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Compensarea giroscopică a înclinării este acum dis-• 
ponibilă ca actualizare a CenterLine 230 BP. Pentru 
codurile componentelor şi preţuri vă rugăm să con-
sultaţi reprezentantul regional TeeJet Technologies.
Actualizarea include compatibilitatea cu pilotarea asis-
tată de FieldPilot. Conexiunea la SCM este acum via 
CAN. Clienţii existenţi cu FieldPilot 220 care fac trece-
rea la FieldPilot 230 trebuie să îşi schimbe SCM.
Nu există schimbări la modurile de ghidare în actua-• 
lizarea V1.07.

SMART CABLE – este legătura dintre CL230BP, 
cotrolerul ratei aplicării (pulverizare) existent, şi valvele 
secţiunii braţului stropitor. Permite CL230BP să controleze 
automat secţiunea braţului stropitor.

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE

Prezentul ghid furnizează informaţii pentru versiune 
software 1.07. 

Softul CenterLine 230BP (CL230BP) 1.07 conţine 
următoarele îmbunătăţiri ale sistemului:

Aria de aplicare include numai aria de sub secţiunea • 
activă a braţul stropitor, iar contorul acrilor va refl ecta 
cu acurateţe aria de aplicare. Înainte calculele inclu-
deau toată aria de sub întregul braţ stropitor, indiferent 
dacă secţiunile individuale erau pornite sau oprite.
Aria pe care nu se face aplicare este acum conside-• 
rată „arie netratată“ şi poate fi  tratată la un moment 
ulterior. 
Aria delimitată este calculată şi afi şată ca rezultat al • 
unui perimetru de la marginea (neprelucrată) a tere-
nului parcurs în modul circuit capăt de teren. Această 
valoare este păstrată în memorie pe parcursul următo-
rului ciclu de alimentare electrică şi este ştearsă dacă 
utilizatorul alege să şteargă memoria şi să înceapă 
aplicarea pe o nouă suprafaţă.
Dacă în modul circuit capăt de teren este creată o de-• 
limitare de teren, în afara acestei delimitări se creează 
o zonă „fără stropire“. Această delimitare şi zona “fără 
stropire” sunt păstrate în memorie pe parcursul urmă-
torului ciclu de alimentare electrică. 
Informaţiile despre arie şi datele despre aplicare sunt • 
acum actualizate şi salvate cu o frecvenţă mai mare.
Sensibilitatea conducerii (distanţele dintre LEDurile • 
de pe bara luminoasă) poate fi  schimbată acum în 
meniul setări.
Acum se poate introduce o lăţime de “0.0”.• 
Contrastul este acum ajustabil cu tastele +/- cât du-• 
rează ecranul de întâmpinare de la pornire. Odată ce 
s-a realizat legătura cu GPS, +/- duce înapoi la ajus-
tările luminozităţii ecranului.
A fost adăugată o setare de sistem pentru “Sursa • 
GPS” permiţând o sursă externă dedicată. Sursa GPS 
implicită este receptorul intern GPS.
Activarea LEDului DGPS (GPS diferenţial) va reveni • 
cu o întârziere de 2 minute cu scopul de stabilizare 
a performanţei DGPS. Se recomandă ca operarea în 
modul ghidare să înceapă după ce LEDul DGPS este 
activat.

ESC

GPS

GPS

DGPS

ALL ON

AUTO

MAN

Alimentare

Mărire / Micşorare

Lămpi status brazdă

Lămpi status GPS

Modifi că pagină 

Mod setare

Ieşire
Enter

Afi şare

Întoarcere la 
punct

Marcaj linie 
A/B

Mod ghidare

Bară luminoasă

Status brazdă 
(selectează mod)
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Evitaţi montarea antenei în apropierea altor instalaţii 
electrice (echipament de aer condiţionat, antene radio, 
etc.). Evitaţi să înfăşuraţi cablul prea lung de antenă – 
confi guraţi-l în forma “cifrei 8” şi menţineţi cablul la cel 
puţin 30 cm de posibilele surse de interferenţe electrice.

Confi guraţia sistemului

Ghid de instalare

Montaţi antena magnetică pe plafonul vehiculului. 
Antena trebuie să fi e montată în centrul plafonului. Dacă 
vehiculul nu este metalic ataşaţi placa de montaj din 
metal cu ajutorul benzilor adezive. Plasaţi antena pe 
placa metalică.

65-05055
Placă metalică 
de montaj

60-10081
VelcroTM

Antena GPS

Poziţionaţi antena GPS în centrul vehiculului în punctul 
cel mai înalt, având acces liber spre cer. Dacă cabina 
tractorului nu este din metal, se montează cu ajutorul 
benzilor VelcroTM placa metalică în centrul vehiculului în 
cel mai înalt punct şi se plasează antena pe placă. Pozaţi 
cablul antenei cu atenţie, pentru a evita deteriorările şi 
posibilele interferenţe electrice.

Placă metalică

Antenă

Ieşire viteză GPS
Intrare/Ieşire receptor 
GPS extern
GGA 5 Hz
VTG 1 Hz
rată Baud 19200 Baud

Cablu 
controler 
debit

Cablu 
adaptor 
SmartCable 

Alimentareconsolă

Placă metalică de montaj 
65-05055; 60-10081 VelcroTM

90-02536
Kit opţional modul pentru 
compensarea giroscopică a înclinării

Antena GPS

Telecomandă 
comutator
status brazdă
(Opţional)

Master telecomandă
+12 într. 

Alimentare RADAR

Baterie

Valve

TeeJet 844-E
controler debit

Speed Cable

CAN
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Utilizaţi ventuza pentru a monta 
consola pe geam 

Instalare – SmartCable

Instalaţi SmartCable între controlerul ratei aplicării şi 
cablu.

Întrerupătorul principal pentru controlerul ratei aplicării 
trebuie să fi e setat pe poziţia “On” iar întrerupătoarele 
pentru controlul secţiunilor individuale ale braţului trebuie 
să fi e setate în poziţia “Off”.

TeeJet 844-E 
Controler debit

Întrerupătorul principal 
“On” (pornit)
Întrerupătoarele secţiunii braţului 
“Off” (închis)

Cablu
adaptor 
SmartCable

Cablu controler debit

Valve
Remote Master

+12 sw
Alimentare RADAR

Baterie
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+0

29.

 

5
BP

TeeJet
© 2008

CL230

6 KM/H

V1.07

Setup
(standard)

Assisted
Steering

(if present)

Tilt
(if present)

Display 
Setup

(standard)

CAPITOLUL 2 – SETARE

CenterLine 230BP este confi gurat pentru a lucra cu control 
automat pentru secţiunile braţului stropitor ( Automatic Boom 
Section Control – ABSC) prin utilizarea unui SmartCable 
sau a unui modul cu driver pentru secţiuni (Section Driver 
Module – SDM). Este de asemenea confi gurat să funcţione-
ze cu pilotare asistată prin utilizarea unui modul de control 
al pilotării (Steering Control Module – SCM). Un modul gi-
roscopic pentru înclinare (Tilt Gyro Module) este disponibil 
ca o facilitate standard dacă se utilizează un SCM. Este de 
asemenea capabil să fi e utilizat drept facilitate adiţională de 
tip add-on dacă nu există SCM.

Sinopsis fl ux de operaţii la setare:

Secvenţa de pornire

Înainte de a porni CL230BP, asiguraţi-vă că controlerul pul-
verizării este alimentat, că întrerupătorul principal este setat 
în poziţia “On” (pornit) şi că întrerupătoarele individuale ale 
secţiunilor braţului sunt comutate pe “Off” (închis).

NOTĂ: Pentru informaţii cu privire la utilizarea FieldPilot 
230, a se vedea documentul # 98-05137 R0.

Porniţi sistemul prin apăsarea butonului de alimentare . 
Închideţi sistemul prin apăsarea butonului de alimentare 
şi menţinerea lui apăsată timp de aproximativ patru (4) 
secunde. La pornire CL230BP va efectua următoarele:

Afi şează ecranul de copyright şi versiunea de software • 
timp de trei (3) secunde.
Afi şează ecranul de întâmpinare timp de două (2) • 
secunde.
Detectează dacă există date GPS (aceasta se • 
realizează simultan cu secvenţa afi şării ecranului).
Afi şează lăţimea actuală a brazdei timp de trei • 
(3) secunde. 
Este afi şat ecranul pentru resetarea ariei.• 
Ecranul de întâmpinare este afi şat până când se aprin-• 
de LEDul GPS sau este introdus modul de setare. 
După ce consola începe să recepţioneze poziţia de la 
GPS se va afi şa ecranul de operare.

Setare
(standard)

Pilotare 
asistată

(dacă există)

Înclinare
(dacă există)

Afi şare 
setare

(standard)

GPS detectat 
Ecran de 
operare

Ecran lăţime 
brazdă

Ecran
Copyright 
Versiune 
Software

Ecran de 
întâmpinare

Ecran Resetare 
arie

S-a detectat
DGPS

Nu s-a detectat
DGPS

S-a detectat
GPS
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Ecran
La sfârşitul secvenţei de pornire a CL230BP se va afi şa fe-
reastra pentru resetarea ariei:

Resetarea ariei reţine ariile delimitate şi 
aplicate existente şi liniile de ghidare A-B. 
Această opţiune permite ca ariile delimi-
tate şi aplicate şi liniile de ghidare să fi e 
resetate înainte de a începe cu un teren 
nou sau de a continua pe un teren existent. 
Pentru a reseta ariile delimitate şi aplicate 
şi liniile de ghidare apăsaţi tasta Enter . 
Dacă se reia aplicarea precedentă apă-
saţi tasta Ieşire  (ESC) pentru a con-
tinua cu modul de operare sau setare. 
Ecranul este disponibil numai după ce 
porneşte CL230BP. Nu poate fi  accesat în 
timpul operării normale. 

Modul setare

Apăsaţi tasta mod setare  pentru a intra în modul de 
setare al CL230BP. Este afi şat ecranul iniţial al CL230BP 
pentru modul de setare. 

Apăsaţi tasta Enter •  pentru a salva setările şi pentru 
a avansa ecranele.
Apăsaţi tasta Ieşire •  pentru a ieşi din modul de 
setare fără a salva nicio modifi care.
După 10 secunde de inactivitate ecranul de setare va • 
expira (modifi cările vor fi  salvate). CL230BP va reveni 
în modul de operare.

ECRANUL DE SETARE INIŢIAL
Acesta este ecranul iniţial de setare al CL-
230BP. Apăsaţi tasta Enter  pentru a 
avansa la ecranul Întârziere pornire. Ecranul 
de setare va expira după 10 secunde de in-
activitate (modifi cările vor fi  salvate). După 
expirare ecranul va reveni în modul de ope-
rare. Apăsaţi tasta Ieşire  (ESC) pentru a 
ieşi din modul de setare fără a salva nicio 
modifi care. 

NOTĂ: Dacă la sistem nu este conectat un SmartCable 
sau SDM, atunci nu vor fi  afi şate ecranele Întârziere por-
nire, Întârziere oprire, Suprapunere, Număr de secţiuni 
de braţ stropitor şi Lăţime secţiune braţ stropitor.

ÎNTÂRZIERE 
PORNIRE

 Întârzierea pornirii funcţionează ca o “pri-
vire înainte” pentru a sincroniza valvele 
secţiunilor braţului pentru a porni exact 
atunci când se pătrunde pe o suprafaţă 
pe care nu s-a făcut încă nicio aplicare. 
Durata întârzierii pornirii este fi xată în se-
cunde şi zecimi de secundă. Dacă braţul 
porneşte prea devreme la pătrunderea pe 
o suprafaţă neaplicată, micşoraţi setarea 
întârzierii pornirii. Dacă braţul porneşte 
prea târziu la pătrunderea pe o suprafaţă 
neaplicată, măriţi setarea Întârziere 
pornire. Utilizaţi tastele Plus  şi Mi-
nus  pentru a ajusta valoarea. Timpul 
de întârziere a pornirii este cuprins între 
0.0 – 10.0 secunde. Apăsaţi tasta Enter 

 pentru a salva modifi cările şi pentru a 

avansa la setarea Întârziere oprire. 

NOTĂ: Pentru a mări setarea de timp (pentru a face ca 
pornirea şi oprirea să se întâmple mai devreme), măriţi 
corespunzător întârzierea pornirii /opririi. Pentru a mic-
şora setarea de timp (pentru a face ca pornirea şi opri-
rea să se întâmple mai târziu), micşoraţi corespunzător 
întârzierea pornirii / opririi.

Ecranele de setare sunt numerotate 
secvenţial pentru a uşura operarea.
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NUMĂR DE SECŢIUNI DE BRAŢ
Numărul de secţiuni de braţ disponibi-
le este de la 1 la 5 sau de la 1 la 15 în 
funcţie de tipul de SmartCable detectat. 
Introduceţi numărul de secţiuni de braţ 
care sunt active în sistem (de la 1 la 15 
secţiuni). Utilizaţi tastele Plus  şi Minus 

 pentru a ajusta valoarea. Apăsaţi tas-
ta Enter  pentru a salva modifi cările şi 
pentru a avansa la setarea Lăţimile secţi-
unilor braţului. 

NOTĂ: Dacă la sistem nu este conectat un SmartCable 
sau un SDM, se poate introduce o lăţime de braţ. Lăţi-
mea de braţ introdusă trebuie să fi e totalul întregului 
braţ – de la 0 cm la 50 m (de la 0 la1969 inch). Lăţimea 
minimă recomandată este de 1 m (39 inch).

LĂŢIMILE SECŢIUNILOR BRAŢULUI
 Introduceţi lăţimea pentru fi ecare secţiu-
ne a braţului în cm. Utilizaţi tastele Plus 

 şi Minus  pentru a ajusta valoarea. 
Apăsaţi tasta Enter  pentru a avansa la 
următoarea setare de lăţime de secţiune 
de braţ. Privind înainte, secţiunile braţului 
sunt numerotate de la stânga la dreapta 
de-a lungul braţului. Lăţimea unei secţi-
uni a braţului variază de la 0 cm la 50 m 
(de la 0 la1969 inch). Lăţimea minimă re-
comandată este de 1 m (39 inch). Apăsaţi 
tasta Enter  pentru a salva modifi cările 
de la ultima secţiune de braţ şi pentru a 
avansa la setarea Direcţia de decalare a 
braţului. Lăţimile secţiunilor individuale 
ale braţului pot fi  setate la lăţimi diferite.

ÎNTÂRZIERE OPRIRE 
Întârzierea opririi funcţionează ca o “pri-
vire înainte” pentru a sincroniza valvele 
secţiunilor braţului pentru a se opri exact 
atunci când se pătrunde pe o suprafaţă 
pe care s-a făcut aplicare. Dacă braţul 
se opreşte prea devreme la pătrunderea 
pe o suprafaţă pe care s-a făcut aplicare, 
micşoraţi setarea Întârziere oprire. Dacă 
braţul se opreşte prea târziu la pătrun-
derea pe o suprafaţă pe care s-a făcut 
aplicare, măriţi setarea întârzierii opririi. 
Durata întârzierii este fi xată în secunde şi 
zecimi de secundă. Utilizaţi tastele Plus 

 şi Minus  pentru a ajusta valoarea. 
Timpul de întârziere a opririi este cuprins 
între 0.0 – 10.0 secunde. Apăsaţi tasta 
Enter  pentru a salva modifi cările şi 
pentru a avansa la setarea Suprapunere.

SUPRAPUNERE
Suprapunerea determină mărimea su-
prapunerii care este permisă la pornirea 
sau oprirea secţiunilor braţelor. Selectaţi 
procentul de suprapunere din trei setări 
predeterminate (0%, 50% şi100%) utili-
zând tastele Plus  şi Minus . Apăsaţi 
tasta Enter  pentru a salva modifi cările 
şi pentru a avansa la setarea Număr de 
secţiuni de braţ. 

5

303,0
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DIRECŢIE DE DECALARE A BRAŢULUI

  Selectarea Înapoi (ca cea arătată) indică 
faptul că braţul este localizat în spatele 
antenei dacă vehiculul se deplasează pe 
direcţia înainte. Selectarea Înainte indică 
faptul că braţul este localizat în faţa an-
tenei dacă vehiculul se deplasează pe 
direcţia înainte. Utilizaţi tastele Plus 
şi Minus  pentru a ajusta între Înainte 
şi Înapoi. Apăsaţi tasta Enter  pentru 
a salva modifi cările şi pentru a avansa la 
setarea Distanţa de decalare a braţului. 

DISTANŢA DE DECALARE A BRAŢULUI

 Defi neşte distanţa dintre antena GPS şi 
braţ în picioare decimale (metri decimali). 
Distanţa de decalare a braţului variază în-
tre 0 şi 50 metri (între 0 şi 164 picioare de-
cimale). Utilizaţi tastele Plus  şi Minus 

 pentru a modifi ca valoarea. Apăsaţi 
tasta Enter pentru a salva modifi cările.

De îndată ce a fost introdusă şi salvată setarea fi nală, ecra-
nul se va reîntoarce la ecranul de setare iniţial al CL230BP. 
Dacă nu sunt necesare modifi cări suplimentare, apăsaţi tas-
ta Ieşire  (ESC) pentru a ieşi din modul de operare.

Modul setare pilotare asistată

NOTĂ: Dacă la sistem nu este conectat un modul pen-
tru controlul pilotării (Steering Control Module – SCM), 
atunci nu va fi  afi şat modul de setare pentru pilotarea 
asistată. Treceţi la paragraful următor.

Apăsaţi pe tasta Mod setare  până ce se afi şează ecra-
nul iniţial pentru modul de setare a pilotării asistate. 

Apăsaţi tasta Enter  pentru a salva se-
tările şi pentru a avansa ecranele. Apăsaţi 
tasta Ieşire  pentru a ieşi din modul de 
setare fără a salva nicio modifi care. După 
10 secunde de inactivitate ecranul de se-
tare va expira (modifi cările vor fi  salvate). 
CL230BP va reveni în modul de operare.

NOTĂ: Dacă la CL230BP se conectează după pornire 
un SCM, atunci această conectare nu va fi  detectată. 
Trebuie să se închidă şi să se repornească.

PILOTARE
Pilotarea permite pornirea şi oprirea func-
ţiei conducere asistată. Utilizaţi tastele 
Plus  sau Minus  pentru a comuta 
setarea pe pornit sau oprit. Apăsaţi tasta 
Enter  pentru a salva modifi cările şi 
pentru a avansa la setarea Priveşte îna-
inte.

O căsuţă bifată activează sistemul de 
control al pilotării. 

6

v1.00

v1.00

7
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AMPLIFICARE VALVE
Dacă vehiculul deviază de la linie sau nu 
se apropie de ea sufi cient de repede, mă-
riţi setarea Amplifi carea valvelor cu incre-
ment de o unitate. Micşoraţi valoarea dacă 
vehiculul oscilează rapid sau depăşeşte 
linia de ghidare. Utilizaţi tastele Plus 
sau Minus  pentru a mări sau micşora 
această valoare – intervalul este între 1 şi 
100 (implicit este 25). Apăsaţi tasta Enter 

 pentru a salva modifi cările şi pentru a 
avansa la setarea Sensibilitate.

SENSIBILITATE
Micşoraţi această valoarea dacă pilotarea 
oscilează prea mult sau este prea sen-
sibilă. Micşoraţi valoarea dacă vehiculul 
rămâne consecvent în afara liniei de ghi-
dare. Pe măsură ce această valoare des-
creşte, va creşte stabilitatea, dar similar 
va persista şi o eroare în regim staţionar. 
Utilizaţi tastele Plus  sau Minus  pen-
tru a mări sau micşora această valoare – 
intervalul este între 0 şi 9 (implicit este 9). 
Apăsaţi pe tasta Mod setare  a salva 
modifi cările şi pentru a avansa la setarea 
Testare valve.

PRIVIRE ÎNAINTE
În modul DREPT, ajustaţi fi n setarea Privi-
re înainte prin efectuarea mai multor apro-
pieri de linia de ghidare. Dacă la apropi-
ere vehiculul depăşeşte linia de ghidare, 
măriţi această valoare. Dacă vehiculul nu 
depăşeşte linia de ghidare, dar durează 
prea mult ca să ajungă la linia de ghidare, 
măriţi valoarea Priveşte Înainte.

Utilizaţi tastele Plus  sau Minus  pentru a ajusta valoa-
rea variind între 0.0 şi 10.0 (implicit este de 4.0 secunde). 
Apăsaţi tasta Enter  pentru a salva modifi cările şi pentru 
a avansa la setarea Agresivitate.

AGRESIVITATE
Tipic această valoare se ajustează în 
timpul modului GHIDARE CURBĂ. Dacă 
vehiculul taie colţurile, micşoraţi valoarea 
cu increment de o unitate. Dacă vehicu-
lul pilotează în exteriorul colţurilor, măriţi 
această valoare. Utilizaţi tastele Plus 
sau Minus  pentru a mări sau micşora 
această valoare – intervalul este între 1 şi 
100 (implicit este 25). Apăsaţi tasta Enter 

 pentru a salva modifi cările şi pentru a 
avansa la setarea Amplifi care valve.

5

Look-ahead
Too High

Look-ahead
Too Low

Look-ahead
Just Right

“Privire înainte”
prea mare

“Privire înainte”
prea mică

“Privire înainte”
prea dreaptă

Increase 
Aggressiveness

Decrease
Aggressiveness

Mărire 
agresivitate

Mărire 
agresivitate

Decrease
Sensitivity

Increase
Sensitivity

Micşorare  
agresivitate

Mărire 
sensibilitate

Increase
Valve Gain

Decrease
Valve Gain

Micşorare 
Amplifi care 
valve

Mărire 
Amplifi care 
valve
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TESTARE VALVE

Testarea valvelor este utilizată pentru a verifi ca dacă pilota-
rea este comandată corect şi pentru a determina cantitatea 
de timp necesară pentru a deplasa volanul de la total stânga 
la total dreapta. Utilizaţi tastele Plus  şi Minus  pentru 
a ajusta valoarea stânga, dreapta şi oprit. Tasta Plus  ro-
teşte la dreapta, tasta  Minus  roteşte la stânga, iar 
apăsarea oricăreia încă o dată va opri rotirea. Apăsaţi tasta 
Enter  pentru a salva modifi cările şi pentru a avansa la 
Mod setare afi şare.

De îndată ce a fost introdusă şi salvată setarea fi nală, ecra-
nul se va reîntoarce la ecranul iniţial al CL230BP de pilotare 
asistată. Dacă nu sunt necesare modifi cări suplimentare, 
apăsaţi tasta Ieşire  (ESC) pentru a ieşi din modul de 
operare.

Modul setare înclinare giroscopică

NOTĂ:  Dacă la sistem nu este conectat un modul pen-
tru controlul pilotării (SCM), atunci nu va fi  afi şat 
modul de setare pentru compensarea înclinării. 
Treceţi la paragraful următor.

NOTĂ:  Dacă este conectat un modul pentru înclinare 
giroscopică, dar nu şi un SCM, atunci va fi  afi -
şat următorul ecran în locul ecranelor standard 
pentru înclinarea giroscopică. Ecranul va afi şa 
versiunea software.

Poziţiile GPS corectate cu înclinarea fur-
nizează performanţe mai bune pentru 
ghidarea în terenuri deluroase. Pentru a 
furniza corecţii cu acurateţe, operatorul 
trebuie să calibreze modulul pentru con-
trolul pilotării (SCM). CL230BP va detecta 
dacă este conectat un SCM. Dacă este 
conectat, se poate efectua o calibrare a 
înclinării.

Apăsaţi pe tasta Mod setare  până ce se afi şează ecra-
nul iniţial pentru modul de setare a calibrării înclinării. 

Apăsaţi tasta Enter  pentru a salva se-
tările şi pentru a avansa ecranele. Apăsaţi 
tasta Ieşire  pentru a ieşi din modul de 
setare fără a salva nicio modifi care. După 
10 secunde de inactivitate ecranul de se-
tare va expira (modifi cările vor fi  salvate). 
CL230BP va reveni în modul de operare.

ÎNCLINARE GIROSCOPICĂ
Modulul înclinare giroscopică permite co-
rectarea înclinării. Va fi  afi şată o pagină 
Corecţie înclinare pornit / oprit. Dacă pagi-
na afi şează o căsuţă nebifată, atunci nu 
vor fi  disponibile ecranele pentru calibra-
rea înclinării. Dacă această căsuţă este 
bifată, atunci vor fi  accesate ecranele 
pentru calibrarea înclinării. Dacă este bi-
fată căsuţa şi calibrarea s-a efectuat deja, 
apăsaţi tasta Ieşire  (ESC) pentru a evi-
ta efectuarea unei proceduri suplimentare 
de calibrare.
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ECRAN PENTRU FINALIZAREA CALIBRĂRII 
ÎNCLINĂRII

Este afi şat ecranul pentru fi nalizarea ca-
librării înclinării. Aceasta va arăta faptul 
că s-a terminat calibrarea înclinării. După 
5 secunde ecranul va expira şi revine la 
ecranul de operare. 

Modul setare afi şare
Apăsaţi pe tasta Mod setare  până ce apare ecranul iniţi-
al pentru modul de setare a afi şării.

ECRANUL PENTRU SETAREA AFIŞĂRII
Acesta este ecranul iniţial de setare a afi -
şării. Ecranul de setare va expira după 10 
secunde de inactivitate (modifi cările vor fi  
salvate). După expirare ecranul va reveni 
în modul de operare. Apăsarea pe tasta 
Ieşire  (ESC) va scoate şi utilizatorul 
din modul de setare fără a salva nicio mo-
difi care. Apăsaţi tasta Enter  pentru a 
avansa la ecranul pentru setarea Lumino-
zităţii afi şării. 

LUMINOZITATEA AFIŞĂRII
Tastele Plus  şi Minus  pot fi  utilizate 
pentru a modifi ca nivelurile de luminozi-
tate ale ecranului afi şat. Apăsaţi tastele 
până ce se ajunge la luminozitatea dorită. 
Apăsaţi tasta Enter  pentru a avansa 
la ecranul pentru setarea Contrastului afi -
şării.

Bifaţi / Debifaţi căsuţa utilizând tastele Plus 
 sau Minus . Tasta Plus  selectează 

(bifează) căsuţa. Tasta Minus  deselec-
tează (debifează) căsuţa. Apăsaţi tasta En-
ter  pentru a salva modifi cările şi pentru 
a avansa la setarea Înălţime antenă.

ÎNĂLŢIME ANTENĂ
Măsuraţi înălţimea antenei de la sol. In-
troduceţi înălţimea antenei (în metri cu o 
zecimală) în pagina pentru înălţimea an-
tenei, utilizând tastele Plus  şi Minus 

. Apăsaţi tasta Enter  pentru a salva 
modifi cările şi pentru a avansa la setarea 
Nivelul unu.

NIVELUL UNU
Poziţionaţi vehiculul pe o suprafaţă plană. 
Apăsaţi tasta Enter  pentru a avansa la 
ecranul pentru nivelul următor. 

NIVELUL DOI
Întoarceţi vehiculul cu 180 de grade şi 
repoziţionaţi vehiculul în acelaşi loc. Apă-
saţi tasta Enter pentru a înregistra nivelul 
poziţiei. 

4

5

12.5

2

3

2,5
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CONTRASTUL AFIŞĂRII
Tastele Plus  şi Minus  pot fi  utiliza-
te pentru a modifi ca nivelurile de contrast 
ale fundalului monitorului. Apăsaţi tasta 
Enter  pentru a avansa la ecranul pen-
tru setarea Fundalului afi şării.

NOTĂ:  Tastele Plus  şi Minus  controlează nivelu-
rile de luminozitate ale consolei din timpul mo-
durilor de operare. Însă dacă nu se recepţionea-
ză semnal GPS, tastele Plus  şi Minus  vor 
controla nivelul contrastului.

FUNDALUL AFIŞĂRII
Tastele Plus  şi Minus  comută între 
fundalurile luminoase şi întunecate. Apă-
saţi tastele până ce se ajunge la fundalul 
dorit. Apăsaţi tasta Enter  pentru a sal-
va modifi cările.

INTERVALUL REPREZENTAT DE LEDURI
Distanţa ilustrată prin LEDurile aprinse 
poate fi  personalizată. Setarea implicită 
este de 30 cm. Utilizaţi tastele Plus  şi 
Minus  pentru a ajusta conform prefe-
rinţelor individuale acest interval. Apăsaţi 
tasta Enter  pentru a salva modifi cări-
le.

SETAREA PORTULUI COM 
Portul COM poate fi  personalizat pentru a 
trimite în exterior date DGPS sau pentru 
a accepta DGPS extern. “0” înseamnă că 
consola acceptă date de la DGPS extern. 
“1” înseamnă că consola utilizează DGPS 
intern şi transmite în exterior date. Utilizaţi 
tastele Plus  şi Minus  pentru a co-
muta numărul de la portul COM. Apăsaţi 
tasta Enter  pentru a salva modifi cările. 

NOTĂ:  Trebuie să se închisă ţi să se deschisă consola 
dacă se modifi că această setare.

Setare GPS
Setarea GPS poate fi  personalizată pentru 
a accepta transmisii de la “ORICE” (ANY) 
sursă disponibilă (fi e necorectată, fi e di-
ferenţială), transmisii de la o sursă “GPS” 
(numai semnale necorectate) sau trans-
misii de la o sursă “DGPS” (numai sem-
nale corectate diferenţial). Utilizaţi tasta 
Plus  pentru a “selecta ANY,” “GPS,” 
sau “DGPS” şi tasta Minus  pentru a 
merge în sens invers. Apăsaţi tasta Enter 

 pentru a salva modifi cările.

NOTĂ:  Trebuie să se închisă ţi să se deschisă consola 
dacă se modifi că această setare.

De îndată ce a fost introdusă setarea fi nală, ecranul se va 
reîntoarce la ecranul iniţial de setare a afi şării. Dacă nu sunt 
necesare modifi cări suplimentare, apăsaţi tasta Ieşire 
(ESC) şi ieşiţi din modul de operare sau apăsaţi din nou 
tasata Mod setare  pentru a intra în modul de setare al 
CL230BP.

ANY
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CAPITOLUL 3 – OPERARE

CenterLine 230BP este confi gurat pentru a lucra cu con-
trol automat pentru secţiunile braţului stropitor (Automa-
tic Boom Section Control – ABSC) prin utilizarea unui 
SmartCable sau a unui modul cu driver pentru secţiuni 
(Section Driver Module – SDM). Este de asemenea con-
fi gurat să funcţioneze cu pilotare asistată prin utilizarea 
unui modul de control a pilotării (Steering Control Module 
– SCM). Un modul giroscopic pentru înclinare (Tilt Gyro 
Module) este disponibil ca o facilitate standard dacă se 
utilizează un SCM. Se poate utiliza drept facilitate adiţio-
nală de tip add-on dacă nu există SCM.

Secvenţa de pornire

Porniţi sistemul prin apăsarea butonului de alimentare 
. 

Închideţi sistemul prin apăsarea butonului de alimentare 
 şi menţinerea lui apăsată timp de aproximativ patru 

(4) secunde.

La pornire CL230BP va efectua următoarele:
Afi şează ecranul de copyright şi versiunea de soft-• 
ware timp de trei (3) secunde.
Afi şează ecranul de întâmpinare timp de două (2) • 
secunde.
Detectează dacă există date GPS (aceasta se reali-• 
zează simultan cu secvenţa afi şării ecranului).
Afi şează lăţimea actuală a brazdei timp de trei (3) • 
secunde. 
Este afi şat ecranul pentru resetarea ariei.• 
Ecranul de întâmpinare este afi şat până când se • 
aprinde LEDul DGPS sau este introdus modul de 
setare. Odată ce DGPS este blocat, se va afi şa 
ecranul de operare.

Operarea CL230BP – Ecrane de 
referinţă

Ecran de navigaţie – marcaj A-B

29.5
BP

TeeJet
© 2008

CL230

6.0 MPH

+0

V1.07

+0

6.0 MPH

Dacă lampa DGPS pulsează, atunci s-a stabilit comuni-
carea cu sursa GPS; însă rata de ieşire NMEA este prea 
lentă. Asiguraţi un mesaj adecvat NMEA setând 5 GGA 
în dispozitivul GPS. Aplicarea nu se realizează dacă nu 
se stabileşte o comunicare adecvată. 

KM/H

KM/H

Ecran lăţime 
brazdă

Ecran
Copyright 
Versiune 
Software

Ecran de 
întâmpinare

GPS detectat 
Ecran de operare

Ecran
Resetare arie

S-a detectat
DGPS

Nu s-a detectat
semnal GPS

S-a detectat
GPS

Număr brazdă
+  la dreapta faţă de linia de 

bază A-B
-  la stânga faţă de linia de 

bază A-B

Indicator Întoarcere la punct
  indică faptul că a fost 
memorat un punct

Mod ghidare

  Ghidare dreaptă A-B

  Ghidare curbă

    Ghidare circulară cu pivot

 Circuit capăt de teren

Indicator acţiune (acum 
Marcaj punct A)

Viteza vehiculului
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Ecran arie delimitată

NOTĂ:  Dacă la sistem nu este conectat un Smart-
Cable, consola nu poate fi  plasată în modul 
“Auto”. În orice caz însă, suprafaţa de teren 
poate fi  delimitată.

Ecran arie aplicată

NOTĂ:  Acest ecran este afi şat doar dacă în sistem 
este instalat un SmartCable sau un SDM.

Pentru a reseta indexul existent pentru arie, în timp ce 
este afi şat ecranul arie aplicată apăsaţi pe tasta Enter  

 pentru a evidenţia aria aplicată 1. Apăsaţi şi ţineţi 
apăsată tasta Minus  timp de aprox. 3 secunde pentru 
a reseta totalul din aria aplicată 1. Dacă indexul ariei a 
fost resetat din greşeală, apăsaţi din nou tasta Plus 
pentru a restaura totalul existent. 

Evidenţiaţi aria aplicată 2 prin apăsarea tastei Enter . 
Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta Minus  aprox. 3 se-
cunde pentru a reseta totalul de la aria aplicată 2. Dacă 
indexul ariei a fost resetat din greşeală, apăsaţi din nou 
tasta Plus  pentru a restaura totalul existent. Apăsând 
tasta Ieşire  se va deselecta aria evidenţiată.

Ecran de navigare – Operare

Ecran de ghidare – pagina hartă

Ecran de control automat pentru secţiunile 
braţului (ecran ABSC)

NOTĂ:  Acest ecran este afi şat doar dacă în sistem 
este instalat un SmartCable sau un SDM.

H

+1

6.0 MP
1.5

KM/H

 

6.0 FtM

Număr brazdă
+ la dreapta faţă de linia de bază A-B
- la stânga faţă de linia de bază A-B

Mod ghidare

  Ghidare dreaptă A-B

  Ghidare curbă A-B

    Ghidare circulară cu pivot

  Circuit capăt de teren

Distanţa până la linia 
principală de ghidare

Viteza vehiculului

Direcţia către linia 
principală de ghidare

Acest icon localizat în 
colţul din stânga sus al 
ecranului indică faptul că 
este activată pilotarea 
asistată.

Acest icon localizat în 
colţul din stânga sus al 
ecranului indică faptul că 
este activată pilotarea 
asistată.

Linia de ghidare centrală

Următoarea linie de ghidare la dreapta

Următoarea linie de 
ghidare la stânga

Distanţă de la 
linia de ghidare centrală

Indicatorul modului
 ALL – Modul All On (totul 

pornit) trece peste con-
trolerul statusul secţiunii 
braţului şi porneşte toate 
secţiunile braţului stropi-
tor. Tasta pentru statusul 

 brazdei trebuie să 
fi e menţinută pe întreaga 
durată a operării în modul 
ALL ON.

 AUTO – Modul automat 
permite CL230BP să con-
troleze automat secţiunea 
braţului stropitor.

 MAN – Modul manual dez-
activează controlul auto-
mat al secţiunilor braţului. 
Operatorul controlează 
secţiunile braţului cu aju-
torul întrerupătoarelor 
controlerului pentru rata 
aplicării al braţului.

6.0
MPH

AUTO Viteza vehiculului

Status secţiuni individuale braţ
CL230BP poate controla până la 15 sec-
ţiuni de braţ. Triunghiurile goale indică 
faptul că secţiunea braţului este “off” (în-
chisă). Triunghiurile pline indică faptul că 
secţiunea braţului este “on” (deschisă).

Exemplu:
Secţiune 

braţ 
Off

Secţiune 
braţ 
On

KM/H

1200.0

33200.0
2

1

Acres

Arie aplicată 1
Poate fi  utilizat pentru a afi şa totalul 
acumulat de arie pe care s-a aplicat 
stropirea (în acri/hectare) a terenul 
CURENT (la alegerea utilizatorului).

Arie aplicată 2
Poate fi  utilizat pentru a afi şa 
totalul acumulat de arie pe care 
s-a aplicat stropirea (în acri/
hectare).

Aria evidenţiată indică care 
arie aplicată este selectată 
pentru resetare.

1435.00

Arie delimitată
Indică faptul că a fost completată 
o arie delimitată

Hectare (acri) delimitaţi
Indică numărul de hectare 
delimitate prin Circuit capăt 
de teren

55

8o

11o
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NOTĂ:  Odată ce s-a ieşit din ecranul pentru aria 
aplicată, resetarea ariei devine permanentă. 
Facilitate de restaurare nu poate fi  utilizată 
după ce s-a ieşit din acest ecran.

Pentru a ieşi din ecranul pentru aria aplicată selectaţi 
tasta Modifi că pagină. CL230BP va avansa la ecranul 
de navigare.

NOTĂ:  Dacă sistemul nu este conectat la un Smart-
Cable, nu se va însuma aria aplicată. Ecranul 
pentru aria aplicată nu va fi  afi şat.

Operare – Taste funcţionale

Există mai multe funcţii care pot fi  efectuate în timpul 
operării. Majoritatea acestor funcţii sunt iniţiate de cele 
patru taste săgeată, localizate pe blocul cu taste.

NOTĂ:  Tastele Plus  şi Minus  controlează niveluri-
le de luminozitate ale consolei din timpul modu-
rilor de operare. Însă dacă nu se recepţionează 
GPS, tastele Plus  şi Minus  vor controla 
nivelul contrastului.

Ecranele de operare

În timpul operării vehiculului sunt afi şate mai multe ecra-
ne. Acestea apar consecvent pe parcursul aplicării şi 
arată ca mai jos.

Pentru a modifi ca vizualizarea oricărui ecran în timpul 
modului de operare apăsaţi tasta Modifi că pagină . 

Operarea ghidării – Moduri

Facilităţile pentru ghidare includ Linie dreaptă A-B, Linie 
cubă A-B, Circular cu pivot şi Circuit capăt de teren.

Centru
 60 cm 

90 cm

1.2 m

1.5 m30 cm

Mod ghidare
Această tastă selectează modul 
de ghidare dorit:

  Ghidare dreaptă A-B

  Ghidare curbă A-B

    Ghidare circulară cu pivot

 Circuit capăt de teren

Mod setare
Această tastă scoate din 
modul Operare şi introduce 
modul SETARE. 

Marcaj linie A/B
Această tastă permite operatorului 
să fi xeze o nouă linie A-B. Întoarcere la punct

Această tastă permite operatorului 
să fi xeze un punct în memoria dis-
pozitivului, aşa încât CL230BP poate 
să navigheze vehiculul înapoi la acel 
punct. 

+2

6.0 MP
1.5

Ecran 
de navigare

H

6.0  

MPH

AUTO

Ecran braţ AUTO

6.0 Ft
Modifi că pagină

1200.0

33200.0
2

1

Acres
Ecran arie aplicatăCircuit completat – 

Arie calculată

KM/H

M

KM/H

8o

11o

lumini aprinse la dreapta barei 
luminoase necesită o ajustare 
a pilotării spre stânga

lumini aprinse la stânga barei 
luminoase necesită o ajustare
a pilotării spre dreapta

55
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Ghidare cu Circuit capăt de teren
Ghidarea cu Circuit capăt de teren este utilizat pentru 
a stabili un perimetru în jurul suprafeţei de aplicare. CL-
230BP va colecta şi memora suprafaţa delimitată de 
îndată ce este închis circuitul capăt de teren. CL230BP 
va permite două parcurgeri a perimetrului terenului – 
parcurgerea iniţială a perimetrului şi o parcurgere adi-
ţională. Ghidarea se aplică în timpul celei de-a doua 
parcurgeri, după ce prima parcurgere a fost fi nalizată.

NOTĂ:  Braţele stropitoare nu vor fi  operate în afara 
suprafeţei delimitate, odată de aceasta a fost 
stabilită.

NOTĂ:  Paşii 1 – 3 sunt aplicabili doar dacă la sistem 
este instalat un SmartCable sau un SDM.

1.  Comutaţi întrerupătorul principal al controlerului în 
poziţia “On”. Întrerupătoarele pentru secţiunile indi-
viduale ale braţului stropitor rămân în poziţia “Off”.

2. Pentru a activa controlul automat al secţiunilor bra-
ţului stropitor, apăsaţi tasta întrerupător pentru mo-
dul  brazdei până ce se aprinde modul automat 
(Auto Mode) pe consolă.

3. Pe suprafeţele unde nu se doreşte aplicare, comu-
taţi manual întrerupătorul principal al controlerului 
pentru rata aplicării în poziţie “Off” pentru a închide 
braţul stropitor. Comutaţi întrerupătorul principal în 
poziţia “On” pentru a relua aplicarea.

4. Utilizaţi tasta pentru modul de ghidare  pentru a 
selecta ghidarea cu Circuit capăt de teren.

5.  Conduceţi vehiculul la capătul de teren, la localiza-
rea dorită pentru punctul A. În timp ce vehiculul este 
în deplasare apăsaţi tasta marcaj A/B  pentru a 
stabili punctul A. Conduceţi de-a lungul perimetrului 
terenului. CL230BP va închide automat delimitarea 
terenului atunci când vehiculul este la o distanţă 
mai mică de o lăţime de braţ stropitor de punctul A. 
Circuitul completat (clepsidră) va fi  afi şat scurt după 
ce este închis perimetrul.

 Punctele de ghidare A şi B pot fi  stabilite în orice 
moment în timpul modului Circuit capăt de teren. 
Aceste puncte pot fi  utilizate ca referinţă pentru 
ghidarea dreaptă sau curbă A-B (utilizată în timpul 
aplicării în interior). Pentru a marca punctele A şi 
B, apăsaţi tasta pentru modul de ghidare  pen-
tru a selecta fi e modul linie dreaptă fi e curbă A-B 
şi marcaţi punctele în localizarea dorită, utilizând 
tasta marcaj A/B . Punctele vor fi  memorate ca 
referinţă viitoare.

 CL230BP va furniza informaţii de navigare pentru a 
completa un al doilea parcurs al circuitului de capăt 
de teren. Dacă punctele de ghidare A şi B nu au 
fost marcate în timpul Circuitului capăt de teren, se-
lectaţi un nou mod de ghidare şi stabiliţi o linie A-B 
pentru a fi naliza aplicarea interioară.

6. Utilizaţi tasta Modifi că pagina  pentru a avansa 
ecranul în vizualizările ilustrate mai sus.

Ghidare dreaptă A-B
Ghidarea dreaptă A-B furnizează ghidare în linie dreap-
tă pe baza unei linii (A-B) de referinţă. Linia iniţială 
A-B este utilizată pentru a calcula toate celelalte linii 
paralele de ghidare.

NOTĂ: Paşii 1 – 3 sunt aplicabili doar dacă la sistem 
este instalat un SmartCable sau un SDM.

A

B

ALL ON

AUTO

MAN



CenterLine 230BP
020-034-RO R0

19

A

B

Ghidare curbă A-B
Ghidarea curbă A-B este similară cu ghidarea dreaptă 
A-B cu excepţia faptului că linia de referinţă este curbă. 

NOTĂ: Se recomandă ca ghidarea curbă să nu de-
păşească 300 în linia de ghidare A-B.

NOTĂ: Paşii 1 – 3 sunt aplicabili doar dacă la sistem 
este instalat un SmartCable sau un SDM.

1.  Comutaţi întrerupătorul principal al controlerului în 
poziţia “On”. Întrerupătoarele pentru secţiunile indi-
viduale ale braţului stropitor rămân în poziţia “Off”.

2. Pentru a activa controlul automat al secţiunilor bra-
ţului stropitor, apăsaţi tasta întrerupător  pentru 
modul brazdei până ce se aprinde modul automat 
(Auto Mode) pe consolă.

3. Pe suprafeţele unde nu se doreşte aplicare, comu-
taţi manual întrerupătorul principal al controlerului 
pentru rata aplicării în poziţie “Off” pentru a închide 
braţul stropitor. Comutaţi întrerupătorul principal în 
poziţia “On” pentru a relua aplicarea.

4. Utilizaţi tasta pentru modul de ghidare  pentru 
a selecta ghidarea curbă A-B.

5.  Conduceţi vehiculul până în localizarea dorită pen-
tru punctul A. În timp ce vehiculul este în deplasare 
apăsaţi tasta marcaj A/B  pentru a stabili punctul 
A. Punctul B va fi  afi şat pe ecran. Conduceţi până 
la localizarea punctului B şi apăsaţi din nou tasta

ALL ON

AUTO

MAN

ALL ON

AUTO

MAN

1.  Comutaţi întrerupătorul principal al controlerului în 
poziţia “On”. Întrerupătoarele pentru secţiunile indi-
viduale ale braţului stropitor rămân în poziţia “Off”.

2. Pentru a activa controlul automat al secţiunilor bra-
ţului stropitor, apăsaţi tasta întrerupător  pentru 
modul brazdei până ce se aprinde modul automat 
(Auto Mode) pe consolă.

3. Pe suprafeţele unde nu se doreşte aplicare, comu-
taţi manual întrerupătorul principal al controlerului 
pentru rata aplicării în poziţie “Off” pentru a închide 
braţul stropitor. Comutaţi întrerupătorul principal în 
poziţia “On” pentru a relua aplicarea.

4. Utilizaţi tasta pentru modul de ghidare  pentru 
a selecta ghidarea dreaptă A-B.

5.  Conduceţi vehiculul până în localizarea dorită pen-
tru punctul A. În timp ce vehiculul este în deplasare 
apăsaţi tasta marcaj A/B  pentru a stabili punctul 
A. Punctul B va fi  afi şat pe ecran. Conduceţi până 
la localizarea punctului B şi apăsaţi din nou tasta 
Marcaj A/B  pentru a stabili linia A-B. CL230BP 
va începe imediat să furnizeze informaţii de navi-
gare prin intermediul barei luminoase şi a ecranului 
de navigare.

 

6.  Utilizaţi tasta Modifi că pagina  pentru a avansa 
vizualizările ecranului.

Fixează 
Punctul A

Fixează 
Punctul B

 

+0

6.0 MPH

 

+0

6.0 MPH

 

+0

6.0 MPH
0.0

Ecran
de navigare

KM/HKM/HKM/H
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4. Utilizaţi tasta pentru modul de ghidare  pentru 
a selecta ghidarea circulară cu pivot.

5.  Conduceţi vehiculul până în localizarea dorită pen-
tru punctul A. În timp ce vehiculul este în deplasare 
apăsaţi tasta marcaj A/B  pentru a stabili punctul 
A. Punctul B va fi  afi şat pe ecran. Conduceţi până 
la localizarea punctului B şi apăsaţi din nou tasta 
Marcaj A/B  pentru a stabili linia A-B. Punctul B 
1/2 trebuie să fi e la o distanţă de cel puţin jumătate 
din lungimea cercului pentru a completa pivotul cer-
cului. După ce a fost stabilit punctul B, CL230BP va 
începe imediat să furnizeze informaţii de navigare 
prin intermediul barei luminoase şi a ecranului de 
navigare.

6. Utilizaţi tasta Modifi că pagina  pentru a avansa 
vizualizările ecranului.

  Marcaj A/B  pentru a stabili linia A-B. CL230BP 
va începe imediat să furnizeze informaţii de naviga-
re prin intermediul barei luminoase şi a ecranului de 
navigare.

6. Utilizaţi tasta Modifi că pagina pentru a avansa vizu-
alizările ecranului.

Ghidare circulară cu pivot

Ghidarea circulară cu pivot furnizează ghidare în jurul 
unei localizări centrale, prin rotaţii exterioare acesteia. 

NOTĂ: Paşii 1 – 3 sunt aplicabili doar dacă la sistem 
este instalat un SmartCable sau un SDM.

1.  Comutaţi întrerupătorul principal al controlerului în 
poziţia “On”. Întrerupătoarele pentru secţiunile indi-
viduale ale braţului stropitor rămân în poziţia “Off”.

2. Pentru a activa controlul automat al secţiunilor bra-
ţului stropitor, apăsaţi tasta întrerupător  pentru 
modul brazdei până ce se aprinde modul automat 
(Auto Mode) pe consolă.

3. Pe suprafeţele unde nu se doreşte aplicare, comu-
taţi manual întrerupătorul principal al controlerului 
pentru rata aplicării în poziţie “Off” pentru a închide 
braţul stropitor. Comutaţi întrerupătorul principal în 
poziţia “On” pentru a relua aplicarea.

A

B

ALL ON

AUTO

MAN

Fixează 
Punctul A

+0

6.0 MP

 

+0

6.0 MPH

Fixează 
Punctul B

H

 

+0

6.0 MPH
0.0

Ecran
de navigare

 

+0

6.0 MPH

Fixează 
Punctul A

Fixează 
Punctul B

+0

6.0 MPH

 

+0

6.0 MPH
0.0

Ecran
de navigare

KM/HKM/HKM/H

KM/HKM/HKM/H
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ALL ON

AUTO

MAN

6.0 MPH

 

KM/H

M

Vizualizare busolă / Întoarcere la punct

Apăsaţi tasta Întoarcere la punct 
pentru a fi xa în memorie un punct. Ghi-
darea normală va continua neîntrerupt 
în timpul acestui proces. 

Pentru a naviga înapoi la punctul fi xat 
apăsaţi din nou tasta Întoarcere la punct 

. Va fi  afi şat ecranul de vizualizare a 
busolei şi va furniza asistenţă la navigare 
pentru reîntoarcere la punctul fi xat. 

Apăsaţi a treia oară tasta Întoarcere la 
punct  pentru a şterge punctul me-
morat şi pentru reîntoarcere la ecranul 
de navigare.

Modul toate braţele stropitoare pornite
CL230BP furnizează opţiunea de a porni toate braţele 
stropitoare în acelaşi timp, indiferent de poziţia vehiculului. 
Pentru a porni toate braţele stropitoare apăsaţi şi menţineţi 
apăsată tasta Întrerupător  pentru modul brazdă până ce 
se aprinde modul toate pornite (All on) pe consolă. Eliberaţi 
tasta Întrerupător  pentru modul brazdă pentru a închide 
braţele stropitoare.

Facilitatea Deplasare A+

Facilitatea Deplasare A+ permite ca linia de ghidare A-B 
existentă să fi e deplasată (translatată) până la localiza-
rea curentă a vehiculului. Apăsaţi tasta marcaj A/B , 
apoi imediat de apăsaţi tasta Plus . 

Apăsând tasta Minus  după apăsarea tastei Plus  
va abandona facilitatea de translatare şi linia de ghidare 
va rămâne nemodifi cată.



Capitolul 3 - Operare22



TeeJet Poland
Ul. Mickiewicza 35

60-837 Poznań
Poland

+48 (0) 61 8430280
www.teejet.com


