
Obsługa sterownika

Opis klawiszy

OK - wejście do menu, podmenu, potwierdzenie i zapis wartości.
ESC - włączanie i wyłączanie sterownika, wyjście z podmenu bez zapisywania, 
zakończenie próby kręconej, przełączanie trybu pracy – SIEW / STOP.
Strzałka w górę / dół - poruszanie się po menu, zmiana wartości opcji, szybka korekta 
dawki w trakcie pracy.
Lampka sygnalizacyjna - sygnalizuje tryb pracy i alarmy.

Włączanie / Wyłączanie

Aby włączyć sterownik należy przytrzymać przycisk ESC.
Wyłączenie sterownika następuje po przytrzymaniu ok. 3 s klawisza ESC w trybie pracy. 
Gdy pojawi się komunikat „wylaczenie” należy zwolnić przycisk ESC.

Wygląd ekranu w trakcie pracy

W górnej linii pokazany jest wybrany rodzaj ziarna. W dolnej linii po lewej widoczny jest 
znacznik trybu pracy sterownika SIEW lub STOP. Tryb pracy przełącza się krótkim 
naciśnięciem klawisza ESC. Po prawej pokazana jest wysiewana dawka. Klawiszami 
strzałek można dokonać szybkiej korekty dawki wysiewu. Poniżej pokazano wygląd 
sterownika podczas pracy i w trakcie pauzy.

Rodzaj ziarna

Oznaczenia

Warunkiem koniecznym do uzyskania precyzyjnego dozowania 
jest przeprowadzenie próby kręconej wysiewu.

 Typ zboża Dna g/obr 
Jęczmień 2 422 
Owies 2 230 
Wyka 1 417 
Gryka 1 296 
Trawa 2 175 
Łubin 3 563 
Gorczyca 1 355 
Lucerna 1 401 
Koniczyna 
Cze. 

1 394 

Facelia 2 344 
Żyto 2 405 
Rzepak 1 342 
Mak 1 319 
Dodaj nowe   
Inne   

Zmien dawke Dawka
    kg/ha 65.0

Proba krecona Rodzaj ziarna
  Rzepak

Podaj predkosc
       km/h10.0

Podaj dawke
    kg/ha 65.0

   > czekaj <

Rodzaj ziarna * Jeczmien

  Owies

Dodaj nowe

Wybierz

  Wspolcz.fabr.

  Wspolcz.wlasny

Zmien nazwe

Usun

Wspolcz. fabr.
       422 g/obr

Wspolcz. własny
        g/obr410

  Inne

...
Nazwy i współczynniki 

w tabeli

Ustawienia Kontrast ekranu Ustaw kontrast
               6

Odstep imp. kola Ustaw. reczne Odstep imp. kola
         cm10.00

Ustaw. autom. Przejedz 30.0m
    i wcisnij OK

Wybor jezyka * Polski

  English

Szerokosc siewu Podaj szerokosc
          cm300

Moc dmuchawy Ustaw moc dmuch.
            %75

  Sygn.systemowy

Sygnal predkosci * Kolo kopiujace

  Sygn.systemowy

  Predkosc zad. Ustaw pred. t.
       km/h10.0

Diagnostyka GPS       WALEK
KOLO       STAN

         13.2 V
Test dmuchawy-OK

       0.0 km/h
   Test walka-OK

Czujnik stanu * Aktywny zwarty

  Aktywny rozw.

  Stale wylacz.

Liczn.hektarow 1
      0.000 ha

Liczn.hektarow 1
będzie skasowany

Liczn.hektarow 2
      0.000 ha+

Liczn.hektarow 2
będzie skasowany

Oproznij pojemn. Aby zatrzymac-OK
        1024. g

Wprowadz korekte
        g1228.

Czy powtórzyć?
   315. g/obr

Nowa nazwa Nowa nazwa
  -

Poziom nasion

  Odbiornik GPS

Poziom nasion
         ZIARNO

Poziom nasion
   kalibracja OK

Jeżeli różnica pomiędzy wyliczoną masą ziarna przez 
system a wartością odczytaną z wagi jest większa niż 20% 
należy powtórzyć próbę kręconą. Wciśnij OK.

Jeżeli różnica pomiędzy wyliczoną masą ziarna przez
system a wartością odczytaną z wagi jest mniejsza niż 20% 
można zakończyć próbę kręconą. Wciśnij ESC.

  Deutsch

ESC OK

Lampka
sygnalizacyjna

Strzałka w dół Strzałka w górę

Wyświetlacz

  Gorczyca
SIEW   kg/ha65.0

Ziarno, przy którego nazwie występuje znacznik * jest 
aktualnie wybrane. 
Zmiana nazwy następuje poprzez zmianę 
poszczególnych liter strzałkami góra / dół. Przejście 
do następnej litery następuje przez przyciśnięcie OK. 
Klawisz OK po wpisaniu ostatniej (14) litery potwierdza 
nazwę i ją zapisuje. Edycję nazwy można zakończyć 
wcześniej, przez długie przytrzymanie klawisza OK.
Podstawowym parametrem każdego ziarna jest 
"Współcz. własny" [g / obr]. Jego zmiana jest możliwa 
dla każdego ziarna. Wynik próby kręconej jest 
automatycznie wpisywany w pole współczynnika 
własnego.
Wybranie opcji „Współcz. fabr.” i jej potwierdzenie 
przepisuje wartość współczynnika fabrycznego 
[g / obr] do współczynnika własnego [g / obr]. Opcja 
„Współcz. fabr.” widoczna jest tylko w fabrycznie 
zdefiniowanych rodzajach ziarna. 
Opcje „Zmień nazwę” i „Usuń” widoczne tylko 
w ziarnach zdefiniowanych przez użytkownika.
W tabeli obok przedstawiono wartości fabryczne   
współczynnika wysiewu [g / obr] dla predefiniowanych 
typów zbóż.

  Gorczyca
STOP   kg/ha65.0

Przełączanie się między opcjami 
przy użyciu klawiszy strzałek 
góra  / dół.

Wciśnięcie OK powoduje wejście 
do opcji, po zmianie wartości 
zatwierdzenie klawiszem OK 
powoduje zapisanie i cofnięcie do 
poprzedniej pozycji menu. 
ESC - wyjście bez zapisywania.

Oznacza, że wciśnięcie OK 
powoduje wejście do opcji. 
ESC - wyjście bez zapisywania.

Zakończenie próby kręconej 
klawiszem ESC.

Schemat menu dla sterownika AP2

Aktualny odstep
        10.30 cm
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