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FieldPilot® Pro e UniPilot® Pro
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Consulte o manual de instalação do equipamento específico do seu veículo para obter os requisitos completos de instalação antes de operar 
o sistema FieldPilot Pro ou o sistema UniPilot Pro.

Não existem peças reparáveis no interior do sistema FieldPilot Pro ou sistema UniPilot Pro. Não abra a unidade. A abertura da unidade anulará 
a garantia.

Guarde este Manual do Usuário em um lugar seguro para referência futura.

Conformidade com a política de suporte de vida e uso em segurança crítica
Os produtos não são autorizados para uso em aplicações críticas de segurança ou de suporte de vida. O uso em tais aplicações é feito a critério 
exclusivo do cliente. O fabricante não garante o uso de seus dispositivos em tais aplicações.

Sobre este manual
Embora todos os esforços tenham sido feitos para garantir a precisão do conteúdo deste manual, o fabricante não pode aceitar responsabilidade 
por qualquer erro ou omissão. Este manual é baseado no software do sistema FieldPilot Pro ou do sistema UniPilot Pro versão 3.2.32197. 
Em caso de diferenças entre o manual e o produto, use as informações do produto.

Números do produto e de série
Registre os números do produto e de série do seu sistema FieldPilot Pro ou sistema UniPilot Pro no espaço abaixo:

Número do produto (PN):      

Número de série (SN):      

O número do produto e os números de série estão localizados no lado direito da unidade. Tenha esses números à mão quando entrar em 
contato com o suporte técnico.

Suporte técnico
Entre em contato com o seu revendedor para obter suporte técnico.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL

NOTA: Leia e siga TODAS as instruções neste manual cuidadosamente antes de instalar ou operar o sistema FieldPilot Pro ou o sistema 
UniPilot Pro.

NOTA: Observe cuidadosamente as informações de segurança na seção Informações de segurança deste manual e as mensagens 
de segurança adicionais fornecidas neste manual e em qualquer outro manual suplementar fornecido.

O fabricante se isenta de qualquer responsabilidade por danos ou ferimentos resultantes da falha em seguir as instruções, avisos e advertências 
apresentadas aqui.

Por favor observe especialmente os seguintes avisos:

1. Não existe NENHUM sistema para evitar obstáculos incluído com o produto do fabricante. O proprietário deve sempre ter um humano 
presente no assento do operador do veículo quando o sistema FieldPilot Pro ou o sistema UniPilot Pro estiver em uso para evitar quaisquer 
obstáculos, incluindo pessoas, animais, árvores, postes de energia, valas, edifícios, etc. e assumir o controle do veículo para evitá-los 
manualmente se necessário.

2. O sistema FieldPilot Pro ou o sistema UniPilot Pro NÃO controla a velocidade do veículo. O operador deve sempre ajustar a velocidade do veículo 
manualmente de modo que este seja operado a uma velocidade segura que não cause o tombamento ou a perda de controle do veículo.

3. O sistema FieldPilot Pro ou o sistema UniPilot Pro assumirá o controle do sistema de direção do veículo quando o sistema FieldPilot Pro ou 
o sistema UniPilot Pro for ativado durante testes, calibração, ajuste e operações de piloto automático. Os eixos de direção, esteiras, ponto 
de articulação, ou rodas do veículo podem mover-se imprevisivelmente quando ativados. Antes de dar partida no veículo e/ou de ativar o 
sistema FieldPilot Pro ou o sistema UniPilot Pro, verifique se todas as pessoas e obstáculos estão afastados do veículo para evitar morte, 
ferimentos ou danos à propriedade.

4. NÃO é permitido o uso do sistema FieldPilot Pro ou do sistema UniPilot Pro enquanto o veículo estiver em vias públicas ou em áreas 
públicas. Verifique se o sistema está DESLIGADO antes de dirigir em estradas ou em áreas públicas.
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FieldPilot® Pro e UniPilot® Pro
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Alertas de aviso
O instalador e o fabricante do sistema FieldPilot Pro ou sistema UniPilot Pro se isentam de qualquer responsabilidade por danos 
ou prejuízos físicos causados pelo descumprimento dos requisitos de segurança a seguir:

• Como operador do veículo, você é responsável pela sua operação segura.

• O sistema FieldPilot Pro ou o sistema UniPilot Pro não foi projetado para substituir o operador do veículo.

NOTA: Antes de operar o sistema FieldPilot Pro ou o sistema UniPilot Pro, verifique se todos os parafusos, fixadores, porcas e conexões 
de cabeamento estão apertados e se todos os cabos e mangueiras foram fixados para evitar que sejam danificados. Verifique se 
não existem vazamentos de óleo no circuito de direção.

AVIS O! Para compreender os perigos potenciais associados à operação de um veículo equipado com o sistema FieldPilot Pro ou o sistema 
UniPilot Pro, leia a documentação fornecida antes de instalar ou operar o sistema FieldPilot Pro ou o sistema UniPilot Pro em um veículo.

AVIS O! Para evitar morte ou lesão acidental por atropelamento pelo veículo, nunca deixe o assento do operador com o sistema FieldPilot Pro 
ou o sistema UniPilot Pro engatado.

AVIS O! Para evitar a morte ou lesão acidental por atropelamento pelo veículo, verifique se não há pessoas ou obstáculos na área ao redor 
do veículo antes da inicialização, calibração, ajuste ou uso do sistema FieldPilot Pro ou do sistema UniPilot Pro.

AVIS O! Para evitar o engate acidental do sistema FieldPilot Pro ou do sistema UniPilot Pro e a perda de controle do veículo, desligue o sistema 
FieldPilot Pro ou o sistema UniPilot Pro durante a condução em estradas. Nunca dirija em estradas ou em áreas públicas com o sistema 
FieldPilot Pro ou sistema UniPilot Pro ligado.

AVIS O! Verifique se você está em uma posição estável na plataforma ou nas escadas do veículo quando estiver instalando ou removendo o 
conjunto da antena no alto da cabine para não sofrer uma queda. Se o veículo não fornecer uma plataforma segura, use uma escada para 
acessar com segurança o teto do veículo.

AVIS O! Para evitar riscos de choque elétrico, remova as antenas do veículo antes de dirigir sob estruturas baixas ou linhas de energia 
elétrica baixas.

AVIS O! Perigo de fluidos com alta pressão – se a instalação exigir trabalho no sistema hidráulico do veículo, leia e compreenda as seções de 
hidráulica do manual do operador do fabricante do veículo antes de iniciar a instalação. Use proteção para mãos e os olhos ao executar a 
manutenção do sistema hidráulico. Alivie a pressão do sistema hidráulico antes de fazer serviços no sistema hidráulico.

AVIS O! Se o veículo possuir um sensor de ângulo de roda como parte da instalação, desligue sempre o veículo ao trabalhar próximo ao sensor 
de ângulo de roda durante a instalação, verificação e ajuste do sensor de ângulo de roda e dos comprimentos das hastes. O mecanismo de 
direção pode mover-se repentinamente e causar ferimentos graves ou morte.

Alertas de cuidado
O instalador e o fabricante do sistema FieldPilot Pro ou do sistema UniPilot Pro se isentam de qualquer responsabilidade por lesões 
ou danos físicos causados pelo descumprimento dos requisitos de segurança a seguir:

CUIDADO! O sistema FieldPilot Pro ou o sistema UniPilot Pro não detecta obstáculos no caminho do veículo. O operador do veículo precisa 
observar o caminho que está sendo utilizado e assumir a direção manualmente se for necessário evitar um obstáculo.

CUIDADO! O sistema FieldPilot Pro ou o sistema UniPilot Pro não controla a velocidade do veículo. O operador precisa ajustar manualmente 
a velocidade do veículo para mantê-lo em segurança sob controle.

CUIDADO! O sistema FieldPilot Pro ou o sistema UniPilot Pro deve ser DESLIGADO quando instalar ou remover o sistema FieldPilot Pro ou 
o sistema UniPilot Pro, ou qualquer outro componente conectado ao sistema FieldPilot Pro ou sistema UniPilot Pro.
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FieldPilot® Pro e UniPilot® Pro
CAPÍTULO 1 – VISÃO GERAL DO SISTEMA
O sistema FieldPilot Pro ou sistema UniPilot Pro é um controlador eletrônico de alta precisão que fornece a capacidade de piloto automático 
para o veículo. O sistema FieldPilot Pro ou o sistema UniPilot Pro recebe informações de orientação dos sistemas Aeros ou Matrix Pro GS e 
envia comandos de direção para o veículo. Este manual do usuário fornece informações sobre como definir, configurar e gerenciar as várias 
configurações no sistema FieldPilot Pro ou no sistema UniPilot Pro e como navegar através dos menus do software.

O sistema FieldPilot Pro ou sistema UniPilot Pro é compatível com um sistema Aeros ou Matrix Pro GS. Para obter mais informações sobre 
como configurar funções para fazendas, campos, trabalhos, padrões de orientação e outras funções relacionadas ao Aeros ou ao Matrix Pro GS, 
consulte o manual do usuário do Aeros ou o manual do usuário do Matrix Pro GS.

O sistema FieldPilot Pro ou o sistema UniPilot Pro pode ser instalado facilmente na maioria das marcas e modelos de veículos agrícolas. 
Este capítulo fornece informações básicas sobre como os componentes do sistema FieldPilot Pro ou do sistema UniPilot Pro são organizados e 
instalados. Consulte o Manual de instalação do veículo que vem com o kit de instalação do veículo para obter mais detalhes sobre a instalação 
completa do sistema FieldPilot Pro ou do sistema UniPilot Pro.

Características
O sistema FieldPilot Pro ou o sistema UniPilot Pro é projetado para ser compatível com várias marcas e modelos de veículos disponíveis no 
mercado agrícola atual. O sistema FieldPilot Pro ou o sistema UniPilot Pro pode ser instalado na maioria das plataformas agrícolas, incluindo 
tratores articulados, combinados, MFWDs e tratores de eixo dianteiro padrão, flutuadores, pulverizadores, colheitadeiras, tratores de esteira e 
outros da maioria dos fabricantes, incluindo AGCO, Ag-Chem, Case, Challenger, Fendt, John Deere, New Holland, Massey Ferguson e muitos 
outros. A mesma interface do operador pode ser usada em todos os veículos, independentemente do fabricante ou modelo, tornando mais fácil 
para os motoristas se familiarizar com os controles, mesmo se o sistema estiver instalado em vários tipos de veículos.

Os recursos do FieldPilot Pro ou UniPilot Pro incluem:
• Piloto automático de precisão para veículos agrícolas
• Suporte para a maioria dos tipos de controladores de veículo: mecânicos, hidráulicos, steer-by-wire, e direção de fábrica
• Suporte para vários receptores GNSS que fornecem mensagens NMEA
• Saída de mensagens de posição NMEA de tombamento lateral, inclinação para frente e posição de compensação lateral da antena 

do GNSS para dispositivos adicionais.
• Alto nível de precisão com repetibilidade a nível de cm (inferior a polegada) com receptores GNSS RTK compatíveis
• Sensores inerciais de alta precisão com 9 eixos fornecem compensação de terreno melhorada e alta precisão
• Suporte para Ethernet com fio ou conexão Wi-Fi sem fio para solução de problemas e assistência técnica

Kit do FieldPilot Pro ou kit do UniPilot Pro
Os componentes principais do FieldPilot Pro ou do kit UniPilot Pro estão listados abaixo. 

Tabela 1: Kit FieldPilot Pro

Núm. Peça Descrição
78-08098 
78-08095 SCM Pro (módulo de controle de direção)

45-10172 Cabeamento principal do SCM Pro

98-05341 Manual do usuário do FieldPilot Pro/UniPilot Pro

SCM Pro (módulo de controle de direção)
  

Cabeamento principal do SCM Pro

Tabela 2: Kit UniPilot Pro

Núm. Peça Descrição
78-08097 SCM Pro (módulo de controle de direção)

45-10172 Cabeamento principal do SCM Pro

91-05023 Dispositivo de direção elétrica, UniPilot Pro

91-05024 Kit de chave, UniPilot Pro

65-05246 Kit de suporte antirrotação do UniPilot Pro

65-05250 Montagem de pino antirrotação do UniPilot Pro

98-05341 Manual do usuário do FieldPilot Pro/UniPilot Pro

98-05342 Guia de instalação do UniPilot Pro
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FieldPilot® Pro e UniPilot® Pro
Dispositivo SCM Pro
Esta seção descreve o dispositivo SCM Pro.

Figura 1: Vistas superior e inferior do SCM Pro
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Tabela 1: Descrição do dispositivo SCM Pro

Item Descrição
1 Conector do cabeamento principal do SCM Pro
2 Conector específico de cabeamento do veículo
3 Etiqueta de orientação da unidade
4 Painel de indicadores LED
5 Etiqueta de número do produto e número de série (na lateral)
6 Abas de Montagem
7 Placas do dissipador de calor

NOTA: Para a operação adequada, as placas do dissipador de calor do SCM Pro (módulo de Controle de direção) devem ser firmemente 
fixadas a uma placa de metal. A placa de montagem de metal precisa ser firmemente fixada ao veículo para evitar vibrações. Verifique se 
a unidade está fixada com os quatro parafusos de montagem antes de usar o FieldPilot Pro ou o UniPilot Pro. Mantenha os dispositivos 
magnéticos e eletromagnéticos afastados do sistema FieldPilot Pro ou do sistema UniPilot Pro. Montar o sistema FieldPilot Pro ou o 
sistema UniPilot Pro em áreas de alta vibração pode afetar de forma adversa o funcionamento do sistema. É altamente recomendável 
montar diretamente no chassis principal do veículo ou em um item diretamente conectado ao chassis principal.

Indicadores LED do SCM Pro
O SCM Pro é equipado com quatro LEDs de duas cores que podem ser usados para determinar o estado do sistema FieldPilot Pro ou do 
sistema UniPilot Pro, bem como fornecer algumas informações básicas para solução de problemas. Cada LED pode estar desligado, verde, 
âmbar ou piscando entre âmbar e verde ao mesmo tempo.

Figura 2: Painel de LEDs

Âmbar intermitente - falha no fornecimento 
de energia ou erro de inicialização do sistema

Verde contínuo – SCM Pro energizado
Desligado – SCM Pro sem energia

Âmbar intermitente ou contínuo – atualização 
de software em andamento

Verde intermitente – comunicação ativa do 
monitor (apenas para conexão com fio)

Desligado – sem comunicação com o monitor

Âmbar intermitente – recebendo dados NMEA 
GNSS de receptor ou monitor externo

Verde intermitente – comando de conversão 
à esquerda enviado para o dispositivo do 

controlador de direção

Âmbar intermitente – comunicação Wi-Fi ativa
Verde intermitente – comando de conversão à 

direita enviado para o dispositivo do controlador 
de direção
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FieldPilot® Pro e UniPilot® Pro
Conexões do FieldPilot Pro ou do UniPilot Pro
O sistema FieldPilot Pro ou sistema UniPilot Pro requer conexões a uma fonte de alimentação, display, receptor GNSS e um veículo. Além disso, 
ele pode ser conectado a dispositivos e acessórios opcionais. Existem várias maneiras pelas quais estes dispositivos podem ser conectados ao 
SCM Pro. Algumas conexões genéricas são descritas nas seções a seguir. Para obter mais informações sobre conexões, consulte os manuais 
de instalação que são fornecidos com os componentes.

Figura 3: Conexões do SCM Pro
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FieldPilot® Pro e UniPilot® Pro
Conexões do receptor GNSS
O sistema FieldPilot Pro ou o sistema UniPilot Pro exige a informação 
de posição de um receptor GNSS. O receptor GNSS que fornece 
mensagens NMEA pode estar integrado no console Aeros ou 
Matrix Pro GS ou pode ser um receptor externo conectado ao console 
Aeros ou Matrix Pro GS. O receptor GNSS não pode ser conectado 
diretamente ao SCM Pro.

Os requisitos de configuração do receptor GNSS são os seguintes:

• Taxa de transmissão mínima de 38400 bps; recomenda-se 115200

• Mensagens NMEA do GGA a 10 Hz

• Mensagens NMEA do VTG a 10 Hz

• Mensagens NMEA do ZDA a 1 Hz

• A resolução de dados de posição precisa ter um mínimo de 
6 casas decimais; recomenda-se 8 casas

• É altamente recomendado o uso de RTK, DGPS, OmniSTAR™, 
TerraStar ou outro modo de correção que melhore a qualidade 
da posição

Conexões do veículo
O sistema FieldPilot Pro ou o sistema UniPilot Pro requer uma 
conexão direta a um controlador de direção do veículo. Controladores 
de direção de veículos compatíveis incluem válvulas de direção 
hidráulica de complemento e unidades de acionamento mecânico. 
O sistema FieldPilot Pro ou o sistema UniPilot Pro também pode ser 
conectado diretamente à maioria dos sistemas de direção instalados 
na fábrica pelo fabricante do veículo (p. ex., Steer-By-Wire).

Muitos kits de instalação específicos do veículo estão disponíveis 
para instalação em cada fabricante e modelo individual. Mesmo se 
não houver um kit específico para o veículo disponível, um instalador 
corretamente treinado pode usar um kit de instalação personalizado 
para conectar o sistema FieldPilot Pro ou sistema UniPilot Pro ao 
veículo. Consulte as instruções de instalação específicas do veículo 
para obter detalhes adicionais sobre como o sistema FieldPilot Pro 
ou o sistema UniPilot Pro é conectado ao veículo.

Conexão da chave remota de engate/desengate
Para um melhor desempenho e funcionalidade aprimorada, o sistema 
FieldPilot Pro ou o sistema UniPilot Pro deve ser conectado a uma:

• Chave remota de engate/desengate – Permite que o operador 
engate e desengate facilmente o FieldPilot Pro ou UniPilot Pro 
usando uma chave remota ou pedal.

Orientação do SCM Pro
A montagem cuidadosa do SCM Pro é fundamental para a operação 
bem-sucedida do FieldPilot Pro ou UniPilot Pro. Leia todas as 
seguintes informações antes de montar o SCM Pro e configurá-lo 
no console TeeJet.

• Ao instalar um kit de veículo que especifica o local e orientação 
de montagem para o SCM Pro, é altamente recomendável que 
você siga fielmente as instruções e não altere os parâmetros 
de configuração padrão para o SCM Pro.

• Ao instalar um sistema com um kit de veículo genérico ou ao 
instalar o SCM Pro para um kit específico do veículo em uma 
localização alternativa, é muito mais fácil montar o SCM Pro 
de forma octogonal (a ângulos retos/90º) no veículo. O desvio 
máximo aceitável do ortogonal é de 2º. 

• O SCM Pro deve ser montado de forma segura em uma 
superfície que esteja firmemente fixada no veículo e que se mova 
em sincronia com a antena do GNSS.

• A base do SCM Pro incorpora duas tiras dissipadoras de calor. 
É altamente recomendável que essas tiras entrem em contato 
com uma superfície metálica para ajudar a dissipar o calor do 
SCM Pro.

• Durante a configuração do console TeeJet, em Configuração-> 
Direção automática-> Gerenciamento de veículos, a orientação 
do SCM Pro deve ser especificada com precisão em “Orientação 
do SCM Pro”. Consulte “Orientações ortogonais” no Apêndice 
para ver ilustrações de orientações.

• Se o SCM Pro não for montado de forma ortogonal, a “Orientação 
do SCM Pro” deve ser definida como “Não ortogonal”, e os 
ângulos de montagem medidos de maneira muito precisa e 
inseridos nas janelas de inserção de dados Ângulo X, Ângulo Y e 
Ângulo Z. Entre em contato com o suporte da Teejet Technologies 
para obter ajuda com a montagem não ortogonal do SCM Pro.
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FieldPilot® Pro e UniPilot® Pro
O GNSS É NECESSÁRIO

Ativação e movimento inicial
É preferível que o sistema não seja ligado até que a antena do GNSS 
tenha uma visão clara do céu e possa calcular a posição. 

O primeiro movimento do veículo depois de ligar o sistema deve ser 
sempre na direção para frente.

Se as recomendações acima não forem seguidas e a orientação do 
mapa na tela não estiver correta, dirija a máquina na direção para 
frente por ~150 metros a velocidades superiores às seguintes para 
permitir que o SCM Pro estabeleça a orientação correta do veículo:

Receptor GNSS Velocidade
RTK 1,6 km/h
GNSS e SBAS autônomos 3,6 km/h
PPP e RTK flutuante 5,4 km/h

Configuração do receptor GNSS
A opção GNSS é usada para configurar Tipo de GNSS, Porta de 
GNSS e PRN, bem como para visualizar informações de status do 
GNSS. Para obter instruções de configuração detalhadas, consulte 
o capítulo GNSS no manual do usuário do Aeros ou Matrix Pro GS.

1. Pressione a guia inferior CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA .
2. Pressione a guia lateral CONFIGURAÇÃO .
3. Pressione  Configuração do receptor GNSS .
4. Selecione entre:

►Tipo de GNSS – define a aceitação das transmissões de 
fonte de GNSS: GPS, GLONASS, SBAS (com ou sem DGPS 
solicitado)

►Porta de GNSS – define a porta de comunicação GNSS para 
Interna ou Externa

►Informações de status do GNSS – esta opção exibe as 
informações do status atual do GNSS

►Programa – este recurso deve ser usado apenas por técnicos 
de suporte da TeeJet

►PRN – seleciona o primeiro de dois PRNs de SBAS possíveis 
para fornecer dados de correção SBAS Para escolher a 
seleção automática do PRN, defina como  Automático .

►PRN alternado – quando um PRN não é automático, permite 
a seleção de um segundo PRN de SBAS para fornecer dados 
de correção

►Mostrar botão posição GNSS atualizada – estabelece se o 
botão posição GNSS atualizada estará disponível nas telas 
de orientação.

5. Pressione a seta PRÓXIMA PÁGINA  para configurar as 
opções de GNSS específicas selecionadas.

6. Selecione:
►GPS – dados da posição de ponto único não corrigida com 

base somente no GPS com um QI de GGA “1” são aceitos.
 NOTA: O GPS está sempre selecionado.

►GPS + GLONASS – dados da posição de ponto único não 
corrigida com base no GPS e GLONASS com um QI de 
GGA “1” são aceitos.

►GPS+SBAS – dados da posição de ponto único não corrigida 
ou posição SBAS corrigida são aceitos – QI de GGA “1” ou “2” 
(3, 4 ou 5 também são aceitos).

►GPS+GLONASS+SBAS – dados da posição de ponto 
único não corrigida ou posição SBAS corrigida são aceitos – 
QI de GGA “1” ou “2” (3, 4 ou 5 também são aceitos).

►GPS+GLONASS+SBAS+DGPS obrigatório – somente 
dados de GGA com valor de QI “2” ou superior são aceitos 
(3, 4 ou 5 também são aceitos).

 NOTA: Todas as funções de mapeamento, aplicativo 
e orientação baseadas no console são interrompidas 
se o valor de QI de GGA cair abaixo de “2” com essa 
configuração marcada. 

7. Para inicializar o receptor GNSS, saia desta tela. Essa ação leva 
cerca de um minuto, e o console não responderá até que a ação 
seja concluída.

Figura 4: GNSS
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FieldPilot® Pro e UniPilot® Pro
LIBERAR FIELDPILOT PRO/UNIPILOT PRO

Para ativar o FieldPilot Pro/UniPilot Pro, o recurso deve ser liberado. 

1. Pressione a guia lateral CONSOLE .
2. Pressione  Desbloqueio de recurso .
3. Pressione   FieldPilot Pro/UniPilot Pro .
4. Reinicie o console.
Figura 5: Liberar FieldPilot Pro/UniPilot Pro

Se o FieldPilot Pro ou UniPilot Pro não estiver mais instalado no 
sistema, siga os mesmos passos para bloquear o recurso. Isso evitará 
que o console procure o UniPilot Pro na inicialização e reduzirá o 
tempo de inicialização.

AVISO DE DECLARAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE PÚBLICA

Cada vez que o console for iniciado, o usuário será solicitado a 
aceitar ou recusar o Aviso de declaração de responsabilidade pública. 
Se o aviso de declaração de responsabilidade pública for rejeitado, 
as opções FieldPilot Pro ou UniPilot Pro não estarão disponíveis. 
Como operador deste veículo, VOCÊ É RESPONSÁVEL PELA SUA 
OPERAÇÃO SEGURA!

Ao pressionar o botão Aceitar, você certifica que tem conhecimento 
de como operar o sistema de piloto automático/assistido e aceita total 
responsabilidade pela sua operação segura.

Figura 6: Aviso de declaração de responsabilidade pública
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CAPÍTULO 2 - OPERAÇÃO DO MENU CONFIGURAÇÃO
O menu de configuração permite criar e gerenciar perfis de veículo, realizar calibrações do sistema, ajustar o comportamento de direção e editar 
as configurações do sistema. Se forem necessárias alterações para mover o sistema para um perfil de veículo diferente, o operador precisará 
gerenciar essas opções no menu de configuração.

Acessando o menu de configuração do FieldPilot Pro ou UniPilot Pro
O sistema FieldPilot Pro ou o sistema UniPilot Pro adiciona o controle de direção automática do veículo para complementar os recursos 
do Aeros ou Matrix Pro GS. 

Para acessar essas telas de configuração específicas do sistema 
FieldPilot Pro ou do sistema UniPilot Pro:

1. Pressione a guia lateral CONFIGURAÇÃO .
2. Pressione  Direção automática .
3. Selecione entre:

►Gerenciamento de veículos – permite que o operador 
selecione, edite, copie ou exclua perfis de veículos, bem como 
• Realizar uma calibração de veículo e sensor no veículo atual 

• Realizar apenas a calibração de inclinação. Esta opção está 
disponível somente após o veículo ativo ter concluído a 
calibração inicial.

• Fazer ajustes de resposta da direção, aquisição de linha, 
agressividade de direção, erro em relação à guia, resposta 
a marcha a ré e agressividade do motor (para o UniPilot Pro).

►Selecionar os valores de QI – permite ao usuário configurar os 
requisitos mínimos de qualidade de posição do GNSS (nível de 
precisão) para permitir que o FieldPilot Pro ou UniPilot Pro seja 
ativado e permaneça engatado

►DOP máxima – DOP (diluição da precisão) máxima define o 
valor máximo da qualidade geral de uma posição de GNSS 
baseado na geometria por satélite que é usada para calculá-lo.

 Um valor de 1 a 2 é excelente, 2-5 é bom, 5-10 é moderado, 
10-20 é razoável, e qualquer valor acima de 20 é insatisfatório.

 O piloto automático/assistido deve ser utilizado quando o DOP 
estiver abaixo de 4 para obter melhores resultados.

►Modo de transporte – quando ativado, todas as funções 
da direção automática são desabilitadas e não podem ser 
ativadas.

►Modo de serviço – quando ativado, o Wi-Fi estará disponível 
durante o ciclo de energia atual (somente) para que um técnico 
possa se conectar ao SCM Pro diretamente para as tarefas 
de serviço.

►Presença do operador – define a resposta da chave de 
presença do operador

 –  Ativado - FieldPilot Pro ou UniPilot Pro não é permitido 
com chave ABERTA. Configuração recomendada 
independentemente da presença ou ausência de chave 
de presença do operador.

 –  Desativado – A detecção de presença do operador foi 
desativada e não afetará o FieldPilot Pro ou UniPilot Pro. 
Este é um recurso de segurança crítico que só deve ser 
desativado quando instruído pelo fabricante da máquina 
ou pela TeeJet Technologies.

Figura 7: Tela de abertura de configuração FieldPilot Pro ou 
UniPilot Pro

Presença do operador
A maioria dos kits de veículo fornecidos pela Teejet inclui a opção 
de inserir a Presença do Operador no SCM Pro. Um dispositivo 
típico de Presença do Operador é uma chave de assento ou similar. 
Quando disponível, essa chave salta para ATIVADO; portanto, a 
Presença do Operador em Configuração-> Direção automática pode 
ser mantida como  Ativada . 

No entanto, para que o FieldPilot Pro funcione corretamente, os 
seguintes kits de veículo usam a chave de Presença do Operador 
para outra função; portanto, a configuração de Presença do Operador 
deve ser definida como  Desabilitada :

 – Miller Sprayer – Direção pronta

 – Versatile - Direção pronta

 – Hardi Saritor

 – Hagie - Direção pronta

 – Artec - Direção pronta
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FieldPilot® Pro e UniPilot® Pro
SELECIONAR VALORES DE QI

Selecionar valores de QI (indicador de qualidade) permite que o usuário configure os requisitos mínimos de qualidade de posição do GNSS 
(nível de precisão) para permitir que o FieldPilot Pro ou UniPilot Pro seja ativado e permaneça engatado. O padrão NMEA define os valores 
de QI (consulte a Tabela 2 abaixo). Alguns fabricantes de receptor GNSS não seguem essas orientações, por isso essa configuração permite 
que o valor de QI corresponda ao do fabricante do receptor.

1. Selecionar  Selecione valores de QI  na tela do FieldPilot Pro/
UniPilot Pro.

2. Selecione os valores de QI de NMEA aceitáveis para uso pelo 
FieldPilot Pro ou UniPilot Pro.

3. Pressione seta de RETORNO  para retornar à tela  
do FieldPilot Pro/UniPilot Pro ou a guia lateral de 
CONFIGURAÇÃO  para retornar para a tela de  
Configuração principal.

Tabela 2: Valores de QI

Valor de QI Padrão NMEA Outros usos conhecidos
1 GNSS Fix (SPS) Autônomo, NovAtel GL1DE

2 DGPS (Differential) Fix 
(SBAS WAAS/EGNOS)

NovAtel TerraStar-C convergindo 
NovAtel TerraStar-L convergido

4 RTK Fix OmniSTAR convergido

5 Float RTK Fix OmniSTAR convergindo ou 
Novatel TerraStar convergido

9 Não definido NovAtel SBAS (por exemplo, 
WAAS/EGNOS)

Figura 8: Selecionar valores de QI
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GERENCIAMENTO DE VEÍCULOS

A tela de gerenciamento de veículos permite que o operador gerencie os perfis de veículos que tenham sido criados no sistema FieldPilot Pro ou 
no sistema UniPilot Pro. O sistema FieldPilot Pro ou sistema UniPilot Pro é projetado para poder ser movido facilmente de um veículo para outro. 
Cada veículo em que é instalado deve ter um novo perfil de veículo que salva os valores de configurações, calibração e ajustes específicos para 
esse veículo. Quando o sistema é instalado em um veículo diferente, o operador deve utilizar as telas de gerenciamento de veículos para ativar 
o perfil de veículo apropriado.

NOTA: A tela de gerenciamento de veículos define as configurações de veículo usadas apenas pelo sistema FieldPilot Pro ou sistema 
UniPilot Pro. O Aeros ou Matrix Pro GS também possui telas adicionais de gerenciamento de implementos que talvez precisem ser 
modificadas ao alterar para veículos novos.

1. Selecione  Gerenciamento de veículos  na tela FieldPilot Pro/
UniPilot Pro.

2. Selecione entre:
 NOTA: Quando criar um novo perfil de veículo ou editar um 

perfil de veículo existente, o desengate manual deve ser 
configurado antes de fazer a calibração automática.

►Novo  - cria um novo perfil de veículo.
►Carregar - ativa o perfil de veículo realçado.
►Editar  – permite que o operador modifique os parâmetros 

do perfil de veículo ativo incluindo a base de roda, direção 
e distância de deslocamento em linha da antena, direção e 
distância de deslocamento lateral da antena, altura da antena, 
direção e distância de deslocamento em linha do SCM Pro, 
direção e distância de deslocamento lateral do SCM Pro, altura 
do SCM Pro, e orientação do SCM Pro

►Copiar – duplica o perfil ativo de veículo
►Calibração automática  - orienta o operador através 

do processo de calibração do veículo ativo. As etapas de 
calibração informam ao sistema FieldPilot Pro ou sistema 
UniPilot Pro as características do veículo e as etapas que são 
fundamentais para alcançar o desempenho ideal de controle. 

►Ajustar – após o veículo ter sido calibrado, ele deverá operar 
adequadamente nas operações de campo mais normais. No 
entanto, em algumas situações, pode ser necessário ajustar 
o desempenho de direção para levar em consideração as 
condições de campo, a seleção do implemento, a velocidade 
de deslocamento, etc. A tela de ajuste do veículo permite que 
o operador ajuste o desempenho de direção do veículo para 
corresponder a essas mudanças de condições.

 –  Desengate manual  – ajuste o limite no qual o 
FieldPilot Pro ou UniPilot Pro é desengatado quando o 
volante de direção é girado manualmente.

►Apagar – permite ao operador excluir um perfil de veículo que 
não é mais necessário. O perfil do veículo ativo não pode ser 
excluído.

3. Pressione a seta de RETORNO  para retornar à tela do 
FieldPilot Pro/UniPilot Pro.

Veículo ativo
O veículo ativo é realçado com um conjunto de asteriscos (*). Este é o 
perfil de veículo que o sistema FieldPilot Pro ou sistema UniPilot Pro 
está atualmente programado para usar.

Figura 9: Gerenciar veículos
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FieldPilot® Pro e UniPilot® Pro
Novo perfil de veículo
A opção novo é um guia passo a passo que conduz o operador 
através do procedimento necessário para criar um novo perfil de 
veículo. As opções serão diferentes dependendo de que tipo de 
veículo é selecionado e/ou quais opções estão instaladas no sistema 
FieldPilot Pro ou sistema UniPilot Pro. 

NOTA: Antes de iniciar um novo perfil, o operador deve definir 
as unidades apropriadas de medida nas opções de 
exibição para que as unidades do sistema correspondam 
às medições. Também é aconselhável obter medições 
do veículo antes de começar (copie e use a planilha do 
Apêndice). Para concluir o processo de calibração, conduza 
o veículo até um campo vazio, plano e sem obstruções com 
área de aproximadamente ~ 200 x 200 m.

1. Selecione  Gerenciamento de Veículos  na tela FieldPilot Pro/
UniPilot Pro.

2. Pressione  Novo .
3. Configure cada opção na seguinte ordem:
 Nome do veículo
 Tipo de veículo
 Fabricante do veículo
 Modelo do veículo
 Tipo de controlador
 Rever configurações específicas:

►Base de roda
►Direção de deslocamento em linha da antena
►Distância de deslocamento em linha da antena
►Direção de deslocamento lateral da antena
►Distância de deslocamento lateral da antena
►Altura da antena
►Direção de deslocamento em linha do SCM Pro
►Distância de deslocamento em linha do SCM Pro
►Direção de deslocamento lateral do SCM Pro
►Distância de deslocamento lateral do SCM Pro
►Altura do SCM Pro

 Sensor de ângulo da roda (WAS)
 Orientação do SCM Pro

4. Pressione  Salvar veículo  para salvar o perfil do veículo e 
carregá-lo como o perfil ativo.

Consulte “Opções de perfil de veículo” para obter detalhes sobre cada 
configuração.

Pressione a seta de RETORNO  para retornar à tela do 
FieldPilot Pro/UniPilot Pro ou a guia lateral de CONFIGURAÇÃO  
para retornar à tela de configuração principal sem salvar o novo perfil.

Figura 10: Novo perfil de veículo
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FieldPilot® Pro e UniPilot® Pro
Editar perfil de veículo
Editar permite que o operador modifique parâmetros selecionados 
no perfil ativo do veículo. 

NOTA: Alterar esses parâmetros exigirá que a Calibração 
Automática seja refeita para otimizar o desempenho 
da máquina.

1. Selecione  Gerenciamento de veículos  na tela FieldPilot Pro/
UniPilot Pro.

2. Pressione  Editar .
3. Selecione entre:

►Base de roda
►Direção de deslocamento em linha da antena
►Distância de deslocamento em linha da antena
►Direção de deslocamento lateral da antena
►Distância de deslocamento lateral da antena
►Altura da antena
►Direção de deslocamento em linha do SCM Pro
►Distância de deslocamento em linha do SCM Pro
►Direção de deslocamento lateral do SCM Pro
►Distância de deslocamento lateral do SCM Pro
►Altura do SCM Pro
►Orientação do SCM Pro

4. Pressione  Salvar veículo  para salvar o perfil do veículo e 
carregá-lo como o perfil ativo.

Consulte “Opções de perfil de veículo” para obter detalhes sobre cada 
configuração.

Pressione a seta RETORNO  para retornar à tela do FieldPilot Pro/
UniPilot Pro ou a guia lateral de CONFIGURAÇÃO  para retornar 
à tela de configuração principal sem salvar as alterações.

Figura 11: Editar perfil de veículo
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FieldPilot® Pro e UniPilot® Pro
Opções de perfil de veículo
Nome do veículo
Permite que o operador introduza um nome personalizado para 
o veículo. 

• Comprimento máximo do nome é de 20 caracteres. 
• O mesmo nome não pode ser usado duas vezes no sistema 

de piloto automático/assistido. 
• O nome não pode ser deixado em branco. 
• O nome não pode iniciar com um número ou outro caractere 

especial. Ele deve sempre começar com uma letra.

NOTA: O nome do veículo só está disponível quando um novo perfil 
de veículo é estabelecido.

Tipo do veículo
Selecione o tipo de veículo que represente o seu veículo o mais 
próximo possível.

NOTA: O tipo de veículo só está disponível ao estabelecer um novo 
perfil de veículo.

 

Articulado – Veículos grandes com tração nas 
quatro rodas que têm direção pela articulação 
no centro do veículo estão neste grupo. Este 
grupo inclui veículos articulados com esteiras.
Combinado –Máquinas de colheita de grãos e 
máquinas de colheita de forragem nas quais 
o eixo traseiro é usado para dirigir o veículo 
estão neste grupo.
Flutuador – Veículos de três e quatro rodas 
com pneus grandes de flutuação usados para 
espalhar adubo ou produtos químicos em 
áreas amplas em altas velocidades estão neste 
grupo.

 

MFWD – Tratores padrão com o eixo de 
direção na frente da máquina estão neste 
grupo. Mesmo se o veículo não possuir MFWD, 
este deve ser usado.

Pulverizador – Pulverizadores automotores de 
grande tamanho com lanças de pulverizador 
estão neste grupo.

Ceifadeira – Ceifadeiras e cortadoras 
automotoras estão neste grupo.

 

Esteira – Veículos que possuem esteiras 
estão neste grupo. Isso NÃO inclui os veículos 
articulados com esteiras.

Fabricante do veículo
Depois de selecionar o tipo de veículo, selecione o fabricante do 
veículo que representa o seu veículo.

NOTA: Se o fabricante do veículo não estiver listado nesta tela, 
selecione “Genérico” na lista. Isso permite que você crie 
um veículo que não tem um kit de instalação com suporte 
de fábrica. O perfil genérico do veículo não pode ser usado 
com todos os tipos de interfaces de veículo, como CAN/
ISO. Entre em contato com seu revendedor FieldPilot Pro ou 
UniPilot Pro para obter mais informações.

NOTA: O fabricante do veículo está disponível apenas ao 
estabelecer um novo perfil de veículo.

Modelo do veículo
Depois de selecionar o tipo e o fabricante do veículo, selecione o 
modelo que representa o seu veículo. Se o fabricante do veículo tiver 
sido “Genérico”, apenas “Genérico” estará disponível.

NOTA: Se o modelo do veículo não estiver listado nesta tela, você 
pode selecionar um modelo que seja similar ao que está 
sendo instalado ou voltar para as opções de Fabricante do 
veículo e selecionar “Genérico” na lista. Isso permite que 
você crie um veículo e modelo que não possui um kit de 
instalação suportado pela fábrica. Configurações genéricas 
não oferecem suporte a veículos CAN/ISO.

NOTA: O modelo de veículo está disponível apenas ao estabelecer 
um novo perfil de veículo.

Tipo de controlador
O tipo de controlador representa o controlador com o qual o sistema 
FieldPilot Pro ou o sistema UniPilot Pro fará interface com o objetivo 
de dirigir o veículo. O sistema FieldPilot Pro ou sistema UniPilot Pro 
pode fazer interface com diversas opções de controlador, incluindo 
as válvulas padrão FieldPilot Pro, UniPilot Pro, bem como diversos 
sistemas de direção instalados na fábrica.

NOTA: Desde Aeros / Matrix Pro GS v4.31, nenhum controlador 
CAN ou ISOBUS é suportado.

◄Padrão - hidráulica – É a válvula de direção FieldPilot Pro que 
foi instalada no veículo com o kit de instalação específico do 
veículo ou instalação genérica. Esta válvula não é uma opção 
instalada na fábrica.

◄UniPilot Pro – Este é o sistema UniPilot Pro usando um ESD.
◄Pronto para AccuGuide – Este representa um sistema de 

direção instalado de fábrica usado pela Case.
◄Auto-Guide2 – Este é usado para se comunicar com o ISOBUS 

de veículos do grupo de fabricação da AGCO. Os fabricantes 
de veículos neste grupo incluem AGCO, Challenger, Fendt, 
Gleaner, Massey Ferguson e outros que utilizam o mesmo 
equipamento de comunicações ISOBUS.

◄Pronto para AutoTrac – Isso representa um sistema de direção 
instalado de fábrica usado pela John Deere se o sistema 
FieldPilot Pro estiver sendo conectado diretamente aos 
sensores e válvulas no veículo.

◄Veículo - CAN – Este é usado para veículos que usam uma 
interface padrão ISOBUS como para veículos de esteira e 
articulados Challenger e Krone para fazer interface diretamente 
com o Barramento CAN dos veículos.
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◄Pronto para IntelliSteer – Este representa um sistema de 

direção instalado de fábrica usado pela New Holland.
◄Pronto para AutoTrac ISO – Este representa um sistema de 

direção instalado de fábrica usado pela John Deere se o 
sistema FieldPilot Pro estiver sendo conectado diretamente 
ao ISOBUS no veículo e não sendo conectado a sensores 
individuais e à válvula.

NOTA: O tipo de controlador está disponível apenas ao estabelecer 
um novo perfil de veículo.

Base de roda
A distância entre o eixo dianteiro e traseiro. Esta medição deve ter 
precisão de 5 cm.

NOTA: Para melhor precisão no caso de o dispositivo de direção 
não estar completamente alinhado, meça a distância entre 
os dois eixos nos dois lados do veículo e use a média das 
duas medições.

Articulado Combinado

Pulverizador Flutuador

Colheitadeira Esteira MFWD

Direção e distância de deslocamento em linha da antena
A antena do GNSS pode ser montada à frente ou atrás (vista em 
direção à frente do veículo) do ponto de rotação do veículo.

O ponto de rotação do veículo é o local em torno do qual o veículo gira 
quando vira para a esquerda ou direita. A posição do ponto de rotação 
é diferente, dependendo do tipo de veículo em que o sistema está 
sendo instalado.

◄Eixo de direção dianteiro – O ponto de rotação está no eixo 
traseiro para perfis de veículo MFWD, PULVERIZADOR e 
FLUTUADOR.

◄Veículo de esteiras – O ponto de rotação está no ponto central 
da esteira.

◄Veículos articulados – O ponto de rotação está na junta da 
articulação do veículo.

◄Eixo de direção traseiro – O ponto de rotação está no 
eixo dianteiro para perfis de veículo COMBINADO e 
COLHEITADEIRA.

A distância de deslocamento em linha da antena é entre a antena 
do GNSS  e o local do ponto de rotação do veículo. 

Primeiro, identifique o ponto de rotação no veículo em que o sistema 
FieldPilot Pro ou sistema UniPilot Pro está sendo instalado. Use uma 
trena e faça a medição da distância entre o ponto de rotação e o centro 
da antena do GNSS. Essa medição deve ter precisão de até 2,5 cm.

Articulado Combinado

Pulverizador Flutuador

Colheitadeira Esteira MFWD

Direção e distância de deslocamento lateral da antena
Para obter melhores resultados, a antena do GNSS deve ser montada 
ao longo da linha central do veículo; no entanto, pode ser montada 
à esquerda ou à direita da linha central (vista em direção à frente do 
veículo) se necessário.

A direção de deslocamento lateral da antena é medida entre a linha 
central do ponto de montagem do implemento no veículo e o centro 
da antena do GNSS vista em direção à frente do veículo. Selecione 
se a antena do GNSS está montada à esquerda ou à direita da linha 
central.

A distância de deslocamento lateral de antena é entre a linha central 
do veículo e o centro da antena do GNSS. 

Na maior parte das circunstâncias, esse valor deve ser zero (0) se a 
antena do GNSS estiver montada no centro do veículo. Se a antena 
do GNSS não estiver montada a menos de 5 cm da linha central, 
meça essa compensação e digite este valor nesta tela. Se for muito 
próximo do centro, deixe o valor em zero (0) por enquanto. Este valor 
será ajustado mais tarde após o processo de calibração ser concluído 
para garantir que o centro do veículo esteja na mesma posição em 
ambas as direções na mesma linha A/B.

Use uma trena e meça a distância entre o centro do veículo 
(normalmente a barra de tração) e a antena do GNSS. Essa medição 
deve ter precisão de até 2,5 cm.

Articulado Combinado Flutuador
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Pulverizador Colheitadeira Esteira

MFWD

Altura da antena
Meça a altura da antena em relação ao solo. Essa medição deve 
ter precisão de até 5 cm. Medida até o fundo da peça da cúpula 
da antena do GNSS.

Articulado Combinado

Pulverizador Flutuador

Colheitadeira Esteira MFWD

Figura 12: Ponto de medição na antena do GNSS

Medir até aqui

Direção e distância de deslocamento em linha do SCM Pro
A direção e a distância do ponto de rotação do veículo até o centro do 
SCM Pro visto em direção à frente do veículo.

O ponto de rotação do veículo é o local em torno do qual o veículo gira 
quando vira para a esquerda ou direita. A posição do ponto de rotação 
é diferente, dependendo do tipo de veículo em que o sistema está 
sendo instalado.

◄Eixo de direção dianteiro – O ponto de rotação está no eixo 
traseiro para perfis de veículo MFWD, PULVERIZADOR e 
FLUTUADOR.

◄Veículo de esteiras – O ponto de rotação está no ponto central 
da esteira.

◄Veículos articulados – O ponto de rotação está na junta 
da articulação do veículo.

◄Eixo de direção traseiro – O ponto de rotação está no 
eixo dianteiro para perfis de veículo COMBINADO e 
COLHEITADEIRA.

Figura 13: Ponto de medição no SCM Pro

Medir até aqui

NOTA: O alvo não está impresso na unidade SCM Pro real. 
É mostrado aqui apenas para indicar a localização do ponto 
de medição no SCM Pro.

Articulado Combinado

Pulverizador Flutuador

Colheitadeira Esteira MFWD

NOTA: Uma vez que o sistema tenha sido calibrado, as medições 
do local do SCM Pro nunca devem ser alteradas sem 
recalibrar completamente o sistema.

A distância de deslocamento em linha do SCM Pro define a distância 
em linha entre o ponto de rotação do veículo e o centro do SCM Pro. 
Essa medição deve ter precisão de até 2,5 cm.
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Direção e distância de deslocamento lateral do SCM Pro
Direção de deslocamento lateral do SCM Pro entre o ponto de rotação 
do veículo e o centro do SCM Pro visto em direção à frente do veículo.

Distância de deslocamento lateral do SCM Pro entre o centro 
do veículo (normalmente a barra de tração) e o ponto central do 
SCM Pro. Essa medição deve ter precisão de até 2,5 cm.

Articulado Combinado Flutuador

Pulverizador Colheitadeira Esteira

MFWD

Altura do SCM Pro
Faça a medição da altura do centro do SCM Pro a partir do solo. 
Essa medição deve ter precisão de até 2,5 cm.

Articulado Combinado

Pulverizador Flutuador

Colheitadeira Esteira MFWD

Sensor de ângulo da roda (WAS)
Selecione se um sensor de ângulo de roda (WAS) está presente 
no sistema FieldPilot Pro ou no sistema UniPilot Pro.

NOTA: Disponível apenas ao estabelecer um novo perfil de veículo.

Orientação do SCM Pro
O SCM Pro precisa saber em que orientação está montado ou o 
sistema não funcionará corretamente. Observe a direção de X e Y 
na etiqueta do SCM Pro em relação à direção para a frente do veículo. 
A visualização será sempre como se o operador estivesse olhando 
para baixo do topo da cabine.

Se o SCM Pro tiver sido instalado de acordo com as instruções de 
instalação específicas do veículo usando o suporte designado para 
aquele veículo, a orientação será preenchida automaticamente com 
base no tipo, fabricante e modelo de veículo.

Orientações ortogonais 
O SCM Pro é montado ortogonalmente no veículo. Isso significa 
que o SCM Pro está em um ângulo de 90 graus ou um múltiplo 
de 90 (0, 90, 180, 270) graus em todos os três eixos (verticalmente, 
horizontalmente e perpendicular aos outros dois) quando comparado 
com a direção de deslocamento do veículo. 

Selecione uma das 24 possíveis orientações ortogonais em que 
o SCM Pro está instalado. Consulte a tabela de “Orientações 
ortogonais” no Apêndice para ver ilustrações de orientações.

Orientações não ortogonais 
Se o SCM Pro não estiver em uma orientação ortogonal (em um 
múltiplo de 90 graus (0, 90, 180, 270) em todos os três eixos 
(verticalmente, horizontalmente e perpendicular aos outros dois) 
quando comparado com a direção de deslocamento do veículo), 
escolha “Não ortogonal” e insira os ângulos específicos X, Y e Z.

• Ângulo X/inclinação - Esta é a rotação da frente para trás do 
SCM Pro em comparação com o veículo. Quantos graus ele 
precisa ser girado a partir da posição de orientação da base 
[X: frente, Y: direita] para coincidir com a orientação real do veículo.

• Ângulo Y/rolagem - Esta é a rotação lateral do SCM Pro em 
relação ao veículo. Quantos graus ele precisa ser girado a partir 
da posição de orientação da base [X: frente, Y: direita] para 
coincidir com a orientação real do veículo.

• Ângulo Z/guinada - Esta é a rotação do SCM Pro em comparação 
com o veículo olhando de cima para baixo. Quantos graus ele 
precisa ser girado a partir da posição de orientação da base 
[X: frente, Y: direita] para coincidir com a orientação real do veículo.

NOTA: Somente técnicos devidamente treinados devem usar esta 
opção. Os ângulos precisam ser precisamente medidos e 
calculados para permitir que o sistema FieldPilot Pro ou 
sistema UniPilot Pro funcione corretamente. Inserir valores 
incorretos fará com que o sistema opere insatisfatoriamente. 
Sempre tente fixar o SCM Pro ortogonalmente, se 
possível. Sempre entre em contato com o seu revendedor 
FieldPilot Pro ou UniPilot Pro para obter assistência na 
inserção dos ângulos corretos.
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Figura 14: Opções não ortogonais

Consulte o Apêndice para obter exemplos de orientação.

Figura 15: Posição de orientação de base com (X = 0, Y = 0, Z = 0)

Observe a orientação do SCM Pro em 
comparação com a orientação do veículo

Desengate manual
Ajuste o limite no qual o FieldPilot Pro ou UniPilot Pro é desengatado 
quando o volante de direção está sendo girado manualmente.

Se a instalação possuir um transdutor de pressão instalado no 
veículo, ou o sistema estiver conectado ao UniPilot Pro, o desengate 
manual será uma opção. Ele deve ser calibrado antes o início do 
procedimento de calibração automática. Alguns perfis de veículo 
de direção pronta não existem ajuste da configuração de desengate 
manual, e ela não é mostrada. 

NOTA: Se o desengate manual não estiver ajustado corretamente, 
o sistema pode não desengatar corretamente quando o 
operador virar o volante de direção, o que pode fazer com 
que o operador não seja capaz de evitar um obstáculo e 
causar um acidente. Nunca opere o sistema FieldPilot Pro 
ou sistema UniPilot Pro sem o desengate manual em 
funcionamento e ajustado corretamente.

NOTA: Verifique se o veículo e o óleo estão em temperaturas 
operacionais normais antes de configurar o desengate 
manual.

1. Selecione  Gerenciamento de Veículos  na tela FieldPilot Pro/
UniPilot Pro.

2. Pressione  Ajustar .
3. Pressione o botão  Ajustar  do desengate manual.
4. Pressione  Iniciar  para iniciar a simulação.
5. Enquanto observa o gráfico de pressão, vire o volante de direção 

e observe o valor máximo atingido.
6. Repita as etapas 4 e 5 mais duas vezes.
7. Calcule a média dos três valores vistos no gráfico de pressão.
8. Usando os botões PARA CIMA/BAIXO  , ajuste o valor 

salvo na nova média.
9. Pressione  Salvar limite .
10. Pressione a seta de RETORNO  para retornar  

à tela do FieldPilot Pro/UniPilot Pro ou a guia lateral de 
CONFIGURAÇÃO  para retornar à tela de configuração 
principal sem salvar as alterações.

Gráfico de pressão
Este gráfico mostra uma representação gráfica da pressão do óleo 
do transdutor de pressão. A área sombreada se moverá a partir do 
lado esquerdo do gráfico em relação à leitura real do transdutor 
de pressão.

Salvo
Este é o valor de pressão que está salvo atualmente no perfil de 
veículo que ele usa para desengatar o FieldPilot Pro ou UniPilot Pro. 
Esse valor também é mostrado graficamente no gráfico de pressão 
pelo losango vermelho no gráfico. Esse valor não será alterado até 
que o botão Salvar limite seja pressionado.

Atual
Esta é a leitura de pressão em tempo real medida pelo transdutor 
de pressão.



1798-05341-PTBR R1

FieldPilot® Pro e UniPilot® Pro
Iniciar
Pressione este botão para colocar o sistema em uma simulação 
do FieldPilot Pro ou UniPilot Pro. O botão Iniciar mudará para um 
botão Pausar. Teste o valor do limite do controle manual de direção 
girando o volante de direção. Se o sistema FieldPilot Pro ou sistema 
UniPilot Pro atingir o limite de pressão, o botão Pausar mudará 
para o botão Iniciar. Use este procedimento para testar o sistema 
FieldPilot Pro ou sistema UniPilot Pro para verificar se o controle 
manual de direção funciona corretamente.

Sessão limite do controle manual de direção
Esse valor não é rotulado, no entanto, é o valor indicado abaixo do 
gráfico de pressão. Para todos os testes realizados na tela de controle 
manual de direção, este é o valor real que está sendo ajustado e 
testado. Este valor pode ser ajustado com os botões Para Cima/Baixo 
para testes. Este valor não será salvo no perfil do veículo até que 
o botão Salvar limite seja pressionado.

Botões para cima/baixo
Estes botões diminuem ou aumentam o valor da pressão para o limite 
do controle manual de direção da sessão enquanto o operador está 
na tela de controle manual de direção. O pressionamento desses 
botões moverá o losango vermelho para a esquerda ou a direita 
do gráfico. Use esses botões para fazer manualmente o ajuste fino 
do valor do limite do controle manual de direção necessário para fazer 
o FieldPilot Pro ou UniPilot Pro desengatar.

Salvar o limite
Este botão deve ser pressionado antes de sair da tela de controle 
manual de direção para salvar o valor do limite do controle manual de 
direção da sessão. Uma vez que este botão seja pressionado, o valor 
salvo mudará para coincidir com o valor do limite do controle manual 
de direção da sessão e esse valor e os valores das amostras são 
salvos no perfil do veículo atual. Se este botão não for pressionado 
antes de sair da tela de controle manual de direção, todas as 
alterações serão perdidas. 

Figura 16: Desengate manual

Botões para cima/baixo

Atual

Gráfico de pressão com o valor salvo

Salvo
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Calibração automática
O procedimento de calibração automática guia o operador através 
do processo de calibração do veículo ativo. As etapas de calibração 
informam ao sistema FieldPilot Pro ou sistema UniPilot Pro as 
características do veículo e as etapas que são fundamentais para 
alcançar o desempenho ideal de controle.

NOTAS: Antes de iniciar o processo de calibração, o veículo e o 
óleo no veículo precisam ser aquecidos até temperaturas 
normais de funcionamento.

 Todos os implementos devem ser removidos do veículo 
antes de iniciar o processo de calibração.

 Durante o processo de calibração, ajuste o motor do 
veículo em velocidade normal de operação, ou no mínimo 
a 1600 RPM.

 A Calibração Automática exige uma quantidade significativa 
de espaço para o veículo operar. Dependendo do tamanho 
e do tipo do veículo, podem ser necessários no mínimo 
aproximadamente 200 x 200 m para concluir o procedimento 
de calibração automática. O operador pode pausar a 
Calibração Automática para reposicionar o veículo, se 
estiver se aproximando de uma extensão da área de teste, 
mas o número de pausas deve ser minimizado para que 
se posso obter a melhor calibração.

 O veículo executará automaticamente uma série de 
manobras durante o processo de calibração, incluindo virar 
totalmente para a esquerda e totalmente para a direita. 
A trajetória de calibração depende do tipo de veículo, do 
controlador e de outras diferenças no veículo. Esteja sempre 
preparado para assumir a direção manualmente se o veículo 
for em direção a um obstáculo.

 O campo usado para calibração precisa estar seco 
(sem água, neve ou lama) e deve ser plano.

 É fundamental ter a melhor qualidade possível de posição 
do GNSS para uma calibração bem sucedida. Antes de 
iniciar a calibração, verifique se o GNSS usa o número 
máximo de satélites disponíveis e o sistema de ampliação 
(p. ex., RTK, DGPS) está acionado e em funcionamento.

 Para obter melhores resultados, recomenda-se dirigir o 
veículo para a frente por pelo menos 60 m com velocidade 
de pelo menos 6 km/h para estabelecer boa direção do 
GNSS antes da calibração.

A calibração automática fornece instruções específicas e requisitos de 
velocidade durante cada etapa do processo. As etapas e o tempo de 
calibração variam de acordo com o tipo de veículo e do equipamento 
instalado. Siga as instruções na tela para realizar o procedimento de 
calibração automática.

A figura a seguir mostra uma trajetória de calibração de um veículo 
específico como exemplo. Ela também mostra seções de etapas de 
calibração específicas. A trajetória de cada veículo será diferente.

Figura 17: Exemplo de trajetória de calibração

Fim

270 m

Válvula

Sensor de ângulo

Sensibilidade da Válvula

Bússola

Manual
desengatado

Inclinação

60 m

NOTA: A trajetória de calibração muda dependendo do tipo de 
veículo, do controlador e de outras diferenças no veículo.

Os procedimentos e etapas serão diferentes dependendo do veículo 
e do equipamento instalado no veículo.

1. Selecione  Gerenciamento de veículos  na tela FieldPilot Pro/
UniPilot Pro.

2. Pressione  Calibração automática .
3. Siga as instruções na tela. Os processos de calibração para o 

seguinte começarão na seguinte ordem (conforme disponível):
►Calibração da bússola
►Esperar pela direção
►Direção inicial inclinação zero
►Direção oposta inclinação zero
►Sensibilidade da válvula
►Sensor de ângulo
►Válvula
►Sensibilidade do UniPilot Pro
►UniPilot Pro
►Curvatura

4. Na confirmação de calibração concluída, pressione  OK  para 
retornar à tela FieldPilot Pro/UniPilot Pro.

Para obter mais detalhes sobre um procedimento de calibração 
específico, consulte as seções a seguir.
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Figura 18: Calibração automática Calibração da bússola

O SCM Pro tem uma bússola integrada que permite determinar a 
direção em que o veículo está direcionado. A bússola precisa ser 
calibrada e relação à direção calculada pelo sistema GNSS. Para esta 
etapa, o operador precisa conduzir o veículo em um círculo concêntrico 
lento para permitir que o sistema FieldPilot Pro ou o sistema UniPilot Pro 
compare as leituras da bússola com a direção do GNSS. 

NOTA: Para aumentar a integridade da calibração da bússola, o 
motorista precisa manter o volante em um ângulo constante 
e manter o veículo a uma velocidade constante. Não inicie 
o processo de calibração até que o veículo esteja neste 
movimento de arco constante. Sugere-se fazer um círculo 
completo antes de iniciar a calibração da bússola para 
garantir que haja espaço suficiente disponível e para ajudar 
o operador ao fornecer uma trilha para o veículo seguir.

Siga o procedimento abaixo para concluir a calibração.

1. Inicie a condução do veículo dentro da faixa de velocidade 
de 2,0 a 6,0 km/h.

2. Gire o volante em qualquer direção e mantenha-o em um ângulo 
constante, de forma que o veículo faça um círculo de raio 
constante. Dirija o veículo para que faça um círculo de cerca 
de 9 a 15 m de diâmetro.

3. Quando o veículo estiver se movendo na velocidade correta 
e em um círculo, pressione  Iniciar  para iniciar a calibração.

NOTA: Ao pressionar o botão Pausar e, em seguida, pressionar 
o botão Reiniciar, isso reiniciará a calibração da bússola 
desde o início.

Figura 19: Calibração da bússola

4. Durante o processo de calibração da bússola, o sistema exibirá 
um indicador de progresso em porcentagem. Continue dirigindo 
em um círculo até que a bússola esteja calibrada e apareça a tela 
seguinte de calibração.
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Erros de calibração da bússola
Se o processo de calibração da bússola não for concluído com êxito, 
um dos erros mostrados na Tabela 3 pode ser mostrado. Se ocorrer 
qualquer um dos erros, o operador deve corrigir a situação e 
pressionar o botão Reiniciar para executar o processo de calibração 
da bússola novamente.

Tabela 3: Erros e soluções para a calibração da bússola

Mensagem de erro Possível causa Solução

Velocidade fora do 
intervalo

A velocidade do veículo 
saiu do intervalo 
permitido de velocidade

Dirija a uma velocidade 
constante no intervalo 
entre os valores 
mostrados na tela. Evite 
velocidades próximas 
aos limites do intervalo.

O círculo não está 
suficientemente redondo

O veículo foi conduzido 
em uma elipsoide ou 
retângulo

Dirija em um círculo 
redondo entre 9 e 15 m 
de diâmetro

A distribuição de dados 
não é uniforme

O veículo não foi 
conduzido a uma 
velocidade constante

Dirija em círculos a uma 
velocidade constante. 
Ajuste a velocidade 
antes de pressionar o 
botão Iniciar.

Dados da bússola com 
muitos ruídos

Equipamento 
eletromagnético 
do veículo, como 
o ventilador do ar 
condicionado, próximo 
ao SCM Pro foi ligado ou 
desligado, ferramentas 
de metal foram movidas 
ao redor do SCM Pro 
ou o SCM Pro não está 
montado firmemente

Dirija em uma área plana 
e não altere o estado 
ou posição de nenhum 
dispositivo ou ferramenta 
que possa mudar um 
campo eletromagnético 
perto do SCM Pro. 
Verifique se o SCM Pro 
está montado firmemente 
no suporte

Quando a calibração da bússola tiver sido concluída com êxito, 
o sistema prosseguirá automaticamente para a próxima etapa.

Esperar pela direção
Etapa para verificar se a bússola e o cálculo de direção do GNSS 
correspondem 

NOTA: Esta etapa exigirá que o operador dirija em linha reta. 
Antes desta etapa, o operador pode virar o veículo para 
qualquer direção em que essa condução seja permitida 
com segurança.

Siga o procedimento abaixo para concluir a calibração.

1. Comece a dirigir em linha reta dentro da faixa de velocidade 
de 2,0 a 6,0 km/h.

2. Quando o veículo tiver atingido a velocidade mínima, o processo 
de verificação começará e o status mostrará que o sistema está 
se aquecendo. Continue dirigindo em linha reta dentro do intervalo 
de velocidade solicitado pelo visor.

3. Se a calibração tiver sido bem sucedida e não houver problemas, 
o status deve mostrar rapidamente (dentro de 10 segundos) que 
a direção está pronta. Nesse ponto, pressione  Próximo  para 
continuar com a calibração.

Figura 20: Esperar pela direção

NOTA: Se a orientação tiver sido definida incorretamente, o sistema 
FieldPilot Pro ou o sistema UniPilot Pro não será capaz de 
determinar com precisão a direção. Conduza o veículo para 
a frente por 150 m e reinicie a calibração.

NOTA: O veículo precisa estar em movimento no intervalo de 
velocidade necessária para que o botão Próximo esteja ativo.

Calibração de inclinação zero
O sistema FieldPilot Pro ou sistema UniPilot Pro usa seus sensores 
para determinar a inclinação do veículo enquanto este se desloca 
através do campo. Isso é importante para permitir que o sistema 
calcule a verdadeira posição das rodas se a cabine estiver se 
inclinando para um ou outro lado. A antena do GNSS é geralmente 
montada sobre a cabine, assim, mesmo que a antena do GNSS possa 
mover-se conforme a cabine se move devido à mudança no terreno, 
a linha central do veículo ainda estará em linha reta. Se a inclinação 
do veículo não for medida com precisão, o sistema não será capaz 
de controlar o veículo com precisão.

A calibração de inclinação é um processo de duas etapas. O veículo 
precisa ser estacionado em uma área plana e deixar que se imobilize. 
O sistema então realiza as leituras do sensor por um tempo curto 
para obter uma linha de base. O veículo precisa então ser conduzido, 
virado para o lado oposto e estacionado exatamente no mesmo 
lugar. Em seguida, o sistema realiza a leitura do sensor enquanto 
está voltado para a direção oposta. O sistema é então capaz de usar 
os dois conjuntos de leituras para zerar todos os erros de ligeira 
inclinação dos sensores. Os sensores fazem a leitura dos erros tanto 
da inclinação dianteira e traseira (inclinação) como da inclinação 
lateral (rolagem).



2198-05341-PTBR R1

FieldPilot® Pro e UniPilot® Pro
NOTA: É importante que a calibração de inclinação ocorra em uma 

área plana sem inclinação. Se esta etapa for executada 
em uma inclinação, o sistema FieldPilot Pro ou o sistema 
UniPilot Pro pode não ser capaz de controlar com precisão 
o veículo.

Direção inicial
Este é o primeiro estágio do processo de calibração de inclinação.

Siga o procedimento abaixo para concluir a calibração.

1. Dirija o veículo em uma superfície plana, pare e acione o freio.
2. Quando o veículo estiver estacionário e estabilizado,  

pressione  Reiniciar .
3. O display mostrará uma contagem regressiva. Não mova o veiculo 

nem permita que pessoas entrem e saiam da cabine durante 
a contagem regressiva. Quando esta etapa estiver concluída, 
o processo de calibração passará automaticamente para a 
próxima etapa.

4. Marque as rodas dianteiras e as rodas traseiras, ou o centro 
da esteira do veículo com marcadores.

Figura 21: Calibração da direção inicial de inclinação zero

Direção oposta
Este é o segundo estágio do processo de calibração de inclinação.

NOTA: É importante que o veículo seja colocado no mesmo lugar 
que na etapa anterior, mas voltado para o lado oposto. 
Se o veículo não estiver posicionado na mesma posição, 
a compensação de inclinação será calculada incorretamente 
e o desempenho da direção do veículo será prejudicado.

Siga o procedimento abaixo para concluir a calibração.

1. Dirija o veículo para a frente e vire-o como mostrado.

Figura 22: Dirigindo em volta para calibração de inclinação

Wheel Marks

A B C

Wheel Marks Wheel Marks

2. Pare o veículo no mesmo local exato indicado pelas marcas 
previamente definidas de forma que os pneus traseiros estejam 
agora sobre as marcas dos pneus dianteiros ou o centro da 
esteira esteja no mesmo ponto mas na direção oposta. 

3. Quando o veículo estiver estacionário e estabilizado,  
pressione  Reiniciar .

4. O sistema mostrará uma contagem regressiva. Espere que o 
sistema termine a medição e, se a calibração de inclinação for 
bem-sucedida, o sistema prosseguirá automaticamente para a 
próxima etapa. 

Figura 23: Direção oposta da inclinação zero
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Erros de calibração de inclinação 
Se a calibração de inclinação não tiver sido concluída com êxito, uma 
janela pop-up com as informações de erro será exibida.

As possíveis causas de erros de calibração de inclinação e suas 
soluções estão listados na Tabela 4. Se esta mensagem de erro 
for exibida, o operador deve corrigir a situação e então repetir a 
calibração de inclinação. Pressione o botão Abortar para cancelar o 
processo de calibração inteiro e reiniciar a calibração desde o início.

Tabela 4: Erros e soluções de calibração de inclinação

Mensagem de erro Possível causa Solução

Erro de calibração

Instalação incorreta 
do SCM Pro

Verificar e corrigir 
instalação física do 
SCM Pro. Use ângulos 
de rolagem e inclinação 
e notas (p. ex., “frente 
muito baixa”) da 
mensagem de erro para 
entender um possível 
desalinhamento. 

Uma orientação incorreta 
do SCM Pro foi inserida 
no perfil do veículo

Verifique e corrija 
as configurações de 
orientação no perfil 
do veículo.

Erro de calibração: 
Inclinação excedeu  
XX graus 

Rolamento XX graus  
Inclinação XX graus

Etapas de calibração 
de direção inicial e 
oposta foram feitas em 
superfície irregular

Repita a calibração 
sobre uma superfície 
plana. Verifique se o 
veículo está estacionário 
e estabilizado antes 
de pressionar o botão 
Reiniciar.

Sensibilidade da Válvula
Tipos de veículo que possuem uma válvula de direção que é 
controlada diretamente pelo sistema FieldPilot Pro ou sistema 
UniPilot Pro usam este procedimento de calibração. Isso inclui os 
veículos que usam as válvulas padrão FieldPilot Pro, AutoTrac Ready 
(não ISO), AccuGuide Ready, IntelliSteer e alguns outros.

NOTA: Verifique se a RPM do motor está na velocidade de trabalho 
enquanto esta parte da calibração está ocorrendo.

O fluxo de óleo permitido através da válvula de direção é proporcional 
ao sinal elétrico enviado do sistema FieldPilot Pro ou sistema 
UniPilot Pro. É preciso uma certa quantidade mínima de sinal do 
sistema FieldPilot Pro ou sistema UniPilot Pro para que as portas 
de válvula sejam abertas. Se o sinal for inferior a essa quantidade 
mínima, nenhum óleo fluirá através da válvula de direção e o 
dispositivo de direção não se moverá. A faixa de sinais em que 
não há nenhum movimento da válvula de direção é chamado de 
sensibilidade. O sistema FieldPilot Pro ou o sistema UniPilot Pro 
detecta a sensibilidade aumentando o sinal enviado para a válvula 
de direção em ambas as direções até que o sistema FieldPilot Pro 
ou sistema UniPilot Pro detecta o movimento do sensor de ângulo 
de roda. É importante para o sistema detectar com precisão em 
que ponto a válvula de direção começa a se mover para fornecer 
comandos de controle pequenos e precisos durante operações do 
FieldPilot Pro ou UniPilot Pro.

Figura 24: Calibração de sensibilidade da válvula em andamento

 
Siga o procedimento abaixo para concluir a calibração.

1. Conduza o veículo em uma linha reta dentro da faixa 
de velocidade de 2,0 a 6,0 km/h.

2. Pressione o botão  Reiniciar  para iniciar o processo 
de calibração.

3. O veículo seguirá em uma linha reta por um tempo. 
Eventualmente, o eixo de direção começará a se mover em 
uma direção e depois na outra.

4. Quando isso acontecer, o sistema determinará a sensibilidade 
da válvula de direção e passará para a próxima etapa.

Sensor de ângulo
Se um sensor de ângulo de roda estiver instalado no veículo e o 
sistema FieldPilot Pro ou sistema UniPilot Pro receber um sinal 
de entrada diretamente deste, o sistema FieldPilot Pro ou sistema 
UniPilot Pro lê o valor deste sensor para determinar a posição do 
dispositivo de direção. Isso inclui os veículos que usam o sensor 
de ângulo de roda, AutoTrac pronto (não ISO), AccuGuide pronto, 
IntelliSteer e alguns outros. Este procedimento também é usado por 
instalações do UniPilot Pro que usam um sensor de ângulo de roda.

Durante o processo de calibração, o sistema FieldPilot Pro ou sistema 
UniPilot Pro primeiro comanda o dispositivo de direção para virar 
completamente para a esquerda e direita para detectar os valores 
máximos do sensor.

NOTA: É importante que o sensor de ângulo da roda seja capaz de 
perceber mudanças durante todo o movimento do dispositivo 
de direção. Se o sensor de ângulo da roda apresentar 
valores de contagem abaixo do mínimo (0) ou acima de 
(65535) antes de alcançar os batentes, a calibração falhará.

Após os limites máximos serem determinados, o sistema 
FieldPilot Pro ou sistema UniPilot Pro comandará a válvula de direção 
ou o UniPilot Pro para manter o dispositivo de direção em um ângulo 
constante em posições diferentes, começando da esquerda completa 
e movendo-se até uma direita completa. Em cada uma dessas 
paradas, o sistema mede a real mudança da direção usando as 
mudanças de posição do GNSS. Após o processo de calibração ter 
concluído o teste completo da esquerda para a direita, em seguida é 
feita uma estimativa de onde o dispositivo de direção deve estar para 
dirigir em frente. O sistema então registra mais algumas amostras de 
ambos os lados desse ponto para garantir que este saiba quando o 
veículo está se deslocando para a frente.
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Na conclusão da calibração, o sistema FieldPilot Pro ou o sistema 
UniPilot Pro pode determinar a variação esperada da direção para 
qualquer posição de sensor de ângulo de roda. Ele também é 
capaz de determinar a exata leitura do sensor que deve dirigir o 
veículo em linha reta. A calibração do sensor é robusta e permite ao 
sistema determinar as leituras corretas do sensor para usar mesmo 
se o sensor não estiver instalado com ângulos de direção iguais à 
esquerda e à direita.

Figura 25: Calibração do sensor de ângulo em andamento

Siga o procedimento abaixo para concluir a calibração.

NOTA: Para o próximo passo no processo de calibração, o veículo 
fará a conversão completa à esquerda e completa à direita. 
Certifique-se de que não haja objetos na área em que a 
calibração está ocorrendo.

1. Este procedimento inicia automaticamente depois que a etapa de 
sensibilidade da válvula é concluída. Continue permitindo que o 
veículo se movimente em linha reta dentro da faixa de velocidade 
solicitada pelo visor.

 NOTA: Se a calibração do sensor de ângulo não for iniciada 
automaticamente, pressione o botão Reiniciar para iniciá-la.

2. O mecanismo de direção fará uma curva forte para uma direção 
e depois retornará para o lado oposto para encontrar as paradas 
máximas do sensor.

3. O sistema então reposicionará o sensor em incrementos 
regularmente espaçados entre as duas posições máximas e 
medirá a mudança de direção em cada posição. O sistema 
trabalhará em uma direção, diminuindo a taxa de conversão 
gradualmente, continuará além da posição reta à frente, e então 
começará a realizar conversões cada vez mais fechadas na 
direção oposta.

4. Ele retornará na direção oposta e registrará mais algumas 
amostras em torno da posição reta.

5. Uma vez que isso esteja concluído, o processo de calibração 
passará à etapa seguinte.

Válvula
Tipos de veículo que possuem uma válvula de direção que é 
controlada diretamente pelo sistema FieldPilot Pro ou sistema 
UniPilot Pro usam este procedimento de calibração. Isso inclui os 
veículos que usam as válvulas padrão FieldPilot Pro, AutoTrac Ready 
(não ISO), AccuGuide Ready, IntelliSteer e alguns outros.

NOTA: Verifique se a RPM do motor está constante na velocidade 
de trabalho enquanto ocorre esta parte da calibração.

A calibração da válvula mede a taxa de conversão usando o sensor 
do ângulo da roda em diferentes comandos de sinal enviados para 
a válvula de direção. Conforme o sinal para a válvula de direção 
é aumentado, a taxa de conversão no sensor de ângulo de roda 
também deve aumentar. O sistema FieldPilot Pro ou sistema 
UniPilot Pro realiza leituras da taxa de conversão do sensor de 
ângulo de roda em diferentes comandos do sinal, de modo que o 
sistema saiba a velocidade em que o veículo deverá virar em qualquer 
comando de sinal enviado para a válvula de direção.

Figura 26: Calibração de válvula em andamento

Siga o procedimento abaixo para concluir a calibração.

1. Este procedimento normalmente começa automaticamente depois 
que a etapa do sensor de ângulo tiver sido concluída. Continue 
permitindo que o veículo se movimente em linha reta dentro da 
faixa de velocidade solicitada pelo visor.

 NOTA: Se a calibração da válvula não iniciar 
automaticamente, pressione o botão Reiniciar para iniciá-la.

2. O sistema FieldPilot Pro ou sistema UniPilot Pro comandará 
o veículo para virar o mecanismo de direção em uma direção 
usando o sinal máximo e então na direção oposta no sinal 
máximo. Isso será repetido mais duas vezes.

3. Em seguida começará a virar o dispositivo de direção em ambas 
as direções e medir a velocidade em que este vira. Este testará 
diversas taxas de comando (curva lenta, média e rápida) tanto 
para a esquerda como para a direita. Na conclusão desta etapa 
de calibração, o sistema FieldPilot Pro ou sistema UniPilot Pro 
será capaz de saber o quão rápido este deverá virar o mecanismo 
de direção em qualquer intensidade de sinal que ele envia para a 
válvula de direção.

4. O sistema então passará para a próxima etapa.
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Sensibilidade do UniPilot Pro
Os tipos de veículos que usam o UniPilot Pro, para controlar a direção 
em que o veículo vira usarão este procedimento. Há uma quantidade 
mínima de corrente que é necessária para que o UniPilot Pro comece 
a virar o volante. O sistema precisa determinar qual é esta corrente 
mínima. Este processo elevará lentamente o sinal enviado para o 
UniPilot Pro e então detectará quando os codificadores no UniPilot Pro 
detectam movimento. Isso determinará a sensibilidade de conversão 
para a direita e esquerda. É importante que o sistema de direção 
tenha essa informação para que possa fazer comandos ligeiros e 
precisos para virar o volante de direção.

NOTA: Verifique se a RPM do motor está constante na velocidade 
de trabalho enquanto ocorre esta parte da calibração.

Siga o procedimento abaixo para concluir a calibração.

1. Conduza o veículo em uma linha reta dentro da faixa de 
velocidade de 2,0 a 6,0 km/h. 

2. Pressione  Reiniciar  para iniciar o processo de calibração.
3. O veículo se deslocará em linha reta até que o UniPilot Pro 

comece a mover ligeiramente para a direita e esquerda. Uma vez 
que o movimento tenha sido detectado, este passo está concluído 
e passará para o próximo passo.

Figura 27: Calibração da sensibilidade do UniPilot Pro

UniPilot Pro
Os tipos de veículos que usam o UniPilot Pro, para controlar a direção 
em que o veículo vira usarão este procedimento. Este procedimento 
testará a taxa de conversão medida pelo codificador dentro do 
UniPilot Pro à medida que o sistema envia vários sinais a ele. 
Quanto mais forte o sinal, mais rápido o UniPilot Pro deve converter. 
Este processo permitirá que o sistema saiba o tamanho do sinal a ser 
enviado para obter uma taxa específica de conversão.

Siga o procedimento abaixo para concluir a calibração.

1. Conduza o veículo em uma linha reta dentro da faixa de 
velocidade de 2,0 a 6,0 km/h. 

2. Pressione  Reiniciar  para iniciar o processo de calibração.
3. O sistema comandará o volante de direção para converter 

à esquerda e à direita em velocidades diferentes.
4. Quando o processo estiver concluído, o sistema passará para 

a próxima etapa.
Figura 28: Calibração do UniPilot Pro
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Ajuste de distância de deslocamento lateral 
da antena
Uma linha central do veículo corretamente definida deve passar 
sobre o mesmo ponto indo em ambas as direções na mesma linha de 
orientação. Este comportamento é controlado pelo deslocamento lateral 
da antena. Durante a configuração inicial do veículo, uma estimativa 
aproximada da compensação da antena é inserida. Depois do perfil 
do veículo ter sido criado e a calibração automática ter sido executada, 
o operador deve executar o procedimento a seguir para assegurar 
que a compensação lateral da antena foi inserida corretamente. 
Este procedimento detectará e eliminará falhas e sobreposições 
em linhas adjacentes devido a um deslocamento lateral incorreto.

NOTA: Antes de o processo de ajuste começar, o valor do 
deslocamento lateral da antena deve ser o mais preciso 
possível. Se o valor se afastar mais do que 10 cm, corrija o 
valor e refaça a Calibração Automática antes de prosseguir 
com o teste seguinte.

NOTA: Sempre verifique se a configuração do implemento em 
Configuração-> Implemento tem um deslocamento lateral 
0 (zero), mesmo se não houver implemento no fundo do 
veículo. Qualquer deslocamento de implemento fará com 
que uma medição incorreta seja inserida neste procedimento.

Consulte “Direção e distância de deslocamento lateral da antena” 
para obter mais informações sobre essa configuração.

Figura 29: Distância de deslocamento lateral da antena

Para calcular um ajuste de compensação da antena usando a mesma diretriz:

1. Crie uma linha reta A-B.
2. Com a direção assistida/automática engatada, dirija na passagem  por pelo menos 30 metros e posicione sinalizações na barra de tração 

ou ao lado da máquina.
3. Faça a volta e engate a direção assistida/automática na passagem  na mesma orientação A-B. Posicione sinalizações na barra de tração 

ou ao lado da máquina, ou pare na orientação A-B ao lado das sinalizações posicionadas na passagem .
4. Meça a distância  entre as sinalizações da passagem  e da passagem . 
5. Divida a distância medida  pela metade. Essa diferença será o ajuste de deslocamento.
6. Aumente ou diminua a distância de deslocamento pelo valor de ajuste de deslocamento determinado na etapa 5 e repita o teste. A distância 

de deslocamento da antena lateral foi ajustada corretamente quando as esteiras do roda do veículo estão no mesmo local dirigindo em 
ambas a direções. Se esse ajuste faz com que a distância de deslocamento da antena lateral seja ajustado em mais de 10 cm, a calibração 
automática deverá ser refeita.

Sobreposição de aplicação 
em campo

Configurações atuais de deslocamento
Direção de deslocamento = 
esquerda

Direção de deslocamento = 
direita

Direção de deslocamento = direita 
distância de deslocamento = 0 m

À direita da passagem 
Diminua o valor do deslocamento 
de distância

Aumente o valor do deslocamento 
de distância Aumente o valor do deslocamento de distância

À esquerda da passagem 
Aumente o valor do deslocamento 
de distância

Diminua o valor do deslocamento 
de distância

Altere a direção de deslocamento do 
implemento para esquerda e aumente o valor 
do deslocamento de distância

Figura 30: Distância de deslocamento lateral da antena
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Ajuste do veículo
Depois que o veículo tiver sido calibrado, este deverá operar 
adequadamente na maioria das operações de campo normais. 
No entanto, em algumas situações, pode ser necessário ajustar o 
desempenho de direção para levar em consideração as condições 
de campo, a seleção do implemento, a velocidade de deslocamento, 
etc. A tela de ajuste do veículo permite que o operador ajuste o 
desempenho de direção do veículo para corresponder a essas 
mudanças de condições.

1. Selecione  Gerenciamento de veículos  na tela FieldPilot Pro/
UniPilot Pro.

2. Pressione  Ajustar .
3. Configure cada opção na seguinte ordem (conforme disponível):
 Desengate manual – ajuste o limite no qual o FieldPilot Pro ou 

UniPilot Pro é desengatado quando o volante de direção está 
sendo girado manualmente

 Agressividade do motor [UniPilot Pro somente] – ajuste com 
que agressividade o UniPilot Pro vira o volante de direção. 
Intervalo de 1 a 20.

 Folga do UniPilot Pro [UniPilot Pro somente] – ajuste a folga na 
direção do veículo. O valor representa o movimento do volante 
de direção sem movimento do pneu. Intervalo de 1 a 20.

 Resposta de direção – ajuste as oscilações do veículo quando 
este está no caminho desejado. Intervalo de 1 a 20.

 Agressividade de direção – ajuste com que agressividade o 
veículo reage às mudanças na direção do veículo. Intervalo 
de 1 a 20.

 Erro em relação à guia – ajuste com que agressividade 
o veículo reage às mudanças no erro em relação à guia 
(deslocamento lateral do veículo da passagem selecionada). 
Intervalo de 1 a 20.

 Aquisição de linha – ajuste com que agressividade o veículo 
adquire a linha. O objetivo é ajustar o sistema para que use o 
caminho mais curto sem movimentos excessivamente fechados 
ou repentinos do veículo. Intervalo de 1 a 20.

 Resposta de marcha a ré – ajuste a agressividade da direção 
quando o veículo está se deslocando na marcha a ré. Intervalo 
de 1 a 20.

 Calibração de inclinação – recalibre a calibração de inclinação. 
Siga as instruções na tela para posicionar e reposicionar 
o seu veículo. Esta opção está disponível somente após o 
veículo ativo ter concluído a calibração inicial. Para obter mais 
informações, consulte “Calibração de inclinação zero” na seção 
Calibração automática deste manual.

 Calibração do sensor de ângulo de roda (WAS) – recalibre a 
calibração do sensor de ângulo. Esta opção está disponível 
somente após o veículo ativo ter concluído a calibração inicial. 
Para obter mais informações, consulte “Sensor de Ângulo” na 
seção Calibração automática deste manual.

4. Pressione a seta de RETORNO  para retornar  
à tela do FieldPilot Pro/UniPilot Pro ou a guia lateral de 
CONFIGURAÇÃO  para retornar à tela de configuração 
principal sem salvar as alterações.

Figura 31: Ajuste do veículo
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Opções de ajuste do veículo

Resposta da direção
Ajuste as oscilações do veículo quando estiver no caminho desejado. 

Figura 32: Opções de ajuste do veículo

Agressividade de direção
Ajuste com que agressividade o veículo reage às mudanças na 
direção do veículo.

Figura 33: Agressividade de direção

Erro em relação à guia
Ajuste com que agressividade o veículo reage às mudanças no erro 
em relação à guia (deslocamento lateral do veículo em relação à 
passagem selecionada).

Figura 34: Erro em relação à guia

Aquisição de linha
Ajuste com que agressividade o veículo adquire a linha. O objetivo é 
ajustar o sistema para que use o caminho mais curto sem movimentos 
excessivamente fechados ou repentinos do veículo.

Figura 35: Aquisição de linha
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CAPÍTULO 3 –  FIELDPILOT PRO OU UNIPILOT PRO 

EM TELAS DE ORIENTAÇÃO
As informações do FieldPilot Pro ou UniPilot Pro e de inclinação podem ser facilmente acessadas na barra de status nas telas de orientação.

Status da direção assistida/automática
O status da direção assistida/automática exibe informações 
sobre o status atual do sistema de direção assistida/automática, 
incluindo o status de inclinação.

1. Pressione o ícone STATUS DA DIREÇÃO ASSISTIDA/
AUTOMÁTICA   .

Figura 36: Status da direção assistida/automática

27.00
ha

10.0
km/hMark A

System state: Active
System mode: Operation
Change reason: Engaged
FieldPilot mode: Row steer
Raw steer reject: UNKNOWN
Raw steer interrupt: NO_MOVE_TIME_OUT
Extended GNSS status:

Position valid
Position OK to steer
Attitude valid
NMEA QI valid
NMEA DOP OK
NMEA position resolution OK 

Status da direção assistida/automática 
Verde = direção engatada, ativa

Amarelo = ativada, foram atendidas todas as condições para 
a direção assistida/automática
Vermelho = desativada, não foram atendidas todas as 
condições para a direção assistida/automática
Nenhum ícone = nenhum sistema de direção assistida/
automática instalado
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APÊNDICE
Orientações ortogonais

X: Frente, Y: Baixo X: Frente, Y: Esquerda X: Frente, Y: Direita
Posição de orientação de base com  

(X = 0, Y = 0, Z = 0)

X: Frente, Y: Acima

X: Direita, Y: Traseira X: Direita, Y: Baixo X: Direita, Y: Dianteira X: Direita, Y: Acima

X: Baixo, Y: Traseira X: Baixo, Y: Dianteira X: Baixo, Y: Esquerda X: Baixo, Y: Direita

X: Esquerda, Y: Traseira X: Esquerda, Y: Baixo X: Esquerda, Y: Dianteira X: Esquerda, Y: Acima

X: Cima, Y: Traseira X: Cima, Y: Dianteira X: Cima, Y: Esquerda X: Cima, Y: Direita

X: Traseira, Y: Baixo X: Traseira, Y: Esquerda X: Traseira, Y: Direita X: Traseira, Y: Acima



30 www.teejet.com

FieldPilot® Pro e UniPilot® Pro
Limites de velocidade
A seguinte tabela detalha os limites de velocidade para Velocidade mínima de operação, velocidade máxima de engate e velocidade máxima 
de operação.

Configuração da velocidade
Velocidade mínima 
de operação (km/h)

Velocidade máxima 
de engate (km/h)

Velocidade máxima 
de operação (km/h)

Articulado

 

FieldPilot Pro 0,80 19 32

UniPilot Pro sem WAS 1,60 19 32

UniPilot Pro com WAS 0,80 19 32

Combinado FieldPilot Pro 0,80 14 24

UniPilot Pro sem WAS 1,60 14 24

UniPilot Pro com WAS 0,80 14 24

Flutuador FieldPilot Pro 0,80 32 45

UniPilot Pro sem WAS 1,60 32 45

UniPilot Pro com WAS 0,80 32 45

MFWD FieldPilot Pro 0,80 21 32

UniPilot Pro sem WAS 1,60 21 32

UniPilot Pro com WAS 0,80 21 32

Pulverizador FieldPilot Pro 0,80 32 45

UniPilot Pro sem WAS 1,61 32 45

UniPilot Pro com WAS 0,80 32 45

Colheitadeira FieldPilot Pro 0,80 14 24

UniPilot Pro sem WAS 0,80 14 24

Esteira

 

FieldPilot Pro 0,80 19 32

UniPilot Pro sem WAS 0,80 19 32

Observações adicionais relacionados com velocidade e status Direção Automática:

• Se a Direção Automática estiver engatada e o usuário parar o veículo, a Direção Automática permanecerá engatada por outros 
30 segundos. E o veículo começar a se mover outra vez dentro daquele período de 30 segundos, a Direção Automática permanecerá 
engatada durante toda a sequência.

• A Direção Automática deve ser desengatada para sair de um trabalho.

• A Direção Automática opera com o veículo viajando na marcha ré.
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FieldPilot® Pro e UniPilot® Pro
Planilha de perfil do veículo
Use este formulário para anotar informações de veículo MFWD antes de criar o novo veículo. Entre em contato com seu revendedor 
AutoSteer Pro para obter formulários adequados para outros tipos de veículos

Tipo do veículo Fabricante do veículo Modelo do veículo Tipo de controlador
□ UniPilot Pro

□ Hidráulico
Nome do veículo Unidades usadas Base de roda

□ Metros [m]

□ Centímetros [cm]

□ Pés [pés]

□ Polegadas [pol.] Medições:
Localização da antena do 
GNSS Dianteira/Traseira Esquerda/Direita Altura

Medições:

   
□ Dianteira    □ Traseira □ Esquerda    □ Direita

Localização do SCM Pro Dianteira/Traseira Esquerda/Direita Altura

Medições:

   
□ Dianteira    □ Traseira □ Esquerda    □ Direita

Orientação do SCM Pro Eixo X Eixo Y Eixo Z
Medições do ângulo  
se inclinado [graus]:
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FieldPilot® Pro e UniPilot® Pro
Transferência do SCM Pro de um veículo para outro
O sistema FieldPilot Pro ou sistema UniPilot Pro é projetado para ser facilmente transferido de um veículo para outro. Estão disponíveis kits 
de veículo específicos que podem ser instalados em cada veículo para que apenas o monitor, o receptor GNSS e o SCM Pro precisem ser 
transferidos. Cada veículo para o qual o sistema FieldPilot Pro ou sistema UniPilot Pro será transferido deve ter o cabeamento do monitor, 
cabeamento principal do SCM Pro e cabeamento do veículo já instalados. Entre em contato com seu revendedor AutoSteer Pro para obter 
informações sobre como obter e instalar kits de veículos adicionais específicos. Use as instruções desta seção para transferir o SCM Pro 
de um veículo para outro. Consulte os manuais do Aeros ou Matrix Pro GS para obter instruções sobre como movê-los.

Figura 37: Diagrama de instalação do SCM Pro
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A figura acima mostra o SCM Pro instalado no suporte de metal com o cabeamento principal específico do veículo conectado.

Tabela 5: Instalação do SCM Pro

Item Descrição
1 Conector do cabeamento principal
2 Conector específico de cabeamento do veículo  

(opcional, depende da instalação)
3 Quatro parafusos de montagem sextavados 8-32 x 1/2
4 Suporte de metal

Ferramentas necessárias
Para remover o SCM Pro de um veículo e instalá-lo em outro veículo, é necessária apenas uma ferramenta: Chave de porca 1/4 de polegada.

Remoção do SCM Pro de um veículo
1. Desligue e desconecte a energia do sistema FieldPilot Pro ou do sistema UniPilot Pro.
2. Desconecte o conector do cabeamento principal do SCM Pro desparafusando o parafuso de cabeça sextavada no conector.
3. Se estiver presente, desconecte o conector específico de cabeamento do veículo do SCM Pro desparafusando o parafuso de cabeça 

sextavada no conector.
4. Remova os quatro parafusos de montagem do SCM Pro. Isso libera o SCM Pro do suporte de montagem do veículo, de modo que ele possa 

ser movido para outro veículo. Mantenha os parafusos separados para uso futuro.
5. Remova o monitor da cabine usando as instruções fornecidas no Manual do Operador do monitor. 
6. Remova o receptor GNSS usando as instruções fornecidas no Manual do Operador do receptor GNSS.
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FieldPilot® Pro e UniPilot® Pro
Instalação do SCM Pro em um veículo
1. Desconecte a energia do cabeamento do sistema FieldPilot Pro ou do sistema UniPilot Pro.
2. Instale o monitor na cabine usando as instruções fornecidas no Manual do Operador do monitor.
3. Instale o receptor GNSS usando as instruções fornecidas no Manual do Operador do receptor GNSS.
4. Fixe o SCM Pro no suporte de montagem com quatro parafusos de cabeça sextavada 8-32 x 1/2. 
 NOTA: Para a correta operação, o SCM Pro deve estar firmemente fixado ao veículo. Ele deve ser montado no suporte de metal 

para permitir a dissipação de calor. Não aperte demais os parafusos.

5. Fixe o conector do cabeamento principal do SCM Pro ao conector menor no SCM Pro e aperte o parafuso.
6. Se estiver presente, prenda o conector específico de cabeamento do veículo no conector maior no SCM Pro e aperte o parafuso.
 NOTA: Se o veículo não tiver um cabeamento específico do veículo para ligar nessa conexão, verifique se o conector falso está fixado 

para evitar a entrada de poeira no conector e para evitar danos aos pinos e/ou ao equipamento interno.

 NOTA: Os dois conectores são chaveados para que eles se encaixem apenas no receptáculo adequado do SCM PRO e em uma 
orientação. Os conectores devem deslizar facilmente no receptáculo. Se eles não deslizarem facilmente, verifique se o conector 
corresponde ao receptáculo, se não existe nenhum obstáculo no interior e se os pinos não estão tortos. Não force o conector no 
receptáculo, pois isso poderia danificar os conectores.

7. Energize o sistema FieldPilot Pro ou sistema UniPilot Pro e navegue até a tela de configuração do AutoSteer Pro. Use o botão gerenciamento 
de veículos para selecionar e ativar o veículo no qual o sistema FieldPilot Pro ou sistema UniPilot Pro foi instalado. Consulte a seção 
gerenciamento de veículos para obter informações sobre como configurar o veículo ativo.

Conexõesdo monitor
O sistema FieldPilot Pro ou sistema UniPilot Pro deve ser conectado ao sistema Aeros ou Matrix Pro GS usando o cabeamento principal apropriado.

Certas programações de suporte técnico ou solução de problemas exigem uma conexão com fio ou sem fio, diretamente para o SCM Pro. 
Conexões com fio usam Interface Ethernet.45 para cabo Conxall. A conexão sem fio usa Wi-Fi IEEE 802.11 b/g. O modo de serviço precisa 
ser ativado para se conectar diretamente ao SCM Pro.

Um tablet ou PC portátil de consumidor pode acessar as telas de configuração do SCM Pro diretamente através de um navegador da web. 
Se usar Ethernet, conecte o cabo RJ45 ao seu computador e digite 10.1.1.1 na linha de endereço de página da web. Se usar Wi-Fi, conecte-se 
ao ponto de acesso de rede sem fio do SCM Pro - XXXX, em que XXXX são últimos quatro dígitos do número de série do SCM Pro e digite 
10.100.100.100 na linha de endereço de página da web.

Figura 38: Conexões do monitor
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FieldPilot® Pro 
e UniPilot® Pro
M A N U A L  D O  U S U Á R I O

Adaptável às suas condições de campo e à sua localização
O FieldPilot Pro e o UniPilot Pro utilizam a mais recente tecnologia para 
compensar terreno acidentado e condições difíceis de campo. Três diferentes 
sensores medem a dinâmica da máquina em três eixos – o que significa 9 eixos 
de medições ocorrendo centenas de vezes por segundo.

Além disso, o sistema FieldPilot Pro e o sistema UniPilot Pro podem ser equipados 
com um sensor de ângulo de direção para melhorar ainda mais a precisão.

O FieldPilot Pro e o UniPilot Pro também estão prontos para tirar proveito de 
qualquer nível de precisão do GNSS. Níveis mais altos de precisão do GNSS 
sempre deverão melhorar a precisão da direção, mas uma direção estável e 
confiável está disponível com os receptores básicos GNSS (WAAS ou EGNOS) 
SBAS. Desde autônomos até RTK, escolha o nível de precisão do GNSS 
necessário para sua aplicação e o FieldPilot Pro e UniPilot Pro deverão orientar 
a máquina com precisão, todas as vezes.

98-05341-PTBR-A4 R1 Portuguese-BR/Português-BR
© TeeJet Technologies 2017


	Informações importantes
	DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL
	Informações de segurança

	Capítulo 1 – Visão geral do sistema
	Características
	Kit do FieldPilot Pro ou kit do UniPilot Pro
	Dispositivo SCM Pro
	Indicadores LED do SCM Pro


	Conexões do FieldPilot Pro ou do UniPilot Pro
	Conexões do receptor GNSS
	Conexões do veículo
	Conexão da chave remota de engate/desengate
	Orientação do SCM Pro


	O GNSS é necessário
	Ativação e movimento inicial
	Configuração do receptor GNSS

	Liberar FieldPilot Pro/UniPilot Pro
	Aviso de declaração de responsabilidade pública

	Capítulo 2 - Operação do menu Configuração
	Acessando o menu de configuração do FieldPilot Pro ou UniPilot Pro
	Presença do operador

	Selecionar valores de QI
	Gerenciamento de veículos
	Veículo ativo
	Novo perfil de veículo
	Editar perfil de veículo
	Opções de perfil de veículo
	Nome do veículo
	Tipo do veículo
	Fabricante do veículo
	Modelo do veículo
	Tipo de controlador
	Base de roda
	Direção e distância de deslocamento em linha da antena
	Direção e distância de deslocamento lateral da antena
	Altura da antena
	Direção e distância de deslocamento em linha do SCM Pro
	Direção e distância de deslocamento lateral do SCM Pro
	Altura do SCM Pro
	Sensor de ângulo da roda (WAS)
	Orientação do SCM Pro


	Desengate manual
	Gráfico de pressão
	Salvo
	Atual
	Iniciar
	Sessão limite do controle manual de direção
	Botões para cima/baixo
	Salvar o limite


	Calibração automática
	Calibração da bússola
	Erros de calibração da bússola

	Esperar pela direção
	Calibração de inclinação zero
	Direção inicial
	Direção oposta
	Erros de calibração de inclinação 

	Sensibilidade da Válvula
	Sensor de ângulo
	Válvula
	Sensibilidade do UniPilot Pro
	UniPilot Pro
	Ajuste de distância de deslocamento lateral da antena

	Ajuste do veículo
	Opções de ajuste do veículo
	Resposta da direção
	Agressividade de direção
	Erro em relação à guia
	Aquisição de linha



	Capítulo 3 – �FieldPilot Pro ou UniPilot Pro em telas de orientação
	Status da direção assistida/automática

	Apêndice
	Orientações ortogonais
	Limites de velocidade
	Planilha de perfil do veículo
	Transferência do SCM Pro de um veículo para outro
	Ferramentas necessárias
	Remoção do SCM Pro de um veículo
	Instalação do SCM Pro em um veículo

	Conexõesdo monitor



