kairę arba į 

dešinę) kiekvienos eilės pabaigoje. Norėdami užbaigti modelį, galite 

praleisti daugiau nei nustatytas eilių skaičius. 

Praleista 1 eilė 
 

Praleistos 3 eilės 
 

14.11.5. Posūkio lauko krašte įspėjamasis signalas 

Transporto priemonei artėjant prie lauko krašto, rodomas 

signalas. Leidžiama redaguoti arba atšaukti posūkį.
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Konfigūruokite posūkio lauko krašte įspėjamąjį signalą 

1. Sąrankos meniu pasirinkite Sistema/Įspėjamieji 

signalai/Bendrieji/Posūkiai lauko krašte (System / Alarms

/ General / Headland Turns) kad sukonfigūruotumėte 
posūkio lauko krašte įspėjamąjį signalą. 

⚫ Atstumas iki lauko krašto: Atstumas nuo lauko krašto, kurį 

pasiekus rodomas signalas. 

⚫ Posūkių parinktys: Nustato, ar pagal numatytuosius nustatymus 

posūkių lauko krašte parinktys yra rodomas įspėjamajame 

signale. 

Keiskite posūkius lauko krašte, naudodami įspėjamąjį signalą  

Įspėjamųjų signalų ekranas gali būti naudojamas norint pakeisti 

posūkio kryptį, pakeisti praleidžiamų eilių skaičių arba atšaukti posūkį. 

Paspaudus signalą, sutinkama atlikti apsisukimą. 

Pastaba: Šį įspėjimą galima rodyti rankiniu būdu, naudojant 

mygtuką orientavimo ekrano viršuje. Rodomas mygtukas keičiasi 

tarp „posūkis neatliekamas“ , „posūkis į kairę“ ir „posūkis 

į dešinę“ , kad būtų rodomas kitas veiksmas. 
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15 skyrius – Automatinis vairavimas 
 

Vairavimo parinkčių meniu operatorius gali nustatyti automatinio 

vairavimo parinktis. Norint naudoti šią funkciją, ji turi būti įjungta. Jei 

funkcija neįjungta, žr. Orientavimo sąranka, 47 psl., kad įjungtumėte 

automatinį vairavimą. 

Norėdami kalibruoti vairavimą, žr. Vairavimo kalibravimas, 140 psl. 

15.1. Automatinio vairavimo būsena 

Automatinio vairavimo būsena leidžia operatoriui peržiūrėti 

automatiniam vairavimui būtinų sąlygų būseną. Raudona spalva rodo, 

kad sąlygos nėra įvykdytos, todėl automatinis vairavimas nėra 

paruoštas naudojimui. 

1. Norėdami peržiūrėti automatinio vairavimo būseną, pasirinkite 

Vairavimo parinkčių meniu/Automatinio vairavimo būsena 

(angl. Steering Options Menu / Auto Steer Status ). 

Rodomas vairavimo būsenos ekranas. 

Žalia spalva rodo, kad funkcija paruošta naudojimui. Raudona spalva 

rodo, kad funkcija neparuošta. Vairavimo įspėjamieji signalai gali būti 

rodomi pasirinkus vairavimo įspėjamųjų signalų mygtuką apatiniame 

kairiajame ekrano kampe. 

2. Pasirinkite , kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną ir baigtumėte 

būtinų veiksmų atlikimą (spręskite problemas pradėdami tomis, kurios 

yra rodomos ekrano viršuje 
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ir baigdami ekrano apačioje.) 

15.1.1. Automatinio vairavimo nesklandumų šalinimas 
 

Klaidos Veiksmai Puslapis 

 

 
 

 

Automatinio vairavimo įjungimas rodomas raudona 

spalva. Automatinis vairavimas neįsijungia. 

Pasirinkite Automatinio vairavimo įjungimą, kad 

atidarytumėte vairavimo būsenos skydelį. 

Raudona spalva skydelyje rodo, kad funkcija 

neveikia tinkamai. 

 

Imtuvo aparatinė įranga 

rodoma raudona spalva 

Ar imtuvas tinkamai prijungtas, saugiai pritvirtintas ir 

įjungtas? 

 

Diferencinė korekcija 

rodoma raudona spalva 

Patikrinkite, ar sąranka ekrane atitinka korekcijos 

šaltinio reikalavimus. 

57 
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Klaidos Veiksmai Puslapis 

Padėties tikslumas 

rodomas raudona spalva 

Palaukite, kad įvyktų konvergencija. Kokios 

spalvos yra palydovo piktograma prietaisų 

skydelyje? Kiek palydovų 

yra rodomi prie piktogramos? Reikalingi 

bent keturi pasiekiami palydovai. 

Ar korekcijos šaltinis teisingas? Jei ne, pasirinkite 

tinkamą korekcijos šaltinį. 

Ar esate atviroje erdvėje, toli nuo elektros 

perdavimo linijų? Važiuokite į atvirą erdvę ir 

skirkite laiko įvykti konvergencijai. 

Jei naudojate prenumeratą, patvirtinkite dabartinę 

prenumeratą. Patvirtinkite, kad nustatytas teisingas 

dažnis. 

57 

Vairavimo valdiklis 

rodomas raudona spalva 

Patikrinkite, ar valdiklis prijungtas ir įjungtas. 

Patvirtinkite, kad sąrankos metu pasirinktas tinkamas 

vairavimo valdiklis. 

Jei naudojate AES, įjunkite AES, tada pasukite 

vairą ¼ apsisukimo, kad įjungtumėte 

vairavimą. 

98 

Transporto priemonės 

geometrija rodoma 

raudona spalva 

Grįžkite į Transporto priemonės geometrijos 

nustatymą ir teisingai nustatykite matmenis arba iš 

naujo pasirinkite transporto priemonės profilį. 

96 

Transporto profilis rodomas 

raudona spalva 

Peržiūrėkite pasirinktą transporto priemonę ir jos 

geometriją. 

93 - 96 
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Klaidos Veiksmai Puslapis 

Vairavimo kalibravimas 

rodomas raudona spalva 

Patvirtinkite, kad atliktas šios transporto priemonės 

kalibravimas. Važiuokite į atvirą erdvę nuo elektros 

linijų ir kliūčių, paleiskite iš naujo ir pakartokite 

kalibravimą. 

141 -144 

Blokavimas Vairavimo sistema veikia transportavimo režimu 

(pvz., važiuojant greitkeliu), todėl vairavimo 

negalima įjungti netyčia. 

Ši klaida taip pat gali kilti, jei įvyko rato kampo jutiklio 

gedimas arba vairo valdiklis pranešė apie klaidą šiuo 

pranešimu. 

 

Galima kelio linija rodoma 

raudona spalva 

Važiuokite arčiau kelio linijos (orientyro). 

Patvirtinkite, kad orientyras sukurtas ir pasirinktas. 

183 - 187 

Sinchronizuota 

kelio linija 

Kelio linijos (orientyro) nepavyko įkelti sėkmingai. 

Patvirtinkite ryšį su imtuvu ir iš naujo įkelkite kelio 

liniją. Atkreipkite dėmesį, kad kelio linijos įkėlimas į 

imtuvą gali užtrukti, ypač esant didelėms kreivėms. 

 

Draudžiamas 

eksploatavima

s 

Atliekant tam tikrus veiksmus negalima įjungti 

vairavimo. Tokių veiksmų pavyzdžiai; vairavimo 

kalibravimas, GPS nustatymų keitimas, užduoties 

eksportavimas. 

 

Operatoriaus buvimas Vairavimo sistema išsijungia, jei vairuotojas išlipa 

iš vairuotojo sėdynės. 
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Klaidos Veiksmai Puslapis 

Vairas Atleiskite vairą ir pamėginkite dar kartą.  

Greitis rodomas raudona 

spalva 

Nustatykite greitį nuo 1 iki 25 km/h Reikiamas greitis 

gali skirtis priklausomai nuo transporto priemonės. 

 

Nukrypimo nuo kelio klaida 

rodoma raudona spalva 

Prieš įjungdami automatinį vairavimą, važiuokite 

arčiau orientyro. 

 

Krypties klaida rodoma 

raudona spalva 

Patikrinkite transporto priemonės artėjimo prie 

orientyro kampą arba sumažinkite greitį. 
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15.2. Automatinio vairavimo derinimas 

Svarbu suderinti automatinį vairavimą taip, kad jis atitiktų 

sąlygas, užduoties tipą ir transporto priemonės/padargo tipą. 

1. Pasirinkite Vairavimo parinkčių meniu/Automatinio vairavimo 

derinimo parametrai (Steering Options Menu / Auto Steer 
Tuning Parameters) 

 

1 Agresyvumas nustato, kaip intensyviai vairavimo 

mechanizmas bando laikytis orientyro. Nustatykite taip, kad 

atitiktų užduočiai reikalingą tikslumą. 

2 Artėjimo agresyvumas nustato, kaip intensyviai vairavimo 

mechanizmas bando artėti prie orientyro. Nustačius per 

aukštą agresyvumą, transporto priemonė gali staigiai 

pasisukti. Nustatykite atsižvelgdami į užduočiai reikalingą 

tikslumą ir įrangos naudotojų saugumą. 

3 Maksimalus vairavimo kampas riboja posūkio kampą, kad jis 

neviršytų saugių transporto priemonės galimybių. Nustatykite 

lygį, kuris yra saugus transporto priemonei ir bet kokiam 

velkamam padargui. 
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4 Maksimalus vairo sukimo greitis riboja, kiek laipsnių per 

sekundę gali būti pasukami ratai. Mažesnės vertės sumažina 

problemas, tokias kaip per greitas sijų sukimasis savaeigių 

sijų purkštuvuose arba per didelis kabinos judėjimas 

traktoriuose su priekaba. 

5 Išlyginimo spindulys išlenktoms kelio linijoms nustato, kaip 

griežtai arba laisvai automatinis vairavimas laikosi išlenktų 

kelio linijų. Nustatykite tinkamą lygį. Nustačius mažesnes 

vertes, išlenktos kelio linijos sekamos griežčiau. 

AES 

Atkreipkite dėmesį, kad jei AES yra pasirinktas sąrankos ekrane 

Transporto priemonė/Vairavimas/VALDIKLIS (Vehicle / Steering / 

CONTROLLER), šiame ekrane pridedamos dar trys parinktys: 

⚫ AES jautrumo derinimas: Reguliuoja vairavimo 

sistemos reakciją, kai laikomasi orientyrų. 

⚫ AES nejautrumo zonos derinimas: Reguliuoja atstumą, 

kurį AES turi nuvažiuoti, kol ratai sureaguoja. 

⚫ AES išjungimo riba: Reguliuoja pastangų kiekį, reikalingą 

atjungti vairui.
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15.3. Automatinio vairavimo įjungimas 

Norint naudoti automatinį vairavimą, operatorius turi: 

⚫ Turėti nustatytus orientyrus (180 psl.) 

⚫ Įjungti automatinį vairavimą ekrane (47 psl.) 

⚫ Atlikti automatinio vairavimo kalibravimą (140 psl.) 

⚫ Patvirtinti, kad visi vairavimo būsenos elementai yra rodomi žalia 
spalva  (210 psl.) 

⚫ Nustatykite automatinio vairavimo derinimą taip, kad jis atitiktų 

užduotį ir transporto priemonės tipą  (215 psl.) 

⚫ Pastatyti transporto priemonę norimame pradiniame taške. 

1. Keisti mastelį ir sureguliuoti žemėlapio vaizdą taip, kad transporto 

priemonė atsidurtų ekrano centre ir būtų tinkamo dydžio 

žiūrėjimui (jei įjungtas žemėlapio slinkimas, žr. Žemėlapio 

parinkčių nustatymas, 33 psl.) 

Pastaba: Jei reikia naudoti išorinį automatinio vairavimo įjungimo 

jungiklį, jį reikia įjungti transporto priemonės sąrankos metu. Žr. 

Vairavimo valdiklio nustatymas, 98 psl. Jei naudojate AES, įjunkite 

AES ir pasukite vairą ketvirtadaliu apsisukimo, kad įjungtumėte 

automatinį vairavimą. 

2. Įsitikinkite, kad automatinio vairavimo įjungimas rodomas balta 

spalva. Tai nurodo, kad automatinis vairavimas yra paruoštas 

naudojimui. 

   Automatinis vairavimas yra paruoštas naudoti. 
PasirinkiteAutomatinio vairavimo įjungimas, kad pradėtumėte 
naudojimą. 

Automatinis vairavimas įjungtas ir aktyvus. Pasirinkite 

Automatinio vairavimo įjungimas, kad grįžtumėte į rankinio 

valdymo režimą. Atkreipkite dėmesį, kad mygtukas gali trumpai 

mirksėti mėlyna spalva, prieš tapdamas žalios spalvos. 

Automatinio vairavimo negalima įjungti. Pasirinkite Automatinio 

vairavimo įjungimas arba grįžkite į Vairavimo parinkčių meniu, 

kad patikrintumėte Vairavimo būseną, kur rodomos galimos 

priežastys. 
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Automatinis vairavimas mirksi „Atidėto paleidimo“ režime. 

Jei automatinis vairavimas rodomas raudonai, o vienintelė 

sąlyga, vairavimo būsenoje rodoma raudonai, yra lengvai 

išsprendžiama (pvz., greitis), operatorius gali du kartus 

pasirinkti Automatinio vairavimo įjungimą (angl. Auto 

Steer Engage) (dukart spustelėti), tada mirksėjimas geltona 

spalva parodo, kad automatinis vairavimas įsijungs, jei 

sąlygos bus išpildytos per 15 sekundžių. Neišpildžius sąlygų 

per 15 sekundžių, funkcija vėl rodoma raudona spalva. 

3. Ištaisykite visas problemas, kurios rodomos raudonai vairo 

būsenos skydelyje (išspręskite problemas, pradėdami nuo 

rodomų ekrano viršuje ir baigdami rodomomis ekrano 

apačioje). Kai Automatinio vairavimo įjungimas (angl. Auto 

Steer Engage) rodomas balta spalva, automatinis vairavimas 

yra paruoštas įjungti. 

Daugiau informacijos apie Vairavimo būsenos klaidas 

galite rasti Automatinio vairavimo nesklandumų 

šalinimas, 211 psl. 

4. Važiuokite lėtai, kad atitiktumėte orientyrą, nukreiptą norima 
kryptimi. 

5. Pasirinkite Automatinio vairavimo įjungimas (angl. Auto 

Steer Engage). Parinktis taps žalios spalvos. Transporto 

priemonė nukreipiama link artimiausio orientyro. 

6. Jei transporto priemonė pernelyg agresyviai pakrypsta link 

orientyro, sustokite, išjunkite automatinį vairavimą ir 

sureguliuokite automatinio vairavimo derinimo parametrus 

vairavimo parinkčių meniu. 
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15.4. Automatinio vairavimo išjungimas 

Automatinis vairavimas automatiškai išsijungia, kai būtinos sąlygos  

(rodomos Vairavimo būsenos (angl. Steering status) ekrane) 

nebėra tenkinamos. 

Norint išjungti automatinį vairavimą: 

⚫ Pasukite vairą keliais laipsniais ARBA 

⚫ Pasirinkite Automatinio vairavimo įjungimas (angl. Auto Steer 
Engage) mygtuką ekrane, kad išjungtumėte ARBA 

⚫ Jei naudojate išorinį vairo jungiklį, išjunkite automatinį vairavimą 
jungikliu. 

ĮSPĖJIMAS: Prieš išlipdami iš transporto priemonės, 

išjunkite automatinį vairavimą, išjunkite vairo jungiklį ir 

ištraukite raktelį. 

Pastaba: Vaizdinis ir garsinis įspėjamasis signalas rodomas ir 

girdimas, kai automatinis vairavimas įjungiamas arba 

išjungiamas. Garsas gali būti reguliuojamas. Žr. Įspėjamųjų 

signalų nustatymas, 68 psl. 
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16 skyrius – Nedidelių korekcijų meniu 

Nedidelių korekcijų meniu galima šiek tiek pakoreguoti nustatytus 

orientyrus. Tai naudinga pritaikant orientyrus prie besikeičiančių sąlygų 

arba grįžus dirbti į lauką kitą sezoną. 

Galima atlikti įvairias nedideles orientyrų korekcijas. 

Nedideles korekcijas galima atlikti AB linijoms, apskritiems orientyrams 
ir identiškomis kreivėms. 

16.1. Nedidelių korekcijų parinkčių naudojimas 

1. Pasirinkite Nedidelių korekcijų meniu/Žiūrėti nedidelių korekcijų 

parinktis (Nudge Menu / Open Nudge Options ). 

2. Norint nustatyti, kiek linija yra pajudinama atlikus nedidelę korekciją, 
pasirinkite NEDIDELĖS KOREKCIJOS POSLINKIS (angl. NUDGE 
OFFSET). 

 

3. Įveskite reikimą NEDIDELĖS KOREKCIJOS POSLINKĮ (angl. 
NUDGE OFFSET). 

4. Norėdami atlikti orientyrų korekcijas, naudokite „Koreguoti į kairę“ 

arba „Koreguoti į dešinę“ parinktis Nedidelių korekcijų parinkčių 

meniu ekrane arba nedidelių korekcijų meniu. 

5. KOREKCIJŲ ATSTUMAS (angl. TOTAL NUDGE) apskaičiuoja 

bendrą korekcijų atstumą. Pasirinkite šią parinktį, norėdami nustatyti 

bendrą nedidelės korekcijos poslinkį, arba atstatykite šią vertę į 0. 

6. Pasirinkite Išsaugoti koreguotų orientyrų grupę (angl. Save 

Nudged Guideline Group ), kad išsaugotumėte naujas orientyrų 

padėtis. 
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Išsaugomos visų grupėje esančių koreguotų orientyrų naujos padėtys. 

Nekoreguotos linijos lieka pradinėje padėtyje. 

Pastaba: Jei orientyras yra koreguotas ir išsaugotas, įjungus ekraną, 

rodomas įspėjimas. 

Nedidelis koregavimas link transporto priemonės padėties 

Norėdami suderinti orientyrus su esama transporto priemonės 
padėtimi: 

1.  Pasirinkite Koreguokite orientyrą link transporto priemonės 

padėties . 

Pastaba: Koreguojant kreivę arba centrinį posūkio tašką, kreivės dydis 

(arba sukimosi spindulys) pasikeičia. 
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16.2. GPS poslinkio kompensavimas 

Laikui bėgant gali atsirasti GPS poslinkis (naudojant žemo tikslumo 

korekcijos šaltinius). Operatorius grįžtant į lauką, gali šiek tiek 

pasikeisti pranešta transporto priemonės padėtis, atsižvelgiant į 

fiksuotus objektus, tokius kaip lauko riba ar orientyrai. Dažniausiai tai 

lemia palydovų sistemos pokyčiai. 

Kiti veiksniai, pvz., prieigos prie atviro dangaus nebuvimas (dirbant 

šalia medžių ar kitų kliūčių) ir palydovo duomenų klaidos, taip pat gali 

sukelti poslinkį. 

Pastaba: Taip pat galima pakeisti transporto priemonės padėtį į 

pasirinktą pažymėtiną vietą, žr. Darbas su pažymėtinomis 

vietomis, 159 psl. 

Norėdami kompensuoti GPS poslinkį: 

1. Pasirinkite Nedidelių korekcijų meniu/GPS poslinkio 

kompensavimas (angl. Nudge Menu / GPS Drift 

Compensation ). 
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Kompensavimo dydį galima pasirinkti: 

Įvedant teigiamą arba neigiamą vertę laukelyje ŠIAURĖ (angl. NORTH) 

ir (arba) RYTAI (angl. EAST) ir patvirtinant. 

Arba 

Įvedant reikiamą reikšmę į laukelį GPS POSLINKIO ŽINGSNIS (angl. 

GPS DRIFT INCREMENT) ir pasirenkant reikiamos krypties mygtuką, 

kol pasiekiamas reikiamas kompensacijos dydis. 

2. Norėdami pašalinti pasirinktą GPS poslinkio kompensavimą, 

pasirinkite GPS poslinkio perskaičiavimas iš naujo (angl. Reset 

GPS drift ). 

16.2.1. Teisingas GPS poslinkio kompensavimas 

Koreguojant GPS poslinkį, transporto priemonė žemėlapyje perkeliama 

kitų žemėlapyje esančių objektų atžvilgiu (pavyzdžiui, lauko ribos, 

orientyrų, pažymėtinų vietų ir bet kokios ankstesnės aprėpties). 

Paprasčiausias būdas 

Pamatyti tai žemėlapyje yra vaizdo perjungimas į režimą „Šiaurė viršuje“ 

(angl. North Up) ir žemėlapį nustatyti taip, kad transporto priemonė 

būtų matoma šalia GPS poslinkio parinkčių lango. 

Norėdami teisingai kompensuoti GPS poslinkį: 

1. Nuvažiuokite transporto priemone į identifikuojamą vietą lauke (pvz., 

šalia vartų, lauko kampo arba praėjusių metų ratų vėžėse). 

2. Naudokite GPS poslinkio parinkčių langą, kad nustatytumėte 

transporto priemonės padėtį žemėlapyje šių fiksuotų vietų atžvilgiu. 

Norėdami tai padaryti tiksliau ir greičiau, galite nustatyti pažymėtiną 

vietą pažymėtoje lauko vietoje. Tada kiekvieną kartą grįžus į lauką, 

pastatykite transporto priemonę toje pažymėtoje vietoje, suraskite vietą 

žemėlapyje ir ją pasirinkite. Taip atidaromas langas, kuriame yra 

parinktis 

„GPS poslinkio korekcija“ (angl. GPS Drift Correction ). Pasirinkus 

šią parinktį, transporto priemonė perkeliama į pažymėtinos vietos padėtį. 
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Pritaikyta GPS poslinkio kompensacija įsimenama paleidžiant 

ekraną iš naujo. Pasikeitus sąlygoms ši kompensacija gali nebebūti 

tiksli. Netrukus po sistemos paleidimo parodomas įspėjamasis 

signalas, kuris informuoja operatorių, kad veikia GPS poslinkio 

kompensavimas. Operatorius turi nuspręsti, ar nori toliau naudoti šį 

kompensavimo koeficientą, jį ištrinti ar dar kartą atlikti GPS 

poslinkio kompensavimo procedūrą, kad gautų tikslesnį rezultatą. 
 

16.2.2. Aukšto tikslumo korekcijų šaltiniai 

Naudojant didesnio tikslumo korekcijos šaltinius (pvz., RTK), GPS 

poslinkio kompensavimas nebūtinas. Jei naudojamas didelio 

tikslumo šaltinis, GPS poslinkio kompensavimas turi būti iš naujo 

nustatytas į nulinį GPS poslinkio parinkčių lange. 
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17 skyrius – Įgalintos papildomos funkcijos 
 

Šiame skyriuje aprašomas funkcijų, kurios gali būti įjungtos 

sąrankos ekrane, naudojimas: Sistema/Funkcijos (angl. System / 

Features). 

Šiame skyriuje aprašytos funkcijos rodomos naršymo 

juostoje. 

17.1. Automatinės skyrių kontrolės naudojimas 

Automatinis skyrių valdymas galimas, kai įrengtas padargas ir 

ECU, o automatinis skyrių valdymas yra įjungtas meniu Sistema / 

Funkcijos / Padargas(angl. System / Features / Implement). 

1. Pasirinkite Automatinė skyrių kontrolė (angl. Auto 

Section Control ). Atidaromas automatinės skyrių 

kontrolės mini langas. 
 

⚫ Ribos limitas: Nustato, kokio tipo ribos išjungia aprėptį 

naudojant automatinę skyrių kontrolę: 

O Lauko riba (angl. Field Boundary) ir Lauko kraštas (angl. 

Headland) apibrėžiami naudojant Darbo lauko meniu. 

Norėdami rasti daugiau informacijos, žr. Naujos ribos 

nustatymas, 160 psl. ir Darbinio lauko krašto 

nustatymas,166 psl. 

⚫ Automatinė skyrių kontrolė įjungta/išjungta: Įjunkite arba 
išjunkite visų sijų automatinę skyrių kontrolę. 
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⚫ Kontrolės režimas Norėdami išvengti sutapimo (0) arba tarpų 

(100), naudokite slankiklį arba skaičių klaviatūrą. Pasirinkus 

vengti sutapimo, gali būti tam tikrų erdvių, kuriose produktas 

nepanaudojamas. Pasirinkus vengti tarpų, tikėtina, kad šalia 

ribų produktas gali būti panaudojamas daugiau nei vieną kartą 

toje pačioje vietoje. Numatytoji reikšmė (50) yra kompromisinė. 

⚫ Perdanga įvažiuojant / paliekant aprėpties vietą: 

Nustatoma, kiek produkto naudojimo perdangos įvyksta 

įvažiuojant į sritį, kuri jau yra aprėpta, arba iš jos išvažiuojant. 

Daugiau nei viena sija 

Jei padargas turi kelias sijas, kontrolės režimas ir pakartotinio 

padengimo nustatymai gali būti reguliuojami atskirai kiekvienai 

sijai. 

Prieš koreguodami nustatymus, pasirinkite reikiamą siją. 

17.1.1. Sijų kontrolė 

Viena sija 
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Sijos nepaisymas išjungia šios sijos skyriaus valdymą. 

Pasirinkite reikiamą siją ir paspauskite Sijos nepaisymas (angl. 

Boom Override). Turi būti įjungta bent viena sija. Norėdami 

išjungti visas sijas, mini lange panaudokite Automatinė skyrių 

kontrolė įjungta/išjungta (angl. ASC on/off). 
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17.2. Universaliojo terminalo (ISOBUS) naudojimas 

Ši parinktis leidžia operatoriui naudotis ISOBUS ECU. 

Universalusis terminalas yra kiek panašus į interneto naršyklę. 

Terminale nėra informacijos apie tai, kas jame veikia. Vartotojo 

sąsajos įkeliamos iš prisijungusių klientų. 

Nėra jokių padargų ar klientų, prijungtų prie terminalo, skaičiaus 

apribojimų. Funkcionalumas priklauso nuo padargo ir valdiklio. 

Universalusis terminalas įjungiamas meniu 
Sistema/Funkcijos/Konsolė (angl. System / Features / Console). 

1. Pasirinkite Universalusis terminalas iš naršymo juostos, kad 

atidarytumėte mini langą. 
 

Pastaba: Universalaus terminalo piktograma skiriasi 

priklausomai nuo pridedamos su ISOBUS suderinamos įrangos. 

2. Norėdami atidaryti universalųjį terminalą visame ekrane, 
padidinkite mini langą. 
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Ekranai skiriasi priklausomai nuo ISOBUS įrangos. 

Atidarykite Aux-N priskyrimo langą (žr. Pagalbinio 

reguliavimo sąranka, 82 psl.) 

      Pereinama prie ankstesnės įvesties arba mygtuko.  

   Pereinama prie tolesnės įvesties arba mygtuko. 

      Perjungia prijungtus universaliojo terminalo darbinius 
komplektus. 

Išeinama iš redagavimo arba patvirtinamas UT įspėjamasis 

signalas, jei toks yra. 

Suaktyvinama paryškinta įvestis arba mygtukas. 
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17.3. Meteorologinės stoties naudojimas 

Meteorologinės stoties prievado parinktį galima rasti meniu 

Sistema / Funkcijos/Konsolė (angl. System / Features / 

Console). Prieš naudojimą, būtina pasirinkti CAN prievadą, prie 

kurio prijungta meteorologinė stotis. 

Ši parinktis įgalina AirMar 150WX meteorologinės stoties palaikymą. 
 

Prijungus, tiek mini langas, tiek prietaisų skydelis gali rodyti 

temperatūrą, santykinę drėgmę, vėjo greitį, vėjo kryptį ir Delta T. 

Delta T yra vienas iš standartinių purškimo sąlygų indikatorių. Juo 

rodomas garavimo greitis ir laikas, per kurį lašeliai išlieka 

neišgaravę. Delta T apskaičiuojamas atėmus drėgno indo 

temperatūrą iš sauso indo temperatūros. 

Pastaba: Meteorologinės stoties duomenys automatiškai užpildo 

užduoties informaciją. Žr. Užduoties informacijos peržiūra, 133 

psl. 

17.3.1. Meteorologinės stoties kalibravimas 

Sumontavus meteorologinę stotį, reikia ją kalibruoti. 

Pastaba: Transporto priemonė turi būti atviroje vietoje, atokiau 

nuo kliūčių, kur transporto priemonė galėtų sukti ratus. 
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1. Išjunkite meteorologinę stotį ir vėl ją įjunkite. 

2. Per dvi minutes nuo įjungimo ir išjungimo, lėtai apsukite 

automobilį (7–11 km/h greičiu). 

Transporto priemonei padarius pusantro apsisukimo, prasideda 

automatinis kalibravimas. 

3. Važiuokite dar du ar tris ratus nekeisdami transporto 

priemonės greičio. 

Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite meteorologinės 

stoties gamintojo pateiktą naudotojo vadovą. 
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17.4. NORAC sijos aukščio kontrolės naudojimas 

Ši parinktis automatiškai valdo sijos aukštį virš žemės arba pasėlių. 

Norint naudoti funkciją, būtina įdiegti NORAC jutiklius ir elektroninį 

valdymo bloką (ECU). 

NORAC sijos aukščio kontrolę galite rasti 

Sistema/Funkcijos/Padargas (angl. System / Features / 

Implement ) meniu. Įjungus, galima atidaryti NORAC mini 

langą . 
 

Pastaba: Sijos aukščio valdymo sistemos nustatymas turi būti 

atliekamas per UT ekraną. Žr. kartu su NORAC sistema pateiktus 

vadovus. 

Esami nustatymai: 

⚫ Norimas aukštis: Aukštis, kuriuo operatorius nori nustatyti 

siją purškiant automatiniu režimu. 

     Automatinis režimas: Sijos aukštis valdomas automatiškai. 

     Rankinis režimas: Sijos aukštis valdomas rankiniu būdu. 

⚫ Režimas: 

o Pasėliai: Nuskaito aukštį nuo purkštukų iki pasėlių 

viršaus. 
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o Dirva: Nuskaito aukštį nuo purkštukų iki žemės. 

o Hibridinis: Naudoja pasėlių ir dirvožemio rodmenų derinį. Tai 

naudinga siekiant išvengti didelių sijos judesių, kai pasėliai 

yra nevienodi. 
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18 skyrius – Inventoriaus tvarkyklė 
 

Inventoriaus tvarkyklė leidžia operatoriui ieškoti ir peržiūrėti 

išsamią informaciją apie konsolėje esančius informacijos objektus 

ir juos keisti. Objektai gali būti trinami, pervardijami, kopijuojami iš 

ar į USB. Užduočių duomenys, esantys USB arba TAP gali būti 

naršomi ir importuojami į konsolę. 

1. Pasirinkite Inventoriaus tvarkyklė (angl. Inventory Manager ). 
 

Atidarius, ekrane rodomas vienas sąrašas, tai yra objektų, 

atitinkančių pasirinktą kategoriją, sąrašas. Esant prijungtam 

USB arba jei ekranas prijungtas prie TAP, pasirinkus parinktį 

išplečiamajame sąraše Išorinis inventorius (angl. External 

Inventory), rodomas padalintas vaizdas. 



235 

18 skyrius – Inventoriaus tvarkyklė 
 

 

 
 

 

 
 

Kai rodomas padalintas vaizdas, kairėje esančiame sąraše rodomi 

ekrane saugomi duomenys. Dešinėje esančiame sąraše rodomi 

duomenys, saugomi išoriniame įrenginyje, pasirinktame 

išskleidžiamajame sąraše Išorinis inventorius (angl. External 

Inventory), kurie atitinka pasirinktą kategoriją. 

⚫ USB: Rodo failus, esančius USB, prieš tai rodomus pasirinkus 

. Šiuos failus galima pasirinkti, pervardyti, ištrinti arba 

nukopijuoti į konsolę. 

⚫ Pasirinkti iš USB: Pasirinkite ZIP failą (kuriame yra užduoties 

duomenys) arba TASKDATA.XML failą pačiame USB ir 

importuokite į konsolę. Žr. Užduočių duomenų pasirinkimo 

importavimas iš USB, 243 psl. 

⚫ Pasirinkti iš TAP: Pasirinkite ZIP failą (kuriame yra užduoties 

duomenys) iš TAP ir importuokite į konsolę. Žr. Užduočių 

duomenų pasirinkimo importavimas iš TAP, 244 psl. 

Pastaba: Jei naudojate XD arba X25 ekraną, o padalintas vaizdas 

nerodomas (dešinėje esantis sąrašas nėra matomas atlikus 

pasirinkimą 
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Išorinio inventoriaus (angl. External Inventory) išskleidžiamajame 

sąraše), įsitikinkite, kad inventoriaus tvarkyklė rodoma visame ekrane 

(nėra atidarytų mini langų). 

Pastaba: Kai kurie objektai (pvz., laukai ir užduotys) rodo papildomas 
filtravimo parinktis, kai jie pasirenkami iš išskleidžiamojo Kategorijų 

(angl. Category) sąrašo. Pasirinkite , kad būtų rodomos filtravimo 
parinktys. Filtrai taikomi abiems sąrašams, jei naudojamas padalintas 
vaizdas. 

Pastaba: Filtruojant pagal padargą ,  rodomas su sistemos 

užduotimis susietų padargų sąrašas, o ne padargų profilių sąrašas 

šioje konsolėje. 

   Slėpti / rodyti padalintą vaizdą. 

    Pasirinkite visus elementus iš paskutinio pasirinkto sąrašo. 

     Pervardykite pasirinktą objektą. 

    Ištrinti pasirinktus objektus. 

Kopijuoti į ar iš ekrano. Veiksmas atliekamas paryškintos 

rodyklės kryptimi. 

Norėdami rūšiuoti sąrašus, pasirinkite parinktį, pagal kurią 

atliekamas rūšiavimas (abu sąrašai rūšiuojami pagal tuos 

pačius kriterijus). 

Sukurkite visų inventoriuje esančių objektų arba vartotojo 

nustatymų atsargines kopijas USB atmintinėje. 

Duomenys, esantys USB yra ištrinami. 

Atkurkite visus inventoriaus elementus arba vartotojo 

nustatymus. Pastaba: Perrašomi visi sistemos duomenys, 

naudojama atkurti turinį iš atsarginio USB. Paprastai šią 

funkciją naudoja aptarnavimo personalas. 
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Dalinimasis užduoties duomenimis. Naudokite 

importavimui iš USB, eksportavimui į USB ir 

eksportavimui į TAP. Žr. Užduoties duomenų rinkinio 

importavimas iš USB,  244 psl ir Užduočių eksportavimas 

/ užduoties duomenys / užduoties ataskaitos, 238 psl. 

Eksportuoti diagnostinę informaciją. Naudokite šią funkciją 

prašant pardavėjui, kad būtų galima įvertinti duomenis. 
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18.1. Užduočių eksportavimas / užduoties duomenys / 
užduoties ataskaitos 

Užduotis: Užduotis Horizon anksčiau buvo vadinama darbu. 

Užduotis reiškia darbą, atliktą vienu kartu lauke. 

Užduoties duomenų rinkinys: Užduoties duomenų rinkinys yra 

užduočių, taip pat duomenų, naudojamų užduočiai atlikti, rinkinys, 

pvz. lauko ribos, orientyrai ir produktai. 

18.1.1. Užduočių eksportavimas į USB 

Atskiras užduotis galima eksportuoti į USB ir perkelti į kitą Topcon 

ekraną arba importuoti į ūkio valdymo informacinę sistemą (FMIS). 

Eksportuojamos užduotys pridedamos prie užduočių duomenų 
rinkinio, esančio USB. 

1. Prijunkite USB prie ekrano. 

2. Pasirinkite inventoriaus tvarkyklę . 

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 eksportuojamą 
užduotį (-is). 

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

selected items to USB) . 
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7. Pasirinkite Eksportuoti užduotį (angl. Export task) ir paspauskite 
OK. 

Pastaba: Prireikus, galima naudoti nustatymą Eksportuoti 

skiriamąją gebą (angl. Export resolution), norint sumažinti iš 

ekrano į USB arba TAP perkeliamų duomenų dydį. Tai 

pasiekiama perkeliant mažiau duomenų, dėl šios priežasties 

aprėpties duomenys eksportuojami mažesne skiriamąja geba. 

Pasirinkus Eksportuoti vektorinius formos failus (angl. Export 

shapefiles) sukuriami aprėpties ir ribos vektoriniai formos failai. Jie 

išsaugomi USB:\Reports aplanke su pažymėta data ir laiku. 

 

Prieš ištraukdami USB, visada jį pirmiausia atjunkite, 

paliesdami USB ištraukimo (angl. USB eject) piktogramą 

(žr. ekrano įrankių juostos naudojimas, 14 psl.) Tada 

parodomas pranešimas, kad saugu išimti USB. Jei tai 

nėra atliekama, pranešimas gali dingti arba būti 

sugadintas. 

18.1.2. Užduočių ataskaitų eksportavimas į USB 

Eksportuojant užduočių ataskaitas į USB, ataskaitos PDF formatu 
įkeliamos į USB:\Reports. 
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1. Prijunkite USB prie ekrano. 

2. Pasirinkite inventoriaus tvarkyklę . 

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). 

8. Prireikus, pasirinkite Automatiškai koreguoti diapazonus (angl. 

Auto adjust ranges): Jei yra duomenų, kurių vaizdavimui 

naudojami spalvoti sutartiniai ženklai, ataskaitoje naudojamos 

spalvos pakeičiamos taip, kad derlingumą parodyti būtų 

naudojamos kuo įvairesnės spalvos. 

Pasirinkus Eksportuoti vektorinius formos failus (angl. Export 

shapefiles) sukuriami aprėpties ir ribos vektoriniai formos failai. Jie 

išsaugomi USB:\Reports aplanke su pažymėta data ir  laiku. 

18.1.3. Užduočių duomenų rinkinių eksportavimas į USB 

1. Prijunkite USB prie ekrano. 

2. Pasirinkite inventoriaus tvarkyklę . 

3. Pasirinkite Dalinimasis užduoties duomenimis (angl. Exchange 

task data , tada pasirinkite Eksportuoti į USB (angl. Export 
to USB). 
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Rodomas šis ekranas. 
 

Užduoties duomenų rinkinys eksportuojamas ISO XLM formatu. 

Eksportuojama versija gali būti pakeista į V3, jei to reikia. 

4. Pasirinkite reikiamą eksportavimo režimą. 

o Išsaugoti visus užduoties duomenis po 

eksportavimo:  Visi užduoties duomenys lieka ekrane. 

o Atlikus eksportavimą, ištrinti tik užduotis:  Užduotys 

ištrinamos iš ekrano, tačiau tokie duomenys kaip klientai, 

ūkiai, laukai, produktai ir padargai išsaugomi. 

o Ištrinti visus užduoties duomenis po eksportavimo:  

Visi užduoties duomenys ištrinami. 

Pastaba: Prireikus, galima naudoti nustatymą Eksportuoti 

skiriamąją gebą (angl. Export resolution), norint sumažinti iš 

ekrano į USB arba TAP perkeliamų duomenų dydį. Tai 

pasiekiama perkeliant mažiau duomenų, dėl šios priežasties 

aprėpties duomenys eksportuojami mažesne skiriamąja geba. 

5. Pasirinkite tada pasirinkite vietą USB, kurioje norite išsaugoti 
duomenis. 

6. Pasirinkite , kad patvirtintumėte eksportavimo veiksmą. 
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18.1.4. Užduočių duomenų rinkinių eksportavimas į TAP 

Užduoties duomenis taip pat galima eksportuoti į TAP. Užduoties 

duomenys apima klientą, ūkį, lauką (įskaitant ribas, pažymėtinas 

vietas, AB linijas, kreives ir centrinius posūkių taškus) ir užduotį 

(įskaitant įrašytus duomenis). 

Prieš naudodami šią parinktį, įveskite konsolės pavadinimą ir 

prisijunkite prie TAP. Žr. Sistemos parinkčių nustatymas, 42 psl. 

1. Pasirinkite inventoriaus tvarkyklę . 

2. Pasirinkite Dalinimasis užduoties duomenimis/Eksportuoti į 

TAP (angl. Exchange task data         / Export to TAP ). 

3. Pasirinkite reikiamą eksportavimo režimą. 

o Išsaugoti visus užduoties duomenis po 

eksportavimo:  Visi užduoties duomenys lieka ekrane. 

o Atlikus eksportavimą, ištrinti tik užduotis:  Užduotys 

ištrinamos iš ekrano, tačiau tokie duomenys kaip klientai, 

ūkiai, laukai, produktai ir padargai išsaugomi. 

o Ištrinti visus užduoties duomenis po eksportavimo:  

Visi užduoties duomenys ištrinami. 

Pastaba: Prireikus, galima naudoti nustatymą Eksportuoti 

skiriamąją gebą (angl. Export resolution), norint sumažinti iš 

ekrano į USB arba TAP perkeliamų duomenų dydį. Tai 

pasiekiama perkeliant mažiau duomenų, dėl šios priežasties 

aprėpties duomenys eksportuojami mažesne skiriamąja geba. 

4. Patvirtinti eksportavimą.
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18.2. Užduočių ir jų duomenų importavimas 

Užduotis galima importuoti į kitą X ekraną arba į  Ūkio valdymo 

informacinę sistemą (FMIS). 

18.2.1. Užduočių importavimas iš USB 

1. Prijunkite USB prie ekrano. 

2. Pasirinkite inventoriaus tvarkyklę . 

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

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

5. Dešinėje esančiame Išorinio inventoriaus (angl. External 

Inventory)  sąraše pažymėkite užduotį (-is), kurias norite importuoti,, 

tada pasirinkite Importuoti pasirinktus objektus į konsolę (angl. 

Import selected items to console) . 

18.2.2. Pasirinktų užduočių duomenų importavimas iš USB 
Ši parinktis leidžia pasirinkti užduoties duomenis, importuojamus iš 

užduoties duomenų atsarginės kopijos USB atmintinėje. 

1. Prijunkite USB prie ekrano. 

2. Pasirinkite inventoriaus tvarkyklę . 

3. Pasirinkite Pasirinkite iš USB (angl. Select from USB) iš 
išskleidžiamojo Išorinis inventorius (angl. External Inventory) 
sąrašo. 

4. Eikite į USB vietą, kurioje yra reikiami užduoties duomenys, ir 

pasirinkite OK, kad patvirtintumėte. Dešinėje esančiame stulpelyje 

rodomi užduoties duomenys, esantys USB, atitinkantys kairėje 

pasirinktą kategoriją. 

5. Dešinėje esančiame Išorinio inventoriaus (angl. External 

Inventory)  sąraše pažymėkite duomenis, kuriuos norite importuoti, 

tada pasirinkite Importuoti pasirinktus objektus į konsolę (angl. 

Import selected items to console ). 

18.2.3. Horizon 3 arba 4 duomenų importavimas iš USB 
Ši parinktis leidžia senus Horizon 3 arba 4 duomenis (įskaitant produktus) 

konvertuoti į užduočių duomenis ir išsaugoti konvertuotus duomenis USB 

atmintinėje, 
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laikantis tokios failų struktūros: KonvertuotiSenųVersijųDuomenys / 
<šios_dienos_data>. 

1. Prijunkite USB prie ekrano. 

2. Pasirinkite inventoriaus tvarkyklę . 

3. Pasirinkite Konvertuoti senus duomenis (angl. Convert legacy 

data) iš išskleidžiamojo Išorinis inventorius (angl. External 

Inventory) sąrašo. 

Atlikus konvertavimą, dešinėje esančiame stulpelyje rodomi užduoties 

duomenys, esantys USB, atitinkantys kairėje pasirinktą kategoriją. 

4. Dešinėje esančiame Išorinio inventoriaus (angl. External 

Inventory)  sąraše pažymėkite duomenis, kuriuos norite importuoti,, 

tada pasirinkite Importuoti pasirinktus objektus į konsolę (angl. 

Import selected items to console ). 

18.2.4. Užduočių duomenų rinkinio importavimas iš USB 

DĖMĖSIO: Atlikus šią operaciją, ištrinamas esamas užduočių duomenų 

rinkinys ekrane, įskaitant visas lauko ribas, orientyrus ir kt. 

1. Prijunkite USB prie ekrano. 

2. Pasirinkite inventoriaus tvarkyklę . 

3. Pasirinkite Dalinimasis užduoties duomenimis (angl. Exchange 

task data , tada pasirinkite Importuoti iš USB (angl. Import 
from USB). 

Perjungimo mygtukas gali būti naudojamas norint automatiškai 

ieškoti aukščiausio lygio TASKDATA kataloge (jei jis yra), esančiame 

USB atmintinėje ir įtraukti rastų taskdata.xml failų sąrašą. Jei šis 

metodas nesėkmingas, USB atmintinė gali būti naršoma rankiniu 

būdu, norint pasirinkti reikiamą failą. 

4. Pasirinkite reikiamą užduoties duomenų rinkinį. 

18.2.5. Pasirinktų užduočių duomenų importavimas iš TAP 

Ši parinktis leidžia pasirinkti užduoties duomenis, importuojamus iš TAP. 

Prieš naudodami šią parinktį, įveskite konsolės pavadinimą ir 

prisijunkite prie TAP. Žr. Sistemos parinkčių nustatymas, 42 psl. 
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1. Pasirinkite inventoriaus tvarkyklę. 

2. Pasirinkite Pasirinkite iš TAP (angl. Select from USB) iš 
išskleidžiamojo Išorinis inventorius (angl. External Inventory) 
sąrašo. 

3. Pasirinkite reikiamą .zip failą ir patvirtinkite. Importuotas ZIP 

failas automatiškai išpakuojamas 

 

Prireikus, atnaujinimo mygtukas  gali būti naudojamas atnaujinti 

failų sąrašą, rodomą TAP. 

4. Dešinėje esančiame Išorinio inventoriaus (angl. External 

Inventory)  sąraše pažymėkite duomenis, kuriuos norite 

importuoti,, tada pasirinkite Importuoti pasirinktus objektus į 

konsolę (angl. Import selected items to console ). 

Stulpelyje dešinėje rodomi užduočių duomenys iš TAP, 
atitinkantys kairėje pasirinktą kategoriją. 
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19 skyrius – Nesklandumų šalinimo vadovas 

19.1. Dažniausi klaidų pranešimai 

Daugelio klaidų atveju rodomas klaidos arba gedimo kodas. Taip pat 

galima peržiūrėti klaidas vairavimo būsenos ekrane (žr. Automatinio 

vairavimo būsena, 210 psl.), arba diagnostikos ekrane, klaidų kodų 

skirtuke (žr. Diagnostikos peržiūrėjimas, 131 psl.) 

Toliau išvardytos klaidos yra gana dažnos. Šias klaidas naudotojas gali 

ištaisyti pats. Kilus kitoms klaidoms arba jei problema išlieka, visada 

įrašykite klaidos pranešimą ir praneškite pardavėjui, perduodami bet 

kokį rodomą kodą. 
 

Kodas Gedimas Veiksmas Puslapis 

U1052 Vairavimo posistemio 

programinės aparatinės 

įrangos versija neteisinga. 

Atnaujinkite programinę aparatinę 
įrangą. 

57 

U1054 Vairavimo posistemis veikia 

gedimo režimu. 

Išjunkite ir vėl įjunkite vairavimo 

valdiklį. 

 

U1055 Vairavimo valdiklį reikia 

nustatyti iš naujo. 

Išjunkite ir vėl įjunkite vairavimo 

valdiklį ir transporto priemonę. 

Palaukite 20 sekundžių ir 

paleiskite iš naujo. 

 

U1056 Vairavimo valdiklio 

konfigūracijos klaida. 

Pakartokite vairo kampo jutiklio 

kalibravimą. 

142 

U1061 Vairavimo posistemyje 

nerasta traktoriaus 

parametrų nustatymų. 

Grįžkite į pagrindinį sąrankos 

meniu ir patvirtinkite tinkamą 

transporto priemonę. 

92 

U1062 Reikalingas montavimo 

nuokrypio kalibravimas. 

Sukalibruokite montavimo 

nuokrypį. Tai leidžia sistemai 

kompensuoti nuokrypį, jei imtuvas 

ant kabinos stogo nestovi lygiai. 

144 
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Kodas Gedimas Veiksmas Puslapis 

U1065 Būtinas vairo kampo jutiklio 

kalibravimas. 

Dažnai įvyksta pake padangas, bet 

tai nėra vienintelė galima 

priežastis. Patvirtinkite transporto 

priemonės matavimus ir iš naujo 

sukalibruokite. 

96 -142 

U1066 Būtinas kompaso 

kalibravimas. 

Sukalibruokite kompasą. 141 

U1067 Aptikta nauja transporto 

priemonė arba naujas 

vairavimo valdiklis. 

Iš naujo sukalibruokite kompasą. 141 

U1068 Transporto priemonės 

profilis neatitinka vairavimo 

posistemio nustatymų. 

Patvirtinkite, kad vairavimo 

posistemis įjungtas. Grįžkite į 

pagrindinės sąrankos 

meniu ir iš naujo nustatykite 

transporto priemonę 

ir vairavimo nustatymus. 

93 - 98 

U1069 Vairavimo posistemio vairo 

jutiklis nesukonfigūruotas. 

Susisiekite su pardavėju.  

U1071 AES vidutinė galia yra 

didesnė už galios ribą. 

Patvirtinkite AES variklio bloko 

apkrovą (pvz., vairo kolonėlė per 

sunki arba susidėvėjusios įvorės ar 

guoliai). 

Susisiekite su pardavėju. 

 

U1072 AES temperatūra viršija 

temperatūros ribą. 

Išjunkite ir leiskite atvėsti. Jei 

problema neišsprendžiama, 

susisiekite su pardavėju. 
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Kodas Gedimas Veiksmas Puslapis 

U1074 AES vairavimo 

valdiklis 

neinicijuotas. 

Rankiniu būdu pasukite vairą 

ketvirtadaliu apsisukimo. 

 

U1075- 

U1078 

CAN priėmimo arba 

perdavimo klaidos. 

Patvirtinkite ryšius. Išjunkite ir vėl 

įjunkite skirstomąją dėžutę. Jei 

problema neišsprendžiama, 

susisiekite su pardavėju. 

 

U1079 Vairo kampo jutiklis 

atjungtas. 

Patikrinkite jungtį arba 

pakeiskite sugedusį jutiklį. 

Susisiekite su pardavėju. 

 

U1080 Įvyko trumpasis vairo kampo 

jutiklio jungimas. 

Susisiekite su pardavėju. Jutiklį 

gali prireikti pakeisti. 

 

U1082 Failų sistemoje liko mažiau 

nei 1 % laisvos vietos. 

Patvirtinkite atminties naudojimą 

mini lange. Gali prireikti ištrinti 

arba perkelti senus failus 

naudojant inventoriaus tvarkyklę. 

131 ir 234 

U3001 Perkėlimas nepavyko. Dar kartą pabandykite eksportuoti 

arba importuoti failą iš USB. 

234 

U4001 Kelio linijos inicijavimo 

klaida. 

Iš naujo sukurkite kelio liniją. 183 -188 

U4006 Nėra atliktų tinkamų 

sistemos kalibravimų. 

Sukalibruokite kompasą, vairo 

kampo jutiklį ir montavimo 

nuokrypį. 

141 -144 
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Kodas Gedimas Veiksmas Puslapis 

U5001 Vairavimo posistemis 

neaptiktas. 

Patvirtinkite, kad vairavimo 

posistemis įjungtas. Patvirtinkite, 

kad „važiavimo blokavimo 

jungiklis“, kuris saugo nuo 

įsijungimo važiuojant viešaisiais 

keliais, yra išjungtas. 

Grįžkite į pagrindinį sąrankos 

meniu, kad sąrankoje galėtumėte 

patvirtinti tinkamą vairavimo 

sistemą. 

98 

U5002 Įrenginys ir kelio 

linija nėra apibrėžti. 

Patvirtinkite, kad pasirinktas 

tinkamas padargas ir patvirtinkite, 

kad pasirinktas tinkamas laukas ir 

užduotis. 

Prireikus, sukurkite 

kelio linijas. 

102 

154 ir170 

183 - 196 

U5003 Nepavyksta įjungti, nes 

blokuojamas vairo valdiklis. 

Patvirtinkite, kad kelio 

jungiklis yra išjungtas. 

 

U5004 Neapibrėžtas padargas. Patvirtinkite, kad pasirinktas 

tinkamas padargas. 

102 

U5007 Atstumas tarp eilių 

(padargo pakartotinis 

padengimas atimamas iš 

padargo pločio) yra per 

mažas. 

Nustatytas per didelis pakartotinis 

padengimas. Keisti pakartotinį 

padengimą automatinės skyrių 

kontrolės mini lange. Žr. valdiklio 

vadovą. 

 

U6904 Tik vienas vairavimo 

valdiklio tipas ir transporto 

priemonės tipas yra 

sujungiamas. 

Ekrane patvirtinkite transporto 

priemonės sąrankos 

nustatymus, kad jie atitiktų vairo 

valdiklio nustatymus. 

96 - 98 
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Kodas Gedimas Veiksmas Puslapis 

U6905 Nežinomas mašinos tipas. Grįžkite į pagrindinį sąrankos 

meniu ir peržiūrėkite transporto 

priemonės sąranką. 

96 

U8505 Neatliktas gamyklinis 

kalibravimas 

Sukalibruokite kompasą, vairo 

kampo jutiklį ir montavimo 

nuokrypį. 

141 - 144 

TC8 Nėra 12 V maitinimo 

inerciniam jutikliui ir 

modemui. 

Patvirtinkite ryšius.  
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19.2. Interneto ryšio nesklandumai 

Jei kyla problemų bandant prijungti ekraną prie interneto (kai 

eterneto kabelis prijungtas prie ekrano galinės dalies), patikrinkite 

šiuos dalykus: 

1. Atidarykite sistemos informacijos skydelį (žr. Sistemos 

informacijos peržiūrėjimas, 120 psl.) 

2. Meniu Konsolė (angl. Console), patikrinkite, ar IP 

adresas (angl.IP Address) rodo adresą 192.168.0.x (x = 

0 - 255). 

3. Tokiu atveju atjunkite eterneto ryšį iš ekrano galinės dalies ir 

paleiskite ekraną iš naujo. Taip pašalinamas numatytasis 

adresas ir ekranui leidžiama prisijungti prie viešosios belaidžio 

interneto prieigos taško. 

Problema kyla tarp numatytojo adreso, kurį naudoja eterneto 

ryšys, nesant pasiekiamo eterneto DHCP serverio 

(192.168.0.10), ir adreso, gauto nustatant belaidį ryšį. 
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20 skyrius – Žodynėlis 
 

Bazinė 

stotis 

Europos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos (GNSS) 

imtuvas, teikiantis diferencines korekcijas imtuvams, 

kuriuose įdiegta GNSS. Taip pat vadinama baze arba 

pamatine stotimi. 

Perdavimo greitis  

 Tai duomenų perdavimo greitis, matuojamas bitais per 

sekundę. 

Diferencialinis 
GPS 

 

 
Rytų / 

šiaurės 

krypčių 

linijos 

 

Metodas, naudojantis koregavimo duomenis iš palydovinių 

paslaugų arba stacionarių etaloninių stočių, kad padidintų GPS 

tikslumą. Palydovai arba vietinės pamatinės stotys siunčia 

koregavimo duomenis į transporto priemones, kuriose yra 

GNSS imtuvai. 

Rytų ir šiaurės krypčių linijos rodo universaliojo skersinio 

Merkatoriaus (UTM) padėtį ir zoną, kurioje yra transporto 

priemonė. Tai matuojama metrais. 

Tinklelio numeriai rytų-vakarų (horizontalioje) ašyje vadinami 

rytiniais, o šiaurės-pietų (vertikalios) ašyje – šiauriniais. 

EGNOS  (Europos geostacionarios navigacijos paslauga). Tai 

Europos palydovinė signalų stiprinimo sistema (SBAS), 

sukurta papildyti GPS, GLONASS ir Galileo sistemas, 

pranešant apie signalų patikimumą ir tikslumą. 

EMC  Elektromagnetinis suderinamumas tiria elektromagnetinių 

trukdžių poveikį. EMC siekiama užtikrinti, kad įrangos 

elementai ar sistemos netrukdytų vieni kitiems ir netrukdytų 

tinkamai veikti. 
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20 skyrius – Žodynėlis 
 

 

 
 

Atsarginis režimas Nustatant transporto priemonės padėtį, palydovams 

ir korekcijos šaltiniams reikalingas konkretus padėties 

tikslumas. Jei sistema negauna pakankamai duomenų, kad 

būtų galima reikiamu tikslumu apskaičiuoti transporto 

priemonės padėtį, automatinis vairavimas negali būti 

įjungtas. Atsarginė funkcija leidžia sistemai ignoruoti 

padėties tikslumo reikalavimą, kad būtų galima įjungti 

automatinį vairavimą. Tai naudinga tais atvejais, kai didelis 

padėties tikslumas nėra būtinas. 

Laukas Apibrėžta traktoriaus darbo zona. 

Lauko riba Lauko, kuriame dirbama, riba. 
 

Programinė aparatinė įranga   

 Kompiuterio programa, kuri yra visam laikui įdiegta į 

įrenginio aparatinę įrangą. 

GDOP (Geometrinis tikslumo silpnėjimas) GDOP yra rodiklis, 

naudojamas kiekybiškai įvertinti GNSS palydovo 

geometrijos tikslumą. 

GLONASS Pasaulinė palydovinės navigacijos sistema (Rusijos 

GNSS) GNSS  Pasaulinė palydovinės navigacijos sistema 

GPS Pasaulinė padėties nustatymo sistema (US GNSS) 

Orientyras Virtuali linija tarp dviejų lauko taškų. Orientyrai naudojami 

kaip nuoroda tolimesniems važiavimams lauke (taip pat – 

kelio linija). 

HDOP (Horizontalus tikslumo silpnėjimas) 

HDOP yra rodiklis, skirtas kiekybiškai įvertinti horizontalios 

(platumos / ilgumos) padėties informacijos, gautos iš GNSS 

palydovų, tikslumą. 

HRMS  HRMS (angl. Horizontal Root Mean Square) apskaičiuoja 

vidutinę horizontalią padėtį, naudojant palydovų informaciją. 
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Platuma Atstumas į šiaurę arba pietus nuo pusiaujo, matuojamas 

laipsniais. 

Viena platumos minutė lygi vienai jūrmylei (1852 m). Pusiaujo 

platuma yra lygi nuliui. 

Ilguma Atstumas į rytus arba vakarus nuo pradinio dienovidinio, 

matuojamas laipsniais. Pagrindinis dienovidinis eina per 

Grinvičą, Angliją. Jo ilguma yra lygi nuliui. 

Mobili bazinė 

stotis 

 
Montavimo 

nuokrypis 

Bazinė stotis, kurią galima lengvai perkelti, galinti 

savarankiškai nustatyti savo naują vietą, kad galėtų 

toliau dirbti su DGPS sistema. 

 

Montavimo nuokrypis reiškia, ar imtuvas sumontuotas 

visiškai lygiai. 

MSAS (daugiafunkcinė palydovų tikslinimo sistema ) Tai Japonijos 

SBAS, papildanti GPS pranešdama ir pagerindama GPS 

signalų patikimumą ir tikslumą. 

NMEA (Nacionalinė jūrų elektronikos asociacija) Tai standartinis 

protokolas, naudojamas elektroniniuose įrenginiuose 

duomenims priimti ir perduoti. 

OmniSTAR Komercinė paslauga (teikiama Trimble Navigation Ltd), 

transliuojanti GNSS korekcijos duomenis iš pasaulinio 

geostacionarių palydovų sistemos. 

Pamatinė 

stotis 

Europos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos (GNSS) 

imtuvas, teikiantis diferencines korekcijas imtuvams, 

kuriuose įdiegta GNSS. Taip pat vadinama bazine stotimi. 
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RTK 

tinklas 

Bazinių stočių, kurios perduoda savo padėties duomenis į 

serverį internetu, asociacija (NTRIP). RTK tinkle esančios 

transporto priemonės (roveriai) taip pat perduoda savo 

padėtį į serverį mobiliuoju radijo ryšiu. Serveris naudoja 

bazinių stočių ir transporto priemonių padėties duomenis, 

kad apskaičiuotų kiekvienos transporto priemonės 

korekcijos duomenis ir per mobilųjį radiją perduoda juos į 

transporto priemonę. Tai leidžia realiu laiku nustatyti padėtį 

1-2 cm tikslumu. 

SBAS (Palydovinė signalų stiprinimo sistema) Tai sistema, kuri 

palaiko platų ar regioninį palydovų signalo stiprinimą, 

naudojant papildomus palydovinius pranešimus. SBAS 

korekcijos šaltinius paprastai sudaro kelios antžeminės 

stotys, kurios priima vieno ar kelių GNSS palydovų 

matavimus, palydovų signalus ir aplinkos veiksnius, kurie 

gali turėti įtakos signalui. 

Vektorinis formos failas  

 Vektorinis formos failas saugo netopologinę geometriją ir 

duomenų rinkinio erdvinių ypatybių informaciją. Objekto 

geometrija saugoma kaip forma, kurią sudaro vektorių 

koordinačių rinkinys. Objekto geometrija pateikiama tokiame 

faile: abcd.shp 

Užduotis Užduotis Horizon anksčiau buvo vadinama darbu. 

Užduotis reiškia darbą, atliktą vienu kartu lauke. 

Užduoties 

duomenų 

rinkinys 

 
TopNET 

Global D 

Užduoties duomenų rinkinys yra užduočių, taip pat duomenų, 

naudojamų užduočiai atlikti, rinkinys, pvz. lauko ribos, orientyrai ir 

produktai. 

Komercinė paslauga (teikiama TerraStar GNSS Ltd), 

transliuojanti GNSS korekcijos duomenis iš pasaulinio 

geostacionarių palydovų sistemos. 
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WAAS (Signalo stiprinimo plačiame plote sistema) Šią JAV SBAS 

sukūrė JAV federalinė aviacijos administracija. WAAS yra 

naudojama oro navigacijoje, gerinant GPS signalų tikslumą 

ir pasiekiamumą. 

WAS Vairo kampo jutiklis 

Kelio linija Virtuali linija tarp dviejų lauko taškų. Kelio linijos 

naudojamos kaip nuoroda tolimesniems važiavimams 

lauke (taip pat – orientyras). 
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21 skyrius – Rodyklė 
 

AB linijos 183 

prieigos lygis 35 

įspėjamieji signalai 68 

ploto skaitikliai 49 

automatinė skyrių kontrolė 49, 
225 

automatinis vairavimas 48 

išjungimas 219 

įjungimas 217 

lauko kraštai 202 

būsena 210 

nesklandumų šalinimas 211 

derinimas 215 

automatinis vairavimas 210 

sijos aukštis 50, 232 

riba 

sukurti 161 

iš vektorinio formos failo 163 

poslinkis 161 

pašalinti 165 

vairavimas pagal ribas 48, 189 
kalibravimas 

kompasas 141 

klaidos 149 

montavimo nuokrypis 144 

vairavimas 140 

vairo kampo jutiklis 142 

kameros 46 

CL-10 87 

CL-55 87 

kliento vardas 156 

spalvos 138 

kompaso kalibravimas 141  

diagnostika 131 

nustatymas iš naujo 12 

išjungimas 13 

įjungimas 12 

įrankių juosta 14 

konsolės pavadinimas 42 

kontroliuojamas kelias 48, 191 

aprėpties sluoksnis 124 

CropSpec 50 

prietaisų skydelis 135 

data 25 

diena / naktis 14 

diagnostika 131 

ekrano pavadinimas 42 laukas 

išeiti 157 

naujas 156 

pasirinkti 154 

iškelti 157 

darbo lauko meniu 154 

failų pavadinimai 139 

failų serveris 46 pažymėtinos vietos 

pritaikyti 158 

redaguoti 159 

pašalinti 159 

nustatyti 158 

sąranka 79 GPS 

tikslumas 129 

išsami informacija 128 

nuokrypio kompensavimas 222 

nuokrypio korekcija 159 

išvestis 65 

radaras 66 

imtuvas 57 grupės 

orientyrai 182 

orientavimo ekranas 121 

orientyrai 180 

AB linijos 183 

centrinis posūkio taškas 187 

kopijuoti 197 

grupės 182 
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aprėptimi grindžiamas 
orientavimas188 

identiškos kreivės 186 

importuoti 197 

pasirinkti 196 

tiesios linijos 183 

aprėptimi grindžiamas orientavimas 
48 

aprėptimi grindžiamas orientavimo 
režimas 188 

lauko kraštas 166 

posūkiai lauko krašte 48, 202 
Hypro Prostop E 51 

piktogramų aprašymai 6 

padargas 20 

sukurti 103 

geometrija 107 

ISOBUS 104 

pagrindinis jungiklis 113 

pasirinkti 102 

sąranka 101 

greitis 115 interneto ryšys 

nesklandumų šalinimas 251 

inventoriaus tvarkyklė 234 

ISOBUS sąranka 80  

veikimo laikas 58  

kalba 25 

platuma 27 

LH5000 normos jutiklis 51 

licencijos 44 

šviesos diodų juosta 29 

ilguma 27 

žemėlapio sluoksniai 123 

žemėlapio parinktys 33 

žemėlapio mastelio keitimas 127 

pagrindinis jungiklis 113 

mini langai 118 

montavimo nuokrypio kalibravimas 
144 

azotas 50 

NORAC 50, 232 

NTRIP 63 

nedidelės korekcijos 

poslinkis 220 

į transporto priemonės padėtį 221 

nedidelių korekcijų meniu 220 

OAF failas 58 

produkto duomenų bazė 116 

projekto linijos 191 

regioniniai nustatymai 24 

nuotolinė pagalba 38 

skyriaus kontrolė 109 

skyriaus jungiklis 111 

laikas 110 

nuoseklieji prievadai 67 

programinės įrangos atnaujinimas 21, 86 

vairavimo kalibravimas 140 

vairo valdiklis 98 

pagalbos 38  

sistemos 

diagnostika 131 

sistemos informacija 120 

sistemos sąranka 41 

TAP 3 

užduotis 

ištrinti 175 

atlikti 151 

sukurti 151, 172 

eksportuoti 238 

importuoti 243 

pristabdyti 151 

regionai 173 

pasirinkti 170 

užduoties riba 160 

užduoties mygtukas, 151  

užduoties duomenų rinkinys 

importuoti 244 

informacija apie užduotį 133 
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21 skyrius – Rodyklė 

 

 

užduoties meniu, 170 užduoties 
ataskaita 

Eksportavimas partijomis 239 

eksportuoti 239 

laikas 25  

skyriaus kontrolė 110 

važiavimui skirtų juostų kontrolė 48 

važiavimui skirtos juostos 48, 199 

nesklandumų šalinimas 246 

vienetai 26 

universalusis terminalas 46, 228 

universaliojo terminalo sąranka 80 

programinės įrangos atnaujinimas 86 

USB belaidis ryšys 87 

naudotojo prieigos lygis 35 naudotojo 
valdikliai 36 

UT 228 

UT sąranka 80 

paslaugų programos 86 

Kintamos normos kontrolės 
konfigūravimas  176 

VDC 55 

transporto priemonė 

antena 100 

sukurti 93 

geometrija 96 

orientavimas 129 

pasirinkti 92 

sąranka 91 

Transporto priemonės ekrano valdiklis 
46, 55 

transporto priemonės greitis 115 

vaizdo kontrolė 122 

garsas 31 

VRC 176 

vandens taupymas 

Meteorologinė stotis 46, 230 

svarstyklės 51 

Kas naujo  1 

vairo kampo jutiklio kalibravimas 142 
belaidžio ryšio sąranka 87 

belaidis ryšys 87 

Xlinks 55 

XTEND 51 

derlingumo stebėjimas 50 
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22 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: 
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(i) nelaimės, avarijos ar netinkamo eksploatavimo 

(ii) įprasto susidėvėjimo. 

(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 
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◼ šioms sąlygoms ir nuostatoms netaikomos Jungtinių Tautų konvencija dėl 

tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių. 

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. 

15.19 

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Eksploatavimui taikomos dvi 

sąlygos: (1) Šis įrenginys negali sukelti žalingų trukdžių ir (2) šis įrenginys turi 

priimti bet kokius gaunamus trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti 

nepageidaujamą veikimą. 

15.21 

Šios įrangos pakeitimai ar modifikacijos, kurių Topcon aiškiai nepatvirtino, gali 

panaikinti FCC leidimą naudoti šią įrangą. 

15.105: 

Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka skaitmeninio įrenginio „A“ klasę 

pagal FCC taisyklių 15 dalį. Klasės ribos sukurtos siekiant užtikrinti tinkamą 

apsaugą nuo žalingų trukdžių, kai įranga naudojama komercinėje aplinkoje. Ši 

įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnius ir, jei ji sumontuota ir 

naudojama ne pagal vadovą, gali sukelti žalingų radijo ryšio trukdžių. Šios įrangos 

eksploatavimas gyvenamojoje vietovėje gali sukelti kenksmingų trukdžių, tokiu 

atveju naudotojas turi pašalinti trukdžius savo sąskaita. 

IC atitikties pareiškimas (Kanada) 

Šis A klasės skaitmeninis įrenginys atitinka visus Kanados trukdžius sukeliančios 

įrangos reglamento reikalavimus. 

 

 

 

 

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

gali sukelti radijo trukdžius, tokiu atveju naudotojui gali tekti imtis atitinkamų 

priemonių. 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 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. 
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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. 

 
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. 
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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. 

 

 

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 dažnio spinduliuotės poveikio informacija: 
Įranga atitinka FCC ir IC spinduliuotės poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai 

aplinkai. Įranga turi būti sumontuojama ir eksploatuojama mažiausiai 30 cm atstumu tarp 

radiatoriaus ir jūsų kūno. 

Siųstuvas neturi būti vienoje vietoje ar būti eksploatuojamas kartu su jokia kita antena ar 

siųstuvu. 

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. 
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⚫ 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. 

Svarbi saugos informacija 

Operatoriaus budrumas ir atsakomybė 
Ekranas 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 ekraną ir bet kurį jo 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. 
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Eksploatavimas ir kliūčių rizika 
Šis sąrašas nėra galutinis arba ribotas. Norint naudoti ekraną 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 

aktyvuodami ekraną 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. 

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

⚫ Ekraną 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. 

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 

⚫ Ekrane 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. 
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Transporto priemonės transportavimas 
ĮSPĖJIMAS: Transportuojant transporto priemonę viešuoju keliu, 

automatinio orientavimo sistema turi būti IŠJUNGTA. Įsitikinkite, kad vairo 

jungiklis yra išjungtas, kad išvengtumėte netyčinio vairavimo pagalbinio 

mechanizmo įsijungimo. 

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. Ekranas 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. 

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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