Szybki przewodnik
WIELORZĘDOWY
PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU

1

Wybór pracy
Z Menu Dystrybucja, trzymaj wciśnięty przycisk w celu dostępu do wyboru pracy.
(05)

2

300 l/ha
3.80 m

(01)

480 l/ha
1.70 m

Zerowanie liczników
Z Menu Dystrybucja, trzymaj wciśnięty przycisk w celu dostępu do wyboru pracy.
(05)

3

300 l/ha
3.80 m

(01)

Cykl pracy 01
Wyzerowac?

480 l/ha
1.70 m

Wciśnijcie w celu
wyzerowania danych.
Wciśnijcie aby wyjść bez
wyzerowania danych.

Napełnianie cysterny

Z Menu Dystrybucja, wciskać klawisz aż do uzyskania wyboru danej do ustawienia.
480 l/ha
Poz. Plynu w zb.

Napel.zbiornika
1000 l

Napel.zbiornika
1200 l

STOSOWANIE

1 Kontrola automatyczna zabiegu
Wciśnijcie w celu uruchomienia

1 funkcjonowania automatycznego.
Otwórzcie zawory żądanych

2 sekcji.

1

Ustawcie traktor na początku pola, na
którym ma być przeprowadzony zabieg.
4 Ustawcie przełącznik główny ku
górze.
5 Rozpocznijcie przeprowadzanie
zabiegu.

3

4

2

2

Chwilowa zmiana dystrybuowanej ilości

Przestawić wyłącznik ku górze w celu

1 zwiększenia wartości dystrybucji.

Przestawić wyłącznik ku dołowi w celu

2 zmniejszenia wartości dystrybucji.
Wcisnąć aby wyzerować wartość

3

3 procentową zmiany dystrybucji.

1
2

WIZUALIZACJA DISPLAY
Zmiana procentowa
względem nastawionej
wartości dystrybucji
Wartość dystrybucji podczas
przeprowadzania zabiegu

Opryskiwanie wyłączone

Zaw.glow. OFF
Poziom płynu w cysternie
niższy od ustawionej
wartości rezerwy

Symulator prędkości czynny:
Odpowidająca wartość jest
podana po lewej stronie symbolu

Funkcjonowanie
AUTOMATYCZNE czynne

Dane dotyczące funkcjonowania
pokazywane podczas zabiegu:
r Predkosc
r Cisnienie
r Przeplyw
r Powierzchnia
r Wydatek cieczy
r Obrobione rzędy
r Poziom cieczy
r Czas
r Odleglosc

Funkcjonowanie
RĘCZNE czynne

ALARMY FUNKCJONOWANIA
• Komputer nie wykrywa prędkości środka i opryskiwanie jest czynne (odchylacz główny jest na „ON”).
Podane komunikaty pulsują światłem naprzemiennym.
Maszyna zatrzym.!
0.0 Km/h
A

?

0.0 l/ha
0.0 Km/h

?

A

• Komputer nie namierza natężenia przepływu i opryskiwanie jest uaktywnione (główny przełącznik “ON”).
Podane komunikaty pulsują światłem naprzemiennym.
Brak przeplywu!
0.0 l/min
A

0.0 l/ha
0.0 l/min

A

• Prędkość zbyt duża lub zbyt mała aby osiągnąć nastawione dozowanie.

?

Przyspieszyc!
3.2 km/h
A

Zwolnic!
10.7 km/h

A

WYBÓR TYPU KO A (STA A KO A)
Z Menu Dystrybucja, trzymać wciśnięte aby wejść do Menu Uzytkownika.
---- Menu ---- Uzytkownika -

Wybor kola
...

1/3
Kolo
51.02 cm/pls

3/3
Kolo
50.00 cm/pls
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