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RYCHLÝ NÁVOD

NASTAVENÍ KONZOLY

1. Na stránce navádění stiskněte záložku MOŽNOSTI NAVIGACE A NAVÁDĚNÍ  
pro zobrazení možností.

2. Stiskněte tlačítko HLAVNÍ OBRAZOVKA .

3. Stiskněte tlačítko KONZOLA . Upravte nastavení podle potřeby.
 X Intenzita LCD  
 XBarevné schéma  
 X Jednotky 

 XDemo režim GNSS  
 XSnímek  
 XČasové pásmo  

KONFIGURACE STROJE

4. Na hlavní obrazovce , stiskněte tlačítko KONFIGURACE .

5. Vyberte a nakonfigurujte profil stroje .  

 XVyberte číslo profilu stroje A – použijte k výběru 1 z 5 profilů stroje. Profil, 
který je „aktivní“, je zobrazen/aktivní na operační obrazovce.

 XNastavte typ stroje B – používá se k výběru typu stroje k označení 
toho, jak bude vozidlo zobrazeno ve vztahu k řadám a krytu na stránce 
navádění.
 –  Připevněný a tažený Airblast 
 –  Věžový rozprašovač/Rozprašovací stroj 
 –  S vlastním pohonem 
 –  Kombajn 

 XNastavte počet sekcí nářadí C – používá se k výběru počtu sekcí nářadí.
Rozsah je 1 až 12 sekcí.

 XNastavte šířky sekce D – slouží k zadání šířky každé sekce. Každá sekce 
může mít jiný záběr. 

 XNastavte vzdálenost odsazení nářadí na linii E – používá se k určení 
vzdálenosti na linii od antény GNSS k nářadí (nulový bod). 
 – Pozitivní hodnota posune nářadí za anténu GNSS.
 – Záporná hodnota posune nářadí před anténu GNSS.

6. Vyberte a nakonfigurujte profil pole .

 XVyberte počet profilu pole F – používá se k výběru 1 nebo 5 profilu pole. 
Profil, který je „aktivní“, je zobrazen/aktivní na operační obrazovce.

 XNastavte rozestup řad G – slouží k zadání rozestupu mezi jednotlivými 
řadami. 

 XNastavte šířku krytu H – slouží k zadání šířky krytu. 

 XNastavte číslo řádků I – používá se k výběru čísla řádků k další vodicí čáry. 

7. Nastavte konfiguraci GNSS .  

	 POZNÁMKA:	Při	používání	Matrix	430	v	Evropě	vždy	pracujte	s	GPS	
a	GLONASS.	Pokud	je	to	možné,	použijte	SBAS	(EGNOS).
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#1
NAVÁDĚNÍ PRO NASTAVENÍ

1. Na hlavní obrazovce  stiskněte tlačítko NAVÁDĚNÍ .

2. Stanovte požadované informace o volitelném panelu navádění.
 – Rychlost  
 – Cel. ošetřená plocha 
 – Doba ošetření 
 – Chyba stranové úchylky 

3. Na stránce navádění zobrazení vozidla na záložce NAVIGACE A NAVÁDĚNÍ  
, vyberte režim navádění  
 – Navádění po přímé dráze AB   
 – Navádění další vodicí čáry   
 – Žádná navigace 

4. Na stránce navádění zobrazení vozidla na záložce NAVIGACE A NAVÁDĚNÍ  
, vyberte ohraničení 

5. Vytvořte AB vodítko   (Pouze navádění po přímé dráze AB).

MOŽNOSTI STRÁNKY NAVÁDĚNÍ

 XMapování ošetření – Stiskněte ikonu VOZIDLA  ve středu stránky 
navádění pro zapnutí nebo vypnutí mapování ošetření.
 XNávrat do bodu  – nastavit do bodu návratu poskytněte navádění zpět 
ke stanovenému bodu.

 XFunkce posunu A+  – umožňuje posun stávajících vodicích lan 
směrem k aktuální poloze vozidla.
 XŘízení sekce – povolení/zakázání mapování ošetření.

 – Chcete-li upravit sekce počínaje sekcí vlevo, stiskněte ikony LEVÉ 
SEKCE ZAPNUTO/VYPNUTO  .

 – Chcete-li upravit sekce počínaje sekcí vlevo, stiskněte ikony LEVÉ 
SEKCE ZAPNUTO/VYPNUTO  

 XTransportní režim /  – doporučuje se pro použití při cestování mezi 
poli, protože se tím zlepší přesnost funkcí navádění.
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Panel navádění

Ovládací prvky sekce vypnuto/zapnuto

Oblast pokrytí
 WModré – jedno ošetření
 WČervená – dvě nebo více ošetření

Vozidlo se znázorněním reálného času 
aktivních sekcí postřikovacím rámu

 WPrázdné políčko – neaktivní sekce
 WBílé políčko – aktivní sekce
 WPřeškrtnuté políčko – zakázaná sekce

Záložka možnosti navigace a navádění

Navigační vodicí linie
 WOranžová – aktivní čára navádění
 WČerná – dvě vodicí čáry přiléhající k levé 
a pravé straně aktivního vodicího lana
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DŮLEŽITÉ INFORMACE O BEZPEČNOSTI

Veškeré pokyny týkající se bezpečnosti a provozu je třeba si přečíst předtím, než bude systém uveden do chodu. Bezpečný provoz stroje 
je zodpovědností operátora. Bezpečnostní postupy musí být vyvěšeny v blízkosti zařízení a musí být pro operátora zřetelně viditelné a 
čitelné. Bezpečnostní postupy by měly být v souladu s veškerými místními předpisy a předpisy společnosti, právě tak jako s materiálovým 
bezpečnostním listem (MSDS). S žádostí o pomoc se obracejte na místního prodejce. 

Definice výstražných symbolů:

NEBEZPEČÍ! Tento symbol je vyhrazen pro nejextrémnější situace, kdy hrozí těžká újma na zdraví nebo hrozí 
bezprostřední nebezpečí smrti.

VAROVÁNÍ! Tento symbol značí nebezpečnou situaci, která může vyústit v těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

VÝSTRAHA! Tento symbol značí nebezpečnou situaci, která může vyústit v lehkou nebo středně těžkou újmu na zdraví. 

POZNÁMKA: Tento symbol označuje postupy, kterých by si měl být operátor vědom.

OBECNÁ UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

NEBEZPEČÍ!
• Přečtěte si následující pokyny. Pokud vám pokyny po přečtení návodu nebudou jasné, obraťte se prosím na místního 

prodejce.

• Udržujte zařízení mimo dosah dětí.

• Nepoužívejte stroj pod vlivem alkoholu nebo jakýchkoliv nedovolených látek.

• Některé systémy obsahují topné ventilátory. Nikdy topné těleso nezakrývejte, jinak hrozí vážné nebezpečí požáru! 

VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
• Před tím, než začnete s prací na konkrétní součásti, ujistěte se, že je veškeré elektrické napájení vypnuto a nedá se 

náhodně zapnout.

• Před použitím obloukové svářečky na zařízení, nebo čemkoliv k němu připojeném, odpojte napájecí kabely.

• U systémů, které mají pohon s proměnlivým kmitočtem, je nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku zbytkového 
napětí. Není přípustné zařízení otvírat, ani odpojovat systém nebo provádět rychlá spojení, nejméně 5 minut po odpojení 
proudu.

• Uvádějte systém do chodu pouze s pomocí zdroje uvedeného v návodu. Pokud si nejste zdrojem jistí, obraťte se na 
kvalifikovaného pracovníka údržby.

• Nepoužívejte vysokotlaké čističe k čištění elektrických součástí. Mohlo by to vést k jejich poškození a vystavit operátora 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

• Napájení elektřinou musí být správně vedeno a připojeno k zařízení. Veškeré spoje musí odpovídat specifikovaným 
požadavkům.
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VAROVÁNÍ! VYSOKOTLAKÉ HYDRAULICKÉ SYSTÉMY
• Při práci na hydraulických systémech vždy noste osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP).

• Když pracujete na hydraulických systémech, držte se pokynů výrobce pro schválenou údržbu.

• Pokud pracujete na hydraulických systémech, vždy zařízení vypněte. Při otevírání systému, který byl předtím pod tlakem, 
proveďte odpovídající bezpečnostní opatření.

• Uvědomte si, že hydraulický olej může být extrémně horký a pod vysokým tlakem. 

VAROVÁNÍ! NAKLÁDÁNI S CHEMICKÝMI LÁTKAMI
• Při nakládání s chemickými látkami vždy noste OOPP. 

• Vždy se řiďte bezpečnostními štítky a pokyny od výrobce nebo dodavatele chemických látek.

• Operátoři by měli mít úplné informace o povaze a množství materiálu, s nímž mají pracovat.

• DODRŽUJTE STÁTNÍ A MÍSTNÍ PŘEDPISY OHLEDNĚ NAKLÁDÁNÍ, POUŽÍVÁNÍ NEBO LIKVIDACE ZEMĚDĚLSKÝCH 
CHEMIKÁLIÍ.

VAROVÁNÍ! TLAKOVÝ POSTŘIKOVACÍ SYSTÉM
• Při používání tlakového postřikovacího systému je důležité, abyste si byli vědomi odpovídajících bezpečnostní opatření. 

Kapaliny pod tlakem mohou proniknout pokožkou a způsobit vážnou újmu na zdraví. 

• Tlak v systému by nikdy neměl překročit mez stanovenou pro součást s nejnižším možným tlakem. Vždy si buďte vědomi 
možností svého systému a všech jeho součástí, maximálních tlaků a rychlostí průtoku.

• Filtry lze otevřít pouze, pokud jsou ruční ventily před a za filtrem v zavřené poloze. Pokud bude nutné z potrubí vyjmout 
jakékoliv zařízení, ruční ventily před a za filtrem musí být v zavřené poloze. Pokud budou znovu namontovány, ujistěte se, 
že montáž proběhla správně, že toto zařízení náležitě funguje a že veškeré spoje dobře těsní. 

• Přívodní potrubí zařízení by mělo odpovídat veškerým místními předpisům a předpisům společnosti a musí být správně 
vedeno a připojeno k zařízení. Veškeré spoje musí odpovídat specifikovaným požadavkům.

• Doporučuje se vypustit a vyčistit nádrž na kapalinu, pokud zařízení nebude delší dobu používáno.

VAROVÁNÍ! BEZPEČNOST AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ
• Aby nedošlo k těžké újmě na zdraví nebo smrti v důsledku přejetí vozidlem nebo automatizovaného pohybu systému 

řízení, nikdy neopouštějte sedadlo operátora, pokud je systém zapnutý.

• Aby nedošlo k těžké újmě na zdraví nebo smrti v důsledku přejetí vozidlem nebo automatizovaného pohybu systému 
řízení, ujistěte se, že v okolí vozidla nejsou lidé, ani překážky, dřív než začnete se spouštěním, kalibrací, laděním nebo 
aktivací systému. 

• Ujistěte se, že je zařízení dobře připevněno k odpovídajícím součástem.

• Po veřejných komunikacích nikdy nejezděte se zapnutým systémem.

VÝSTRAHA! BEZPEČNOST, ÚDRŽBA A SERVIS ZAŘÍZENÍ
• Zařízení by měli obsluhovat pouze správně vyškolení, kvalifikovaní pracovníci. Tito pracovníci musí mít prokazatelně 

schopnost zařízení obsluhovat. 

• Před použitím musí operátor zkontrolovat, zda je zařízení v dobrém stavu a zda může být používáno bezpečně. Pokud 
tomu tak není, zařízení nemůže být použito. 

• Operátor musí mít kdykoliv k dispozici veškeré OOPP. 

• Pravidelně kontrolujte, zda systém nebo jeho součásti nejsou opotřebené nebo poškozené. Vyměňte nebo opravte je, 
pokud je třeba.

• Opravy nebo údržbu zařízení smějí provádět pouze kvalifikovaní oprávnění odborníci. Je třeba striktně dodržovat pokyny 
k údržbě a provozu.

• Operátor nebo technik údržby musí mít kdykoliv k dispozici kompletní návod k použití zařízení.
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VÝSTRAHA! BEZPEČNOST KABELŮ A HADIC
• Pravidelně kontrolujte, zda kabely nebo hadice nejsou opotřebené nebo poškozené. Vyměňte nebo opravte je, pokud 

je třeba.

• Kabely a hadice nesmí být vedeny prostřednictvím ostrých ohybů.

• Nepřipevňujte kabely a hadice k drahám s vysokými vibracemi nebo výkyvy v tlaku.

• Nepřipevňujte kabely a hadice k dráhám, jimiž jsou vedeny horké tekutiny.

• Chraňte kabely a hadice před ostrými předměty, nečistotami zařízení a nahromaděním materiálu.

• Nechte kabelům a hadicím dostatečnou délku, aby měly části, které se při provozu pohybují, volný pohyb a ujistěte se, 
že kabely a hadice nevisí zpod zařízení.

• Ponechte dostatek prostoru mezi kabely a hadicemi nářadí a provozních zón stroje.

• Při čištění zařízení chraňte kabely před vysokotlakým mytím.

POZNÁMKA: PÉČE O DOTYKOVOU OBRAZOVKU
• Udržujte dotykovou obrazovku zařízení z dosahu ostrých předmětů. Pokud se obrazovka dostane do kontaktu s ostrým 

předmětem, mohlo by to vést k poškození displeje. 

• K čištění konzoly/displeje nepoužívejte silné chemické prostředky. Konzola/displej se správně čistí s použitím navlhčené 
měkké látky nebo antistatické utěrky, podobně jako když čistíte monitor počítače.

POZNÁMKA: DOPORUČENÉ NÁHRADNÍ DÍLY
• Systém a jeho součásti byly navrženy tak, aby jejich společné působení poskytovalo systému nejlepší výkon. Pokud 

je nutné některé díly nahradit, doporučuje se použít pouze součásti od společnosti TeeJet, aby byla správná funkčnost 
a bezpečnost systému.
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KAPITOLA 1 – ÚVOD

SOUČÁSTI SYSTÉMU

Konzola Matrix 430VF
Konzola byla navržena tak, aby zajistila několikaletý provoz v běžných zemědělských provozních podmínkách. Dokonale utěsněná 
skříň v kombinaci s pryžovými kryty všech konektorů zajišťuje bezproblémový provoz i v typicky prašném prostředí. Občasné postříkání 
jednotky vodou sice nezpůsobí její poškození, nicméně konzola není navržena pro přímé vystavení dešti. Dávejte pozor, abyste konzoli 
nepoužívali za vlhkých podmínek.

Připojení GNSS antény

Konektor napájení

Připojení integrované RAM 
(nutná montáž)

Tlačítko napájení

USB Port  
s pryžovým krytem

Standardní RAM konzola
(vyžaduje montáž)

Dotykový displej s vysokým jasem

Součásti systému

Připojte +12v na 15/30
Připojte GND na 31

Napájecí kabely 
45-05867
DC:xx/xx

Konzola, Matrix 430VF 
CG430VF-GLO

Sada, montážní prvek 
RAM s přísavkou

Napájecí kabely 
45-05645
DC:xx/xx

Připojte pouze
k +12v

NAPÁJECÍ KABEL
45-05775
DC: XXXX

UPOZORNĚNÍ 
PŘIPOJENÍ POUZE

DO +12V

Anténa RXA-30

Napájecí kabely

Napájecí/testovací/rychlostní 
kabely

Přímo k baterii 45-05775

Adaptér zapalovače 45-05645

US 45-05970

EU 45-05969

Adaptér COBO 45-05867

Stav Zapnuto/
Vypnuto

TESTO-
VÁNÍ

+12v

Rychlost 
GPS

NAPÁJENÍ

Napájení/testování/
rychlost

45-05970 xx/xx

Napájení/testování/
rychlost

45-05969 xx/xx

NAPÁJENÍ

Práce 
Zapnuto-
Vypnuto

Rychlost 
GPS

Při změně nebo připojení vybavení k systému Matrix 430 je konzolu třeba vypnout a opět zapnout.

Doporučená instalace antény
GNSS anténu je třeba namontovat na střechu kabiny na kovový povrch o minimálním rozměru 4”/10 cm2, a to co nejvíce dopředu.
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NAPÁJENÍ 

Zapnutí
1. Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ .

Vypnutí
1. Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ .

2. Vyberte z následujících možností:
 XPřijmout  – pokračovat v odstavení
 XZrušit  – nechat konzolu zapnutou.

VAROVÁNÍ!	Počkejte	30	sekund	před	opětovným	restartem	
konzoly	po	vypnutí.

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO 
POUŽÍVÁNÍ OBRAZOVKY

Základní funkce obrazovky jsou:
• Tlačítko Domů se otevře na hlavní obrazovce s tlačítky 

nastavení pro navádění, konfiguraci, data úlohy, nastavení 
konzoly a kalkulačku

• Karta Možnosti na stránce Navádění zpřístupňuje tlačítko 
Domů a možnosti navigace

• Varování a Pop-up okna informují o činnosti konzoly a 
podrobnostech o konfiguraci nebo funkcích aplikace

• Možnosti konfigurace lze aplikovat pomocí nabídek možností 
nebo obrazovek zadávání klávesnice

POZNÁMKA:		Pokud	je	aplikace	aktivní,	nejsou	některé	možnosti	
konfigurace	k	dispozici.

Hlavní obrazovka
Hlavní obrazovka umožňuje přístup k navádění, konfiguraci, datům úlohy a kalkulačce. 

Navádění
 Používá se k prohlížení počítačem vytvořeného obrázku 
pozice vozidla, který je zobrazen v oblasti ošetření. Tato 
obrazovka umožňuje přístup ke všem nastavením a 
možnostem navigace, a to prostřednictvím záložky, která je 
umístěny na pravé straně obrazovky. 

Konfigurace
 Slouží k výběru a nastavení konfigurace stroje, konfigurace 
pole a přijímače GNSS.

Data	úlohy
 Slouží k výběru aktuální úlohy, zobrazení nebo odstranění 
dat úlohy a exportu zpráv.

Konzola
 Používá se k nastavení intenzity LCD, barevného 
schématu, jednotek, snímku obrazovky a časového pásma; 
zahájení demonstrace GNSS; a zobrazení informací o 
konzole.

Kalkulačka
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Obrazovky s funkcí klávesnice
Některé obrazovky nabízejí funkci klávesnice. Stisknutím 
aktuálního výběru otevřete klávesnici. Pro zadání hodnoty použijte 
numerickou klávesnici.

Chcete-li změnit hodnotu:

1. Stiskněte AKTUÁLNÍ HODNOTA.

2. Pro zadání hodnoty použijte numerickou klávesnici.

3. Vyberte z následujících možností: 
 XPřijmout  – uložení nastavení
 XZrušit  – opustit klávesnici bez uložení

(m)

1 2 3

1.50

Clear

4 5 6 <--

7 8 9

0 . +/-

Položky nabídky
Stisknutím aktuálního výběru získáte přístup k možnostem. 
Vyberte vhodnou možnost nebo použijte šipku další stránky pro 
přístup k dalším možnostem. Chcete-li seznam zavřít beze změny 
aktuální možnosti, vyberte aktuální možnost.

Chcete-li změnit hodnotu:

1. Stiskněte AKTUÁLNÍ HODNOTA.

2. Vyberte vhodnou možnost.

3322

55

11

44

IKONA REFERENCE

Navádění

Volitelné informace  

 Rychlost

 Cel. ošetřená plocha

 Doba ošetření

 Chyba stranové úchylky

 Neukazuje nic

 Značka A, značka B

Funkce posun A+

 Transportní režim / pracovní režim

Záložka možností navigace a navádění

Hlavní stránka

Režimy navádění

  Navádění po přímé dráze AB

  Navádění další vodicí čáry

 Žádné navigace
Ohraničení ošetření

 Start

 Dokončit

 Zrušit

 Smazat
Návrat do bodu

 Označit

 Přejděte k bodu

 Zrušit

 Smazat

Zavřít možnosti

Zobrazení pole

Zobrazení vozidla

Panorama

Funkce přiblížit/oddálit

  

 

Levé sekce Zapnuto/Vypnuto

Pravé sekce Zapnuto/Vypnuto
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Konfigurace

Konfigurace stroje

 Číslo profilu stroje

 Typ stroje

 Připevněný	a	tažený	Airblast

 Věžový	rozprašovač/Rozprašovací	stroj

 S	vlastním	pohonem

 Kombajn

 Počet sekcí nářadí

 Záběry sekcí

 Vzdálenost odsazení nářadí na linii

  





Konfigurace pole

 Číslo profilu pole

 Rozestup řad

 Šířka krytu

 Počet řad na další vodicí čáru









Konfigurace přijímače GNSS

Data úlohy

Cel. ošetřená plocha

Ohr. plocha

Doba ošetření

Smazat

Zprávy

Konzola

Intenzita LCD

Barevné schéma uživatelského prostředí

Jednotky

Demonstrace GNSS:  GNSS nebo  Demo

Snímek

Časové pásmo

Popis
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KAPITOLA 2 – NAVÁDĚNÍ

Udržování informovanosti uživatele napomáhají dvě naváděcí obrazovky, zobrazení vozidla a zobrazení pole. Obrazovka 
zobrazení vozidla umožňuje přístup ke všem nastavením navádění a možnostem navigace, a to prostřednictvím záložky, která 
je umístěna na pravé straně obrazovky.

MOŽNOSTI STRÁNKY NAVÁDĚNÍ A INFORMACE

Zobrazení navádění

Navigace zobrazení vozidla
Navádění zobrazení vozidla vytváří počítačem vytvořený obrázek pozice vozidla zobrazeného v oblasti ošetření.

St
av

ov
ý p

an
el

Panel navádění

Ovládací prvky sekce vypnuto/zapnuto

Vyplněná oblast pokrytí

Překryv oblasti pokrytí

Vozidlo se znázorněním reálného času aktivních 
sekcí postřikového rámu

Záložka možnosti navigace a navádění

Navigační vodicí linie

Navádění	pomocí	obrazovky
• Vodicí lana:

 WOranžová – aktivní čára navádění
 WČerná – dvě vodicí čáry přiléhající k levé a pravé straně 
aktivní vodicí linie

• Indikátory pole – kryty jsou ilustrovány pomocí konfigurací 
nastavených v aktuálním profilu pole v kombinaci se 
zavedeným AB vodítkem. Pokud není stanoveno žádné 
vodicí lano, indikace krytu se nezobrazí.

 WHnědá – země
 WZelená – kryt
 WTmavě šedá – čára ohraničení

POZNÁMKA:		Pokud	je	šířka	krytu	větší	nebo	rovná	rozestupu	řad,	na	
stránkách	navádění	nebude	vidět	žádná	barva	země.

• Body – značky pro stanovené body:
 WČervený bod – návrat do bodu
 WModrý bod – značka A 
 WZelený bod – značka B

• Oblast pokrytí – zobrazuje ošetřenou plochu a překryv:
 WModrá – jedno ošetření
 WČervená – dvě nebo více ošetření

• Sekce postřikovacího rámu:
 WPrázdné políčko – neaktivní sekce
 WBílé políčko – aktivní sekce
 WPřeškrtnuté políčko – zakázaná sekce
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Navigace zobrazení pole
Navádění zobrazení pole vytváří počítačem vytvořený obrázek pozice vozidla a oblasti ošetření, a to z vzdušné perspektivy.

Vyplněná oblast pokrytí

Překryv oblasti pokrytí

Vozidlo

Záložka možnosti navigace a navádění

Ohraničení

Navádění	pomocí	obrazovky
• Indikátory pole:

 WTmavě šedá – čára ohraničení
• Oblast pokrytí – zobrazuje ošetřenou plochu a překryv:

 WModrá – jedno ošetření
 WČervená – dvě nebo více ošetření

• Body – značky pro stanovené body:
 WČervený bod – návrat do bodu
 WModrý bod – značka A 
 WZelený bod – značka B

Panel navádění
 Panel navádění na obrazovce pro navádění zobrazení vozidla vás informuje o vašem výběru volitelných informací (aktuální 
rychlost, celková ošetřená plocha, doba ošetření, chyba stranové úchylky) a navigační aktivita (číslo vodicí linie, aktuální aktivita 
a stav GNSS).

Aktivita navigace
Volitelné informace Volitelné informace

Volitelné	informace
1. Na obrazovce pro navádění zobrazení vozidla stiskněte aktuální 

hodnotu a vyberte informační tlačítko: 
 XRychlost  – zobrazuje aktuální rychlost dráhy
 XCelková ošetřená plocha  – zobrazuje celkovou plochu, 
která byla ošetřena, včetně ploch dvojího pokrytí
 XDoba ošetření  – zobrazuje celkovou dobu ošetření aktivní 
během plnění aktuální úlohy

 XChyba stranové úchylky  – zobrazuje vzdálenost od 
požadované vodicí linie

 XŽádné informace  – na ploše displeje nezobrazuje žádné 
informace

Aktivita	navigace
 XGNSS Status – zobrazuje blikající „GPS“, když GNSS není k 
dispozici
 XSoučasná aktivita – zobrazuje aktivity jako je označení bodu 
A nebo B, vzdálenost k návratu do označeného bodu nebo 
kdy se otočit nebo označit konec dráhy řádku
 XČíslo vodicí linie – zobrazuje aktuální číslo vodicího lana s 
odkazem na počáteční čáru navádění. Číslo se zobrazí jako 
kladné číslo, když je vozidlo napravo od výchozího stavu 
AB, nebo záporné číslo, když je vozidlo nalevo od výchozího 
stavu AB

1 2 3 4 5 6-6 -5 -4 -3 -2 -1



MATRIX® 430VF

D
AT

A
 Ú

LO
H

Y
KO

N
FI

G
U

RA
CE

Ú
VO

D
KO

N
ZO

LA

798-05351-CZ R3

N
AV

Á
D

ĚN
Í

Režim převážení
 Transportní režim se doporučuje pro použití při cestování 
mezi poli, protože se tím zlepší přesnost funkcí navádění. 

Povolit	režim	dopravy	
Povolení režimu dopravy:

1. Na obrazovce pro navádění zobrazení vozidla stiskněte tlačítko 
REŽIM PŘEPRAVY . 

 WPokud je povoleno, jsou všechny funkce navádění zakázány.

Zakázat	režim	dopravy	
Zakázání režimu dopravy:

1. Na obrazovce pro navádění zobrazení vozidla stiskněte tlačítko 
NAVÁDĚNÍ . 

POZNÁMKA:		Při	opuštění	režimu	dopravy	dojde	k	mírnému	
zpoždění.	

Přímé AB vodítko
Vodicí lano je vytvořeno spojením označeného bodu A a 
bodu B. Toto vodicí lano lze upravit pomocí funkce posun 

A+ na aktuální polohu vozidla. Pro každou úlohu je k dispozici 
pouze jedno vodicí lano.

Kryty jsou ilustrovány pomocí konfigurací nastavených v aktuálním 
profilu pole v kombinaci se zavedeným AB vodítkem. Pokud není 
stanoveno žádné vodicí lano, indikace krytu se nezobrazí na 
stránce navádění zobrazení vozidla.

Vyznačení bodů A a B
Chcete-li stanovit vodicí linii AB: 

1. Najeďte do požadované polohy odpovídající bodu A .

2.  Když je vozidlo v pohybu, na obrazovce pro navádění 
zobrazení vozidla stiskněte ikonu ZNAČKA A .

POZNÁMKA:	Tlačítko	značka	A	 	je	také	k	dispozici	 
v	možnostech	navigace	a	navádění	 	menu

3. Najeďte do požadované polohy odpovídající bodu B .

4. Stiskněte ikonu ZNAČKA B  pro vytvoření dráhy AB.

Konzola začne nyní poskytovat navigační informace.

POZNÁMKA:		Ikona	ZNAČKA	B	 	není	k	dispozici	pro	výběr	
(je	zobrazena	šedě),	dokud	není	ujeta	minimální	
vzdálenost	(10,0	stop	/	3,0	metry).

Pomocí ikony ZRUŠIT ZNAČKU  v nabídce možností navigace 
a navádění  zrušíte příkaz pro značku A a vrátíte se tak k 
předchozímu vodicímu lanu (je-li stanovena).
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Funkce posun A+
Funkce posunu A+ umožňuje posun stávajících vodicích lan 
směrem k aktuální poloze vozidla.

Chcete-li nastavit vodicí linie:

1. Na obrazovce pro navádění zobrazení vozidla stiskněte tlačítko 
POSUN A+ .

POZNÁMKA:		Tlačítko	posun	A+	 	je	také	k	dispozici	v	
možnostech	navigace	a	 	navádění.

Další vodicí linie
Navádění další vodicí čáry určuje na základě 
naprogramované šířky navigace umístění další vodicí linie 

(šířka řady × počet řad) a poskytuje informace pro ruční navádění 
při přejezdu z konce uživatelem označeného řádku na začátek 
další vodicí linie. Jakmile operátor označí konec dráhy řádku, na 
stávající dráze řádku se vytvoří přímá dráha AB a operátor 
dostane k dispozici navádění na další vodicí čáru. Jakmile vozidlo 
najede na další dráhu řádku, nebude se zobrazovat žádnou 
navigaci ani vodicí lano.

POZNÁMKA:		Odsazení	na	další	vodicí	čáry	bude	vypočítáno	
pomocí	šířky	navigace:	viz	„Konfigurace	  -> 
Konfigurace	pole	 “	v	kapitole	Konfigurace.

Aktivace pokynů další vodicí čáry:

1. Na konci dráhy řádku (při jízdě po rovné čáře) na obrazovce pro 
navádění zobrazení vozidla stiskněte ikonu ZNAČKA B .

 WKonec dráhy řádku bude označen zeleným bodem . 
 WNavigační informace se změní na  < < < > > >  a ukáže, že 
je čas obrátit se.

2. Odbočte na další dráhu řádku.

3. Na základě směru zatočení bude poskytnuto navádění na další 
sousední vodicí lano.

 W Jakmile bude vozidlo na dráze řádku, vodicí lano bude 
odstraněno.
 WNavigační informace se změní na  > > > < < <  a ukáže, že 
je čas znovu označit konec dráhy řádku.

4. Tento postup opakujte na konci dráhy dalšího řádku.

POZNÁMKA:		Funkce	navádění	na	další	vodicí	čáru	
nepodporuje	přeskakování	vodicích	lan.
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Stavový panel
 Stavový panel poskytuje informace o stavu GNSS, režimu 
navádění, plochy ohraničení a stavu kontroly nářadí.

Stav GNSS

Režim navádění

Stav ohraničené plochy

Stav mapování ošetření

Stav GNSS
Červená = žádné GNSS

Pouze GPS

Zelená = DGPS,WAAS/RTK, GLONASS

Režim navádění
Navádění po přímé dráze AB

Navádění další vodicí čáry

Žádná ikona = žádná navigace

Stav ohraničené plochy
Vnější ohraničení = aktuální dráha mimo ohraničenou plochu

Vnitřní ohraničení = aktuální dráha uvnitř ohraničené plochy

Žádná ikona = ohraničení není stanoveno

Stav mapování ošetření 
Červená = vypnuto

Zelená = zapnuto

Obrazovky	uvádějící	stav/informace
Zobrazení informací:

1. Na obrazovce pro navádění zobrazení vozidla stiskněte ikonu 
stavového panelu.

 XStav GNSS  - zobrazuje informace o počtu sledovaných 
satelitů, kvalitě satelitu a ID přijímače

 XStav ohraničené plochy  – zobrazuje informace týkající se 
plochy, která je aktuálně ohraničena

Chcete-li informační políčko odebrat, klikněte na informační 
políčko. 
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Řízení sekce
Aktivita sekce je zobrazena s ikonou vozidla ve středu 
obrazovky. Mapování ošetření lze povolit/zakázat pro 

každou sekci pomocí ikon Sekce Zapnuto/Vypnuto.
Sekce postřikovacího rámu vypnuty

Postup úpravy sekcí počínaje sekcí vlevo:

1. Na obrazovce pro navádění zobrazení vozidla stiskněte ikony 
LEVÉ SEKCE ZAPNUTO/VYPNUTO  .

Postup úpravy sekcí počínaje sekcí vpravo:

1. Na obrazovce pro navádění zobrazení vozidla stiskněte ikony 
PRAVÉ SEKCE ZAPNUTO/VYPNUTO  .

ZÁLOŽKA MOŽNOSTÍ NAVIGACE A 
NAVÁDĚNÍ

Záložka možnosti navigace a navádění je vždy k dispozici na 
stránce Navádění. Na této záložce se otevírá nabídka pomocí 
tlačítka Domů, režimů navádění a možností navigace.

Zobrazení	vozidla
Tlačítka nabídky záložky možnosti navigace a navádění

Domovská stránka – používá se pro přístup na hlavní obrazovku

Zobrazení navádění – slouží k přepínání mezi zobrazením vozidla a 
zobrazením pole

Režimy navádění – slouží ke změně režimu navádění:

Navádění po přímé 
dráze AB Žádné navigace

Navádění další vodicí čáry

Ohraničení ošetření – používá se k vytvoření nebo odstranění ohraničení

Začněte vytvářet ohraničení Zrušte vytvoření 
ohraničení

Dokončete vytvoření 
ohraničení Smazání ohraničení

Návrat do bodu – používá se k vytvoření, vedení nebo odstranění bodu

Označte bod Zrušte navigaci

Přejděte k bodu Smazání bodu

Přiblížit/oddálit – ikony na postranním panelu zvětšují/zmenšují plochu 
zobrazenou na obrazovce

Bod značky A – používá se k vytvoření prvního bodu v AB vodítku

Zavřít menu – slouží k uzavření nabídky možností navigace a navádění
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Zobrazení	pole
Tlačítka nabídky záložky možnosti navigace a navádění

Domovská stránka – používá se pro přístup na hlavní obrazovku

Zobrazení navádění – slouží k přepínání mezi zobrazením vozidla a 
zobrazením pole

Panorama – slouží k pohybování zobrazené plochy mapy příslušným 
směrem, aniž by došlo k pohybu vozidla

Přiblížit/oddálit – ikony na postranním panelu zvětšují/zmenšují plochu 
zobrazenou na obrazovce

Zavřít menu – slouží k uzavření nabídky možností navigace a navádění

Režimy navádění
Tlačítko režimů navádění se používá ke změně režimu 
navádění.  

Chcete-li zvolit Režim navádění:

1. Na stránce navádění zobrazení vozidla stiskněte záložku 
MOŽNOSTI NAVIGACE A NAVÁDĚNÍ  pro zobrazení 
možností navigace.

2. Stiskněte tlačítko REŽIM NAVÁDĚNÍ .

3. Vyberte z následujících možností:
 XNavádění po přímé dráze AB 
 XNavádění další vodicí čáry 

 XŽádné navigace 

POZNÁMKA:		Odsazení	sousedních	vodicích	lan	se	vypočítává	
pomocí	šířky	navigace:	viz		„Konfigurace“	  -> 
Konfigurace	pole	 ”	v	kapitole	Konfigurace.
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Navádění	po	přímé	dráze	AB
Navádění po přímé dráze AB poskytuje navádění po přímé dráze, 
a to na základě referenčních bodů A a B. Výchozí body A a B jsou 
použity k výpočtu paralelních vodicích lan.

Navádění	další	vodicí	čáry
Navádění další vodicí čáry určuje umístění další vodicí linie 
a poskytuje pokyny pro navádění při přejezdu z konce řádku 
na začátek další vodicí linie. Když operátor označí konec řádku 
a začne zatáčet na další vodicí čáru, dostane k dispozici navádění 
po přímé dráze AB na další dráze řádku. Jakmile se vozidlo 
dostane do dráhy další vodicí čáry řádku, navádění se vypne.

Žádné	navigace
Žádná navigace nevypíná navádění.

POZNÁMKA:		Režim	žádného	navádění	nezpůsobí	vymazání	
vodicích	lan	nebo	bodů	z	konzoly.	Chcete-li	smazat	
zavedená/uložená	data	z	konzoly,	přečtěte	si	
kapitolu	Data	úlohy.

Ohraničení ošetření
Ohraničení ošetření určují oblasti, v nichž se aplikace má a 
nemá použít. Ohraničení mohou být stanovena v jakémkoli 

režimu navádění. Jedno vnější ohraničení může být uloženo 
najednou. V souvislosti s vaší aktuální polohou se na stavovém 
panelu zobrazí ikona UVNITŘ OHRANIČENÍ  nebo ikona VNĚ 
OHRANIČENÍ  jakmile bude ohraničení stanoveno.

Vytvoření ohraničení
Chcete-li stanovit ohraničení ošetření:

1. Najeďte do požadované polohy na obvodu plochy pole/ošetření.

2. Na stránce navádění zobrazení vozidla stiskněte záložku 
MOŽNOSTI NAVIGACE A NAVÁDĚNÍ  pro zobrazení 
možností navigace.

3. Stiskněte tlačítko OHRANIČENÍ .

4.  Stiskněte ikonu OHRANIČENÍ, zatímco je vozidlo v  
pohybu .

5. Projeďte po obvodu pole/plochy.

6. Dokončete ohraničení:
 XProjeďte dráhu v rozmezí pracovního záběru počátečního 
bodu. Ohraničení se uzavře automaticky (bílá čára ohraničení 
se změní na tmavě šedou)
 XStiskněte tlačítko DOKONČENÍ OHRANIČENÍ . Přímá 
čára dokončí ohraničení mezi vaší aktuální pozicí a výchozím 
bodem

POZNÁMKA:		ikona	UKONČIT	OHRANIČENÍ	 	není	pro	výběr	
k	dispozici	(je	zobrazena	šedě),	dokud	není	ujeta	
minimální	vzdálenost	(pětinásobek	pracovního	záběru).

Použijte ikonu ZRUŠENÍ OHRANIČENÍ  pod Ohraničením  
v nabídce možností Navigace a navádění  pro zrušení procesu 
stanovení nového ohraničení pole a návrat k předchozímu 
ohraničení (je-li stanoveno).
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Smazání ohraničení
Smazání stanoveného ohraničení:

1. Na stránce navádění zobrazení vozidla stiskněte záložku 
MOŽNOSTI NAVIGACE A NAVÁDĚNÍ  pro zobrazení 
možností navigace.

2. Stiskněte tlačítko OHRANIČENÍ .

3. Stiskněte tlačítko SMAZAT OHRANIČENÍ .

Návrat do bodu
 Návrat do bodu poskytuje navádění do stanoveného bodu 
návratu. Šipka směřuje vozidlo zpět k definovanému bodu.

Bod návratu zůstane aktivní, dokud nebude odstraněn.

Označení bodu návratu
Chcete-li označit bod návratu:

1. Najeďte do požadované polohy odpovídající bodu návratu .

2. Na stránce navádění zobrazení vozidla stiskněte záložku 
MOŽNOSTI NAVIGACE A NAVÁDĚNÍ  pro zobrazení 
možností navigace.

3. Stiskněte tlačítko NÁVRAT DO BODU .

4. Stiskněte ikonu PŘIDAT BOD .
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Smazání bodu návratu
Chcete-li smazat stanovený bod návratu:

1. Na stránce navádění zobrazení vozidla stiskněte záložku 
MOŽNOSTI NAVIGACE A NAVÁDĚNÍ  pro zobrazení 
možností navigace.

2. Stiskněte tlačítko NÁVRAT DO BODU .

3. Stiskněte tlačítko SMAZAT BOD .

Tlačítko Smazat bod není dostupné, pokud je aktivní navádění 
návratu do bodu.

Navádění do bodu návratu
Chcete-li zobrazit vzdálenost a navádění do stanoveného bodu 
návratu:

1. Na stránce navádění zobrazení vozidla stiskněte záložku 
MOŽNOSTI NAVIGACE A NAVÁDĚNÍ  pro zobrazení 
možností navigace.

2. Stiskněte tlačítko NÁVRAT DO BODU .

3. Stiskněte tlačítko NAVÁDĚNÍ NÁVRATU DO BODU .

Konzola začne na panelu navádění uvádět údaje o vzdálenosti 
vozidla od stanoveného bodu.

Použijte tlačítko ZRUŠIT NAVÁDĚNÍ NÁVRATU DO BODU   
pod Návratem do bodu  v menu možností navigace a navádění 

 pro skrytí vzdálenosti a navádění do stanoveného bodu.

Navádění nemůže být vypočítáno, pokud se na panelu 
navádění objeví “?”.

Funkce přiblížit/oddálit
Funkce přiblížit/oddálit se používá pro nastavení viditelné 
plochy mapy.

 XFunkce přiblížit  sníží počet viditelných ploch mapy

 XFunkce oddálit  zvýší počet viditelných ploch mapy

POZNÁMKA:		Stiskněte	a	přidržte	PLUS/MÍNUS	pro	rychlou	
úpravu	nastavení.

Panorama
Panoramatický režim umožňuje při navádění zobrazení 
pole, aby displej byl podle potřeby polohován manuálně. 

Chcete-li nastavit panoramatický režim a panorama na celém displeji:
1. Na stránce navádění zobrazení pole stiskněte záložku 

MOŽNOSTI NAVIGACE A NAVÁDĚNÍ  pro zobrazení 
možností navigace.

2. Stiskněte tlačítko PANORAMA .
3. Stiskněte:

 XA PŘESUŇTE STRÁNKU v odpovídajícím směru pro pohyb 
zobrazení na stránce (k dispozici pouze, pokud byla aplikace 
použita).
 XŠIPKY v příslušném směru tak, aby se posunulo zobrazení 
na displeji (dolů, vlevo, vpravo, nahoru).

POZNÁMKA:		Stiskněte	a	přidržte	ŠIPKY			pro	rychlou	úpravu	
nastavení.



MATRIX® 430VF

D
AT

A
 Ú

LO
H

Y
KO

N
FI

G
U

RA
CE

Ú
VO

D
KO

N
ZO

LA

1598-05351-CZ R3

N
AV

Á
D

ĚN
Í

MAPOVÁNÍ OŠETŘENÍ A POUŽITÁ VÝSTRAHA

Mapování ošetření se používá k mapování oblastí pokrytí a 
zvukových výstrah při vstupu do dříve mapovaných 

ošetřených ploch, aby operátora upozornilo na zapnutí nebo 
vypnutí aplikace.

POZNÁMKA:	Mapování	ošetření	nekontroluje	skutečnou	aplikaci.

Mapování pouze pomocí konzoly
Chcete-li mapování a výstrahy vypnout nebo zapnout pomocí 
konzoly:

1. Stiskněte vozidlo  ve středu obrazovky.
 WMapování a výstrahy zapnuty – ikona stavového panelu se 
změní na zelenou 
 WMapování a výstrahy vypnuty – ikona stavového panelu se 
změní na červenou 

Mapování s pracovním vypínačem
Po instalaci by měl pracovní vypínač zůstat v poloze „vypnuto“ pro 
všechny možnosti nastavení.

Chcete-li mapování a výstrahy vypnout nebo zapnout pomocí 
spínače:

1. Přepněte spínač do pozice „zapnuto“ nebo „vypnuto“. 
 WMapování a výstrahy zapnuty – ikona stavového panelu se 
změní na zelenou 
 WMapování a výstrahy vypnuty – ikona stavového panelu se 
změní na červenou 

Chcete-li mapování a výstrahy vypnout nebo zapnout pomocí 
konzoly s připojeným spínačem:

1. Přepněte spínač do pozice „vypnuto“. 

2. Stiskněte vozidlo  ve středu obrazovky.
 WMapování a výstrahy zapnuty – ikona stavového panelu se 
změní na zelenou 
 WMapování a výstrahy vypnuty – ikona stavového panelu se 
změní na červenou 

Použitá výstraha
Při vstupu do ošetřené plochy zazní zvukové upozornění.

 WDvě pípnutí – vstup do ošetřené plochy
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KAPITOLA 3 - KONFIGURACE

Slouží k výběru, nastavení a správě konfigurací stroje, polních konfigurací a přijímače GNSS.

Konfigurace stroje
Nabídka Konfigurace stroje se používá k vytváření a 
správě až pěti (5) jednotlivých profilů stroje, které 

představují konfiguraci konzoly pro konkrétní nastavení vozidla/
vybavení. Každý profil stroje zaznamenává nastavení použité v 
okamžiku vytvoření profilu, což umožňuje zákazníkovi vrátit se k 
tomuto svému nastavení později.

1. Na hlavní obrazovce tiskněte tlačítko KONFIGURACE .

2. Stiskněte tlačítko KONFIGURACE STROJE .

3. Jednotlivé možnosti konfigurujte v tomto pořadí. Stiskněte 
aktuální hodnotu a poté pomocí klávesnice zadejte novou 
hodnotu nebo vyberte možnost z poskytnutého seznamu.

 XČíslo profilu stroje  – použijte k výběru jednoho z pěti (5) 
profilů stroje. Profil, který je „aktivní“, je zobrazen/aktivní na 
operační obrazovce.

 XTyp stroje  – používá se k výběru typu stroje k označení 
toho, jak bude vozidlo zobrazeno ve vztahu k řadám a krytu 
na stránce navádění. Další podrobnosti viz sekce Typy strojů 
v této kapitole.

 –  Připevněný a tažený Airblast

 –  Věžový rozprašovač/Rozprašovací stroj

 –  S vlastním pohonem 

 –  Kombajn 

 XPočet sekcí nářadí  – používá se k výběru počtu sekcí 
nářadí. Rozsah je 1 až 12 sekcí.

	 POZNÁMKA:	Je-li	vybrán	typ	stroje	„Připevněný	a	tažený	
Airblast“,	rozsah	je	omezen	na	2	sekce.

 XŠířky sekce  – slouží k zadání šířky každé sekce. Každá 
sekce může mít jiný záběr. Rozmezí pro jednotlivou sekci je 
1,0 až 78,7 stop / 0,30 až 24,0 metrů. Součet všech sekcí 
musí být větší než 1,0 stop / 0,30 metrů, ale menší než 78,7 
stop / 24,00 metrů.

	 POZNÁMKA:	Pokud	je	vybrán	typ	stroje	„Připevněný	a	
tažený	Airblast“,	rozsah	pro	každou	sekci	je	0,0	až	78,7	
stop	/	0,00	až	24,0	metrů.	Součet	všech	sekcí	musí	být	
větší	než	1,0	stop	/	0,30	metrů,	ale	menší	než	78,7	stop	/	
24,00	metrů.	Pro	konfiguraci	jedné	sekce	definujte	1	sekci	
jako	0,0	stop	/	0,00	m.

 XVzdálenost odsazení nářadí na linii  – používá se k určení 
vzdálenosti na linii od antény GNSS k nářadí. Anténa GNSS 
je vždy nulový (0) bod. Rozsah je -32,8 až +65,6 stop / -10,0 
až +20,0 metrů.

 WPozitivní hodnota odsazení – pozitivní hodnota odsazení 
posune nářadí za anténu GNSS.

 WZáporná hodnota odsazení – Záporná hodnota odsazení 
posune nářadí před anténu GNSS.
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Pracovní	záběr
Celková šířka všech sekcí se používá k určení pracovního záběru. 
Pracovní záběr se používá k určení automatického koncového 
bodu ohraničení.

Typy stroje
Každý typ stroje má specifické možnosti k označení toho, jak bude 
vozidlo zobrazeno ve vztahu k řadám a krytu na stránce navádění

Připevněný	a	tažený	Airblast
Vozidlo se nachází mezi řadami a nemá postřikovací rám. K 
dispozici budou pouze 2 sekce. Vodicí lano je vystředěno mezi 
řadami.

Při konfiguraci stroje, který stříká pouze na jednu stranu, definujte 
jednu sekci jako 0,00 stop / 0,00 m. Řezy se měří od středu 
postřikovače; ošetřená plocha proto bude pouze na jednu stranu 
(vlevo nebo vpravo).
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Věžový	rozprašovač/Rozprašovací	stroj
Vozidlo je umístěno mezi řadami s postřikovacím rámem o 1 až 
12 sekcích. Pracovní záběr je vystředěn na postřikovacím rámu. 
Vodicí lano je vystředěno mezi řadami.

S	vlastním	pohonem	
Vozidlo je umístěno mezi řadami s postřikovacím rámem o 1 až 
12 sekcích. Pracovní záběr je vystředěn na postřikovacím rámu. 
Vodicí lano je vystředěno mezi řadami.

Kombajn	
Vozidlo je umístěno nad řadami s postřikovacím rámem o 1 až 
12 sekcích. Pracovní záběr je vystředěn na postřikovacím rámu. 
Vodicí lano je vystředěno přes kryt na okraji rozteče řad.
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Konfigurace pole
Nabídka Konfigurace pole se používá k vytváření a správě 
až pěti (5) jednotlivých profilů pole, které představují 

konfiguraci pro konkrétní nastavení pole. Každý profil pole 
zaznamenává nastavení použité v okamžiku vytvoření profilu, což 
umožňuje zákazníkovi vrátit se k tomuto svému nastavení později.

1. Na hlavní obrazovce tiskněte tlačítko KONFIGURACE .

2. Stiskněte tlačítko KONFIGURACE POLE .

3. Jednotlivé možnosti konfigurujte v tomto pořadí. Stiskněte 
aktuální hodnotu a poté pomocí klávesnice zadejte novou 
hodnotu nebo vyberte možnost z poskytnutého seznamu.

 XČíslo profilu pole  – použijte k výběru jednoho z pěti (5) 
profilů polí. Profil, který je „aktivní“, je zobrazen/aktivní na 
operační obrazovce.

 XRozestup řad  – slouží k zadání rozestupu mezi 
jednotlivými řadami. Rozsah je 0,1 až 32,8 stop / 0,03 až 
10,00 metrů.

 XŠířka krytu  – slouží k zadání šířky krytu. Rozsah je 0,1 až 
78,7 stop / 0,03 až 24,00 metrů.

 XČíslo řádků  – používá se k výběru čísla řádků k další 
vodicí čáry. Rozsah je 1 až 100.
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Ukazatele	pole	na	stránce	navádění
Na stránce navádění jsou řady a kryty ilustrovány pomocí 
konfigurací nastavených v aktuálním profilu pole v kombinaci se 
zavedeným AB vodítkem. Pokud není stanoveno žádné vodicí 
lano, indikace krytu se nezobrazí na stránce navádění zobrazení 
vozidla.

 WKryty jsou zelené řady rovnoběžné s vodicím lanem
 WZemě mezi kryty je hnědá. 

	 POZNÁMKA:	Pokud	je	šířka	krytu	větší	nebo	rovná	
rozestupu	řad,	na	stránkách	navádění	nebude	vidět	žádná	
barva	země. 

Šířka	navádění
Šířka navigace se vypočítá podle počtu řad vynásobených 
řadovým rozestupem. Šířka navigace se používá k určení 
sousedních vodicích lan na stránce navádění.
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Konfigurace přijímače GNSS
Konfigurace přijímače GNSS se používá k výběru typu 
přijímače GNSS.

1. Na hlavní obrazovce tiskněte tlačítko KONFIGURACE .

2. Stiskněte tlačítko GNSS .

3. Zvolte:
 XGPS – neupravené signály ze systému GPS
 XSBAS (např. EGNOS, GAGAN, MSAS, SDCM, WAAS) – 
přidává diferenciálně opravené signály ze systému SBAS
 XGLONASS – přidává neupravené signály ze systému 
GLONASS

POZNÁMKA:			Při	používání	Matrix	430	v	Evropě	vždy	pracujte	
s	GPS	a	GLONASS.	Pokud	je	to	možné,	použijte	
SBAS	(EGNOS).
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KAPITOLA 4 - DATA ÚLOHY

Chcete-li zobrazit informace o úloze, můžete vybrat jednu z pěti (5) úloh.  
Aktuální úlohu, která je zobrazena/aktivní na stránce navádění, lze exportovat do zprávy.

Přehled dat úlohy
Obsažené informace o úloze:

 WČíslo aktivní úlohy

 WCel. ošetřená plocha 

 WOhr. plocha 

	 POZNÁMKA:	Ohraničená	plocha	se	zobrazí,	pouze	pokud	
je	ohraničení	aktivní.

 WDoba ošetření 

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko DATA .

2. Stiskněte  Číslo úlohy  chcete-li zobrazit informace k jiné úloze.
 WChcete-li zobrazit další úlohu, zadejte jiné číslo (1-5).

3. Vyberte ikonu PŘIJMOUT  nebo ikonu ZRUŠIT  
odpovídajícím způsobem.

Smazat data úlohy
Odstranění informací o úloze z aktuálního čísla úlohy:

1. Stiskněte tlačítko DATA .

2. Ověřte, že aktuální číslo úlohy je úloha, která má být 
odstraněna.

3. Stiskněte tlačítko RECYKLOVAT .

4. Vyberte ikonu PŘIJMOUT  nebo ikonu ZRUŠIT  
odpovídajícím způsobem.
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Zprávy
Chcete-li uložit zprávy na jednotku USB:

1. Stiskněte tlačítko DATA .

2. Vložte USB jednotku.

3. Stiskněte tlačítko ULOŽIT VŠE .

POZNÁMKA:		Pokud	nebyly	shromážděny	žádné	údaje,	tlačítko	
ULOŽIT	VŠE	nebude	k	dispozici	(šedé).

2011-10-20	19:30	(7:30	pm)

0:36 6.9	(ha) 6.9	(ha)

+45.6389	-111.3946

www.teejet.com Matrix	430	©	2014	TeeJet	Technologies.	Software	version:	1.01e 1

Oznámení o paměti
Konzola má omezené množství úložného prostoru pro uchování 
informací o úloze. Pokud budou soubory dat úloh příliš velké, 
obvykle kvůli extrémně velkému množství ošetřené plochy, zobrazí 
se oznámení Paměť je téměř plná, a poté se zobrazí varování 
Paměť je plná.

Chcete-li toto varování vymazat, musí být odstraněna alespoň 
jedna úloha.

Obr.	4-1:	Oznámení	Paměť	je	téměř	plná

Obr.	4-2:	Varování	Paměť	je	plná
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KAPITOLA 5 - KONZOLA

Nastavení konzoly se používá ke konfiguraci displeje a kulturního nastavení.

1. Na hlavní obrazovce tiskněte tlačítko KONZOLA .

2. Vyberte z následujících možností:
 X Intenzita LCD  – používá se k nastavení intenzity displeje 
konzoly
 XBarevný systém  – používá se ke změně barvy pozadí a 
textu na displeji
 X Jednotky  – slouží k definování systémových měření
 XRežim demoverze  – používá se k zahájení přehrávání 
simulovaných GNSS dat

 WGNSS  – stisknutím použijete skutečné signály GNSS

 WDemo  – stisknutím spustíte demonstraci GNSS
 XSnímek obrazovky  – používá se k zachycení snímku 
obrazovky a následného uložení na USB jednotku
 XČasové pásmo  – používá se k stanovení místního 
časového pásma
 XO verzi  – slouží k zobrazení verze softwaru systému. 

 WPro podporu diagnostiky problémů na poli stiskněte tlačítko 
 pro uložení textového souboru obsahujícího aktuální 

verzi softwaru na USB jednotku a potom poslat tento 
soubor e-mailem technikovi servisní podpory.
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