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Dla twojego bezpieczeństwa 
 

Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa 
Przeczytaj uważnie poniższe wskazówki bezpieczeństwa, zanim uruchomisz produkt po raz 
pierwszy. 
 ▪ Zanim opuścisz kabinę pojazdu, upewnij się, że wyłączyłeś wszystkie automatyczne funkcje lub 

włączyłeś tryby pracy ręcznej. 
 ▪ Wyłącz w szczególności następujące systemy, jeśli są zainstalowane: 

 – TRAIL-Control 

 – DISTANCE-Control 

 ▪ Trzymaj dzieci z dala od komputera i od urządzenia rolniczego. 
 ▪ Nie przerabiaj produktu w niedozwolony sposób. Niedozwolone przeróbki lub użycie niezgodne z 

zaleceniami producenta może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie urządzenia, 
bezpieczeństwo i jego żywotność. Niedozwolone są wszystkie przeróbki, które nie są opisane w 
dokumentacji technicznej produktu. 

 ▪ Nie usuwaj żadnych mechanizmów zabezpieczających ani oznaczeń z produktu. 
 ▪ Przeczytaj uważnie i stosuj się do wszystkich wskazówek bezpieczeństwa w tej instrukcji i 

instrukcji opryskiwacza. 
 ▪ Stosuj się do wszystkich reguł BHP. 
 ▪ Stosuj się do wszystkich uznanych reguł bezpieczeństwa, reguł ochrony zdrowia, kodeksu 

drogowego i reguł pracy. 
 ▪ Przed ładowaniem akumulatora, odłącz go od terminalu. 
 ▪ Korzystaj tylko z czystej wody podczas testowania opryskiwacza. Podczas testów i kalibracji 

systemu nie używaj trujących środków. 
 

Konstrukcja i znaczenie wskazówek bezpieczeństwa 
Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa, które znajdziesz w tej instrukcji, zostały skonstruowane 
według następującego wzoru: 

  

 

 

OSTRZEŻENIE 
To słowo oznacza zagrożenia o średnim ryzyku. Jeżeli ich nie unikniesz, mogą doprowadzić do 
śmierci lub ciężkich uszkodzeń ciała. 

 
  

 

 

OSTROŻNIE 
To słowo oznacza zagrożenia o niskim ryzyku. Jeżeli ich nie unikniesz, mogą doprowadzić do 
średnich obrażeń ciała lub do strat materialnych. 

 

1 

1.1 
  

 

1.2 
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WSKAZÓWKA 
To słowo oznacza czynności, które należy wykonać bardzo dokładnie. W przeciwnym razie mogą 
doprowadzić do zakłóceń w pracy. 
Podczas wykonywania tych czynności należy być ostrożnym i dokładnym, aby uzyskać najlepsze 
wyniki pracy. 

Niektóre czynności należy wykonać w kilku krokach. Jeżeli z którymś krokiem związane jest ryzyko, 
w opisie czynności znajduje się wskazówka bezpieczeństwa. 

Wskazówki bezpieczeństwa znajdują się zawsze bezpośrednio przed ryzykownym krokiem i 
oznaczone są tłustym drukiem i słowem ostrzegawczym. 

 

1. WSKAZÓWKA! To wskazówka. Ostrzega przed ryzykiem, z jakim związana jest następna 
czynność. 

2. Ryzykowna czynność. 
 

Konstrukcja i znaczenie alarmów 
Może się zdarzyć, że w czasie pracy pojawia się komunikat alarmowy. 

 

Cel alarmów: 
 ▪ Ostrzegać - Ostrzegają użytkownika, jeśli aktualny stan opryskiwacza może doprowadzić do 

niebezpiecznej sytuacji. 
 ▪ Informować - Informują użytkownika, jeśli aktualny stan opryskiwacza albo jego konfiguracja 

mogą powodować zakłócenia w pracy. 
 

Na poniższej ilustracji widzisz budowę alarmu: 

 
Budowa alarmów 

  

 Rodzaj alarmu  Nazwa zespołu, który wywołał alarm 

 Słowo "ALARM"  Opis problemu i pomoc 
Jaka jest przyczyna alarmu i co zrobić, aby ją 
usunąć, dowiesz się z rozdziału "Alarmy [➙ 
92]". 

  
 

Wymagania dotyczące użytkowników 
 ▪ Naucz się korzystać z produktu w sposób zgodny z instrukcją obsługi. Nikt nie może z niego 

korzystać, dopóki nie przeczyta niniejszej instrukcji obsługi. 
 ▪ Przeczytaj i stosuj się do wszystkich wskazówek bezpieczeństwa w tej instrukcji i w instrukcjach 

podłączonych maszyn. 

Przykład 

1.3 

Zastosowanie 

Ilustracja 

1.4 
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 ▪ Jeżeli coś w instrukcji jest niezrozumiałe, skontaktuj się ze sprzedawcą lub z producentem. Dział 
obsługi klienta firmy Müller-Elektronik chętnie Ci pomoże. 

 

Zasady użycia produktu zgodne z zastosowaniem 
Komputer roboczy służy do sterowania opryskiwaczami polowymi w rolnictwie. Każda instalacja w 
innym przypadku lub inne zastosowanie systemu wyklucza odpowiedzialność producenta. 

Do zasad użycia zgodnych z zastosowaniem produktu należy również stosowanie się do wszystkich 
opisanych przez producenta warunków użytkowania. 

Producent nie odpowiada wtedy za żadne uszkodzenia rzeczy lub ludzi wynikające z niestosowania 
się do zaleceń. Wszelka odpowiedzialność i ryzyko z tym związane spada na użytkownika. 

Należy stosować się do uznanych zasad BHP oraz pozostałych zasad bezpiecznej pracy w 
przemyśle, rolnictwie i kodeksu drogowego. Wszystkie przeróbki urządzenia przeprowadzone przez 
użytkownika wykluczają odpowiedzialność producenta. 

 

Oświadczenie zgodności z dyrektywami WE 
Produkt ten został wyprodukowany w zgodzie z następującymi normami i zgodnie z aktualną 
dyrektywą EMG 2004/108/WE: 
 ▪ EN ISO 14982 

 

Utylizacja 
  

 

Prosimy o zutylizowanie niniejszego produktu po jego użyciu jako odpadu 
elektronicznego zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. 

  
 

Tabliczka bezpieczeństwa dla opryskiwacza 
Jeżeli opryskiwacz wyposażony jest w sterowanie dyszlem lub sterowanie czopem osi każda osoba, 
która zbliża się do opryskiwacza musi zostać poinformowana o możliwych zagrożeniach. Dlatego 
otrzymuje się osłonę bezpieczeństwa. 

1. Przykleić osłonę bezpieczeństwa we właściwym miejscu. 

Naklejając naklejkę weź pod uwagę: 
 ▪ Naklejki ostrzegawcze muszą być naklejane w widocznym miejscu, tak aby osoba zbliżająca się 

do punktu zagrożenia mogła je zauważyć. 
 ▪ Jeżeli obszar zagrożenia dostępny jest z kilku stron maszyny, należy przykleić naklejkę w kilku 

miejscach. 
 ▪ Regularnie sprawdzaj czytelność naklejek. 
 ▪ Uszkodzone lub nieczytelne naklejki należy wymienić. 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 
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Naklejka ostrzega-
wcza 

Miejsce Znaczenie 

 

W okolicy dyszla między ciągnikiem, a 
narzędziem. 

Podczas pracy nie wolno 
przebywać w strefie załamania. 

  
 

Naklejki bezpieczeństwa na produkcie 
Naklejka na komputerze roboczym 

  

  

Nie czyścić myjką ciśnieniową. 

  

1.9 
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O tej instrukcji obsługi 
 

Grupa docelowa instrukcji obsługi 
Niniejsza instrukcja obsługi skierowana jest dla operatorów opryskiwaczy rolniczych, które są 
wyposażone w komputer roboczy firmy Müller-Elektronik. 

 

Ilustracje w niniejszej instrukcji 
Przedstawione w tej instrukcji ilustracje ekranu są przykładami. Mają one pomóc Ci w orientacji 
pomiędzy różnymi ekranami oprogramowania. 

To jakie informacje wyświetlone są na ekranie, zależy od wielu czynników: 
 ▪ od rodzaju opryskiwacza, 
 ▪ od konfiguracji opryskiwacza, 
 ▪ od stanu opryskiwacza. 

Dlatego może się zdarzyć, że na ilustracjach w instrukcji przedstawione są inne informacje niż na 
ekranie twojego terminalu. 

Instrukcja została napisana dla obsługi komputera roboczego na terminalach firmy Müller-Elektronik. 
Jeśli komputer roboczy jest obsługiwany z innymi terminalami ISOBUS, struktura ekranów oraz 
przedstawione informacje mogą się różnić od informacji przedstawionych na ilustracjach w tej 
instrukcji obsługi. 

 

Konstrukcja opisów czynności 
Opisy czynności tłumaczą krok po kroku jak wykonać poszczególne zadania przy użyciu produktu. 

W niniejszej instrukcji wykorzystaliśmy następujące symbole, aby oznaczyć opisy czynności: 
  

Symbol Znaczenie 

1. 

2. 

Czynności, które musisz wykonać po sobie. 

⇨ Efekt czynności. 

To stanie się, jeżeli wykonasz opisaną czynność. 

⇨ Wynik działania 

To stanie się, jeżeli wykonasz wszystkie opisane 
czynności. 

 Wymagania 

Jeżeli dana instrukcja zawiera wymagania, 
musisz je spełnić, zanim wykonasz opisane 
czynności. 

  
 

Konstrukcja odnośników 
Jeżeli w instrukcji znajdują się odnośniki, wyglądają zawsze następująco: 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 
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Przykład odnośnika: [➙ 11] 

Odnośniki rozpoznasz po nawiasach kwadratowych i po strzałce. Liczba za strzałką wskazuje, na 
której stronie rozpoczyna się rozdział w którym możesz czytać dalej. 
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Opis produktu 
 

Opis zakresu funkcji produktu 
System może składać się z jednego lub dwóch komputerów roboczych, w zależności od ilości funkcji 
opryskiwacza, które mają być sterowane za pośrednictwem terminala. 

Komputer roboczy F1 posiada następujące funkcje: 
 ▪ Obsługa do dziewięciu sekcji z głównym włącznikiem sekcji. 
 ▪ Ręczna i automatyczna regulacja wydajności 
 ▪ Wskazywanie aktualnej prędkości 
 ▪ Wskazywanie aktualnej wydajności 
 ▪ Wskazywanie pozostałej powierzchni do obrobienia 
 ▪ Wskaźnik aktualnego poziomu w zbiorniku 
 ▪ Dokumentacja wyników pracy 
 ▪ DISTANCE-Control - automatyczna regulacja wysokości belki polowej. 
 ▪ Podnoszenie i opuszczanie belki 
 ▪ Ręczne nachylanie belki polowej 

Komputer roboczy F2 posiada następujące funkcje: 
 ▪ Liczne funkcje hydrauliczne. Na przykład: Nachylanie belki polowej, składanie i rozkładanie belki. 
 ▪ TRAIL-Control - automatyczne sterowanie dyszla i czopa osi. 

 

Wymagania sprzętowe 
Aby móc skorzystać z komputera roboczego, ciągnik musi spełniać następujące wymagania. 
 ▪ W systemach ISOBUS: 

 – Ciągnik musi być wyposażony w podstawowe wyposażenie ISOBUS. 

 – Terminal musi być zgodny ze standardem ISOBUS. 

 ▪ W systemach ECO: 

 – Ciągnik musi być wyposażony w podstawowe wyposażenie ECO. 

 – W ciągniku musi być zamontowany terminal ECO firmy Müller-Elektronik. 
 

Zrozumienie tabliczki znamionowej 
Na obudowie komputera znajdziesz naklejkę z tabliczką znamionową. Na naklejce znajdziesz 
informacje, które pomogą ci zidentyfikować produkt. 

Przygotuj te informacje, zanim skontaktujesz się z działem obsługi klienta. 

 
Tabliczka znamionowa na obudowie komputera 

3 

3.1 

3.2 

3.3 
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 Nazwa artykułu 
na podstawie tej nazwy widać, czy jest to 
komputer roboczy F1 czy F2. 

 Wersja hardware 

 Numer serii  Numer artykułu dystrybutora 
Jeżeli produkt został wyprodukowany dla 
producenta maszyn rolniczych, numer ten 
oznacza jego numer artykułu. 

 Wersja oprogramowania (wersja software) 
jeżeli aktualizujesz oprogramowanie, podana 
w tym miejscu wersja utraci aktualność. 

 Napięcie 
Produkt może być podłączany tylko do napięć 
w podanym w tym miejscu przedziale. 
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Montaż i instalacja 
 

Przegląd systemu 
Komputery robocze F1 i F2 nie wystarczają do tego, by móc sterować i obsługiwać opryskiwacz 
polowy. 

Na poniższych ilustracjach można zobaczyć, jakie komponenty muszą być zamontowane na 
opryskiwaczu i ciągniku. 

 
Przegląd systemu komputera roboczego na ciągniku z interfejsem ISOBUS 

  

 Terminal 
- Terminal ISOBUS firmy Müller-Elektronik z 
licencją „ISO11587 VT” 

 Wiązka kablowa i rozdzielacz dla 
komputera roboczego F2 
Możliwe są różne konfiguracje. 

 Drążek wielofunkcyjny (joystick) 
Opcjonalnie 
- Służy do obsługi opryskiwacza. 

 Komputer roboczy F2 
Podporządkowany komputer roboczy 
Możliwe są różne konfiguracje 

 Wyposażenie podstawowe ISOBUS 
- Łączy komputery robocze z ciągnikiem. 
- Zasila komputery robocze oraz terminal 
napięciem. 

 Wiązka kablowa i rozdzielacz dla 
komputera roboczego F1 
Możliwe są różne konfiguracje 

 Kabel przyłączeniowy do wyposażenia 
podstawowego ISOBUS 
Podłączanie komputera roboczego do 
podstawowego wyposażenia ciągnika 

 Komputer roboczy F1 
Nadrzędny komputer roboczy 
Możliwe są różne konfiguracje 

 Kabel połączeniowy  
Łączy komputer roboczy F1 i komputer 
roboczy F2 
Możliwe są różne konfiguracje 
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Przegląd systemu komputera roboczego na ciągniku bez interfejsu ISOBUS 

  

 Terminal 
Terminale firmy Müller-Elektronik 

 Kabel połączeniowy  
Łączy komputer roboczy F1 i komputer 
roboczy F2 
Możliwe są różne konfiguracje 

 Drążek wielofunkcyjny (joystick) 
Opcjonalnie 
- Służy do obsługi opryskiwacza. 

 Wiązka kablowa i rozdzielacz dla 
komputera roboczego F2 
Możliwe są różne konfiguracje 

 Wyposażenie podstawowe ECO 
- Łączy komputery robocze z ciągnikiem. 
- Zasila komputery robocze oraz terminal 
napięciem. 
- Oferuje możliwość podłączenia czujnika 
koła. 

 Komputer roboczy F2 
Podporządkowany komputer roboczy 
Możliwe są różne konfiguracje 

 Czujnik koła  Wiązka kablowa i rozdzielacz dla 
komputera roboczego F1 
Możliwe są różne konfiguracje 

 Kabel przyłączeniowy do wyposażenia 
podstawowego ECO 
Podłączanie komputera roboczego 
opryskiwacza do podstawowego wyposażenia 
ciągnika 

 Komputer roboczy F1 
Nadrzędny komputer roboczy 
Możliwe są różne konfiguracje 

  
 

Komputer roboczy podłączony do wyposażenia podstawowego 
ciągnika 
Aby możliwa była obsług a opryskiwacza przy pomocy terminalu, komputer roboczy musi zostać 
podłączony do wyposażenia podstawowego ciągnika. W zależności od rodzaju zamontowanego na 
ciągniku wyposażenia podstawowego, należy użyć różnych wtyczek. 

Ciągnik z podstawowym wyposażeniem ISOBUS 
 

W ten sposób podłącza się komputer roboczy do standardowego wyposażenia ISOBUS: 

4.2 
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  Ciągnik jest przystosowany do podłączenia ISOBUS. 

  Komputer roboczy jest zamontowany na opryskiwaczu. 

  Opryskiwacz jest zamontowany lub zawieszony na ciągniku. 

1. Poprowadzić kabel od opryskiwacza do gniazda wyposażenia podstawowego ISOBUS. 

2. Odkręcić klapy pyłowe. 

3. Wtyczkę ISOBUS włożyć i wkręcić do gniazda ISOBUS ciągnika. 

4. Klapy pyłowe połączyć ze sobą, aby chronić je przed kurzem. 
 ⇨ Komputer roboczy został podłączony do wyposażenia podstawowego. 

5. Sprawdzić, czy komputer roboczy jest prawidłowo podłączony uruchamiając go. 

Ciągnik z podstawowym wyposażeniem ECO 
 

W ten sposób podłącza się komputer roboczy do standardowego wyposażenia ECO: 

  Ciągnik wyposażony jest w podstawowe wyposażenie ECO firmy Müller-Elektronik. 

  Komputer roboczy jest zamontowany na opryskiwaczu. 

  Opryskiwacz jest zamontowany lub zawieszony na ciągniku. 

1. Poprowadzić kabel od opryskiwacza do gniazda wyposażenia podstawowego ECO. 

2. Wetknąć wtyczkę do gniazda wyposażenia podstawowego ECO.  

 Najpierw włożyć hak na końcówce wtyczki do otworu znajdującego się gnieździe : 

 

3. Zatrzasnąć wtyczkę . 
 ⇨ Komputer roboczy został podłączony do wyposażenia podstawowego. 

4. Sprawdzić, czy komputer roboczy jest prawidłowo podłączony uruchamiając go. 
 

Montaż joysticka 
Joystick może zostać dodatkowo podłączony do terminala i jest on konieczny do obsługi 
opryskiwacza. 

Instrukcja 
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Podłączanie joysticka 

  

  Kątownik 
Do montażu w kabinie 

  Wtyczka do podłączenia do terminalu 

  Gniazdo do podłączenia do wyposażenia 
podstawowego 

  

  
 

Tak zamontujesz joystick: 

1. Zamontować joystick po prawej stronie kierowcy, w zasięgu jego ręki. 

2. Włożyć wtyczkę wyposażenia podstawowego włożyć do gniazda joysticka. 

3. Podłączyć wtyczkę A joysticka do gniazda A terminalu. 
 ⇨ Joystick jest podłączony pomiędzy wyposażeniem podstawowym a terminalem. 

 ⇨ Po włączeniu terminalu na joysticku zapala się dioda. 
 

Montaż żyroskopu 
Żyroskop żyroskop jest urządzeniem pomiarowym, odczytującym zmiany w kierunku jazdy ciągnika. 

Aby korzystać z żyroskopu należy: 
 ▪ Zamontować uchwyt na ciągniku 

 

Montaż uchwytu na żyroskop 
  

  
Uchwyt Żyroskop w uchwycie 

  

Instrukcja 
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Korzystanie z żyroskopu 
 

1. Zamocować żyroskop w uchwycie na ciągniku i dokręcić śrubą motylkową. 
Strona z napisem TOP-OBEN musi być skierowana w górę: 

 
2. Po pracy włożyć żyroskop do uchwytu na narzędziu zaczepianym i dokręcić śrubą motylkową. 

4.4.2 
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Podstawy obsługi 
 

Włączanie i wyłączanie komputera roboczego 
 

Tak włączysz komputer roboczy: 

1. Podłączyć komputer roboczy do zasilania. Dostępne są przy tym następujące możliwości:  
 a) W przypadku ciągników ISOBUS: Uruchomić ciągnik kluczykiem w stacyjce.  
 b) Jeżeli nie jest to ciągnik ISOBUS: Włączyć terminal.  
 c) W przypadku korzystania z terminala ECO: Włączyć terminal. 

2. LED na joysticku zaczyna świecić. 

 ⇨ Włączyłeś komputer roboczy. 
 

Tak wyłączysz komputer roboczy: 

1. Przerwać dopływ prądu do komputera roboczego. Dostępne są przy tym następujące 
możliwości:  
 a) W przypadku ciągników ISOBUS: Uruchomić ciągnik kluczykiem w stacyjce.  
 b) Jeżeli nie jest to ciągnik ISOBUS: Wyłączyć terminal.  
 c) Dla wszystkich ciągników: Poprowadzić z gniazda kable między ciągnikiem a opryskiwaczem.  
 d) W przypadku korzystania z terminala ECO: Wyłączyć terminal. 

2. Zaczekać, aż LED na joysticku zgaśnie. 

 ⇨ Wyłączyłeś komputer roboczy. 
 

Pierwsze uruchomienie 
Jeżeli zamontowałeś komputer, zainstalowałeś go i podłączyłeś do terminalu, możesz zacząć z niego 
korzystać. 

 

1.  - Włączyć terminal. 
 ⇨ Komputer roboczy jest włączany razem z terminalem. 

2.  - Wywołać aplikację „Menu wyboru”. 
 ⇨ Pojawia się następujący ekran: 

 
 ⇨ Oprogramowanie komputera jest ładowane przez terminal. Rozpoznasz ten proces po 

pasku postępu obok symbolu aplikacji komputera roboczego. 

 ⇨ Komputer roboczy jest włączony, kiedy jego nazwa pojawia się obok symbolu opryskiwacza. 

5 
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Komputer roboczy w menu wyboru 
Pojawia się aplikacja komputer roboczy-opryskiwacz na każdym terminalu wraz z identyfikatorem 
ISO. 

W przypadku terminali firmy Müller-Elektronik komputer roboczy zgłasza się w aplikacji „Menu 
wyboru”. 

 
Komputer roboczy podczas meldowania w menu wyboru 

  

 Symbol aplikacji komputera roboczego 
opryskiwacza  Język 

 Rodzaj komputera roboczego 
"s" oznacza opryskiwacz (z angielskiego 
"sprayer") 

 Numer serii hardware 
Za pomocą tego numeru komputer 
rozpoznawany jest przez inne aplikacje. Na 
przykład przez kartę pola. Więcej na ten 
temat: [➙ 34] 

 Wersja zbioru obiektów 
Zbiór obiektów to część oprogramowania 
zawierająca teksty i ilustracje. 
Jak sprawdzisz wersję oprogramowania 
przeczytasz w rozdziale: Sprawdzanie wersji 
oprogramowania [➙ 89] 

  

  
 

Przechodzenie między ekranami 
Są ekrany, które mają zbyt wiele pozycji, aby wyświetlić je wszystkie na jednym ekranie. W 
przypadku takich ekranów należy ewentualnie kartkować dalej. 

 

Na podstawie następującego symbolu funkcji można rozpoznać, że w ramach ekranu można 
przechodzić dalej. Można w tym celu nacisnąć właściwy przycisk funkcyjny, aby przejść dalej. 

  

 

Przejście do kolejnego ekranu 

  
 

Wprowadzanie danych 
W tym rozdziale dowiesz się, jak wprowadzać dane w ekranie wprowadzania danych. 

5.3 
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Ekran wprowadzania danych 

  

 Kursor 1 
Zaznacza miejsce w którym zostanie 
wprowadzony nowa cyfra. 

 Cyfry do wyboru 

 Pole wprowadzania danych 
Zawiera pola do wprowadzania wartości. 

 Kursor 2 
Służy do zaznaczania cyfry, którą chcesz 
wprowadzić. 

  
 

Tak wprowadzisz cyfrę: 

  Wyświetliłeś ekran wprowadzania danych. 

  Kursor 1 zaznacza miejsce, w którym zostanie wprowadzona nowa cyfra. 

1. Zaznaczyć cyfrę kursorem 2. 

2. Kliknąć na zaznaczoną cyfrę. 
 ⇨ Zaznaczona cyfra pojawia się w polu wprowadzania danych. 
 ⇨ Kursor 1 przesuwa się jedno pole na prawo. 

3. Wprowadzić kolejne cyfry. 

4. Zaznaczyć "OK" i wcisnąć przycisk-pokrętło, aby zakończyć wprowadzanie danych. 
 

Wygląd ekranu 
 

Ekran roboczy komputera opryskiwacza 
Ekran roboczy jest wyświetlany zawsze podczas pracy i zawiera najważniejsze informacje. Ekran 
roboczy informuje cię o stanie opryskiwacza podczas pracy. 

Ekran roboczy jest podzielony na cztery obszary: 

Instrukcja 
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Obszary ekranu roboczego. 

  

 Obszar "Dane oprysku"  Obszar "Symbol belki" 

 Obszar wyboru 1  Obszar wyboru 2 
  

Z następnych rozdziałów dowiesz się jakie informacje znajdziesz w poszczególnych obszarach. 

Przyciski funkcyjne na ekranie roboczym 

Na ekranie roboczym można obsługiwać więcej funkcji niż można zobaczyć na pierwszy rzut oka. 

 - Nacisnąć ten przycisk funkcyjny na ekranie roboczym, aby uzyskać dostęp do 
dodatkowych stron z symbolami funkcyjnymi. 

 

Obszar "Dane oprysku" 
W tym obszarze wyświetlane są następujące informacje: 

 
Obszar "Dane oprysku" 

  

 Dawka planowana 
Dawka planowana w l/ha.  Symbole dodatkowe 

 Dawka wypryskana 
Dawka wypryskana w l/ha.  Ciśnienie oprysku 

Aktualne ciśnienie cieczy w jednostce bar 
(tylko gdy zainstalowany jest czujnik 
ciśnienia.) 

 Prędkość 
Aktualna prędkość opryskiwacza w km/h. 

  

  
 

Poniższe symbole mogą zostać wyświetlone w zależności od konfiguracji: 
  

Symbol Znaczenie 

 

Oprysk przerwany. Aktualna prędkość jest mniejsza od parametru „Min. 
prędkość pracy”. 

5.6.2 

Symbole 
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Symbol Znaczenie 

 

Automatyczny tryb pracy jest wyłączony. Ciśnienie oprysku nie będzie 
regulowane. Aktualna prędkość jest niższa niż parametr 
"Min.predk(auto)", a wyższa od parametru "Min. predkosc". 

 

Opryskiwacz znajduje się w trybie pracy ręcznej. Musisz ręcznie 
regulować dawkę. 

 
Dawka jest przekazywana przez aplikację "TaskManager". 

 

Urządzenie sterujące pracą sekcji „S-box” jest podłączone i włączona. 

 

Licznik dzienny jest nieaktywny. 

Zobacz rozdział: Dokumentowanie wyników pracy [➙ 65] 
  
 

Obszar wyboru 1 
Informacje w tym obszarze wyświetlane są na dwóch stronach: 
 ▪ Strona z informacjami dotyczącymi aktywnych funkcji 
 ▪ Strona z licznikami 

 

- zmiana z jednej strony na drugą 

Informacje na stronie pierwszej 

Na tej stronie znajdziesz informacje na temat aktualnego stanu opryskiwacza. 

Na poniższym obrazku przedstawione są informacje mogące pojawić się w tym obszarze: 

 
Obszar wyboru 1: Strona 1 

 

Poniższe symbole mogą zostać wyświetlone w zależności od konfiguracji: 
  

Symbol Znaczenie 

 lub  

TRAIL-Control jest aktywowany jako sterowanie dyszlem 

Zobacz rozdział: TRAIL-Control - korzystanie z kierowania dyszlem i osią [➙ 
80] 

 

Lewy rozpylacz asymetryczny jest aktywny w konfiguracji komputera. 

Zobacz rozdział: Konfiguracja rozpylaczy asymetrycznych [➙ 46] 

5.6.3 
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Symbol Znaczenie 

 

Prawy rozpylacz asymetryczny jest aktywny w konfiguracji komputera. 

Zobacz rozdział: Konfiguracja rozpylaczy asymetrycznych [➙ 46] 

 

Dyszel dla TRAIL-Control jest zablokowany. 

Zobacz rozdział: Ryglowanie TRAIL-Control [➙ 84] 

 

Belka jest złożona i znajduje się w pozycji do transportu. 

TRAIL-Control może być używany tylko w trybie ręcznym. 

 

Belka jest podnoszona. 

 

Belka jest obniżana. 

 
Belka jest poziomowana. Strona po której pojawia się ten symbol jest 
podnoszona w górę. 

  

Informacje na stronie drugiej 

Na poniższym obrazku przedstawione są informacje mogące pojawić się w tym obszarze: 

 
Obszar wyboru 1: Strona 2 

  

 Aktualna zawartość zbiornika 
W zależności od opryskiwacza wyświetlona 
jest wyliczona lub zmierzona zawartość. 

 Przepływ na minutę 
Przepływ na minutę zmierzony przez 
przepływomierz główny. 

 Obrabialna powierzchnia 
Powierzchnia, którą można jeszcze obrobić 
przy aktualnej dawce i zawartości zbiornika. 

 Efektywność / godzinę 

 Obrabialna droga 
Droga na której można jeszcze pracować, 
jeżeli nie zmienią się warunki. 

  

  
 

Obszar wskaźnik belki 
Na wskaźniku belki znajdziesz następujące informacje: 
 ▪ Liczba sekcji 
 ▪ Które sekcje są zaznaczone, a które wyłączone 
 ▪ Które sekcje pryskają 

 

Sekcje robocze mogą znajdować się w czterech stanach.  

5.6.4 

Możliwe stany 
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Stan sekcji odczytasz na ekranie roboczym na wskaźniku belki. 

Możliwe są następujące stany: 
  

Symbol Stan sekcji roboczej 

 

Sekcja robocza jest wyłączona. 

 

Sekcja robocza jest zaznaczona. 

Sekcja robocza jest gotowa do pracy. 

 

Sekcja robocza jest zaznaczona, a zawór jest otwarty. 

Sekcja robocza rozpyla. 

 

Sekcja robocza została wyłączona ręcznie, podczas gdy aplikacja SECTION-Control 
pracowała w trybie automatycznym. 

Dopóki SECTION-Control pracuje w trybie automatycznym, ta sekcja robocza nie 
zostanie włączona ani wyłączona. 

  
 

Poniższe ilustracje pokazują, jak mogą być przedstawiane sekcje: 

 
Obszar wskaźnik belki - przykład 1 

  

 Sekcja 1 
 jest wyłączona  Sekcje 2 do 7 

są zaznaczone i spryskują. 
  

 
Obszar wskaźnik belki - przykład 2 

  

 Sekcja 1 
 jest wyłączona  Sekcje 2 do 7 

są zaznaczone, ale nie spryskują. 
  

Jeśli korzysta się z aplikacji SECTION-Control, możliwe są również inne stany. Na kolejnym zdjęciu 
widać, jak przedstawiane są poszczególne stany sekcji roboczych, gdy obrabiana jest powierzchnia 
w kształcie klina a użytkownik wcześniej wyłączył joystickiem zewnętrzne sekcje robocze. 

 
Stany sekcji roboczych. Strona lewa: na komputerze roboczym; Strona prawa: przy SECTION-Control 
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Sekcje robocze 1 i 7 zostały wyłączone ręcznie za pomocą joysticka. 
Sekcje robocze 2 do 5 pracują. 
Sekcja robocza 6 została wyłączona przez SECTION-Control. 

  
 

Poniższe symbole mogą zostać wyświetlone w zależności od konfiguracji: 
  

Symbol Znaczenie 

 

DISTANCE-Control jest wyłączony 

Symbol ten pojawia się na symbolu belki polowej tylko wtedy, gdy 
DISTANCE-Control jest dostępny na opryskiwaczu. W 
opryskiwaczach bez Distance-Control nigdy się nie pojawia.  

 

Blokada belki polowej jest aktywowana. 

Zobacz rozdział: Blokada stabilizacji belki polowej [➙ 51] 

 
Obwód sekcji roboczych sterowany jest automatycznie przez aplikację 
„SECTION-Control”. 

Symbol pojawia się obok symbolu belki polowej. 
  
 

Obszar wyboru 2 
W tej sekcji można zobaczyć, które dodatkowe funkcje są włączone. 

Po aktywacji dodatkowych funkcji, pojawi się ikona w obszarze „Funkcje dodatkowe”. 

Informacje w tym obszarze wyświetlane są na dwóch stronach: 
 ▪ Strona z informacjami o aktywowanych funkcjach dodatkowych. 
 ▪ Strona z informacjami na temat stanu czujników. 

 

- zmiana z jednej strony na drugą 

Informacje na stronie pierwszej 

Na pierwszej stronie pojawiają się symbole, które informują o aktywowanych funkcjach dodatkowych. 
 

Poniższe symbole mogą zostać wyświetlone w zależności od konfiguracji: 
  

Symbol Znaczenie 

 

Oświetlenie jest włączone 

 

Dodatkowa funkcja A jest aktywna 

Funkcja ta może zostać przez producenta opryskiwacza przypisana do innej 
funkcji. Producent opryskiwacza poinformuje Cię, jaką funkcję spełnia ten 
symbol. 

 

Dodatkowa funkcja B jest aktywna 

Funkcja ta może zostać przez producenta opryskiwacza przypisana do innej 

Symbole 

5.6.5 

Elementy obsługi 

Symbole 
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Symbol Znaczenie 

funkcji. Producent opryskiwacza poinformuje Cię, jaką funkcję spełnia ten 
symbol. 

  

Informacje na stronie drugiej 

Na drugiej stronie pojawiają się symbole, które informują o stanie poszczególnych czujników. 
 

Poniższe symbole mogą zostać wyświetlone w zależności od konfiguracji: 
  

Symbol Znaczenie 

 

Aktualna siła wiatru 

 

Aktualna prędkość obrotowa pompy 

 

Aktualna prędkość obrotowa dmuchawy 

  
 

Struktura ekranów dodatkowych 
Wiele funkcji komputera roboczego zależy od modelu opryskiwacza i jego wyposażenia. Te funkcje 
są obsługiwane za pomocą klawiszy funkcyjnych, których symbole funkcji znajdują się w tak zwanych 
„ekranach dodatkowych”. 

W zależności od liczby dodatkowych funkcji, które posiada opryskiwacz, symbole funkcji pojawiają 
się na różnych dodatkowych ekranach. W instrukcji będzie widoczne tylko to, że należy przejść do 
dodatkowych ekranów. 

 

Aby uzyskać dostęp do dodatkowych ekranów: 

1.  - na ekranie roboczym przycisnąć. 
 ⇨ Pojawiają się dodatkowe ekrany 

Symbole 

5.6.6 

Ścieżka 
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Przygotowanie komputera roboczego do użycia 
 

Kiedy i co trzeba skonfigurować? 
  

Ustawienie / parametr Pierwsze uruchomienie Początek sezonu 

Dawka cieczy   

Szer robocza   

Impulsy kola   

Stala regulacji   

Cisnienie max   

Cisnienie min   

Min. predkosc   

Min.predk(auto)   

Max. V wiatru   

Poj. zbiornika   

Poziom zb.-alarm   

Imp. -zbiornik gl   

Imp. - napeln   

Pompa U/min   
  
 

Wprowadzanie parametrów opryskiwacza 
 

Parametry należy wprowadzać w następujących przypadkach: 
 ▪ Przed pierwszym uruchomieniem. 
 ▪ Kiedy zmienią się parametry opryskiwacza. 

 

Tak zmienisz wartość parametru: 

1. Przejść do ekranu "PARAMETRY": 

 

6 

6.1 

6.2 
Kiedy wprowadzić? 

Instrukcja www.R
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 ⇨ Pojawia się następujący ekran: 

 

2.  - Obróć pokrętło, aby przesunąć kwadratowy kursor do wiersza z żądanym 
parametrem. Na terminalach bez pokrętła, korzysta się z przycisków terminala. 

3.  - Przycisnąć pokrętło. 
 ⇨ Otwiera się ekran wprowadzania danych. 

4. Wprowadzić wartość jaką ma mieć parametr. 

5. Zaznaczyć i kliknąć „OK”, aby zakończyć wprowadzanie i zastosować wartość. 
 ⇨ Nowa wartość pojawia się na ekranie "PARAMETRY". 

 

Lista zawiera wszystkie parametry, które mogą wystąpić na ekranie. To które z nich się pojawią, 
zależy od konfiguracji i osprzętu opryskiwacza. 

Rozpylacz 

Kolor aktywowanych rozpylaczy. 

Kolory są określone przez normę ISO. Mogą one również zostać skalibrowane. [➙ 42] 

Dawka cieczy 

Gdy opryskiwacz pracuje w trybie automatycznym, komputer dopasowuje ciśnienie tak, aby uzyskać 
zaplanowaną tu dawkę. 

Szerokość robocza 

Szerokość robocza opryskiwacza. 

Impulsy kola 

Liczba impulsów, przesyłanych przez czujnik koła podczas przejechania 100m. Służy do obliczania 
prędkości. 

Liczba impulsów jest wyznaczana podczas kalibracji czujnika koła. 

Stala regulacji 

W trybie pracy automatycznej ciśnienie oprysku dopasowywane jest do prędkości jazdy 
opryskiwacza. Dzięki temu przez cały czas ma być pryskana taka ilość cieczy, jaką zaplanowano. 
Stała regulacji odgrywa tutaj ważną rolę. 

Lista parametrów 
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Stała regulacji dopasowuje prędkość regulacji: 
 ▪ Im większa stała regulacji, tym szybciej dopasowywane jest ciśnienie. 
 ▪ Im mniejsza stała regulacji, tym wolniej dopasowywane jest ciśnienie. 

Podczas ustawiania stałej regulacji, weź pod uwagę: 
 ▪ Jeżeli podczas jazdy ze stałą prędkością dawka wypryskana często ulega zmianie, zmniejsz 

stałą regulacji. 
 ▪ Jeżeli przy zmianie prędkości, dawka wypryskana nie dopasowuje się do dawki planowanej, 

zwiększ stałą regulacji. 

Ustawianie granic ciśnienia oprysku 

Służą do tego parametry: 
 ▪ Cisnienie max 
 ▪ Cisnienie min 

Parametry te definiują optymalny dla oprysku zakres ciśnienia. 

Jeżeli ciśnienie wykroczy poza podany zakres, na ekranie wyświetlony zostanie alarm. 

Możesz sam zdefiniować optymalny dla twojego zadania zakres. 

Jeżeli na opryskiwaczu nie ma czujnika koła, zdezaktywuj parametry: 
 ▪ Wprowadź wartość 0 w wierszu "Cisnienie min". 
 ▪ Wprowadź wartość 0 w wierszu "Cisnienie max". 

Min. predkosc 

Minimalna prędkość pracy 

Jeżeli opryskiwacz polowy jedzie wolniej niż minimalna prędkość pracy, wtedy: 
 ▪ Oprysk zostaje przerwany. 

 ▪ Na ekranie roboczym pojawia się symbol:  

Min.predk(auto) 

Minimalna prędkość automatyki 

Jeżeli opryskiwacz polowy jedzie wolniej niż minimalna prędkość automatyki, wtedy: 
 ▪ Regulacja ciśnienia zostaje przerwana. 
 ▪ Zostaje włączony tryb pracy ręcznej. 

 ▪ Na ekranie roboczym pojawia się symbol:  

Jeżeli parametr ma wartość 0, wtedy funkcja ta jest wyłączona. 

Parametr ten musi mieć większą wartość niż parametr "Min. predkosc". 

Max. V wiatru  

Maksymalna prędkość wiatru 

Czujnik wiatru musi być zainstalowany. 

Jeżeli zostanie przekroczona maksymalna prędkość wiatru, uruchomiony zostanie alarm. 
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Poj. zbiornika 

Wielkość zbiornika na mieszankę. 

Poziom zb.-alarm 

Alarmowy poziom zbiornika. 

Jeżeli ilość mieszanki jest mniejsza niż podana tu wartość, na ekranie pojawi się alarm. 

Imp. -zbiornik gl 

Liczba impulsów, przesyłanych przepływomierz na każdy litr cieczy. Służy do obliczania przepływu 
cieczy. 

Liczba impulsów jest wyznaczana podczas kalibracji przepływomierza. 

Pompa U/min 

Jeśli prędkość obrotowa pompy stanie się wyższa od maksymalnej prędkości obrotowej pompy, 
pojawi się komunikat o błędzie. To pozwala kierowcy lepiej kontrolować swoją pracę i uniknąć 
uszkodzeń pompy przy nadmiernej prędkości obrotowej. 

Do tego parametru należą dwie wartości: 
 ▪ „jest” 

Określa, jaka maksymalna prędkość obrotowa pompy jest aktualnie ustawiona. 
 ▪ „Wartosc zadana” 

Służy do zmiany maksymalnej prędkości obrotowej pompy. 
 

W ten sposób zapisuje się aktualną prędkość obrotową pompy, jako maksymalną dopuszczalną 
prędkość obrotową pompy: 

1. Zaznaczyć wiersz „Wartosc zadana“. 

2. Prędkość obrotową pompy ustawić na żądaną wartość. 
 ⇨ W wierszu „Wartosc zadana” wyświetlana jest aktualna prędkość obrotowa pompy 

3.  - wcisnąć. 
 ⇨ Prędkość pompy z linii „Wartosc zadana” pojawi się w linii „jest”. To sprawiło, że stała się 

maksymalną dopuszczalną prędkością obrotową pompy. 
 

Aktywacja opcji 
Możesz aktywować na komputerze kilka dodatkowych opcji. 

 

Tak aktywujesz dodatkowe opcje: 

1. Przejść do ekranu "PARAMETRY - Aktywacja opcji": 

 
2. Kliknąć na wybraną opcję. 

 ⇨ Pojawia się lista z dostępnymi opcjami. 

3. Wybrać opcję z listy. 

4. Zrestartować komputer roboczy. 

Instrukcja 

6.3 
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 ⇨ Wybrana opcja będzie aktywna po restarcie komputera. 
 

Konfiguracja sterowania sekcjami 
 ▪ Sterowanie sekcjami 

Sposób w jaki włączane i wyłączane są poszczególne sekcje. 

 – "Praca normalna" [➙ 59] 

To tryb pracy, w którym sekcje włączane są po kolei od zewnątrz do wewnątrz belki. Nadaje 
się do normalnego oprysku. 

 – "tryb pracy gniazdowej" [➙ 62] 

Nadaje się do oprysku skupisk chwastów. Można włączać sekcje niezależnie od siebie. 
 

Ustawianie rodzaju napełniania 
 ▪ Napelnianie zbiornika 

 – "manual" 

Dla opryskiwaczy bez TANK-Control. 

 – "TANK-Control" 

Dla opryskiwaczy z TANK-Control. 
 

Wybieranie rodzaju joystika 
 ▪ Joystick 

 – "bez joysticka" 

Dla Funkcji, które zazwyczaj są obsługiwane przyciskami joysticka, zostaną wyświetlone 
dodatkowe przyciski na ekranie. Można obsługiwać terminal za pomocą tych przycisków. 
Przyciski pojawiają się na kolejnych stronach ekranu roboczego. 

Można w dalszym ciągu korzystać z joysticka. 

 –  "ME-Joystick." 

Joystick „ME-MFG” jest podłączony do terminalu. Opryskiwacz obsługiwany jest przy użyciu 
joysticka. 

 – "Odmowa ME-Joystick" 

Dezaktywuje joystik. Komputer nie reaguje na wciskanie przycisków joysticka.  
 

Ustawianie rodzaju zaworów sekcyjnych 
 ▪ Typ armatury cieczowej 

 –  "bez ukladu stalocisn." 

Dla zaworów bez układu stałociśnieniowego.  

 –  "stalocisnienowy" 

Dla zaworów z układem stałociśnieniowym. 

 –  "Typ D." 

6.3.1 

6.3.2 

6.3.3 

6.3.4 
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Dla opryskiwaczy z regulacją pneumatyczną ciśnienia. 
 

Ustawianie połączenia CAN 
Parametr ten definiuje sposób komunikacji pomiędzy terminalem a komputerem roboczym. 
Konfiguracja zależy od rodzaju terminalu. 
 ▪ CAN 

 – "ME Eco" 

Dla Terminali ECO. 

 – „ME ISO / no Serial Nr“ 

Dla terminali ISOBUS. Numer seryjny komputera nie jest przekazywany, ani wyświetlany w 
menu wyboru terminalu. 

 – „ME ISO / Serial Nr“ 

Dla terminali ISOBUS. Numer seryjny komputera jest przekazywany magistralą CAN i 
wyświetlany w menu wyboru terminalu. To ustawienie jest konieczne dla korzystania z 
aplikacji TaskManager. 

 

Kalibracja przepływomierza 
 

Ponieważ z czasem liczba impulsów przesyłanych przez przepływomierz podczas przypływu jednego 
litra cieczy może ulec zmianie, należy kalibrować przepływomierz w następujących przypadkach: 
 ▪ Przed pierwszym uruchomieniem. 
 ▪ Na początku sezonu. 
 ▪ Jeżeli zauważysz, że dawka planowana i ilość wypryskana mocno się od siebie różnią. 
 ▪ Po wymianie lub naprawie przepływomierza. 

 

Istnieją dwie metody kalibracji: 
 ▪ Metoda litrażowania - zajmuje dużo czasu, ale jest dokładna. 
 ▪ Metoda "wypływ z rozpylaczy" - nie jest tak dokładna jak metoda litrażowania, ale zajmuje mniej 

czasu. 
  

 

WSKAZÓWKA 
Niedokładna kalibracja 
Przy niedokładnej kalibracji, obliczenia dawki będą niedokładne, co spowoduje niedokładny oprysk. 

◦ Kalibruj przepływomierz z najwyższą dokładnością. 
 
 

Kalibracja przepływomierza metodą litrażowania 
 

Podczas kalibracji metodą litrażowania ze zbiornika wypryskuje się dużą ilość wody.  

W tym czasie przepływomierz liczy impulsy. 

Po zakończeniu oprysku należy wprowadzić na ekranie ilość wypryskanej cieczy.  

Komputer oblicza liczbę impulsów na litr cieczy. 

6.3.5 

6.4 
Kiedy kalibrować? 

Metody 

6.4.1 
Sposób działania 

www.R
OLTRONIK

.p
l



  

 

Przygotowanie komputera roboczego do użycia 

Kalibracja przepływomierza 6 
  

  

Copyright © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 35 
  

  

 

 

OSTROŻNIE 
Środki ochrony roślin i ich pozostałości 
Niebezpieczeństwo zatrucia lub skażenia 

◦ Przed kalibracją należy dokładnie wyczyścić zbiornik. Opryskiwacz nie może zawierać żadnych 
środków chemicznych. 

◦ Podczas kalibracji należy korzystać wyłącznie z czystej wody. 

◦ Należy nosić ubranie ochronne. 
 
 

  Wszystkie sekcje są zaznaczone. 

  Tryb pracy ręcznej jest aktywny (na ekranie roboczym w obszarze oprysku wyświetlony jest 

symbol ). 

  Pojemnik jest wypełniony czystą wodą. Potrzebujesz kilkuset litrów czystej wody. 

  Masz możliwość zważenia ciągnika z opryskiwaczem, albo potrafisz zmierzyć ilość sypryskanej 
wody inną metodą. 

  Pompa jest włączona. 

1. Upewnij się,że spełnione są wszystkie wymagania! 

2. Przejść do ekranu "KALIBRACJA": 

 
 ⇨ Pojawia się następujący ekran: 

 

3.  - wybrać metodę litrażowania. 
 ⇨ Pojawia się następujący ekran: 

 

Instrukcja 
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4.  - Rozpocząć oprysk. 
 ⇨ Podczas oprysku na ekranie "KALIBRACJA - Gl. przeplywomierz" komputer wyświetla 

impulsy. 

5. Wypryskać kilkaset litrów cieczy. Nie opróżniaj całego zbiornika. W ten sposób unikniesz 
tworzenia się bąbelków powietrza, które mogą sfałszować wynik. 

6.  - zakończyć oprysk. 
 ⇨ Oprysk zostaje zakończony. 
 ⇨ Na ekranie nie są liczone impulsy. 

7.  - zakończyć kalibrację. 
 ⇨ Pojawia się nowy wiersz: "Ilosc wody" 

8. Zmierzyć ilość wypryskanej cieczy. Na przykład porównując wagę opryskiwacza przed i po 
oprysku. 

9. Wprowadzić ilość wypryskanej cieczy w wierszu "Ilosc wody". 

10.  - Opuścić ekran. 

 ⇨ Skalibrowałeś przepływomierz metodą litrażowania. 
 

Kalibracja przepływomierza metodą "wypływ z rozpylaczy" 
Podczas kalibracji przepływomierza metodą wypływu z rozpylaczy, mierzysz ile wody wypryskiwane 
jest z jednego rozpylacza w określonym czasie. 

 

Podczas kalibracji metodą wypływu, wypryskuje się wodę z jednego rozpylacza w określonym czasie.  

W tym czasie przepływomierz liczy impulsy. 

Po zakończeniu oprysku należy wprowadzić na terminalu ilość wypryskanej wody. 

Komputer oblicza liczbę impulsów na litr cieczy. 
  

 

 

OSTROŻNIE 
Środki ochrony roślin i ich pozostałości 
Niebezpieczeństwo zatrucia lub skażenia 

◦ Przed kalibracją należy dokładnie wyczyścić zbiornik. Opryskiwacz nie może zawierać żadnych 
środków chemicznych. 

◦ Podczas kalibracji należy korzystać wyłącznie z czystej wody. 

◦ Należy nosić ubranie ochronne. 
 

  

 
WSKAZÓWKA 
Aby kalibracja była dokładniejsza, można przeprowadzić poniższą kalibrację wraz z pomocnikiem 
jednocześnie dla kilku rozpylaczy. Następnie można wprowadzić na terminalu wartość średnią. 

 
 

  Przygotowałeś kubek z podziałką, którym zmierzysz wypryskaną ilość. 

6.4.2 

Sposób działania 
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  Przygotowałeś stoper do odmierzania minuty. 

  Na ekranie zaznaczona jest tylko jedna sekcja. 

  Tryb pracy ręcznej jest aktywny (na ekranie roboczym w obszarze oprysku wyświetlony jest 

symbol ). 

  Pojemnik jest wypełniony czystą wodą. 

  Ustawiona szerokość robocza jest poprawna. 

  Ilość rozpylaczy w każdej sekcji jest poprawnie ustawiona. 

1. Upewnij się,że spełnione są wszystkie wymagania! 

2. Przejść do ekranu "KALIBRACJA": 

 
 ⇨ Pojawia się następujący ekran: 

 

3.  - wybrać metodę wypływu z rozpylaczy. 
 ⇨ Pojawia się następujący ekran: 

 
 ⇨ W wierszu "zmierz. ciecz" pojawia się dotychczas ustawiony przepływ. 

4.  - Rozpocząć oprysk. 

5. Podejść do rozpylacza i przez 60 sekund zebrać wodę do kubka. 

6. Zanotować zebraną ilość wody. 

7. Powtórzyć ostatnie dwa kroki na kilku rozpylaczach. 

8. Obliczyć średnią ilość i zanotować. 
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9.  - zakończyć oprysk. 
 ⇨ Oprysk zostaje zakończony. 

10.  - zakończyć kalibrację. 
 ⇨ Pojawia się wiersz "l/rozpylacz". 

11. Wprowadzić ilość wypryskanej cieczy w wierszu "l/rozpylacz". 

12.  - Opuścić ekran. 
 ⇨ Wartość parametru "Imp. -zbiornik gl" został uaktualniony. 

 ⇨ Skalibrowałeś przepływomierz metodą wypływu z rozpylaczy.. 
 

Wprowadzanie ilości impulsów na litr, bez kalibracji 
Jeżeli wiesz ile impulsów przesyła przepływomierz na każdy litr cieczy, możesz wprowadzić tą 
wartość ręcznie. 

 

1. Przejść do ekranu „Parametry”: 

 
 ⇨ Pojawia się następujący ekran: 

 
2. Wprowadzić liczbę impulsów w wierszu "Imp. -zbiornik gl"  

 

Kalibracja czujnika koła 
 

 ▪ Jeżeli zamontowałeś czujnik koła (czujnik X) na kole traktora. 
 ▪ Przed pierwszym uruchomieniem. 
 ▪ Po zmianie opon. 
 ▪ Po zmianie traktora (jeżeli czujnik był zamontowany na kole traktora). 
 ▪ Jeżeli prędkość wyświetlona na ekranie roboczym się nie zgadza. 
 ▪ Jeżeli przejechana droga wyświetlona na ekranie roboczym się nie zgadza. 

6.4.3 
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WSKAZÓWKA 
Niedokładna kalibracja 
Przy niedokładnie skalibrowanym czujniku koła nie można zmierzyć dokładnej prędkości.  
Przez to wszystkie obliczenia powierzchni, drogi i spryskanej ilości są niedokładne. 

◦ Skalibruj czujnik koła z najwyższą dokładnością 
 

Ustalanie ilości impulsów na odcinku 100m 
Podczas kalibracji czujnika koła metodą 100m obliczasz ilość impulsów, jakie wysyła czujnik na 
odcinku 100m. 

Aby system działał dokładnie, czujnik musi wysłać minimum 250 impulsów na 100m. 

Aby zwiększyć ilość impulsów należy zamontować więcej magnesów naprzeciw czujnika koła. 

Jeżeli znasz dokładną liczbę impulsów, możesz wprowadzić ją ręcznie, 
 

  Czujnik koła jest zamontowany. 

  Wszystkie magnesy na kole są w dobrym stanie. 

  Zmierzyłeś i zaznaczyłeś odcinek 100m. Trasa musi odpowiadać warunkom pracy. Powinna 
prowadzić przez pole lub łąkę. 

  Traktor z podłączoną maszyną jest gotów do jazdy i stoi na początku zaznaczonego odcinka. 

1. Upewnij się, że spełniłeś wszystkie wymagania! 

2. Przejść do ekranu "KALIBRACJA - Impulsy z koła": 

 
 ⇨ Pojawia się następujący ekran: 

 

3.  - Rozpocząć kalibrację. 

4. Pojawiają się następujące symbole: 

 - zatrzymać kalibrację. 

 - przerwać kalibrację. 

5. Przejechać 100m na odmierzonym odcinku i zatrzymać pojazd na końcu. 
 ⇨ Podczas jazdy na ekranie liczone są impulsy.  

6.5.1 
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6.  - zakończyć kalibrację. 

7.  - Opuścić ekran. 

 ⇨ Ilość impulsów pojawia się w wierszu "Imp. czujnik kola" 
 

Konfiguracja sekcji 
 

Wprowadzanie liczby sekcji 
 

Tak wprowadzisz liczbę sekcji: 

1. Przejść do ekranu "SEKCJE ROBOCZE": 

 
 ⇨ Pojawia się następujący ekran: 

 
2. W wierszu "R-m sekcji roboczych" wprowadzić liczbę sekcji. 

 

Wprowadzanie liczby rozpylaczy w sekcjach 
Musisz podać liczbę rozpylaczy zamontowanych w każdej sekcji. 

 

 ▪ Przed pierwszym uruchomieniem. 
 ▪ Jeżeli liczba rozpylaczy w sekcji ulegnie zmianie. 

 

Tak wprowadzisz liczbę rozpylaczy w sekcji: 

1. Przejść do ekranu "SEKCJE ROBOCZE": 

 

6.6 

6.6.1 
Instrukcja 
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 ⇨ Pojawia się następujący ekran: 

 
 ⇨ Obok każdej sekcji wyświetlona jest liczba zamontowanych rozpylaczy. 

2.  - kliknąć w wierszu w którym chcesz zmienić liczbę rozpylaczy. 
 ⇨ Otwiera się ekran wprowadzania danych. 

3. Wprowadzić liczbę rozpylaczy. 

4.  - Opuścić ekran. 
 

Trwałe wyłączanie sekcji 
Istnieje możliwość trwałego wyłączenia jednej z sekcji. Przydaje się, gdy na polu utworzone zostały 
ścieżki technologiczne dla mniejszego opryskiwacza, niż aktualnie obsługiwany. 

 

Trwałe wyłączenie zewnętrznych sekcji ma następujące konsekwencje: 
 ▪ Korzystając z TRACK-Leader II: Nowa szerokość robocza nie jest brana pod uwagę przy 

wyliczaniu szerokości poprzeczniaka przez HEADLAND-Control. 
 ▪ W przypadku SECTION-Control: Po odłączeniu zewnętrznych sekcji roboczych, należy zmienić 

parametr „Prowadzącej szerokości toru” tak, by odległość między wiodącymi torami jazdy była 
dopasowana do faktycznej szerokości roboczej. Parametru „Szer robocza” nie można zmienić. 

 ▪ Rzeczywista szerokość robocza zmienia się. Ponieważ jednak opryskiwacz się nie zmienił: 

 – Nie zmieniać parametru „Szer robocza”. 

 – Nie zmieniać geometrii opryskiwacza. 
 

Tak wyłączysz sekcje trwale: 

1. Przejść do ekranu "SEKCJE ROBOCZE": 

 

2.   - wybrać sekcję. 

 ⇨ Obok wybranej sekcji pojawia się symbol symbol-kursor:  

3.  - włączyć lub wyłączyć sekcję. 

 ⇨ Obok wyłączonej sekcji pojawia się symbol:  

6.6.3 

Konsekwencje 
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Konfiguracja rozpylaczy 
Przez konfigurację typów rozpylaczy, komputer roboczy może na podstawie zmierzonego ciśnienia 
oprysku obliczyć aktualną wydajność. 

 

 ▪ Czujnik ciśnienia jest zamontowany. 

Jeżeli na opryskiwaczu nie jest zamontowany czujnik ciśnienia, a dawka cieczy jest regulowana tylko 
przy użyciu przepływomierza, wtedy nie trzeba konfigurować rozpylaczy. 

 

Struktura ekranu „ROZPYLACZE/CISN.” 
W ekranie „ROZPYLACZE/CISN.” można skonfigurować używane rozpylacze. 

 

 
Ekran „ROZPYLACZE/CISN.” składa się z trzech obszarów: 
 ▪ Aktualne ustawienia rozpylacza 
 ▪ Obliczanie możliwych wydajności 
 ▪ Kalibracja rozpylacza 

W następnych rozdziałach znajdziesz wyjaśnienie trzech obszarów. 
 

Wybór typu rozpylacza 
Aby obliczanie wydajności prawidłowo funkcjonowało, należy ustawić, które rozpylacze są 
montowane i wykorzystywane na opryskiwaczu. 

Można wybrać tylko jeden rodzaj rozpylacza. Ten typ obowiązuje wówczas dla wszystkich rozpylaczy 
opryskiwacza. 

 
Obszar z aktualnymi ustawieniami rozpylacza 

  

 Wybrany rozpylacz  Aktualny wyrzut rozpylacza przy określonym 
ciśnieniu. 
W przypadku zmiany ciśnienia, wyrzut 
rozpylacza jest regulowany automatycznie. 

 Rodzaj rozpylacza: 
- rozpylacz znormalizowany 
- rozpylacz niezdefiniowany 

 Status kalibracji 

  
 

W tych przypadkach należy wybrać typ rozpylacza: 
 ▪ gdy regulacja opryskiwacza działa bez przepływomierza. 
 ▪ gdy opryskiwacz nie ma czujnika ciśnienia, a na ekranie ma zostać wyświetlone teoretyczne 

ciśnienie 

6.7 

Wymagania 

6.7.1 

Ścieżka 

6.7.2 
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Lista wyboru obejmuje 14 zdefiniowanych w ISO 10625 standardowych typów rozpylaczy oraz 4 
indywidualne, dowolnie ustawiane typy rozpylaczy A, B, C i D. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie rozpylaczy, ich kolorów i wydajności: 
  

Kolor rozpylacza według ISO 
10625 

Identyfikator ISO Wydajność w l/min przy 
ciśnieniu 3 bar 

j. fiolet 0050 0,2 

j. czerwony 0075 0,3 

pomarańczowy 01 0,4 

zielony 015 0,6 

żółty  02 0,8 

fiolet 025 1,0 

niebieski 03 1,2 

purpurowy 035 1,4 

czerwony 04 1,6 

brązowy 05 2,0 

szary 06 2,4 

biały 08 3,2 

j. niebieski 10 4,0 

j. zielony 15 6,0 

Rozpylacz A - Specjalny 

Rozpylacz B - Specjalny 

Rozpylacz C - Specjalny 

Rozpylacz D - Specjalny 
  

Istnieją dwa sposoby, aby wybrać typ rozpylacza: 
 

Sposób wyboru typu rozpylacza: 

1. Przejść do ekranu „Parametry”: 

 
2. W linii „rozpylacz” wybrać żądany kolor rozpylacza. 

 

Sposób wyboru typu rozpylacza: 

Sposób działania 1 

Sposób działania 2 
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1. Przejść do ekranu „ROZPYLACZE/CISN.”: 

 
 ⇨ Pojawia się następujący ekran: 

 
2. Kliknąć na pole obok wiersza „rozpylacz“. 

 ⇨ Pojawia się lista wyboru. 

3. Wybrać żądany kolor rozpylacza. 

 ⇨ Na ekranie „ROZPYLACZE/CISN.” pojawi się wybrany rozpylacz wraz z obliczoną wydajnością. 
 

Obliczanie teoretycznych dawek 
W dolnej części ekranu „ROZPYLACZE/CISN.” można obliczyć teoretyczne wydajności. 

Dzięki temu można obserwować, jak zmieniać się może dawka w zależności od prędkości jazdy, typu 
rozpylacza i zakresu ciśnienia. Aktualnie ustawiona szerokość robocza opryskiwacza służy tu jako 
podstawa tych obliczeń. 

Kalkulacja ta ma na celu zapewnienie pomocy w znalezieniu rozpylacza najlepiej pasującego do 
danego zadania. 

To, co wpisuje się w tym polu, nie ma żadnego wpływu na rzeczywistą regulację dawki cieczy. 

 
Zakres dla obliczania dawki cieczy 

  

 Teoretyczne dawki 
Obliczone dawki są obliczane dla tej 
prędkości. 

 Minimalne i maksymalne ciśnienie 
Zakres ciśnienia ustalony przez te wartości 
ciśnień powinien znajdować się zawsze w 
granicach specyfikacji wskazanych przez 
producenta rozpylacza. 

 Wybrany typ rozpylacza  Obliczona minimalna i maksymalna dawka 
  

6.7.3 
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Kalibracja rozpylaczy 
 

  

 
Ekran „ROZPYLACZE/CISN.” podczas kalibracji niezdefiniowanego rozpylacza 

  

 Wydajność rozpylacza przy ciśnieniu 3 bar  Minimalne ciśnienie rozpylacza. 
Pojawia się tylko dla niezdefiniowanych 
rozpylaczy. 

 Minimalna wydajność rozpylacza. 
Pojawia się tylko dla niezdefiniowanych 
rozpylaczy. 

  

  
 
 

  

 

 

OSTROŻNIE 
Trująca ciecz rozpylana 
Zatrucie 

◦ Kalibrację rozpylaczy przeprowadzać tylko czystą wodą. 

◦ Upewnić się, że w zbiorniku ani w przewodach nie ma żadnych pozostałości rozpylanych 
środków. 

Sposób kalibracji znormalizowanego rozpylacza: 

  Zbiornik jest napełniony czystą wodą. 

  W zbiorniku oraz w przewodach nie ma pozostałości rozpylanych środków. 

1.   - W ekranie roboczym przełączyć tryb rozpylania na tryb ręczny 

2.   - Rozpocząć oprysk. 

3.   i > - ustawić ciśnienie oprysku na 3 bar. 

4. Przy pomocy miarki zbierać wodę z kilku rozpylaczy odpowiednio przez czas jednej minuty. 

5. Obliczyć średnią wydajność 

6.   - zakończyć oprysk. 

7.   - aktywować tryb automatyczny. 

6.7.4 

Ilustracja 
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8. Przejść do ekranu „ROZPYLACZE/CISN.”: 

 
9. W wierszu „rozpylacz“ - wybrać rozpylacz do kalibracji. Znormalizowane rozpylacze są 

nazywane ich kolorami. 

10.   - wywołać drugą stronę. 

11.   - W polu w linii „nowy punkt odniesienia:” wpisać obliczoną średnią wydajność w l/min. 

12. W przypadku niezdefiniowanych rozpylaczy konieczne jest również wpisanie minimalnej 
wydajności rozpylacza w parametrze „drugi punkt odniesienia”. 

 ⇨ Wybrany rozpylacz został skalibrowany. 
 

Konfiguracja rozpylaczy asymetrycznych 
Rozpylacze dalekiego rozpylania to rozpylacze montowane na zewnętrznej krawędzi belki polowej. 
Mają one szerszy zasięg niż normalne rozpylacze. 

Nie wolno jednocześnie używać rozpylaczy dalekiego zasięgu i rozpylaczy krawędziowych. 

Ustalanie zasięgu rozpylacza dalekiego zasięgu 

Zasięg rozpylacza dalekiego zasięgu traktowany jest przez komputer roboczy jak zasięg kilku 
normalnych rozpylaczy. 

Ile rozpylaczy to jest, zależy od ich zasięgu oraz od zasięgu rozpylacza dalekiego zasięgu. 
 

Opryskiwacz skonfigurowany jest w następujący sposób: 

Szer. robocza: 18m 

Łączna ilość zwykłych rozpylaczy: 36 

Zasięg rozpylacza dalekiego zasięgu: 2m. 

Zasięg rozpylacza normalnego: 18m : 36 rozpylaczy = 50 cm na rozpylacz 

Zasięg rozpylacza dalekiego zasięgu odpowiada zasięgowi czterech normalnych rozpylaczy: 
200(cm) : 50(cm) = 4 

Konfigurowanie sekcji roboczych dla rozpylaczy dalekiego zasięgu 
 

Konfigurowanie sekcji roboczych w celu użycia rozpylaczy dalekiego zasięgu: 

  Komputer roboczy został tak skonfigurowany przez producenta opryskiwacza, że może 
pracować z rozpylaczami dalekiego zasięgu. 

  Przeczytałeś rozdział "Wprowadzanie liczby rozpylaczy w sekcjach [➙ 40]". 

1. Przejść do ekranu "SEKCJE ROBOCZE": 

 
2. W wierszu „R-m sekcji roboczych” zwiększyć ilość sekcji roboczych. Dla każdego rozpylacza 

dalekiego zasięgu dodać odpowiednio jedną sekcję roboczą. 

6.7.5 
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3.  - wybrać sekcję roboczą, w której zamontowany jest rozpylacz dalekiego zasięgu. Są to 
pierwsza i ostatnia sekcja robocza. 

4. Liczbę rozpylaczy w każdej z wymienionych sekcji roboczych ustawić w taki sposób, by 
osiągnięta została odległość rozpylania rozpylaczy dalekiego zasięgu. 

5. Opuścić ekran „Sekcje robocze”. 

6. Upewnić się, że ustawiona „Szer robocza” jest prawidłowa. Jeśli nie, wtedy skorygować w 
parametrach „Szer robocza”. 

7. Upewnić się, że geometria opryskiwacza ustawiona jest prawidłowo. 
 

Napełnianie zbiornika 
Po każdym napełnieniu zbiornika, należy wprowadzić na terminalu ilość mieszanki w zbiorniku. 

 

Sposób obsługi zależy od tego, jakie urządzenia zamontowano na opryskiwaczu. 

Masz takie możliwości: 
 ▪ Ręcznie napełnianie zbiornika bez użycia dodatkowych systemów 
 ▪ Napełnianie zbiornika, korzystając z systemu TANK-Control 

 

Ręcznie napełnianie zbiornika bez użycia dodatkowych systemów 
Jeżeli napełniasz zbiornik bez dodatkowych systemów, musisz wprowadzić nową zawartość 
zbiornika na terminalu. 

 
 

  

Symbol funkcji Funkcja 

 

Zbiornik został zatankowany do pełna 

 

Zbiornik jest pusty 

  
 

Tak wprowadzisz nową zawartość, po napełnieniu zbiornika do pełna: 

1. Przejść do ekranu "NAPELNIANIE - manual": 

 
 ⇨ Pojawia się następujący ekran: 

 

6.8 

Metody 

6.8.1 

Elementy obsługi 
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2.  - wyzerować zawartość zbiornika. 

3.  - zatankować do pełna 
lub 

4. w polu "Poj.zbiorn.nowa" wprowadzić nową zawartość. 

 ⇨ Nowa zawartość zbiornika jest wyświetlona w ekranie roboczym. 
 

Napełnianie zbiornika, korzystając z systemu TANK-Control 
TANK-Control to system pomiarowy, który stale mierzy i wyświetla aktualną zawartość zbiornika. 

 

1. Przejść do ekranu „Napelnianie - TANK-Control“: 

 
2. Rozpocząć napełnianie. 

 ⇨ Podczas napełniania napełniona ilość pojawia się na ekranie „Napelnianie - TANK-Control” 
w linii „Poj.zbiorn.akt.”. 

3. Gdy zbiornik jest pełny, wyłączyć pompę. 
 

Ustawianie geometrii i wymiarów opryskiwacza 
Geometria opryskiwacza to pewna ilość parametrów, opisujących wymiary opryskiwacza.  

Poprzez ustawienie geometrii opryskiwacza komputer zna dokładną pozycję każdej sekcji. 

Parametry geometrii opryskiwacza 

Podczas wprowadzania geometrii opryskiwacza należy odbmierzyć nastepujące odległości: 

 ▪ CRP_X - na ilustracji  

 ▪ DRP_Y - na ilustracji  

 ▪ ERP_X - na ilustracji  

Z poniższej tabeli dowiesz się, które wymiary zmierzyć. 
  

Rodzaj opryskiwacza CRP_X  DRP_Y  ERP_X  

Opryskiwacz polowy 
przyczepiany 

Odległość pomiędzy 
punktem roboczym, a 
punktem przyczepienia. 

Połowa szerokości 
roboczej 

Tylko wtedy, jeśli 
niektóre sekcje 
znajdują się bliżej 
odbiornika GPS niż 
punkt roboczy. 

- zmierz odległość 
między punktem 
roboczym, a wysuniętą 
do przodu/tyłu sekcją. 

Opryskiwacz polowy 
zawieszany 

Odległość pomiędzy 
punktem roboczym, a 
punktem zawieszenia. 

Połowa szerokości 
roboczej. 

Opryskiwacz 
samojezdny, belka z 
tyłu 

Odległość pomiędzy 
punktem roboczym, a 
odbiornikiem GPS. 

Połowa szerokości 
roboczej 

6.8.2 
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Rodzaj opryskiwacza CRP_X  DRP_Y  ERP_X  

Opryskiwacz 
samojezdny, belka z 
przodu 

Odległość pomiędzy 
punktem roboczym, a 
odbiornikiem GPS. 

Połowa szerokości 
roboczej 

  

Na ilustracji przedstawiony jest opryskiwacz polowy przyczepiany. Jeżeli wybrałeś inny rodzaj 
opryskiwacza, zostanie on przedstawiony na ekranie. 

 
Geometria opryskiwacza 

  

 Numer sekcji, znajdującej się bliżej odbiornika 
GPS, niż punkt roboczy.  Rodzaj opryskiwacza 

 ERP X  CRP X 

   DRP Y 
  
 

1. Przejść do ekranu "GEOMETRIA": 

 
 ⇨ Pojawia się następujący ekran: 

 
2. Wcisnąć przycisk-pokrętło. 
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 ⇨ Pojawia się następujący ekran: 

 
3. Wybrać model opryskiwacza. 

 ⇨ Pojawia się rysunek z wybranym opryskiwaczem. 

4. Odmierzyć następujące odległości:  
CRP_X, DRP_Y, ERP_X 

5.  - wprowadzić wartości. 
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Obsługa komputera roboczego opryskiwacza w warunkach 
polowych 

 

Sterowanie belką polową 
W tym rozdziale dowiesz się, jak przy pomocy terminalu 
sterować belką polową. 

  

 

 

OSTROŻNIE 
Niebezpieczeństwo obrażeń z powodu błędnej obsługi 
Każdy opryskiwacz skonstruowany jest inaczej i musi być w inny sposób obsługiwany. W tym 
rozdziale mogą zostać wyjaśnione tylko symbole, które pojawiają się na ekranie terminala. 

◦ Zapoznaj się z instrukcją obsługi opryskiwacza. 

◦ Dowiedz się, w jakiej kolejności należy bezpiecznie obsługiwać opryskiwacz. 
 

Blokada stabilizacji belki polowej 
Funkcja ta pozwala na zaryglowanie belki polowej, aby w przypadku nierównowagi pozostała ona 
stabilna. 

 

Tak można dostać się do ekranu z tą funkcją: 

  

Korzystaj z poniższych przycisków funkcji, aby obsłużyć tą funkcję: 
  

Symbol funkcji Znaczenie 

 

Zaryglowanie belki polowej 

 

Odryglowanie belki polowej 

  
 

Jeśli belka polowa zostaje zaryglowana, a na opryskiwaczu zamontowany jest czujnik zaryglowania, 

to na ekranie roboczym oraz na ekranie „SKLADANIE BELKI” pojawi się symbol  

 
Ekran roboczy: Belka polowa zaryglowana 

Kiedy opryskiwacz nie jest wyposażony w czujnik zaryglowania, symbol się nie pojawi. 
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Składanie i rozkładanie belki polowej 
Funkcja ta służy do składania i rozkładania belki polowej. 

Obsługa uzależniona jest od następujących czynników: 
 ▪ Od liczby rozkładanych i składanych części belki polowej. 
 ▪ Od rodzaj blokady stabilizacji belki polowej. 
 ▪ Od rodzaju opryskiwacza 

 

Tak można dostać się do ekranu z tą funkcją: 

 

Budowa belki polowej 

Poniższy rysunek przedstawia budowę belek polowych oraz jak nazywają się poszczególne części 
belki. Rysunek przedstawia opryskiwacz z siedmioczęściową belką polową, ale to odnosi się również 
do mniejszych belek polowych. 

 
Części belki polowej w opryskiwaczu 

  

 Trzyczęściowa belka polowa  Część belki polowej: Wewnątrz z lewej 

 Pięcioczęściowa belka polowa  Część belki polowej: Część nieruchoma 

 Siedmioczęściowa belka polowa  Część belki polowej: Wewnątrz z prawej 

 Część belki polowej: Z zewnętrz z lewej  Część belki polowej: Środek z prawej 

 Część belki polowej: Środek z lewej  Część belki polowej: Z zewnątrz z prawej 
  
 

Ekran 

Na poniższym rysunku przedstawiono, w jaki sposób siedmioczęściowa belka polowa jest 
wyświetlana na ekranie. 
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Widok belki polowej na ekranie „SKLADANIE BELKI” 

  

 Części belki polowej 

 Symbol: Ryglowanie belki polowej jest aktywowane 

 Symbol: Część środkowa belki polowej jest rozkładana 
W przypadku innych części belki polowej takie strzałki pojawiają się również w odpowiednich 
miejscach. 

  
 

Symbole funkcji 

Na poniższym rysunku przedstawiono, w jaki sposób siedmioczęściowa belka polowa jest 
wyświetlana na symbolach funkcji. 

 
Widok symboli funkcji 

  

 Strzałki kierunku 
Strzałka do wewnątrz oznacza: Składanie 
Strzałka do zewnątrz oznacza: Rozkładanie 

 Zaznaczone na biało części belki polowej nie są składane ani rozkładane tym symbolem funkcji 

 Zaznaczone na czarno części belki polowej są składane i rozkładane tym symbolem funkcji 
  
 

Korzystaj z poniższych przycisków funkcji, aby obsłużyć tą funkcję: 
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Funkcja Trzyczęściowa belka 
polowa 

Pięcioczęściowa 
belka polowa 

Siedmioczęściowa 
belka polowa 

Symetryczne składanie 
wewnętrznej części 
belki 

   

Symetryczne 
rozkładanie 
wewnętrznej części 
belki 

   

Symetryczne składanie 
środkowej części belki 

 

  

Symetryczne 
rozkładanie środkowej 
części belki 

 

  

Rozkładanie lewej, 
zewnętrznej części 
belki 

  

 

Rozkładanie prawej, 
zewnętrznej części 
belki 

  

 
  
 

Podnoszenie i opuszczanie belki polowej 
 

Tak można dostać się do ekranu z tą funkcją: 

 lub  
 

Obsługuj tą funkcje najlepiej joystikiem. 

Korzystaj z poniższych przycisków funkcji, aby obsłużyć tą funkcję: 
  

Symbol funkcji Funkcja 

 

Podnoszenie belki 

 

Obniżanie belki 

 

Włączanie lub wyłączanie DISTANCE-Control. 

  
 

Na poniższej ilustracji widać, czym różni się ekran w obu trybach: 

7.1.3 
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Podnoszenie belki polowej na ekranie roboczym 

 
Opuszczanie belki polowej na ekranie roboczym 

Strzałki pojawiają się tylko na stronie 1 w strefie wyświetlacza belki polowej. 
 

Poziomowanie belki 
 

Tak można dostać się do ekranu z tą funkcją: 

 lub  
 

Obsługuj tą funkcje najlepiej joystikiem. 

Korzystaj z poniższych przycisków funkcji, aby obsłużyć tą funkcję: 
  

Symbol funkcji Funkcja 

 

Belkę polową podnieść po lewej, opuścić po prawej stronie 

 

Belkę polową podnieść po prawej, opuścić po lewej stronie 

  
 

Na poniższej ilustracji widać, czym różni się ekran w obu trybach: 

 
Belka jest poziomowana: lewa strona jest podnoszona, prawa opuszczana.  

 
Belka jest poziomowana: lewa strona jest opuszczana, prawa podnoszona.  

Strzałki pojawiają się tylko na stronie 1 w strefie wyświetlacza belki polowej. 
 

Nachylanie jednostronne 
Podczas jednostronnego nachylania belki polowej lewa i prawa strona belki zmieniają swój kąt 
nachylenia niezależnie od siebie. 
 ▪ Podczas nachylania wybrana strona belki zostaje podniesiona do góry. 
 ▪ Podczas odchylania wybrana strona belki zostaje opuszczona do dołu. 

 

Tak można dostać się do ekranu z tą funkcją: 

 

7.1.4 
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Korzystaj z poniższych przycisków funkcji, aby obsłużyć tą funkcję: 
  

Symbol funkcji Funkcja 

 

Nachylanie prawej strony belki. 

 

Nachylanie lewej strony belki. 

 

Odchylanie prawej strony belki. 

 

Odchylanie lewej strony belki. 

 

Odchylanie belki dwustronnie. 

 

Nachylanie belki dwustronnie. 

  
 

1. Przycisnąć przycisk z żądaną funkcją.  

 Na przykład:  
 ⇨ Belka polowa jest nachylana lub odchylana. 

2. Przytrzymać wciśnięty przycisk funkcyjny, aż belka polowa osiągnie żądany kąt. 

3. Puścić wciśnięty przycisk funkcyjny. 
 

Sterowanie opryskiem 
W tym rozdziale dowiesz się, jak korzystać z funkcji sterujących opryskiem. 

 

Podawanie dawki planowanej 
Dawka cieczy  to ilość roztworu do opryskiwania, którą chce się rozpylić na obszarze jednego 
hektara. 

Komputer roboczy spróbuje zachować dawkę cieczy w czasie pracy. 
 

Istnieje kilka sposobów, aby określić żądaną dawkę cieczy: 
 ▪ Dawkę cieczy wpisać na ekranie „Parametry”. 
 ▪ Zastosować dawkę cieczy z aplikacji „TaskManager“. 

 

Tak wprowadza się dawkę cieczy na ekranie „Parametry”: 

1. Przejść do ekranu „Parametry”: 

 
2. Dawkę cieczy wpisać w wierszu „Dawka cieczy”. 
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 ⇨ Wprowadzona dawka cieczy pojawia się w nawiasie na ekranie roboczym. 
 

Zmiana trybu oprysku 
Komputer pozwala na pracę w dwóch trybach: 
 ▪ W trybie automatycznym - komputer automatycznie dopasowuje dawkę do prędkości. 
 ▪ W trybie ręcznym - komputer nie reguluje dawki. 

 

Na poniższej ilustracji widać, czym różni się ekran w obu trybach: 

 
Z lewej: Tryb automatyczny, z prawej: tryb ręczny 

 

Korzystaj z poniższych przycisków funkcji, aby obsłużyć tą funkcję: 
  

 

Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym a trybem automatycznym 

  

Praca w trybie automatycznym 

W trybie automatycznym komputer steruje ciśnieniem i zaworem tak, aby dawka wypryskana równała 
się dawce zaplanowanej. 

Tryb automatyczny jest włączony, gdy na ekranie wyświetlony jest jeden z poniższych symboli: 
  

Symbol na 
ekranie ro-
boczym: 

Znaczenie 

Dawka 
planowana 
znajduje się w 
nawiasach 

Opryskiwacz może opryskiwać. 

Ciśnienie jest regulowane tak, aby uzyskać dawkę planowaną. 

 

Prędkość jazdy jest niższa od parametru "Min. predkosc". 

Opryskiwacz może opryskiwać. Ciśnienie oprysku nie jest regulowane.. 

 

Prędkość jazdy jest niższa od parametru "Min.predk(auto)". 

Opryskiwacz jest wyłączany automatycznie. 
  
 

W następujących przypadkach ciśnienie jest dopasowywane automatycznie: 
 ▪ Gdy zmieni się prędkość opryskiwacza. 
 ▪ Gdy zmieni się liczba sekcji. 
 ▪ Gdy zmienisz dawkę ręcznie. 
 ▪ Dawka cieczy została zmieniona przez dane z karty aplikacji. 

Prędkość dopasowywania ciśnienia zależy od parametru "Stala regulacji". 

Podczas jazdy w trybie automatycznym możesz ręcznie zmienić dawkę planowaną. 
 

Aby korzystać z trybu automatycznego, należy spełnić poniższe wymagania: 
 ▪ Dawka planowana musi być wprowadzona. 
 ▪ Przepływomierz musi być skalibrowany. 

7.2.2 
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 ▪ Czujnik koła musi być skalibrowany. 
 ▪ Szerokość robocza musi być wprowadzona. 
 ▪ Prędkość jazdy jest wyższa od parametru "Min.predk(auto)". 
 ▪ Parametr "Stala regulacji" musi być ustawiony. 

 

Obsługuj tą funkcje najlepiej joystikiem. 
  

Symbol funkcji Funkcja 

 

Zwiększanie dawki planowanej o 10%. 

 

Zmniejszanie dawki planowanej o 10%. 

 

Przywracanie 100% uprzednio wprowadzonej dawki. 

  

Zmienianie dawki w trybie ręcznym 

Jeżeli komputer pracuje w trybie ręcznym, nie reguluje oprysku według wprowadzonej wcześniej 
dawki planowanej. Zamiast tego musisz sterować dawką ręcznie. 

Oprysk jest prowadzony w trybie ręcznym, gdy w obszarze dane oprysku na ekranie roboczym 

pojawia się symbol:  

 
Oprysk w trybie ręcznym 

 

Obsługuj tą funkcje najlepiej joystikiem. 

Korzystaj z poniższych przycisków funkcji, aby obsłużyć tą funkcję: 
  

Symbol funkcji Funkcja 

 

Zwiększanie dawki. 

 

Zmniejszanie dawki. 

  
 

Tak zwiększysz dawkę: 

  Manualny tryb oprysku jest aktywny. 

1.  - wciśnij i trzymaj wciśnięty. 
 ⇨ Dopóki trzymasz przycisk wciśnięty, zawór regulujący jest zamykany. Dawka zostaje 

zwiększana. 
 ⇨ Wyświetlona na ekranie roboczym dawka wypryskana zostaje zwiększona. 

 

Tak zmniejszysz dawkę: 

Elementy obsługi 
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  Manualny tryb oprysku jest aktywny. 

1.  - wciśnij i trzymaj wciśnięty. 
 ⇨ Dopóki trzymasz przycisk wciśnięty, zawór regulujący jest otwierany. Dawka zostaje 

zmniejszona. 
 ⇨ Wyświetlona na ekranie roboczym dawka wypryskana zostaje zmniejszona. 

 

Rozpoczynanie oprysku 
 

Tak rozpoczniesz oprysk: 

  Traktor i opryskiwacz znajdują się na polu. 

  Skonfigurowałeś komputer roboczy. 

  Rozłożyłeś belkę. 

1. Upewnij się,że spełnione są wszystkie wymagania! 

2.  - Rozpocząć oprysk. 
 ⇨ W trybie ręcznym: 

Opryskiwacz zaczyna oprysk. 
Pod symbolem belki pojawiają się stożki: 

 
 ⇨ W trybie automatycznym: 

Opryskiwacz jest przygotowany do pracy. 

Dopóki się nie porusza, na ekranie pojawia się symbol . 

3. W trybie automatycznym: 
Ruszyć i przekroczyć prędkość podaną w parametrze : "Min.predk(auto)". 
 ⇨ Oprysk zacznie się natychmiast po przekroczeniu tej prędkości. 

Pod symbolem belki pojawiają się stożki. 

 
 ⇨ Rozpocząłeś oprysk. 

 

Przerywanie oprysku 
Jest kilka metod na zatrzymanie oprysku: 

 ▪  - zakończyć oprysk. 

 ▪   - zamknąć wszystkie zawory sekcji. 
 ▪ Zwolnić poniżej prędkości minimalnej (tylko w trybie automatycznym). 

 

Obsługa sekcji 
 

Obsługuj tą funkcje najlepiej joystikiem. 
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Korzystaj z poniższych przycisków funkcji, aby obsłużyć tą funkcję: 
  

Symbol funkcji Funkcja 

 

Wyłączanie sekcji od lewej do prawej  

 

Wyłączanie sekcji od prawej do lewej 

 

Włączanie sekcji od lewej do prawej 

lub 

Jeżeli wszystkie sekcje są wyłączone, włączanie pierwszej sekcji z lewej. 

 

Włączanie sekcji od prawej do lewej 

lub 

Jeżeli wszystkie sekcje są wyłączone, włączanie pierwszej sekcji z prawej. 
  

Aktywowanie rozpylaczy krawędziowych 

Jeśli na opryskiwaczu zamontowane są rozpylacze krawędziowe lub końcowe, muszą zostać 
aktywowane na komputerze roboczym. 

 

Tak można dostać się do ekranu z tą funkcją: 

 lub  
 

Korzystaj z poniższych przycisków funkcji, aby obsłużyć tą funkcję: 
  

Symbol funkcji Funkcja 

 

Aktywowanie lub dezaktywowanie rozpylacza krawędziowego strona lewa 

 

Aktywowanie lub dezaktywowanie rozpylacza krawędziowego strona prawa 

  
 

Na rysunku poniżej widać, jak rozpylacze krawędziowe są pokazane na ekranie roboczym: 

 
Rozpylacze krawędziowe na ekranie roboczym. 

  

 Rozpylacz krawędziowy przy włączonym głównym wyłączniku oprysku. 

 Rozpylacz krawędziowy przy wyłączonym głównym wyłączniku oprysku. 
Chociaż opryskiwacz nie rozpyla, można zobaczyć, czy rozpylacze krawędziowe są aktywne. 

  
 

Sposób aktywowania rozpylacza krawędziowego: 
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1. Przejść do ekranu z symbolami rozpylaczy krawędziowych. 

2.  - Włączyć rozpylacz krawędziowy po lewej stronie. 
 ⇨ Aktywowany rozpylacz krawędziowy zostaje wyświetlony na ekranie roboczym. 
 ⇨ Na belce polowej normalny rozpylacz zostaje zastąpiony rozpylaczem krawędziowym. 

Obsługa rozpylaczy dalekiego zasięgu 

Jeśli na opryskiwaczu zamontowane są rozpylacze dalekiego zasięgu, muszą zostać aktywowane na 
komputerze roboczym. 

Istnieją dwa sposoby, aby włączyć i wyłączyć rozpylacze dalekiego zasięgu: 
 ▪ Przy pomocy klawiszy funkcyjnych 
 ▪ Przy pomocy joysticka 

 

Tak można dostać się do ekranu z tą funkcją: 

 lub  
 
 

  

Symbol funkcji Funkcja 

 

Lewą sekcję roboczą z rozpylaczem dalekiego zasięgu aktywować lub 
dezaktywować na stałe. 

 

Prawą sekcję roboczą z rozpylaczem dalekiego zasięgu aktywować 
lub dezaktywować na stałe. 

 Przy pomocy joysticka nie można na stałe aktywować lub 
dezaktywować rozpylaczy dalekiego zasięgu. 

Przy pomocy joysticka można dołączać lub odłączać sekcja robocze 
rozpylaczy dalekiego zasięgu. 

  
 

Na rysunku poniżej widać, jak rozpylacze dalekiego zasięgu są pokazane na ekranie roboczym: 

 
Z lewej: Rozpylacze dalekiego zasięgu włączone na stałe. Z prawej: Rozpylacze dalekiego zasięgu wyłączone 
na stałe. 

Jeśli rozpylacze dalekiego zasięgu są wyłączone, sekcje robocze, które zostały skonfigurowane w 
uzupełnieniu do rozpylaczy dalekiego zasięgu, zostają wyłączone na stałe. 

 

Sposób aktywowania rozpylacza dalekiego zasięgu na stałe: 

  Komputer roboczy jest skonfigurowany do korzystania z rozpylaczy dalekiego zasięgu. 

  Rozpylacze dalekiego zasięgu są skonfigurowane. 

  Rozpylacze dalekiego zasięgu są wyłączone. 

1. Przejść do ekranu z symbolami rozpylaczy dalekiego zasięgu. 
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2.  - Włączyć lewą sekcję roboczą z rozpylaczem dalekiego zasięgu. 

 ⇨ Na ekranie roboczym pojawia się:  
 ⇨ Na ekranie „Sekcje robocze“ aktywowana zostaje sekcja robocza z rozpylaczem dalekiego 

zasięgu. 

Korzystanie z rozpylaczy dalekiego zasięgu z SECTION-Control 

Jeśli rozpylacze dalekiego zasięgu są aktywne, są sterowane przez SECTION-Control jak sekcje 
robocze. Oznacza to, że w przypadku zachodzenia na siebie sekcja robocza rozpylacza dalekiego 
zasięgu zostaje wyłączona. 

Jeśli rozpylacze dalekiego zasięgu są wyłączone, należy ustawić przed uruchomieniem nawigacji z 
SECTION-Control parametr „Szerokość toru” w SECTION-Control. 

 

Włączanie i wyłączanie znakowania piankowego 
Można użyć tej funkcji, gdy opryskiwacz wyposażony jest system znakowania piankowego. 

W zależności od konfiguracji, są dwa sposoby użycia znakowania piankowego: 
 ▪ Konfiguracja A: Można aktywować dwa znaczniki piankowe jednocześnie. 
 ▪ Konfiguracja B: Można włączyć tylko jeden znacznik piankowy. 

 

Korzystaj z poniższych przycisków funkcji, aby obsłużyć tą funkcję: 
  

Symbol funkcji Funkcja w konfiguracji A Funkcja w konfiguracji B 

 

Włącz lewy znacznik piankowy.  Włącz lewy znacznik piankowy. 
Prawy znacznik piankowy 
zostaje wyłączony. 

 

Włącz prawy znacznik 
piankowy.  

Włącz prawy znacznik 
piankowy. Lewy znacznik 
piankowy zostaje wyłączony. 

  
 

Na poniższej ilustracji widać, czym różni się ekran w obu trybach: 

 
Znaczniki piankowe po obu stronach belki polowej włączone 

 

Zwalczanie gniazd chwastów 
Tryb pracy gniazdowej służy do zwalczania gniazd chwastów. 

W odróżnieniu od zwykłej pracy, w trybie gniazdowym możesz włączać i wyłączać dowolne sekcje, 
niezależnie od tego czy sąsiadują one ze sobą. 

Ekran roboczy w trybie pracy gniazdowej 

Ekran roboczy w trybie pracy gniazdowej różni się nieznacznie od normalnego ekranu roboczego. 

7.2.6 

Elementy obsługi 

Ilustracja 

7.2.7 
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Pod symbolem belki znajduje się kursor. 
  

  

Kursor całkiem z lewej strony Kursor całkiem z prawej strony 
  

Zaznaczanie i wyłączanie sekcji w trybie pracy gniazdowej 

Niezależnie od tego czy oprysk trwa, możesz przesuwać kursor pod dowolną sekcję i zmienić jej 
stan. 

 

Korzystaj z poniższych przycisków funkcji, aby obsłużyć tą funkcję: 
  

Symbol funkcji Funkcja 

 

Przesuwanie kursora w lewo. 

 

Przesuwanie kursora w prawo. 

 

Wybieranie lub wyłączanie zaznaczonej sekcji. 

 

Jeżeli zaznaczone jest tylko kilka sekcji, rozpoczęcie oprysku przez 
zaznaczone sekcje. 

 

Jeżeli żadne sekcje nie są zaznaczone, rozpoczęcie oprysku przez wszystkie 
sekcje. 

  

Aktywacja trybu pracy gniazdowej 
 

1. Przejść do ekranu "PARAMETRY - Aktywacja opcji": 

 
2. Kliknąć na wiersz poniżej "Sekcje robocze belki". 

 ⇨ Pojawia się lista. 

3. Kliknąć na "Zwalczanie gniazdowe". 
 ⇨ Pod wierszem "Sekcje robocze belki" pojawia się tekst "Zwalczanie gniazdowe". 

4.  - Zrestartować terminal. 

 ⇨ Tryb pracy gniazdowej zostanie aktywowany po ponownym uruchomieniu komputera. 

Joystik w trybie zwalczania gniazdowego 

W trybie zwalczania gniazdowego funkcja przycisków joystika ulega zmianie. 

Elementy obsługi 

Instrukcja 
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Funkcje przycisków w trybie zwalczania gniazdowego 

 

Obsługa regulacji PWM 
Dostępne są opryskiwacze, w których ilość rozpylania jest sterowana przez prędkość obrotową 
pompy opryskiwacza , a nie przez zawór regulacyjny. 

Ten rodzaj regulacji jest w skrócie określany jako „Regulacja PWM”. 
 

Regulacja PWM możliwa jest w przypadku opryskiwaczy, w których ilość rozpylania sterowana jest 
wyłącznie prędkością obrotową pompy opryskiwacza . Pompa opryskiwacza sterowana jest za 
pomocą hydraulicznego zaworu proporcjonalnego. 

Komputer roboczy może sterować zaworem proporcjonalnym i nadawać żądaną prędkość pompy 
opryskiwacza. 

Istnieją dwa sposoby użycia regulacji PWM: 
 ▪ Stała regulacja PWM 
 ▪ Ręczna aktywacja regulacji PWM 

Stała regulacja PWM 

W przypadku tego typu regulacji PWM regulacja PWM jest zawsze aktywna. 

Po uruchomieniu komputera roboczego pompa opryskiwacza zostaje ustawiona automatycznie do 
prędkości obrotowej, która była wykorzystywana ostatnio. 

Nie ma potrzeby dalszych ustawień. 

Ręczna aktywacja regulacji PWM 

W przypadku tego typu regulacji PWM, można ręcznie włączyć lub wyłączyć pompę opryskiwacza. 
  

  

Symbol funkcji Znaczenie 

  

Aktywowanie lub dezaktywowanie regulacji PWM 

  
 
 

  

Symbol Znaczenie 

  

Regulacja PWM jest włączona 

7.2.8 

Sposób działania 
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Symbol Znaczenie 

  

Regulacja PWM jest wyłączona 

  
 

Dokumentowanie wyników pracy 
Istnieje możliwość dokumentacji przebiegu pracy w ekranie "WYNIKI". 

W ekranie "WYNIKI" znajdziesz dwa rodzaje liczników: 
 ▪ Liczniki dzienne - dokumentują przebieg prac aż zostaną wyzerowane. 
 ▪ Liczniki stałe - dokumentują przebieg pracy od pierwszego uruchomienia komputera. 

W ekranie "WYNIKI" znajdziesz następujące informacje: 
 ▪ Ilosc - dawka wypryskana. 
 ▪ Powierzchnia - spryskana powierzchnia. 
 ▪ Dystans 
 ▪ Czas pracy - Czas twania oprysku. 

 

Korzystaj z poniższych przycisków funkcji, aby obsłużyć tą funkcję: 
  

Symbol funkcji Funkcja 

 

Wyzerować licznik "Ilosc" 

 

Wyzerować licznik "Powierzchnia" 

 

Wyzerować licznik "Dystans" 

 

Wyzerować licznik "Czas pracy" 

 

Powrót do ekranu roboczego 

 

Wyzerować wyświetlony licznik dzienny 

 

Zatrzymać licznik dzienny 

- Dokumentacja pracy zostanie zatrzymana aż do ponownego startu 
terminalu lub ponownego wciśnięcia przycisku. 

Na ekranie roboczym zaczyna migać symbol:  
  
 

Obsługa joysticka 
Korzystając z joystika możesz aktywować i dezaktywować funkcje opryskiwacza. 

7.3 

Elementy obsługi 

7.4 
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Na przykład: 
 ▪ Otwieranie zaworu 
 ▪ Wyłączanie sekcji od lewej do prawej 
 ▪ Podnoszenie i opuszczanie belki 

To jakie funkcje są przypisane przyciskom zależy od: 
 ▪ Modelu opryskiwacza 
 ▪ Konfiguracji opryskiwacza 

Na końcu instrukcji obsługi znajdziesz naklejkę z opisem przycisków joystika. 
 

Każdym przyciskiem joystika możesz wykonać trzy operacje. To która operacja zostanie wykonana, 
zależy od pozycji bocznego przełącznika. 

  

Pozycja przełącznika Kolor diody 

 

Czerwony 

 

Żółty 

 

Zielony 

  
 

Tak obsłużysz joystik: 

  Ekran roboczy jest wyświetlony. 

1. Przesuń przełącznik boczny w jedną z trzech pozycji i przytrzymaj go. 
 ⇨ Dioda na joystiku zmienia kolor. 

2. Naciśnij przycisk, który steruje operacją, którą chcesz wykonać. 
 ⇨ Operacja zostanie wykonana. 

3. Aby przerwać wykonywanie operacji, puść przycisk i przełącznik boczny. 
 

Obsługa funkcji dodatkowych 
Dodatkowe funkcje są funkcjami specjalnymi producenta. Można je włączać lub wyłączać tylko przez 
wciśnięcie odpowiedniego przycisku. 

Wszystkie funkcje znajdują się w dodatkowych ekranach. 

Oświetlenie 
  

 

Włączanie  oświetlenia 

  

Sposób działania 
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DISTANCE-Control 
 

Mechanizmy bezpieczeństwa 
Oprogramowanie komputera roboczego zawiera wiele mechanizmów bezpieczeństwa, które 
powodują automatyczne wyłącznie systemu DISTANCE-Control. 

Każdy użytkownik oraz każdy monter musi znać te mechanizmy bezpieczeństwa. 
  

 

 

OSTRZEŻENIE 
Wyłączone mechanizmy bezpieczeństwa 
Ciężkie obrażenia ciała lub szkody materialne 
Producent opryskiwacza i monterzy mają możliwość wyłączenia niektórych mechanizmów 
bezpieczeństwa, aby system spełnił specjalne wymagania opryskiwacza. Firma Müller-Elektronik 
nie jest w stanie przewidzieć jakie zmiany w konfiguracji wprowadzi dany producent opryskiwacza 
lub monter. Za wyłączanie mechanizmów bezpieczeństwa odpowiedzialność ponoszą wyłącznie 
osoby i producenci, którzy wyłączają te systemy. 

◦ Należy się dowiedzieć, czy producent opryskiwacza lub monter wyłączył mechanizmy 
bezpieczeństwa. 

W następujących przypadkach system jest wyłączany: 
 ▪ Jeżeli osiągnięta zostanie maksymalna dopuszczalna prędkość. Maksymalna prędkość wynosi 

domyślnie 15 km/h. 
 ▪ Gdy użytkownik uruchamia kalibrację DISTANCE-Control. Podczas kalibracji belka polowa jest w 

niektórych etapach regulowana automatycznie. 
 ▪ Jeśli na ekranie pojawi się komunikat alarmowy, który jest związany z DISTANCE-Control. 
 ▪ Jeśli jeden z poniższych czujników wysyła sygnał do komputera roboczego: 

 – Czujnik ryglowania belki polowej 

 – Czujnik masztu podnośnikowego 

 – Czujnik położenia „Belka polowa w pozycji transportowej” 
 

Sposób działania 
DISTANCE-Control to system, który automatycznie mierzy i kontroluje wysokość belki polowej nad 
podłożem oraz jej nachylenie. 

Podłożem mogą być przy tym: 
 ▪ Rośliny - jeśli czujniki ultradźwiękowe z DISTANCE Control znajdują się ponad roślinami. 
 ▪ Ziemia - jeśli czujniki ultradźwiękowe z DISTANCE Control znajdują się nad ziemią. 

 

Z każdej strony belki polowej umieszczony jest czujnik ultradźwiękowy. Czujniki ultradźwiękowe stale 
mierzą odległość do podłoża. Inne czujniki dokonują pomiaru nachylenia belki. 

Dzięki wykorzystaniu czujników, komputer roboczy zawsze wie, jak wysoko znajduje się belka polowa 
oraz jak jest nachylona. W ten sposób może odpowiednio automatycznie dopasować pozycję belki 
polowej. 

Poniższy rysunek pokazuje, jak DISTANCE-Control dopasowuje wysokość belki polowej: 

8 

8.1 

8.2 

Sposób działania 
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Z lewej: Belka polowa nad roślinami, z prawej: Belka polowa poza roślinami 

  

  Odległość między belką polową a roślinami   Odległość między belką polową a ziemią 
  

DISTANCE-Control ustawia belkę polową na jednej z dwóch zdefiniowanych wysokości: 
 ▪ Wysokość robocza 

Odległość między belką polową a podłożem, gdy przynajmniej jedna sekcja robocza rozpyla. 
 ▪ Wysokość podnoszenia 

Odległość między belką polową a podłożem, gdy żadna sekcja robocza nie rozpyla. 

Zobacz też 

  Podnoszenie i opuszczanie belki polowej [➙ 54] 
 

Konfiguracja DISTANCE-Control 
 

Kalibracja DISTANCE-Control 
Dla każdego rodzaju belki polowej ustalone zostały jedyne w swoim rodzaju, specjalne dane. Są one 
zapisane w komputerze roboczym jako dane podstawowe i nie mogą być zmieniane przez 
użytkownika. 

Jednakże konieczne jest przeprowadzenie optymalizacji przez kalibrację. 

W czasie kalibracji zapisywane są wszystkie parametry, które są zmienne ze względów 
produkcyjnych lub mogą się zmieniać w czasie eksploatacji opryskiwacza. 

Tylko wtedy, gdy wszystkie te punkty są dokładnie przestrzegane, możliwe jest prawidłowe działanie 
DISTANCE Control, po pełnej realizacji kalibracji. 

  

 

WSKAZÓWKA 
Dla stałego, prawidłowego działania bezwzględnie konieczne jest przeprowadzanie regularnej 
konserwacji ruchomych elementów. Zmiany płynności poruszania się zawieszenia belki polowej 
mogą skutkować poważnymi problemami w regulacji działania opryskiwacza. Niekoniecznie będą 
one mogły zostać skorygowane przez ponowną kalibrację. 

◦ Zawieszenie belki należy konserwować w regularnych odstępach czasu, zgodnie z zaleceniami 
producenta. 

 
 

Kalibracja ma następujący cel: 
 ▪ Zwiększenie dokładności DISTANCE-Control. 
 ▪ Dopasowanie parametrów do opryskiwacza użytkownika. 
 ▪ Kompensacja zmian w zachowaniu się belki polowej. 

 

Kalibrację należy przeprowadzić w następujących przypadkach: 
 ▪ Podczas pierwszego uruchomienia 
 ▪ Na początku sezonu. 
 ▪ Kiedy wyniki się nie zgadzają. 
 ▪ Jeśli wymienione lub naprawione zostały komponenty DISTANCE Control. 

8.3 

8.3.1 

Zastosowanie 

Kiedy kalibrować? 
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Kalibracja odbywa się w trzech etapach: 
 ▪ Etap 1: Przygotowanie do kalibracji wysokości i kąta belki polowej. 
 ▪ Etap 2: Nachylenie belki polowej. 
 ▪ Etap 3: automatyczna kalibracja. 

Poszczególne etapy są jasno od siebie oddzielone, jednak nie muszą być płynnie przeprowadzane 
jeden po drugim. 

Maszyna nie może zostać w międzyczasie poruszona z miejsca. 

W przypadku problemów lub błędów w obsłudze kalibracja zostanie automatycznie anulowana i 
przywrócone zostaną poprzednie parametry. 

  

 

 

OSTRZEŻENIE 
Porażenie prądem przez kontakt z liniami energetycznymi 
Długie belki polowe mogą podczas kalibracji zetknąć się z liniami energetycznymi. 

◦ DISTANCE-Control kalibrować tylko w bezpiecznej odległości od linii energetycznych. 
 

  

 

WSKAZÓWKA 
Zafałszowanie wyników 
Jeśli w czasie kalibracji ktokolwiek zbliży się do czujników ultradźwiękowych, wyniki zostaną 
zafałszowane. 

 
 

Sposób kalibracji DISTANCE-Control: 

Etap 1: Przygotowanie do kalibracji wysokości i kąta belki polowej. 

  Opryskiwacz stoi na płaskiej powierzchni, bez pochyłości. 

  Węże mają po obu stronach belki polowej taki sam ciężar. Muszą być albo puste albo całkowicie 
napełnione wodą. 

  Pod czujnikami ultradźwiękowymi nie ma żadnych zagłębień podłoża. 

  Podłoże nie jest zbyt gładkie (nie asfalt ani beton). Na gładkiej nawierzchni gubi się sygnał 
ultradźwiękowy. 

  Wszystkie ruchome części zawieszenia belki polowej są odpowiednio nasmarowane. 

  Parametry opryskiwacza są wprowadzone poprawnie. 

1. Przejść do ekranu „DISTANCE Control”: 

 

2.   - Rozpocząć kalibrację. 
 ⇨ Procedura kalibracji zostaje zainicjowana. 

3. Ustawić belkę polową w pozycji poziomej, na wysokości około 2 m. 
 ⇨ W ekranie „DISTANCE Control” wyświetlane są odległości czujników z lewej i prawej strony 

od podłoża. 
 ⇨ W zależności od stanu belki polowej, mogą pojawiać się następujące komunikaty:  

 a) „Belke teraz poziomo”  

Sposób działania 
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 lub  
 b) „Belke ukosnie” 

4.   - Nacisnąć przycisk, gdy pojawi się komunikat „Belke teraz poziomo”. Obie 
odległości są równe. 
 ⇨ Ustawienie zostaje zapisane. 

 ⇨ Symbol funkcji  zostanie zastąpiony symbolem:  

 ⇨ Etap 1 kalibracji jest zakończony. 

Etap 2: Nachylenie belki polowej. 

1.   - Uruchomienie Fazy 2 kalibracji. 
 ⇨ Pojawi się następujący komunikat:  

 „Kalibracja manualna  
 Belke na lewa strone  
 przechylic na 5 sekund” 

2. (Patrząc w kierunku ruchu) ręką docisnąć lewy koniec belki polowej do dołu, aż koniec belki 
będzie się znajdował ok. 20 cm nad ziemią. 

3. Przytrzymać belkę przez ok. pięć do dziesięciu sekund w tej pozycji. Komputer roboczy 
programuje w tym czasie maksymalne nachylenie.  
 ⇨ Gdy tylko komputer roboczy zaprogramuje maksymalne nachylenie, pojawia się 

następujący komunikat:  
 "Belke w pol. poziome" 

 ⇨ Gdy komunikat „Belke w pol. poziome” nie pojawi się, to znaczy, że kąt nachylenia na 
początku kalibracji był zbyt mały. Powtórzyć kalibrację od etapu 1. Podnieść belkę polową 
nieco wyżej, aby kąt nachylenia się zwiększył. 

4. Puścić belkę polową i pozwolić na powrót jej do położenia poziomego. Belka polowa nie może 
bujać się za długo. Jeśli będzie zbyt długo bujała się, będzie zbyt niestabilna i nie będzie 
możliwa regulacji przy pomocy DISTANCE Control. 
 ⇨ Pojawi się następujący komunikat:  

 „Belke teraz poziomo” 

5.   - Nacisnąć przycisk, gdy pojawi się komunikat „Belke teraz poziomo”. 

 ⇨ Symbol funkcji  zostanie zastąpiony następującym symbolem:  

 ⇨ Etap 2 kalibracji jest zakończony. 
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Etap 3: automatyczna kalibracja. 
  

 

 

OSTRZEŻENIE 
Automatycznie poruszana belka polowa 
Belka polowa jest poruszana automatycznie i może spowodować ciężkie obrażenia osób lub ich 
śmierć. Może to również prowadzić do uszkodzenia mienia lub samego urządzenia, jeśli w coś 
uderzy. 

◦ Opryskiwacz musi znajdować się w odpowiedniej odległości od innych obiektów. 

◦ Podczas kalibracji nikt nie powinien zbliżać się do opryskiwacza. 

◦  - Należy natychmiast przerwać kalibrację, jeśli tylko ktoś zbliża się do 
opryskiwacza. 

1.   - Uruchomienie fazy 3 kalibracji. 
 ⇨ Pojawi się następujący komunikat:  

 „Kalibracja automatyczna: prosze czekac...” 
 ⇨ Komputer roboczy zaczyna automatycznie kalibrować DISTANCE-Control. 
 ⇨ Belka polowa zostaje nachylona najpierw z lewej, a później z prawej strony. Następnie 

ustawiana jest w pozycji poziomej. 
 ⇨ Belka polowa nie może przy tym dotknąć ziemi. 
 ⇨ Jeśli na końcu pozycja pozioma nie zostanie prawidłowo ustawiona, nie oznacza to, że 

kalibracja się nie powiodła. 

2. Należy obserwować ruchy belki polowej. 

3. Jeśli coś będzie nie tak, wtedy przerwać operację przyciskiem . 
 ⇨ Wszystkie trzy etapy muszą zostać przeprowadzone ponownie. 
 ⇨ Kalibracja jest pomyślnie zakończona, gdy pojawi się następujący komunikat:  

 „Kalibracja gotowa. Prosze nacisnac OK.” 

4.   - Zastosowanie nowych wartości kalibracyjnych. 

5.   - Odrzucenie kalibracji. 

 ⇨ Jeśli kalibracja została całkowicie zakończona, DISTANCE-Control jest gotowy i można go 

uruchomić naciskając przycisk  w ekranie dodatkowym. 
 

Konfiguracja wysokości roboczej 
Wysokość robocza  - Odległość między belką polową a roślinami, gdy przynajmniej jedna sekcja 
robocza rozpyla. 

Można skonfigurować wysokość roboczą w następujących sytuacjach: 
 ▪ Podczas postoju opryskiwacza - przed pracą. 
 ▪ W czasie jazdy opryskiwacza - podczas pracy. 

8.3.2 
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Konfiguracja wysokości roboczej przy stojącym opryskiwaczu 
 

W ten sposób ustawia się wysokość roboczą stojącego opryskiwacza: 

  DISTANCE-Control jest wyłączony. 

  Opryskiwacz stoi na polu. Belka znajduje się nad roślinami. 

  Opryskiwacz nie rozpyla. 

1. Ustawić belkę do żądanej wysokości roboczej. 

2. Przejść do ekranu „DISTANCE Control”: 

 

3.  - Zapisać wysokość roboczą. 

 ⇨ Wysokość robocza zostaje zapisana. 

Dopasowanie wysokości roboczej w czasie pracy 
 

Korzystaj z poniższych przycisków funkcji, aby obsłużyć tą funkcję: 
  

Symbol funkcji Funkcja 

 

Podnoszenie belki 

 

Obniżanie belki 

  
 

W ten sposób można dopasować wysokość roboczą podczas pracy: 

  DISTANCE-Control jest włączony. 

  Wszystkie czujniki ultradźwiękowe znajdują się nad roślinami. 

  Przynajmniej jedna sekcja robocza rozpyla. 

1. Przejść do ekranu „DISTANCE Control”: 

 

2.  i  - Ustawić belkę polową na żądanej wysokości powyżej roślin. 
 ⇨ Każde naciśnięcie przycisków funkcyjnych powoduje poruszenie się belki polowej. 
 ⇨ Wysokość robocza zostaje zapisana, gdy tylko zakończone zostanie ustawianie wysokości. 
 ⇨ Odległość zapisana przez DISTANCE-Control będzie utrzymywana w trakcie oprysku. 

 

Konfiguracja wysokości podnoszenia 
„Wysokość podnoszenia ” - Odległość między belką polową a roślinami, gdy żadna sekcja robocza 
nie rozpyla. 

Ustawiona wysokość podnoszenia pojawia się jako parametr „Opryskiwacz wyl”. 

Instrukcja 
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Podczas zawracania bela polowa może utracić równowagę i wskutek siły odśrodkowej nachylić się. 
Może to spowodować uszkodzenie roślin. 

Aby belka polowa podczas zawracania w uwrocie nie dotknęła ziemi ani roślin, belka jest 
podnoszona, gdy tylko opryskiwanie zostanie przerwane. Wysokość podnoszenia określa, jak 
wysoko belka zostanie podniesiona. 

Można skonfigurować wysokość podnoszenia w następujących sytuacjach: 
 ▪ Postój opryskiwacza - przed pracą. 
 ▪ W czasie jazdy opryskiwacza - podczas pracy. 

Konfiguracja wysokości podnoszenia przy stojącym opryskiwaczu 
 

W ten sposób ustawia się wysokość podnoszenia stojącego opryskiwacza: 

  DISTANCE-Control jest wyłączony. 

  Wszystkie czujniki ultradźwiękowe znajdują się nad roślinami. 

  Opryskiwacz nie rozpyla. 

1. Ustawić belkę do żądanej wysokości podnoszenia. 

2. Przejść do ekranu „DISTANCE Control”: 

 

3.   - Zapisać wysokość podnoszenia. 

 ⇨ Wysokość podnoszenia zostaje zapisana. 

Dopasowanie wysokości podnoszenia w czasie pracy 
 

Korzystaj z poniższych przycisków funkcji, aby obsłużyć tą funkcję: 
  

Symbol funkcji Funkcja 

 

Podnoszenie belki 

 

Obniżanie belki 

  
 

W ten sposób można dopasować wysokość podnoszenia podczas pracy: 

  DISTANCE-Control jest włączony. 

  Opryskiwacz znajduje się na polu. Belka znajduje się nad roślinami. 

  Opryskiwacz nie rozpyla. 

1. Przejść do ekranu „DISTANCE Control”: 

 

Zastosowanie 
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2.   i  - Ustawić belkę polową na żądanej wysokości powyżej roślin. 
 ⇨ Każde naciśnięcie przycisków funkcyjnych powoduje poruszenie się belki polowej. 
 ⇨ Wysokość podnoszenia zostaje zapisana, gdy tylko zakończone zostanie ustawianie 

wysokości. 
 ⇨ Zapisana odległość utrzymywana jest przez DISTANCE-Control, gdy tylko opryskiwanie 

zostanie zakończone. 
 

Wybór typu zaworu głównego 
Przy pomocy parametru „Typ zaw. gl” można ustawić, co DISTANCE-Control ma regulować 
automatycznie. 

 

Na ekranie DISTANCE-Control typy zaworów głównych są przedstawione w następujący sposób: 
  

Typ zaw. gl Funkcja 

 Regulacja wysokości belki polowej. 

 Regulacja nachylenia belki polowej. 

 Regulacja wysokości i nachylenia belki polowej. 
  
 

W ten sposób ustawia się żądany typ zaworu głównego: 

1. Przejść do ekranu „DISTANCE Control”: 

 

2.  - Nacisnąć, aby wybrać żądany typ zaworu głównego. 
 ⇨ W wierszu „Typ zaw gl” można zobaczyć aktualnie wybrany typ zaworu głównego. 

3.  - Wyłączyć DISTANCE-Control. 

4.  - Włączyć DISTANCE-Control. 

5. Uruchom ponownie komputer roboczy. 

 ⇨ Nowy typ zaworu głównego jest aktywowany i belka jest sterowana według nowych parametrów. 

8.3.4 
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Obsługa DISTANCE-Control podczas pracy 
  

 

 

OSTROŻNIE 
Uszkodzenie z powodu opuszczanej belki polowej 
Jeśli czujniki DISTANCE-Control znajdują się poza łanem, belka zostaje opuszczona i nachylona. 
Przed opuszczeniem łanu: 

◦  - zakończyć oprysk. 

 ⇨ Belka zostaje podniesiona do wysokości podnoszenia. 
 
 

Tak działa DISTANCE-Control w czasie pracy: 
 ▪ Jeżeli co najmniej jedna sekcja robocza rozpyla, belka polowa zostaje ustawiona na wysokości 

roboczej. 
 ▪ Jeżeli żadna sekcja robocza nie rozpyla, belka zostaje ustawiona na wyrskości, która została 

zapisana w parametrze „Przy opryskiwaczu wył.”. 
 

Następujące warunki muszą być spełnione, zanim DISTANCE-Control będzie można wykorzystać w 
czasie pracy: 
 ▪  DISTANCE-Control jest skalibrowany. [➙ 68]  
 ▪  Wysokość robocza jest skonfigurowana. [➙ 71]  

 ▪  Wysokość podnoszenia jest skonfigurowana. [➙ 72]  

8.4 
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TRAIL-Control 
 

Konfiguracja TRAIL-Control 
 

Parametry TRAIL-Control 
Aby móc wykorzystywać TRAIL-Control wraz z narzędziem zaczepianym, należy ustawić 
następujące parametry: 

Czas kompensacji 

Wprowadzać tylko w przypadku narzędzi zaczepianych z czarno-białym układem hydraulicznym. 
 ▪ Im większa jest wartość, tym wcześniej zostanie zainicjowana jazda po łuku w trybie 

automatycznym. 
 ▪ Im niższa jest wartość, tym później zostanie zainicjowana jazda po łuku w trybie automatycznym. 

Zwykle wartość wynosi pomiędzy: 700ms a 1000ms. 

Prędkość hydrauliki 

Wprowadzać tylko w przypadku narzędzi zaczepianych z zaworem proporcjonalnym. 

Prędkość hydrauliki jest wartością, przy pomocy której ustawiana jest prędkość kierowania. 

Zwykle wartość wynosi pomiędzy: 1,5%/° i 3%/° 

Tolerancja odchylenia 

Tolerancja odchylenia ma wpływ na zachowanie układu kierowniczego w zakresie położenia 
środkowego. 

Im mniejsza tolerancja jest ustawiona, tym bardziej wrażliwie system regulacji reaguje na drobne 
zmiany. 

Zwykle wartość wynosi pomiędzy: 2° i 3° 

Dyszel <----> Koło 

Odległość pomiędzy środkiem tylnej osi ciągnika i zaczepem ciągnika. 
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Kalibracja TRAIL-Control 
  

 

 

OSTRZEŻENIE 
Niebezpieczeństwo powstania obrażeń w wyniku poruszania się maszyny 
Podczas kalibracji zaworu proporcjonalnego maszyna porusza się automatycznie w strefie 
załamania. 
To może być niebezpieczne dla użytkownika i dla ludzi w bezpośrednim sąsiedztwie maszyny. 

◦ Należy się upewnić, że w strefie regulacji maszyny nikt się nie znajduje. 

◦ Należy natychmiast przerwać kalibrację, jeśli tylko ktoś zbliża się do maszyny. 
  

 ▪ Przed pierwszym uruchomieniem. 
 ▪ Na początku sezonu. 
 ▪ Kiedy wyniki się nie zgadzają. 

 

Kalibracja systemu TRAIL-Control składa się z dwóch kroków: 
 ▪ Krok 1: Zaprogramowanie pozycji środkowej i wyłączników krańcowych. 

Celem tej kalibracji jest nauczenie komputera następujących pozycji dyszla lub czopa osi: 
środek, maksymalnie w lewo, maksymalnie w prawo. 
Wszystkie pozycje pośrednie komputer roboczy obliczy samodzielnie. 

 ▪ Krok 2: Kalibracja układu hydraulicznego zaworu proporcjonalnego. 
Tylko do narzędzi zaczepianych z zaworem proporcjonalnym. 
W tym kroku zaczepiane narzędzie zostaje automatycznie skierowane w obie strony, a komputer 
mierzy w tym czasie napięcia. 
Ta Kalibracja odbywa się automatycznie. 

Zaprogramowanie pozycji środkowej i wyłączników krańcowych. 

Wygląd ekranów podczas kalibracji jest uzależniony od tego, czy dane narzędzie zaczepiane jest 
sterowane dyszlem, czy czopem osi. 

Procedura jest jednak taka sama w obu przypadkach. 
 

Etap 1 Zaprogramowanie pozycji środkowej 

  TRAIL-Control jest w trybie ręcznym. 

  Podłoże nie jest nachylone. Czujnik poziomu nie może wykryć nachylenia terenu, ponieważ w 
przeciwnym razie nieprawidłowo będzie działała funkcja „Kontrowanie kierownicy na zboczu”. 

1. Przejść do ekranu „TRAIL Control”: 

 

9.1.2 

Kiedy kalibrować? 

Sekwencja 
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 ⇨ Pojawia się następujący ekran: 

 
2. Ustawić zaczepiane narzędzie na równym podłożu w linii za ciągnikiem. Przejechać kilka metrów 

na wprost, aż tor jazdy opryskiwacza pokryje się z torem jazdy ciągnika.  

 lub  - ustawić przyciskiem pozycję wyśrodkowaną. 

3. Zatrzymać ciągnik, gdy tylko opryskiwacz znajdzie się dokładnie w prostej linii za ciągnikiem. 

4.  - Wywołać kalibrację pozycji środkowej. 
 ⇨ Pojawi się następujący komunikat:  

 „Pozycja środkowa: Kalibracja gotowa” 

5.  - Potwierdzić w ciągu 3 sekund. 
 ⇨ Kalibracja zostaje uruchomiona. 
 ⇨ Pojawi się następujący komunikat:  

 „Pozycja środkowa: Kalibracja w toku” 
 ⇨ Etap 1 jest zakończony, gdy komunikat „Pozycja srodkowa: Kalibracja w toku” zniknie. 
 ⇨ Pozycja środkowa została skalibrowana. 

6. - Można uruchomić Etap 2 kalibracji. 

Etap 2 Zaprogramowanie ograniczników końcowych 

1. OSTROŻNIE! Podczas kalibracji nie kierować dyszla lub osi do pozycji maksymalnej, lecz 
tuż przed nią. W ten sposób ograniczy się promień skrętu, ale nie dojdzie do uszkodzenia 
siłowników TRAIL-Control. 

2.  - Skręcić narzędzie przyczepiane prawie maksymalnie w lewo.  

3.  - Rozpocząć kalibrację. 
 ⇨ Pojawi się następujący komunikat:  

 „Lewa max. pozycja: Kalibracja gotowa” 

4.  - Potwierdzić w ciągu 3 sekund. 
 ⇨ Kalibracja zostaje uruchomiona. 
 ⇨ Pojawi się następujący komunikat:  

 „Lewa max. pozycja: Kalibracja w toku” 
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5. Zaczekać, aż komunikat „Lewa max. pozycja: Kalibracja w toku” zniknie. 

6.  - Skręcić narzędzie przyczepiane prawie maksymalnie w prawo. 

7.  - Rozpocząć kalibrację. 
 ⇨ Pojawi się następujący komunikat:  

 „Prawa max. pozycja: Kalibracja gotowa” 

8.  - Potwierdzić w ciągu 3 sekund. 
 ⇨ Kalibracja zostaje uruchomiona. 
 ⇨ Pojawi się następujący komunikat:  

 „Prawa max. pozycja: Kalibracja w toku” 

9. Zaczekać, aż komunikat „Prawa max. pozycja: Kalibracja w toku” zniknie. 

 ⇨ Etap 2 kalibracji jest zakończony. 

Kalibracja układu hydraulicznego zaworu proporcjonalnego. 

Układ hydrauliczny zaworu proporcjonalnego należy skalibrować tylko wtedy, gdy taki zawór jest 
wykorzystywany.. 

  

 

 

OSTRZEŻENIE 
Niebezpieczeństwo obrażeń w wyniku poruszania się zaczepianego narzędzia 
Podczas kalibracji zaworu proporcjonalnego zaczepiane narzędzie porusza się automatycznie. 
To może być niebezpieczne dla użytkownika i dla ludzi w bezpośrednim sąsiedztwie zaczepianego 
narzędzia. 

◦ Należy się upewnić, że w strefie regulacji zaczepianego narzędzia nikt się nie znajduje. 

◦ Należy natychmiast przerwać kalibrację przyciskiem , jeśli tylko ktoś zbliża się do 
maszyny. 

 
 

  TRAIL-Control jest w trybie ręcznym. 

  Podłoże nie jest nachylone. Czujnik poziomu nie może wykryć nachylenia terenu, ponieważ w 
przeciwnym razie nieprawidłowo będzie działał funkcja „Kontrowanie kierownicy na zboczu”. 

1. Przejść do ekranu „TRAIL Control”: 
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 ⇨ Pojawia się następujący ekran: 

 
2. Ustawić zaczepiane narzędzie na płaskim podłożu w linii prostej za ciągnikiem. Przejechać kilka 

metrów na wprost, aż tor jazdy opryskiwacza pokryje się z torem jazdy ciągnika.  

 lub  - ustawić przyciskiem pozycję wyśrodkowaną. 

3. Zatrzymać ciągnik, gdy tylko opryskiwacz znajdzie się dokładnie w prostej linii za ciągnikiem. 

4.  - Rozpocząć kalibrację. 
 ⇨ Pojawi się następujący komunikat:  

 „Hydraulika - Kalibracja gotowa” 

5.  - Potwierdzić w ciągu 3 sekund. 
 ⇨ Pojawi się następujący komunikat:  

 „Hydraulika - Kalibracja w toku” 
 ⇨ Dyszel porusza się teraz powoli w lewo, a następnie powoli w prawo. 
 ⇨ Proces ten może trwać nawet do 20 sekund. 

 ⇨ Etap 3 jest zakończony, gdy komunikat „Hydraulika - Kalibracja w toku” zniknie. 
 

TRAIL-Control - korzystanie z kierowania dyszlem i osią 
System TRAIL-Control kieruje przyczepą tak, że jej opony podążają dokładnie torem ruchu ciągnika. 

 

TRAIL-Control posiada następujące funkcje: 
 ▪ Kierowanie zaczepianego narzędzia: 

 – Kierowanie dyszlem - dyszel zaczepianego narzędzia zostaje skierowany w żądanym 
kierunku. 

 – Kierowanie czopem osi - koła zaczepianego narzędzia zostają skierowane w żądanym 
kierunku. 

 ▪ Kontrowanie kierownicy na zboczu: 

 – Kierowanie zaczepianego narzędzia przeciwnie do zbocza, w przypadku pracy w pochyłym 
terenie. 

 

Następujące minimalne wymagania muszą być spełnione, aby można było pracować z TRAIL-
Control: 
 ▪ Minimalna prędkość = 3 km/h. Przy niższych prędkościach, sterowanie nie jest możliwe. 

9.2 
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 ▪ Maksymalna prędkość = 15 km/h. Jeśli jedzie się szybciej niż 15 km / h, funkcja TRAIL-Control 
jest automatycznie wyłączana. 

 ▪ Minimalny przepływ oleju w układzie hydraulicznym ciągnika = 25 l/min. W przypadku dużych 
opryskiwaczy, minimalny przepływ oleju może być większy. 

Tryby pracy 

TRAIL-Control pozwala pracować w dwóch trybach: 
 ▪ w trybie automatycznym 
 ▪ w trybie ręcznym 

 
 

  

Funkcja Symbol funkcji przy stero-
waniu dyszlem 

Symbol funkcji przy stero-
waniu czopem osi 

Włączanie i wyłączanie TRAIL 
Control   

Przełączanie pomiędzy trybem 
ręcznym a trybem 
automatycznym 

  
  
 

Podczas obsługi TRAIL-Control na ekranie roboczym pokazują następujące symbole: 
  

Znaczenie Symbole przy sterowaniu 
dyszlem 

Symbole przy sterowaniu 
czopem osi 

TRAIL-Control znajduje się w 
trybie ręcznym.   

TRAIL-Control znajduje się w 
trybie automatycznym.   

Zaczepiane narzędzie zostaje 
skierowane w lewo.  lub   lub  

Zaczepiane narzędzie zostaje 
skierowane w prawo.  lub   lub  

  
 

Kierowanie zaczepianym narzędziem 

Kierowanie w trybie automatycznym 

Kiedy pracujesz a trybie automatycznym, narzędzie zaczepiane jest sterowane automatycznie. 

Żyroskop mierzy zmiany kierunku ciągnika a komputer roboczy oblicza wymagany kąt układu 
kierowniczego zaczepianego narzędzia. 

Na podstawie symboli na ekranie roboczym można zobaczyć, w jakim kierunku narzędzie jest 
kierowane. 
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Kierowanie w trybie ręcznym 

W trybie ręcznym trzeba kierować zaczepione narzędzie ręcznie.  
 

Tak przejeżdża się zakręt w prawo: 

1. Pojechać ciągnikiem w prawo 

2.  - Skierować zaczepiane narzędzie w prawo. 
 ⇨ W przypadku kierowania dyszlem: Dyszel zostaje skierowany w lewo. 
 ⇨ W przypadku kierowania czopem osi: Koła zostają skierowane w lewo. 
 ⇨ Na ekranie roboczym pojawia się strzałka w lewo. 

 

Tak jedzie się znów prosto: 

1. Pojechać ciągnikiem na wprost. 

2.  - Ustawić zaczepiane narzędzie w pozycji środkowej. 
 ⇨ Zaczepiane narzędzie porusza się powoli do pozycji środkowej. 
 ⇨ Na ekranie roboczym pojawia się strzałka. Wskazuje ona, w którą stronę kierowany dyszel 

lub czop osi. 
 

Tak przejeżdża się zakręt w lewo: 

1. Pojechać ciągnikiem w lewo. 

2.  - Skierować zaczepiane narzędzie do jazdy w lewo. 
 ⇨ W przypadku kierowania dyszlem: Dyszel zostaje skierowany w prawo. 
 ⇨ W przypadku kierowania czopem osi: Koła zostają skierowane w prawo. 
 ⇨ Na ekranie roboczym pojawia się strzałka w lewo. 

Steropwanie zaczepianym narzędziem na zboczu. 

Podczas prac na zboczu możesz skorzystać funkcji "kontrowanie kierownicy na zboczu". 
 

Jeśli aktywujesz funkcję "kontrowanie kierownicy na zboczu", będziesz mógł przesunąć tor jazdy 
narzędzia w lewo lub w prawo. Kierunek w którym należy przesunąć tor jazdy zależy od tego, czy 
zbocze znajduje się z lewej czy z prawej strony. 

Celem funkcji "kontrowanie kierownicy na zboczu" jest uniknięcie sytuacji, w której ciągnięta maszyna 
porusza się po zboczy ukośnie do kierunku jazdy. 

Instrukcja 
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Sterowanie zaczepianym narzędziem na zboczu. 

  

  Bez TRAIL-Control   TRAIL-Control z kierowaniem czopem osi 

  TRAIL-Control z kierowaniem dyszlem   
  
 

Na ekranie roboczym pokazują się następujące symbole, wskazujące kierunek, w którym zaczepiane 
narzędzie jest kierowane: 

  

Znaczenie Symbol przy sterowaniu 
dyszlem 

Symbol przy sterowaniu 
czopem osi 

Zaczepiane narzędzie zostaje 
skierowane w lewo. 

    

Zaczepiane narzędzie zostaje 
skierowane w prawo. 

    
  
 

W ten sposób aktywuje się funkcję „Kontrowanie kierownicy na zboczu”: 

1. Przejść do ekranu „TRAIL Control”: 

 

2.   - Włączyć lub wyłączyć funkcję „Kontrowania kierownicy na zboczu”. 

 ⇨ Na ekranie „TRAIL Control” pojawi się symbol:  

Używanie kontrowania kierownicy w trybie automatycznym 

Kiedy pracujesz a trybie automatycznym, narzędzie zaczepiane jest sterowane automatycznie. 
 

Tak kontruje się kierownicę na zboczu w trybie automatycznym: 

  Zaczepiane narzędzie jest wyposażone w czujnik poziom. 

  Funkcja kontrowania kierowania na zboczu jest włączona. 

1. Podczas prac na zboczach zaczepiane narzędzie jest automatycznie kontrowane. 
 ⇨ Na ekranie roboczym pojawiają się symbole, które wskazują kierunek kierowania. 

Symbole 

Instrukcja 

Instrukcja 

www.R
OLTRONIK

.p
l



  

9 
TRAIL-Control 

TRAIL-Control - korzystanie z kierowania dyszlem i osią 
 

  

  

84 Copyright © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 
  

2. Jeśli opony ześlizgują się ze zbocza, ponieważ podłoże jest mokre, tryb automatyczny nie jest 
tak dokładny, jak w warunkach optymalnych. W tym przypadku: Ręczne kierowanie zaczepianym 
narzędziem pod pochyłość 

Korzystanie z kontrowania kierowania pod pochyłość w trybie ręcznym 

W trybie ręcznym trzeba kierować zaczepione narzędzie ręcznie w górę wzniesienia. Możesz przy 
tym sam zdecydować czy narzędzie ma poruszać się śladem ciągnika czy obok niego. 

 

Przygotowanie TRAIL-Control do jazdy drogą publiczną 
Zanim wyjedzie się opryskiwaczem na drogę publiczną, należy wyłączyć TRAIL-Control i zaryglować 
go w miarę możliwości ryglem. 

  

 

 

OSTRZEŻENIE 
Ryzyko wypadku z powodu bocznego ruchu zaczepianego narzędzia 
TRAIL-Control może na drodze publicznej prowadzić zaczepiane narzędzie obok toru jazdy 
ciągnika. W wyniku tego może dojść do wypadku drogowego. 
Zanim wjedzie się na drogę publiczną: 

◦ Ustawić zaczepione narzędzie w pozycji środkowej! 

◦ Wyłączyć TRAIL-Control! 

◦ Zaryglować TRAIL-Control! 
 

  

 

 

OSTRZEŻENIE 
Ryzyko wypadku przy nieskalibrowanym TRAIL-Control 
W przypadku braku kalibracji pozycji środkowej, zaczepiane narzędzie może jechać przesunięte w 
stosunku do toru jazdy ciągnika. W wyniku tego może dojść do wypadku drogowego. 
Zanim wjedzie się na drogę publiczną: 

◦ Skalibrować TRAIL-Control! 

◦ Upewnić się, że podczas jazdy na wprost, zaczepiane narzędzie będzie ciągnięte za 
ciągnikiem w linii prostej. 

◦ Wyłączyć TRAIL-Control! 

◦ Zaryglować TRAIL-Control! 

Ryglowanie TRAIL-Control 

Jeżeli dyszel zaczepianego narzędzia jest wyposażony w rygiel, należy z niego skorzystać, jako z 
dodatkowego urządzenia bezpieczeństwa. 

 

1. Aktywować tryb ręczny. 

 ⇨ Na ekranie roboczym pojawia się symbol:  lub  

2. Ustawić zaczepiane narzędzie w pozycji środkowej. 
 ⇨ Dyszel lub czop osi zostają ustawione w pozycji środkowej. 

3. Zaryglować ryglem układ kierowania dyszlem. 

9.2.2 
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 ⇨ W obszarze "Obszar wyboru 1" [➙ 24] ekranu roboczego pojawia się symbol:  
 ⇨ TRAIL-Control jest gotowy do jazdy drogą publiczną. 
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Współpraca z innymi aplikacjami 
 

TaskManager 
Następujące zmiany i dodatkowe ustawienia muszą być przestrzegane podczas korzystania z obu 
aplikacji: 

Dawka cieczy  

Gdy w aktywnym zleceniu w aplikacji „TaskManager” wskazana jest dawka cieczy, wtedy ta dawka 
jest wyświetlana i aktywowana w aplikacji komputera roboczego. Dotyczy to również dawek cieczy z 
map aplikacyjnych. 

Na ekranie roboczym aplikacji komputera roboczego obok dawki cieczy pojawia się następujący 

symbol:  
 

Aplikacja „TaskManager” może tylko przekazywać zadania do komputera roboczego, gdy komputer 
roboczy opryskiwacza zostanie utworzony w „TaskManager” jako „Nowa maszyna”. 

W tym celu należy przeczytać instrukcję obsługi aplikacji „TaskManager“. 
 

SECTION-Control 
Następujące zmiany i dodatkowe ustawienia muszą być przestrzegane podczas korzystania z obu 
aplikacji: 

Sterowanie sekcjami 

SECTION-Control przejmuje kontrolę nad sterowaniem sekcjami roboczymi. 

Na ekranie roboczym aplikacji komputera roboczego obok dawki cieczy pojawia się następujący 

symbol:  

Szerokość toru prowadzącego przy na stałe wyłączonych sekcjach roboczych 

SECTION-Control przyjmuje wartość szerokości roboczej automatycznie z komputera roboczego. 

Jeśli na stałe wyłączone zostaną zewnętrzne sekcje robocze, należy dopasować parametry „Szer 
robocza” i „Prowadząca szerokość toru” w SECTION-Control. 

10 
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Pielęgnacja i dane techniczne 
 

Przygotowywanie systemu na zimę 
Komputer roboczy pozostaje na okres zimowy na opryskiwaczu i nie może być demontowany. 

Opryskiwacz musi być jednak zaparkowany w miejscu, w którym jest sucho. 
 

Dane techniczne 
 

Dane techniczne komputera roboczego 
Dane techniczne komputera roboczego F1 

  

Procesor: 16 Bit Fujitsu MB 90F345 z pamięcią flash 

Pamięć: Flash 512 kB; RAM 20 kB; 64 kBit I2C-Bus EEPROM 

Przyłącza:  ▪ 1 x 16-pinowa wtyczka zasilania, CAN (J1939 lub ISO 11783)  
 ▪ 42-pinowa wtyczka dla czujników i elementów wykonawczych i 

V24 

Zasilanie: 9 - 16 V DC 

Pobór prądu: 240 mA (przy 13,8V nie wliczając zasilania przekazywanego do 
podłączonych czujników.) 

Zakres temperatur: -20 do +70 ºC (wg. IEC68-2-14-Nb, IEC68-2-30 i IEC68-2-14Na) 

Obudowa: anodowana wytłaczana obudowa aluminiowa, pokrywa z elementem 
wyrównywania ciśnienia i śruby ze stali nierdzewnej 

Stopień ochrony: IP66K (pyłoszczelny i zabezpieczony przed strumieniami wody o 
zwiększonym ciśnieniu zgodnie z DIN40050 część 9: 1993) 

Oceny oddziaływania na 
środowisko: 

Badanie wibracji i wstrząsów według IEC68-2 

Wymiary: 262 mm x 148 mm x 62 mm (DxSxW) 

Waga: 0,84 kg  
  

Dane techniczne komputera roboczego F2 
  

Procesor: 16 Bit Fujitsu MB 90F345 z pamięcią flash 

Pamięć: Flash 512 kB; RAM 20 kB; 64 kBit I2C-Bus EEPROM 

Przyłącza:  ▪ 1 x 16-pinowa wtyczka zasilania, CAN (J1939 lub ISO 11783)  
 ▪ opcjonalnie 1 x 16-pinowa wtyczka zasilania, CAN (J1939 lub ISO 

11783)  
 (dla kaskadowego podłączenia wielu komputerów roboczych) 

11 
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 ▪ 42-pinowa wtyczka dla czujników i elementów wykonawczych i 
V24 

Zasilanie: 9 - 16 V DC 

Pobór prądu: 240 mA (przy 13,8V nie wliczając zasilania przekazywanego do 
podłączonych czujników.) 

Zakres temperatur: -20 do +70 ºC (wg. IEC68-2-14-Nb, IEC68-2-30 i IEC68-2-14Na) 

Obudowa: anodowana wytłaczana obudowa aluminiowa, pokrywa z elementem 
wyrównywania ciśnienia i śruby ze stali nierdzewnej 

Stopień ochrony: IP66K (pyłoszczelny i zabezpieczony przed strumieniami wody o 
zwiększonym ciśnieniu zgodnie z DIN40050 część 9: 1993) 

Oceny oddziaływania na 
środowisko: 

Badanie wibracji i wstrząsów według IEC68-2 

Wymiary: 262 mm x 148 mm x 62 mm (DxSxW) 

Waga: 0,84 kg  
  
 

Dane techniczne opryskiwacza 
Zanotować ustawione w tym miejscu dla opryskiwacza dane maszyny. 

  

Parametr Wartość 

Szer robocza  

Impulsy koła  

Stala regulacji  

Cisnienie max  

Cisnienie min  

Minimalna prędkość pracy  

Minimalna prędkość automatyki  

Maksymalna prędkość wiatru  

Poj. zbiornika  

Poziom zb.-alarm  

Imp.-zbiornik gl  

Impulsy - napeln  

11.2.2 
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Parametr Wartość 

Napełnianie zbiornika  

Typ Joysticka  

Typ armatury cieczowej  
  
 

Sprawdzanie wersji oprogramowania 
W aplikacji opryskiwacza możesz sprawdzić następujące wersje oprogramowania: 
 ▪ SPRECO1: Wersja oprogramowania na komputerze roboczym F1 
 ▪ SPRECO2: Wersja oprogramowania na komputerze roboczym F2 
 ▪ OP: Wersja zbioru obiektów "Object Pool". 

 

1. Przejść do ekranu "PARAMETRY - Aktywacja opcji": 

 
2. Na dole ekranu znajdziesz numery wersji oprogramowania. 

 

Diagnostyka błędów 
 

Funkcja "Symulacja prędkości" 
Funkcja "Symulacja prędkości" stosowana jest do testów i w celu znalezienia błędów. Symuluje ona 
jazdę maszyny, kiedy maszyna stoi. 

Poprzez aktywację tej funkcji, technik ma możliwość sprawdzić, czy poszczególne czujniki działają.  

Standardowo funkcja jest ustawiona na 0 km/h i wyłączona. 

Po włączeniu komputera, funkcja jest zawsze wyłączona. 

Raz ustawiona wartość zostaje zapamiętana. 
 

1. Przejść do ekranu "KALIBRACJA - Impulsy z koła": 

 

2.   - aktywować symulację prędkości. 
 ⇨ Pojawia się wiersz "Symul. predk". 

3.   - Otworzyć ekran wprowadzania danych. 

4. W ekranie wprowadzania danych wprowadzić symulowaną prędkość. 

5.   - Opuścić ekran. 

 ⇨ Na ekranie roboczym pojawi się ustawiona prędkość. 

11.3 
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Znaczenie przycisków joystika 
Na poniższej ilustracji widać funkcje aktywowane po wciśnięciu przycisku joystika. 

Na ilustracjach widać, w jakiej pozycji musi znajdować się przełącznik boczny: 
  

  

  

Przełączanie między trybem ręcznym i automatycznym TRAIL-
Control 

  

Włączanie i wyłączanie TRAIL Control 

 Przyciski 1-4 nie są używane. 

  

Zaczepione narzędzie skierować w lewo 

  

Zaczepione narzędzie skierować w prawo 

  

  

 

 

Ustawianie dawki planowanej na 100%. 

 

Włączanie i wyłączanie zaworu głównego. 

 

Włączanie sekcji od prawej do lewej 

 

Włączanie sekcji od lewej do prawej 

 

Wyłączanie sekcji od prawej do lewej 

 

Wyłączanie sekcji od lewej do prawej 

 

W trybie automatycznym: Zmniejszanie dawki planowanej o 10%. 

W trybie ręcznym: Zmniejszanie dawki. 

 

W trybie automatycznym: Zwiększanie dawki planowanej o 10%. 

W trybie ręcznym: Zwiększanie dawki. 
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Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym a trybem automatycznym 

  

podnoszenie belki 

  

obniżanie belki 

  

Nachylić belkę polową symetrycznie. 

  

Odchylić belkę polową symetrycznie. 

  

Belkę polową podnieść po lewej, opuścić po prawej stronie 

  

Belkę polową podnieść po prawej, opuścić po lewej stronie  
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Alarmy 
Podczas pracy na ekranie terminalu mogą zostać wyświetlone komunikaty z alarmami lub symbole 
alarmu. 
 ▪ Symbole wyświetlane są nagłówku ekranu roboczego. 
 ▪ Alarmy wyświetlane są jako nowe okna. 

Poniższa tabela zawiera listę możliwych komunikatów i sposób naprawienia możliwej usterki. 

Alarmy związane z TRAIL-Control 
  

Tekst komunikatu Znaczenie 

TRAIL Control 

Potenc. dyszla uszkodzony 

Napięcie na wejściu analogowym jest poza dopuszczalnym zakresem. 

Dopuszczalny zakres: 0,5V do 4,5V 

1. Wymienić czujnik kąta. 

TRAIL Control 

Czujnik poziom. uszkodzony 

Napięcie na wejściu analogowym jest poza dopuszczalnym zakresem. 
Dopuszczalny zakres: 0,5V do 4,5V 

1. Wymienić czujnik poziom. 

TRAIL Control 

Zyroskop uszkodzony 

Napięcie na wejściu analogowym jest poza dopuszczalnym zakresem. 
Dopuszczalny zakres: 0,5V do 4,5V 

1. Wymienić żyroskop. 

TRAIL Control 

Konieczna kalibracja 

Nieprawidłowa wartość dla pozycji środkowej dyszla. 

1. Skalibrować TRAIL-Control. 

TRAIL Control 

Sprawdzić parametry 

Wartości w konfiguracji poza dopuszczalnym zakresem: 

W przypadku kierowania dyszlem: 

Długość dyszla: 80cm - 300cm 

Długość ramy: 100cm - 500cm 

W przypadku kierowania czopem osi: 

Długość dyszla: 200cm - 800cm 

1. Wprowadzić prawidłowe wartości w obszarze chronionym hasłem. 

TRAIL Control 

Nieprawidłowo zamontowany 
czujnik poziom. 

Prawidłowy zakres napięcia podczas kalibracji: 1,5V do 3,5V 

TRAIL Control 

Potencjometr dyszla 
zamontowany nieprawidłowo 

Prawidłowy zakres napięcia podczas kalibracji: 1,5V do 3,5V 
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Tekst komunikatu Znaczenie 

TRAIL Control 

Nieprawidłowo zamontowany 
żyroskop 

Prawidłowy zakres napięcia podczas kalibracji: 1,5V do 3,5V 

TRAIL Control 

Potenc.dyszla przestaw. 

Podczas kalibracji wyłączników krańcowych stwierdzono nieprawidłowy 
kierunek obrotów. 

TRAIL Control 

Czujniki uszkodzone 

Krótka przerwa sygnału wszystkich czujników 

  

Alarmy związane z opryskiem 
  

Tekst komunikatu Znaczenie 

Reszta cieczy w zbiorniku W zbiorniku znajduje się mniej cieczy niż wartość parametru "Poziom zb.-alarm" 
przekroczony w dół. 

REG.OPRYSKIWACZA 

Dawka cieczy nierealizow. 

System nie potrafi dopasować oprysku do zaplanowanej dawki. 

OPRYSKIWACZ 

Obroty pompy zbyt niskie 

Minimalna prędkość obrotowa pompy opryskiwacza nie mogła zostać osiągnięta. 

OPRYSKIWACZ 

Obroty pompy zbyt wysokie 

Maksymalna prędkość obrotowa pompy opryskiwacza została przekroczona. 

REG.OPRYSKIWACZA 

Cisnienie zbyt niskie 

Minimalne ciśnienie rozpylania nie mogło zostać osiągnięte. 

REG.OPRYSKIWACZA 

Cisnienie zbyt wysokie 

Maksymalne ciśnienie rozpylania zostało przekroczone. 

Wiatr zbyt silny Wiatr jest silniejszy niż maksymalna prędkość wiatru. 
  

Alarmy związane z belką polową 
  

Tekst komunikatu Znaczenie 

Belka polowa z pozycji transportowej Maksymalna prędkość obrotowa opryskiwacza została przekroczona. 

Potencjometr uszkodzony Alarm, jeśli sterowanie wysokości skonfigurowane, ale potencjometr został 
uznany za uszkodzony.  
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