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Biztonsági tájékoztató
A TeeJet Technologies nem felel azért a kárért vagy sérülésért, amely az alábbi biztonsági követelmények figyelmen kívül 
hagyásából származik. A jármű kezelőjeként Ön felel a biztonságos működtetésért. A Radion 8140 bármilyen kormányrásegítéses/

automatika rendszerrel kombinálva sem helyettesíti a jármű kezelőjét. Ne hagyja el a járművet, ha a Radion 8140 aktiválva van. 
Bizonyosodjon meg arról, hogy a jármű körüli terület mentes az emberektől és az akadályoktól mind a működtetés előtt, mind a működtetés 
során. A Radion 8140 készülék a terület megművelésének hatékonyságát hivatott segíteni és javítani. A járművezetőt terheli a teljes 
felelősség a minőségért és az elvégzett munka eredményéért. Oldjon ki vagy távolítson el minden kormányrásegítéses/automatikus 
készüléket, mielőtt a géppel közútra hajtana. 
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1. SZ. BEKAPCSOLÁS, KAPCSOLÓK

Integrált RAM-felfogató
(összeszerelést igényel)

Bekapcsoló gomb

USB-port gumitetővel

Sebességkábel-csatlakozás

Főkábel-csatlakozás

Soros csatlakozás

Főkapcsoló

Erős fényű érintőképernyő

CAN-csatlakozás

Szórókeret szakaszvezérlők az 5, 7 és 9 kapcsolós 
modellekben érhetők el a 9 kapcsolós modell 
legfeljebb 13 szórókeret szakaszt támogat
(a képen a 9 kapcsolós modell látható

Ki/bekapcsolás gomb
Be – Nyomja meg a BEKAPCSOLÓ gombot , ha a konzolt be 
kívánja kapcsolni. Bekapcsoláskor a Radion készülék elkezdi az 
indítási szekvenciát. Az indítás befejezése után megjelenik  
a Kezelés képernyő.
Ki – Nyomja meg a BEKAPCSOLÓ gombot . A leállítási 
módot megerősítő képernyőn nyomja meg az  Igen  lehetőséget 
a konzol kikapcsolásához.

FIGYELMEZTETÉS! Várjon 10 másodpercig, mielőtt a konzolt 
újraindítaná.

Szimulált sebesség riasztás
Indításkor riasztás szólal meg, ha a szimulált sebesség  
aktiválva van.

1. ábra: Rendszerdiagram

Permetkábel -
átfolyás/nyomás/sebesség

199-315: 5-szakasz, 8 m
199-311: 7-szakasz, 8 m
199-319: 9-szakasz, 8 m

98ET05-S13-4 
Főkábel 
hosszabbító, 4 m

Radion 8140 
permetezőgép-vezérlő
(kapható 5 szakaszos, 7 
szakaszos vagy 9 szakaszos 
kivitelben)

* * Reteszelés-feloldó kód szükséges a BoomPilot funkció 
aktiválásához, forduljon a TeeJet Technologies céghez.

** Egyidejűleg csak egy sebességjel-forrás használható.
Átfolyásmérő

Nyomásérzékelő
570-001: 10 bar ¼ NPT
570-002: 25 bar ¼ NPT

96ET10-8D **
Közelítéskapcsolós
sebesség-érzékelő, 8 m

96ET14 kábel, 
akkumulátortól 
COBO-hoz, 4 m

98-50139
USB-kulcs

99ET017-6** Közelítéskapcsolós
 sebesség-érzékelő, 6 m

90-02371 GPS sebesség-érzékelő

198-669 ** GPS sebességkábel

Matrix Pro konzol

Kábel, BoomPilot adapterkábel, 
Radion-tól Matrix Pro-hoz 
197-100*: Közvetlen
197-101*: CAN/táp/adatkábel

98-50139 USB-kulcs 

 

Radion
Matrix Pro & BoomPilot
Opcionális tartozék
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Szórókeret szakaszok és kapcsolók
A konzol (a konzoltípustól függően) kilenc (9), hét (7) vagy öt (5) 
szakaszkapcsolóval és egy (1) főkapcsolóval működik. A kilenc 
(9), hét (7) és öt (5) szakaszkapcsolós modellekben minden 
szakaszkapcsoló hozzá van rendelve a szórókeret, illetve Kezelői 
képernyő azonos számmal jelölt szakaszához. 

A kilenc (9) kapcsolós konzolok legfeljebb 13 szórókeret szakaszt 
képesek támogatni. A szórókeret szakaszok egyenletesen vannak 
párosítva a kilenc (9) kapcsolón, de automatikus permetezővezérlési 
(ASC) módban külön szakaszként működnek.

MEGJEGYZÉS:  Habár a szakaszok száma akár 13 is lehet, a fizikai 
kapcsolók maximális száma még akkor is kilenc (9).

►Kapcsolók – az egyes szórókeret szakaszokat vezérlik
◄Be – Billentse fel a kapcsolót
◄Ki – Billentse le a kapcsolót

►Főkapcsoló – nyitja/zárja a berendezés fő szelepeit, és 
engedélyezi/letiltja az egyes szórókeret szakaszok be-/
kikapcsolóinak tápellátását
◄nem lehet aktiválni a Kezelői képernyőn kívül

►Szórókeret szakaszok permetezési állapot – megjeleníti 
a szakaszkapcsolók állapotát a főkapcsoló állapotával 
együtt. A mutatott szakaszok száma a Beállítások-> OEM-> 
Eszközparaméterek menüpontban van meghatározva.
◄Szakasz be, főkapcsoló be – permet kék
◄Szakasz ki, főkapcsoló be – permet fehér
◄Főkapcsoló ki – permet nem jelenik meg

2. ábra: Főkapcsoló, 9 szakaszkapcsoló

FőkapcsolóSzakaszkapcsolók

3. ábra: Szórókeret szakaszok

Szórókeret szakasz permet állapota

Főkapcsoló ki

Szakasz be, főkapcsoló be Szakasz ki, főkapcsoló be

1. táblázat: Párosítási kulcs a 9 fizikai szakaszkapcsolóhoz, amelyek 
10, 11, 12 vagy 13 szórókeret szakasszal működnek

Szakasz-
kapcsolók 1-9

Szórókeret szakasz párosítás több mint 9 szórókeret 
szakasz esetén

10 szakasz 11 szakasz 12 szakasz 13 szakasz

1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 és 4
4 4 4 és 5 4 és 5 5 és 6
5 5 és 6 6 6 és 7 7
6 7 7 és 8 8 és 9 8 és 9
7 8 9 10 10 és 11
8 9 10 11 12
9 10 11 12 13
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2. SZ. KEZELŐI KÉPERNYŐ

Szórókeret szakaszok

Permet állapot

Nyomásmérő

Jelenlegi fúvóka

Információs sáv

Aktuális cseppméret

Tartály tartalma / töltési opciók

Riasztási figyelmeztetés

Opciók lap
Szórási sebesség módosítás

►Információs sáv – a szórási sebességeket és a választható 
információt jeleníti meg

►Aktuális fúvóka – megjeleníti az aktuális fúvókát, és hozzáfér 
öt (5) előre beállított fúvókatípushoz

►Szórási sebesség változás – megjeleníti 
a sebességváltozásokat (amennyiben a rendszer automatikus 
vezérlési üzemmódban van)

►Tartály – a tartály fennmaradó tartalmát mutatja, és hozzáfér 
a töltési opciókhoz
◄Tartálytöltés – megadja a tartályban levő aktuális/kívánt 

anyagmennyiséget/sűrűséget

►Riasztási figyelmeztetés – az aktív riasztási feltételeket mutatja
►Opciók lap  – hozzáfér a Kezelői menühöz

◄Megjeleníti a Kezdőképernyő gombot , a Menü bezárása 
gombot , a szabályozási módokat és a célsebesség opciókat

►Nyomásmérő – az aktuális nyomástartományt jeleníti meg az 
ajánlott nyomástartományhoz képest
◄Cseppméret – a kiválasztott cseppméretet mutatja

►Szórókeret-szakaszok – a beállított szórókeret-
szakaszokat mutatja
◄Szórási állapot – a szakasz aktív/inaktív állapotát mutatja

Kezelői menü
Az Opciók lap mindig elérhető a Kezelői képernyőn. Erről 
a lapról elérhető a Kezelői menü, ahol a Kezdőképernyő gomb, 
a szabályozási módok és a célsebesség opciók láthatók.

Kezelői menü gombjai

Kezdőképernyő

Auto
szab.

Kézi
szab.

Váltás automatikus/kézi szabályozású üzemmódok 
között

Automatikus szabályozású üzemmód
5% Célsebesség nagyléptékű százalékos növelése

5% Célsebesség nagyléptékű százalékos csökkentése

0% Visszatérés a célsebességhez

Kézi szabályozású üzemmód

Szabályozószelep kézi nyitása

Szabályozószelep kézi zárása

Menü bezárása

4. ábra: Opciók lap – Automatikus üzemmód 

0%

Man
reg

5%

5%

Szabályozási mód

Célsebesség visszaállítás

Ugrás/lépés százalékos növelés

Ugrás/lépés százalékos csökkentés

Kezdőképernyő

Menü bezárása

5. ábra: Opciók lap – Kézi üzemmód 

Auto
reg

Szabályozási mód
Szelep nyitása

Szelep zárása

Kezdőképernyő

Menü bezárása
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Információs sáv
Az információs sáv a következőket mutatja:

►Szórási sebesség – megjeleníti a tényleges vagy a kívánt 
szórási sebességet, és hozzáfér az előre beállított megcélzott 
kiszórási sebességek opciós menüjéhez.

►Választható információ – a felhasználó által kiválasztott 
információt jeleníti meg, beleértve a kijuttatott mennyiséget, 
az átfolyási sebességet, az áramlási nyomást, a sebességet, 
a  teljes kezelt területet és a feladatszámot.

6. ábra: Információs sáv
Választható információ Választható információ

Szórási sebesség

 Megcélzott kiszórási sebesség
 Kézi mód

Szabályozási módok
Automatikus szabályozásnál a célsebességhez viszonyított aktuális 
sebesség alapján automatikusan változik a szórási sebesség. 
A célsebesség a Kezelői menü Gyorsan/lépésben százalékos 
növelés/csökkentés gombjainak 5% / 5%  segítségével állítható 
be. Az előre beállított szórási sebesség három (3) féle hektáronkénti/
holdankénti kijuttatandó mennyiségre állítható be. Ezek közül 
a Kezelői képernyőn az Információs sávon a Szórási sebesség 
mezőben lehet választani. 

Kézi szabályozású üzemmódban a szabályozószelep állása 
a sebességtől függetlenül azonos marad. A szabályozószelep 
beállítása a Kezelői menüben a Szabályozószelep nyitása/zárása 
gombok   segítségével változtatható. 

1. A Kezelői képernyőn nyomja meg az OPCIÓK lapot  a Kezelői 
menü megjelenítéséhez.

2. Válasszon a következők közül:

► Auto szab.  az áttéréshez Kézi szabályozási üzemmódról 
Automatikus módra:

► Kézi szab.  az áttéréshez Automatikus szabályozási módról 
Kézi módra:

MEGJEGYZÉS: MEGJEGYZÉS:A Szabályozás gomb nem az 
aktív szabályozási módot, hanem a választható 
szabályozási módot mutatja.

7. ábra: Szabályozási opciók: Automatikus / Kézi

0%

Man
reg

5%

5%

Auto
reg

0%

Man
reg

5%

5%

Kézi szabályozású üzemmód
Kézi szabályozású üzemmódban a szabályozószelep állása 
a sebességtől függetlenül azonos marad. 

A szelep nyitásához/zárásához:

1. A Kezelői képernyőn nyomja meg az OPCIÓK lapot  a Kezelői 
menü megjelenítéséhez.

2. Nyomja meg a Szabályozószelep nyitása/zárása gombokat  
a szelepek kézi ki-/bekapcsolásához.

3. Nyomja meg a Menü bezárása gombot .

8. ábra: Kézi szabályozású üzemmód

Auto
reg
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3. SZ. UGRÁS A KEZDŐKÉPERNYŐRE

1) HELYI TERÜLETI BEÁLLÍTÁSOK 
MEGADÁSA

A területi beállítás a nyelvet, a mértékegységeket, a dátum- és az 
időformátumokat konfigurálja.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a KONZOL gombot .
2. Nyomja meg a  Területi beállítás  gombot.
3. Válasszon a következők közül:

►Nyelv – a rendszer nyelvének meghatározására szolgál
►Mértékegységek – megadja a rendszer mértékegységeit
►Dátum – megadja a dátumot
►Time – megadja az időt

4. A  Konzolbeállítások főképernyőre való visszatéréshez 
nyomja meg a VISSZA nyilat.

9. ábra: Területi beállítási opciók

Kód Nyelv
cs cseh
de-DE német
en-GB angol (nemzetközi)
en-US angol (USA)
es-ES spanyol (Európa)
es spanyol (Közép/Dél-Amerika)
fi Finnish
fr-FR francia
hu magyar
it-IT olasz
nl holland
pl lengyel
pt-BR portugál (Brazília)
ru orosz
sk szlovák

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy néhány felsorolt nyelv nem 
érhető el a konzolon.

2) FELADAT PARAMÉTEREINEK BEÁLLÍTÁSA

A Feladat paraméterek a megcélzott kiszórási sebesség beállításokat és 
az aktuális fúvókát konfigurálják. A kiválasztások a Kezelői képernyőn is 
aktívak. 
1.  A Kezdőképernyőn nyomja meg a BEÁLLÍTÁSOK gombot .
2. Nyomja meg a  Feladat-paraméterek  gombot.
3. Nyomjon meg egy beállítási értéket a beállítások szükség 

szerinti megadásához.
◄Megcélzott kiszórási sebesség száma – legfeljebb három (3) 

előre beállított kiszórási célsebesség lehet, amelyek közül 
választani kell

◄Megcélzott kiszórási sebesség – megadja a kijuttatandó vegyszer 
kívánt célsebességét a kiválasztott szám esetében (ezek a 
beállítások ugyanazok lesznek minden aktív feladatnál)

◄Fúvóka típusa – kiválasztja az aktuális fúvóka típust az öt (5) 
fúvóka előbeállítás közül

◄Készenléti nyomás – beállítja azt a minimális nyomást, amikor a 
főszelep kikapcsol, ha nem keringetős rendszert használnak és 
permetlé nyomásérzékelő van beszerelve

4. A Beállítások főképernyőre való visszatéréshez nyomja meg 
a VISSZA nyilat .

Előbeállított megcélzott kiszórási sebességek megadása
1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a BEÁLLÍTÁSOK gombot .
2. Nyomja meg a  Feladat-paraméterek  gombot.
3. Válassza ki az 1. számú szórási sebességet .
4. Válasszon ki egy szórási sebességet , amely az 1. számhoz lesz 

hozzárendelve.
5. Ismételje meg a 3. és 4. lépést a 2. és 3. számú Szórási sebességekre.

10. ábra: Megcélzott kiszórási sebesség megadása 2





225
l/ha

50
l/ha

100
l/ha



Application 
rate no. 1

Application 
rate no. 2

Application 
rate no. 3
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3) A GÉP BEÁLLÍTÁSA

A Gép opciókészlet konfigurálja a gép beállításait. Az opciók 
a következők: Tartálytöltés, Működtetés, Eszköz paraméterek, 
Kalibrálások és Riasztások.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a BEÁLLÍTÁSOK gombot . 

2. Nyomja meg a  Gép  gombot.

3. Válasszon a következők közül:

►Tartálytöltés – a tartályban levő anyag aktuális és kívánt 
mennyisége, és az anyag sűrűsége (fajsúlya)

►Kezelés – megadja a szórási sebesség lépését, a sebességjel 
forrását, a szimulált és a minimum sebességet

►Eszköz paraméterek
◄Szakasz konfigurálása – a szórókereten levő fúvókák 

számának megadása, amely kijuttatáskor meghatározza 
a permetezési munkaszélességet

◄Fúvóka előbeállítása – akár öt (5) fúvóka opcióinak 
megadása, beleértve a fúvókák típusát, kapacitását, 
alacsony és magas nyomás határértékeit, referencia 
kibocsátási teljesítményét és referencia üzemi nyomását

◄Szabályozási paraméterek – beállítja a szelepkalibrálást 
és a fúvókák távolságát, és kiválasztja a szabályozási 
üzemmódot

►Kalibrálások – megadja az eszközsebesség-érzékelő, az 
átfolyásérzékelő, a permetlé nyomásérzékelő, a feltöltési 
áramlás érzékelő és a tartályszintet mérő érzékelő kézi/
automatikus beállításait

◄ Riasztások – a riasztások be- és kikapcsolásának beállítása, 
valamint a beavatkozási szintek meghatározása 

4. A Beállítások főképernyőre való visszatéréshez nyomja meg 
a VISSZA nyilat .

11. ábra: Gép

Kezelés
1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a BEÁLLÍTÁSOK gombot .

2. Nyomja meg a  Gép  gombot.

3. Nyomja meg:  Kezelés .

4. Nyomjon meg beállítási értéket a beállítások szükség 
szerinti megadásához:

◄Szórási sebesség lépés –  a vegyszer-kijuttatás aktív szórási 
sebességének százalékos növelési/csökkentési ugrása

◄Sebességjel forrása –  kiválasztja, hogy a gép sebessége 
a CAN-busztól , egy eszköztől  vagy egy szimulált 
forrástól  származó bemenet alapján legyen-e 
meghatározva

◄Szimulált sebesség – a Szimulált sebesség forrásnál 
használandó sebességet adja meg

◄Minimum sebesség – azt a legkisebb haladási sebességet 
adja meg, amelyen a rendszernek automatikusan ki kell 
kapcsolnia a főszelepet

5. A Gép főképernyőre való visszatéréshez nyomja meg 
a VISSZA nyilat .

12. ábra: Kezelés

13. ábra: Szórási sebesség lépés a Kezelői képernyőn

0%
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Eszköz paraméterek
1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a BEÁLLÍTÁSOK gombot .

2. Nyomja meg a  Gép  gombot.

3. Nyomja meg az  Eszköz paraméterek  gombot.

4. Válasszon a következők közül:

►Szakasz konfigurálás – a szórókereten levő fúvókák 
számának megadása, amely kijuttatáskor meghatározza 
a permetezési szélességet

►Fúvóka előbeállítása – itt akár öt (5) fúvóka-opciókészlet 
megadására nyílik lehetőség, a fúvókák típusának, 
kapacitásának, alacsony és magas nyomás határértékeinek, 
referencia kibocsátási teljesítményének és referencia üzemi 
nyomásának beállításával

►Szabályozási paraméterek – itt a szelepkalibráláshoz, 
a fúvókák osztástávolságához és a szabályozási módhoz 
adhatók meg beállítások

5. A Gép főképernyőre való visszatéréshez nyomja meg 
a VISSZA nyilat .

14. ábra: Eszköz paraméterek

Szakasz-konfigurálás
A szakasz-konfigurálás meghatározza a szórókereten levő fúvókák 
számát, amely kijuttatáskor meghatározza a permetezési szélességet.
1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a BEÁLLÍTÁSOK gombot .
2. Nyomja meg a  Gép  gombot.
3. Nyomja meg az  Eszköz paraméterek  gombot.
4. Nyomja meg a  Szakasz-konfigurálás  gombot.
5. Nyomjon meg beállítási értéket a beállítások szükség szerinti 

megadásához:
◄Szakasz száma – az aktuális szakasz száma, amelyen 

a változtatások végrehajtásra kerülhetnek. A szakaszok a gép 
menetiránya szerint balról jobbra vannak számozva

◄Fúvókák száma – megadja a fúvókák számát a jelenleg 
kiválasztott számú szakaszban

◄Szakasz másolása – a jelenlegi számú szakaszszám 
alapján a szórókeret összes szakaszára beállítja ugyanazt 
a fúvókaszámot

◄Szakasz szélessége – a jelenlegi szakasz szélességét mutatja
6. Az Eszköz paraméterek főképernyőre való visszatéréshez nyomja 

meg a VISSZA nyilat .

Fúvókák számának megadása
1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a BEÁLLÍTÁSOK gombot .
2. Nyomja meg a  Gép  gombot.
3. Nyomja meg az  Eszköz paraméterek  gombot.
4. Nyomja meg a  Szakasz-konfigurálás  gombot.
5. Válassza ki a szakasz számát .
6. Állítsa be a fúvókák számát  a kiválasztott szakaszszámhoz.
7. Ismételje meg az 5. és 6. lépéseket a további rendelkezésre 

álló szakaszszámoknál.
8. OPCIONÁLISAN: Amennyiben minden szakasz azonos számú 

fúvókával rendelkezik, nyomja meg a  Másolás   gombot a 
jelenlegi fúvókaszám összes szakaszra történő beállításához.

15. ábra: Fúvókák számának megadása







Fúvóka előbeállítása
A fúvóka előbeállítás akár öt (5) fúvóka-opciókészletet is megad, 
a fúvókák típusának, kapacitásának, alacsony és magas nyomás 
határértékeinek, referencia kibocsátási teljesítményének és 
referencia üzemi nyomásának megadásával.
MEGJEGYZÉS: Az 1. és a 2. képernyőn a beállítások az aktuálisan 

kiválasztott számú fúvóka-előbeállításhoz tartoznak.
1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a BEÁLLÍTÁSOK gombot .
2. Nyomja meg a  Gép  gombot.
3. Nyomja meg az  Eszköz paraméterek  gombot.
4. Nyomja meg a  Fúvóka előbeállítás  gombot.
5. Nyomjon meg beállítási értéket a beállítások szükség szerinti 

megadásához:
◄Fúvóka előbeállítás (szám)
◄Fúvóka típusa
◄Fúvóka kapacitása
◄Gyári beállítások

◄Alacsony nyomás határérték
◄Magas nyomás határérték
◄Referencia kibocsátási 

teljesítmény
◄Referencia üzemi nyomás

6. Az Eszköz paraméterek főképernyőre való visszatéréshez nyomja 
meg a VISSZA nyilat .
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Fúvóka előbeállítások megadása
1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a BEÁLLÍTÁSOK gombot .

2. Nyomja meg a  Gép  gombot.

3. Nyomja meg az  Eszköz paraméterek  gombot.

4. Nyomja meg a  Fúvóka előbeállítás  gombot.

5. Válassza ki az 1. számú fúvóka előbeállítást .

6. Válasszon fúvóka típust .

7. Válasszon fúvóka kapacitást .

8. Ismételje meg az 5.,6. és 7. lépést a 2.–5. számú fúvóka 
előbeállításokhoz.

9. OPCIONÁLISAN: Nyomja meg a KÖVETKEZŐ OLDAL nyilat 
  az alacsony nyomás határérték, magas nyomás 

határérték, a referencia átfolyás és a referencianyomás 
megadásához. Ezek a beállítások mind az aktuális számú fúvóka-
előbeállításhoz tartoznak.

16. ábra: Fúvóka előbeállítások megadása









Kalibrálások
A szenzorkalibrálásokra vonatkozó részletes utasításokat lásd a 
jelen útmutató Érzékelők kalibrálása c. fejezetében.
1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a BEÁLLÍTÁSOK gombot .
2. Nyomja meg a  Gép  gombot.
3. Nyomja meg a  Kalibrálások  gombot.
4. Válasszon a következők közül:

►Eszköz sebességérzékelő – a kerékimpulzusokat számolja 
egy megadott távolságon

►Átfolyásmérő – az átfolyásmérőn keresztül folyó közeg-
literenkénti impulzusokat számolja

►Permetlé nyomásérzékelő – maximális nyomási határértékre 
és nyomáshiányra vonatkozó kalibrálást ad a permetlé 
nyomásérzékelő számára
◄Minden opciónál a következő sorrendben kell kalibrálni: 
 Nincs nyomás 
 Maximális nyomás

►Feltöltési áramlás érzékelő – megadja a feltöltési áramlás 
érzékelőn keresztül folyó közeg-literenkénti impulzusokat

►Tartályszintet mérő érzékelő – megadja a tartály üres, 
minimum és maximum szintjeit, és kalibrálja a tartályformát
◄Minden opciónál a következő sorrendben kell kalibrálni: 
 Üres tartály 
 A tartály minimális szintje 
 A tartály maximális szintje 
 Tartály alakja

5. A Gép főképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a VISSZA 
nyilat .

17. ábra: Kalibrálások – tartályszint érzékelő és feltöltési áramlás 
érzékelő
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4. SZ. ÚJ FELADAT ELINDÍTÁSA VAGY FELADAT FOLYTATÁSA

Az Adatok opció a különböző rendszerszámlálókról nyújt 
áttekintést, beleértve a feladatszámlálókat, az 
idényszámlálókat és az összegző számlálókat. Az Adatok 

választható képernyőiről PDF vagy CSV jelentések is exportálhatók.

6. A Kezdőképernyőn nyomja meg az ADATOK gombot 
7. Válasszon a következők közül:

►Feladatok – megjeleníti, törli a feladat adatokat, és 
jelentést készít róluk

►Idény – megjeleníti és törli az idény adatokat
►Összegzések – megjeleníti az összes számláló adatait
►CSV – egy CSV jelentést állít össze a számlálókról az összes 

feladathoz idény és konzol szerinti összegzésben, majd 
elmenti a jelentéseket egy USB-meghajtóra

18. ábra: Adatkezelési opciók

Feladatok
A legfeljebb tíz (10) feladatból egy választható ki a feladat 
információk megtekintésére. A Kezelői képernyőn kijelzett/aktív 
aktuális feladat PDF jelentés formájában exportálható.

A feladat információ a következőket tartalmazza:
◄A megjelenített adatokhoz tartozó feladatszám
◄Aktuális dátum
◄Kezelt terület
◄Az alkalmazott vegyszer mennyisége
◄A megtett távolság
◄Eltelt idő

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg az ADATOK gombot .
2. Nyomja meg a  Feladatok  gombot.
3. Nyomja meg a  Feladat száma  gombot, ha egy másik feladat 

adatait kívánja megtekinteni. 
◄Írjon be bármilyen számot egy másik feladat megjelenítéséhez

4. Az Adatok főképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a 
VISSZA nyilat .

19. ábra: Feladat adatai

Feladat adatai jelentés
A PDF gomb hatására az aktív feladat információiról exportálható 
PDF jelentés készül.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg az ADATOK gombot .
2. Nyomja meg a  Feladatok  gombot.
3. Válassza ki a feladatot, amelyről jelentést kíván előállítani.
4. Helyezzen egy USB-meghajtót a konzolba, és várjon, amíg 

a PDF gomb PDF  aktívvá nem válik.
5. Nyomja meg a PDF gombot PDF .
6. Az Adatok főképernyőre való visszatéréshez nyomja meg 

a VISSZA nyilat .
MEGJEGYZÉS: A PDF ikon PDF  nem választható ki (ki van 

szürkítve) mindaddig, amíg nincs megfelelően 
csatlakoztatott USB meghajtó.

20. ábra: Feladat adatai
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ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA

Eszköz sebességérzékelő
A sebességérzékelő a kerékimpulzusokat számolja egy megadott 
távolságon. Az érték beállítása kézzel vagy automatikus kalibrálással 
történhet. 

►Kalibrálási szám – 
◄Az automatikus kalibrálás meghatározza a 100 

méter megtett út alatt keletkező impulzusok számát, 
és a megfelelő mértékegységekre konvertálja 
a kalibrálási számot.

◄Kézi kalibrálás esetén a kalibrálási számot 100 
méterenkénti impulzusokban adja meg

►Automatikus kalibrálás – az automatikus kalibrálási funkció 
segítségével állapítja meg az impulzusokat.

21. ábra: Eszköz sebességérzékelő

Eszköz sebességérzékelő automatikus kalibrálása
1. Nyomja meg a  Kalibrálás  gombot az automatikus érzékelő-

kalibrálás elindításához. 

2. Tegyen meg 100 méter távolságot.

3. Nyomja meg a  Kész  gombot, amikor befejezte.

A kalibrálás megszakításához nyomja meg a  Mégse  gombot, 
a VISSZA nyilat  vagy a Kezdőképernyő gombot .

A leszámolt kerékimpulzusok megjelennek az automatikus 
kalibrálás során.

Átfolyásérzékelő
Az átfolyásmérő az impulzusokat literenként számolja. Az érték 
beállítása kézzel vagy automatikus kalibrálással történhet.

►Kalibrációs szám – adja meg a leszámolt impulzusok 
számát, miközben 1 liter vizet enged át az átfolyásmérőn. 
Használja az Automatikus kalibrálást az impulzusszám 
automatikus kiszámításához. A kézi kalibrálás a felhasználó 
által megadott értékek alapján határozza meg a kalibrálást és 
a határértékeket. 

►Alacsony áramlási határérték – adja meg az átfolyásérzékelők 
alacsony határértékét.

►Magas áramlási határérték – adja meg az átfolyásérzékelők 
magas határértékét.

►Automatikus kalibrálás – meghatározza a kalibrálást és 
a határértékeket, ha az átfolyásérzékelőn a literenkénti 
impulzusok száma nem ismert, vagy ha meg kell győződni 
arról, hogy az érték helyes.

►Impulzusszám – megjeleníti az impulzusok számát 
a kalibrálás közben. Legalább 10 impulzus szükséges egy 
kalibrálás elvégzéséhez.

►Összegyűjtött mennyiség – adja meg az átfolyásérzékelőn 
a kalibrálás alatt átfolyt mennyiséget. A beírás után egy új 
kalibrálási érték kerül kiszámításra az átfolyásérzékelőhöz. 

►Főkapcsoló állapota / Mégse – megjeleníti, hogy a Főkapcsoló 
ki  vagy be  van-e kapcsolva. 

 Nyomja meg a  Mégse  gombot a kalibrálás megszakításához 
és az Átfolyásérzékelő képernyőhöz való visszatéréshez.

22. ábra: Átfolyásérzékelő
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Átfolyásérzékelő automatikus kalibrálása
1. Nyomja meg a  Kalibrálás    gombot az automatikus kalibrálás 

módra váltáshoz.

2. Készüljön fel az átfolyásérzékelőn keresztülfolyó ‘közeg’ 
összegyűjtésére (legalább 100 liter).

3. Győződjön meg arról, hogy a vezérlő kézi módban van, és az 
áramlás nincs leszabályozva.

4. Kapcsolja be a Főkapcsolót  az áramlás és a kalibrálás 
elindításához.

◄A leszámolt impulzusok megjelennek az automatikus 
kalibrálás alatt

5. Miután minimum 100 liter szétszórásra került, kapcsolja ki 
a Főkapcsolót  a kalibrálás leállításához.

6. Nyomja meg az Összegyűjtött mennyiség értéke  gombot. 

7. Adja meg az átfolyásérzékelőn a kalibrálás alatt átfolyt pontos 
mennyiséget.

A beírás után egy új kalibrálási érték kerül kiszámításra az 
átfolyásérzékelőhöz.

A kalibrálás megszakításához nyomja meg a  Mégse  gombot, 
a VISSZA nyilat  vagy a Kezdőképernyő gombot .

23. ábra: Automatikus kalibrálás









Permetlé nyomásérzékelő
A permetlé nyomásérzékelő beállítások megadják a maximális 
nyomási határértékre és nyomáshiányra vonatkozó kalibrálást 
a permetlé nyomásérzékelő számára.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a BEÁLLÍTÁSOK gombot .

2. Nyomja meg a  Gép  gombot.

3. Nyomja meg a  Kalibrálások  gombot.

4. Nyomja meg a  Permetlé nyomásérzékelő  gombot.

5. Minden opciónál a következő sorrendben kell kalibrálni:

 Nincs nyomás
 Maximális nyomás

6. A Kalibrálások képernyőre való visszatéréshez nyomja meg 
a VISSZA nyilat .

24. ábra: Permetlé nyomásérzékelő

 

 Nincs nyomás
Permetlé nyomásérzékelő->Nincs nyomás opció megadja 
a kalibrálást, amikor NINCS nyomás a permetlé nyomásérzékelőn.

1. Távolítson el minden nyomást a rendszerből.

2. Nyomja meg a  Kalibrálás  gombot egy új kalibrálási érték 
feljegyzéséhez és a kalibrálás befejezéséhez.

MEGJEGYZÉS: Kézi kalibrálás nem lehetséges.

25. ábra: Permetlé nyomásérzékelő->Nincs nyomás
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 Maximális nyomás
A permetlé nyomásérzékelő->Maximális nyomás opció beállítja 
a maximálisan megengedett nyomási határértéket a permetlé 
nyomásérzékelőhöz. Az automatikus kalibrálási folyamat az ajánlott 
maximális nyomási szinten és egy kipróbált referencia nyomási 
szinten alapul.

►Maximális nyomás – adja meg a maximálisan megengedett 
nyomási határértéket a permetlé nyomásérzékelőhöz. 
Használja az Automatikus kalibrálást a maximális nyomás 
automatikus kiszámításához. 

►Referencianyomás – adja meg a permetlé nyomásérzékelő 
tényleges értékének kalibrálásához referenciaként használt 
nyomás értékét. A referencianyomás csak akkor változtatható, 
ha a rendszer nincs kalibrációs módban. 

►Automatikus kalibrálás – ha a maximális nyomás nem 
ismert, vagy meg kell győződni az érték helyességéről, 
az automatikus kalibrálás elvégzi a kalibrálást. 

►Teljes kalibrálás – alkalmazzon állandó referencianyomást az 
érzékelőn. Nyomja meg a „Kész” gombot, amikor befejezte.

►Főkapcsoló állapota / Nyomásbeállítás – 
 Megmutatja, hogy a Főkapcsoló ki  vagy be  

van-e kapcsolva. 
 Nyomja meg a FEL/LE nyilakat   a nyomás 

növeléséhez/csökkentéséhez a referencianyomás eléréséig 
és megtartásáig.

►Minimum/maximum nyomás sáv – a nyomás változását 
mutatja minimumról maximumra. 

26. ábra: Permetlé nyomásérzékelő->Maximális nyomás

Maximális nyomás automatikus kalibrálás
FONTOS: A főszelep megnyitása előtt győződjön meg róla, hogy az 

összes szakaszszelep nyitva van-e, mert ellenkező esetben 
a nyomás károsíthatja a rendszert.

1. Nyomja meg a Referencianyomás érték gombot . 

2. Adja meg a permetlé nyomásérzékelő tényleges értékének 
kalibrálásához referenciaként használt nyomás értékét.

3. Nyomja meg a    Kalibrálás   gombot az érzékelő automatikus 
kalibrálásának elindításához.

4. Kapcsolja be a Főkapcsolót .

5. Nyomja meg a FEL/LE nyilakat     a nyomás 
növeléséhez/csökkentéséhez a referencianyomás eléréséig 
és megtartásáig.

6. Alkalmazzon állandó referencianyomást az érzékelőn.

7. Nyomja meg a   Kész   gombot, amikor befejezte.

8. Kapcsolja ki a főkapcsolót  a kalibrálás leállításához.

A kalibrálás megszakításához nyomja meg a VISSZA nyilat , 
vagy a Kezdőképernyő gombot .

27. ábra: Automatikus maximális nyomás
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Maximális nyomás kézi kalibrálás
1. Nyomja meg a Maximális nyomás érték  gombot.

2. Adja meg a maximálisan megengedett nyomási határértéket 
a permetlé nyomásérzékelőhöz.

28. ábra: Kézi maximális nyomás



Feltöltési áramlás érzékelő
A feltöltési áramlás érzékelő megadja az impulzusokat literenként. 
A feltöltési áramlás értéke kézi vagy automatikus kalibrálással 
határozható meg.

►Kalibrációs szám – adja meg a leszámolt impulzusok 
számát, miközben egy (1) liter vizet enged át a feltöltési 
áramlás érzékelőn. Használja az Automatikus kalibrálást az 
impulzusszám automatikus kiszámításához. A kézi kalibrálás 
a felhasználó által megadott értékek alapján határozza meg 
a kalibrálást és a határértékeket. 

►Automatikus kalibrálás – meghatározza a kalibrálást 
és a határértékeket, ha a feltöltési áramlási érzékelőn 
a literenkénti impulzusok száma nem ismert, vagy ha meg 
kell győződni arról, hogy az érték helyes.

►Impulzusszám – a számított impulzusszám az automatikus 
kalibrálás közben.

►Összegyűjtött mennyiség – adja meg az összegyűjtött 
mennyiséget. 

►Automatikus kalibrálás kész – az automatikus kalibrálás 
befejezéséhez nyomja meg a „Kész” gombot, miután az 
összegyűjtött mennyiség megadásra került.

29. ábra: Feltöltési áramlás érzékelő

Feltöltési áramlás érzékelő automatikus kalibrálása
1. Nyomja meg a  Kalibrálás  gombot  az automatikus kalibrálási 

módba lépéshez.

2. Készüljön fel a feltöltési áramlás érzékelőn keresztülfolyó ‘közeg’ 
összegyűjtésére (legalább 100  liter).

3. Kapcsolja be a Főkapcsolót  az áramlás elindításához.

4. Nyomja meg a KALIBRÁLÁS INDÍTÁSA gombot  .

◄A leszámolt impulzusok megjelennek az automatikus 
kalibrálás alatt

5. Miután a kívánt mennyiség kiszórásra került, nyomja meg 
a KALIBRÁLÁS LEÁLLÍTÁSA gombot  .

6. Kapcsolja ki a Főkapcsolót .

7. Nyomja meg az Összegyűjtött mennyiség értéke  gombot. 

8. Adja meg a feltöltési áramlás érzékelőn a kalibrálás alatt átfolyt 
pontos mennyiséget.

9. Nyomja meg a  Kész   gombot az automatikus kalibrálás 
befejezéséhez.

A kalibrálás megszakításához nyomja meg a VISSZA nyilat , 
vagy a Kezdőképernyő gombot .
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30. ábra: Feltöltési áramlás érzékelő automatikus kalibrálása















Tartályszintet mérő érzékelő
A tartályszintet mérő érzékelő megadja a tartály üres, minimum 
és maximum szintjeit és kalibrálja a tartályformát. Lehetőség 
van a tartályszintet mérő érzékelő kalibrálási beállításainak 
exportálására egy USB-meghajtóra, és ismételt betöltésére későbbi 
felhasználás során.

MEGJEGYZÉS: Kézi kalibrálás egyetlen tartályszintet mérő 
érzékelő kalibrálásánál sem lehetséges.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a BEÁLLÍTÁSOK gombot .

2. Nyomja meg a  Gép  gombot.

3. Nyomja meg a  Kalibrálások  gombot.

4. Nyomja meg a  Tartályszintet mérő érzékelő  gombot.

5. Minden opciónál a következő sorrendben kell kalibrálni:

 Üres tartály
 A tartály minimális szintje
 A tartály maximális szintje
 Tartály alakja

6. A Kalibrálások képernyőre való visszatéréshez nyomja meg 
a VISSZA nyilat .

31. ábra: Tartályszintet mérő érzékelő

 

 

 Üres tartály– Automatikus kalibrálás
Az üres tartály meghatározza az üres tartály értékét.

FONTOS: A tartálynak teljesen üresnek kell lennie. 

32. ábra: Üres tartály

Nincs víz a tartályban

Szivattyú

1. Nyomja meg a  Kalibrálás  gombot egy új kalibrálási érték 
feljegyzéséhez és a kalibrálás befejezéséhez.

◄Az alacsony-magas grafikonnak üresnek kell lennie
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33. ábra: Tartályszint érzékelő – Üres tartály

 Minimális tartályszint – Automatikus kalibrálás
A minimális tartályszint a tartályérzékelő minimális vízszintjét 
határozza meg.

34. ábra: A tartály minimális szintje

Az érzékelő teljesen víz alatt van 
(tipikusan 5-15 l)

Szivattyú

FONTOS: Győződjön meg róla, hogy a tartály a képernyőn kijelzett 
tartalommal van-e feltöltve. A megjelenített mennyiséget 
a Beállítások->OEM->Tartály beállítása-Minimális tartály 
tartalom határozza meg.

1. Nyomja meg a  Kalibrálás  gombot egy új kalibrálási érték 
feljegyzéséhez és a kalibrálás befejezéséhez.

◄Az alacsony-magas grafikonnak körülbelül 5%-os telítettséget 
kell mutatnia

35. ábra: Tartályszint érzékelő – Minimális tartályszint

 Maximális tartályszint – Automatikus kalibrálás
A maximális tartályszint a tartályérzékelő maximális vízszintjét 
határozza meg.

36. ábra: A tartály maximális szintje

A tartály maximális szintre 
van feltöltve

Szivattyú

FONTOS: Győződjön meg róla, hogy a tartály a képernyőn kijelzett 
tartalommal van-e feltöltve. A megjelenített mennyiséget 
a Beállítások->OEM->Tartály beállítása->Maximális 
tartálytartalom határozza meg.

1. Nyomja meg a  Kalibrálás  gombot egy új kalibrálási érték 
feljegyzéséhez és a kalibrálás befejezéséhez.

◄Az alacsony-magas grafikonnak 100%-os telítettséget 
kell mutatnia

37. ábra: Tartályszint érzékelő – Maximális tartályszint

 Tartályforma – Automatikus kalibrálás
A tartályforma megadja a tartály formáját.

38. ábra: Tartályforma kalibrálás

SZIVATTYÚZZA ki a vizet azonos sebességgel a tartály 30-60 
percen belül történő kiürítéséhez

1. Billentse át a Főkapcsolót a kalibrálás megkezdéséhez.
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◄A tartályszintet mérő érzékelő grafikonja magasról alacsonyra 

vált a kalibrálás során
◄Amikor a Kalibrálási folyamat grafikonja eléri a 100%-ot, 

a kalibrálás új kalibrálási értéket fog bejegyezni, és befejezi 
a kalibrálási folyamatot.

A kalibrálási folyamat szüneteltetéséhez billentse át a Főkapcsolót.

A kalibrálás megszakításához nyomja meg a VISSZA nyilat , 
vagy a Kezdőképernyő gombot .

39. ábra: Tartályszintet mérő érzékelő – tartályforma

Import/export
Lehetőség van a tartályszint érzékelő kalibrálási beállításainak 
exportálására egy USB-meghajtóra és ismételt betöltésére későbbi 
felhasználás során.

MEGJEGYZÉS: Az import/export gombok    mindaddig 
 nem érhetők el és szürkén jelenek meg, amíg egy 
 USB meghajtó nincs megfelelően csatlakoztatva.

A kalibrálási beállítások importálásához:
1. Helyezze be az USB-meghajtót.

2. Nyomja meg az IMPORTÁLÁS gombot .

A kalibrálási beállítások exportálásához:
1. Helyezze be az USB-meghajtót.

2. Nyomja meg az EXPORTÁLÁS gombot .

MEGJEGYZÉS: Egyszerre csak egy (1) tartálykalibrálási beállítások 
 fájlt lehet menteni az USB-meghajtóra. Ha már van 
 egy létező fájl, az felülírásra kerül.

40. ábra: Tartályszint érzékelő – Importálás/exportálás



18 www.teejet.com

Radion 8140 permetezésvezérlő automatika
KEZELŐI KÉPERNYŐ

INFORMÁCIÓS SÁV
Az információs sáv felhasználó által kiválasztott információt és 
szórási sebesség információt jelenít meg.
41. ábra: Információs sáv
Választható információ Választható információ

Szórási sebesség

Választható információ
A választható információ felhasználó által kiválasztott információkat 
jeleníti meg.
1. Nyomja meg vagy a bal vagy a jobb Választható információ részt.
2. Válasszon ki egyet (1) a hat (6) rendelkezésre álló megjelenítendő 

opció közül minden oldalhoz (az opciók a használt berendezéstől 
függnek).

►Kijuttatott mennyiség – megjeleníti a jelenlegi feladatszám 
esetében a kijuttatott mennyiséget

►Áramlási sebesség – megjeleníti a jelenlegi áramlási sebességet
►Áramlási nyomás – megjeleníti a jelenlegi áramlási nyomást
►Sebesség – megjeleníti a jármű sebességét
►Kezelt terület – megjeleníti a kezelt területet a kiválasztott 

feladatszámhoz
►Feladatszám – megjeleníti az aktuális feladatszámot

42. ábra: Választható információ

43. ábra: Választható információ opciók

3450
l

0.2
l/min

20.0
bar

50
ha

5
Job No.

9.0
km/h

Átfolyási sebesség

Feladat száma

Kijuttatott mennyiség

Kezelt terület

Áramlási nyomás
Sebesség

Feladatszám kiválasztása
A legfeljebb tíz (10) feladatból egy választható ki a feladat 
információk megtekintésére. 

1. A Kezelői képernyőn nyomja meg az OPCIÓK lapot .

2. Nyomja meg a KEZDŐKÉPERNYŐ gombot .

3. A Kezdőképernyőn nyomja meg az ADATOK gombot .

4. Nyomja meg a  Feladatok  gombot.

5. Nyomja meg a  Feladatszám  gombot az aktuális feladatszám 
kiválasztásához. 

6. Nyomja meg a KEZDŐKÉPERNYŐ gombot .

7. A Kezdőképernyőn nyomja meg a KEZELÉS gombot  .

44. ábra: Feladatszám kiválasztása

0%

Man
reg

5%

5%
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Szórási sebesség
A szórási sebesség a következőket jeleníti meg vagy teszi 
hozzáférhetővé:

►Szórási sebesség – amikor a szórás aktív, megjeleníti 
a tényleges szórási sebességet

►Megcélzott szórási sebesség – amikor a szórás inaktív, 
megjeleníti a kijuttatandó vegyszer kívánt célsebességét.
◄Automatikus szabályozási mód – Megcélzott kiszórási 

sebesség szimbólum aktív 
 Használja a Gyorsan/lépésben százalékos növelés/

csökkentés  
gombokat 5% / 5%  a megcélzott kiszórási sebesség 
beállításához

◄Kézi szabályozási mód – a kézi szabályozás szimbólum 
aktív marad 

►Előre beállított megcélzott kiszórási sebességek opciós menü 
– megadja a kijuttatandó vegyszer megcélzott sebességét a 
kiválasztott számhoz. Ezek a beállítások ugyanazok lesznek 
minden aktív feladatnál. A tartomány 0 és 6554 liter/hektár 
között van.

Megcélzott kiszórási sebesség kiválasztása
1. Nyomja meg a Szórási sebesség részt.

2. Válasszon ki egy (1) előre beállított szórási sebességet a három 
(3) közül.

45. ábra: Megcélzott kiszórási sebesség kiválasztása

140
l/ha

225
l/ha

180
l/ha

Előbeállított megcélzott kiszórási sebesség 
változtatása
A kiválasztott célsebességet vagy a Kezelői képernyőn, vagy 
a Beállítások->Feladat-paraméterek menüben lehet megváltoztatni.

Kezelés
1. Nyomja meg a Szórási sebesség részt.

2. Válassza ki a változtatandó megcélzott kiszórási sebességet.

3. Nyomja meg a BILLENTYŰZET gombot .

4. Válasszon ki egy szórási sebességet.

MEGJEGYZÉS:  Az értéknek 0 és 6554 liter/hektár között kell lennie.

46. ábra: Szórási sebesség szám 

140
l/ha

225
l/ha

180
l/ha

140
l/ha

225
l/ha

180
l/ha

Application rate (l/ha)

1 2 3

165

Clear

4 5 6 <--

7 8 9

0 . +/-

140
l/ha

225
l/ha

165
l/ha
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Beállítások
1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a BEÁLLÍTÁSOK gombot .
2. Nyomja meg a  Feladat-paraméterek  gombot.
3. Válassza ki az 1. számú szórási sebességet .
4. Válasszon ki egy szórási sebességet , amely az 1. számhoz 

lesz hozzárendelve.
5. Ismételje meg a 3. és 4. lépést a 2. és 3. számú Szórási 

sebességekre.
47. ábra: Megcélzott kiszórási sebesség megadása 2

225
l/ha

50
l/ha

100
l/ha







Célsebesség százalékos növekedése/csökkenése
A célsebesség ugrásszerű/lépésenkénti százalékos növekedése/
csökkenése gombok növelik/csökkentik a kiszórás célsebességét 
a megadott százalékkal, amely a Beállítások->Gép->Működtetés 
beállítási képernyőn a Szórási sebesség lépés alatt állítható be.

48. ábra: Célsebesség ugrás/lépés százalék

Növelés/csökkentés százalék
1. A Kezelői képernyőn nyomja meg az OPCIÓK lapot  a Kezelői 

menü megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg a Gyorsan/lépésben százalékos növelés/csökkentés  

gombokat 5% / 5%  a szórási sebesség beállításához.

3. Nyomja meg a Menü bezárása gombot .

Visszatérés az előre beállított célsebességhez
1. A Kezelői képernyőn nyomja meg az OPCIÓK lapot  a Kezelői 

menü megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg:  0%  a visszatéréshez az előre beállított 

célsebességhez.

3. Nyomja meg a Menü bezárása gombot .

49. ábra: Szórási sebesség lépése

0%

Man
reg

5%

5%

Szórási sebesség lépés változtatása
A szórási sebesség lépés az aktív szórási sebesség növelési/
csökkentési ugrásának azon százaléka, amelyen a vegyszer 
kijuttatásra kerül. A tartomány 1 és 20% között van.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a BEÁLLÍTÁSOK gombot .

2. Nyomja meg a  Gép  gombot.

3. Nyomja meg:  Kezelés .

4. Nyomja meg a Szórási sebesség lépés érték  gombot.

5. Válasszon ki egy szórási sebesség lépést.

6. A Gép főképernyőre való visszatéréshez nyomja meg 
a VISSZA nyilat .

50. ábra: Kezelés
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FÚVÓKA KIVÁLASZTÁSA

A fúvókákat előre be kell állítani annak érdekében, hogy kiválaszthatók legyenek jelenlegi fúvókának. A fúvóka-előbeállításokkal legfeljebb 
öt (5) fúvóka beállítása menthető el, illetve hívható elő gyorsan.

Az aktuális fúvóka kiválasztása
1. A Kezelői képernyőn nyomja meg az AKTUÁLIS FÚVÓKA  

gombot a Fúvóka előbeállítás menü megjelenítéséhez.
2. Válasszon egy fúvókatípust az öt (5) fúvóka előbeállítás közül. 
MEGJEGYZÉS: Az aktuális fúvóka kiválasztható  

a Beállítások->Feladatparaméterek képernyőn is.

51. ábra: Fúvókatípus a Kezelői képernyőn

XR110025

XR11001

TT11004

XR110015 XR8001

Fúvókák előbeállítása
A fúvóka előbeállítás akár öt (5) fúvóka-opciókészletet is megad, 
a fúvókák típusának, kapacitásának, alacsony és magas nyomás 
határértékeinek, referencia kibocsátási teljesítményének és 
referencia üzemi nyomásának megadásával. További információkért 
lásd a Beállítások-> Gép->Eszközparaméterek->Fúvóka 
előbeállítás beállítást.
1. A Kezdőképernyőn  nyomja meg a BEÁLLÍTÁSOK gombot .
2. Nyomja meg a  Gép  gombot.
3. Nyomja meg az  Eszköz paraméterek  gombot.
4. Nyomja meg a  Fúvóka előbeállítás  gombot.
5. Válassza ki az 1. számú fúvóka előbeállítást .
6. Válasszon fúvóka típust .
7. Válasszon fúvóka kapacitást .
8. Ismételje meg az 5.,6. és 7. lépést a 2.–5. számú fúvóka 

előbeállításokhoz.
9. OPCIONÁLISAN: Nyomja meg a KÖVETKEZŐ OLDAL nyilat  
 az alacsony nyomás határérték, magas nyomás határérték, 
a referencia átfolyás és a referencianyomás megadásához. Ezek 
a beállítások mind az aktuális számú fúvóka-előbeállításhoz 
tartoznak.

52. ábra: Fúvóka előbeállítások megadása
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TARTÁLY

A tartály megjeleníti vagy hozzáférhető teszi a következőket:

►Tényleges tartalom– megjeleníti a tényleges tartalom mennyiségét 
a tartályban. A kézi beállítás közvetlenül a gyártó által a gépbe 
szerelt berendezésre (OEM) vonatkozik. A mennyiség nem 
állítható be kézzel, ha egy tartályérzékelő aktív.

◄ Tartálytöltés – a tartályban levő permetlé aktuális és kívánt 
mennyisége, valamint a permetlé sűrűsége (fajsúlya). 
A megjelenített opciók közvetlenül a gyártó által a gépbe 
szerelt berendezésre (OEM) vonatkoznak. Különböző opciók 
állnak rendelkezésre attól függően, hogy egy tartályérzékelő 
vagy feltöltési áramlás érzékelő aktív-e. Lásd a Beállítások-
>Gép->Töltés funkciót további információért.

1. Nyomja meg a TARTÁLY 100  gombot.

2. Nyomjon meg beállítási értéket a beállítások szükség szerinti 
megadásához:

◄Tényleges tartalom (nem érhető el, ha a tartályérzékelő aktív)
◄Teli tartály (nem érhető el, ha a tartályérzékelő vagy a feltöltési 

áramlás érzékelő aktív)
◄Sűrűség típusa
◄Sűrűségi faktor (ha a sűrűség típusa műtrágya)
◄Kívánt tartalom (Ha a tartályérzékelő vagy a Feltöltési áramlás 

érzékelő aktív)
◄Automatikus feltöltés (ha a tartályérzékelő vagy a feltöltési 

áramlás érzékelő aktív)
3. Nyomja meg a VISSZA nyilat  a Kezelői képernyőre való 

visszatéréshez .

53. ábra: Tartálytöltés

RIASZTÁSI FIGYELMEZTETÉS

Ha aktív riasztás áll fenn, egy Riasztási figyelmeztetés ikon jelenik 
meg a Tartály mellett. A riasztási üzenetkódok listájáért lásd a 
C függelék – Riasztási konfigurációk pontot.

1. Nyomja meg a RIASZTÁSI FIGYELMEZTETÉS ikont  az 
összes aktív riasztás listájának megjelenítéséhez.

54. ábra: Aktív riasztási figyelmeztetés lista

Riasztások beállítása
1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a BEÁLLÍTÁSOK gombot .

2. Nyomja meg a  Gép  gombot.

3. Nyomja meg a  Riasztások  gombot.

4. Nyomjon meg beállítási értéket a beállítások szükség szerinti 
megadásához:

◄Minimális tartálytartalom
◄Áramlás/nyomás keresztellenőrzés (a riasztás csak akkor 

aktív, ha mind az átfolyásérzékelő, mind a permetlé 
nyomásérzékelő aktív)

◄Szakasz kimenet alacsony
5. A Gép főképernyőre való visszatéréshez nyomja meg 

a VISSZA nyilat . 

55. ábra: Riasztások
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NYOMÁSMÉRŐ

A nyomásmérő az aktuális nyomástartományt mutatja az ajánlott 
nyomástartományhoz képest A nyomásérzékelő opciók arra 
szolgálnak, hogy a felhasználó megadja az érzékelő gyártója által 
megadott maximális nyomás beállítást, illetve magas és alacsony 
nyomásriasztásokat állítson be.

56. ábra: Nyomásmérő példa

Sebesség

Nyomás

Aktuális üzemi nyomás

Ajánlott nyomástartomány

Aktuális cseppméret

Ajánlott nyomástartomány
Megjeleníti az ajánlott nyomástartományt a kiválasztott fúvókához. 
A nyomástartomány a kiválasztott fúvókától, a megcélzott kiszórási 
sebességtől (beleértve a százalékos ugrás/lépés növelést/
csökkentést) és a munkasebességtől függően változik.

FONTOS! Mindig nézzen utána az ajánlott nyomástartománynak, mivel 
ennek elmulasztása egyenetlen szórási mintákat okozhat.

Aktuális üzemi nyomás
Megjeleníti az aktuális üzemi nyomást.

MEGJEGYZÉS: Ez a nyomástartomány nem haladhatja meg az 
ajánlott tartományt.

FONTOS! Mindig nézzen utána az ajánlott fúvókanyomásnak, amikor 
a fúvókanyomást beállítja.

Aktuális cseppméret
Egy adott fúvóka különböző cseppméret besorolású 
cseppeket hozhat létre különböző nyomásokon. Az ajánlott 
nyomástartományban a megjelenített színek közvetlen kapcsolatban 
vannak az aktuális cseppméretekkel. A cseppméret nyolc (8) 
besorolási kategória egyikeként (1) jelenik meg.

1. táblázat: Cseppmérettáblázat

Kategória Szim-
bólum Színkód

Különösen finom XF Lila
Nagyon finom VF Piros
Finom F Narancsszínű
Közepes M Sárga
Durva C Zöld
Nagyon durva VC Kék
Különösen durva XC Fehér
Ultradurva UC Fekete

MEGJEGYZÉS: A cseppméret osztályozása a közzétételkor hatályos 
ISO 25358 szabványnak felel meg.

 A besorolások változhatnak.
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FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁS MEGJEGYZÉSEK
Beállítások->Feladatparaméterek

Leírás Felhasználói beállítás

Megcélzott kiszórási sebességek
1. sz.
2. sz.
3. sz.

MEGJEGYZÉS: Lépjen a Beállítások->Feladatparaméterek-> 
Szórási sebesség menüpontra; vagy lépjen 
a Beállítások->Gép->Eszköz paraméterek-> 
Fúvóka előbeállítás menüpontra.

Beállítások-> Gép-> Töltés
Leírás Felhasználói beállítás

Sűrűség típusa
Sűrűségi faktor (műtrágya)

MEGJEGYZÉS: Lépjen a Működtetés->Töltés (1) és (2) 
menüpontra (a Tartály ikonon keresztül) vagy lépjen 
a Beállítások->Gép->Töltés (1) és (2) menüpontra.

Beállítások->Gép->Kezelő
Leírás Felhasználói beállítás

Szórási sebesség lépése
Sebességforrás
Szimulált sebesség
Minimális sebesség

MEGJEGYZÉS: Lépjen a Beállítások->Gép->Működtetés menüpontra.

Beállítások->Gép->Eszköz paraméterek
Szakasz-konfigurálás

Leírás Felhasználói beállítás

Fúvókák száma, 1. szakasz  
Fúvókák száma, 2. szakasz
Fúvókák száma, 3. szakasz
Fúvókák száma, 4. szakasz
Fúvókák száma, 5. szakasz
Fúvókák száma, 6. szakasz
Fúvókák száma, 7. szakasz
Fúvókák száma, 8. szakasz
Fúvókák száma, 9. szakasz
Fúvókák száma, 10. szakasz
Fúvókák száma, 11. szakasz
Fúvókák száma, 12. szakasz
Fúvókák száma, 13. szakasz

MEGJEGYZÉS: Lépjen a Beállítások->Gép->Eszköz paraméterek-> 
Szakasz konfiguráció menüpontra.

 Az elérhető szakaszok száma a konzol 
modelltől függ.

Fúvóka előbeállításai 
Fúvóka előbeállítás, 1. sz. Felhasználói beállítás

Fúvóka típusa
Fúvóka kapacitása
Alacsony nyomás határérték
Magas nyomás határérték
Referencia átfolyás
Referencianyomás

Fúvóka előbeállítás, 2. sz. Felhasználói beállítás
Fúvóka típusa
Fúvóka kapacitása
Alacsony nyomás határérték
Magas nyomás határérték
Referencia átfolyás
Referencianyomás

Fúvóka előbeállítás, 3. sz. Felhasználói beállítás
Fúvóka típusa
Fúvóka kapacitása
Alacsony nyomás határérték
Magas nyomás határérték
Referencia átfolyás
Referencianyomás

Fúvóka előbeállítás, 4. sz. Felhasználói beállítás
Fúvóka típusa
Fúvóka kapacitása
Alacsony nyomás határérték
Magas nyomás határérték
Referencia átfolyás
Referencianyomás

Fúvóka előbeállítás, 5. sz. Felhasználói beállítás
Fúvóka típusa
Fúvóka kapacitása
Alacsony nyomás határérték
Magas nyomás határérték
Referencia átfolyás
Referencianyomás

MEGJEGYZÉS: Lépjen a Beállítások->Gép->Eszközparaméterek-> 
Fúvóka előbeállítás menüpontra a fúvóka elő 
beállítások megadásához.

Szabályozási paraméterek
Leírás Felhasználói beállítás

Durva szelepkalibrálás
Finom szelepkalibrálás
Fúvókák osztástávolsága
Szabályozási mód

MEGJEGYZÉS: Lépjen a Beállítások->Gép->Eszközparaméterek-> 
Szabályozási paraméterek menüpontra.
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Beállítások->Gép->Kalibrálások
Eszköz sebességérzékelő

Leírás Felhasználói beállítás
Kalibrációs szám

MEGJEGYZÉS:  Lépjen a Beállítások->Gép->Kalibrálások-> 
Eszköz sebességérzékelő menüpontra. Az OEM 
érzékelő beállításoktól függően néhány opció 
esetleg nem érhető el.

Átfolyásérzékelő
Leírás Felhasználói beállítás

Kalibrációs szám
Alacsony áramlás határérték
Magas áramlás határérték

MEGJEGYZÉS:  Lépjen a Beállítások->Gép->Kalibrálások-> 
Átfolyásérzékelő menüpontra. Az OEM érzékelő 
beállításoktól függően néhány opció esetleg nem 
érhető el.

Permetlé nyomásérzékelő – maximális nyomás opció
Leírás Felhasználói beállítás

Maximális nyomás
Referencianyomás

MEGJEGYZÉS:  Lépjen a Beállítások->Gép->Kalibrálások-> 
Permetlé nyomásérzékelő->Nyomásérzékelő 
maximális nyomás menüpontra. Az OEM érzékelő 
beállításoktól függően néhány opció esetleg nem 
érhető el.

Feltöltési áramlás érzékelő
Leírás Felhasználói beállítás

Kalibrációs szám

MEGJEGYZÉS:  Lépjen a Beállítások->Gép->Kalibrálások-> 
Feltöltési áramlás érzékelő menüpontra. Az OEM 
érzékelő beállításoktól függően néhány opció 
esetleg nem érhető el.

Tartályszintet mérő érzékelő
MEGJEGYZÉS:  Kézi kalibrálás egyetlen tartályszintet mérő érzékelő 

kalibrálásánál sem lehetséges.

Beállítások->Gép->Riasztások
Leírás Felhasználói beállítás

Minimális tartálytartalom
Áramlás/nyomás keresztellenőrzés
Szakasz kimenet alacsony

MEGJEGYZÉS:  Lépjen a Beállítások->Gép->Riasztások 
menüpontra.
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RIASZTÁSI KONFIGURÁCIÓK

Kód Üzenet / feltétel Lehetséges megoldás Konzol útvonal

1 Nincsenek áramlási impulzusok
Ellenőrizze az átfolyásérzékelőt a tesztmenüben. Ellenőrizze 
az áramlással kapcsolatos komponenseket és programozási 
lépéseket.

Beállítások->Diagnosztika->Bemenetek tesztelése 
(1)-> Átfolyásérzékelő

2 Alacsony permetlé nyomás
Ellenőrizze az átfolyásérzékelőt a tesztmenüben. Ellenőrizze 
az áramlással kapcsolatos komponenseket és programozási 
lépéseket.

Beállítások->Gép->Eszköz paraméterek-> Fúvóka 
előbeállítás (2) vagy Beállítások->Gép-> Kalibrálások 
vagy Beállítások->Diagnosztika->Bemenetek 
tesztelése (2)->Permetlé nyomásérzékelő

4 Kalibrálási hiba
Ellenőrizze az eszközzel kapcsolatos komponenseket és 
programozási lépéseket, vagy hajtson végre egy kalibrálási 
hiba regisztrációt.

Beállítások->Gép->Kalibrálások- érzékelők ellenőrzése

5 Sűrűség nem egyezik a vízével  
(1 kg/l)

Válassza a vizet a tartálytartalomnál, vagy változtassa meg 
a műtrágya sűrűségi számot. Ellenőrizze a tartalommal 
kapcsolatos komponenseket és a programozási lépéseket.

Működtetés->Töltés (1) vagy Beállítások->Gép-> 
Töltés (1) 

6 Minimális sebesség alatt Növelje a sebességet. Ellenőrizze a sebességgel kapcsolatos 
komponenseket és a programozási lépéseket.

Beállítások->Gép->Működtetés vagy Beállítások-> 
Gép->Kalibrálások->Eszköz sebességérzékelő

7 Nyomás alapú
Ellenőrizze az eszközzel kapcsolatos komponenseket és a 
programozási lépéseket, vagy hajtson végre egy nyomáshiba 
regisztrációt.

Beállítások->Diagnosztika->Bemenetek 
tesztelése vagy Beállítások-> Gép-
>Eszközparaméterek>Fúvóka-előbeállítás (2)

8 Az áramlás alacsony
Növelje a sebességet. Ellenőrizze vagy tisztítsa meg 
a fúvókákat. Ellenőrizze az áramlással kapcsolatos 
komponenseket és programozási lépéseket.

Beállítások->Diagnosztika->Bemenetek 
tesztelése vagy Beállítások-> Gép-
>Eszközparaméterek>Fúvóka-előbeállítás (2)

9 A tartály majdnem üres Töltse újra a tartályt. Ellenőrizze a tartalommal kapcsolatos 
komponenseket és programozási lépéseket.

Műveletek->Tartály->Töltés (1) vagy Beállítások-> 
Gép-> töltés (1) és (2) vagy Beállítások->  
Gép-> Riasztások-> Minimális tartálytartalom

10 Célsebesség elérése nem 
lehetséges

Válasszon egy új célsebességet. Használjon nagyobb 
fúvókákat. Ellenőrizze a sebességekkel kapcsolatos 
komponenseket és programozási lépéseket.

Működtetés->Célsebességek vagy Beállítások-
>Feladatparaméterek

11 Az aktuális sebesség túl magas
Válasszon egy alacsonyabb célsebességet. Ellenőrizze a 
sebességekkel kapcsolatos komponenseket és programozási 
lépéseket.

Működtetés->Célsebességek vagy Beállítások-
>Feladatparaméterek

12 Minimális szabályozási nyomás Ellenőrizze a nyomással kapcsolatos komponenseket és 
programozási lépéseket.

Beállítások->Gép->Eszközparaméterek-> 
Szabályozási paraméterek

13 Maximális szabályozási nyomás Ellenőrizze a nyomással kapcsolatos komponenseket és 
programozási lépéseket.

Beállítások->Gép->Eszközparaméterek-> 
Szabályozási paraméterek

14 Nyomás túl alacsony Ellenőrizze a nyomással kapcsolatos komponenseket és 
programozási lépéseket.

Beállítások->Gép->Eszköz paraméterek-> 
Fúvóka előbeállítása (2)

15 Nyomás túl magas Ellenőrizze a nyomással kapcsolatos komponenseket és 
programozási lépéseket.

Beállítások->Gép->Eszközparaméterek-> Fúvóka-
előbeállítás (2)

16 Nyomás/áramlás ellenőrzés Ellenőrizze az áramlással kapcsolatos komponenseket és 
programozási lépéseket.

Beállítások->Diagnosztika->Bemenetek tesztelése 
vagy Beállítások-> Gép->Kalibrálások

19 Permetlé nyomás túl alacsony
Ellenőrizze az áramlásmérőt a tesztmenüben. Ellenőrizze 
a nyomással kapcsolatos komponenseket és programozási 
lépéseket.

Beállítások->Gép->Eszköz paraméterek-> 
Fúvóka előbeállítás (2) vagy Beállítások->Gép-> 
Kalibrálások vagy Beállítások->Diagnosztika-
>Bemenetek tesztelése (2)->Permetlé 
nyomásérzékelő

20 Permetlé nyomás túl magas
Ellenőrizze az áramlásmérőt a tesztmenüben. Ellenőrizze 
a nyomással kapcsolatos komponenseket és programozási 
lépéseket.

Beállítások->Gép->Eszköz paraméterek-> 
Fúvóka előbeállítás (2) vagy Beállítások->Gép-> 
Kalibrálások

21 Nincs sebességjel Ellenőrizze a sebességgel kapcsolatos komponenseket és a 
programozási lépéseket.

Beállítások->Gép->Kalibrálások-
>Sebességérzékelő

31 Munka nem lehetséges

34 Mentési hiba Helyezze be vagy állítsa vissza az USB-meghajtót, ha USB-
egységre végez mentést.

36 CAN sebesség hiányzik
Ellenőrizze a GNSS forrás tápellátását/műholdas vételét. Ha 
nincs GNSS forrás, módosítsa a sebességforrást. Ellenőrizze 
a sebességgel kapcsolatos komponenseket és a programozási 
lépéseket.

Beállítások->Gép->Működtetés->Sebességforrás

45 A BoomPilot egység nem válaszol Ellenőrizze a BoomPilot tápellátását. Ellenőrizze a BoomPliot 
egységet a teszt menüben. Beállítások->Diagnosztika->BoomPilot tesztelése

46 BoomPilot egység kézi módban
A jelenlegi működési mód különbözik a normál működéstől. 
Ha ez nem kívánt állapot, változtassa a módot automatikusra 
a teszt menüben.

Beállítások->Diagnosztika->BoomPilot tesztelése

47 Nem minden szakasz van 
bekapcsolva

A jelenlegi működési mód különbözik a normál működéstől. Ha 
ez nem a kívánt állapot, ellenőrizze, hogy a szakaszkapcsolók 
fel vannak-e billentve (BE). Ellenőrizze a szakaszokat a teszt 
menükben. Konfigurálja a szakaszokat. Ellenőrizze a tápellátással 
kapcsolatos komponenseket és programozási lépéseket.

Beállítások->Diagnosztika->Kimenetek tesztelése 
(2) vagy Beállítások-> Diagnosztika->Bemenetek 
tesztelése (3)->Szakaszkapcsolók vagy Beállítások 
->Gép->Eszközparaméterek->Szakasz-
konfigurálás

49 Szakasz kimeneti hiba Ellenőrizze a szakaszokkal kapcsolatos komponenseket és 
programozási lépéseket. Beállítások->Diagnosztika->Kimenetek tesztelése (2)

50 Főkapcsoló kimeneti hiba
Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló fel van-e billentve (BE). 
Ellenőrizze a főkapcsolóval kapcsolatos komponenseket és 
programozási lépéseket.

Beállítások->Diagnosztika->Bemenetek tesztelése 
(3)->Főkapcsoló

51 Töltőszelep kimeneti hiba
Ellenőrizze a töltőszelepet a teszt menükben. Ellenőrizze a 
töltőszeleppel kapcsolatos komponenseket és programozási 
lépéseket.

Beállítások->Diagnosztika->Kimenetek tesztelése 
(2)->Töltőszelep

52 Alacsony tápfeszültség Ellenőrizze a tápfeszültséget a Diagnosztika menüben. Beállítások->Diagnosztika->Tápfeszültség
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Radion 8140 permetezésvezérlő automatika
EGYSÉG SPECIFIKÁCIÓK

Méretek Radion 8140, 5 szakaszos 228,6 x 158,0 x 61,6 mm
Radion 8140, 7 szakaszos 228,6 x 158,0 x 61,6 mm
Radion 8140, 9 szakaszos 254,0 x 158,0 x 61,6 mm

Tömeg Radion 8140, 5 szakaszos 1,3 kg
Radion 8140, 7 szakaszos 1,3 kg
Radion 8140, 9 szakaszos 1,9 kg

Csatlakozó Tápellátás/CAN 8-tűs Conxall
Sebesség/állapot 8-tűs Conxall 
Fő 28 tűs
Soros 9 tűs

Környezeti jellemzők Tárolás -10 és +70 °C között
Működés 0 és +50 °C között
Páratartalom 90%, kondenzáció nélkül

Kijelző Radion 8140 320 x 240 felbontású, 14,5 cm-es
Bemenet/kimenet USB 2.0
Teljesítményigény < 9 wattos, 12 voltos egyenáram
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Szerzői jogok
© 2020 TeeJet Technologies. Minden jog fenntartva. A jelen 
dokumentum vagy annak egyes részei, illetve a benne leírt 
számítógépes programok nem közölhetők, nem másolhatók, 
nem fénymásolhatók, nem fordíthatók, nem kivonatolhatók 
semmilyen formában és semmiféle célból, elektronikusan 
vagy más géppel olvasható módon nem tehetők közzé, nem 
rögzíthetők és nem használhatók fel a TeeJet Technologies 
cég előzetes írásos engedélye nélkül.

Védjegyek
Amennyiben másképpen nincs jelölve, minden más márka 
vagy márkanév az illető cégek bejegyzett védjegye vagy 
törvényileg védett márkaneve.

A felelősség korlátozása
A TEEJET TECHNOLOGIES CÉG EZT AZ ANYAGOT 
„MEGTEKINTETT ÁLLAPOTBAN”, MINDENFÉLE 
LEÍRT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA 
NÉLKÜL ADJA KÖZRE. A VÁLLALAT NEM VÁLLAL 
SZERZŐI VAGY SZABADALMI FELELŐSSÉGET. A 
TEEJET TECHNOLOGIES CÉG SOHA NEM TEHETŐ 
FELELŐSSÉ SEMMIFÉLE ÜZLETI VESZTESÉGÉRT, 
PROFIT KIMARADÁSÉRT, A HASZNÁLATBÓL VAGY 
AZ ADATVESZTÉSBŐL ADÓDÓ VESZTESÉGÉRT, AZ 
ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁÉRT ÉS SEMMIFÉLE 
KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES BALESETI VAGY 
KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT MÉG AKKOR SEM, HA 
A TEEJET TECHNOLOGIES ENNEK FELMERÜLÉSI 
LEHETŐSÉGÉRE A SZOFTVERBEN VAGY ANNAK 
LEÍRÁSÁBAN UTAL.
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1) HELYI TERÜLETI BEÁLLÍTÁSOK MEGADÁSA 

2) FELADAT PARAMÉTEREINEK BEÁLLÍTÁSA 

3) A GÉP BEÁLLÍTÁSA 
1) Kezelés
2) Eszköz paraméterek
3) kalibrálások

4.  SZ. ÚJ FELADAT ELINDÍTÁSA VAGY FELADAT 
FOLYTATÁSA 


