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NASTAVTE KONZOLU

1. Na navádzacej obrazovke stlačte kartu MOŽNOSTI NAVIGÁCIE A NAVÁDZANIA 
 na zobrazenie možností.

2. Stlačte tlačidlo DOMOV .

3. Stlačte tlačidlo KONZOLA . Upravte nastavenia podľa potreby.
 X Jas LCD  
 XFarebná škála  
 X Jednotky 

 XUkážkový režim GNSS  
 XSnímka obrazovky  
 XČasové pásmo  

NAKONFIGURUJTE STROJ

4. Na domovskej obrazovke  stlačte tlačidlo KONFIGURÁCIA .

5. Vyberte a nakonfigurujte profil stroja .  
 XVybrať číslo profilu stroja A – použite na výber 1 z 5 profilov stroja. Profil, 
ktorý je „aktívny“, je zobrazený/aktívny na ovládacej obrazovke.
 XNastaviť typ stroja B – používa sa na výber typu stroja na označenie, 
ako bude vozidlo zobrazené vo vzťahu k riadkom a porastu na navádzacej 
obrazovke.
 –  Namontovaný a ťahaný Airblast 
 –  Vežový rozprašovač 
 –  Samohybný 
 –  Kombajn 

 XNastaviť počet sekcií náradia C – používa sa na výber počtu sekcií nástrojov. 
Rozsah je od 1 do 12 sekcií.
 XNastaviť šírky sekcií D – používa sa na zadanie šírky každej sekcie. Každá 
sekcia môže mať inú šírku. 
 XNastaviť priamu vzdialenosť odchýlky nástroja E – používa sa na definovanie 
priamej vzdialenosti od GNSS antény (nulový bod) k nástroju. 
 – Kladná hodnota posunie náradie za anténu GNSS.
 – Záporná hodnota posunie náradie pred anténu GNSS.

6. Vyberte a nakonfigurujte profil poľa .
 XVybrať číslo profilu poľa F – používa sa na výber 1 z 5 profilov poľa. Profil, 
ktorý je „aktívny“, je zobrazený/aktívny na ovládacej obrazovke.
 XNastaviť rozstup riadkov G – používa sa na zadanie rozstupu medzi 
jednotlivými riadkami. 
 XNastaviť šírku porastu H – používa sa na zadanie šírky porastu. 
 XNastaviť počet riadkov I – používa sa na výber počtu riadkov po ďalšiu 
navádzaciu líniu. 

7. Nastavte konfiguráciu GNSS .  

	 POZNÁMKA:	Ak	používate	Matrix	430	v	Európe,	vždy	pracujte	s	GPS	
a	GLONASS.	Ak	je	možné,	použite	SBAS	(EGNOS).

PRÍRUČKA SO STRUČNÝM NÁVODOM

C B A

D

E

F

G

H

I

Č. 1

Č. 2

Č. 3

Č. 4

Č. 5

Č. 6

Č. 7



MATRIX® 430VF

N
AV

Á
D

ZA
N

IE
Ú

D
A

JE
 O

 Ú
LO

H
E

KO
N

FI
G

U
RÁ

CI
A

Ú
VO

D
KO

N
ZO

LA

iii98-05351-SK R3

NASTAVTE NAVÁDZANIE

1. Na domovskej obrazovke  stlačte tlačidlo NAVÁDZANIE .

2. Stanovte požadované voliteľné informácie v navádzacom riadku.
 – Rýchlosť  
 – Celková aplikovaná plocha 
 – Čas aplikácie 
 – Chyba koľajových riadkov 

3. Na navádzacej obrazovke so zobrazením vozidla, z karty MOŽNOSTI 
NAVIGÁCIE A NAVÁDZANIA , vyberte režim navádzania  

 – Priame navádzanie AB   
 – Navádzanie na ďalšiu navádzaciu líniu   
 – Žiadne navádzanie 

4. Na navádzacej obrazovke so zobrazením vozidla, z karty MOŽNOSTI 
NAVIGÁCIE A NAVÁDZANIA , vytvorte hranicu 

5. Vytvorte navádzaciu líniu AB   (Len priama navádzacia línia AB).

MOŽNOSTI NAVÁDZACEJ OBRAZOVKY

 XMapovanie aplikácie – stlačte ikonu VOZIDLO  v strede navádzacej 
obrazovky na zapnutie alebo vypnutie mapovania aplikácie.

 XNávrat do bodu  – nastavte bod návratu na poskytnutie navádzania 
späť do stanoveného bodu.

 XFunkcia posunu A+  – umožňuje presunutie aktuálnej navádzacej línie 
k aktuálnej polohe vozidla.
 XOvládanie sekcií – zapnúť/vypnúť mapovanie aplikácie.

 – Na upravenie sekcií začatím sekciou vľavo stlačte ikony ĽAVÉ SEKCIE 
ZAP./VYP.  .

 – Na upravenie sekcií začatím sekciou vpravo stlačte ikony PRAVÉ 
SEKCIE ZAP./VYP.  .

 XRežim prepravy /  – odporúča sa používať pri cestovaní medzi 
poľami, pretože sa tým zlepší presnosť funkcií navádzania.
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Navádzací riadok

Ovládače sekcie Zap./Vyp.

Plocha pokrytia
 WModrá – jedna aplikácia
 WČervená – dve alebo viac aplikácií

Vozidlo so znázornením aktívnych častí 
ramena v reálnom čase

 WPrázdne pole – neaktívna sekcia
 WBiele pole – aktívna sekcia
 WPrečiarknuté pole – vypnutá sekcia

Karta Možnosti navigácie a navádzania

Navigačné navádzacie plochy
 WOranžová – aktívna navádzacia línia
 WČierna – dve navádzacie línie susediace s ľavou 
a pravou stranou aktívnej navádzacej línie

Č. 2

Č. 3

Č. 4

Č. 5

Č. 1
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reprodukovať, kopírovať, prekladať alebo prevádzať do akejkoľvek formy alebo akýmkoľvek spôsobom, elektronickým alebo strojovo 
čitateľným, nahrávaním alebo inak bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti TeeJet Technologies.

Ochranné známky
Ak nie je uvedené inak, všetky ostatné značky alebo názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky 
príslušných spoločností alebo organizácií.

Obmedzenie zodpovednosti
SPOLOČNOSŤ TEEJET TECHNOLOGIES POSKYTUJE TENTO MATERIÁL „V DANOM STAVE“, BEZ VÝSLOVNEJ ALEBO 
PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU. NEPREDPOKLADÁ SA ŽIADNA ZODPOVEDNOSŤ ZA AUTORSKÉ 
PRÁVA ALEBO PATENTY. SPOLOČNOSŤ TEEJET TECHNOLOGIES V ŽIADNOM PRÍPADE NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA 
AKÚKOĽVEK OBCHODNÚ STRATU, UŠLÝ ZISK, STRATU POUŽÍVANIA ALEBO ÚDAJOV, PRERUŠENIE PODNIKANIA ALEBO 
ZA NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, A TO AJ V PRÍPADE, AK BOLA 
SPOLOČNOSŤ TEEJET TECHNOLOGIES UPOZORNENÁ NA TAKÉTO ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA SOFTVÉRU TEEJET 
TECHNOLOGIES.
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny sa musia prečítať pred prevádzkou systému. Bezpečná prevádzka strojov je zodpovednosť 
operátora. Bezpečnostné postupy musia byť umiestnené v blízkosti zariadení a musia byť pre operátora jasne viditeľné a čitateľné. 
Bezpečnostné postupy musia spĺňať všetky predpisy spoločnosti a miestne predpisy, ako aj požiadavky uvedené v bezpečnostných 
listoch. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestneho predajcu. 

Definície symbolov bezpečnostných upozornení:

NEBEZPEČENSTVO! Tento symbol je vyhradený pre tie najextrémnejšie situácie, kde hrozí vážne zranenie osôb 
alebo smrť.

VAROVANIE! Tento symbol označuje nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť vážne zranenie osôb alebo smrť.

UPOZORNENIE! Tento symbol označuje nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť drobné alebo stredne závažné 
zranenie osôb alebo smrť. 

POZNÁMKA: Tento symbol opisuje postupy, prie ktorých by mal operátor postupovať opatrne.

VŠEOBECNÉ VAROVANIA A OPATRENIA

NEBEZPEČENSTVO!
• Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich. Ak po prečítaní tejto príručky nerozumiete pokynom, obráťte sa na miestneho 

predajcu.

• Nedovoľte deťom približovať sa k zariadeniam.

• Stroje nepoužívajte pod vplyvom alkoholu alebo akejkoľvek ilegálnej látky.

• Niektoré systémy obsahujú ohrievač s ventilátorom. Ohrievač nikdy neprikrývajte, v opačnom prípade hrozí vášne 
nebezpečenstvo požiaru! 

VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM
• Pred prácou na akomkoľvek komponente skontrolujte, či boli vypnuté všetky prvky napájania a nemožno ich 

náhodne zapnúť.
• Pred použitím oblúkovej zváračky na zariadení alebo akomkoľvek komponente pripojenom k zariadeniu odpojte 

napájacie vedenia.
• Systémy obsahujúce frekvenčné pohony predstavujú riziko zásahu elektrickým prúdom z dôvodu zvyškového 

napätia. Nie je povolené otvárať zariadenie na odpojenie systému ani na žiadne rýchle pripojenie do 5 minút od 
vypnutia napájania.

• Systém používajte len s napájacím zdrojom uvedeným v návode. Ak máte pochybnosti o napájacom zdroji, obráťte 
sa na kvalifikovaných servisných pracovníkov.

• Nepoužívajte vysokotlakový čistič na čistenie elektrických komponentov. Môže to poškodiť elektrické komponenty 
a vystaviť operátora riziku zásahu elektrickým prúdom.

• Elektrické napájanie zariadenia musí byť správne vedené a pripojené k zariadeniu. Všetky pripojenia musia spĺňať 
špecifikované požiadavky.
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VAROVANIE! TLAKOVÉ HYDRAULICKÉ SYSTÉMY
• Pri vykonávaní prác na hydraulických systémoch vždy používajte osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP).

• Pri práci na hydraulickom systéme dodržiavajte pokyny na údržbu schválené výrobcom stroja.

• Pri práci na hydraulickom systéme vždy vypnite zariadenie. Pri otváraní systémov, ktoré boli predtým pod tlakom, 
vykonajte príslušné opatrenia.

• Upozorňujeme, že hydraulický olej môže byť extrémne horúci a pod vysokým tlakom. 

VAROVANIE! MANIPULÁCIA S CHEMICKÝMI LÁTKAMI
• Pri manipulácii s akoukoľvek chemickou látkou používajte OOPP. 

• Vždy dodržiavajte bezpečnostné štítky a pokyny poskytnuté výrobcom alebo dodávateľom chemickej látky.

• Operátor musí mať kompletné informácie o povahe a množstve materiálu určeného na aplikáciu.

• DODRŽIAVAJTE FEDERÁLNE, ŠTÁTNE A MIESTNE NARIADENIA TÝKAJÚCE SA MANIPULÁCIE, 
POUŽÍVANIA ALEBO LIKVIDÁCIE POĽNOHOSPODÁRSKYCH CHEMICKÝCH LÁTOK.

VAROVANIE! TLAKOVÝ STRIEKACÍ SYSTÉM
• Pri používaní tlakového striekacieho systému je dôležité poznať správne bezpečnostné opatrenia. Kvapaliny pod 

tlakom môžu preniknúť cez pokožku a spôsobiť zranenie osôb. 

• Tlak systému nesmie nikdy prekročiť menovitú kapacitu najslabšieho komponentu. Vždy poznajte svoj systém 
a schopnosti všetkých komponentov, maximálne tlaky a prietoky.

• Filtre sa smú otvárať len vtedy, keď sú manuálne ventily pred a za filtrom v zatvorenej polohe. Ak sa musí akékoľvek 
zariadenie vybrať z vedenia, manuálne ventily pred a za týmto zariadením musia byť v zavretej polohe. Pri opätovnej 
inštalácii dbajte na správnosť postupu, správne zarovnanie zariadenia a tesnosť všetkých spojov. 

• Potrubné rozvody do zariadenia musia spĺňať všetky nariadenia spoločnosti a miestne nariadenia a musia byť 
správne vedené a pripojené k zariadeniu. Všetky pripojenia musia spĺňať špecifikované požiadavky.

• Odporúča sa vypustiť a vypláchnuť kvapalinový systém, ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať.

VAROVANIE! BEZPEČNOSŤ AUTOMATICKÉHO RIADENIA
• Na predchádzanie vážnym zraneniam osôb alebo smrti v dôsledku prejdenia vozidlom alebo v dôsledku 

automatického pohybu riadiaceho systému nikdy neopúšťajte sedadlo operátora vozidla, keď je systém aktivovaný.

• Na predchádzanie vážnym zraneniam osôb alebo smrti v dôsledku prejdenia vozidlom alebo v dôsledku automatického 
pohybu riadiaceho systému skontrolujte, či sa v oblasti v okolí vášho vozidla nenachádzajú osoby ani prekážky, pred 
spustením, kalibráciou, ladením alebo aktiváciou systému. 

• Skontrolujte, či je zariadenie pevne pripevnené k správnym komponentom.

• Keď je systém aktivovaný, nikdy nejazdite na verejných cestách.

UPOZORNENIE! BEZPEČNOSŤ ZARIADENIA, ÚDRŽBA A SERVIS
• Zariadenie smú prevádzkovať len správne vyškolení a kvalifikovaní pracovníci. Musia preukázať svoje schopnosti 

prevádzkovať zariadenie. 

• Pred použitím zariadenia musí operátor skontrolovať, či je zariadenie v dobrom stave a či ho možno používať 
bezpečne. Ak nie, zariadenie sa nesmie používať. 

• Operátor musí mať vždy k dispozícii všetky potrebné OOPP. 

• Pravidelne kontrolujte opotrebovanie a poškodenie systému a komponentov. V prípade potreby ich vymeňte alebo 
opravte.

• Opravu alebo údržbu systému smú vykonávať len kvalifikovaní a autorizovaní pracovníci. Musia sa dodržiavať 
pokyny na údržbu a prevádzku.

• Operátor alebo technik údržby musí mať vždy k dispozícii celý návod pre dané zariadenie.
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UPOZORNENIE! BEZPEČNOSŤ KÁBLOV V ZVÄZKOCH A HADÍC
• Pravidelne kontrolujte poškodenie a opotrebovanie všetkých káblov vo zväzkoch a hadíc. V prípade potreby ich 

vymeňte alebo opravte.

• Káble vo zväzkoch a hadice neveďte tak, aby vytvárali ostré ohyby.

• Káble vo zväzkoch a hadice nepripevňujte k vedeniam s vysokými vibráciami alebo nárazovým tlakom.

• Káble vo zväzkoch a hadice nepripevňujte k vedeniam horúcich tekutín.

• Chráňte káble vo zväzkoch a hadice pred ostrými predmetmi, nečistotami zo zariadení a hromadením materiálu.

• Ponechajte dostatočne dlhé káble vo zväzkoch a hadice, aby sa mohli voľne pohybovať na sekciách, ktoré sa počas 
prevádzky pohybujú, a dbajte na to, aby káble vo zväzkoch a hadice neviseli pod zariadením.

• Ponechajte dostatočný odstup káblov vo zväzkoch a hadíc od zariadenia a prevádzkových zón stroja.

• Pri čistení zariadenia chráňte káble postroje pred vysokotlakovým umývaním.

POZNÁMKA: STAROSTLIVOSŤ O DOTYKOVÚ OBRAZOVKU
• Ostré predmety udržiavajte mimo dosahu zariadenia s dotykovou obrazovkou. Ak sa dotknete obrazovky ostrým 

predmetom, môže dôjsť k poškodeniu displeja. 

• Na čistenie konzoly/displeja nepoužívajte agresívne chemikálie. Správny spôsob čistenia konzoly/displeja je 
použitie mäkkej navlhčenej handričky alebo antistatickej utierky, podobne ako pri čistení monitora na počítači.

POZNÁMKA: ODPORÚČANÉ NÁHRADNÉ DIELY
• Systém bol navrhnutý s komponentmi, ktoré vzájomne spolupracujú na zabezpečenie najlepšieho výkonu systému. 

Ak systém vyžaduje náhradné diely, na zachovanie správnej prevádzky a bezpečnosti systému by sa mali používať 
iba komponenty odporúčané spoločnosťou TeeJet.
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KAPITOLA 1 – ÚVOD

KOMPONENTY SYSTÉMU

Konzola Matrix 430VF
Konzola je navrhnutá tak, aby zabezpečila dlhé roky používania v typických prevádzkových podmienkach v oblasti poľnohospodárstva. 
Vďaka tesne priliehajúcemu puzdru spolu s gumovými krytmi pre všetky konektory nespôsobujú typické prašné prostredia problémy s 
prevádzkou. Hoci občasné postriekanie vodou nepoškodí toto zariadenie, konzola nie je navrhnutá na priame vystavenie dažďu. Dbajte 
na to, aby sa konzola nepoužívala v mokrých podmienkach.

Pripojenie antény GNSS

Elektrické pripojenie

Integrovaný RAM držiak 
(vyžaduje sa montáž)

Tlačidlo napájania

Port USB  
s gumovým krytom

Štandardná konzola RAM
(nutná montáž)

Jasná dotyková obrazovka

Komponenty systému

Pripojiť +12 V na 15/30
Pripojiť GND k 31

Napájací káble
45-05867
DC:xx/xx

Konzola, Matrix 430VF 
CG430VF-GLO

Súprava, držiak na
RAM s prísavkou

Napájací káble
45-05645
DC:xx/xx

Pripojiť iba
k +12 V

NAPÁJACÍ KÁBEL
45-05775
DC: XXXX

UPOZORNENIE
PRIPOJ. LEN DO +12 V

Anténa RXA-30

Napájacie káble

Káble napájacie/snímacie/
rýchlostné

Priamo k batérii 45-05775

Adaptér zapaľovača 45-05645

US 45-05970

EU 45-05969

Adaptér COBO 45-05867

Stav Zap./Vyp.
SNÍMAŤ

+12 V

GPS
rýchlosť

NAPÁJANIE

Napájanie/
snímanie/rýchlosť

45-05970-xx-xx

Napájanie/
snímanie/rýchlosť
45-05969 xx-xx

NAPÁJANIE

Práca Zap.
– Vyp.

GPS
rýchlosť

Pri výmene alebo pripojení zariadenia k systému Matrix 430 je potrebné konzolu vypnúť a znovu zapnúť.

Inštalácia odporúčanej antény
Anténa GNSS by sa mala namontovať čo možno najviac vpred na vrch kabíny na kovový povrch s rozmermi najmenej 4”/10 cm 
štvorcových.
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NAPÁJANIE 

Zapnutie
1. Stlačte tlačidlo NAPÁJANIE .

Vypnutie
1. Stlačte tlačidlo NAPÁJANIE .

2. Vyberte z možností:
 XPrijať  – na pokračovanie vo vypínaní
 XZrušiť  – aby konzola zostala zapnutá.

VAROVANIE!	Pred	opätovným	spustením	konzoly	počkajte	
30	sekúnd	po	vypnutí.

ZÁKLADNÉ POUŽÍVANIE OBRAZOVKY

Základné funkcie obrazovky sú:
• Tlačidlo Domov slúži na prístup na domovskú obrazovku s 

tlačidlami nastavenia pre navádzanie, konfigurácie, údajov o 
úlohe, nastavenia konzoly a kalkulačky

• Karta Možnosti na navádzacej obrazovke slúži na prístup k 
tlačidlu Domov a možnostiam navigácie

• Výstražné a informačné okná informujú o činnostiach konzoly 
a podrobnostiach o konfigurácii alebo funkciách aplikácie

• Možnosti konfigurácie je možné použiť pomocou ponúk 
možností alebo obrazoviek vstupov klávesnice

POZNÁMKA:				Keď	je	aplikácia	aktívna,	niektoré	možnosti	
konfigurácie	nie	sú	k	dispozícii.

Domovská obrazovka
Domovská obrazovka umožňuje prístup k navádzaniu, konfigurácii, údajom o úlohe a kalkulačke. 

Navádzanie
 Používa sa na zobrazenie počítačom generovaného 
obrazu polohy vozidla na ploche aplikácie. Z tejto 
obrazovky sú dostupné možnosti nastavenia a navigácie 
cez kartu na pravej strane obrazovky. 

Konfigurácia
 Používa sa na výber a nastavenie konfigurácií stroja, 
konfigurácií poľa a prijímača GNSS.

Údaje	o	úlohe
 Používa sa na výber aktuálnej úlohy, zobrazenie alebo 
vymazanie údajov o úlohách a exportovanie správ.

Konzola
 Používa sa na nastavenie jasu LCD, farebnej škály, 
jednotiek, snímok obrazovky a časového pásma; začatie 
ukážkového GNSS; a zobrazenie informácií o konzole.

Kalkulačka
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Obrazovky vstupov klávesnice
Niektoré obrazovky ponúkajú vstupy klávesnice. Stlačením 
aktuálneho výberu sa dostanete na klávesnicu. Pomocou 
numerickej klávesnice zadajte hodnotu.

Na zmenu hodnoty:

1. Stlačte SÚČASNÁ HODNOTA.

2. Pomocou numerickej klávesnice zadajte novú hodnotu.

3. Vyberte z možností: 
 XPrijať  – na uloženie nastavení
 XZrušiť  – na opustenie klávesnice bez uloženia

(m)

1 2 3

1,50

Vymazať

4 5 6 <--

7 8 9

0 . +/-

Ponuky možností
Stlačením aktuálneho výberu získate prístup k možnostiam. 
Vyberte vhodnú možnosť alebo použite šípku nasledujúcej strany 
na prístup k ďalším možnostiam. Ak chcete zoznam zatvoriť bez 
zmeny aktuálnej možnosti, vyberte aktuálnu možnosť.

Na zmenu hodnoty:

1. Stlačte SÚČASNÁ HODNOTA.

2. Vyberte vhodnú možnosť.

3322

55

11

44

ODKAZ NA IKONU

Navádzanie

Voliteľné informácie  

 Rýchlosť

 Celková aplikovaná plocha

 Čas aplikácie

 Chyba koľajových riadkov

 Neukázať nič

 Značka A, značka B

Funkcia posun A+

 Režim prenosu / Pracovný režim

Karta Možnosti navigácie a navádzania

Domov

Režimy navádzania

  Priame navádzanie AB

  Navádzanie na ďalšiu navádzaciu líniu

 Žiadne navádzanie
Hranica aplikácie

 Štart

 Koniec

 Zrušiť

 Vymazať
Návrat do bodu

 Značka

 Prejsť na bod

 Zrušiť

 Vymazať

Zatvoriť možnosti

Zobrazenie poľa

Zobrazenie vozidla

Prechádzať

Priblížiť/Oddialiť

  

 

Ľavé sekcie Zap./Vyp.

Pravé sekcie Zap./Vyp.
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Konfigurácia

Konfigurácia stroja

 Číslo profilu stroja

 Typ stroja

 Nesený	alebo	ťahaný	ventilátorový	rosič

 Portálový	rosič

 Samohybný	rosič

 Kombajn

 Počet sekcií náradia

 Šírky sekcií

 Priama vzdialenosť odchýlky náradia

  





Konfigurácia poľa

 Číslo profilu poľa

 Rozstup riadkov

 Šírka porastu

 Počet riadkov po ďalšiu navádzaciu líniu









Konfigurácia prijímača GNSS

Údaje o úlohe

Celková aplikovaná plocha

Ohraničená plocha

Čas aplikácie

Vymazať

Správy

Konzola

LCD Jas

Farebná škála užívateľského rozhrania

Jednotky

Demonštračný GNSS:  GNSS alebo  Ukážka

Snímka obrazovky

Časové pásmo

Informácie
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KAPITOLA 2 – NAVÁDZANIE

Na informovanie užívateľa slúžia dve navádzacie obrazovky, zobrazenie vozidla a poľa. Z obrazovky so zobrazením vozidla sú 
dostupné možnosti nastavenia navádzania a navigácie cez kartu na pravej strane obrazovky.

MOŽNOSTI A INFORMÁCIE NAVÁDZACEJ OBRAZOVKY

Zobrazenia navádzania

Navigácia so zobrazením vozidla
Navádzanie so zobrazením vozidla vytvára počítačom generovaný obraz polohy vozidla zobrazený na ploche aplikácie.

St
av

ov
ý r

iad
ok

Navádzací riadok

Ovládače sekcie Zap./Vyp.

Nafarbená plocha pokrytia

Prekrývajúca sa plocha pokrytia

Vozidlo so znázornením aktívnych častí ramena 
v reálnom čase

Karta Možnosti navigácie a navádzania

Navigačné navádzacie plochy

Navádzanie	na	obrazovke
• Navádzacie línie:

 WOranžová – aktívna navádzacia línia
 WČierna – dve navádzacie línie susediace s ľavou a pravou 
stranou aktívnej navádzacej línie

• Ukazovatele poľa – porasty sú znázornené pomocou 
konfigurácií nastavených v aktuálnom profile poľa v 
kombinácii so stanovenou navádzacou líniou AB. Ak nie 
je stanovená žiadna navádzacia línia, indikácia porastu sa 
nezobrazí.

 WHnedá – zem
 WZelená – porast
 WTmavo šedá – hraničná čiara

POZNÁMKA:		Ak	je	šírka	porastu	väčšia	alebo	sa	rovná	rozstupu	
riadkov,	na	navádzacích	obrazovkách	sa	nezobrazí	
žiadna	farba	zeme.

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

• Plocha pokrytia – ilustruje aplikovanú plochu a prekrytie:
 WModré – jedna aplikácia
 WČervené – dve alebo viac aplikácií

• Sekcie ramena:
 WPrázdne pole – neaktívna sekcia
 WBiele pole – aktívna sekcia
 WPreškrtnuté pole – vypnutá sekcia
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Navigácia so zobrazením poľa
Navádzanie so zobrazením poľa vytvára počítačom generovaný obraz polohy vozidla a aplikovanej plochy z leteckej perspektívy.

Nafarbená plocha pokrytia

Prekrývajúca sa plocha pokrytia

Vozidlo

Karta Možnosti navigácie a navádzania

Hranica

Navádzanie	na	obrazovke
• Ukazovatele poľa:

 WTmavo šedá – hraničná čiara
• Plocha pokrytia – ilustruje aplikovanú plochu a prekrytie:

 WModré – jedna aplikácia
 WČervené – dve alebo viac aplikácií

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

Navádzací riadok
 Navádzací riadok na navádzacej obrazovke so zobrazením vozidla vás informuje o vašom výbere voliteľných informácií (aktuálna 
rýchlosť, celková aplikovaná plocha, čas aplikácie, chyba koľajových riadkov) a navigačná aktivita (číslo navádzacej línie, 
aktuálna aktivita a stav GNSS).

Navigačná aktivita
Voliteľné informácie Voliteľné informácie

Voliteľné	informácie
1. Na navádzacej obrazovke so zobrazením vozidla stlačte 

aktuálnu hodnotu a vyberte tlačidlo informácie: 
 XRýchlosť  – zobrazuje aktuálnu rýchlosť jazdy
 XCelková aplikovaná plocha  – zobrazuje celkovú 
akumulovanú plochu, ktorá bola aplikovaná, vrátane plôch s 
dvojitým pokrytím
 XČas aplikácie  – zobrazuje celkovú dobu aktívnej aplikácie 
počas aktuálnej úlohy

 XChyba koľajových riadkov  – zobrazuje vzdialenosť od 
požadovanej navádzacej línie

 XŽiadna informácia  – na ploche displeja sa nezobrazujú 
žiadne informácie

Navigačná	aktivita
 XStav GNSS – keď GNSS nie je k dispozícii, na displeji 
bliká „GPS“
 XAktuálna aktivita – zobrazuje aktivity, ako je označovanie 
bodu A alebo B, vzdialenosť k návratu do označeného bodu, 
alebo kedy sa otočiť alebo označiť koniec trasy riadka
 XČíslo navádzacej línie – zobrazuje aktuálne číslo navádzacej 
línie vzhľadom k počiatočnej navádzacej línii. Číslo sa 
zobrazí ako kladné číslo, keď je vozidlo napravo od základnej 
línie AB alebo záporné číslo, keď je vozidlo naľavo od 
základnej línie AB

1 2 3 4 5 6-6 -5 -4 -3 -2 -1
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Režim prepravy
 Režim prepravy sa odporúča používať pri cestovaní medzi 
poľami, pretože sa tým zlepší presnosť funkcií navádzania. 

Zapnite	režim	prepravy	
Na zapnutie režimu prepravy:

1. Na navádzacej obrazovke so zobrazením vozidla stlačte tlačidlo 
REŽIM PREPRAVY . 

 WAk je zapnutý, tak sú všetky funkcie navádzania vypnuté.

Vypnite	režim	prepravy	
Na vypnutie režimu prepravy:

1. Na navádzacej obrazovke so zobrazením vozidla stlačte tlačidlo 
 NAVÁDZANIE . 

POZNÁMKA:			Výstup	z	režimu	prepravy	spôsobí	mierne	oneskorenie.	

Priame navádzacie línie AB
Navádzacia línia sa stanoví spojením označeného bodu A 
a bodu B. Túto navádzaciu líniu je možné prispôsobiť 

aktuálnej polohe vozidla pomocou funkcie posunu A+. Pre jednu 
úlohu je k dispozícii iba jedna navádzacia línia.

Porasty sú znázornené pomocou konfigurácií nastavených v 
aktuálnom profile poľa v kombinácii so stanovenou navádzacou 
líniou AB. Ak nie je stanovená žiadna navádzacia línia, indikácia 
porastu sa na navádzacej obrazovke so zobrazením vozidla 
nezobrazí.

Označenie bodov A a B
Na stanovenie navádzacej línie AB: 

1. Choďte do požadovanej polohy bodu A .

2.  Pokiaľ je vozidlo v pohybe, na navádzacej obrazovke so 
zobrazením vozidla stlačte ikonu OZNAČIŤ A .

	 POZNÁMKA:	Tlačidlo	Označiť	A	 	je	k	dispozícii	aj	v	  
ponuke	možností	navigácie	a	navádzania

3. Choďte do požadovanej polohy bodu B .

4. Stlačte tlačidlo OZNAČIŤ B  na stanovenie línie AB.

Konzola začne poskytovať navigačné informácie.

POZNÁMKA:			Ikona	OZNAČIŤ	B	 	nie	je	k	dispozícii	na	výber	
(sivé),	kým	sa	nedosiahne	minimálna	vzdialenosť	
(10,0	stopy	/	3,0	metra).

Použite tlačidlo ZRUŠIŤ ZNAČKU  v ponuke možnosti 
navigácie a navádzania  na zrušenie príkazu Označiť A a 
návrat k predchádzajúcej navádzacej línii (ak je stanovená).
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Funkcia posun A+
Funkcia posunu A+ umožňuje presunutie aktuálnej 
navádzacej línie k aktuálnej polohe vozidla.

Na upravenie navádzacej línie:

1. Na navádzacej obrazovke so zobrazením vozidla stlačte tlačidlo 
POSUN A+ .

POZNÁMKA:			Tlačidlo	Posun	A+	 	je	tiež	dostupné	v	ponuke	
	možností	navigácie	a	navádzania.

Ďalšia navádzacia línia
Navádzanie na ďalšiu navádzaciu líniu označuje miesto, 
kde je umiestnená ďalšia navádzacia línia na základe 

naprogramovanej šírky navádzania (šírka riadku × počet riadkov) 
a poskytuje informácie o manuálnom navádzaní od užívateľom 
označeného konca trasy riadka k ďalšej susednej navádzacej línii. 
Keď obsluha signalizuje koniec trasy riadka, na aktuálnej trase 
riadka sa vytvorí priamka AB a poskytne sa navádzanie k ďalšej 
navádzacej línii. Po vojdení vozidla na nasledujúcu trasu riadka sa 
nezobrazí žiadne navádzanie ani navádzacie línie.

POZNÁMKA:		Odchýlka	k	Ďalšej	navádzacej	línii	sa	vypočíta	
pomocou	šírky	navádzania:	pozri	„Konfigurácia	  
->	Konfigurácia	poľa	 “	v	kapitole	Konfigurácia.

Na aktiváciu Ďalšej navádzacej línie:

1. Na konci trasy riadka (počas jazdy po priamke) na obrazovke so 
zobrazením vozidla stlačte ikonu OZNAČIŤ B .

 WKoniec trasy riadka bude označený zeleným bodom . 
 WNavigačné informácie sa zmenia na  < < < > > >  aby bolo 
indikované, že je čas sa otočiť.

2. Otočte sa smerom k ďalšej trase riadka.

3. Na základe tohto smeru otočenia sa poskytne navádzanie ku 
ďalšej susednej navádzacej línii.

 WAk je vozidlo na trase riadka, navádzacia línia sa odstráni.
 WNavigačné informácie sa zmenia na  > > > < < <  na 
indikáciu toho, že je čas znovu označiť koniec trasy riadka.

4. Zopakujte to na konci nasledujúcej trasy riadka.

POZNÁMKA:		Funkcia	navádzania	k	Ďalšej	navádzacej	línii	
nepodporuje	preskočenie	navádzacích	línií.
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Stavový riadok
 Stavový riadok poskytuje informácie o stave GNSS, režime 
navádzania, hraničnej ploche a stave kontroly náradia.

Stav GNSS

Režim navádzania

Stav ohraničenej plochy

Stav mapovania aplikácie

Stav GNSS
Červená = žiadny GNSS

Iba GPS

Zelená = DGPS, WAAS/RTK, GLONASS

Režim navádzania
Priame navádzanie AB

Navádzanie na Ďalšiu navádzaciu líniu

Žiadna ikona = žiadne navádzanie

Stav ohraničenej plochy
Mimo hranice = momentálne sa pohybujete mimo ohraničenej oblasti

Vnútri hranice = momentálne sa pohybujete vo vnútri ohraničenej oblasti

Žiadna ikona = nie je stanovená hranica

Stav mapovania aplikácie 
Červená = vypnuté

Zelená = zapnuté

Stavové/Informačné	obrazovky
Zobraziť informácie:

1. Na navádzacej obrazovke so zobrazením vozidla stlačte ikonu 
stavového riadka.

 XStav GNSS  – zobrazuje informácie o počte satelitov v 
dohľade, kvalite satelitu a ID prijímači

 XStav ohraničenej plochy  – zobrazuje informácie o ploche 
na aktuálnej hranici

Ak chcete informačné pole odstrániť, ťuknite na informačné pole. 
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Ovládanie sekcií
Aktivita sekcie sa zobrazuje s ikonou vozidla v strede 
obrazovky. Mapovanie aplikácií je možné zapnúť/vypnúť 

pre jednotlivé sekcie pomocou ikon Sekcie Zap./Vyp.
Sekcie ramena vypnuté

Na upravenie sekcií začatím sekciou vľavo:

1. Na navádzacej obrazovke so zobrazením vozidla stlačte ikony 
ĽAVÉ SEKCIE ZAP./VYP.  .

Na upravenie sekcií začatím sekciou vpravo:

1. Na navádzacej obrazovke so zobrazením vozidla stlačte ikony 
PRAVÉ SEKCIE ZAP./VYP.  .

KARTA MOŽNOSTI NAVIGÁCIE A 
NAVÁDZANIA

Karta Možnosti navigácie a navádzania je vždy k dispozícii na 
navádzacej obrazovke. Táto karta slúži na prístup k ponuke 
pomocou tlačidla Domov, k režimom navádzania a možnostiam 
navigácie.

Zobrazenie	vozidla
Navigation and Guidance Options Tab Menu Buttons

Domov – používa sa na prístup na domovskú obrazovku

Zobrazenia navádzania – používa sa na prepínanie medzi zobrazením 
vozidla a poľa

Režimy navádzania – používa sa na zmenu režimu navádzania:

Priame navádzanie AB Žiadne navádzanie

Navádzanie na Ďalšiu 
navádzaciu líniu

Aplikačná hranica – používa sa na vytvorenie alebo odstránenie hranice

Začať vytváranie hranice Zrušiť vytváranie hranice

Dokončiť vytváranie hranice Vymazať hranicu

Návrat do bodu – používa sa na vytvorenie, vedenie k bodu alebo 
vymazanie bodu

Označiť bod Zrušiť navigáciu

Prejsť na bod Vymazať bod

Priblížiť/Oddialiť – ikony posúvača zväčšujú/zmenšujú plochu zobrazenú 
na obrazovke

Označiť bod A – používa sa na určenie prvého bodu na navádzacej línii

Zatvoriť ponuku – používa sa na zatvorenie ponuky možností navigácie 
a navádzania
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Zobrazenie	poľa
Tlačidlá ponuky karty Možnosti navigácie a navádzania

Domov – používa sa na prístup na domovskú obrazovku

Zobrazenia navádzania – používa sa na prepínanie medzi zobrazením 
vozidla a poľa

Prechádzať – používa sa na pohyb zobrazenej plochy mapy v príslušnom 
smere bez pohybu vozidla

Priblížiť/Oddialiť – ikony posúvača zväčšujú/zmenšujú plochu zobrazenú 
na obrazovke

Zatvoriť ponuku – používa sa na zatvorenie ponuky možností navigácie 
a navádzania

Režimy navádzania
Tlačidlo režimov navádzania sa používa na zmenu režimu 
navádzania.  

Na výber režimu navádzania:

1. Na navádzacej obrazovke so zobrazením vozidla stlačte kartu 
MOŽNOSTI NAVIGÁCIE A NAVÁDZANIA  na zobrazenie 
možností navigácie.

2. Stlačte tlačidlo REŽIM NAVÁDZANIA .

3. Vyberte z možností:
 XPriame navádzanie AB 
 XNavádzanie na ďalšiu navádzaciu líniu 

 XŽiadne navádzanie 

POZNÁMKA:		Odchýlka	k	susedným	navádzacím	líniám	sa	
vypočíta	pomocou	šírky	navádzania:	pozri	
„Konfigurácia	  ->	Konfigurácia	poľa	 “ 
v	kapitole	Konfigurácia.
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Priame	navádzanie	AB
Priame navádzanie AB poskytuje navádzanie po priamej línii 
založené na referenčných bodoch A a B. Pôvodný bod A a 
B sa používajú na výpočet všetkých ostatných paralelných 
navádzacích línií.

Navádzanie	na	ďalšiu	navádzaciu	líniu
Navádzanie na ďalšiu navádzaciu líniu označuje miesto, kde je 
umiestnená ďalšia navádzacia línia a poskytuje navádzanie na 
používateľom označenom konci trasy riadka k ďalšej susednej 
navádzacej línii. Keď obsluha označí koniec trasy riadka a začne 
sa točiť k ďalšej navádzacej línii, poskytne sa na ďalšej trase 
riadka priama navádzacia línia AB. Keď sa vozidlo nachádza na 
trase riadka ďalšej navádzacej línie, navádzanie sa vypne.

Žiadne	navádzanie
Žiadne navádzanie vypína navádzanie.

POZNÁMKA:			Režim	žiadneho	navádzania	nevymaže	z	konzoly	
stanovenú	navádzaciu	líniu	alebo	bod.	Keď	obsluha	
označí	koniec	trasy	riadka	a	začne	sa	točiť	k	ďalšej	
navádzacej	línii,	poskytne	sa	v	ďalšej	trase	riadka	
priama	navádzacia	línia	AB.

Hranica aplikácie
Hranice aplikácie stanovujú plochy, v ktorých sa má a 
nemá aplikovať. Hranice môžu byť stanovené vo všetkých 

režimoch navádzania. Naraz je možné uložiť jednu vonkajšiu 
hranicu. V súlade s vašou aktuálnou polohou je v stavovom riadku 
zobrazená ikona VNÚTRI HRANICE  alebo MIMO HRANICE 

 potom, ako je hranica stanovená.

Vytvorenie hranice
Na stanovenie hranice aplikácie:

1. Choďte do požadovanej polohy po obvode poľa/plochy 
aplikácie.

2. Na navádzacej obrazovke so zobrazením vozidla stlačte kartu 
MOŽNOSTI NAVIGÁCIE A NAVÁDZANIA  na zobrazenie 
možností navigácie.

3. Stlačte tlačidlo HRANICA .

4.  Pokiaľ je vozidlo v pohybe, stlačte tlačidlo HRANICA .

5. Prejdite po obvode poľa/plochy.

6. Ukončite hranicu:
 XPrejdite vzdialenosť v rozsahu jednej pracovnej šírky od 
počiatočného bodu. Hranica sa automaticky uzavrie (línia 
bielej hranice sa zmení na tmavosivú)
 XStlačte tlačidlo KONIEC HRANICE . Priama čiara dokončí 
hranicu medzi vašou súčasnou polohou a východiskovým 
bodom

POZNÁMKA:			Tlačidlo	KONIEC	HRANICE	 	nie	je	k	dispozícii	
na	výber	(sivé),	kým	sa	neprejde	minimálna	
vzdialenosť	(päťnásobok	pracovnej	šírky).

Použite tlačidlo ZRUŠIŤ HRANICU  pod možnosťou Hranica 
 v ponuke možnosti navigácie a navádzania , ak chcete 

zrušiť nový proces ohraničenia poľa a vrátiť sa na predchádzajúcu 
hranicu (ak je stanovená).
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Vymažte hranicu
Na vymazanie stanovenej hranice:

1. Na navádzacej obrazovke so zobrazením vozidla stlačte kartu 
MOŽNOSTI NAVIGÁCIE A NAVÁDZANIA  na zobrazenie 
možností navigácie.

2. Stlačte tlačidlo HRANICA .

3. Stlačte tlačidlo VYMAZAŤ HRANICU .

Návrat na bod
 Návrat na bod poskytuje navádzanie späť do stanoveného 
bodu. Šípka nasmeruje vozidlo späť do stanoveného bodu.

Bod návratu zostane aktívny, kým sa nevymaže.

Označenie Bodu návratu
Označiť bod návratu:

1. Choďte na požadované miesto bodu návratu .

2. Na navádzacej obrazovke so zobrazením vozidla stlačte kartu 
MOŽNOSTI NAVIGÁCIE A NAVÁDZANIA  na zobrazenie 
možností navigácie.

3. Stlačte tlačidlo VRÁTIŤ SA DO BODU .

4. Stlačte tlačidlo PRIDAŤ BOD .
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Vymažte bod návratu
Na vymazanie stanoveného bodu návratu:

1. Na navádzacej obrazovke so zobrazením vozidla stlačte kartu 
MOŽNOSTI NAVIGÁCIE A NAVÁDZANIA  na zobrazenie 
možností navigácie.

2. Stlačte tlačidlo VRÁTIŤ SA DO BODU .

3. Stlačte tlačidlo VYMAZAŤ BOD .

Tlačidlo vymazania bodu nie je k dispozícii, keď je aktívne 
navádzanie návratu do bodu.

Navádzanie do bodu návratu
Na zobrazenie vzdialenosti a navádzania do stanoveného bodu 
návratu:

1. Na navádzacej obrazovke so zobrazením vozidla stlačte kartu 
MOŽNOSTI NAVIGÁCIE A NAVÁDZANIA  na zobrazenie 
možností navigácie.

2. Stlačte tlačidlo VRÁTIŤ SA DO BODU .

3. Stlačte tlačidlo NAVÁDZANIE DO BODU NÁVRATU .

Konzola začne poskytovať informácie o vzdialenosti na 
navádzacom riadku od vozidla po stanovený bod.

Použite tlačidlo ZRUŠIŤ NAVÁDZANIE DO BODU NÁVRATU  
 v časti Návrat do bodu  v ponuke možností navigácie 

a navádzania  na skrytie vzdialenosti a navádzania do 
stanoveného bodu.

Navádzanie nie je možné vypočítať, keď sa zobrazí „?“ v 
navádzacom riadku.

Priblížiť/Oddialiť
Priblíženie/oddialenie sa používa na úpravu viditeľnej 
plochy mapy.

 XPriblíženie  zníži množstvo viditeľnej plochy mapy
 XOddialenie  zvýši množstvo viditeľnej plochy mapy

POZNÁMKA:		Stlačením	a	podržaním	tlačidla	PLUS/MÍNUS	rýchlo	
upravíte	nastavenia.

Prechádzať
Pri navádzaní so zobrazením poľa umožňuje režim Pan 
obrazovku manuálne nastaviť podľa potreby. 

Na vstup do režimu Prechádzať a prechádzanie po obrazovke:
1. Na navádzacej obrazovke so zobrazením poľa stlačte kartu 

MOŽNOSTI NAVIGÁCIE A NAVÁDZANIA  na zobrazenie 
možností navigácie.

2. Stlačte tlačidlo PRECHÁDZAŤ .
3. Stlačte:

 XA PRESUŇTE OBRAZOVKU v príslušnom smere, aby ste 
posunuli zobrazenie na obrazovke (k dispozícii je iba, vtedy 
ak aplikácia bola použitá).
 XŠÍPKY v príslušnom smere na posúvanie zobrazenia na 
obrazovke (nadol, doľava, doprava, nahor).

POZNÁMKA:		Stlačením	a	podržaním	tlačidla	ŠÍPKY	rýchlo	
upravíte	nastavenia.
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MAPOVANIE APLIKÁCIÍ A APLIKOVANÉ UPOZORNENIE

Mapovanie aplikácií sa používa na mapovanie plochy 
pokrytia a zvukové upozornenia pri vstupe do predtým 

mapovaných aplikovaných plôch, ktoré upozorňujú operátora, aby 
zapol alebo vypol aplikáciu.

POZNÁMKA:		Mapovanie	aplikácie	neovláda	skutočnú	aplikáciu.

Mapovanie iba pomocou konzoly
Na vypnutie/zapnutie mapovania a upozornení pomocou konzoly:

1. Stlačte vozidlo  v strede obrazovky.
 WMapovanie a upozornenia zapnuté – v stavovom riadku sa 
ikona zmení na zelenú 
 WMapovanie a upozornenia vypnuté – v stavovom riadku sa 
ikona zmení na červenú 

Mapovanie s vypínačom Práca Zap./Vyp.
Po inštalácii by mal vypínač práca zap./vyp. zostať v polohe „vyp.“ 
pre všetky možnosti nastavenia.

Na vypnutie/zapnutie mapovania a upozornení pomocou vypínača:

1. Prepnite prepínač do polohy „Zap.“ alebo „Vyp.“. 
 WMapovanie a upozornenia zapnuté – v stavovom riadku sa 
ikona zmení na zelenú 
 WMapovanie a upozornenia vypnuté – v stavovom riadku sa 
ikona zmení na červenú 

Na vypnutie/zapnutie mapovania a upozornení pomocou konzoly, 
keď je vypínač pripojený:

1. Prepnite prepínač do polohy „Vyp.“. 

2. Stlačte vozidlo  v strede obrazovky.
 WMapovanie a upozornenia zapnuté – v stavovom riadku sa 
ikona zmení na zelenú 
 WMapovanie a upozornenia vypnuté – v stavovom riadku sa 
ikona zmení na červenú 

Aplikované upozornenie
Pri vstupe na aplikovanú plochu zaznie zvukové upozornenie.

 WDve pípnutia – vstup na aplikovanú plochu
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KAPITOLA 3 – KONFIGURÁCIA

Používa sa na výber, nastavenie a správu konfigurácií stroja, konfigurácií poľa a prijímača GNSS.

Konfigurácia stroja
Ponuka konfigurácie stroja sa používa na vytvorenie a 
správu až piatich (5) samostatných profilov strojov, ktoré 

predstavujú konfiguráciu konzoly v konkrétnom nastavení vozidla/
zariadenia. Každý profil stroja zaznamenáva nastavenia 
používané v čase vytvorenia profilu, čo umožňuje zákazníkovi 
obnoviť ich presné nastavenie na neskoršie použitie.

1. Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo KONFIGURÁCIA .

2. Stlačte tlačidlo KONFIGURÁCIA STROJA .

3. Jednotlivé možnosti nakonfigurujte v nasledujúcom poradí. 
Stlačte aktuálnu hodnotu a potom pomocou klávesnice zadajte 
novú hodnotu alebo vyberte možnosť z poskytnutého zoznamu.

 XČíslo profilu stroja  – použite na výber jedného z piatich (5) 
profilov stroja. Profil, ktorý je „aktívny“, je zobrazený/aktívny 
na ovládacej obrazovke.

 XTyp stroja  – používa sa na výber typu stroja na 
označenie, ako bude vozidlo zobrazené vo vzťahu k riadkom 
a porastu na navádzacej obrazovke. Ďalšie podrobnosti 
nájdete v tejto kapitole v časti Typy strojov.

 –  Nesený alebo ťahaný ventilátorový rosič

 –  Portálový rosič

 –  Samohybný rosič 

 –  Kombajn 

 XPočet sekcií náradia  – používa sa na výber počtu sekcií 
náradia. Rozsah je od 1 do 12 sekcií.

	 POZNÁMKA:	Ak	je	vybratý	typ	stroja	„Nesený	alebo	
ťahaný	ventilátorový	rosič“,	rozsah	je	obmedzený	na	
2	sekcie.

 XŠírky sekcií  – používajú sa na zadanie šírky každej 
sekcie. Každá sekcia môže mať inú šírku. Rozsah pre každú 
sekciu je 1,0 až 78,7 stopy / 0,30 až 24,0 metra. Súčet 
všetkých sekcií musí byť väčší ako 1,0 stopa / 0,30 metra, ale 
menší ako 78,7 stopy / 24,00 metra.

	 POZNÁMKA:	Ak	je	zvolený	typ	stroja	„Nesený	alebo	
ťahaný	ventilátorový	rosič“,	rozsah	pre	každú	sekciu	je	
0,0	až	78,7	stopy	/	0,00	až	24,0	metra.	Súčet	všetkých	
sekcií	musí	byť	väčší	ako	1,0	stopy	/	0,30	metra,	ale	menší	
ako	78,7	stopy	/	24,00	metra.	Pre	konfiguráciu	jednej	
sekcie	definujte	1	sekciu	ako	0,0	stopy	/	0,00	m.

 XPriama vzdialenosť odchýlky náradia  – sa používa na 
definovanie priamej vzdialenosti od GNSS antény k náradiu. 
Anténa GNSS je vždy nulovým (0) bodom. Rozsah je -32,8 
až +65,6 stopy / -10,0 až +20,0 metra.

 WKladná hodnota odchýlky – kladná hodnota odchýlky 
posunie náradie za anténu GNSS.

 WZáporná hodnota odchýlky – Záporná hodnota odchýlky 
posunie náradie pred anténu GNSS.
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Pracovná	šírka
Celková šírka všetkých sekcií sa používa na určenie pracovnej 
šírky. Pracovná šírka sa používa na určenie automatického 
koncového bodu hranice.

Typy strojov
Každý typ stroja má jedinečné možnosti na naznačenie, ako bude 
vozidlo zobrazené vo vzťahu k riadkom a porastu na navádzacej 
obrazovke

Nesený	alebo	ťahaný	ventilátorový	rosič
Vozidlo sa nachádza medzi riadkami a nemá rameno. K dispozícii 
budú iba 2 sekcie. Navádzacia línia je vycentrovaná medzi 
riadkami.

Pri konfigurácii stroja, ktorý rozprašuje iba na jednu stranu, 
definujte jednu sekciu ako 0,00 stopy / 0,00 m. Sekcie sa merajú 
od stredu postrekovača; pokrytá plocha bude preto iba na jednej 
strane (vľavo alebo vpravo).
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Portálový	rosič
Vozidlo sa nachádza medzi riadkami s ramenom s 1 až 12 
sekciami. Pracovná šírka je vycentrovaná na ramene. Navádzacia 
línia je vycentrovaná medzi riadkami.

Samohybný	rosič	
Vozidlo sa nachádza medzi riadkami s ramenom s 1 až 12 
sekciami. Pracovná šírka je vycentrovaná na ramene. Navádzacia 
línia je vycentrovaná medzi riadkami.

Kombajn	
Vozidlo sa nachádza nad riadkami s ramenom s 1 až 12 sekciami. 
Pracovná šírka je vycentrovaná na ramene. Navádzacia línia je 
vycentrovaná nad porastom na okraji rozstupu riadkov.
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Konfigurácia poľa
Ponuka konfigurácie poľa sa používa na vytvorenie a 
správu až piatich (5) samostatných profilov polí, ktoré 

predstavujú konfiguráciu konkrétneho nastavenia poľa. Každý 
profil poľa zaznamenáva nastavenia, ktoré sa používajú v čase 
vytvorenia profilu, čo umožňuje zákazníkovi obnoviť ich presné 
nastavenie pre neskoršie použitie.

1. Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo KONFIGURÁCIA .

2. Stlačte tlačidlo KONFIGURÁCIA POĽA .

3. Jednotlivé možnosti nakonfigurujte v nasledujúcom poradí. 
Stlačte aktuálnu hodnotu a potom pomocou klávesnice zadajte 
novú hodnotu alebo vyberte možnosť z poskytnutého zoznamu.

 XČíslo profilu poľa  – použite na výber jedného z piatich (5) 
profilov polí. Profil, ktorý je „aktívny“, je zobrazený/aktívny na 
ovládacej obrazovke.

 XRozstup riadkov  – používa sa na zadanie rozstupu medzi 
jednotlivými riadkami. Rozsah je 0,1 až 32,8 stopy / 0,03 až 
10,00 metra.

 XŠírka porastu  – používa sa na zadanie šírky porastu. 
Rozsah je 0,1 až 78,7 stopy / 0,03 až 24,00 metra.

 XPočet riadkov  – používa sa na výber počtu riadkov po 
ďalšiu navádzaciu líniu. Rozsah je od 1 do 100.
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Ukazovatele	poľa	na	navádzacej	obrazovke
Na navádzacej obrazovke sú riadky a porasty znázornené 
pomocou konfigurácií nastavených v aktuálnom profile poľa 
v kombinácii so zavedenou navádzacou líniou AB. Ak nie je 
stanovená žiadna navádzacia línia, indikácia porastu sa na 
navádzacej obrazovke so zobrazením vozidla nezobrazí.

 WPorasty sú zelené riadky rovnobežné s navádzacími líniami
 WZem medzi porastmi je hnedá. 

	 POZNÁMKA:	Ak	je	šírka	porastu	väčšia	alebo	sa	rovná	
rozstupu	riadkov,	na	navádzacích	obrazovkách	sa	
nezobrazí	žiadna	farba	zeme. 

Šírka	navádzania
Šírka navádzania sa vypočíta tak, že je počet riadkov vynásobený 
rozstupmi riadkov. Šírka navádzania sa používa na určenie 
vedľajších navádzacích línií na navádzacej obrazovke.
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Konfigurácia prijímača GNSS
Konfigurácia prijímača GNSS sa používa na výber typu 
prijímača GNSS.

1. Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo KONFIGURÁCIA .

2. Stlačte tlačidlo GNSS .

3. Vyberte:
 XGPS – nekorekčné signály zo systému GPS
 XSBAS (napr. EGNOS, GAGAN, MSAS, SDCM, WAAS) – 
pridáva diferenčné korekčné signály zo systému SBAS
 XGLONASS – pridáva nekorekčné signály zo systému 
GLONASS

POZNÁMKA:			Ak	používate	Matrix	430	v	Európe,	vždy	pracujte	
s	GPS	a	GLONASS.	Ak	je	možné,	použite	SBAS	
(EGNOS).
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KAPITOLA 4 – ÚDAJE O ÚLOHE

Na zobrazenie informácií o úlohe si môžete vybrať jednu z piatich (5) úloh.  
Aktuálna úloha, zobrazená/aktívna na navádzacej obrazovke, môže byť exportovaná ako správa.

Prehľad údajov o úlohe
Informácie o úlohe zahŕňajú:

 WČíslo aktívnej úlohy

 WCelková aplikovaná plocha 

 WOhraničená plocha 

	 POZNÁMKA:	Ohraničená	plocha	sa	zobrazuje	iba	vtedy,	
keď	je	hranica	aktívna.

 WČas aplikácie 

1. Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo ÚDAJE .

2. Stlačením položky  Číslo úlohy  zobrazíte informácie o 
inej úlohe.

 WAk chcete zobraziť ďalšiu úlohu, zadajte iné číslo (1 – 5).

3. Vyberte ikonu PRIJAŤ  alebo ikonu ZRUŠIŤ  
podľa potreby.

Vymažte údaje o úlohe
Vymazanie informácií o úlohe z aktuálneho čísla úlohy:

1. Stlačte tlačidlo ÚDAJE .

2. Skontrolujte, či je aktuálne číslo úlohy úlohou, ktorá sa 
má vymazať.

3. Stlačte tlačidlo RECYKLOVAŤ .

4. Vyberte ikonu PRIJAŤ  alebo ikonu ZRUŠIŤ  
podľa potreby.
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Správy
Uloženie správ na USB disk:

1. Stlačte tlačidlo ÚDAJE .

2. Vložte disk USB.

3. Stlačte tlačidlo ULOŽIŤ VŠETKO .

POZNÁMKA:			Ak	sa	nezhromaždili	žiadne	údaje,	tlačidlo	ULOŽIŤ	
VŠETKO	nebude	k	dispozícii	(sivé).

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

0:36 6.9	(ha) 6.9	(ha)

+45.6389	-111.3946

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

Oznámenia o pamäti
Konzola má obmedzené množstvo úložného priestoru na 
uchovanie informácií o úlohe. Ak sú súbory s údajmi o úlohách 
príliš veľké, zvyčajne kvôli extrémne veľkému množstvu údajov o 
aplikovanej ploche, zobrazí sa oznámenie o takmer plnej pamäti, 
potom sa zobrazí upozornenie o plnej pamäti.

Ak chcete toto upozornenie odstrániť, musíte vymazať aspoň 
jednu úlohu.

Obrázok	4-1:	Oznámenie	o	takmer	plnej	pamäti

Obrázok	4-2:	Upozornenie	o	plnej	pamäti
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KAPITOLA 5 – KONZOLA

Nastavenie konzoly sa používa na konfiguráciu nastavení displeja a kultúry.

1. Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo KONZOLA .

2. Vyberte z možností:
 XLCD Bas  – slúži na nastavenie jasu displeja konzoly
 XFarebná škála  – slúži na zmenu farby pozadia a textu 
na displeji
 X Jednotky  – používa sa na definovanie systémových 
meraní
 XUkážkový režim  – používa sa na spustenie prehrávania 
simulovaných údajov GNSS

 WGNSS  – stlačte, ak chcete použiť skutočné 
signály GNSS

 WUkážka  – stlačte, ak chcete spustiť ukážkové GNSS
 XSnímka obrazovky  – používa sa na ukladanie snímok 
obrazovky na USB disk
 XČasové pásmo  – používa sa na vytvorenie miestneho 
časového pásma
 X Informácie  – používa sa na zobrazenie verzie 
systémového softvéru. 

 WAk potrebujete pomôcť pri riešení problémov v poli, 
stlačte tlačidlo TXT  na stiahnutie textového súboru 
obsahujúceho aktuálne informácie o softvéri na USB 
disk, potom ho pošlite e-mailom pracovníkom technickej 
podpory.
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