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НАСТРОЙКА НА КОНЗОЛАТА

1. На екрана за навигация, натиснете раздела ОПЦИИ ЗА НАВИГАЦИЯ И 
УПРАВЛЕНИЕ , за да се покажат опциите.

2. Натиснете бутона НАЧАЛО .
3. Натиснете бутона КОНЗОЛА . Регулирайте настройките според потребностите.

 XЯркост на LCD екрана  
 XЦветова схема  
 XЕдиници 

 XGNSS демонстрационен режим  
 XМоментна снимка  
 XЧасова зона  

КОНФИГУРИРАНЕ НА МАШИНАТА

4. От началния екран , натиснете бутона КОНФИГУРАЦИЯ .

5. Изберете и конфигурирайте профил на машина .  
 XИзберете номер на профила на машината A – използвайте, за да изберете 1 от 
5 профила на машината. Профилът, който е „активен“ се показва/е активен на 
екрана за работа.
 XЗадайте Вида на машината B – използва се за избор на вида на машината, 
за да покаже как ще се показва превозното средство по отношение на 
редовете и навеса на екрана за навигация.

 –  Монтиран и прикачен въздушен пистолет 
 –  Машина с кула пулверизатор/за прахово покритие 
 –  Самоходна 
 –  Комбайн 

 XЗадайте брой секции на устройството C – използва се за избор на брой секции на 
устройството. Обхватът е от 1 до 12 секции.
 XЗадайте ширина на секцията D – използва се за въвеждане на ширината на всяка 
секция. Всяка секция може да бъде с различна ширина. 
 XЗадайте разстояние отстъп на ред прикачна машина E – използва се за 
определяне на разстоянието от GNSS антената (нулевата точка) до прикачното 
устройство. 

 – Положителната стойност ще премести прикачното устройство зад антената 
GNSS.

 – Отрицателна стойност ще премести прикачното устройство пред GNSS 
антената.

6. Изберете и конфигурирайте полеви профил .
 XИзберете номер на полеви профил F – използва се за избор на 1 или 5 полеви 
профила. Профилът, който е „активен“ се показва/е активен на екрана за работа.
 XЗадайте разстояние между редовете G – използва се за въвеждане на 
разстоянието между всеки ред. 
 XЗадайте ширина на навеса H – използва се за въвеждане на ширината на навеса. 
 XЗадайте брой редове I – използва се за избор на броя редове до следващата 
направляваща линия. 

7. Задайте GNSS конфигурация .  

 ЗАБЕЛЕЖКА: Когато използвате Matrix 430 в Европа, винаги работете 
с GPS и GLONASS. Използвайте SBAS (EGNOS), когато е приложимо.
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НАСТРОЙКА НА НАВИГАЦИЯ

1. От началния екран , натиснете бутона НАВИГАЦИЯ .

2. Създайте желана информация за избираема лента за насочване.
 – Скорост  
 – Обща обработена площ 
 – Време за обработка 
 – Грешка при отклонение от курса 

3. На екрана за навигация с изглед на превозното средство, от раздела ОПЦИИ ЗА 
НАВИГАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ , изберете Режим на навигация  

 – Навигация по права AB   
 – Навигация на следваща направляваща линия   
 – Без навигация 

4. На екрана за навигация с изглед на превозното средство, от раздела ОПЦИИ ЗА 
НАВИГАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ , създайте граница 

5. Създайте AB направляваща линия   (само навигация по права AB).

ОПЦИИ НА ЕКРАНА ЗА НАВИГАЦИЯ

 XПриложна картография – натиснете иконата  за ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО  
в центъра на екрана за навигация, за да включите или изключите приложна 
картография.

 XВръщане към точка  – настройте точка за връщане, за да дадете насоки 
обратно към установената точка.

 XФункцията A+ побутване  – позволява текущата направляваща линия да 
бъде измествана спрямо текущото местоположение на превозното средство.
 XКонтрол на секция – включва/изключва приложна картография.

 – За да коригирате секциите, започвайки от секцията вляво, натиснете 
иконите ЛЯВА СЕКЦИЯ ВКЛ./ИЗКЛ.  .

 – За да коригирате секциите, започвайки от секцията вдясно, натиснете 
иконите ДЯСНА СЕКЦИЯ ВКЛ./ИЗКЛ.  .

 XРежим на прехвърляне /  – препоръчва се за използване при 
придвижване между полета, тъй като това ще подобри точността на 
функциите за навигация.
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Лента за насочване

Раздел Управление за  
включване/изключване

Площ за покритие
 WСиньо – едно прилагане
 WЧервено – две или повече прилагания

Превозно средство с представяне в реално 
време на секциите на активната щанга

 WПразно квадратче – неактивни секции
 WБяло квадратче – активна секция
 WЗачеркнато квадратче – деактивирана секция

Раздел Опции за навигация и управление

Навигационни направляващи линии
 WОранжево – активна линия за насочване
 WЧерно – две линии за насочване, 
съседни отляво и отдясно на активната 
направляваща линия
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди работа със системата, трябва да се прочетат всички инструкции за безопасност и експлоатация. Безопасната работа с машината е отговорност 
на оператора. Процедурите за безопасност трябва да се съхраняват в близост до оборудването и ясно да се виждат от оператора. Процедурите за 
безопасност трябва да отговарят на всички фирмени и законови изисквания, както и на тези от Информационния лист за безопасност на материалите. 
Свържете се с местния търговец за съдействие. 

Определения на символите за безопасност:

ОПАСНОСТ! Този символ е запазен за най-опасните ситуации, при които може да има сериозни телесни наранявания или 
фатален край.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Този символ показва опасна ситуация, която може да доведе до сериозни телесни наранявания или 
фатален край.

ВНИМАНИЕ! Този символ показва опасна ситуация, която може да доведе до леки или средни телесни наранявания. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Този символ отразява практиките, които операторът трябва да знае.

ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ОПАСНОСТ!
• Прочетете и следвайте инструкциите. Ако инструкциите са неясни след като сте прочели ръководството, моля, свържете се 

с местния търговец.

• Пазете децата далече от оборудването.

• Не работете с машината под влиянието на алкохол или на неразрешени вещества.

• Някои системи имат нагревател с вентилатор. Никога не покривайте нагревателя, в противен случай има сериозна опасност 
от пожар! 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ/ТОКОВ УДАР
• Преди да работите с конкретен компонент, уверете се, че всички захранващи устройства са изключени и не могат да се 

включат случайно.

• Преди да използвате заваръчен апарат на оборудването или елемент, свързан към оборудването, изключете захранващите 
кабели.

• Системите, включително честотните задвижвания, създават риск от токов удар поради остатъчно напрежение. Не е разрешено да 
се отваря оборудването нито за изключване на системата, нито за бърза връзка до 5 минути след прекъсване на захранването.

• Системата се зарежда само от източника на захранване, посочен в ръководството. Ако не сте сигурни в източника на 
захранване, консултирайте се с квалифициран сервизен техник.

• Не използвайте почистващи инструменти под високо налягане за почистване на електрическите компоненти. Това може да 
повреди електрическите компоненти и да изложи оператора на риск от токов удар.

• Електрическото захранване на оборудването трябва да бъде правилно насочено и свързано към него. Всички връзки трябва да 
отговарят на определените изисквания.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ХИДРАВЛИЧНИ СИСТЕМИ ПОД НАЛЯГАНЕ
• При работа с хидравлични системи, винаги носете лични предпазни средства (ЛПС).

• При работа с хидравличната система, спазвайте одобрените от производителя инструкции за поддръжка на машината.

• Докато работите с хидравличната система, винаги изключвайте оборудването. Вземайте подходящи предпазни мерки при 
отваряне на системи, които преди това са били под налягане.

• Имайте предвид, че хидравличното масло може да е изключително горещо и под високо налягане. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! РАБОТА С ХИМИКАЛИ
• Когато работите с химически вещества винаги използвайте ЛПС. 

• Винаги следвайте етикетите за безопасност и инструкциите, предоставени от производителя или доставчика на химическото 
вещество.

• Операторът трябва да разполага с пълна информация за естеството и количеството на материала за разпръскване.

• СПАЗВАЙТЕ ФЕДЕРАЛНИТЕ, ЩАТСКИТЕ И МЕСТНИТЕ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО РАБОТАТА С, ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ 
УНИЩОЖАВАНЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ХИМИКАЛИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! СИСТЕМИ ЗА РАЗПРЪСКВАНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ
• Важно е да се познават подходящите предпазни мерки при използване на система за пръскане под налягане. Течностите под 

налягане могат да проникнат в кожата и да причинят сериозни наранявания. 

• Налягането на системата никога не трябва да превишава най-ниския номинален компонент. Трябва да познавате вашата 
система и всички компоненти, максимални налягания и дебити.

• Филтрите могат да се отварят само когато ръчните вентили пред и зад филтъра са в затворено положение. Ако от 
тръбопровода трябва да се извади някакъв елемент, ръчните вентили пред и зад този елемент трябва да са в затворено 
положение. Ако те бъдат повторно монтирани, уверете се, че това се прави правилно, че този апарат е добре подравнен и че 
всички връзки са затегнати. 

• Водопроводното оборудване трябва да отговаря на всички фирмени и местни разпоредби, и трябва да бъде правилно насочено 
и свързано към оборудването. Всички връзки трябва да отговарят на определените изисквания

• Препоръчва се течността да се източва и изчиства, когато оборудването не се използва за по-дълъг период от време.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! БЕЗОПАСНОСТ ПРИ АВТОПИЛОТ
• За да предотвратите сериозни телесни наранявания или фатален край от преминаването край превозното средство или 

автоматичното движение на кормилната уредба, никога не напускайте седалката на оператора на превозното средство 
с включена система.

• За да предотвратите сериозно телесно нараняване или фатален край от преминаването край превозното средство или 
автоматичното движение на кормилната уредба, преди пускане, калибриране, настройка или задействане на системата, 
проверете дали зоната около превозното средство е обезопасено и че няма хора или препятствия. 

• Уверете се, че оборудването е здраво закрепено към подходящите компоненти.

• Никога не се движете по обществените пътища с включена система.

ВНИМАНИЕ! БЕЗОПАСНОСТ, ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ НА ОБОРУДВАНЕТО
• С оборудването трябва да работи само подходящо обучен и квалифициран персонал. Те трябва да са доказали своите умения 

за работа с оборудването. 

• Преди да използва оборудването, операторът трябва да провери дали то е в добро състояние и може да бъде използвано 
безопасно. Ако не е, оборудването не може да се използва. 

• Всички необходими ЛПС трябва да бъдат на разположение на оператора по всяко време. 

• Проверявайте редовно системата и компонентите за износване и повреда. Когато е необходимо, подменете елемент или 
извършете ремонт.

• Извършването на ремонт или поддръжка на инсталацията е разрешено да се извършва само от квалифицирани оторизирани 
експерти. Указанията за поддръжка и експлоатация трябва да се съблюдават и следват внимателно.

• Пълното ръководство за оборудването трябва винаги да бъде на разположение на оператора или на техника по техническото 
обслужване.
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ВНИМАНИЕ! БЕЗОПАСНОСТ НА СВЪРЗВАЩИТЕ КАБЕЛИ И МАРКУЧИ
• Редовно проверяйте всички свързващи кабели и маркучи за повреда или износване. Когато е необходимо, подменете елемент 

или извършете ремонт.

• Не прокарвайте свързващите кабели и маркучи през отвори с остри завои.

• Не прикрепвайте свързващите кабели и маркучи към елементи със силна вибрация или високо налягане.

• Не прикрепвайте свързващите кабели и маркучи към елементи, през които преминават горещи течности.

• Защитете свързващите кабели и маркучи от остри предмети, отпадъци от оборудването и натрупване на материали.

• Оставете достатъчна дължина, за да могат свързващите кабели и маркучи да се движат свободно по секциите, които се движат 
по време на работа, и се уверете се, че свързвощите кабели или маркучи не висят под обоудването.

• Оставете достатъчно свободно пространство за свързващите кабели и маркучи от работните зони на машината и прикачното 
устройство.

• Когато почиствате оборудването, пазете свързващите кабели от измиване под високо налягане.

ЗАБЕЛЕЖКА: ГРИЖА ЗА СЕНЗОРНИЯ ЕКРАН
• Пазете устройството със сензорен екран далече от остри предмети. Докосването на екрана с остър предмет може да доведе до 

повреда на дисплея. 

• Не използвайте разяждащи химикали, за да почистите конзолата/дисплея. Правилният начин за почистване на конзолата/
дисплея е използването на мека влажна кърпа или антистатична кърпа, подобно на почистването на монитор на компютър.

ЗАБЕЛЕЖКА: ПРЕПОРЪЧВАНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
• Системата е проектирана с компоненти, които работят заедно, за да осигурят най-добрата производителност. Когато системата 

изисква резервни части, трябва да се използват само препоръчваните от TeeJet компоненти, за да се поддържа правилна 
работа и безопасност на системата.
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ГЛАВА 1 – ВЪВЕДЕНИЕ

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА

Конзола Matrix 430VF
Конзолата е проектирана така, че да работи в продължение на години при обичайни селскостопански работни условия. Наличието 
на стегнати предпазни приспособления, в комбинация с гумени покрития за всички конектори, означава, че типичните запрашени 
среди няма да създават проблеми при работа. Въпреки че случайно напръскване с вода няма да повреди устройството, конзолата 
не е предназначена за пряко излагане на дъжд. Внимавайте да не работите с конзолата в мокра среда

Свързване на GNSS антена

Свързване на захранване

Интегриран RAM монтаж 
(изисква се сглобяване)

Бутон за включване

USB порт  
с гумено покритие

Стандартна скоба за RAM
(изисква се сглобяване)

Ярък сензорен екран

Компоненти на системата

Свържете + 12V 
при 15/30

Свържете GND към 31

Захранващи 
кабели

45-05867
DC:xx/xx

Конзола, Matrix 430VF 
CG430VF-GLO

Комплект, RAM стойка 
със смукателна капачка

Захранващи 
кабели

45-05645
DC:xx/xx

Свързване 
само 

към + 12V

ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ
45-05775
DC: XXXX

ВНИМАНИЕ 
СВЪРЗВАНЕ 

САМО КЪМ + 12V

Антена RXA-30

Захранващи кабели

Кабели за захранване/сензор/скорост

Директно към батерията 45-05775

Адаптер за запалващ 
механизъм 45-05645

US 45-05970

EU 45-05969

COBO адаптер 45-05867

Състояние 
Вкл./Изкл

СЕНЗОР

+ 12v

GPS 
скорост

ВКЛ.
ЗАХРАНВАНЕ

Захранване/
Сензор/Скорост
45-05970 xx/xx

Захранване/
Сензор/Скорост
45-05969 xx/xx

ВКЛ.
ЗАХРАНВАНЕ

Работа 
вкл.-изкл.

GPS 
скорост

Необходимо е конзолата да бъде изключвана и след това включвана отново при промяна или прикрепяне на оборудване към 
системата Matrix 430.

Препоръчително монтиране на антената
GNSS антената трябва да бъде монтирана възможно най-отпред на горната част на кабината върху метална повърхност под 
формата на квадрат с размер най-малко 4“/10 см.
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ЗАХРАНВАНЕ 

Включено захранване
1. Натиснете бутона за включване .

Изключване на захранването
1. Натиснете бутона за включване .
2. Изберете от:

 XПриемам  – за да продължи изключването
 XОтказ  – за да остане включена конзолата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изчакайте 30 секунди преди да 
рестартирате конзолата след като е била изключена.

УПОТРЕБА НА ОСНОВЕН ЕКРАН

Основните функции на екрана са:
• С бутонът Начало се осъществява достъп до началния 

екран с бутони за настройка на Навигация, Конфигурация, 
Данни за задача, Настройки на конзолата и калкулатор

• От разделът Опции на екрана за навигация се осъществява 
достъп до бутона Начало и опциите за навигация

• Изскачащите прозорци с предупреждения и информация 
дават информация за активности на конзолата и 
подробности относно конфигурацията или функциите на 
приложението

• Опциите за конфигуриране могат да се прилагат с 
помощта на опционни менюта или екрани за въвеждане 
от клавиатурата

ЗАБЕЛЕЖКА:  Когато приложението е активно, някои опции 
за конфигуриране не са достъпни.

Начален екран
Началният екран дава достъп до навигация, конфигурация, данни за задачи и калкулатор. 

Навигация
 Използва се за преглед на компютърно-генерирано 
изображение на позицията на превозното средство, 
показано в приложната област. От този екран може да 
бъде получен достъп до всички опции за настройка и 
навигация от разделите в дясната част на екрана. 

Конфигурация
 Използва се за избор и настройка на конфигурации на 
машината, конфигурации на полета и GNSS приемник.

Данни за задача
 Използва се за избор на текуща задача, преглед или 
изтриване на данни за задача и експорт на отчети.

Конзола
 Използва се за настройка на яркост на LCD екрана, 
цветова схема, единици, моментни снимки и часова 
зона; стартиране на демо GNSS; и преглед на 
информацията за конзолата.

Калкулатор
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Екрани за въвеждане от клавиатурата
Някои екрани предлагат въвеждане от клавиатура. Натиснете 
текущия избор за достъп до клавиатурата. Използвайте 
цифровата клавиатура, за да въведете стойност.

За да промените стойност:

1. Натиснете ТЕКУЩА СТОЙНОСТ.

2. Използвайте цифровата клавиатура, за да въведете нова 
стойност.

3. Изберете от: 
 XПриемам  – за да запазите настройките
 XОтказ  – за да излезете от клавиатурата, без да запазвате

(m)

1 2 3

1.50

Clear

4 5 6 <--

7 8 9

0 . +/-

Менюта с опции
Натиснете текущия избор за достъп до опциите. Изберете 
подходяща опция или използвайте стрелката на следващата 
страница за достъп до допълнителни опции. За да затворите 
списъка без промяна на текущата опция, изберете текущата 
опция.

За да промените стойност:

1. Натиснете ТЕКУЩА СТОЙНОСТ.

2. Изберете подходяща опция.

3322

55

11

44

ПРЕПРАТКА КЪМ ИКОНА

Навигация

Избираема информация  

 Скорост

 Обща обработена площ

 Време за обработка

  Грешка при отклонение от курса

 Не показвайте нищо

 Точка А, Точка Б

Функция A+ побутване

 Режим на транспорт / Режим на работа

Раздел „Опции за навигация и управление“

Начало

Режими на навигация

  Навигация по права AB

  Навигация на следваща направляваща линия

 Без навигация
Приложна граница

 Стартиране

 Край

 Отказ

 Изтриване
Връщане към точка

 Точка

 Отидете на точка

 Отказ

 Изтриване

Опции за затваряне

Изглед на полето

Изглед на превозното средство

Панорама

Увеличаване/Намаляване на мащабирането

  

 

Леви секции Вкл./Изкл.

Десни секции Вкл./Изкл.
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Конфигурация

Конфигурация на машината

 Номер на профила на машината

 Вид на машината

 Навесна или прикачна вентилаторна пръскачка

 
Колонна вентилаторна пръскачка с насочено 
действие/прашалка

 Самоходна пръскачка

 Комбайн/Гроздокомбайн

 Брой секции на устройството

 Ширина на секция

 Разстояние отстъп на ред прикачна машина

  





Конфигурация на полето

 Номер на полевия профил

 Разстояние между редовете

 Ширина на сенника

 Брой редове до следваща направляваща линия









Конфигурация на GNSS приемник

Данни за задача

Обща обработена площ

Ограничена площ

Време за обработка

Изтриване

Отчети

Конзола

Яркост на LCD екрана

Цветова схема на потребителския интерфейс

Единици

Демо GNSS:  GNSS или  Демонстрация

Моментна снимка

Часова зона

Относно
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ГЛАВА 2 – НАВИГАЦИЯ

Два екрана за навигация, изглед на превозното средство и изглед на полето спомагат за информираността на 
потребителя. От екрана изглед на превозното средство може да бъде получен достъп до опциите за настройка 
и навигация от раздела в дясната част на екрана.

ОПЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКРАНА ЗА НАВИГАЦИЯ

Изгледи на навигацията
Навигация на изглед на превозното средство

Навигацията с изгледа на превозното средство създава компютърно-генерирано изображение на позицията на 
превозното средство, показано в приложната област.

Ле
нт

а н
а с

ъс
то

ян
ие

то

Лента за насочване

Раздел Управление за включване/изключване

Оцветена площ за покритие

Площ за покритие при припокриване

Превозно средство с представяне в реално 
време на секциите на активната щанга

Раздел Опции за навигация и управление

Навигационни направляващи линии

Екран за навигация
• Направляващи линии:

 WОранжево – активна линия за насочване
 WЧерно – две линии за насочване, съседни отляво 
и отдясно на активната направляваща линия

• Полеви индикатори – навесите са илюстрирани с помощта 
на конфигурациите, зададени в текущия полеви профил в 
комбинация с установена AB направляваща линия. Ако не 
са дадени указания, индикацията за навес няма да бъде 
показана.

 WКафяво – земя
 WЗелено – навес
 WТъмно сиво – гранична линия

ЗАБЕЛЕЖКА:  Ако ширината на навеса е по-голяма от или 
равна на разстоянието между редовете, няма 
да се вижда цвят на земята на екраните за 
навигация.

• Точки – маркери за установени точки:
 WЧервена точка – връщане към точка
 WСиня точка – точка А 
 WЗелена точка – точка B

• Площ за покритие – илюстрира обработена площ 
и припокриване:

 WСиньо – едно прилагане
 WЧервено – две или повече прилагания

• Секции с щанга:
 WПразно квадратче – неактивни секции
 WБяло квадратче – активна секция
 WЗачеркнато квадратче – деактивирана секция
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Навигация на изглед на полето
Навигацията с изгледа на полето създава компютърно-генерирано изображение на позицията на превозното средство 
и приложната област от въздушна перспектива.

Оцветена площ за покритие

Площ за покритие при припокриване

Превозно средство

Раздел Опции за навигация и управление

Граница

Екран за навигация
• Полеви индикатори:

 WТъмно сиво – гранична линия
• Площ за покритие – илюстрира обработена площ 

и припокриване:
 WСиньо – едно прилагане
 WЧервено – две или повече прилагания

• Точки – маркери за установени точки:
 WЧервена точка – връщане към точка
 WСиня точка – точка А 
 WЗелена точка – точка B

Лента за насочване
 Лентата за насочване на екрана за навигация с изглед на превозното средство Ви информира за Вашия избор на избираема 
информация (текуща скорост, обща обработена площ, време за обработка, грешка при отклонение от курса) и навигационна 
активност (номер на направляваща линия, текуща активност и състояние на GNSS).

Навигационна активност
Избираема информация Избираема информация

Избираема информация
1. На екрана за навигация с изглед на превозното средство 

натиснете текущата стойност и изберете информационен 
бутон: 

 XСкорост  – показва текущата скорост на придвижване
 XОбща обработена площ  – показва общата натрупана 
площ, върху която е приложена обработка, включително 
площите с двойно покритие
 XВреме за обработка  – показва общото време на 
активна обработка по време на текущата задача
 XГрешка при отклонение от курса  – показва 
разстоянието от Вашата желана направляваща линия

 XНяма информация  – не показва информация 
в показаната площ

Навигационна активност
 XСъстояние на GNSS – на екрана мига „GPS“, когато 
GNSS не е наличен
 XТекуща активност – показва активности като маркиране 
на точка A или B, разстояние за връщане до маркирана 
точка или кога да се обърне или маркира края на път до 
лента
 XНомер на направляваща линия – показва номера 
на текущата направляваща линия по отношение на 
първоначалната линия за насочване. Номерът ще бъде 
показан като положително число, когато превозното 
средство е вдясно от АВ изходното ниво или отрицателно 
число, когато превозното средство е вляво от AB 
изходното ниво

1 2 3 4 5 6-6 -5 -4 -3 -2 -1
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Режим на прехвърляне
 Режимът на прехвърляне се препоръчва за използване 
при придвижване между полета, тъй като това ще 
подобри точността на функциите за навигация. 

Включване на режим на прехвърляне 
За да включите режима на прехвърляне:

1. На екрана за навигация с изглед на превозното средство 
натиснете бутона РЕЖИМ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕ . 

 WКогато е включен, всички функции за навигация са 
деактивирани.

Деактивиране на режим на прехвърляне 
За да деактивирате режима на прехвърляне:

1. На екрана за навигация с изглед на превозното средство 
натиснете бутон  НАВИГАЦИЯ. 

ЗАБЕЛЕЖКА:  Ще има малко закъснение при излизане от 
режима на прехвърляне. 

Прави AB направляващи линии
Определя се направляваща линия чрез свързване 
както на маркирана точка A, така и на точка B. Тази 

направляваща линия може да бъде коригирана спрямо 
текущото местоположение на превозното средство с помощта 
на функцията A+ побутване. За всяка задача има само една 
направляваща линия.

Навесите са илюстрирани с помощта на конфигурациите, 
зададени в текущия полев профил в комбинация с установена 
AB направляваща линия. Ако не са дадени указания, 
индикацията за навес няма да бъде показана на екрана 
за навигация с изглед на превозното средство.

Маркиране на точка А и точка В
За установяване на AB направляваща линия: 

1. Шофирайте до желаното местоположение на точка A .

2. Докато превозното средство е в движение, на екрана 
за навигация с изглед на превозното средство натиснете 
иконата ТОЧКА А .

ЗАБЕЛЕЖКА: Бутонът ТОЧКА А  е наличен и в 
менюто с опциите за навигация и управление 

3. Шофирайте до желаното местоположение на точка B .

4. Натиснете бутона ТОЧКА B , за да установите AB линията.

Конзолата ще започне да предоставя навигационна 
информация.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Иконата ТОЧКА B  не е налична за избор 
(оцветена в сиво), докато не се измине 
минималното разстояние (10,0 фута/3,0 метра).

Използвайте бутона ОТКАЗ НА ТОЧКА  в менюто с 
опции за навигация и управление , за да откажете 
командата Точка А и да се върнете обратно към предишната 
направляваща линия (ако има такава).
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Функция A+ побутване
Функцията A+ побутване позволява текущата 
направляваща линия да бъде измествана спрямо 

текущото местоположение на превозното средство.

За да регулирате направляващата линия:

1. На екрана за навигация с изглед на превозното средство 
натиснете бутона A+ побутване .

ЗАБЕЛЕЖКА:  Бутонът A+ побутване  е наличен и в менюто 
с опциите за навигация и управление .

Следваща направляваща линия
Навигацията за следваща направляваща линия указва 
къде се намира следващата направляваща линия, 
базирана на програмираната навигационна ширина 

(ширина на ред х брой редове) и предоставя информация за 
направляващата линия в маркирания от потребителя край на 
лента до следващата съседна направляваща линия. Когато 
операторът сигнализира края на пътя на лентата, ще бъде 
установена права линия AB в текущия път на лентата и ще се 
предостави навигация към следващата направляваща линия. 
След като превозното средство е влязло в следващия път на 
лентата, не се показва навигация или направляваща линия.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Отстъпът до следващата направляваща линия се 
изчислява с помощта на навигационната ширина: 
вижте „Конфигурация  -> Конфигурация на 
поле “ в глава Конфигурация.

За да включите навигацията за Следващи направляващи линии:
1. В края на пътя на лентата (докато шофирате по права 

линия) на екрана за навигация с изглед на превозното 
средство натиснете иконата ТОЧКА B .

 WКраят на пътя на лентата ще бъде маркиран със 
зелена точка . 
 WИнформацията за навигацията ще се промени 
на  < < < > > > , за да посочи, че е време да завиете.

2. Завийте към следващия път на лентата.
3. Въз основа на тази посока на обръщане, ще бъде 

предоставена навигация за следващата прилежаща 
направляваща линия.

 WКогато превозното средство е на пътя на лентата, 
направляващата линия се премахва.
 WИнформацията за навигацията ще се промени на  
 >>> <<< , за да посочи, че е време отново да отбележим 
края на пътя на лентата.

4. Повторете в края на следващия път на лентата.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Функцията за навигацията за следваща 
направляваща линия не поддържа 
пропускане на направляващи линии.
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Лента на състоянието
 Лентата на състоянието предоставя информация 
за състоянието на GNSS, режима на навигация, 
граничната площ и състоянието на управлението 
на прикачното устройство.

GNSS статус

Режим на навигация

Статус на ограничена площ
Състояние на приложна 

картография

GNSS статус
Червен = без GNSS

Само GPS

Зелено = DGPS, WAAS/RTK, GLONASS

Режим на навигация
Навигация по права AB

Навигация на следваща направляваща линия

Няма икона = без навигация

Статус на ограничена площ
Извън границата = понастоящем има придвижване извън 
ограничена площ
В граница = понастоящем има придвижване в ограничена площ

Няма икона = няма зададена граница

Състояние на приложна картография 
Червено = изключено

Зелено = включено

Екрани за статус/информация
За показване на информация:

1. На екрана за навигация с изглед на превозното средство 
натиснете иконата на лентата на състоянието.

 XСъстояние на GNSS  – показва информация относно 
броя на сателитите в изглед, качеството на сателита и 
идентификатора на приемника

 XСтатусът на ограничената площ  – показва 
информация относно площта в текущата граница.

За да премахнете полето за информация, докоснете полето 
за информация. 
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Контрол на секция
Активността на секцията се показва с иконата на 
превозното средство в центъра на екрана. Приложното 

картографиране може да бъде активирано/деактивирано за 
една секция, като се използват иконите Вкл./Изкл. на секция.

Изключени раздели на щанга

За да коригирате секциите, започвайки от секцията вляво:
1. На екрана за навигация с изглед на превозното 

средство натиснете иконите ВКЛ./ИЗКЛ. НА СЕКЦИИТЕ 
ВЛЯВО  .

За да коригирате секциите, започвайки от секцията вдясно:
1. На екрана за навигация с изглед на превозното 

средство натиснете иконите ВКЛ./ИЗКЛ. НА СЕКЦИИТЕ 
ВДЯСНО  .

РАЗДЕЛ „ОПЦИИ ЗА НАВИГАЦИЯ И 
УПРАВЛЕНИЕ“

Разделът „Опции за навигация и управление“ е винаги достъпен 
на екрана за навигация. От този раздел се осъществява достъп 
до менюто с бутона Начало, режимите за навигация и опциите 
за навигация.

Изглед на превозното средство
Бутони на менюто в раздел Опции за навигация 
и управление

Начало – използва се за достъп до началния екран

Навигационни изгледи – използва се за промяна между изглед на 
превозно средство и изглед на поле

Режими на навигация – използва се за промяна на режима на навигация:

Навигация по права AB Без навигация

Навигация на следваща 
направляваща линия

Приложна граница – използва се за създаване или изтриване на граница

Начало на създаване на 
граница

Отказ на създаване на 
граница

Край на създаване на 
граница Изтриване на граница

Връщане към точка – използва се за създаване, навигация или 
изтриване на точка

Маркиране на точка Отказ от навигация

Отидете на точка Изтриване на точка

Увеличаване/намаляване на мащабирането – иконите на плъзгача 
увеличават/намаляват площта, показана на екрана
Маркиране на точка А – използва се за установяване на първата 
точка в АВ направляваща линия
Затваряне на меню – използва се за затваряне на менюто с опции 
за навигация и управление
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Изглед на полето
Бутони на менюто в раздел Опции за навигация 
и управление

Начало – използва се за достъп до началния екран

Навигационни изгледи – използва се за промяна между изглед на 
превозно средство и изглед на поле

Панорама – използва се за преместване на показаната площ върху 
картата в съответната посока без преместване на превозното средство.

Увеличаване/намаляване на мащабирането – иконите на плъзгача 
увеличават/намаляват площта, показана на екрана

Затваряне на меню – използва се за затваряне на менюто с опции за 
навигация и управление

Режими на навигация
Бутонът за режими на навигация се използва за 
промяна на режима на навигация.  

За да изберете режим на навигация:

1. На екрана за навигация с изглед на превозното средство 
натиснете раздела с ОПЦИИ ЗА НАВИГАЦИЯ И 
УПРАВЛЕНИЕ , за да се покажат опциите за навигация.

2. Натиснете бутона РЕЖИМ НА НАВИГАЦИЯ .

3. Изберете от:
 XНавигация по права AB 
 XНавигация на следваща направляваща линия 

 XБез навигация 

ЗАБЕЛЕЖКА:  Отстъпът към прилежащите направляващи 
линии ще бъде изчислен с помощта на 
навигационна ширина: вижте „Конфигурация 

 -> Конфигурация на поле “ в глава 
Конфигурация.
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Навигация по права AB
Навигацията по права AB предоставя навигация по права 
линия, базирана на базови точки A и B. Използват се 
оригиналните точки A и B, за да се изчислят всички други 
паралелни направляващи линии.

Навигация на следваща направляваща 
линия
Навигацията за следваща направляваща линия указва къде 
се намира следващата направляваща линия и предоставя 
навигация в края на пътя на лентата към следващата 
прилежаща направляваща линия. Когато операторът 
маркира края на лентата и започне да завива към следващата 
направляваща линия се прилага навигация по права AB за 
пътя на следващата лента. Когато превозното средство е на 
пътя на лента на следваща направляваща линия, навигацията 
се изключва.

Без навигация
Без навигация изключва навигацията.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Режимът без навигация не изтрива 
установена направляваща линия или точка 
от конзолата. За да изтриете установени/
запазени данни от конзолата, моля, вижте 
главата Данни за задача.

Приложна граница
Приложните граници установява площи, в които 
обработването ще се и не трябва да се прилага. 

Границите могат да бъдат установени във всички режими на 
навигация. Всеки път може да се съхранява една външна 
граница. В съответствие с Вашето текущо местоположение, 
иконата В ГРАНИЦА  или иконата ИЗВЪН ГРАНИЦА  се 
показва на лентата на състоянието щом границата е установена.

Създаване на граница
За да установите приложна граница:

1. Шофирайте до желано местоположение в периметъра на 
полето/приложната област.

2. На екрана за навигация с изглед на превозното средство 
натиснете раздела с ОПЦИИ ЗА НАВИГАЦИЯ И 
УПРАВЛЕНИЕ , за да се покажат опциите за навигация.

3. Натиснете бутона ГРАНИЦА .

4. Докато превозното средство е в движение, натиснете  
бутона ГРАНИЦА .

5. Изминаване на периметъра на полето/площта.

6. Завършване на граница:
 XИзминете една работна ширината от началната точка. 
Границата ще се затвори автоматично (бялата гранична 
линия ще се стане тъмно сива)
 XНатиснете бутона ЗАВЪРШВАНЕ НА ГРАНИЦА . Права 
линия ще завърши границата между Вашето текущо 
местоположение и началната точка.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Бутонът ЗАВЪРШВАНЕ НА ГРАНИЦА  не 
е налична за избор (оцветен е в сиво), докато 
не е изминато минималното разстояние (пет 
пъти работната ширина).
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Използвайте бутона ОТКАЗ НА ГРАНИЦА  под Граница 
 в менюто с опции за навигация и управление , за да 

откажете процеса за нова граница на поле и да се върнете 
обратно към предишната граница (ако е налична).

Изтриване на граница
За да изтриете установената граница:

1. На екрана за навигация с изглед на превозното средство 
натиснете раздела с ОПЦИИ ЗА НАВИГАЦИЯ И 
УПРАВЛЕНИЕ , за да се покажат опциите за навигация.

2. Натиснете бутона ГРАНИЦА .

3. Натиснете бутона ИЗТРИВАНЕ НА ГРАНИЦА .

Връщане към точка
 Връщане към точка предоставя навигация обратно към 
установена точка. Стрелка упътва превозното средство 
обратно към установената точка.

Точка за връщане ще остане активна, докато не бъде изтрита.

Маркиране на точка за връщане
За да маркирате точка за връщане:

1. Шофирайте до желаното местоположение на точката за 
връщане .

2. На екрана за навигация с изглед на превозното средство 
натиснете раздела с ОПЦИИ ЗА НАВИГАЦИЯ И 
УПРАВЛЕНИЕ , за да се покажат опциите за навигация.

3. Натиснете бутона ВРЪЩАНЕ В ТОЧКА .

4. Натиснете бутона ДОБАВИ ТОЧКА .

Изтриване на точка за връщане
За да изтриете установената точка за връщане:
1. На екрана за навигация с изглед на превозното средство 

натиснете раздела с ОПЦИИ ЗА НАВИГАЦИЯ И 
УПРАВЛЕНИЕ , за да се покажат опциите за навигация.

2. Натиснете бутона ВРЪЩАНЕ В ТОЧКА .
3. Натиснете бутона ИЗТРИВАНЕ НА ТОЧКА .
Бутонът за изтриване на точка не е налична, докато е активно 
връщане към точка от навигацията.
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Навигация към точка за връщане
За да се покаже разстоянието и навигацията към 
установената точка за връщане:
1. На екрана за навигация с изглед на превозното средство 

натиснете раздела с ОПЦИИ ЗА НАВИГАЦИЯ И 
УПРАВЛЕНИЕ , за да се покажат опциите за навигация.

2. Натиснете бутона ВРЪЩАНЕ В ТОЧКА .
3. Натиснете бутона ВРЪЩАНЕ КЪМ ТОЧКА ОТ 

НАВИГАЦИЯТА .
Конзолата ще започне да предоставя информацията за 
разстоянието върху лентата за насочване от превозното 
средство към установената точка.
Използвайте бутона ОТКАЗ ОТ ВРЪЩАНЕ КЪМ ТОЧКА ОТ 
НАВИГАЦИЯТА  под Връщане към точка  в менюто 
с опции за навигация и управление  за скриване на 
разстоянието и навигацията до установената точка.
Навигацията не може да бъде изчислена, когато „?“ се 
появи на лентата за насочване.

Увеличаване/Намаляване на 
мащабирането

Увеличаването/намаляването на мащабирането се 
използва, за да регулира видимата област от площта.

 XУвеличаването на мащабирането  ще намали размера 
на видимата площ от картата
 XНамаляването на мащабирането  ще увеличи размера 
на видимата площ от картата

ЗАБЕЛЕЖКА:  Натиснете и задръжте ПЛЮС/МИНУС за 
бързо регулиране на настройките.

Панорама
Докато сте в навигация с изглед на полето, 
панорамният режим позволява екранът да бъде 
позициониран ръчно, ако е нужно. 

За да влезете в панорамен режим и за да регулирате 
панорамата през екрана:
1. На екрана за навигация с изглед на полето натиснете 

раздела с ОПЦИИ ЗА НАВИГАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ , 
за да се покажат опциите за навигация.

2. Натиснете бутона ПАНОРАМА .
3. Натиснете:

 XИ ИЗТЕГЛЕТЕ ЕКРАН в съответната посока, за 
да преместите изгледа на екрана (налично е само 
приложената обработка).
 XСТРЕЛКИТЕ в съответната посока, за да преместите 
изгледа на екрана (надолу, наляво, надясно, нагоре).

ЗАБЕЛЕЖКА:  Натиснете и задръжте СТРЕЛКИТЕ за бързо 
регулиране на настройките.
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ПРИЛОЖНА КАРТОГРАФИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ОБРАБОТЕНА ПЛОЩ

Приложната картография се използва за 
картографиране на площи за покритие и звукови 

сигнали при въвеждане на предварително картографирани 
обработени площи, за да бъде предупреден оператора да 
включи или изключи приложението.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Приложната картография не контролира 
действителното приложение.

Картографиране само с конзола
За да изключите или включите картографирането и сигналите, 
използвайки конзолата:

1. Натиснете превозното средство  в центъра на екрана.
 WВключване на картографирането и сигналите – иконата 
на лентата на състоянието ще се промени в зелено 
 WИзключване на картографирането и сигналите – иконата 
на лентата на състоянието ще се промени в червено 

Картографиране с превключвател за вкл./изкл.
Когато е инсталиран, превключвателят за включване/
изключване трябва да остане в положение „изключено“ 
за всички опции за настройка.

За да изключите или включите картографирането и сигналите, 
използвайки превключвателя:

1. Завъртете превключвател на позиция вкл./изкл. 
 WВключване на картографирането и сигналите – иконата 
на лентата на състоянието ще се промени в зелено 
 WИзключване на картографирането и сигналите – иконата 
на лентата на състоянието ще се промени в червено 

За да изключите или включите картографирането и сигналите, 
използвайки конзолата, докато е прикачен превключвател:

1. Завъртете превключвателя на позиция „изкл.“. 

2. Натиснете превозното средство  в центъра на екрана.
 WВключване на картографирането и сигналите – иконата 
на лентата на състоянието ще се промени в зелено 
 WИзключване на картографирането и сигналите – иконата 
на лентата на състоянието ще се промени в червено 

Предупреждение за обработена площ
При влизане в обработена площ ще се чува звуков сигнал.

 WДва звукови сигнала – влизане в обработена площ
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ГЛАВА 3 – КОНФИГУРАЦИЯ
Използва се за избор, настройка и управление на конфигурации на машината, конфигурации на полета и GNSS приемник.

Конфигурация на машината
Менюто за конфигурация на машината се използва за 
създаване и управление на до пет (5) индивидуални 
профили на машината, представяйки конфигурацията 

на конзолата за конкретна настройка на превозното средство/
оборудването. Всеки профил на машината записва 
използваните настройки по време на генериране на профила, 
позволявайки на клиента да използва отново на по-късен етап 
точно същата настройка.
1. От началния екран натиснете бутона КОНФИГУРАЦИЯ .
2. Натиснете бутона КОНФИГУРАЦИЯ НА МАШИНАТА .
3. Конфигурирайте всяка опция в следния ред. Натиснете 

текущата стойност, след това използвайте клавиатурата, 
за да въведете нова стойност или изберете опция от 
предоставения списък.

 XНомер на профила на машината  – използвайте, 
за да изберете един от пет (5) профила на машината. 
Профилът, който е „активен“ се показва/е активен на 
екрана за работа.
 XВид машина  – използва се за избор на вида на 
машината, за да покаже как ще се показва превозното 
средство по отношение на редовете и навеса на екрана 
за навигация. Вижте раздел Видове машини в тази глава 
за повече подробности.
 –  Навесна или прикачна вентилаторна пръскачка
 –   Колонна вентилаторна пръскачка с насочено 

действие/прашалка
 –  Самоходна пръскачка
 –  Комбайн/Гроздокомбайн 

 XБрой секции на устройството  – използва се за избор на 
брой секции на устройството. Обхватът е от 1 до 12 секции.

 ЗАБЕЛЕЖКА: Когато е избран вид на машината 
„Навесна или прикачна вентилаторна пръскачка“, 
обхватът е ограничен до 2 секции.

 XШирина на секцията  – използва се за въвеждане на 
ширината на всяка секция. Всяка секция може да бъде с 
различна ширина. Диапазонът за всяка секция е от 1,0 до 
78,7 фута/ от 0,30 до 24,0 метра. Общо за всички секции 
трябва да е по-голям от 1,0 фут / 0,30 метра, но по-малко 
от 78,7 фута/24,00 метра.

 ЗАБЕЛЕЖКА: Когато е избран вид на машината 
„Навесна или прикачна вентилаторна пръскачка“, 
обхватът за всяка секция е от 0,0 до 78,7 фута/ от 
0,00 до 24,0 метра. Общо за всички секции трябва да 
бъде по-голям от 1,0 фут/ 0,30 метра, но по-малък 
от 78,7 фута/24,00 метра. За конфигурация на една 
секция определете 1 секция като 0,0 фута/0,00 м.

 XРазстояние отстъп на ред прикачна машина  – 
използва се за определяне на разстоянието от GNSS 
антената до прикачното устройство. GNSS антената 
винаги е нулева (0) точка. Обхватът е от -32,8 до +65,6 
фута/ -10,0 до +20,0 метра.

 WПоложителна стойност на отстъпа – Положителната 
стойност на изместване ще премести прикачното 
устройство зад GNSS антената.

 WОтрицателна стойност на отстъпа – Отрицателна 
стойност на отстъпа ще премести прикачното 
устройство пред GNSS антената.
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Работна ширина
Общата ширина за всички секции се използва за определяне 
на работната ширина. Работната ширина се използва за 
определяне на точката на автоматично завършване на граница.

Видове машини
Всеки вид машина има уникални опции да покаже как ще се 
показва превозното средство по отношение на редовете и 
навеса на екрана за навигация

Навесна или прикачна вентилаторна пръскачка
Превозното средство е разположено между редове и няма 
щанга. Ще бъдат достъпни само 2 секции. Направляващата 
линия е центрирана между редовете.

Когато конфигурирате машина, която пръска само на една страна, 
определете една секция като 0,00 фута/0,00 м. Секциите се 
измерват от средата на пръскачката; следователно, обработената 
площ ще бъде само от едната страна (отляво или отдясно).
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Колонна вентилаторна пръскачка с насочено 
действие/прашалка
Превозното средство е разположено между редове с щанга, 
имаща от 1 до 12 секции. Работната ширина е центрирана 
върху щангата. Направляващата линия е центрирана между 
редовете.

Самоходно 
Превозното средство е разположено между редове с щанга, 
имаща от 1 до 12 секции. Работната ширина е центрирана 
върху щангата. Направляващата линия е центрирана между 
редовете.

Комбайн/Гроздокомбайн 
Превозното средство е разположено над редовете с щанга, 
имаща от 1 до 12 секции. Работната ширина е центрирана 
върху щангата. Направляващата линия е центрирана над 
навеса в края на разстоянието между редовете.
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Конфигурация на поле
Менюто за конфигурация на поле се използва за 
създаване и управление на до пет (5) индивидуални 

полеви профила, представляващи конфигурацията на 
определена настройка на поле. Всеки полеви профил записва 
използваните настройки по време на генериране на профила, 
позволявайки на клиента да използва отново на по-късен етап 
точно същата настройка.

1. От началния екран натиснете бутона КОНФИГУРАЦИЯ .

2. Натиснете бутона КОНФИГУРАЦИЯ НА ПОЛЕ .

3. Конфигурирайте всяка опция в следния ред. Натиснете 
текущата стойност, след това използвайте клавиатурата, 
за да въведете нова стойност или изберете опция от 
предоставения списък.

 XНомер на полевия профил  – използвайте, за да 
изберете един от пет (5) полеви профила. Профилът, 
който е „активен“ се показва/е активен на екрана за работа.
 XРазстояние между редовете  – използва се за 
въвеждане на разстоянието между всеки ред. Обхватът 
е от 0,1 до 32,8 фута/0,03 до 10,00 метра.
 XШирина на навеса  – използва се за въвеждане на 
ширината на навеса. Обхватът е от 0,1 до 78,7 фута/0,03 
до 24,00 метра.
 XБрой редове  – използва се за избор на броя редове до 
следващата направляваща линия. Обхватът е от 1 до 100.
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11
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Полеви индикатори на екрана за навигация
На екрана за навигация редовете и навесите са илюстрирани с 
помощта на конфигурациите, зададени в текущия полеви профил 
в комбинация с установена AB направляваща линия. Ако не са 
дадени указания, индикацията за навес няма да бъде показана 
на екрана за навигация с изглед на превозното средство.

 WНавесите са зелени редове, успоредни на 
направляващата линия
 WЗемята между навесите е кафява. 

 ЗАБЕЛЕЖКА: Ако ширината на навеса е по-голяма от 
или равна на разстоянието между редовете, няма да 
се вижда цвят на земята на екраните за навигация. 

Навигационна ширина
Навигационната ширина се изчислява по броя на редовете, 
умножени по разстоянието между редовете. Навигационната 
ширина се използва за определяне на съседните 
направляващи линии на екрана за навигация.
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Конфигурация на GNSS приемник
Конфигурацията на GNSS приемник се използва за 
избор на типа GNSS приемник.

1. От началния екран натиснете бутона КОНФИГУРАЦИЯ .

2. Натиснете бутона GNSS .

3. Изберете:
 XGPS – некоригирани сигнали от GPS системи
 XSBAS (т.н. EGNOS, GAGAN, MSAS, SDCM, WAAS) – 
добавя различно коригирани сигнали от SBAS системата
 XGLONASS – добавя некоригирани сигнали от системата 
GLONASS

ЗАБЕЛЕЖКА:  Когато използвате Matrix 430 в Европа, винаги 
работете с GPS и GLONASS. Използвайте 
SBAS (EGNOS), когато е приложимо.
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ГЛАВА 4 – ДАННИ ЗА ЗАДАЧА

От една до пет (5) задачи могат да бъдат избрани, за да се прегледа информацията за нея.  
Текущата задача, показана/активна на екрана за навигация, може да бъде експортирана като отчет.

Преглед на данните за задача
Информацията за задачата включва:

 WНомер на активна задача

 WОбща обработена площ 

 WОграничена площ 

 ЗАБЕЛЕЖКА: Ограничената площ се показва само 
когато има активна граница.

 WВреме за обработка 

1. От началния екран натиснете бутона ДАННИ .

2. Натиснете  Номер на задача,  за да видите информацията 
за друга задача.

 WВъведете различен номер (1-5), за да се покаже друга 
задача.

3. Изберете иконата ПРИЕМАМ  или иконата ОТКАЗ .

Изтриване на данни за задача
За да изтриете информация за задача от номера на текуща 
задача:

1. Натиснете бутона ДАННИ .

2. Проверете дали текущият номер на заданието е заданието, 
което трябва да бъде изтрито.

3. Натиснете бутона РЕЦИКЛИРАНЕ .

4. Изберете иконата ПРИЕМАМ  или иконата ОТКАЗ .
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Отчети
За да запазите отчетите на USB устройство:

1. Натиснете бутона ДАННИ .

2. Поставете USB диск.

3. Натиснете бутона ЗАПАЗИ ВСИЧКИ .

ЗАБЕЛЕЖКА:  Ако не са събрани никакви данни, бутонът 
ЗАПАЗИ ВСИЧКИ няма да бъде наличен 
(оцветен в сиво).
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Известия за паметта
Конзолата има ограничено място за съхранение за запис 
на информация за задача. Ако файловете с данни за задачи 
станат твърде големи, обикновено поради изключително 
големи количества данни за обработена площ, ще се 
покаже уведомление, че паметта е почти пълна, след това 
предупреждение, че паметта е пълна.

За да изчистите това предупреждение, поне една задача 
трябва да бъде изтрита.

Фигура 4-1: Уведомление за почти пълна памет

Фигура 4-2: Предупреждение за пълна памет
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ГЛАВА 5 – КОНЗОЛА

Настройката на конзолата се използва за конфигуриране на настройките на екрана и регионалните настройки.

1. От началния екран натиснете бутона КОНЗОЛА .

2. Изберете от:
 XЯркост на LCD екрана  – използва се за коригиране на 
яркостта на екрана на конзолата
 XЦветова схема  – използва се за промяна на 
цветовете на фона и текста на екрана
 XЕдиници  – използва се за определяне на мерните 
единици на системата
 XДемонстрационен режим  – използва се за стартиране 
на възпроизвеждането на симулирани данни от GNSS

 WGNSS  – натиснете, за да използвате реални GNSS 
сигнали

 WДемонстрация  – натиснете, за да започнете демо 
GNSS

 XМоментна снимка  – използва се за разрешаване на 
запазване на изображения на екрана на USB диск
 XЧасова зона  – използва се за установяване на 
местната часова зона
 XОтносно  – използва се за показване на версията на 
системния софтуер. 

 WЗа помощ при отстраняване на проблеми на полето, 
натиснете ТХТ бутона , за да изтегли текстов файл, 
съдържащ актуална информация за софтуера на 
USB диск и след това да изпрати файла по имейл на 
персонала по поддръжка.
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View Matrix 430VF video at youtube.com/c/teejet


