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WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed uruchomieniem systemu należy przeczytać wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i obsługi. Za bezpieczną obsługę urządzeń 
odpowiada operator. Procedury bezpieczeństwa muszą być umieszczone w pobliżu urządzenia oraz wyraźnie widoczne i czytelne dla 
operatora. Procedury bezpieczeństwa powinny spełniać wszystkie wytyczne firmowe i obowiązujące przepisy miejscowe, a także wymagania 
dotyczące kart charakterystyki. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą. 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
TeeJet Technologies nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub szkody fizyczne spowodowane nieprzestrzeganiem 
poniższych wymogów bezpieczeństwa. Operator pojazdu jest odpowiedzialny za jego bezpieczną eksploatację. 

Urządzenie Matrix 908 w połączeniu z dowolnym sterowaniem wspomaganym/automatycznym nie jest przeznaczone do zastąpienia 
operatora pojazdu. 

Nie wolno wychodzić z pojazdu, gdy sterowanie wspomagane/automatyczne jest włączone. 

Upewnij się, że obszar wokół pojazdu jest wolny od jakichkolwiek osób i przeszkód przed i podczas uruchamiania. 

Urządzenie Matrix 908 zostało zaprojektowane, aby wspierać i poprawiać wydajność podczas pracy w terenie. Kierowca ponosi pełną 
odpowiedzialność za jakość i wyniki pracy. 

Należy zawsze odłączyć lub usunąć wszelkie sterowanie wspomagane/automatyczne przed rozpoczęciem jazdy po drogach publicznych.

OGÓLNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Definicje symboli ostrzegawczych:

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ten symbol 
jest zastrzeżony dla najbardziej ekstremalnych 
sytuacji, w których występuje zagrożenie 
odniesienia poważnych obrażenia ciała, także 
śmiertelnych.

PRZESTROGA! Ten symbol oznacza 
niebezpieczną sytuację, która może spowodować 
niewielkie lub umiarkowane obrażenia ciała. 

OSTRZEŻENIE! Ten symbol oznacza 
niebezpieczną sytuację, która może spowodować 
poważne obrażenia ciała lub śmierć.

UWAGA: Ten symbol oznacza praktyki, które 
operator powinien znać.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
• Należy przeczytać instrukcje i przestrzegać ich. Jeśli po przeczytaniu instrukcji zalecenia wydają się niejasne, skontaktuj 

się z lokalnym sprzedawcą.
• Dzieci muszą pozostawać w bezpiecznej odległości od urządzenia.
• Urządzenia nie mogą być obsługiwane przez osoby pozostające pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek nielegalnych 

substancji.
• Niektóre systemy wyposażone są w termowentylator. Nigdy nie wolno go zakrywać, w przeciwnym razie istnieje 

poważne niebezpieczeństwo pożaru! 

ZAŁĄCZNIK A – SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORNIKA GNSS 34

USTAWIENIA OGÓLNE 34

USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 35

Informacje o statusie GNSS ............................................................................................................................................ 36

GLOSARIUSZ GNSS 37

ZAŁĄCZNIK B – OPCJE POMOCY 39
Informacje ............................................................................................................................................................................ 39
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OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIA ELEKTRYCZNE / PORAŻENIE PRĄDEM
• Przed rozpoczęciem pracy przy jakimkolwiek komponencie urządzenia upewnij się, że całość zasilania została wyłączona i nie 

może zostać przypadkowo włączona.
• Odłącz przewody zasilające przed użyciem spawarki łukowej na urządzeniu lub jakichkolwiek elementach wyposażenia, które są 

do niego podłączone.
• Systemy zawierające przemienniki częstotliwości stanowią szczególne zagrożenie porażenia prądem z powodu napięcia 

resztkowego. Niedopuszczalne jest otwieranie urządzenia ani odłączanie systemu lub jakiekolwiek szybkie połączenie do 5 minut 
po odłączeniu zasilania.

• System należy obsługiwać wyłącznie przy wykorzystaniu źródła zasilania wskazanego w instrukcji. Jeśli nie masz pewności co do 
źródła zasilania, skonsultuj się z wykwalifikowanym personelem serwisowym.

• Nie wolno używać myjki wysokociśnieniowej do czyszczenia elementów elektrycznych. Może to spowodować uszkodzenie 
elementów elektrycznych i narazić operatora na ryzyko porażenia prądem.

• Zasilanie elektryczne urządzenia musi być prawidłowo poprowadzone i podłączone. Wszystkie połączenia muszą spełniać 
obowiązujące wymagania.

OSTRZEŻENIE! CIŚNIENIOWE UKŁADY HYDRAULICZNE
• Podczas wykonywania prac przy układach hydraulicznych należy zawsze nosić środki ochrony indywidualnej (ŚOI).
• Podczas prac przy układzie hydraulicznym należy przestrzegać instrukcji konserwacji zatwierdzonych przez producenta maszyny.
• Należy zawsze wyłączyć urządzenie przed rozpoczęciem prac przy układzie hydraulicznym. Podejmij odpowiednie środki 

ostrożności podczas otwierania systemów, które znajdowały się wcześniej pod ciśnieniem.
• Należy pamiętać, że olej hydrauliczny może być bardzo gorący i pod wysokim ciśnieniem. 

OSTRZEŻENIE! WYKORZYSTYWANIE PRODUKTÓW CHEMICZNYCH
• Podczas pracy z jakąkolwiek substancją chemiczną należy zawsze nosić środki ochrony indywidualnej. 
• Zawsze postępuj zgodnie z etykietami bezpieczeństwa i instrukcjami dostarczonymi przez producenta lub dostawcę środków 

chemicznych.
• Operator powinien dysponować kompletnymi informacjami na temat i ilości wykorzystywanego materiału.
• NALEŻY PRZESTRZEGAĆ FEDERALNYCH, STANOWYCH I LOKALNYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OBCHODZENIA 

SIĘ, UŻYWANIA LUB USUWANIA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH WYKORZYSTYWANYCH W ROLNICTWIE.

OSTRZEŻENIE! CIŚNIENIOWE SYSTEMY OPRYSKIWANIA
• Ważne jest, aby poznać odpowiednie środki ostrożności przed rozpoczęciem korzystania z ciśnieniowego systemu opryskiwania. 

Płyny pod ciśnieniem mogą przenikać przez skórę i spowodować poważne obrażenia ciała. 
• Ciśnienie w układzie nie powinno nigdy przekraczać najniższej wartości znamionowej. Zawsze znaj swój system i wszystkie 

możliwości, maksymalne ciśnienie oraz natężenie przepływu jego komponentów.
• Filtry można otwierać tylko wtedy, gdy zawory ręczne przed i za filtrem są w pozycji zamkniętej. Jeśli jakiekolwiek urządzenie 

musi zostać wymontowane z instalacji rurowej, ręczne zawory przed i za tym urządzeniem muszą być w pozycji zamkniętej. 
Podczas ponownego montażu należy upewnić się, że jest on wykonywany prawidłowo, urządzenie jest dobrze wyrównane 
i wszystkie połączenia są szczelne. 

• Doprowadzona do urządzenia instalacja wodociągowa powinna być zgodna ze wszystkimi wytycznymi firmowymi 
i obowiązującymi przepisami lokalnymi oraz odpowiednio poprowadzona i podłączona do urządzenia. Wszystkie połączenia 
muszą spełniać obowiązujące wymagania.

• Zaleca się opróżnienie i odprowadzenie cieczy, kiedy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.

OSTRZEŻENIE! BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS STEROWANIA AUTOMATYCZNEGO
• Aby zapobiec poważnym obrażeniom ciała lub śmierci z powodu uderzenia przez pojazd lub automatycznego poruszenia się 

układu kierowniczego, nie wolno nigdy opuszczać fotela operatora pojazdu z włączonym układem sterowania automatycznego.
• Aby zapobiec poważnym obrażeniom ciała lub śmierci z powodu uderzenia przez pojazd lub automatycznego poruszenia się 

układu kierowniczego, przed uruchomieniem, kalibracją, regulacją lub włączeniem systemu należy sprawdzić, czy wokół pojazdu 
nie ma żadnych osób ani przeszkód. 

• Upewnij się, że urządzenie jest solidnie przymocowane do odpowiednich elementów.
• Nie wolno jeździć po drogach publicznych z włączonym systemem.
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PRZESTROGA! BEZPIECZEŃSTWO, KONSERWACJA I SERWIS URZĄDZEŃ
• Urządzenie powinno być obsługiwane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony, wykwalifikowany personel. Musi zostać 

stwierdzone, że personel ten dysponuje niezbędnymi umiejętnościami w zakresie obsługi urządzenia. 
• Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia operator musi sprawdzić, czy znajduje się ono w dobrym stanie i może być 

wykorzystywane bezpiecznie. Jeśli tak nie jest, urządzenie nie może być używane. 
• Wszystkie niezbędne środki ochrony indywidualnej muszą być przez cały czas łatwo dostępne dla operatora. 
• Należy rutynowo sprawdzać system i komponenty pod kątem zużycia oraz uszkodzeń. Wymienić lub naprawić części w razie 

potrzeby.
• Prace naprawcze lub konserwacyjne mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych, uprawnionych specjalistów. Należy 

ściśle przestrzegać instrukcji konserwacji i obsługi.
• Pełna instrukcja obsługi urządzenia musi być zawsze dostępna dla operatora lub technika odpowiedzialnego za przeprowadzenie 

prac konserwacyjnych.

PRZESTROGA! WIĄZKA KABLOWA I BEZPIECZEŃSTWO WĘŻA
• Należy rutynowo sprawdzać wszystkie wiązki kablowe i węże pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Wymienić lub naprawić 

części w razie potrzeby.
• Nie układać przewodów i węży z ostrymi zakrętami.
• Nie mocować wiązek przewodów i węży do linii z wysokimi wibracjami lub skokami ciśnienia.
• Nie mocować wiązek przewodów i węży do linii przenoszących gorące ciecze.
• Zabezpieczyć wiązki kablowe i węże przed ostrymi przedmiotami, odpadami pochodzącymi z wyposażenia i gromadzeniem się 

materiału.
• Należy zapewnić odpowiednią długość wiązek kablowych i węży, aby mogły swobodnie poruszać się na sekcjach ruchomych 

podczas pracy oraz upewnić się, że wiązki kablowe lub węże nie zwisają pod urządzeniem.
• Zapewnić wystarczający odstęp wiązek kablowych i przewodów w odniesieniu do stref roboczych wyposażenia i urządzenia.
• Podczas czyszczenia urządzenia należy zabezpieczyć wiązki kablowe przed myciem pod wysokim ciśnieniem.

UWAGA: UTRZYMANIE EKRANU DOTYKOWEGO
• Ostre przedmioty powinny pozostawać w bezpiecznej odległości od urządzenia z ekranem dotykowym. Dotknięcie ekranu ostrym 

przedmiotem może spowodować uszkodzenie wyświetlacza. 
• Do czyszczenia konsoli/wyświetlacza nie należy używać żrących środków chemicznych. Prawidłowym sposobem czyszczenia 

konsoli/wyświetlacza jest użycie miękkiej, wilgotnej szmatki lub ściereczki antystatycznej, podobnych jak używane do czyszczenia 
monitorów komputerowych.

UWAGA: ZALECANE CZĘŚCI ZAMIENNE
• System został zaprojektowany i wykonany z komponentów, które współpracują ze sobą, aby zapewnić najlepszą wydajność 

systemu. Gdy system wymaga części zamiennych, należy używać wyłącznie komponentów zalecanych przez firmę TeeJet, aby 
zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczeństwo systemu.

Copyrights
© 2021 TeeJet Technologies. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego dokumentu ani opisanych w nim programów komputerowych nie może być powielana, kopiowana, 
kserowana, tłumaczona ani przekształcana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, do odczytu elektronicznego lub maszynowego, nagrywania lub w inny sposób, bez 
uprzedniej pisemnej zgody firmy TeeJet Technologies.

Znaki towarowe
Jeśli nie określono inaczej, wszystkie pozostałe znaki towarowe i nazwy produktów to znaki towarowe i/lub zastrzeżone znaki towarowe będące własnością ich odpowiednich 
właścicieli.

Ograniczenie odpowiedzialności
TEEJET TECHNOLOGIES DOSTARCZA TEN MATERIAŁ „TAK JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. FIRMA NIE 
PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK PRAW AUTORSKICH ANI PATENTÓW. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA TEEJET 
TECHNOLOGIES NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DZIAŁALNOŚCI, ZYSKÓW, MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA LUB DANYCH, 
PRZERWY W DZIAŁANIU, A TAKŻE ZA SZKODY POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, NAWET JEŚLI FIRMA 
TEEJET TECHNOLOGIES ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD W WYNIKU KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA 
TEEJET TECHNOLOGIES.
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POMIARY, KTÓRYMI NALEŻY DYSPONOWAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM 
PRACY

Niektóre z wymienionych ustawień mogą nie być wymagane dla Twojego pojazdu lub urządzenia. Kreator pojazdu i Kreator urządzeń 
poprowadzą Cię przez wszystkie wymagane ustawienia w oparciu o dokonane wybory.

Ogólne odległości pojazdu
Opis Pomiar
Odległość w linii  
od punktu obrotu pojazdu   

do punktu zaczepu 

 

Boczna odległość  
od osi środkowej pojazdu   

do punktu zaczepu 

 

Odległość w linii  
od punktu obrotu pojazdu   

do anteny 

 

Boczna odległość  
od osi środkowej pojazdu   

do anteny 

 

Odległości ogólne dotyczące mapy aplikacji 
spryskiwacza

Opis Pomiar
Odległość w linii  
od zaczepu/połączenia  

do osi przyczepy 

 

Odległość w linii  
od zaczepu/połączenia   

do punktu dostarczenia produktu 

  

Boczna odległość  
od osi środkowej produktu   

do środka belki 

 

Odległość w linii  
od punktu obrotu pojazdu   

do sekcji 1 
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Odległości ogólne dotyczące mapy aplikacji 
roztrząsacza

Opis Pomiar
Odległość w linii  
od zaczepu/połączenia  

do osi przyczepy 

 

Odległość w linii  
od zaczepu/połączenia  

do tarczy 

 

Odległość w linii  
od tarczy   

do wiodącej krawędzi sekcji 1 

 

Odległości na mapie i nawigacja
Opis Pomiar

Szerokość nawigacji

 

Opis Pomiar
Lokalizacja mapowania Odległość w linii 
od punktu obrotu pojazdu   

do lokalizacji mapowania 

 

Lokalizacja mapowania Boczna odległość 

od osi środkowej pojazdu   

do lokalizacji mapowania 

 

Informacja dotycząca sekcji

Opis

Pomiar

Szerokość
Przesunięcie 

w linii Długość

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Sekcja 9

Sekcja 10

Sekcja 11

Sekcja 12

Sekcja 13

Sekcja 14

Sekcja 15
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POŁĄCZENIA I FUNKCJE KONSOLI

*Aktywność połączenia zależy od wersji oprogramowania.

Przycisk włączania/wyłączania
Włączanie – Naciśnij przycisk ZASILANIE . 
Wyłączanie – Naciśnij i krótko przytrzymaj przycisk ZASILANIE .

OSTRZEŻENIE! Odczekaj 30 sekund przed ponownym uruchomieniem konsoli.

Numer seryjny
Zanotuj numer seryjny swojego urządzenia. Jest on niezbędny dla rejestracji produktu.

Rejestracja produktu

Zintegrowany uchwyt RAM (wymagany montaż)

Głośnik

Połączenie kamery*

Połączenie anteny 
WiFi*

Połączenie wiązki

Numer seryjny

Połączenie Ethernet*

Przycisk zasilania

Połączenie anteny GNSS

Port USB
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SCHEMAT SYSTEMU
Poniższe informacje mają charakter ogólny. Specyficzne konfiguracje będą się różnić w zależności od dostępnych urządzeń. 

UWAGA: Funkcje łączności z poszczególnymi urządzeniami mogą zostać udostępnione z przyszłymi wydaniami oprogramowania. Zawsze 
należy zapoznać się z uwagami do określonego wydania oprogramowania, dotyczącymi połączeń oprogramowania/systemu na 
stronie www.teejet.com/support/software.aspx.

Matrix 908 Harness

Ethernet Interface

Terminator

to ISOBUS ECU

IC35 Sprayer

IC38 Spreader

DynaJet IC7140

Matrix 908 Console

RXA-52 Antenna

CAN "T" to 6 Socket 

Deutsch DTM

to Assisted/Auto Steering

Steering Control Module 

(SCM Pro)

to BoomPilot Section Control

Section Driver Module (SDM)

Switch Function Module (SFM)OR

UniPilot Pro

to power

Batter Cable

Power Cable
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Po zakończeniu sekwencji uruchamiania pojawi się 
ekran powitalny zawierający opcje wyboru innego 
języka, przełączania jednostek konsoli i zmiany 
lokalnej strefy czasowej. 

Naciśnij  OK , aby przejść do Konfiguratora pojazdu.

KONFIGURACJA KONSOLI

NR 1 EKRAN POWITALNY

Aby przejść do ustawień kulturowych 
po uruchomieniu początkowym
1. W Menu głównym  wybierz  Konsola  

(Console) .

2. W pozycji  Ustawienia kulturowe (Cultural 
Settings)  wybierz odpowiednie ustawienia.

UWAGA: Po zmianie języka należy ponownie 
uruchomić konsolę.
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NR 2 NAWIGACJA W KREATORZE POJAZDU
1. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora pojazdu, 

w razie potrzeby dokonując zmian w ustawieniach 
pojazdu. 

Anuluj – wyjście z kreatora bez zapisywania 
zmian

Poprzednia opcja kreatora – powrót do 
poprzedniej opcji kreatora 
Zapisz i zamknij – zapisanie wszystkich 
bieżących ustawień i zamknięcie kreatora. 
Następna opcja kreatora – przejście do 
następnej opcji kreatora
Zakończ – polecenie wyświetlane po 
dojściu do końca opcji kreatora. Użyj go, 
aby zapisać i zamknąć kreator. 

2. Po zakończeniu na ekranie Szczegóły pojazdu 
wybierz STRZAŁKĘ DO TYŁU , aby 
kontynuować do Menu ustawień .

Aby przejść do Kreatora pojazdu 
po uruchomieniu początkowym
1. W Menu głównym , w Menu ustawień  

wybierz  Zarządzanie urządzeniem (Device 
Manager)  .

2. W pozycji  Pojazdy (Vehicles)   wybierz kartę 
pojazdu .

3. Na ekranie Szczegóły pojazdu wybierz ikonę 
EDYTUJ USTAWIENIA  .

4. Używając przycisków POPRZEDNIA/NASTĘPNA 
OPCJA KREATORA   w Kreatorze pojazdu, 
dokonaj odpowiednich zmian w ustawieniach 
pojazdu. 

5. W dowolnym momencie możesz użyć przycisku 
ZAPISZ I ZAMKNIJ  lub przycisku ZAKOŃCZ 

, aby zapisać zmiany i wyjść z Kreatora Pojazdu

Przycisk Anuluj

Strzałka Wstecz Przycisk edycji ustawień

Poprzednia opcja kreatora
Zapisz i zamknij

Następna opcja kreatora
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NR 3 KONFIGURACJA URZĄDZEŃ DODATKOWYCH
Istnieje wiele opcji urządzeń, w zależności od tego, które mogą być wykorzystywane w systemie. 
Przed utworzeniem urządzenia określ:

• Czy istnieje urządzenie ISOBUS?
• Czy nie ma urządzenia, ale potrzebne jest mapowanie aplikacji?
• Czy istnieje urządzenie TeeJet CAN?
• Czy istnieje urządzenie sterowania wspomaganego/automatycznego?

UWAGA: Urządzenia TeeJet CAN i urządzenia ISOBUS nie mogą być używane jednocześnie. Jednocześnie obsługiwane jest tylko jedno (1) 
urządzenie ISOBUS.

Przycisk Anuluj

Poprzednia opcja kreatora
Zapisz i zamknij

Następna opcja kreatora

Typowe instrukcje Kreatora urządzeń
Anuluj – wyjście z kreatora bez zapisywania 
zmian

Poprzednia opcja kreatora – powrót do 
poprzedniej opcji kreatora 
Zapisz i zamknij – zapisanie wszystkich 
bieżących ustawień i zamknięcie kreatora. 
Następna opcja kreatora – przejście do 
następnej opcji kreatora
Zakończ – polecenie wyświetlane po 
dojściu do końca opcji kreatora. Użyj go, 
aby zapisać i zamknąć kreator. 
Konfiguracja poprzedniej sekcji – powrót do 
ekranu konfiguracji poprzedniej sekcji 
Konfiguracja następnej sekcji – przejście do 
ekranu konfiguracji poprzedniej sekcji. 

Urządzenie ISOBUS
Urządzenia ISOBUS obejmują produkty TeeJet, takie 
jak IC35 Sprayer, IC38 Spreader lub DynaJet IC7140.

1. W Menu głównym , w Menu ustawień  

wybierz  Zarządzanie urządzeniem (Device 
Manager)  .

2. W pozycji  CANBUS   włącz ISOBUS.

3. Uruchom ponownie konsolę.

4. Po załadowaniu puli obiektów Kreator urządzeń 
uruchomi się automatycznie, prosząc użytkownika 
o wprowadzenie brakujących informacji 
wymaganych przez system. 

5. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora urządzeń.

UWAGA: Wartości domyślne muszą zostać 
potwierdzone przed przejściem do następnej 
opcji kreatora.

 Niektóre ustawienia niedostępne 
w Kreatorze urządzeń mogą być 
obsługiwane przez interfejs UT urządzenia.
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Mapa aplikacji
1. W Menu głównym , w Menu ustawień  

wybierz  Zarządzanie urządzeniem (Device 
Manager)  .

2. W pozycji  CANBUS   sprawdź, czy opcja 
ISOBUS jest wyłączona.

3. W pozycji  Urządzenia (Devices)   wybierz kartę 
NOWE URZĄDZENIE  .

4. W Kreatorze urządzeń na ekranie Podstawa 
urządzenia wybierz  Mapa aplikacji (Application 
Mapping) .

5. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora urządzeń.

UWAGA: Wartości domyślne muszą zostać 
potwierdzone przed przejściem do następnej 
opcji kreatora.

Urządzenie TeeJet CAN
1. W Menu głównym , w Menu ustawień  

wybierz  Zarządzanie urządzeniem (Device 
Manager)  .

2. W pozycji  CANBUS   sprawdź, czy opcja 
ISOBUS jest wyłączona.

3. W pozycji  Urządzenia (Devices)   wybierz kartę 
NOWE URZĄDZENIE  .

4. W Kreatorze urządzeń na ekranie Podstawa 
urządzenia wybierz  TeeJet CAN .

5. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora urządzeń.

UWAGA: Wartości domyślne muszą zostać 
potwierdzone przed przejściem do następnej 
opcji kreatora.
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Aktywacja innego urządzenia
Aktywne urządzenie jest oznaczone zieloną kropką 
w lewym górnym rogu karty urządzenia. 

1. W Menu głównym , w Menu ustawień  

wybierz  Zarządzanie urządzeniem (Device 
Manager)  .

2. W pozycji  Urządzenia (Devices)  wybierz kartę 
urządzenia, które ma być aktywowane. 

3. Na ekranie Szczegóły urządzenia wybierz ikonę 
EDYTUJ USTAWIENIA  .

4. Wybierz przycisk ZAPISZ I ZAMKNIJ .

5. Po zakończeniu wybierz  TAK (YES)  w odpowiedzi 
na zapytanie, czy chcesz ustawić to urządzenie 
jako aktywne.

Usuwanie urządzenia
1. W Menu głównym , w Menu ustawień  

wybierz  Zarządzanie urządzeniem (Device 
Manager) .

2. W pozycji  Urządzenia (Devices)  wybierz kartę 
urządzenia, które ma zostać usunięte.

3. Na ekranie Szczegóły urządzenia wybierz ikonę 
USUŃ .

Edytuj ustawienia urządzenia
Usuń urządzenie
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Urządzenie sterowania 
wspomaganego/
automatycznego
1. W Menu głównym , w Menu ustawień  

wybierz  Sterowanie wspomagane/automatyczne 
(Assisted/Auto Steering)  .

2. Aktywuj  Szukaj Urządzenia sterowania 
wspomaganego/automatycznego przy starcie 
systemu (Search for Assisted/Auto Steering 
Device on System Start)  .

3. Uruchom ponownie konsolę.

4. W Menu głównym , w Menu ustawień  

wybierz  Sterowanie wspomagane/automatyczne 
(Assisted/Auto Steering)  .

5. W razie potrzeby wprowadź zmiany w ustawieniach. 
Zmiany zostaną zastosowane automatycznie.

6. Aby zarządzać pojazdami ze sterowaniem 
wspomaganym/automatycznym (dodać nowy 
pojazd, ponownie skalibrować bieżący system 
sterowania wspomaganego/automatycznego lub 
dostosować agresywność sterowania), naciśnij 
przycisk  Zarządzaj pojazdami (Manage Vehicles)  
.
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NR 4 KONFIGURACJA NAWIGACJI I MAPOWANIA

1. W Menu głównym , w Menu ustawień  

wybierz  Nawigacja i mapowanie (Guidance and 
Mapping)  .

2. Wybierz istniejącą  Szerokość nawigacji 
(Guidance Width)  , aby wprowadzić nową 
wartość. 

3. W pozycji  Pasek świetlny (Lightbar)   w razie 
potrzeby wprowadź zmiany w ustawieniach.

4. W pozycji  Lokalizacja mapowania (Mapping 
Location)  w razie potrzeby wprowadź zmiany 
w ustawieniach.

Lokalizacja mapowania
Lokalizacja mapowania określa lokalizację, z której 
zostanie zmapowana granica.

• Domyślna lokalizacja – podczas tworzenia 
zewnętrznej granicy lub wieloboku linia 
będzie znajdować się na zewnątrz najbardziej 
zewnętrznej aktywnej sekcji. Podczas tworzenia 
wewnętrznej granicy linia będzie znajdować 
się wewnątrz najbardziej wewnętrznej aktywnej 
sekcji. Jeśli żadne sekcje nie są aktywne, granica 
zostanie zaznaczona do końca najbardziej 
zewnętrznej sekcji.

• Wpis użytkownika – przesunięcie w linii 
i poprzeczne w odniesieniu do kierunków 
i odległości punktów obrotu pojazdu może zostać 
określone przez użytkownika. Można wprowadzić 
maksymalnie pięć (5) wpisów użytkownika. 

Lokalizacja mapowania wprowadzona 
przez użytkownika
1. W Menu głównym , w Menu ustawień  

wybierz  Nawigacja i mapowanie (Guidance and 
Mapping) .

2. W pozycji  Lokalizacja mapowania (Mapping 
Location)   wybierz  Aktywuj lokalizację 
mapowania (Active Mapping Location)  .

3. Wybierz  Nowa lokalizacja mapowania (New 
Mapping Location)  .

4. W pozycji  Lokalizacja mapowania (Mapping 
Location)  w razie potrzeby wprowadź zmiany 
w ustawieniach. Zmiany zostaną automatycznie 
zastosowane do bieżącej lokalizacji mapowania.
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NR 5 KONFIGURACJA GNSS
UWAGA: Ustawienia te są wymagane do kontroli 

dawki, sterowania wspomaganego/
automatycznego i działania czujnika 
przechyłu, a także prawidłowego działania 
osprzętu.

1. W Menu głównym , w Menu ustawień  

wybierz  Odbiornik GNSS (GNSS Receiver) .

2. W pozycji  Ustawienia ogólne (General Settings)  
w razie potrzeby wprowadź zmiany w ustawieniach.

3. Jeśli jest dostępna, w pozycji  Ustawienia 
zaawansowane (Advanced Settings)  w razie 
potrzeby wprowadź zmiany w ustawieniach.

4. Wyjdź z tego ekranu, aby rozpocząć inicjalizację 
odbiornika GNSS. Podczas inicjalizacji pojawi się 
wyskakujące okno. Zajmuje to około minuty.

Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji 
odbiornika GNSS, zobacz "Załącznik A – Szczegółowe 
informacje dotyczące odbiornika GNSS" na stronie 
34.
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 NR 6 WYBÓR TRYBU ZADANIA
1. W Menu głównym , w Menu ustawień  

wybierz  Konsola (Console) .

2. Obok  Trybu zadania (Job Mode)  wybierz jedną 
z opcji:

 X Tryb prosty – tylko jedno (1) zadanie będzie 
dostępne jednocześnie. 

 – Menu Rozpocznij zadanie na ekranie 
Nawigacja zawiera opcje tworzenia nowego 
zadania lub kontynuowania ostatniego 
zadania. 

 X Tryb zaawansowany – więcej niż jedno zadanie 
może być dostępne jednocześnie. 

 – Menu Rozpocznij zadanie na ekranie 
Nawigacja zawiera opcje tworzenia nowego 
zadania, kontynuowania ostatniego zadania 
lub wybierania innych zadań za pomocą 
Menedżera zadań. 

 – Menedżer zadań jest dostępny w Menu 
główne-> Menu ustawień lub w menu 
Rozpocznij zadanie na ekranie Nawigacja.
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Menedżer zadań
Użyj Menedżera zadań, aby tworzyć, usuwać, 
powielać, uruchamiać i dodawać informacje do 
wybranego zadania lub zadań. 

 Utwórz nowe zadanie – zostaną 
wyświetlone opcje zmiany automatycznie 
generowanej nazwy i dodania referencji do 
pola
Usuń wybrane zadanie lub zadania 

 Powiel wybrane zadanie – powielenie 
granic i linii nawigacji z wybranego 
zadania

 Informacje dotyczące wybranego zadania 
– wyświetlanie i/lub dodawanie 
szczegółów do wybranego zadania. 
Nazwa zadania nie może zostać 
zmieniona.
 Rozpocznij wybrane zadanie – kryteria 
pozycji GNSS muszą zostać spełnione, 
zanim polecenie to będzie dostępne
 Zamknij – wyjście z ekranu Informacja 
o zadaniu i powrót do poprzedniego 
ekranu
 Edytuj informacje – wybierz, aby 
wprowadzić nazwę za pomocą klawiatury 
ekranowej
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ROZPOCZNIJ ZADANIE
Po zakończeniu sekwencji uruchamiania pojawi 
się menu Rozpocznij zadanie zawierające opcje 
rozpoczęcia nowego zadania, kontynuowania 
ostatniego zadania lub otwarcia menedżera zadań 
w celu wybrania innego zadania (opcje zależą od 
trybu zadania i dostępności zadania). Gdy zadanie 
jest aktywne, niektóre opcje konfiguracji nie mogą już 
zostać zmienione. Zamknij zadanie, aby zmienić te 
ustawienia.

WYMAGANIE: Konfiguracja dla specyficznego 
pojazdu i jego urządzeń musi zostać 
zakończona przed rozpoczęciem pracy. 
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz 
"Nr 2 Nawigacja w Kreatorze pojazdu" na 
stronie 11 i "Nr 3 Konfiguracja urządzeń 
dodatkowych" na stronie 12 . 

Aby przełączyć się pomiędzy trybem Zadanie proste 
i Zadanie zaawansowane, przejdź do Menu główne-> 
Ustawienia-> Konsola-> Tryb zadania. Aby uzyskać 
szczegółowe informacje dotyczące trybu zadania, 
patrz "Nr 6 Wybór trybu zadania" na stronie 18 .

Tryb zadania prostego
Użyj menu Rozpocznij zadanie, aby rozpocząć 
nowe zadanie lub kontynuować ostatnie zadanie. 
Jednocześnie dostępne jest tylko jedno zadanie. 
Wybór nowego zadania spowoduje usunięcie 
wszelkich poprzednich zadań.

 Rozpocznij nowe zadanie 

 Kontynuuj ostatnie zadanie  

 Przycisk menu głównego – dostęp do 
ustawień, w tym kreatorów, opcji pomocy 
i uniwersalnego terminala (UT).

Jeśli aktualna pozycja GNSS znajduje się w strefie 
UTM innej niż bieżąca lub sąsiednia strefa UTM, 
opcja  Ostatnie zadanie (Last Job)  zostanie 

wyłączona. 

Przycisk Menu główne Tryb zadania prostego Menu Rozpocznij zadanie
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Tryb zadania zaawansowanego 
Użyj menu Rozpocznij zadanie, aby rozpocząć nowe 
zadanie, kontynuować ostatnie zadanie lub otworzyć 
menedżera zadań, aby wybrać inne zadanie.

 Rozpocznij nowe zadanie – wyświetlone 
zostaną opcje zmiany automatycznie 
generowanej nazwy i dodania referencji do 
pola. Użyj przycisku Informacja o zadaniu 

 w Menedżerze zadań, aby dodać 
referencje gospodarstwa i/lub klienta.
 Kontynuuj ostatnie zadanie – wyświetlone 
zostaną opcje przeglądania i/lub 
wprowadzania informacji o zadaniu, w tym 
dotyczące klienta, gospodarstwa i nazwy 
pola
 Otwórz Inne zadania za pomocą 
Menedżera zadań
 Przycisk menu głównego – dostęp do 
ustawień, w tym kreatorów, opcji pomocy 
i uniwersalnego terminala (UT).
 Edytuj informacje – wybierz, aby 
wprowadzić nazwę za pomocą klawiatury 
ekranowej
 Anuluj – użyj, aby wyjść z ekranu 
Informacje o zadaniu i powrócić do 
poprzedniego ekranu bez tworzenia 
nowego zadania lub rozpoczynania 
poprzedniego zadania

 Anuluj - użyj, aby wyjść z ekranu Informacje 
o nowym zadaniu i powrócić do 

poprzedniego ekranu bez tworzenia 
nowego zadania

 Zapisz i wyjdź – wybierz, aby zapisać nową 
pracę i powrócić do menu 

Rozpocznij zadanie

 Rozpocznij – wybierz, aby rozpocząć nowe 
zadanie

 Rozpocznij wybrane zadanie – wybierz, 
aby rozpocząć ostatnie zadanie

Jeśli aktualna pozycja GNSS znajduje się w strefie 
UTM innej niż bieżąca lub sąsiednia strefa UTM, 
opcja  Ostatnie zadanie (Last Job)  zostanie 

wyłączona. 

Przycisk Menu główne Tryb zadania zaawansowanego Menu Rozpocznij zadanie
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 Przycisk wysuwanej tacy
Informacje i pasek stanu

Pasek akcjiPasek funkcji

Funkcje ekranu nawigacji
Informacje i pasek stanu
Aktualna nazwa zadania i informacje o statusie GNSS, 
trybie nawigacji, obszarze gruntów ornych i włączeniu 
sterowania wspomaganego/automatycznego.

Przycisk wysuwanej tacy
Wybór opcji dostępu do paska funkcji

Pasek funkcji
Aktualnie wybrane opcje będą podświetlone.

 Tryb nawigacji – wybierz, aby uzyskać 
dostęp do opcji nawigacji, w tym wyboru 
trybu nawigacji oraz tworzenia, usuwania 
i przełączania linii nawigacji
 Tryb granicy wybierz, aby uzyskać dostęp 
do opcji granicy
 Wyświetl szybką regulację – wybierz, aby 
uzyskać dostęp do często 
dostosowywanych opcji konsoli i ekranu 
 Warstwy mapowania – wybierz, aby 
włączyć lub wyłączyć warstwy mapy
 Uniwersalny Terminal (UT) – wybierz, aby 
przejść do UT
 Zamknij zadanie – wybierz, aby zamknąć 
bieżące zadanie i zapisać postęp prac 
zadania

Pasek akcji
Opcje są dostosowywane dynamicznie w oparciu 
o wybraną opcję paska funkcji i skojarzoną z nią opcję 
wysuwanej tacy. Zobacz poszczególne funkcje, aby 
uzyskać szczegółowe informacje. 
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NR 1 WYBÓR TRYBU NAWIGACJI


1. Przy aktywnym przycisku Nawigacja   na 

pasku funkcji, naciśnij przycisk wysuwanej tacy  

.

2. Wybierz tryb nawigacji :

Bez nawigacji 

 Prosta nawigacja AB 

 

 Dynamiczna adaptacyjna nawigacja AB  

 Nawigacja po okręgu  
 

 Nawigacja azymutalna 
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Prosta nawigacja AB
Prosta nawigacja AB zapewnia nawigację w linii prostej w oparciu o punkty 
odniesienia A i B. Oryginalne punkty A i B są używane do obliczania 
wszystkich innych równoległych linii nawigacji.

Nawigacja azymutalna
Nawigacja azymutalna zapewnia nawigację w linii prostej w oparciu o kąt 
poziomy mierzony zgodnie z ruchem wskazówek zegara od rzeczywistej 
linii bazowej północy. W przypadku używania azymutu punkt, z którego 
pochodzi azymut, jest środkiem wyobrażonego okręgu. Północ = 0°, 
Wschód = 90°, Południe = 180°, Zachód = 270°.

Nawigacja w stopniach azymutu wyświetla linię nawigacji między 
aktualną pozycją pojazdu (punktem A) a punktem B oddalonym 

o 100 metrów wzdłuż wprowadzonego kursu azymutalnego.

Dynamiczna adaptacyjna nawigacja AB
Dynamiczna adaptacyjna nawigacja AB zapewnia nawigację wzdłuż 
zakrzywionej linii w oparciu o początkową linię odniesienia AB, gdzie każda 
sąsiednia nawigacja jest rysowana na podstawie przewidywanej szerokości 
nawigacji i kursu.

Nawigacja po okręgu
Nawigacja po okręgu zapewnia nawigację wokół centralnej lokalizacji, 
która rozchodzi się promieniście do wewnątrz lub na zewnątrz w oparciu 
o początkową linię odniesienia AB. Ta początkowa linia bazowa służy do 
obliczania wszystkich pozostałych wytycznych.

Służy do aplikacji produktu w centralnym, okrągłym polu, z nawigacją 
wzdłuż okrągłej linii nawigacyjnej, która odpowiada promieniowi obrotu 
systemu irygacyjnego wokół punktu środkowego.

Bez nawigacji
Wybranie Bez nawigacji powoduje wyłączenie nawigacji.

UWAGA: Tryb bez nawigacji nie usuwa wyznaczonych nawigacyjnych lub punktów z konsoli. Aby usunąć wyznaczone/zapisane 
dane z konsoli, zobacz „Zarządzanie danymi” w rozdziale Konfiguracja systemu.

UWAGA: Przesunięcie do sąsiednich linii nawigacji zostanie obliczone przy użyciu szerokości nawigacji, patrz „Ustawienia-> Nawigacja 
i mapowanie” dla ustalonej odległości.
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NR 2 WYZNACZANIE LINII NAWIGACYJNEJ AB
1. Przejedź do żądanej lokalizacji punktu A .

2. Przy aktywnym przycisku Nawigacja  na pasku 
funkcji, naciśnij ikonę ZAZNACZ A .

3. Przejedź do żądanej lokalizacji punktu B .

4. Naciśnij ikonę ZAZNACZ B , aby wyznaczyć 
linię AB.

5. Nadaj nazwę linii nawigacyjnej.
 W Wybierz  Anuluj (Cancel) , aby zapisać linię 

nawigacyjną przy użyciu automatycznie 
wygenerowanej nazwy.

 W Użyj klawiatury, aby wybrać własną nazwę, 
a następnie wybierz  Zapisz (Save) .

Konsola zacznie udostępniać informacje nawigacyjne.

UWAGA: Nie jest konieczne przejechanie całego 
obwodu centralnego punktu obrotu, aby 
zainicjować Nawigację po okręgu.

Opcje paska akcji

 
Zaznacz punkt A – zaznaczenie 
pierwszego punktu na linii nawigacyjnej.

 
Zaznacz punkt B – zaznaczenie ostatniego 
punktu na linii nawigacyjnej i wyznaczenie 

linii AB.
 UWAGA: Ikona ZAZNACZ B  nie jest 

dostępna do wybrania (wyszarzona), dopóki 
nie zostanie przejechana minimalna odległość 
(10 stóp / 3,00 metry w przypadku kierowania 
po linii prostej lub zakrzywionej, 165 stóp 
/ 50,00 metrów w przypadku nawigacji po 
okręgu).

 Anuluj Zaznaczenie anulowanie polecenia 
Zaznacz punkt A i powrót do poprzedniej 
linii nawigacyjnej (jeśli została 
wyznaczona).

Usuń ostatnią linię nawigacyjną
Usunięcie ostatniej zaznaczonej linii 
nawigacyjnej powoduje usunięcie ostatniej 

zaznaczonej linii nawigacyjnej z bieżącego zadania.

1. Przy aktywnym przycisku Nawigacja  na pasku 
funkcji, naciśnij przycisk wysuwanej tacy  .

2. Naciśnij ikonę USUŃ LINIĘ NAWIGACYJNĄ .

3. Naciśnij ikonę USUŃ LINIĘ NAWIGACYJNĄ  

ponownie, aby usunąć dodatkowe linie nawigacyjne 
w kolejności od ostatniej do pierwszej utworzonej 
linii.
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Dynamiczna adaptacyjna 
nawigacja AB  Opcje paska akcji

W trybie dynamicznej adaptacyjnej nawigacji 
AB dostępne są następujące opcje:

 Wstrzymaj mapowanie dynamiczne 
– wstrzymanie mapowania dynamicznego. 
Pomiędzy punktem wstrzymania 
a punktem wznowienia zostanie 
narysowana linia prosta.
 Wznów mapowanie dynamiczne – 
wznowienie mapowania dynamicznego. 
Pomiędzy punktem wstrzymania 
a punktem wznowienia zostanie 
narysowana linia prosta.
 Rozpocznij objazd – uruchomienie 
wariantu nawigacji wariantową poza 
nawigacją bieżącą. W przypadku 
połączenia lub zakończenia zmieni to 
istniejącą linię nawigacyjną.
 Wstrzymaj objazd – wstrzymanie 
dynamicznego mapowania objazdu. 
Pomiędzy punktem wstrzymania 
a punktem wznowienia zostanie 
narysowana linia prosta.
 Wznów objazd – wznowienie 
dynamicznego mapowania objazdu. 
Pomiędzy punktem wstrzymania 
a punktem wznowienia zostanie 
narysowana linia prosta.
 Anuluj objazd – anulowanie mapowania 
objazdu, odrzucenie linii nawigacyjnej 
objazdu
 Połącz objazd – połączenie linii 
nawigacyjnej objazdu z istniejącą linią 
nawigacyjną. Objazd stanie się częścią 
bieżącej linii nawigacyjnej.
 Zakończ objazd – utworzenie nowej linii 
nawigacyjnej i lokalizacji. Objazd stanie 
się częścią bieżącej linii nawigacyjnej. 

Dostosuj linię nawigacyjną
Opcja Dostosuj linię nawigacyjną umożliwia 
przesunięcie bieżącej linii nawigacyjnej do 

bieżącej lokalizacji pojazdu.

UWAGA: Dostępne tylko w trybie nawigacji prostej 
AB, azymutalnej lub dynamicznej AB.

Rysunek 1: Objazd z połączeniem objazdu

Rysunek 2: Objazd z zakończeniem objazdu
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Przełącz linię nawigacyjną
Jeśli zapisano więcej niż jedną linię 
nawigacyjną, dostępna będzie opcja 

Przełącz linię nawigacyjną. Aby zmienić na inne 
dostępne linie nawigacyjne:

1. Wybierz przycisk wysuwanej tacy .

2. Naciśnij ikonę PRZEŁĄCZ LINIĘ NAWIGACYJNĄ 
.

3. Wybierz linię nawigacyjną, która ma być aktywna.

4. Naciśnij przycisk  Przełącz (Switch) .
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NR 3 TWORZENIE GRANICY APLIKACJI
Granice aplikacji określają obszary robocze, w których produkt jest lub nie jest stosowany podczas korzystania z funkcji automatycznej 
kontroli sekcji (ASC) lub BoomPilot.
Aplikacja nie jest wymagana w celu mapowania granicy.
W przypadku mapowania granicy z jedną lub większą liczbą sekcji włączonych i wyłączonych, konieczne jest zachowanie tej konfiguracji 
sekcji przez cały czas przejazdu po granicy. Wszelkie zmiany wprowadzone w liczbie włączonych sekcji, a tym samym szerokości maszyny 
po rozpoczęciu procesu mapowania granicy, spowodują, że aplikacja będzie mapować granicę na zewnętrznej krawędzi wszystkich 
zaprogramowanych sekcji – niekoniecznie tych, które były włączone w dowolnym momencie podczas przejazdu po granicy.
Podczas mapowania granicy z wyłączonymi niektórymi sekcjami konieczne jest przełączenie pilota BoomPilot w tryb ręczny i WŁĄCZENIE 
przełączników głównych i sekcji dla wszystkich sekcji, które będą używane podczas przejazdu po granicy. Po zakończeniu przejazdu po 
granicy przełączniki sekcji mogą zostać wyłączone, główny przełącznik pozostaje włączony, a BoomPilot może zostać przywrócony do trybu 
automatycznego i można wtedy użyć automatycznej kontroli sekcji.
UWAGA: Jeśli granica jest naniesiona na mapę z niektórymi odcinkami złożonymi w sposób opisany powyżej, może być konieczne użycie 

ikony DOSTOSUJ LINIĘ NAWIGACYJNĄ  na linii nawigacyjnej do właściwej pozycji dla kolejnych przejazdów po polu.

Ustalanie granicy zewnętrznej lub 
wewnętrznej
1. Przejedź do żądanego miejsca na obwodzie 

obszaru aplikacji i ustaw pojazd w powiązaniu 
z ustaloną lokalizacją mapowania.

2. Przy aktywnym przycisku Granica  na pasku 
funkcji naciśnij przycisk wysuwanej tacy .

3. Wybierz typ granicy do mapowania.

 Granica zewnętrzna – wyznacza obszar 
roboczy, w którym aplikacja będzie mieć 
miejsce podczas korzystania z funkcji ASC 
lub BoomPilot.
 Granica wewnętrzna – wyznacza obszar 
roboczy, w którym aplikacja NIE będzie 
mieć miejsca podczas korzystania z funkcji 
ASC lub BoomPilot.

4. Naciśnij ikonę ZAZNACZ GRANICĘ.

Rozpocznij granicę zewnętrzną 

Rozpocznij granicę wewnętrzną 

5. Potwierdzenie, że używana będzie domyślna 
lokalizacja mapowania.
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6. Przejedź po obwodzie obszaru aplikacji.

Podczas jazdy użyj w zależności od potrzeb 
następujących funkcji:

Wstrzymaj granicę – wstrzymuje 
proces zaznaczania granicy. 

Pomiędzy punktem wstrzymania a punktem 
wznowienia zostanie narysowana linia 
prosta.

Wznów granicę – wznawia proces 
zaznaczania granicy. Pomiędzy 

punktem wstrzymania a punktem 
wznowienia zostanie narysowana linia 
prosta.

Anuluj granicę – anuluje proces 
zaznaczania granicy.

7. Zakończ granicę:

Zamykanie automatyczne – przejazd w obrębie 
jednej szerokości pokosu od punktu 
początkowego. Granica zamknie się 
automatycznie (biała linia zmieni kolor na 
czarny).

Zamykanie ręczne – naciśnij ikonę 
ZAKOŃCZ GRANICĘ, aby 

zamknąć granicę linią prostą między 
bieżącą lokalizacją a punktem 
początkowym.

 UWAGA: Jeśli nie zostanie przejechana 
minimalna odległość (pięciokrotność szerokości 
pokosu), pojawi się komunikat o błędzie.

8. Naciśnij:

►Akceptuj – aby zapisać i ręcznie nadać nazwę 
granicy

►Odrzuć – aby zapisać i automatycznie nadać 
nazwę granicy

Usuń ostatnią zaznaczoną 
granicę
Polecenie Usuń ostatnią zaznaczoną granicę 
(wewnętrzną lub zewnętrzną) powoduje usunięcie 
ostatniej zaznaczonej granicy z bieżącego zadania.

Usuń granicę zewnętrzną 

Usuń granicę wewnętrzną 
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NR 4 DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O EKRANIE NAWIGACJI

Mini mapa

Obszar pokryciaLinie nawigacyjne

Pojazd z przedstawieniem aktywnych sekcji belki 
w czasie rzeczywistym

Opcje mapy

Linia nawigacyjna i punkty
• Linie nawigacyjne 

◄Pomarańczowa – aktywna linia nawigacyjna 

◄Czarna (wielokrotna) – przyległa linia 

    nawigacyjna 

◄Czarna – linia granicy zewnętrznej 
◄Szara – linia granicy wewnętrznej 
◄Niebieska – wieloboczna linia granicy 

◄Czarno-biała – linia graniczna obszaru 

    zastosowania na mapie
• Punkty – znaczniki zaznaczonych punktów 

◄Punkt niebieski – Znak A 

◄Punkt zielony – Znak B
• Obszar pokrycia – ilustruje obszary aplikacji i ich 

nakładanie się: 
◄Niebieski – jedna aplikacja 

◄Czerwony – dwie lub więcej aplikacji

Pojazd
Schemat pojazdu z przedstawieniem aktywnych 
sekcji belki reaguje na dotyk w czasie rzeczywistym, 
uruchamiając i zatrzymując mapowanie aplikacji po 
aktywacji urządzenia mapowania aplikacji lub systemu 
BoomPilot.

• Sekcje 

◄Pola puste – sekcje nieaktywne 

◄Pola białe – sekcje aktywne

Mini mapa
Mini mapa zapewnia szybki dostęp między Widokiem 
Pojazdu a Widokiem Pola

 X Widok pojazdu – tworzy generowany 
komputerowo obraz położenia pojazdu 
wyświetlanego w obszarze aplikacji.

 X Widok pola – tworzy generowany komputerowo 
obraz położenia pojazdu i obszaru aplikacji 
z perspektywy lotniczej.

Warstwy mapowania
Opcje warstw mapowania wyświetlają opcje 
wyświetlania map pokrycia i map stosowanych dawek.

 X Urządzenia bez kontroli dawki tworzą jedynie 
mapę aplikacji.

 X Urządzenia z kontrolą dawki tworzą zarówno 
warstwę mapy pokrycia, jak i oddzielną warstwę 
mapy zastosowanej dawki.
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Informacje i pasek stanu
Granice zadania i szczegóły aplikacji
Wybierz nazwę zadania na pasku informacji, aby 
wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące obszaru 
gruntów ornych  dla bieżącego zadania. 

Pasek stanu
Pasek stanu zawiera informacje o statusie GNSS, 
trybie nawigacji, obszarze gruntów ornych, włączeniu 
sterowania wspomaganego/automatycznego oraz 
stanie kontroli wdrożenia.
Aby uzyskać dostęp do powiązanych informacji 
dotyczących stanu, wybierz pasek stanu, aby 
wyświetlić dostępne opcje.

Status GNSS

Zielony = GPS, GLONASS lub SBAS 
(z wymaganym DGPS lub bez)
Żółty = tylko GPS

Czerwony = bez GNSS

Pomarańczowy = Glide/ClearPath

Tryb nawigacji

 
Nawigacja prosta AB lub azymutalna

 
Dynamiczna adaptacyjna nawigacja AB

 
Nawigacja po okręgu

Stan obszaru gruntów ornych

Poza obszarem gruntów ornych = jazda 
poza obszarem gruntów ornych
Wewnątrz obszaru gruntów ornych = 
jazda wewnątrz obszaru gruntów ornych

Stan mapowania aplikacji 

Automatyczne

Czerwony = wył./ręczne

Stan sterowania wspomaganego/

automatycznego 

Włączone, sterowanie aktywne

Żółte = włączone

Czerwone = wyłączone

Stan systemu BoomPilot 

Automatyczne

Czerwony = wył./ręczne

Granice zadania i szczegóły aplikacji

Pasek stanu
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Pasek nawigacji

Pasek świetlny na ekranie
Przedstawia odległość od linii nawigacyjnej lub 
pojazdu.

Aby skonfigurować dostępność paska świetlnego, tryb 
wyświetlania lub odstępy między diodami LED, 
z Menu głównego , w Menu ustawień  

przejdź do Nawigacja i mapowanie-> Pasek świetlny 
(Lightbar).

Aktywność nawigacji
Status GNSS i bieżąca czynność

• Wyświetla „Bez GNSS”, gdy GNSS jest 
niedostępny lub „Wolny GNSS”, gdy GNSS 
odbiera dane GGA z częstotliwością mniejszą niż 
5 Hz. 

• Wyświetla czynności, takie jak zaznaczanie 
punktu A lub B

Błąd zejścia z kursu (Cross Track Error) – wyświetla 
odległość od wybranej linii nawigacyjnej.

Aby zmienić format wyświetlania odległości:
1.  Naciśnij pole Aktywność nawigacji.
2. Wybierz format pomiaru.

Wybieralne informacje o zadaniu
 X Prędkość (Speed) – wyświetla aktualną 

prędkość jazdy
 X Najeżdżanie (Heading) – wyświetla kurs 

jazdy zgodnie z ruchem wskazówek zegara 
od rzeczywistej linii bazowej północy. Północ 
= 0°, Wschód = 90°, Południe = 180°, 
Zachód = 270°.

 X Całkowita zastosowana powierzchnia – 
wyświetla łączny skumulowany obszar, na który 
nałożono produkt, w tym obszary podwójnego 
pokrycia

 X Numer pokosu (Swath Number) – wyświetla 
bieżący numer pokosu w odniesieniu do 
początkowej linii nawigacyjnej AB, skierowanej 
w kierunku od A do B. Liczba będzie dodatnia, 
gdy pojazd znajduje się na prawo od linii 
bazowej AB lub ujemna, gdy pojazd znajduje się 
na lewo od linii bazowej AB.

Wybieralne informacje o zadaniu

Pasek świetlny na ekranie Aktywność nawigacji
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DOSTĘP DO TERMINALA UNIWERSALNEGO
Terminal uniwersalny (UT) jest dostępny z ekranu 
nawigacji lub menu głównego .

 TwinView – służy do wyświetlania zarówno 
informacji z terminala UT, jak i nawigacji 
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ZAŁĄCZNIK A – SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE 
ODBIORNIKA GNSS

UWAGA: Ustawienia te są wymagane do kontroli dawki, sterowania wspomaganego/automatycznego i działania czujnika przechyłu, a także 
prawidłowego działania osprzętu.

1. W Menu głównym , w Menu ustawień  wybierz  Odbiornik GNSS (GNSS Receiver) .

2. W pozycji  Ustawienia ogólne (General Settings)  w razie potrzeby wprowadź zmiany w ustawieniach.

3. Jeśli jest dostępna, w pozycji  Ustawienia zaawansowane (Advanced Settings)  w razie potrzeby wprowadź zmiany w ustawieniach.

4. Wyjdź z tego ekranu, aby rozpocząć inicjalizację odbiornika GNSS. Podczas inicjalizacji pojawi się wyskakujące okno. Zajmuje to około 
minuty.

USTAWIENIA OGÓLNE

Port GNSS
Port COM można ustawić na „Wewnętrzny”, aby 
korzystać z wewnętrznego odbiornika GNSS i wysyłać 
dane lub „Zewnętrzny”, aby odbierać zewnętrzne dane 
GNSS.

►Wewnętrzny – wykorzystuje dane o pozycji 
z wewnętrznego odbiornika GNSS; te dane 
NMEA są wysyłane przez port szeregowy 
RS-232 „Port A” wiązki z wybraną prędkością 
transmisji danych GNSS

►Zewnętrzny – wykorzystuje dane pozycji 
z podłączonego zewnętrznie odbiornika GNSS 
podłączonego do portu szeregowego RS-232 
„Port A” wiązki

UWAGA: Do pracy z danymi pozycji w systemach 
TerraStar, OmniStar HP/XP lub RTK 
wymagany jest zewnętrzny odbiornik.

Minimalne wymagania konfiguracyjne odbiornika zewnętrznego
Zanim konsola połączy się i będzie współpracować z zewnętrznym odbiornikiem GNSS, muszą zostać spełnione określone poniżej minimalne 
wymagania konfiguracyjne.

Ustawienia portu szeregowego
Szybkość transmisji: dozwolona tylko 115 200
Bity danych: 8
Parzystość: nie

Bity stopu: 1
Wymagania dotyczące połączenia portu szeregowego
Męski 9-pinowy kabel szeregowy RS-232
UWAGA: W zależności od pinów odbiornika może być wymagane zastosowanie adaptera modemu Null.
Ciągi NMEA
GGA 10,0 Hz
Opcjonalny VTG 10,0 Hz
ZDA 1,0 Hz
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Wymagania dotyczące jakości pozycjonowania
Należy wybrać między wykorzystaniem ClearPath a SBAS. Aby wyświetlić opcję SBAS, należy włączyć SBAS poniżej w ustawieniu 
„Dostępność SBAS”.

Poniższa tabela przedstawia wskaźnik jakości GGA, którego można oczekiwać od poszczególnych rodzajów sygnału GNSS. 

Typ sygnału GNSS Wskaźnik jakości GGA Typowa dokładność
Pojedynczy punkt / autonomiczny GNSS 1 <2 m

Pojedynczy punkt / autonomiczny GNSS z GLIDE/ClearPath 1 <1 m*
Systemy SBAS obejmujące WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS itd. 2 lub 9 0,7 m
TerraStar-L (zbieżny) 2 40 cm
RTK (stały) 4 1,0 cm + 1 ppm
RTK (pływający) 5 4 cm
TerraStar-C (zbieżny) 5 4 cm
OmniStar HP/XP/G2 5 ~10 cm

*Dla okresu 60 minut.

Dostępność SBAS
Włącz, jeśli mają być używane sygnały SBAS korygowane różnicowo (np. EGNOS, GAGAN, MSAS, SDCM, WAAS).  

Dostępność TerraStar
Włącz, jeśli mają być używane usługi TerraStar. 

USTAWIENIA ZAAWANSOWANE

Odśwież sygnał GNSS
Przycisk odświeżania pozycji GNSS zresetuje filtr ClearPath w odbiorniku OEMStar w przypadkach, gdy użytkownik uruchomił odbiornik 
w niewielkiej odległości od gęstych drzew i/lub budynków. W trybie Zaawansowany filtr ClearPath zostanie zresetowany automatycznie po 
rozpoczęciu nowego lub istniejącego zadania.

UWAGA: Po naciśnięciu Odśwież sygnał GNSS użytkownik musi odczekać około 10 minut na pełne działanie i oczekiwaną dokładność 
GNSS. Włączenie odświeżania w trakcie pracy spowoduje chwilową przerwę w przekazywaniu danych GNSS. Najprawdopodobniej 
spowoduje to, że sekcje, które są już 
włączone w trybie automatycznym 
BoomPilot wyłączą się na krótki czas. 

 Odświeżanie nie powinno być wykonywane 
podczas aktywnej aplikacji.

Wybór typu GNSS
Nieskorygowane sygnały GPS z systemu GPS są 
zawsze dostępne i nie można ich wyłączyć.

Wskazane, gdy następujące sygnały nieskorygowane 
NIE są dostępne:

 X GLONASS
 X Galileo
 X Beidou

 X QZSS
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Wybór PRN
Podczas korzystania z wewnętrznego odbiornika GNSS menu PRN umożliwia wybór maksymalnie dwóch określonych satelitów SBAS do 
wykorzystania w celu korekcji SBAS. Pozwala to użytkownikowi na usunięcie danych korekcyjnych SBAS z nieprawidłowo działających 
satelitów SBAS.

►Automatyczny – automatyczny wybór PRN
►Numer – skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą, aby uzyskać numer powiązany z miejscem pracy

Przełączenie PRN 
Kiedy PRN nie jest automatyczny, dostępny jest wybór drugiego PRN SBAS w celu dostarczenia danych korekcyjnych.

►Brak – brak alternatywnego numeru PRN
►Numer – skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą, aby uzyskać numer powiązany z miejscem pracy

PRN niepokazany
Opcje PRN są dostępne tylko przy wybranym typie SBAS GNSS, gdy ustawiony jest wewnętrzny odbiornik GNSS.

Informacje o statusie GNSS
Informacje o statusie GNSS wyświetlają bieżące informacje dotyczące statusu GNSS.

1. Na ekranie nawigacji naciśnij  Pasek stanu (Status Bar) .
2. Wybierz ikonę GNSS .
3. Wyświetl dane, takie jak:

 W HDOP – miara siły geometrii satelity w płaszczyźnie poziomej. 
Preferowana jest wartość HDOP mniejsza niż 2.

 W Wskaźnik jakości pozycji (Position Quality Indicator) – aktualny 
wskaźnik jakości sygnału GNSS (patrz tabela wymagań GGA)

 W Identyfikacja stacji referencyjnej (Reference Station 
Identification) – aktualny numer identyfikacyjny satelity DGPS 

 W Czas korekcji (Correction Age) – wiek wszystkich korekt 
stosowanych do oszacowania obliczania pozycji. W przypadku 
stosowania SBAS czas korekcji nie jest prawdziwym typem 
korekcji różnicowej SC104 i obejmuje jedynie modelowanie 
jonosferyczne.

 W Liczba satelitów – liczba widocznych satelitów GNSS (dla 
DGPS wymagane jest co najmniej 4)

 W Strefa UTM (UTM Zone) – strefa, w której 
użytkownik aktualnie się znajduje (patrz 
„Współrzędne i strefy UTM” w niniejszej 
instrukcji)

 W Typ odbiornika (Receiver Type) – aktualny 
wskaźnik odbiornika

 W Wersja odbiornika (Receiver Version) – wersja 
oprogramowania zainstalowanego w odbiorniku

 W Model odbiornika (Receiver Model) – dostępne 
modele korekcji do użycia z obecną konfiguracją 
odbiornika

4. Naciśnij  OK , aby powrócić do ekranu Informacje 
na pasku stanu.

UWAGA: Jeśli GNSS nie jest dostępny, wszystkie 
wpisy będą „Nieprawidłowe”.
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Informacje o wskaźniku jakości GGA
►GPS – akceptowane są dane pozycji bez korekty pojedynczego punktu oparte na GPS tylko z GGA QI równym „1”.

 UWAGA: GPS jest zawsze wybrany.

►GPS+GLONASS – akceptowane są jednopunktowe nieskorygowane dane pozycji oparte na GPS i GLONASS z GGA QI wynoszącym 
„1”.

►GPS+SBAS – akceptowane są dane pozycji bez korekty pojedynczego punktu lub dane pozycji z korektą SBAS - GGA QI „1” lub „2” 
(akceptowane są również 3, 4 lub 5).

►GPS+GLONASS+SBAS – akceptowane są dane pozycji bez korekty pojedynczego punktu lub dane pozycji z korektą SBAS - 
GGA QI „1” lub „2” (akceptowane są również 3, 4 lub 5).

►GPS+GLONASS+SBAS+DGPS – akceptowane są tylko dane GGA z wartością QI „2” lub wyższą (akceptowane są również 3, 4 lub 5).
 UWAGA: Wszystkie funkcje mapowania, aplikacji i prowadzenia oparte na konsoli są przerywane, jeśli wartość GGA QI spadnie 

poniżej „2”, kiedy zaznaczone jest to ustawienie. 

GLOSARIUSZ GNSS

Komercyjny dostawca satelitarny: 
Kolejne wspólne źródło sygnałów DGPS. Informacje o korekcji błędów uzyskane z ich stacji bazowych są wysyłane do satelity 
komunikacyjnego (oddzielnego od satelitów GPS) i transmitowane do użytkownika. Te korekcje satelitarne mają zwykle większy zasięg niż 
transmisje wieżowe (łącza UKF), a na dokładność systemu nie ma większego wpływu odległość użytkownika od odbiorników stacji bazowej. 
Większość z tych usługodawców wymaga opłaty abonamentowej za korzystanie z ich usług. Powszechnie znanym dostawcą jest OmniSTAR.

CORS (ciągle działająca stacja referencyjna)/sieć RTK: 
Szereg stacji bazowych rozmieszczonych w danym regionie geograficznym (takim jak cały stan/hrabstwo), które są połączone w sieć 
za pośrednictwem scentralizowanego komputera i transmitują dane korekcji RTK przez Internet. Sieci CORS mogą być własnością/być 
eksploatowane przez operatorów publicznych lub prywatnych i mogą oferować sygnał bezpłatny lub wymagać rocznej opłaty abonamentowej. 
Możliwość uzyskania dostępu do sieci CORS za pośrednictwem połączenia komórkowego eliminuje potrzebę posiadania przez użytkownika 
końcowego stacji bazowej.

Korekty różnicowe
Korekcje różnicowe to rozwiązanie specyficzne dla algorytmu „podwójnego różnicowania” używanego do określania wartości korekcji 
stosowanych przez RTK do danych dotyczących zasięgu każdego satelity GNSS. „Korekty” to ogólny termin stosowany do wszystkich form 
potencjalnych korekt, od SBAS (WAAS/EGNOS) do OmniStar, TerraStar PPP i RTK.

Różnicowy GPS (DGPS):
Wykorzystanie określonego rozwiązania RTK do zastosowania korekcji różnicowych do danych konstelacji satelitów GPS.

EGNOS (europejski system wspomagania satelitarnego):
Satelitarny system wspomagania (SBAS) opracowany wspólnie przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), Wspólnotę Europejską 
i EUROCONTROL. System jest bezpłatny i zapewnia pokrycie dotyczące korekcji różnicowej głównie na kontynencie europejskim. EGNOS 
zapewnia przejazdy z dokładnością 15-25 cm i dokładność rok do roku wynoszącą +/- 1 m.

GLONASS (Globalny System Nawigacji Satelitarnej):
Globalny system nawigacji satelitarnej opracowany i obsługiwany przez rząd rosyjski. Składa się z około 24 satelitów, które nieustannie 
krążą wokół Ziemi. Podczas gdy wczesne odbiorniki GNSS zwykle wykorzystywały tylko sygnały GPS, wiele dzisiejszych odbiorników GNSS 
może wykorzystywać sygnały zarówno z systemu GPS, jak i GLONASS, skutecznie zwiększając całkowitą liczbę satelitów dostępnych do 
wykorzystania.

Precyzyjne pozycjonowanie punktowe GNSS (PPP)
PPP jest subskrypcyjną usługą korekcji satelitarnej dostarczaną na całym świecie do odpowiednio wyposażonych odbiorników GNSS. PPP 
wykorzystuje globalną sieć stacji referencyjnych do korygowania błędów zegara satelitarnego i orbity, które są następnie transmitowane do 
odbiorników lokalnych. PPP wymaga czasu zbieżności.
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GNSS (Globalny System Nawigacji Satelitarnej): 
Ogólny termin odnoszący się do systemu nawigacji satelitarnej z wieloma satelitami, używanego przez odbiornik do obliczania jego pozycji. 
Przykłady tych systemów obejmują: system GPS opracowany przez Stany Zjednoczone i rosyjski GLONASS. Kolejne opracowywane 
systemy to Galileo w Unii Europejskiej i Compass w Chinach. Odbiorniki GNSS nowej generacji są projektowane do wykorzystywania wielu 
sygnałów GNSS (takich jak GPS i GLONASS). W zależności od konstelacji i pożądanych poziomów dokładności wydajność systemu można 
poprawić dzięki dostępowi do większej liczby satelitów.

GPS (globalny system pozycjonowania):
Nazwa sieci nawigacji satelitarnej utrzymywanej przez Departament Obrony USA. Składa się z około 30 satelitów, które nieustannie 
krążą wokół Ziemi. Termin ten jest również używany w odniesieniu do dowolnego urządzenia, którego funkcjonalność zależy od satelitów 
nawigacyjnych.

NTRIP (Transport sieciowy RTCM za pośrednictwem protokołu internetowego):
Aplikacja internetowa, która udostępnia dane korekcyjne RTCM ze stacji CORS każdemu, kto dysponuje połączeniem internetowym 
i odpowiednimi danymi uwierzytelniającymi do serwera NTRIP. Zwykle użytkownik korzysta z łącza komórkowego, aby uzyskać dostęp do 
Internetu i serwera NTRIP.

Dryf pozycyjny
Ciągła zmiana w obliczaniu pozycji GNSS spowodowana głównie zmianami atmosferycznymi i jonosferycznymi, słabą geometrią satelity 
(spowodowaną najczęściej przeszkodami takimi, jak budynki i drzewa, błędami zegara satelity i zmianami konstelacji satelitów). Dla 
uzyskania dokładności poniżej dziesięciu centymetrów zalecane są odbiorniki dwuczęstotliwościowe, wykorzystujące rozwiązania PPP lub 
RTK.

RTK (kinematyka w czasie rzeczywistym):
Najdokładniejszy dostępny obecnie system korekcji GPS, który wykorzystuje naziemną stację referencyjną umieszczoną w stosunkowo 
niewielkiej odległości od odbiornika GPS. RTK może zapewnić dokładność do jednego cala, a nawet jednego centymetra dla kolejnych 
przejazdów, a ponadto zapewnia stabilność pozycji z roku na rok. Użytkownicy RTK mogą mieć własne stacje bazowe, subskrybować sieci 
RTK lub korzystać z systemu CORS.

SBAS (system wspomagania oparty na satelitach):
Ogólny termin odnoszący się do dowolnego satelitarnego systemu korekcji różnicowej. Przykłady SBAS obejmują: WAAS w Stanach 
Zjednoczonych, EGNOS w Europie i MSAS w Japonii. Dodatkowy system SBAS obejmujący inne regiony świata prawdopodobnie zostanie 
udostępniony online w przyszłości.

WAAS (Wideo Area Augmentation System):
Usługa korekcji satelitarnej opracowana przez amerykańską Federalną Administrację Lotnictwa (FAA). Jest bezpłatny i zapewnia zasięg na 
terenie Stanów Zjednoczonych oraz części Kanady i Meksyku. WAAS zapewnia przejazdy z dokładnością 15-25 cm i dokładność rok do roku 
wynoszącą +/-1 m.
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ZAŁĄCZNIK B – OPCJE POMOCY
Informacje
Wyświetla wersję oprogramowania systemu oraz 
wersje oprogramowania modułów podłączonych do 
magistrali CAN. 

Podręcznik użytkownika
Zawiera kod QR, umożliwiający uzyskanie dostępu do 
tego podręcznika użytkownika online.

Rejestracja produktu
Zawiera kod QR umożliwiający rejestrację Twojej 
konsoli. 

Zanotuj swój numer seryjny, który znajduje się z tyłu 
konsoli. Jest on niezbędny dla rejestracji produktu.
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