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1 Pro vaši bezpečnost 
 

1.1 Základní bezpečnostní upozornění 

 
 Obsluha 

 

Při práci se vždy řiďte následujícími pokyny: 

 Přečtěte si uživatelskou příručku zemědělského zařízení, které bude 
ovládáno pomocí tohoto produktu. 

 Než opustíte kabinu vozidla, ujistěte se, zda jsou vypnuté všechny 
automatické mechanismy nebo zda je aktivován ruční režim. 

 Zabraňte dětem v přístupu k přípojnému stroji a pracovnímu počítači. 
  
 Technický servis 

 

Udržujte systém ve funkčním stavu. Dodržujte přitom následující pokyny: 

 Neprovádějte na produktu žádné nepřípustné změny. Nepřípustné změny 
nebo nepřípustné použití může ovlivnit bezpečnost a životnost nebo funkci 
produktu. Nepřípustné jsou všechny změny, které nejsou popsané v 
dokumentaci produktu. 

 Neodstraňujte z produktu žádné bezpečnostní mechanismy ani nálepky. 

 Před nabíjením baterie traktoru vždy přerušte spojení mezi traktorem a 
pracovním počítačem. 

 Produkt neobsahuje žádné opravitelné díly. Neotvírejte pouzdro. Při 
otevření se může změnit těsnost pouzdra. 

  
 

1.2  Správné používání 

Produkt je určen výhradně pro použití v zemědělství. Výrobce neodpovídá za jakoukoli instalaci nebo 
použití produktu nad tento rámec. 
Výrobce neodpovídá za žádné poškození osob nebo věcí vyplývající z nedodržení těchto pravidel. 
Veškerá rizika z nesprávného použití nese výhradně uživatel. 
Ke správnému používání patří také dodržování výrobcem předepsaných podmínek pro provoz a 
technický servis. 
Musí se dodržovat příslušné předpisy úrazové prevence, a také ostatní všeobecně uznávaná 
bezpečnostně-technická, průmyslová, zdravotnická pravidla a pravidla silničního provozu. Svévolné 
změny na zařízení vylučují ručení výrobce za škody z toho plynoucí. 
 

1.3 Skladba a význam výstražných upozornění 

Všechna bezpečnostní upozornění v tomto návodu k obsluze jsou sestavena podle následujícího vzoru: 

  

 

 

VAROVÁNÍ 

Toto signální slovo označuje ohrožení se středním rizikem, které může mít 

za následek smrt nebo vážné ublížení na zdraví, pokud se mu nevyhnete. 
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UPOZORNĚNÍ 

Toto signální slovo označuje ohrožení, které může mít za následek lehké 

nebo středně vážné ublížení na zdraví, pokud se mu nevyhnete. 

 

  

 

UPOZORNĚNÍ 

Toto signální slovo označuje ohrožení, které může mít za následek věcné 

škody, pokud se mu nevyhnete. 

 
Existují činnosti, které se provádí v několika krocích. Pokud při některém z těchto kroků hrozí riziko, 
objevuje se bezpečnostní upozornění přímo u pokynu k činnosti. 
Bezpečnostní upozornění je vždy přímo před riskantním krokem a je zvýrazněno tučným písmem a 
signálním slovem. 
 
Příklad:  1. UPOZORNĚNÍ! Toto je upozornění. Upozornění varuje před rizikem, které hrozí u 

následující činnosti. 
 2. Riskantní činnost. 

1.4 Bezpečnostní nálepka na produktu 

Nálepka na pracovním počítači 
  

 

 
Neumývat vysokotlakým čističem. 

  
 

1.5 Likvidace 
  

 

Výrobek po použití zlikvidujte podle předpisů platných ve vaší 
zemi pro elektronický šrot. 

1.6 Prohlášení o shodě EU 

Tímto prohlašujeme, že toto zařízení a jeho typově identické varianty splňují svou koncepcí a konstrukcí 
i provedením, které uvádíme na trh, základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle 
směrnice 2014/30/EU. V případě námi neschválené změny zařízení pozbývá toto prohlášení svou 
platnost. 
 

Pracovní počítač MIDI 3.0 
  

Použité harmonizované normy: EN ISO 14982:2009 

(Směrnice o EMK 2014/30/EU) 

Shoda s následujícími směrnicemi EU: Směrnice 2011/65/EU (RoHS 2) 
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2 Servis 

Na naši servisní adresu se obracejte v následujících případech: 

 Pokud máte i přes informace v tomto návodu k provozu dotazy ohledně manipulace s řídicím 
modulem ISOBUS 

 V případě objednávek náhradních dílů 

 Za účelem objednání údržbářských a opravárenských prací 
 

Adresa servisu 
APV – Technische Produkte GmbH 
ZENTRALE 
Dallein 15 
3753 Hötzelsdorf 
RAKOUSKO 

Telefon:  +43 (0) 2913 8001 
Fax:  +43 (0) 2913 8002 
E-mail:  service@apv.at 
Web:  www.apv.at 
 

3 Uvedení do provozu 

3.1 Přehled 

 
Obrázek 1: Přehled 
 

1 Řídicí modul ISOBUS 
2 Montážní plech pro řídicí modul ISOBUS 
3 Ochranný plech pro řídicí modul ISOBUS 
4 Dvě matice s hvězdicovou rukojetí 
5 Adaptační kabel ISOBUS-PS 
6 Ochranný kryt zástrčky 
7 Kabely přístroje ISOBUS 6,5 m 
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3.2 Zapnutí terminálu ISOBUS 

Postup 
 

1. Připojte kabel ISOBUS pracovního počítač k přípojce ISOBUS na traktoru. 
2. Zapněte terminál ISOBUS. 

 Pracovní počítač se spustí společně s terminálem. 
 Při prvním uvádění do provozu musí pracovní počítač nejprve přenést mnoho informací do 

terminálu. To trvá několik minut. 
 Po načtení všech dat aplikace pracovního počítače se zobrazí na terminálu její symbol: 

. 
3. Otevřete aplikaci pracovního počítače. Řiďte se přitom návodem terminálu ISOBUS. 

 Zobrazí se pracovní maska pracovního počítače. 
Pamatujte, že pracovní počítač po spuštění kontroluje, zda jste určili použitý terminál jako 
standardní. Není-li tomu tak, pracovní počítač čeká po dobu nastavenou v parametrech 
jako „Doba čekání pro prefer. použitý terminál“ a „Doba čekání pro prefer. TC“, než naváže 
spojení s jiným terminálem. 

3.3 Konfigurace řídicího modulu 

Při prvním uvedením rozmetadla do provozu musíte vhodně nakonfigurovat řídicí modul pro váš stroj. V 
manažeru konfigurace můžete změnit nebo nahradit stávající konfiguraci stroje. Pro různá zařízení APV 
jsou uložené předlohy pro jednotlivé konfigurace. Vyberte prosím vhodnou konfiguraci. 
 
Postup: 
 
 

Manažer konfigurace se používá takto: 

  Aplikace je zastavená. 

 

1. V pracovní masce stiskněte:  >  > ( ) >  
 Otevře se maska „Nastavení“. 
 

2. V masce „Nastavení / Pracovní stroj“ stiskněte:  
 Otevře se maska „Manažer konfigurace“. 
 V masce vidíte aktuálně zvolený stroj a přehled jednotlivých dílčích konfigurací, z nichž byl 

stroj nakonfigurován. 
 

3. Vyberte požadovanou konfiguraci ze seznamu. 
P8 el …  PS120 – PS500 s elektrickým ventilátorem 
P8 hy DS … PS120 – PS500 s hydraulickým ventilátorem a tlakovým spínačem 
P8 hy rpm … PS120 – PS500 s hydraulickým ventilátorem a snímačem otáček 
P17 hy DS … PS800 – PS1600 s hydraulickým ventilátorem a tlakovým spínačem 
P17 hy rpm … PS800 – PS1600 s hydraulickým ventilátorem a snímačem otáček 

 

4.  – Potvrďte. 
 Stroj máte nově nakonfigurovaný. 

  



  

  

strana 8 Překlad originálního návodu k obsluze řídicího modulu ISOBUS APV – Technische Produkte GmbH 

4 Obsluha řídicího modulu ISOBUS 
 

4.1 Uspořádání pracovní masky 

Pracovní maska je část obrazovky, kde můžete podle zobrazovaných symbolů poznat, v jakém stavu se 
stroj nachází. V závislosti na vybavení stroje se nezobrazují vždy všechny symboly. 
 

 
Obrázek 2: Pracovní maska u secího stroje 

 
Informace k pohonům dávkování 

 
Informace k řádkům 

 
Aktivované doplňkové funkce 

 
Stavové informace secího stroje 

  

  

4.1.1 Informace k pohonům dávkování 

V této oblasti vidíte: 

  – Aplikované množství pro každý připojený pohon dávkování. Číslo 
udává, o který pohon dávkování se jedná. Zde se zobrazuje vždy aktuální hodnota. 

  – Vámi zadaná změna požadované hodnoty. 

4.1.2 Informace k doplňkovým funkcím 

V této oblasti vidíte, když jsou určité funkce aktivované. 

  – Aplikace ISOBUS–TC je aktivovaná. 

  - SECTION-Control je aktivováno a v automatickém režimu. 

  – Některý zásobník hlásí alarm. 

  – Stroj je v pracovní poloze. 

  – Je aktivovaná funkce předzastavení. 

4.1.3 Stavové informace 

V této oblasti vidíte: 

  – Aktuální rychlost stroje. 

  – Aktuální otáčky ventilátoru. Číslo udává, o který ventilátor se jedná. 
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4.1.4 Úprava zobrazení pracovní masky 

Oblast pracovní masky, kde se zobrazují stavové informace, je dále rozdělená maximálně do čtyř 
oblastí: 

 „Indikace vlevo nahoře“ 

 „Indikace vlevo dole“ 

 „Indikace vpravo nahoře“ 

 „Indikace vpravo dole“ 
V závislosti na konfiguraci můžete příslušné oblasti přiřadit různé indikace. Následující tabulka ukazuje 
možné indikace.  
  

Symbol Jednotka Význam 

 
km/h Aktuální rychlost jízdy 

 
ot/min Otáčky ventilátoru 

 
% Relativní otáčky pohonu dávkování 

Tato hodnota se vztahuje k hodnotám „Minimální ot/min“ a 

„Maximální ot/min“ příslušných pohonů. Příklad: 70 % znamená, že 

otáčky pohonu dávkování představují 70 % konfigurovaných 

maximálních otáček. 
  
 

 

Postup: 

1. V pracovní masce stiskněte oblast, pro níž chcete změnit indikaci.  
 Otevře se maska „Výběr indikačního pole“. 

2. Zvolte stav, který se má ve zvolené oblasti zobrazovat. 

3.  – Potvrďte. 

4.2 Stanovení požadované hodnoty 

V masce „Nastavení“ můžete konfigurovat nebo číst následující parametry: 

 „Produkt“: Definuje aktuálně zvolený produkt. 

 „Požadovaná hodnota“: Definuje, kolik osiva nebo hnojiva se má aplikovat na hektar. 

 „Stav“: Indikuje, zda je přiřazený výrobek momentálně aktivovaný. 

 „Kalibrační činitel“: Definuje u secího stroje, kolik osiva nebo hnojiva se má aplikovat na otáčku 
dávkovacího hřídele. 

 „Min. rychlost“: Definuje minimální pracovní rychlost, která je pro aplikaci nutná. 

 „Max. rychlost“: Definuje maximální pracovní rychlost, která je pro aplikaci možná. 
 

Postup: 
 

1. V pracovní masce stiskněte:  
 Otevře se maska „Nastavení“. 

2. Konfigurujte parametry. 
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4.3 Proveďte zkoušku výsevku 

V návodu k obsluze stroje si přečtěte, kdy máte provést zkoušku výsevku. 
Zkoušku výsevku můžete provádět jen tehdy, je-li stroj připraven k práci. 
 

Postup: 

 Stroj a jeho pohony dávkování jsou připravené na zkoušku výsevku podle návodu k obsluze 
výrobce stroje. 

 Zásobník je naplněn dostatečným množstvím osiva nebo hnojiva. Neplňte zásobník úplně, 
abyste případně mohli snáze vyjmout nebo nastavit dávkovací rotor. 

 Stroj stojí. 

 Pokud jste aktivovali parametr „Monitor. ventilátoru, zkouška výsevku“, musí být ventilátor 
zastavený. 

1. V pracovní masce stiskněte:  
 Otevře se maska „Nastavení“. 

2. Zvolte produkt, pro který chcete provádět zkoušku výsevku. 

3. Stiskněte . 
 Otevře se maska „Zkouška výsevku“. 

4. Do vstupního pole pod text „Pracovní rychlost“ zadejte, jakou rychlostí chcete později při setí 
jet.  

5. Zadejte požadovanou hodnotu, s níž chcete později pracovat. [➙ kapitola 4.2] 

6. Zadejte kalibrační činitel, pokud je vám znám. U nových produktů se kalibrační činitel vypočítá 
automaticky. 

7. Zvolte režim, který chcete pro zkoušku výsevku použít. Když zvolíte „manuální“, nemusíte 
zadávat žádné další hodnoty. U „Plochy“, „Času“ nebo „Otáček“ musíte navíc zadat příslušnou 
hodnotu, s níž chcete zkoušku provádět. 

8. Spusťte zkoušku výsevku na stroji. Postupujte podle návodu k obsluze secího zařízení. 

9.  – Naplňte dávkovací segmenty osivem resp. hnojivem. 
 Dávkovací segmenty se krátkou dobu otáčí. 

10.  – Stiskněte a podržte tlačítko s šipkou k provedení zkoušky výsevku. Výsevní hřídel se 
otáčí, dokud držíte tlačítko. Je-li vaše zařízení opatřeno tlačítkem výsevku, chová se stejně, jako 
tlačítko se šipkou. 

11. Držte tlačítko nebo tlačítko výsevku, dokud není aplikováno požadované množství. Pracovní 
počítač vypočítá z existujících dat hmotnost a zobrazí ji v poli „Vypočítaná hodnota“. 

12. Ukončete zkoušku výsevku na stroji. Postupujte podle návodu k obsluze secího zařízení. 
 Na obrazovce se zobrazí maska s textem „3. výsledek“. 

13. Zvažte osivo, které bylo při zkoušce výsevku aplikováno. 
14. Zadejte hmotnost do pole „Zvážená hodnota“. 

 Pracovní počítač vypočítá odchylku v procentech mezi vypočítanou a zváženou hodnotou. 
 Pracovní počítač vypočítá minimální a maximální rychlost, při níž je toto aplikované množství 

s použitým dávkovacím rotorem možné. 
 Při dalším stisknutí tlačítka výsevku zkouška výsevku zváženou hodnotu připočítává. 

15.  – Potvrďte. 

  Pracovní počítač uloží všechna data k produktu v databázi produktu. [➙ kapitola 5.3] 
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UPOZORNĚNÍ! 
Po zkoušce výsevku se vám zobrazí minimální a maximální pracovní rychlost! 

 

4.4 Zapnutí a vypnutí ventilátoru 

Ventilátor můžete při práci zapnout nebo vypnout. Podle aktuálního stavu se v pracovní masce zobrazí 
jiný symbol funkce. 
 

Postup: 
 

1.  – ventilátor zapněte nebo  – ventilátor vypněte. 
 Stav ventilátoru se změní. 

 Podle stavu je produkt s přednastavenou požadovanou hodnotou [➙ kapitola 4.2] aplikován 

nebo aplikace zastavena. 

4.5 Plnění dávkovacích segmentů osivem 

Abyste mohli od začátku sít a předejít neosetým místům na začátku pole, musíte dříve než se rozjedete 
naplnit dávkovací segmenty secího stroje osivem. Navíc můžete využít funkci předdávkování. 
 

Postup: 
 

1. V pracovní masce stiskněte:  

 Po dobu plnění dávkovacích segmentů se v pracovní masce zobrazuje symbol:  
2. Rozjeďte se až poté, co symbol zmizí. 

4.6 Zahájení výsevu 

UPOZORNĚNÍ! 
Předpokladem je provedení výsevní zkoušky! 

Postup: 
 

 Stroj jede. 

 Stroj je spuštěný dolů. 

 Dávkovací segmenty jsou naplněné osivem. 

 Ventilátor dosáhl minimálních otáček. 

1.  – Zahajte výsev. 
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4.7 Zastavení výsevu 
 

1.  – Zastavte výsev. 
 V pracovní masce se zobrazí hlášení „Aplikace je zastavená“. 
 Všechny pohony dávkování se zastaví. 

4.8 Úprava požadované hodnoty při práci 

Požadovanou hodnotu můžete při práci upravit. 
  

Symbol funkce Význam 

 

Zvyšuje požadovanou hodnotu. 

Požadovaná hodnota se změní o hodnotu, kterou jste definovali v 

parametru „Úprava“. [➙ kapitola 5.3.5] 

 

Zmenšuje požadovanou hodnotu. 

 

Opět obnoví požadovanou hodnotu 100 %. 

  
 

 

Postup: 

  Máte definované parametry „Požadovaná hodnota“ [➙ kapitola 4.2] „Úprava“  

[➙ kapitola 5.3.5]. 

1. V pracovní masce stiskněte:  
 zobrazí se symboly funkce pro úpravu požadované hodnoty. 

2. ,  nebo  – Změňte požadovanou hodnotu. 

 Požadovaná hodnota dávkovacího zařízení se změní:  
 Pracovní počítač reguluje výsev podle nové požadované hodnoty. 
 Po jedné minutě práce se změněnou požadovanou hodnotou začne indikace blikat. 

4.9 Posouzení výsledku 
 

4.9.1 Výsledky 

V masce „Výsledky“ vidíte, kolik jste z každého produktu aplikovali a na jakou plochu. 
Počitadla v této masce můžete před zahájení práce vynulovat. 

Kromě toho můžete v masce „PRODUKTOVÁ DATABÁZE“ [➙ kapitola 5.3] také pozorovat výsledky 

pro každý produkt. 
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Symbol funkce Význam 

 

Nuluje počitadla. 

 

Vyvolá masku „Celkové výsledky“. 

 

Vyvolá masku „Seznam zakázek“. 

  

 
Existují tato počitadla: 

 „Plocha“ – plocha, kdy se stroj nacházel v pracovní poloze. 

 „Množství“ – aplikované množství. 

 „Plošný výkon“ – obdělaná plocha za hodinu. 
 

Postup: 
 

1. V pracovní masce stiskněte:  
 Otevře se maska „Výsledky“. 

 

4.9.2 Celkové výsledky 

V masce „Celkové výsledky“ vidíte počitadla, která dokumentují práci od prvního uvedení pracovního 
počítače do provozu. 
 
Existují tato počitadla: 

 „Provozní hodiny“ – čas, po který byl pracovní počítat zapnutý. 

 „Celkový čas“ – čas, po který pracovní počítač prováděl aplikaci. 

 „Celková dráha“ – obdělaná dráha. 

 „Celková plocha“ – obdělaná plocha. 

 „Plošný výkon“ – obdělaná plocha za hodinu. 

 „Celkové množství“ – pro každé dávkovací zařízení. 
 

Postup: 
 

1. V pracovní masce stiskněte:  >  
 Otevře se maska „Celkové výsledky“. 

 

4.9.3 Počitadla zakázek 

Počitadla zakázek slouží k dokumentování výsledků souvisejících se zakázkami. Data nelze exportovat. 
Funkce je určena pro uživatele, kteří pracují bez ISO-XML. 
Můžete vést až 30 počitadel zakázek. Každé můžete v libovolnou dobu spustit nebo zastavit. 
Existují tato počitadla: 

 „Plocha“ – plocha, kdy se stroj nacházel v pracovní poloze. 

 „Množství“ – aplikované množství. 

 „Celkový čas“ – čas, po který pracovní počítač prováděl aplikaci. 
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Postup: 
 

Počitadlo zakázky spustíte a zastavíte takto: 

1. V pracovní masce stiskněte:  >  
 Otevře se maska „Seznam zakázek“.  

2. Vyberte v parametru „Zakázka“ zakázku nebo založte novou. 
3. Použijte parametr „Přejmenovat“, chcete-li dát zakázce jiný název. 
4. V parametru „Produkt“ zvolte produkt, který chcete v této zakázce aplikovat. 

5.  – spusťte počitadlo. 
 Vedle označení zakázky se zobrazí zelený symbol. Znamená to, že počitadlo je spuštěné. 

6.  – zastavte počitadlo. 

7.  – počitadlo můžete také vynulovat. 

4.10 Plnění zásobníku 

Před prací můžete naplnit zásobník a zadat, kolik osiva nebo hnojiva se v zásobníku nachází. Jen tak se 
může při práci zobrazit zbytkové množství. 
 

Postup: 

1. V pracovní masce stiskněte:  >  > ( ) 
 Otevře se maska „Nastavení/zásobník“. 

2. Vyberte „Plnění zásobníku“. 

3.  – stiskněte. 
 Otevře se maska „Plnění/zásobník“. 
 V parametru „Zbytkové množství“ se zobrazí aktuálně snímaný obsah zásobníku. 

4. Naplňte zásobník požadovaným množstvím osiva/hnojiva.  
5. Nyní můžete zadat, kolik osiva nebo hnojiva se v zásobníku nachází. 

6.  – Nastavte zbytkové množství na „0“, pokud byl zásobník před plněním prázdný. 
7. V parametru „Doplnění“ zadejte, kolik hnojiva jste přidali ke „Zbytkovému množství“. Pokud jste 

zásobník zcela naplnili, můžete alternativně stisknout také tlačítko .  
 Parametr „Zbytkové množství“ se aktualizuje. 
 Máte zásobník naplnění. 

4.11 Vyprázdnění zásobníku 

Když se po práci v zásobníku ještě nachází zbytky, můžete ho vyprázdnit. 
 

Postup: 
 

 Výsev je zastavený. 
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1. V pracovní masce stiskněte:  >  > ( ) >  
 Otevře se maska „VYPRÁZDNĚNÍ“. 

2. Vyberte dávkovací zařízení, s nímž chcete vyprazdňovat. 

3.  – Zahajte vyprázdnění. 
4. Spusťte vyprázdnění na stroji. Postupujte podle popisu v návodu k obsluze výrobce stroje. 

 Parametr „Vypočtená hodnota“ ukazuje, kolik dosud bylo vyprázdněno. 
5. Čekejte, dokud není zásobník vyprázdněn. 
6. Ukončete vyprázdnění na stroji. Postupujte podle popisu v návodu k obsluze výrobce stroje. 

7.  – Potvrďte. 

5 Konfigurace pracovního počítače pro práci 
 

5.1 Zadání geometrie 

Jako geometrii zemědělského zařízení označujeme řadu parametrů, které popisují jeho rozměry. 
Geometrie je důležitá zejména pro všechny systémy, kde je práce řízena pomocí GPS. 
Jaké vzdálenosti zadáte, závisí na tom, zda je zemědělské zařízení tažené, nesené na traktoru nebo 
samojízdné. 
Musíte zadat vzdálenosti pro ramena a připojení. 
Pamatujte přitom, že u všech vzdáleností je bod středu osy stroje vždy nulový bod. Rozměry dopředu 
jsou vždy kladné, rozměry dozadu jsou vždy záporné. 
Například u přívěsného stroje se spojovacím zařízením existují tyto vzdálenosti: 
 
Vzdálenosti u ramen 

 

 
Přesazení Y 
Vzdálenosti od středového bodu osy stroje ke 
středovému bodu secí lišty. 
Kladná hodnota: středový bod secí lišty je vpravo od 
středového bodu osy. 
Záporná hodnota: středový bod secí lišty je vlevo od 
středového bodu osy. 

 
Přesazení X 
Vzdálenosti od osy stroje k secí liště. 
Kladná hodnota: secí lišta je před osou. 
Záporná hodnota: secí lišta je za osou. 

  

 
Vzdálenosti u spojovacího zařízení 

 

 
Přesazení X 
Vzdálenosti od osy stroje ke spojovacímu zařízení na 
traktoru. U nesených strojů se musí vždy zadat „0.00“. 
Kladná hodnota: spojovací zařízení na traktoru je před 
osou stroje 
Záporná hodnota: spojovací zařízení na traktoru je za 
osou stroje. 
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Postup: 

1. V pracovní masce stiskněte:  >  > ( ) >  
 Otevře se maska „Geometrie“. 
 Na obrazovce vidíte, jaké rozměry musíte změřit a kam je můžete zadat. 

2. Zadejte naměřené hodnoty. 
 Geometrii máte zadanou. 

Navíc můžete pro příslušné rameno zadat setrvačnost při zapnutí a vypnutí stroje. 
Když stroj spíná příliš pozdě, zvyšte setrvačnost. 
Když stroj spíná příliš brzy, snižte setrvačnost. 
 

5.2 Volba a konfigurace zdroje rychlosti 

Musíte zadat, z jakého zdroje čerpá pracovní počítač aktuální rychlost. 
Průběh konfigurace se může v závislosti na zdroji rychlosti lišit. 
 
Možné zdroje rychlosti 
  

Zdroj Způsob konfigurace zdroje rychlosti 

Signál rychlosti od traktoru (signál 
přijímače GPS nebo snímač) 

Použijte signál rychlosti z traktoru [➙ kapitola 5.2.1] 

Na stroji namontovaný snímač rychlosti, 
který vysílá impulzy (radarový snímač 
nebo radar / snímač GPS) 

Kalibrujte snímač rychlosti metodou 100 m 

[➙ kapitola 5.2.2] 

Simulovaná rychlost Zadejte simulovanou rychlost [➙ kapitola 5.2.3] 
  
 

5.2.1 Použití signálu rychlosti z traktoru 

Na řadě strojů není namontovaný žádný snímač rychlosti. Namísto toho je signál rychlosti přenášen 
kabelem ISOBUS z traktoru do pracovního počítače stroje. 
 

Postup: 
 

  Výsev je zastavený. 

1. V pracovní masce stiskněte:  >  > ( ) >  
 Otevře se maska „Kalibrace / rychlost“. 

2.  – stiskněte. 
 V parametru „Zdroj rychlosti“ se zobrazí hodnota „Traktor“. 

3.  – potvrďte. 
 

5.2.2 Kalibrace snímače rychlosti metodou 100 m 

Při kalibraci snímače rychlosti metodou 100 m zjišťujete počet impulzů, které snímač rychlosti přijme na 
vzdálenosti 100 m. Je-li počet impulzů znám, může pracovní počítač vypočítat aktuální rychlost. 
Pro zjištění rychlosti doporučujeme GPS-snímač rychlosti (13000 impulzů / 100 m) pro snímání rychlosti 
jízdy. 
Po první kalibraci můžete zadat počet impulzů ručně jako hodnotu parametru „Kalibrační činitel“. 
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Postup: 
 

  Výsev je zastavený. 
1. Najeďte strojem na pole. 
2. Vyznačte polohu pneumatik na zemi. Například kamenem. 
3. Vyměřte rovnou dráhu dlouhou 100 m a vyznačte její konec. 

4. V pracovní masce stiskněte:  >  > ( ) >  
 Otevře se maska „Kalibrace / rychlost“. 

5.  – stiskněte. 
 V parametru „Zdroj rychlosti“ se zobrazí hodnota „Pracovní stroj“. 

6.  – Volitelně přepněte na hodnotu „Pracovní stroj (2)“, když jsou na stroji nainstalovány 
dva zdroje rychlosti. 

7.  – Vyvolejte masku „Kalibrace“. 
 Otevře se maska „Kalibrace“. 

8.  – Spusťte kalibraci. 
9. Ujeďte vyznačenou dráhu. 

 Během jízdy se zobrazují počítané impulzy v poli „Počet impulzů“. 

10.  – stiskněte při příjezdu do cíle. 
 Kalibrace se ukončí. 

 

5.2.3 Zadání simulované rychlosti 

Chcete-li zkontrolovat funkci některého snímače, můžete rychlost simulovat. 

  

 

 

UPOZORNĚNÍ 

Zranění pracujícím strojem 
Když se funkce aktivuje, může řidič u stojícího stroje aktivovat funkce, 
které lze jinak aktivovat jen za jízdy. Může tak dojít ke zranění osob v 
blízkosti stroje. 

 Ujistěte se, že v blízkosti stroj se nikdo nenachází. 
 
 

 

Postup: 

  Výsev je zastavený. 

1. V pracovní masce stiskněte:  >  > ( ) >  
 Otevře se maska „Kalibrace / rychlost“. 

2.  – stiskněte. 
 V parametru „Zdroj rychlosti“ se zobrazí hodnota „Simulace“. 

3. V parametru „Sim. rychlost“ zadejte, jaká rychlost se má simulovat. 

4.  – potvrďte. 
 Požadovaná rychlost je simulována. 
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 Když restartujete pracovní počítač, simulovaná rychlost se automaticky nastaví na hodnotu 
„0“. 

5.3 Konfigurace produktů 

Všechny produkty, s nimiž pracujete, můžete konfigurovat v produktové databázi. 
 

Postup: 
 

1. V pracovní masce stiskněte:  >  > ( ) >  
 Otevře se maska „PRODUKTOVÁ DATABÁZE“. 

2. Zvolte produkt, který chcete konfigurovat. 
3. Konfigurujte parametry. 

 Produkt máte nakonfigurovaný. 
Kromě toho můžete v masce „PRODUKTOVÁ DATABÁZE“ také pozorovat výsledky pro každý produkt. 
 

5.3.1 Parametr „Produkt“ 

Vyberte požadovaný produkt. 
 

5.3.2 Parametr „Přejmenovat“ 

Zadejte název nebo číslo pro identifikaci produktu. 
 

5.3.3 Parametr „Typ produktu“ 

Zadejte typ produktu. Na zvoleném typu produktu závisí, jaké symboly se zobrazují v pracovní masce. 
Musíte vždy vybrat některý typ produktu. 

 „Nedefinovaný“ 

 „Osivo“ 

 „Tuhé hnojivo“ 

5.3.4 Parametr „Poznámka“ 

Volitelně zadejte poznámku k produktu. 
 

5.3.5 Parametr „Úprava“ 

Zadejte, o kolik procent se má požadovaná hodnota změnit, když ji ručně měníte během aplikace. 
 

5.3.6 Parametr „Převodový poměr“ 

Zde můžete zadat převodový poměr mezi motorem a výsevním hřídelem. 

POZOR! 
Parametr „Převodový poměr“ musí být vždy nastaven na 1/1! 

 

5.3.7 Parametr „Požadovaná hodnota otáček ventilátoru“ 

Zde můžete zadat požadované otáčky (elektrického) ventilátoru. 
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5.3.8 Parametr „Tolerance otáček ventilátoru“ 

Pro každý produkt zadejte, jak vysoko a nízko má být tolerance u otáček ventilátoru, s nimiž má být 
produkt dále aplikován. Když se meze tolerance překročí, nebo se jí nedosáhne, zobrazí se alarmové 
hlášení. 
 

5.3.9 Parametr „Práh alarmu pro stav naplnění“ 

Zvolte, od kdy se mají zobrazovat alarmy pro stav naplnění zásobníku. 
Jsou možné tyto prahy alarmu: 

 „nízký/prázdný“: Alarmy „Zásobník má nízký stav naplnění.“ a „Zásobník je prázdný.“ jsou 
aktivované. 

 „prázdný“:  Je aktivovaný jen alarm „Zásobník je prázdný.“ 

 „deaktivováno“: Všechny alarmy stavu naplnění jsou deaktivované. 
 

POZOR! 
Parametr „Práh alarmu stavu naplnění“ by měl být stále nastavený na „nízký/prázdný“ 
nebo „prázdný“, nezávisle na tom, zda je nebo není instalovaný snímač stavu naplnění! 

 

5.3.10 Parametr „Tolerance odchylky“ 

Pro každý produkt zadejte, od jak velké odchylky od požadované hodnoty má být vyvolán alarm. 
Levá hodnota platí pro odchylku nahoru, pravá pro odchylku dolů. 
 

5.4 Zobrazení kalibračních dat produktů 

Pro všechny produkty z produktové databáze můžete nechat zobrazit zjištěná kalibrační data ze zkoušky 
výsevku. 
 

Postup: 

1. V pracovní masce stiskněte:  >  > ( ) >  >  

 Otevře se maska „KALIBRAČNÍ DATA“. 
2. Zvolte produkt s příslušným dávkovacím zařízením, pro které si chcete nechat zobrazit kalibrační 

data. 
 Vidíte kalibrační data pro daný produkt. 

3.  – Kalibrační data pro daný produkt můžete také smazat. 
 

5.4.1 Parametr „Kalibrační činitel“ 

Kalibrační činitel můžete editovat jen tehdy, když je tato funkce aktivovaná. Jinak se vždy zobrazuje 
hodnota, která byla zjištěna při zkoušce výsevku. 
 

5.4.2 Parametr „Pracovní rychlost“ 

Zobrazuje hodnotu, která byla nastavena při zkoušce výsevku. 
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5.4.3 Parametr „Požadovaná hodnota“ 

Zobrazuje hodnotu, která byla nastavena při zkoušce výsevku. 
 

5.5 Přiřazení produktu zásobníku 

V masce „Nastavení / zásobník“ musíte zásobníku přiřadit produkt. K dispozici jsou tyto parametry: 

 „Zásobník“: definuje aktuálně zvolený zásobník. 

 „Přiřazený produkt“: definuje, jaký produkt se má přiřadit zásobníku. 
 

Postup: 
 

1. V pracovní masce stiskněte:  >  > ( ) 

 Otevře se maska „Nastavení/zásobník“. 

2. Konfigurujte parametry. 
 

5.6 Konfigurace pracovní polohy 

V masce „Nastavení“ musíte zvolit, odkud pracovní počítač dostává informace o pracovní poloze. 

 „Traktor“ 

 Od snímače pracovní polohy na stroji: snímač, který můžete vybrat, dále spíná určitou součást 
stroje. 

 „Ne“: Pracovní počítač se standardně stále nachází v pracovní poloze. Přitom pracovní počítač 
nedostává žádné externí informace o pracovní poloze. 

 

Postup: 
 

1. V pracovní masce stiskněte:  >  > ( ) 

 Otevře se maska „Nastavení“. 

2. Nakonfigurujte parametr „Pracovní poloha“. 

 
 
 

5.7 Výběr virtuálního terminálu (VT) a Task Controller (TC) 

Jestliže používáte více než jeden terminál nebo více než jeden Task Controler, můžete vždy zvolit, který 
chcete používat. 
Pamatujte, že pracovní počítač po spuštění kontroluje, zda jste určili použitý terminál jako standardní. 
Není-li tomu tak, pracovní počítač čeká po dobu nastavenou v parametrech jako „Doba čekání pro 
prefer. použitý terminál“ a „Doba čekání pro prefer. TC“, než naváže spojení s jiným terminálem. 
 

Traktor ISOBUS 

Snímač pracovní polohy 1 Snímač zdvihacího ústrojí se spínáním na kostru 

Snímač pracovní polohy 2 Snímač zdvihacího ústrojí se spínáním na plus 
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Postup: 
 

1. V pracovní masce stiskněte:  >  > ( ) >  
2. Zvolte, který virtuální terminál (VT) chcete používat. 
3. Zvolte, který Task Controller (TC) chcete používat. 

4.  – Potvrďte. 

 Máte zvolený virtuální terminál a Task Controller. 

5.8 Nastavení objemu zásobníku 

  Výsev je zastavený. 

1. V pracovní masce stiskněte:  >  > ( ) >  

 Otevře se maska „Nastavení“.  

2. V masce „Nastavení / Pracovní stroj“ stiskněte:  
3. Zadejte pro zásobník maximální množství, které se má v zásobníku nacházet. 

5.9 Nastavení času předdávkování 

  Výsev je zastavený. 

1. V pracovní masce stiskněte:  >  > ( ) >  

 Otevře se maska „Nastavení“.  

2. V masce „Nastavení / Pracovní stroj“ stiskněte:  >  
3. Zadejte požadované parametry. 

Doba nadměrného dávkování: Zadejte, jak dlouho má trvat nadměrné dávkování po zapnutí 
dávkovacího zařízení. 

Čas dřívějšího spuštění: Zadejte čas, o který se má dávkovací zařízení spustit dříve, když je 
aktivovaná funkce dřívějšího spuštění. Pokud práci zahájíte v této době, přebírá regulaci 
pracovní počítač. Pokud v této době nezačnete s prací, pohon dávkování se po této době vypne. 

5.10 Nastavení snímače otáček (snímače tlaku) 

Je-li instalován snímač otáček ventilátoru, nastavte ho podle popisu v bodu „Uvedení do provozu“.  
 
Pro získání správné indikace otáček je třeba rozlišovat mezi montážními pozicemi. Je-li snímač 
zabudovaný ve skříni hydraulického ventilátoru, souhlasí standardní nastavení 2 impulzů na otáčku a 
nemusíte již provádět žádná další nastavení.  
 
Je-li snímač zašroubovaný přímo v hydromotoru, poskytuje snímač 5 impulzů na otáčku. Proto je 
nezbytná změna v nastavení: 
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Postup: 

Konfiguraci provedete následovně: 

 Aplikace je zastavená. 

 Stroj je konfigurován s hydraulickým ventilátorem a snímačem otáček 

1. V pracovní masce stiskněte:  >  > ( ) >  

 Otevře se maska „Nastavení“. 

2.  – Otevřete zadávání hesla. 
3. Zadejte heslo. Heslo zní „456123“. 

 Nyní vidíte další parametry. 

4.  Vyberte ventilátor. 

5.  Vyberte snímače otáček. 

6.  Vyberte snímač otáček 4. 
7. Změňte rozlišení z 2 na 5 impulzů na otáčku. 
8. Potvrďte zadání a opusťte nabídku. 

 

6 Řešení poruch 

6.1.1 Maska diagnostiky 

V masce diagnostiky se zobrazují signály, které jsou vysílány resp. přijímány řídicím modulem. 
 

6.2 Diagnostika 
 

6.2.1 Provádění standardní diagnostiky 

Ve standardní diagnostice můžete číst měřené hodnoty všech pinů. Navíc můžete testovat, zda funkce 
pracovního počítače fungují podle přání. 
V diagnostice vidíte následující masku: 
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Číslo, které platí pro určitou funkci. 

 
Parametry a měřené hodnoty 

 
Připojená žíla kabelu. Význam 
zkratek naleznete v této kapitole. 

  

  

  

  

Symbol funkce Význam 

 

Vyvolá masku „Čísla verzí“. [➙ kapitola 6.2.2] 

 

Nastaví aktuální měřené hodnoty na „0“. 

 

Vyvolá další funkci. 

  

 

Postup: 

  Výsev je zastavený. 

1. V pracovní masce stiskněte:  >  > ( ) >  

 Otevře se maska „Diagnostika“. 
 V masce vidíte naměřené hodnoty a možná nastavení jednotlivých funkcí. 

 
Přehled zobrazovaných signálů/snímačů v masce diagnostiky: 

Signál Číslo vstupu/výstupu Číslo funkce ME 

Výsevní hřídel MAB 3 Funkce 0 

Ventilátor MAB 1 Funkce 12 

Snímač otáček ventilátoru MA 10 Funkce 13 

Snímač kola MA 2 Funkce 16 

Snímač zdvihacího ústrojí se 
spínáním na mínus 

MA 8 Funkce 31 

Snímač zdvihacího ústrojí se 
spínáním na plus 

MA 4 Funkce 32 

Snímač stavu naplnění MA 6 Funkce 35 

Spínač výsevku MA 14 Funkce 43 

Radarový / GPS-snímač MA 7 Funkce 103 

6.2.2 Kontrola čísla verze 

Postup: 

Pro kontrolu verze postupujte následovně: 

1. V pracovní masce stiskněte:  >  > ( ) >  >  
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 Otevře se maska „Čísla verzí“. 
 Zobrazují se všechna čísla verzí. 

  

Číslo verze Význam 

Sériové číslo Sériové číslo pracovního počítače 

Verze HW Verze hardwaru pracovního počítače 

SW (počáteční) Expedovaná verze softwaru pracovního počítače 

SW (aktuální) Aktuální verze softwaru pracovního počítače 

Vytvořeno dne Datum, kdy byl software vytvořen 

Verze poolu Verze poolu s texty a obrázky 

Ver. hydrauliky Verze konfigurace hydrauliky 

CL-verze MA Verze konfigurace Control-Layer pracovního počítače typu Master 

CL-verze S Verze konfigurace Control-Layer pracovního počítače typu Slave 
  
 

6.3 Alarmová hlášení 
 

6.3.1 ISO-alarmy 

Přehled alarmových hlášení 
  

ID Text alarmu Možní příčina Možná náprava 

001  Systém byl pozastaven. Je 
nutný restart. 

Bylo přerušeno spojení s 
počítačem Slave. 
Byl aktivován download 
manažer. 

Restartujte pracovní počítač. 

002  Konfigurace byla změněna. 
Pracovní počítač se 
restartuje. 

Konfigurace byla změněna. Počkat na restartování 
pracovního počítače. 

003  Zadání příliš velké. Zadaná hodnota je příliš velká. Zadejte nižší hodnotu. 
 

004  Zadání příliš malé. Zadaná hodnota je příliš malá. Zadejte vyšší hodnotu. 

005  Chyba při čtení nebo 
zapisování dat ve flash 
paměti nebo EEPROM. 

Při spouštění pracovního 
počítače se vyskytla chyba. 

Restartujte pracovní počítač. 

006  Data úspěšně převzata.   

007  Rozpoznána chyba 
konfigurace. 

Konfigurace je chybná. Zkontrolujte konfiguraci. 

008  Proces není povolen, když v 
aplikaci ISOBUS-TC je 
aktivovaná zakázka. 

V aplikaci ISOBUS-TC je 
aktivovaná zakázka. 

Deaktivujte zakázku. 

009  Ztracen signál rychlosti od 
CAN sběrnice. 

Spojení kabelem bylo 
přerušeno. 

Zkontrolujte spojení kabelem. 

010  Chyba při inicializaci 
konfigurace Control-Layer. 

Control-Layer byla chybně 
nakonfigurována. 

Zkontrolujte konfiguraci. 
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ID Text alarmu Možní příčina Možná náprava 

011  Více terminálů má stejné 
číslo. 

Na ISOBUS se nachází více 
terminálů s tímtéž číslem 
(Function Instance). 

Změňte číslo (Function 
Instance) v terminálu. 

012  Více TASK-Controller má 
stejné číslo. 

Na ISOBUS se nachází více 
TASK-Controller s tímtéž 
číslem. 

Změňte číslo. 

013  Seznam zakázek je plný. V seznamu zakázek je příliš 
mnoho zakázek. 

Smažte již nepotřebná data 
zakázek. 

014  Záznam interní zakázky byl 
zastaven kvůli změně 
produktu. 

Produkt byl změněn během 
záznamu interní zakázky. 

Vyberte původní produkt. 

043  Datový záznam již existuje. Identický datový záznam již 
existuje. 

Zkontrolujte datový záznam 
nebo změňte název. 

044  Chybný datový záznam. Datový záznam obsahuje 
chybu. 

Zkontrolujte datový záznam. 

045  Datový záznam nenalezen. Zvolený datový záznam 
nemohl být nalezen. Pro 
vybraný produkt nebyla ještě 
provedena zkouška výsevku. 

Zvolte jiný datový záznam 
nebo proveďte zkoušku 
výsevku pro zvolený produkt. 

046  Přetečení cyklu. Vyskytl se konflikt mezi 
databází a strojem. 

Zkontrolujte datový záznam. 

047  Databáze je plná. Databáze je plná. Smažte nejprve jeden datový 
záznam, abyste mohli uložit 
nový. 

060  Zadání nebylo možné 
převzít. Hodnota byla 
opravena. 

Šířka ramen není dělitelná 
přiřazenou šířkou sekce. 

Zkontrolujte šířku ramen a 
počet sekcí. 

6.3.2 Regulační alarmy 

Přehled alarmových hlášení 
  

ID Text alarmu Možní příčina Možná náprava 

400  Konfigurované požadované 

otáčky ventilátoru jsou 

neplatné. Produkt: xxxx. 

Nastavené požadované 

otáčky leží mimo stanovené 

meze pohonu ventilátoru pro 

daný produkt. 

Změňte minimální a 

maximální meze 

požadovaných otáček 

produktu. 

401  Ventilátor se otáčí příliš 

pomalu. 

Aktuální otáčky ventilátoru 

jsou nižší než hodnota zadaná 

v parametru „Otáčky 

ventilátoru“. 

Zvyšte otáčky ventilátoru 

nebo změňte toleranční 

meze. 

402  Ventilátor se otáčí příliš 

rychle. 

Aktuální otáčky ventilátoru 

jsou vyšší než hodnota 

zadaná v parametru „Otáčky 

ventilátoru“. 

Snižte otáčky ventilátoru 

nebo změňte toleranční 

meze. 
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ID Text alarmu Možní příčina Možná náprava 

404  Tlak je příliš nízký. Tlak lineárního snímače leží 

pod hodnotou parametru 

„Minimální hodnota“. 

Zvyšte tlak nebo změňte 

parametr „Minimální 

hodnota“. 

405  Dávkování bylo zastaveno, 

protože nebylo dosaženo 

pracovní polohy. Zvedněte 

stroj. 

Stroj není v pracovní poloze. Zvedněte stroj. 

406  Dávkování bylo zastaveno, 

protože stroj není zcela 

zvednutý. Zvedněte stroj. 

Stroj nebyl zcela zvednut. Zvedněte stroj. 

407  Pohon dávkování stojí. Aktuální otáčky pohonu 

dávkování jsou nižší než 

minimální otáčky. 

Ihned zastavte! 

Odstraňte příčinu. 

408  Dávkovací hřídel stojí. Snímač otáček na dávkovacím 

hřídeli neregistruje žádný 

pohyb dávkovacího hřídele. 

Ihned zastavte! 

Odstraňte příčinu. 

410  Pohon dávkování je mimo 

regulační oblast. 

Aktuální otáčky pohonu 

dávkování jsou vyšší nebo 

nižší než nastavené otáčky. 

Jeďte pomaleji nebo rychleji 

nebo namontujte větší 

dávkovací rotor. 

411  Pohon dávkování nemůže 

dodržet požadovanou 

hodnotu. 

Jedete příliš rychle nebo příliš 

pomalu. Při aktuální rychlosti 

není možné dosáhnout 

požadované hodnoty. 

Jeďte pomaleji nebo rychleji, 

aby pracovní počítač mohl 

regulovat aplikované 

množství. 

412  Aplikace byla zastavena 

kvůli kritické chybě. 

Vyskytla se jiná chyba. Tato 

chyba se objevuje vždy v 

kombinaci s jinou chybou. 

Odstraňte související chybu. 

413  Aplikace byla zastavena 

kvůli příliš vysoké rychlosti 

jízdy. 

Rychlost jízdy je příliš vysoká. Snižte rychlost jízdy. 

414  Dávkování bylo zastaveno, 

protože stroj nebyl zcela 

zvednut. Zvedněte stroj. 

Stroj nebyl zcela zvednut. Zvedněte stroj. 

415  Ventilátor se otáčí příliš 

rychle. Dávkování bylo 

zastaveno. 

Aktuální otáčky ventilátoru 

jsou vyšší než hodnota 

parametru „Maximální 

otáčky/min“. 

Snižte otáčky ventilátoru 

nebo změňte parametr 

„Maximální otáčky/min“ pro 

ventilátor. 

416  Ventilátor se otáčí příliš 

pomalu. Dávkování bylo 

zastaveno. 

Aktuální otáčky ventilátoru 

jsou nižší než hodnota 

parametru „Minimální 

otáčky/min“. 

Zvyšte otáčky ventilátoru 

nebo změňte parametr 

„Minimální otáčky/min“ pro 

ventilátor. 
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6.3.3 Alarmy specifické pro stroj 

Přehled alarmových hlášení 
  

ID Text alarmu Možní příčina Možná náprava 

602  Ztráta spojení. Bylo ztraceno spojení s 

modulem ERC. 

Zkontrolujte kabel. 

603  Spojení narušené. Bylo narušeno spojení s 

modulem ERC. 

Zkontrolujte kabel. 

604  Napájecí napětí je příliš 

nízké. 

Napájecí napětí modulu ERC 

je příliš nízké. 

Zkontrolujte napájecí napětí 

a zkontrolujte baterii vozidla. 

605  Zkrat Modul ERC má zkrat. Zkontrolujte kabel. 

606  Otevřený zátěžový obvod U modulů ERC byl zjištěn 

otevřený zátěžový obvod. 

Zkontrolujte kabel a 

zkontrolujte, zda je k 

dispozici odpojovací spojka. 

607  Zjištěna chyba v modulu 

ERC. 

Konfigurace je chybná. Zkontrolujte konfiguraci 

vstupů a výstupů. 

608  Nezjištěn žádný tok osiva. Systém monitorování toku 

osiva nezjistil žádný tok osiva. 

Zkontrolujte systém 

monitorování toku osiva. 

609  Zjištěn tok osiva. V jednom kolejovém řádku se 

vyskytl tok osiva. 

Zkontrolujte spínání 

kolejových řádků. 

611  Zásobník má nízký stav 

naplnění. 

V zásobníku se nachází málo 

osiva nebo hnojiva. 

Naplňte zásobník. 

612  Zásobník je prázdný. V zásobníku se nenachází 

žádné osivo nebo hnojivo. 

Naplňte zásobník. 

613  Překročení času při spínání 

sekce. 

Spínání levé sekce trvá příliš 

dlouho. 

Zkontrolujte, zda něco 

nevázne. 

617  Vadné nabíjecí zařízení. Alternátor nabíjecího zařízení 

je vadný. 

Zkontrolujte alternátor 

nabíjecího zařízení. 

618  Nezjištěn žádný tok 

produktu v aktivním řádku. 

V některém aktivním řádku 

nebyl zjištěn žádný tok 

produktu. 

Zkontrolujte tok produktu, 

mohlo dojít k zablokování 

přívodního vedení. 

619  Zjištěn příliš velký tok 

produktu v aktivním řádku. 

V některém aktivním řádku byl 

zjištěn příliš vysoký tok 

produktu. 

Zkontrolujte kalibraci. 

620  Zjištěn příliš malý tok 

produktu v aktivním řádku. 

V některém aktivním řádku byl 

zjištěn příliš malý tok 

produktu. 

Zkontrolujte kalibraci. 
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ID Text alarmu Možní příčina Možná náprava 

622  Tlačítko výsevku je 

aktivované. 

Tlačítko výsevku bylo 

aktivováno dříve, než byla 

vyvolána maska kalibrace. 

Uvolněte tlačítko výsevku. 

630  Ztráta spojení. Bylo ztraceno spojení s 

modulem MRC. 

Zkontrolujte kabel. 

631  Nedefinovaný index modulu. Vyskytla se chyba softwaru. Spojte se se zákaznickým 

servisem. 

636  Žádné osivo při 

předdávkování. 

Při předdávkování nebylo 

zjištěno žádné nebo příliš 

málo osiva. 

Ujistěte, se je k dispozici 

dostatek osiva. 

638  Motor nepracuje. Motor MRC nepracuje. Zkontrolujte kabel. 

639  Příliš vysoký proud. Motor MRC vyžaduje příliš 

vysoký proud. 

Zkontrolujte, zda něco 

nevázne. 

640  Otáčky nejsou dosaženy. Modul MRC nedosáhl 

potřebné otáčky. 

Zkontrolujte kabel. 

Zkontrolujte secí agregáty. 

641  Příliš nízké výkonové 

napětí. 

Výkonové napětí na modulu 

MRC je příliš nízké. 

Zkontrolujte kabel. 

642  Napětí elektroniky příliš 

nízké. 

Napětí elektroniky na modulu 

MRC je příliš nízké. 

Zkontrolujte kabel. 

643  Napětí snímače příliš nízké. Napětí snímače na modulu 

MRC je příliš nízké. 

Zkontrolujte kabel. 

650  Ztráta spojení. Spojení se snímačem 

AIRidium® se přerušilo. 

Zkontrolujte kabel. 

651  Nedefinovaný index modulu. Vyskytla se chyba u modulu 

AIRidium®. 

Obraťte se na zákaznický 

servis. 

660  Ztráta spojení. Spojení s opakovačem CAN 

se přerušilo. 

Zkontrolujte kabel. 

663  Pokles napětí. Napětí je nižší než 

přednastavené minimální 

napájecí napětí. 

Zkontrolujte kabel a napájecí 

napětí. 

664  Zjištěna chyba u snímače 

PLANTirium®. Příliš vysoký 

stupeň znečištění. 

Snímač je zašpiněný. Citlivost 

není vhodná pro vybraný 

produkt. 

Vyčistěte snímač a/nebo 

změňte citlivost v produktu. 

665  Zjištěna chyba u snímače 

PLANTirium®. Vadný 

vysílač snímače. 

Vysílač snímače je vadný. Zkontrolujte kabel snímače. 
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ID Text alarmu Možní příčina Možná náprava 

667  Zjištěna chyba u snímače 

PLANTirium®. Chyba 

komunikace sběrnice LIN. 

Vyskytla se chyba komunikace 

sběrnice LIN. Snímač 

nedostává žádná hlášení od 

sběrnice LIN. 

Zkontrolujte kabel. 

668  Pracovní rychlost leží mimo 

rozsah rychlosti. 

Pracovní rychlost je příliš 

vysoká nebo příliš nízká. 

Ujistěte se, že se nacházíte v 

rozsahu rychlosti, který jste 

zjistili při zkoušce výsevku. 

669  Zjištěna chyba u snímače 

PLANTirium®. Ztráta 

spojení. 

Spojení se snímačem 

PLANTiridium® se přerušilo. 

Zkontrolujte kabel snímače. 

670  Chyba v systému toku 

osiva. Chyba: snímač: 

V systému monitorování toku 

osiva se vyskytla chyba. 

Zkontrolujte systém 

monitorování toku osiva. 

671  Chyba v systému toku 

osiva. 

V systému monitorování toku 

osiva se vyskytla chyba. 

Zkontrolujte systém 

monitorování toku osiva. 

672  Zjištěn tok produktu v 

neaktivním řádku. 

V některém neaktivním řádku 

byl zjištěn tok produktu. 

Zkontrolujte odpojení. 

680  Ztráta spojení. Spojení s 

monitorovacím/řídicím 

modulem se přerušilo. 

Zkontrolujte kabel. 

681  Nedefinovaný index modulu. Byl nalezen nekonfigurovaný 

monitorovací/řídicí modul. 

Zkontrolujte počet 

konfigurovaných nebo 

připojených modulů. 

686  Napájecí napětí je příliš 

nízké. 

Napájecí napětí na 

monitorovacím/řídicím modulu 

je příliš nízké. 

Zkontrolujte kabel. 

688  Požadovanou hodnotu 

nelze dodržet. Přítlak botek 

Nebylo dosaženo potřebné 

hodnoty pro lineární pohon. 

Zkontrolujte, zda lineární 

pohon není zablokovaný. 

689  Požadovanou hodnotu 

nelze dodržet. Pracovní 

hloubka 

Nebylo dosaženo potřebné 

hodnoty pro lineární pohon. 

Zkontrolujte, zda lineární 

pohon není zablokovaný. 

690  Zjištěna chyba v opakovači 

CAN. 5 V – chybné napětí. 

Opakovač CAN je vadný. Obraťte se na zákaznický 

servis. 

691  Zjištěna chyba v opakovači 

CAN. 3,3 V – chybné 

napětí. 

Opakovač CAN je vadný. Obraťte se na zákaznický 

servis. 

692  Zjištěna chyba v opakovači 

CAN. 2,5 V – chybné 

napětí. 

Opakovač CAN je vadný. Obraťte se na zákaznický 

servis. 
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ID Text alarmu Možní příčina Možná náprava 

694  Zjištěna chyba v opakovači 

CAN. 12 VL – chybné 

napětí. 

Zdroj výkonového napětí je 

vadný. 

Zkontrolujte kabel. 

695  Zjištěna chyba v opakovači 

CAN. Chyba AD převodu. 

Opakovač CAN je vadný. Obraťte se na zákaznický 

servis. 

696  Zjištěna chyba v opakovači 

CAN. Chyba při přidělování 

adres. 

Byla zjištěna chyba během 

procesu učení adres. 

Zkontrolujte kabel. 

697  Zjištěna chyba v opakovači 

CAN. Chyba v bloku 

parametrů. 

Opakovač CAN je vadný. Obraťte se na zákaznický 

servis. 

698  Zahájen přenos souboru 

protokolu. Hlášení při 

dokončení. 

  

699  Ukončen přenos souboru 

protokolu. 

  

  
 

6.4 Kompatibilita 
 

6.4.1 Kompatibilita mezi terminálem a pracovním počítačem 

Když se po spuštění aplikace zobrazí následující symbol, není váš terminál kompatibilní s pracovním 
počítačem: 

 
Abyste mohli s pracovním počítačem pracovat, potřebujete jiný terminál. 

 

Terminál může být nekompatibilní s pracovním počítačem z těchto důvodů: 
  

ID Význam 

018  Vyskytla se nedefinovaná chyba. 

019  V terminálu není k dispozici dostatek paměti. 

020  Rozlišení šířky pro symboly funkcí je příliš malé (menší než 60 pixelů). 

021  Rozlišení výšky pro symboly funkcí je příliš malé (menší než 32 pixelů). 

022  Počet fyzických nebo virtuálních symbolů funkcí je příliš malý (menší než 8). 

023  Terminál nepodporuje barevnou hloubku 256 barev. 
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ID Význam 

024/025  Rozlišení terminálu pro masky je příliš malé (menší než 200 pixelů). 

026  Vyskytla se chyba v konfiguraci vstupů a výstupů. 
  
 

6.4.2 Kompatibilita s terminály ISOBUS 

Tabulky s kompatibilitou jednotlivých verzí softwaru s různými terminály ISOBUS naleznete v seznamu 
kompatibility na naší webové stránce. 
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