
valdiklio aptarnavimas

mygtukų aprašymas

OK - įėjimas į meniu, submeniu, patvirtinimas ir verčių įrašymas
ESC - valdiklio įjungimas ir išjungimas, išėjimas iš submeniu be įrašymo, kalibravimo 
pabaiga.
Strėlyte žemyn/ į viršų  - meniu valdymas, verčių keitimas, greitas normos nustatymas 
darbo metu.
signalizacinė lemputė - parodo darbo režimą ir signalizuoja klaidas

Įjungimas/išjungimas 

Kad įjungti valdikli, reikia laikyti mygtuką ESC.
Išjungimas vyksta laikant ESC mygtuką 3 sekundes. 
Atsiradus užrašui „išjungimas“ reikia atleisti ESC mygtuką.

Ekrano parodymai darbo metu

Viršutinėje linijoje rodomos pasirinktas sėklos tipas. Apatinėje linijoje iš kairės rodoma 
būklė „SĖJA“ arba „STOP“. Būklė perjungiama trumpu ESC mygtuka paspaudimu, 
Dešinėje pusėje rodoma nustatyta sėjimo norma. Strėlyčių mygtukais galima greitai 
pakeisti normą darbo metu arba sustojus.

seklos tipas

Žymėjimas

Kalibravimas prieš dirbant yra būtina tikslaus sėklos dozavimo 
sąlyga.

 
Typ zboża Dna g/aps 

mieziai 2 422 
avizos 2 230 
vikis 1 417 
grikiai 1 296 
zole 2 175 
lubinai 3 563 
garstycios 1 355 
liucerna 1 401 
raud dobilai 1 394 
facelia 2 344 
rugiai 2 405 
rapsai 1 342 
aguonos 1 319 
prideti nauja   
kiti   

keisti norma norma
    kg/ha 65.0

kalibravimas seklos tipas
  rapsai

nustatyti greiti
       km/h10.0

nustatyti norma
    kg/ha 65.0

   > laukite <

seklos tipas * mieziai

  avizos

prideti nauja

rinktis

gamyklinis koef

  pasirinkti koef

pakeisti 
pavadinima

istrinti

gamyklinis koef
       422 g/aps

pasirinkti koef
        g/aps410

  kiti

...
Lentelėje nurodyti 

vardai ir koeficientai

Nustatymai Ekrano kontrastas nustatyti kontrastas
               6

rato imp. Atst. rankinis nust. rato imp. Atst.
         cm10.00

automatinis nust vaziuoti 30 m ir 
spausti ok

Kalbos 
pasirinkimas

* polski

  english

sejimo plotis nustatyti ploti
          cm300

ventil. galia nust. vent. galia
            %75

  sistemos sign.

greicio daviklis * ratas

  sistemos sign.

  nust. Greitis nust. Greiti
       km/h10.0

diagnostika GPS      voliukas
ratas     bukle

         13.2 V
ventil. testas-OK

       0.0 km/h
voliuka testas-OK

padeties davikl. * aktyvus uzd.

  aktyvus atidar.

  isjungtas

hektaru sk. 1
      0.000 ha

hektaru sk. 1
bus ištrintas

hektaru sk. 2
      0.000 ha+

hektaru sk. 2
bus ištrintas

istustinti talpa sustabdyti – ok
        1024. g

ivesti pataisyma
        g1228.

pakartoti?
   315. g/aps

naujas pav. naujas pav. 
  -

seklos lygis

  GPS daviklis

seklos lygis
         sėklos

seklos lygis
   kalibravimas OK

Jeigu skirtumas tarp valdiklio rodomos ir apskaičiuotos 
pasvertos sėklos masės yra didesnis, nei 20%, reikia 
pakartoti kalibravimą. Spausti OK.

Jeigu skirtumas tarp valdiklio rodomos ir apskaičiuotos 
pasvertos sėklos masės yra mažesnis, nei 20%, galima 
pabaigti kalibravimą. Spausti ESC.

  deutsch

ESC OK

signalizacinė 
lemputė

strėlytė žemyn strėlytė į viršų

ekranas

  garstycios
sėja  kg/ha65.0

Sėklos tipas, prie kurio yra ženklas „*“ yra tuo metu 
pasirinktas.
Pavadinimo keitimas vyksta keičiant atskiras raides 
mygtukų žemyn/į viršų pagalba. Perėjimas prie kitos 
raidės vyksta paspaudus OK. OK mygtukas po 
paskutinės raidės (daugiausiai 14) patvirtina 
pavadinimą ir jį įrašo. Pavadinimo įrašymą galima 
pabaigti anksčiau, ilgai paspaudus OK mygtuką. 
Pagrindinis kiekvienos sėklos parametras yra 
nustatytas koeficientas g/aps. Koeficientą galima 
keisti kiekvienai sėklai. Kalibravimo rezultatas yra 
automatiškai įrašomas į nustatytą koeficientą.
Pasirinkus gamyklinį koeficientą ir jį patvirtinus, jis 
pakeičia nustatytą koeficientą. Gamyklinis 
koeficientas matomas tik prie gamykloje įrašytų sėklos 
rūšių.
Ištrinti ar pakeisti pavadinimą galima tik vartotojo 
įrašytiems sėklos pavadinimams. Lentelėje iš kairės 
parodyti gamykliniai koeficientai.

  garstycios
STOP   kg/ha65.0

Perėjimas tarp opcijų naudojant 
mygtukus žemyn/ į viršų

OK paspaudimas reiškia perėjimą 
prie opcijos. Pakeitus vertes OK 
paspaudimas reiškia įrašymą ir 
grįžimą prie ankstesnės meniu 
lygio. ESC – išėjimas be įrašymo

Reiškia, kad paspaudus OK bus 

pereita prie opcijos. ESC – išėjimas 

be įrašymo
Kalibravimo pabaiga paspaudus 
ESC.

meniu schema AP2 valdikliui

naujas atstumas
        10.30 cm

  lietuviu


