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ALUSTAMINE
#2 Uue töö alustamine või
töö jätkamine

Puldi sisselülitamiseks vajutage TOITENUPPU.
Toite sisselülitamisel alustab Matrix Pro oma käivitustsüklit.
Toite väljalülitamiseks hoidke toitenuppu lühikest aega all,
kuni kinnituskuva näitab väljalülitusrežiimi minekut.
HOIATUS! Pärast toite väljalülitamist oodake enne puldi
taaskäivitamist 30 sekundit.

Suunamisriba

Kui sisselülitumistsükkel on lõpule jõudnud, ilmub ekraanile
alguskuva, kus pakutakse võimalust alustada uut tööd või
jätkata olemasolevat.

0.0 km/h

A märk

0.00 ha

Uue töö alustamiseks vajutage nuppu New Job (Uus töö).
Olemasoleva töö jätkamiseks vajutage nuppu Continue (Jätka).
Joonis 1-1. ENNE TÖÖ ALUSTAMIST PEAB OLEMAS OLEMA GPS.

Navigeerimis- ja
suunamisvalikud

14/12/2010 03.52

Alguskuva nupp
Kummikattega USB-port

#3 Suunamise kuva

Olekuriba

#1 Toite sisselülitamine

Toitenupp
Enne töö alustamist peab olemas olema õige GPS-i signaal.
Palun oodake.

Alguskuva / töö kuva (või vajutage alguskuva nuppu).
Seadme seadistamine
Suunamine sõidukivaate abil
Suunamine põlluvaate abil
Suunamine pärisvaate abil

Jätka

Uus töö

#4 Liikumine seadme seadistusse
Suurendus- ja
vähendusnupud

Joonis 1-2. Avaleht, kui on saadud GPS-i signaal
14/12/2010 03.52

Algul kuvatakse häälestamisvalikud. Külgmiste sakknuppude abil pääseb juurde andmehaldusele, puldi
seadistamisele ja tööriistadele.
Häälestus

Külgmised sakknupud

Sõiduk
õiduk

Haa
Haakeriist

Automaatroolimine

Kalle

Andmehalduse külgsakk

Valgusriba

GPS

Puldi sätete külgsakk

Häälestuse külgsakk

Kas soovite alustada uue töö andmetega või jätkata viimast tööd?
Uue töö alustamine kustutab eelmise töö andmed.

Toitenupp

Uus töö

Jätka
Video

Tööriistade külgsakk

Kummikattega
USB-port
Häälestus

Pärisvaate kaamera video vaade täisekraanil

Pärisvaate kaamera video vaade täisekraanil

Videokanali(te) vaatamine ja kaamerate seadistamine, kui GPS
ei ole saadaval. Sellel kuval ei ole pärisvaate abil suunamise
valikud saadaval.
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Hele või tume puldiekraan

Pult on saadaval kahe värviskeemiga.
Kui soovite muuta puldi „tumedaks”, vajutage PULDI külgsakki
. Vajutage nuppu Display (Kuva).
Vajutage värviskeemi ALLANOOLT
ja valige värvirežiimiks kas Dark (Tume) või Light (Hele).

Sõiduk

Haakeriist

Automaatroolimine

Kalle

Valgusriba

GPS

Video

98-01381 R0
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HÄÄLESTAMINE
#6 Sõiduki seadistamine

#7 Haakeriista seadistus

1. Press CONSOLE side tab
2. Vajutage nuppu Cultural (Kultuurialane).
3. Valige järgmiste variantide hulgast.
►Units
(Ühikud): määrab süsteemi mõõtühikud.
►Language (Keel): määrab süsteemi keele.
►Time Zone
(Ajavöönd): kehtestab kohaliku ajavööndi.

1. Vajutage HÄÄLESTUSE külgsakki
.
2. Vajutage nuppu Vehicle (Sõiduk).
3. Valige järgmiste variantide hulgast.
►Vehicle Type (Sõiduki tüüp): valib sõidukitüübi, mis
vastab kõige paremini teie masinale.
►Antenna Height
(Antenni kõrgus): määrab antenni
kõrguse maapinnast.
►Direction to Boom
(Poomi suund): määrab, kas
poom paikneb GPS-i antennist ees- või tagapool.
►Distance to Boom
(Poomi kaugus): määrab GPS-i
antenni ja poomi vahelise kauguse.

Kui puudub nutikaabel või sektsioonide juhtmoodul (Section
Driver Module, SDM), on kättesaadav ainult üks poomiseadistus.
Osalise kattumise ning sisse- ja väljalülitamisviite häälestus ei ole
kättesaadav ning sektsioonide arvuks määratakse üks.

4. Vajutage TAGASILIIKUMISNOOLT
või PULDI
külgsakki
,et pöörduda tagasi puldi põhikuvale.
Joonis 1-3. Kultuurialased valikud
Puldi sätted
Ku
Kul
Ku
ulttuurialane
tu
Kultuurialane

Kuva

4. Vajutage TAGASILIIKUMISNOOLT või HÄÄLESTUSE
külgsakki , et pöörduda tagasi puldi põhikuvale.
Joonis 1-4. Sõiduki seadistuse valikud

Teave
Teave
Tea
e

Heli

Häälestus
Haakeriist

Sõ
Sõiduk
Automaatroolimine
Aut
A
uttomaatr
atroo
t ool
ooliimine
im

Kalle

Valgusriba

GPS

Video

.
1. Vajutage HÄÄLESTUSE külgsakki
2. Vajutage nuppu Implement (Haakeriist).
3. Valige järgmiste variantide hulgast.
►Number of Boom Sections # (Poomisektsioonide arv):
määrab poomisektsioonide arvu.
►Guidance Width (Suunamislaius): kehtestab abijoonte
vahelise kauguse.
►Spray Width
(Pritsimislaius): kehtestab kogupritsimislaiuse saamiseks iga poomisektsiooni laiuse.
►Overlap
(Osaline kattumine): määrab osalise
kattumise lubatud määra.
►Delay On
(Sisselülitumisviide): kehtestab poomisektsiooni klappide sisselülitumise ajastuse.
►Delay Off
(Väljalülitumisviide): kehtestab poomisektsiooni klappide väljalülitumise ajastuse.
4. Vajutage TAGASILIIKUMISNOOLT või HÄÄLESTUSE külgsakki, et pöörduda tagasi puldi põhikuvale.
MÄRKUS. Ühelt haakeriista seadistuse kuvalt teisele liikumiseks
vajutage nuppu
või
.

Häälestus
Sõiduk

Haa
Haakeriist

Au
Aut
utomaatroolimi
uto
om
ine
e
Automaatroolimine

K lle
Kal
le
Kalle

V lgus
Valgu
Val
usrib
riba
i
Valgusriba

GPS

Video

Häälestus -> Haakeriist

Sektsioonide arv

15

Suunamislaius

24,50 m

Pritsimislaius:

25,00 m

#8 Automaatroolimisfunktsiooni
AutoSteer seadistus

Pult -> Kultuurialane

Ühikud

Meetersüsteemis

Keel

Briti inglise

Ajavöönd

UTC

Häälestus -> Sõiduk

Sõiduki tüüp
Antenni kõrgus

Poomi suund
Poomi kaugus

Esiratas
3,50 m

Tagapool
0,00 m

Kui on paigaldatud roolimise juhtmoodul (Steering Control Module,
SCM), on kättesaadavad automaatroolimisfunktsiooni AutoSteer
valikud. Üksikasjalikud seadistusjuhised leiate oma konkreetse
FieldPiloti seadme või automaatroolimismooduli paigaldusjuhendist.
Ka võite külastada saiti www.teejet.com, et hankida Matrix Pro
täielik kasutusjuhend osa numbriga 98-05239.
MÄRKUS. Kui uuendate oma Matrixi puldi Matrix Pro puldiks, võib
vajalikuks osutuda ka SCM-i tarkvara uuendamine.

Nõutav SCM i tarkvara versioon
SCM-i tarkvara
versioon

Matrix 1.x

1.03

●

1.04

●

1.05

●

10.0
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Joonis 1-5. Haakeriista seadistuse valikud

#5 Kultuuriga seotud seadistamine

www.teejet.com

Häälestus -> Haakeriist (2)

Kattumine

50%

Sisselülitumisviide

1,00 s

Väljalülitumisviide

1,00 s

Matrix Pro 2.x

●

98-01381 R0
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LIIKUMINE
#9 Suunamiskuvale liikumine

#10 Suunamisrežiimi valimine

#11 Punktide A ja B märkimine

Joonis 1-15. Suunamine sõidukivaate abil

1. Vajutage navigeerimisvalikute kuvamiseks NAVIGEERIMISJA SUUNAMISVALIKUTE ikooni
.
2. Vajutage SUUNAMISREŽIIMI ikooni .
3. Valige järgmiste variantide hulgast:
►AB-sirge ,
►AB-kõver
,
►ringi keskpunkt
,
►viimane rada ,
►järgmine rida .

AB-abijoone loomiseks toimige järgmiselt.

6,0 km/h

< 0,0 >

7,6 ha

Joonis 1-18. Valige
g suunamisrežiim
0,0 km/h

A märk

0 ha

Joonis 1-16. Suunamine
mine põlluvaate abil
ab
6,0 km/h

A märk

A A

0 ha

1. Sõitke punkti A

Joonis 1-20. Punkti B märkimine

3.

B

Vajutage sõiduki liikumise ajal A MÄRGI ikooni A .

4. Sõitke punkti B

soovitud asukohta.

5. Joone AB loomiseks vajutage B MÄRGI ikooni B .
6. „Kas soovite anda sellele abijoonele nime?”
Vajutage
►nuppu Yes (Jah) – et sisestada nimi ja salvestada
abijoon pulti.
►nuppu No (Ei) – et genereerida nimi automaatselt ja
salvestada abijoon pulti.
Pult alustab navigeerimisteabe esitamist.
MÄRKUS. B MÄRGI ikooni B ei saa valida enne miinimumvahemaa läbimist (ikoon on hall).

Joonis 1-21. Abijoone salvestamine
13.14

6
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12.32

A märk

7,2 km/h

Jah

Ei

7,2 km/h

Joonis 1-22. Suunamise järgimine

Joonis 1-17. Suunamine pärisvaate
svaate abil
6,0 km/h

0 haa

> 0,0 <
Kas soovite anda sellele abijoonele nime?

Täiendavate abijoonte loomiseks korrake samu toiminguid nagu
esimese abijoone puhul.
Joonis 1-19. Punkti A märkimine

A märk

7,2 km/h

soovitud asukohta.

2. Vajutage navigeerimisvalikute kuvamiseks NAVIGEERIMISJA SUUNAMISVALIKUTE ikooni
.

Kui soovite tühistada punkti A märkimise käsu ja hakata uuesti
kasutama eelmist AB-abijoont (kui see on loodud), kasutage
MÄRGI TÜHISTAMISE ikooni .

0.0
0.0
0 kkm/h
m/h

B märk

13.14

0 ha

2,73 ha

> 0,0 <

7,2 km/h

98-01381 R0
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TEAVE SUUNAMISREŽIIMIDE KOHTA
Suunamine AB-sirge järgi
AB-sirge järgi suunamisel suunatakse liikumist otsejoones
etalonpunktide A ja B alusel. Algsete punktide A ja B järgi
arvutatakse välja kõik ülejäänud paralleelsed abijooned.

-13

8,9 <

Suunamisriba

7,2 km/h

Silmapiirikompass
Masin koos aktiivsete poomisektsioonide
reaalajaliste kujutistega
Navigeerimis- ja suunamisvalikud
Navigeerimis

Suunamine AB-kõvera järgi
AB-kõvera järgi suunamisel suunatakse liikumist piki kõverjooni,
mille aluseks on algne AB-etalonjoon. Selle algse etalonjoone
alusel arvutatakse välja kõik abijooned.
Navigeerimise abijooned

Suunamine ringi keskpunkti järgi
Ringi keskpunkti järgi suunatakse liikumist ümber keskpunkti
kas sisse- või väljapoole. Seda kasutatakse toote kandmisel
keskpunktiga põllule, kui masinat suunatakse mööda abiringjoont, mis vastab keskpunktiga niisutussüsteemi raadiusele.

Värvitud katteala

13
-13

8,9 <

7 km/h
7,2

Olekuriba

GPS-i olek
Punane = GPS puudub
Kollane = ainult GPS
Roheline = DGPS,
WAAS/RTK, GLONASS
Virsikuvärv = Glide/ClearPath

Suunamine viimase raja järgi
Viimase raja järgi suunamine pakub ehtsat navigeerimist
viimase läbisõidetud raja alusel. Pult tuvastab automaatselt
lähima "rakendatud" abijoone ja määrab kõrvalraja selle
abijoone alusel.

Järgmisele reale suunamine
Järgmisele reale suunamise funktsioon näitab järgmise rea
asukoha ja annab rea lõpul suunised kõrvalreale liikumiseks.
Kui kasutaja märgib rea lõpu ja alustab järgmisele reale
pööramist, suunatakse teda järgmisel real AB-sirge alusel.
Kui masin asub järgmisel real, lülitatakse järgmisele reale
suunamine välja.

Suunamiseta
Suunamiseta töö valimisel lülitatakse suunamine välja.
8
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Suunamisrežiim
Suunamine AB-sirge järgi
Suunamine AB-kõvera järgi
Suunamine ringi keskpunkti järgi

Automaatroolimisfunktsiooni
AutoSteer olek

Roheline = aktiivne

Suunamine viimase raja järgi

Kollane = lubatud

Järgmine rida
Ikoon puudub = suunamist
ei kasutata

Punane = keelatud
Ikoon puudub = süsteemi ei
ole paigaldatud automaatroolimise süsteemi

Piiratud ala olek
Piirist väljas = praegu
sõidetakse väljaspool
piiratud ala
Piiri sees = praegu
sõidetakse piiratud ala
sees
Ikoon puudub = piiri ei
ole määratud

BoomPiloti olek
Punane = väljas/käsitsi

Lisateabe saamiseks
saami
vajutage olekuriba ikooni.
-13

8,9 <

7,2 km/h

GG sag
GGA
sagedus: 5 Hz
V TG
VTG
G ssagedus:
ag
g
5 Hz
Sat
atell
el iitid
ell
d arv 10
Satelliitide
HDOP: 1

Roheline = automaatne

PRN: 135

Kollane = kõik sees

GGA kvaliteet: 2
Vastuvõtja: 1

Ikoon puudub = üks poomisektsioon (süsteemi ei ole paigaldatud nutikaablit ega SDM-i)

98-01381 R0
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SUUNAMISFUNKTSIOONIDE ÜLEVAADE
Navigeerimistoimingud
ja poomi olek

Suunamise valikud
Guidelines
A märk

A

B

12.32

Piirid
Piiri märkimine. Määrab kaetava ala ja katmata
jäävad tsoonid. Piir märgitakse kasutatavast
rajast väljapoole. Hall = GPS ei ole saadaval.

. Tähistab abijoone esimest punkti.

B märk
. Tähistab abijoone lõpp-punkti.
Hall = ei ole veel läbitud miinimumvahemaad.

B
A

Asimuut kraadides . Määrab sirge abijoone,
mida mõõdetakse kraadides päripäeva põhjasuuna suhtes. Põhi = 0, ida = 90, lõuna = 180,
lääs = 270.

A

A + müks. Nihutab olemasoleva abijoone
masina hetkeasukohta.

Järgmine kõver AB-abijoon. Kuvab aktiivses töös
salvestatud järgmise kõvera abijoone.
Järgmine abijoon ringi keskpunkti järgi. Kuvab
aktiivses töös salvestatud järgmise ringi keskpunktil põhineva AB-abijoone.
Kõverjoone plaanimine. Näitab, kuhu praegune
roolimine masina viiks. Suunatähisena kasutatakse „osutit”.

Punkti naasmine
Punkti märkimine . Märgib masina asukohta
punkti. Hall = GPS ei ole saadaval.
Punkti naasmine. Annab vahemaa tagasi määratud
punkti. (Kui soovite tagasi määratud punkti navigeerimise juhiseid, lülitage sisse sõidukivaade.)
Punkt tühistamine. Kustutab märgitud punkti.

GPS-i olek
Rajal liikumise viga
Hetketoiming

12.32

GPS puudub

1 kraad
Kiirus

Pin
nda
dalaa
Pindala

Pi
inda
dala
la
la
Pindala

Aeg
Aeg
e

A
eg
eg
Aeg

Suund

Kaare
re nr
nr

-13

> 0,0 <

7,,2 km/h
7,2
h

Suund

Piiri tühistamine. Tühistab uue piiri märkimise.
Võtab uuesti kasutusele eelmise piiri (kui see
on määratud).

. Tähistab rea

Järgmine AB-sirge või asimuudil põhinev abijoon.
Kuvab aktiivses töös salvestatud järgmise sirge
abijoone.

1 kraad

Kaare
are
e nr
n

Piiri lõpetamine. Viib lõpule piiri märkimise toimingu.
Piiri saab sulgeda ka alguspunktist töökaare
kaugusele sõitmisega. Hall = ei ole veel läbitud
miinimumvahemaad.

A märgi tühistamine. Tühistab punkti A märkimise.
Võtab uuesti kasutusele eelmise AB-abijoone
(kui see on määratud).
Järgmise rea B märk
lõpp-punkti.

GPS puudub

Kiirus

Piiri kustutamine. Kustutab aktiivsest tööst kõik
määratud piirid.

BoomPilot
BoomPilot. Valib BoomPiloti režiimi. Hall = GPS
ei ole saadaval.

Pärisvaate abil suunamise valikud
Videokaamera valimine. Valib ühe kuni kaheksast
kaamerast, kui on paigaldatud video valiku moodul
(Video Selection Module, VSM).

Alguskuva / töö kuva
(või vajutage alguskuva nuppu).
Seadme seadistamine
Suunamine sõidukivaate abil
Suunamine põlluvaate abil
Suunamine pärisvaate abil

Tükeldatud kaameravaade. Valib ühe kahest
kaamerasisendite komplektist (A/B/C/D või E/F/G/H),
et jagada ekraan neljaks eraldi videokanaliks.
Video abil suunamise seadistamine. Kasutatakse
video abil suunamise või roolimisnurga funktsiooni
sisselülitamiseks ja abijoonte kohandamiseks.
Video abil suunamine. Paigutab navigatsiooni
suunamiseks videopildile kolmemõõtmelised
abijooned.
Roolimisnurk. Kuvab rooliratta keeramise suuna.
Üles- ja allaliikumise ikoonid. Nende abil kohandatakse abijooned kaameravaatele vastavaks.

Ekraani valikud
Sõidukivaate suurendamine ja vähendamine.
Ikoonide või nuppude abil saab kohandada sõidukivaadet ehk perspektiivi silmapiirini, vahetades
sõidukivaate linnulennult vaate vastu.
Põlluvaate suurendamine ja vähendamine. Ikoonide
või nuppude abil saab suurendada või vähendada
ekraanil kuvatud ala.
Panoraamimine. Ekraani puudutamisel saab kasutaja viia fookuse konkreetsele kaardi piirkonnale
masinat liigutamata. Ekraanil olevad nooled liigutavad vaadet
vastava noole suunas.

A
A
A

B

Maailmavaade. Laiendab ekraani vaadet kõige
laiema võimaliku alani.

10
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SUUNAMISFUNKTSIOONIDE ÜKSIKASJAD
A Funktsioon „A + müks”

AB-abijoone kohandamiseks teie praeguse asukohaga
toimige järgmiselt.
1. Vajutage navigeerimisvalikute kuvamiseks NAVIGEERIMISJA SUUNAMISVALIKUTE ikooni .

Joonis 1-7. Abijoone salvestamine
-13

> 0,0 <

7,2 km/h

2. Vajutage navigeerimisvalikute kuvamiseks
NAVIGEERIMIS- JA SUUNAMISVALIKUTE ikooni
3. Vajutage sõiduki liikumise ajal PIIRI ikooni
.

Kas soovite anda sellele abijoonele nime?

Jah

A Asimuut kraadides

Ei

Asimuudil põhineva abijoone loomiseks toimige järgmiselt.

2. Asimuudi kraadide sisestamiseks vajutage ASIMUUDI ikooni A .
3. Määrake asimuudi kraadid sisestuskuvalt.
4. Vajutage:
►seadete salvestamiseks nuppu Accept
(Nõustu);
►klahvistikult salvestamata väljumiseks nuppu Cancel (Loobu).
5. „Kas soovite anda sellele abijoonele nime?”
Vajutage
►Yes (Jah) – et sisestada nimi ja salvestada abijoon;
►No (Ei) – et genereerida nimi automaatselt.
Pult alustab navigeerimisteabe esitamist.

Joonis 1-8. Suunamise järgimine
0 kraadi

> 0,0 <

7,2 km/h

A märk

-13

Põllu piiri määramiseks toimige järgmiselt.
1. Sõitke põllu või ala välisäärel soovitud asukohta.

2. Abijoone kohandamiseks praeguse asukohaga vajutage
funktsiooni A + MÜKS ikooni A .

1. Vajutage navigeerimisvalikute kuvamiseks NAVIGEERIMISJA SUUNAMISVALIKUTE ikooni .

Joonis 1-10. Piiri salvestamine: põlluvaade

Põllu piir

7,2 km/h

Piiratud ala = 14,45 ha

.

4. Sõitke põllu või ala välisäär läbi.
5. Piiri lõpetamiseks toimige järgmiselt.
►Sõitke alguspunktist ühe töökaare laiuse kaugusele. Piir
suletakse automaatselt (valge abijoon muutub mustaks).
►Vajutage PIIRI LÕPETAMISE ikooni . Piiri lõpetamiseks tõmmatakse teie praeguse asukoha ja alguspunkti
vahele sirgjoon.
6. Vajutage:
►nuppu Yes (Jah), kui soovite piiri salvestada;
►nuppu No (Ei), kui soovite piiri kustutada.

Märgitud piiri salvestamiseks
vajutage nuppu Yes (Jah), piiri
kustutamiseks nuppu No (Ei).

Jah

Ei

Joonis 1-11. Piirid on valmis
-13

A märk

7,2 km/h

Joonis 1-9. Piiri tõmbamise toiming on pooleli
-13

A märk

7,2 km/h

Täiendavate asimuudil põhinevate abijoonte loomiseks korrake
samu toiminguid nagu esimese asimuudil põhineva abijoone puhul.
Joonis 1-6. Asimuut kraadides

> 0.0 <

-13

Kui välise või esimese piiri loomise ajal tehti töökaar, tehakse
piirijoon tehtud töökaarest väljapoole. Kui töökaar tehti sisemise
või lisapiiri loomise ajal, tehakse piirijoon tehtud töökaare sisse.

7.2 km/h

Sisestage asimuut (kraadides)

Kui soovite tühistada uue põllupiiri loomise ja hakata uuesti
kasutama eelmist piiri (kui see on loodud), kasutage PIIRI
TÜHISTAMISE ikooni
.
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MÄRKUS. Välise või esimese piiri puhul ei saa PIIRI
LÕPETAMISE ikooni
valida enne miinimumvahemaa (viiekordne töökaare laius) läbimist
(ikoon on hall).
Sisepiiri loomiseks korrake samu toiminguid nagu esimese
piiri puhul.

Kõigi praeguse töö piiride kustutamiseks kasutage
PIIRI KUSTUTAMISE ikooni
.
Kui piir on määratud, kuvatakse olekuribal teie asukoha järgi
kas ikoon PIIRI SEES
või ikoon PIIRIST VÄLJAS
.

98-01381 R0
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78-50187
Valikuline RXA-30
GPS-i antenn

Matrix
FieldPilot
BoomPilot
Valikuline lisatarvik

Järgmine abijoon

1. Sõitke naasmispunkti soovitud asukohta

Teiste salvestatud abijoonte kuvamiseks toimige järgmiselt.
.

78-00046
Lülitikarp
Töö sisse-välja lüliti

Joonis 1-13. Järgmine abijoon

Joonis 1-12. Määratud naasmispunkt: sõidukivaade
-13
08.21

8 asendit

.

2. Vajutage JÄRGMISE ABIJOONE ikooni

A märk

A märk

Work On-Off
78-00044 xx/xx
GPS
Speed

16-00022 pärisvaate kaamera
Camera

7,2 km/h

1,7 km/h

RS-232

TJ CAN
(termineeritud)
78-08075
Roolimise juhtmoodul (SCM)

DC: xx/xx

Power

SCM Power I/O
45-07703

CAN

Valve Output

45-08117 CAN-i pikenduskaabel 6 m
SCM COM 2

GPS In
COM 1

Remote

Tilt Gyro Module
CAN Harness

45-07716
DC: xx/xx

45-08117 CAN-i pikenduskaabel 6 m

BoomPiloti
juhtmestik
Osa number
sõltub muutkulukontrollerist.

Muste
Mus
t AB-kõver
Muster:
45-10103
DC: xx/xx

Nim
imii: Ojaserv
Nimi:
Kokku: 4

Kui soovite kuvada kauguse määratud punktini ja sinna
sõitmise juhised, siis toimige järgmiselt.
1. Vajutage navigeerimisvalikute kuvamiseks NAVIGEERIMIS- JA SUUNAMISVALIKUTE ikooni .
2. Vajutage PUNKTI NAASMISE ikooni

.

Määratud punkti kustutamiseks kasutage NAASMISPUNKTI
TÜHISTAMISE ikooni .

14
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3 A kaitse

DC: xx/xx

91-07011
Rooliratta
lülituskomplekt

Engage / Disengage
32-04020

Steering Valve

Co
nn
(+ ecto
12
v) to

CAN Tee
POWER IN

78-08076
Liigendgüromoodul
(AGM)

78-08072
pingeregulaator
45-05381
DC: xx/xx

45-05381
Aku
3m
15 A kaitsmetega

Engage/Disengage

Seat Sensor

7,2 km/h

Steering
Wheel Sense

FieldPilot Interface
78-08072
DC: xx/xx

A märk

45-07716
Kaldegüro mooduli (TGM-i)
juhtmestik

GPS Power

Joonis 1-14
1-14. Aktiivse abijoone vaatamine
-13

45-05626
Toite-/CAN-i/andmekaabel
(FieldPiloti komplektis)

45-07708
SCM-i juhtmestik

Kui soovite vaadata, milline abijoon on aktiivne, siis
vajutage olekuribal
ol
suunamisrežiimi ikooni.
1,7 km/h

CAN

RS-232 pessa

45-07703
SCM-i toite sisend/väljund

4
57 m
457

Komplekt, RAM-alus
iminapaga
90-02349
(Matrix Pro 570G)
90-02700
(Matrix Pro 840G)

45-05617: 6 m
45-05618: 18 m
Kaamera pikenduskaabel

78-08068: 8 kanalit
78-08067: 4 kanalit
Video valiku moodul, CAN

A A A

08.53

5 asendit

8 asendit

Power/DATA
45-05626

.

GPS antenn
78-50155
78-50190 GLONASS-iga

1. Vajutage navigeerimisvalikute kuvamiseks NAVIGEERIMISJA SUUNAMISVALIKUTE ikooni .

Matrix

2. Vajutage navigeerimisvalikute kuvamiseks NAVIGEERIMIS- JA SUUNAMISVALIKUTE ikooni .
3. Vajutage PUNKTI LISAMISE ikooni

45-05786: 6m
45-05787: 9m
Antennikaabel

SÜSTEEMI DIAGRAMM

Naasmispunkt
Naasmispunkti märkimiseks toimige järgmiselt.

Matrix Pro 840G
75-30084
75-30090 GLONASS-iga

Matrix Pro 570G
75-30082
75-30083 GLONASS-iga

65-05226
Komplekt, toend
Antenn RXA-30

32-04040
Kaugkäivitus-/
peatamislüliti
32-04020
Valikuline
jalglüliti

45-10103
Roolimisjuhtmestik
(A + B)

Muutkulukontroller

ABSC oleku
kauglüliti
ühendus

78-05072
BoomPiloti sektsiooniajamimoodul
(15 sektsiooni)

Roolimisklapp

Klapid

Puldi
juhtmestik

98-01381 R0
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