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1 Dla Twojego bezpieczeństwa 
 

1.1 Podstawowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 

 
 Obsługa 

 

Podczas pracy należy zawsze przestrzegać poniższych wskazówek: 

 Przeczytaj instrukcję obsługę urządzenia rolniczego, które będzie 
sterowane za pomocą tego produktu. 

 Przed opuszczeniem kabiny pojazdu upewnij się, że wszystkie 
automatyczne mechanizmy są wyłączone lub aktywny jest tryb ręczny. 

 Dzieci nie mogą zbliżać się narzędzia zaczepianego ani do komputera 
roboczego. 

  
 Utrzymywanie maszyny w dobrym stanie 

 

System należy utrzymywać w stanie działającym. W tym celu należy przestrzegać 
następujących wskazówek: 

 Nie przeprowadzaj żadnych nieautoryzowanych zmian w produkcie. 
Nieautoryzowane zmiany lub nieautoryzowany sposób użytkowania mogą 
mieć negatywny wpływ na Twoje bezpieczeństwo i wpływać na żywotność 
lub działanie produktu. Za nieautoryzowane uważa się zmiany, które nie 
są opisane w dokumentacji produktu. 

 Nie usuwaj mechanizmów bezpieczeństwa ani naklejek z produktu. 

 Przed ładowaniem akumulatora ciągnika, zawsze należy odłączyć 
połączenie pomiędzy ciągnikiem a komputerem roboczym. 

 Produkt nie obejmuje części podlegających naprawie. Nie otwieraj 
obudowy. Otwarcie może zmienić szczelność obudowy. 

  
 

1.2  Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytkowania w rolnictwie. Każda instalacja lub każdy rodzaj 
użytkowania produktu wykraczające poza ten zakres nie stanowi zakresu odpowiedzialności producenta. 
Producent nie odpowiada za wszelkie szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z nieprzestrzegania 
tych zasad. Za wszelkie ryzyka związane z użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem odpowiada 
wyłącznie użytkownik. 
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje również przestrzeganie warunków eksploatacji 
i obsługi technicznej określonych przez producenta. 
Należy przestrzegać odnośnych przepisów bhp oraz pozostałych, powszechnie uznanych reguł 
w zakresie bezpieczeństwa technicznego, przemysłowego, medycznego oraz kodeksu drogowego. 
Samowolne zmiany w urządzeniu wykluczają odpowiedzialność producenta. 
 
 

1.3 Struktura i znaczenie wskazówek ostrzegawczych 

Wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, jakie znajdują się w niniejszej instrukcji obsługi, 
zbudowane są zgodnie z poniższym wzorem: 

  

 

 

OSTRZEŻENIE 

To słowo sygnalizacyjne oznacza zagrożenia średniego ryzyka, które 

mogą skutkować śmiercią lub ciężkimi obrażeniami ciała, jeśli się ich nie 

uniknie. 
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OSTROŻNIE 

To słowo sygnalizacyjne oznacza zagrożenia, które mogą skutkować 

lekkimi lub średnimi obrażeniami ciała, jeśli się ich nie uniknie. 

 

  

 

WSKAZÓWKA 

To słowo sygnalizacyjne oznacza zagrożenia, które mogą skutkować 

szkodami materialnymi, jeśli się ich nie uniknie. 

 
Istnieją czynności, które wykonywane są w kilku krokach. Jeśli przy jednym z tych kroków zachodzi 
ryzyko, wskazówka dotycząca bezpieczeństwa pojawia się bezpośrednio w instrukcji postępowania. 
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa są zawsze umieszczone bezpośrednio przed ryzykownym 
krokiem postępowania i charakteryzują się pogrubioną czcionką i słowem sygnalizacyjnym. 
 
Przykład:  1. WSKAZÓWKA! To jest wskazówka. Wskazówka ostrzega przed ryzykiem, jakie zachodzi 

przy kolejnym kroku postępowania. 
 2. Ryzykowny krok postępowania. 
 
 

1.4 Naklejka dotycząca bezpieczeństwa na produkcie 

Naklejka na komputerze roboczym 
  

 

 
Nie czyścić za pomocą myjki wysokociśnieniowej. 

  
 

 

1.5 Utylizacja 
  

 

Prosimy o utylizację tego produktu jako odpadu elektronicznego 
po zakończeniu jego użytkowania zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w Twoim kraju. 

 

1.6 Deklaracja zgodności UE 

Niniejszym oświadczamy, że to urządzenie i jego warianty o tej samej konstrukcji pod kątem swojej 
koncepcji i rodzaju konstrukcji oraz w wersji wprowadzonej przez nas do obrotu, spełnia podstawowe 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia dyrektywy 2014/30/UE. W przypadku wprowadzenia 
zmian w urządzeniu nieuzgodnionych z nami niniejsza deklaracja traci ważność. 
 

Komputer roboczy MIDI 3.0 
  

Zastosowane normy zharmonizowane: EN ISO 14982:2009 

(dyrektywa EMC 2014/30/UE) 

Zgodność z innymi dyrektywami UE: Dyrektywa 2011/65/UE (RoHS 2) 
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2 Serwis 

W następujących przypadkach należy zwracać się do naszego serwisu: 

 jeżeli mimo informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi pojawiły się pytania dotyczące 
obsługi modułu sterującego ISOBUS 

 w razie zamówień części zamiennych 

 zlecenie prac konserwacyjnych i utrzymaniowych 
 

Adres serwisu 
APV – Technische Produkte GmbH 
ZENTRALE 
Dallein 15 
3753 Hötzelsdorf 
AUSTRIA 

Tel.:  +43 (0) 2913 8001 
Faks:  +43 (0) 2913 8002 
E-mail:  service@apv.at 
Internet:  www.apv.at 
 

 

3 Uruchomienie 

3.1 Widok 

 
 

  

 

Rysunek 1: Przegląd 

1 Moduł sterujący ISOBUS 
2 Blacha montażowa modułu sterującego ISOBUS 
3 Blacha osłonna modułu sterującego ISOBUS 
4 Dwie nakrętki z chwytem gwiazdowym 
5 Kabel przejściowy ISOBUS-PS 
6 Nasadka ochronna złącza 
7 Przewód urządzenia ISOBUS 6,5 m 
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3.2 Włączanie terminalu ISOBUS 

Sposób postępowania 
 

1. Podłącz przewód ISOBUS komputera roboczego do przyłącza ISOBUS ciągnika. 
2. Uruchom terminal ISOBUS. 

 Komputer roboczy jest uruchamiany razem z terminalem. 
 Podczas pierwszego uruchomienia komputer roboczy musi najpierw przesłać do terminala 

wiele informacji. Ten proces trwa kilka minut. 
 Po wczytaniu wszystkich danych aplikacji do komputera roboczego na terminalu pojawi się 

jej symbol: . 
3. Otwórz aplikację komputera roboczego. Postępuj zgodnie z instrukcjami terminala ISOBUS. 

 Pojawia się maska robocza komputera roboczego. 
Należy pamiętać, że komputer roboczy po uruchomieniu sprawdza, czy terminal został 
ustawiony jako standardowy. Jeśli tak nie jest, komputer roboczy czeka przez czas 
określony w „Czas oczekiwania na pref. VT” oraz „Czas oczekiwania na pref. TC”, zanim 
nawiąże połączenie z innym terminalem. 
 

3.3 Konfiguracja modułu sterującego 

Przy pierwszym użyciu rozsiewacza należy skonfigurować moduł sterowania tak, aby pasował do Twojej 
maszyny. Istniejącą konfigurację maszyny można zmienić lub zastąpić w menedżerze konfiguracji. 
Szablony konfiguracji są przechowywane dla różnych urządzeń APV. Wybierz odpowiednią konfigurację. 
 
Sposób postępowania: 
 
 

Menedżera konfiguracji należy używać w następujący sposób: 

  Rozsiewanie zostaje zatrzymane. 

 

1. Na masce roboczej naciśnij:  >  > ( ) >  
 Pojawia się maska „Ustawienia”. 
 

2. Na masce „Ustawienia / Urządzenie robocze” naciśnij:  
 Pojawia się maska „Menedżer konfiguracji”. 
 Na masce można zobaczyć aktualnie wybraną maszynę oraz przegląd poszczególnych 

częściowych konfiguracji, za pomocą których maszyna została skonfigurowana. 
 

3. Wybierz żądaną konfigurację z listy. 
P8 el …  PS120 – PS500 z dmuchawą elektryczną 
P8 hy DS … PS120 – PS500 z dmuchawą hydrauliczną i wyłącznikiem ciśnieniowym 
P8 hy rpm … PS120 – PS500 z dmuchawą hydrauliczną i czujnikiem prędkości obrotowej 
P17 hy DS … PS800 – PS1600 z dmuchawą hydrauliczną i wyłącznikiem ciśnieniowym 
P17 hy rpm … PS800 – PS1600 z dmuchawą hydrauliczną i czujnikiem prędkości obrotowej 

 

4.  – Zatwierdź. 
 Maszyna została skonfigurowana na nowo. 
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4 Obsługa modułu sterującego ISOBUS 
 

4.1 Struktura maski roboczego 

Maska robocza jest częścią ekranu, na którym za pomocą wyświetlanych symboli można zobaczyć stan 
maszyny. W zależności od wyposażenia maszyny nie zawsze wyświetlane są wszystkie symbole. 

  

4.1.1 Informacje o napędach dozujących 

W tym obszarze widać następujące elementy: 

  – Dawka wysiewu dla każdego podłączonego napędu dozującego. 
Liczba wskazuje, o który napęd chodzi. Tutaj zawsze pojawia się aktualna wartość. 

  – Wprowadzona zmiana wartości zadanej. 
 

4.1.2 Informacje dotyczące funkcji dodatkowych 

W tym obszarze widać, że konkretna funkcja jest aktywna. 

  – Aplikacja ISOBUS-TC jest aktywna. 

  – Kontrola SEKCJI jest aktywna i znajduje się w trybie automatycznym. 

  – Zbiornik zgłasza alarm. 

  – Maszyna znajduje się w pozycji roboczej. 

  – Funkcja wstępnego zatrzymania jest aktywna. 
 

4.1.3 Informacje o statusie 

W tym obszarze widać następujące elementy: 

  – Aktualna prędkość maszyny. 

  – Aktualna prędkość obrotowa dmuchawy. Liczba wskazuje, o którą dmuchawę chodzi. 
  

 

Rysunek 2: Maska robocza siewnika 

 
Informacje o napędach dozujących 

 
Aktywne funkcje dodatkowe 

 
Informacje o rzędach 

 
Informacje o statusie siewnika 
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4.1.4 Dostosowanie elementów wyświetlacza na masce roboczej 

Obszar maski roboczej, w której pojawiają się informacje o stanie, podzielony jest na maksymalnie 
cztery obszary: 

 „Górna lewa część wyświetlacza” 

 „Dolna lewa część wyświetlacza” 

 „Górna prawa część wyświetlacza” 

 „Dolna prawa część wyświetlacza” 
W zależności od konfiguracji można przypisać różne elementy wyświetlacza do odpowiedniego obszaru. 
Poniższa tabela pokazuje możliwe elementy wyświetlacza.  
  

Symbol Jednostka Znaczenie 

 
km/h Aktualna prędkość jazdy 

 
obr./min Liczba obrotów dmuchawy 

 
% Względna prędkość obrotowa napędu dozującego 

Ta wartość odnosi się do „Minimalne obroty/min” i „Maksymalne 

obroty/min” danych napędów. Przykład: 70% oznacza, że napęd 

dozujący obraca się na poziomie 70% skonfigurowanej maksymalnej 

prędkości obrotowej. 
  
 

 

Sposób postępowania: 

1. Na masce roboczej naciśnij na obszar, dla którego ma zostać zmieniony sposób wyświetlania.  
 Pojawia się maska „Wybór pola wyświetlania”. 

2. Wybierz status, który ma być wyświetlany w wybranym obszarze. 

3.  – Zatwierdź. 
 

4.2 Określanie wartości zadanej 

Na masce „Ustawienia” można konfigurować i przeglądać następujące parametry: 

 „Produkt”: określa aktualnie wybrany produkt. 

 „Wartość zadana”: określa, ile materiału siewnego lub nawozu należy zastosować na hektar. 

 „Status”: wskazuje, czy przyporządkowany produkt jest obecnie aktywny. 

 „Współczynnik kalibracji”: w przypadku siewnika określa ilość materiału siewnego lub nawozu 
stosowanego na jeden obrót wałka dozującego. 

 „Prędkość min.”: określa minimalną prędkość roboczą niezbędną do rozsiewu. 

 „Prędkość maks.”: określa maksymalną możliwość prędkość roboczą niezbędną do rozsiewu. 
 

Sposób postępowania: 
 

1. Na masce roboczej naciśnij:  
 Pojawia się maska „Ustawienia”. 

2. Skonfiguruj parametry. 
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4.3 Przeprowadzić próbę wysiewu 

Kiedy przeprowadzić próbę wysiewu, można przeczytać w instrukcji obsługi maszyny. 
Próbę wysiewu można przeprowadzić tylko wtedy, gdy maszyna jest gotowa do pracy. 
 

Sposób postępowania: 

 Maszyna i jej napędy dozujące zostały przygotowane do próby wysiewu zgodnie z opisem 
w instrukcji obsługi producenta maszyny. 

 Zbiornik jest wypełniony wystarczającą ilością materiału siewnego lub nawozu. Nie napełniaj 
zbiornika całkowicie, aby w razie potrzeby można było łatwiej wymontować lub wyregulować 
wirnik dozujący. 

 Maszyna jest zatrzymana. 

 Po aktywacji parametru „Monitoring dmuch. Próby wysiewu”, dmuchawę należy zatrzymać. 
 

1. Na masce roboczej naciśnij:  
 Pojawia się maska „Ustawienia”. 

2. Wybierz produkt, dla którego chcesz przeprowadzić próbę wysiewu. 

3. Naciśnij . 
 Pojawia się maska „Próba wysiewu”. 

4. W polu wprowadzania pod tekstem „Prędkość robocza” wprowadź prędkość, z jaką chciałbyś 
jechać później podczas siewu.  

5. Wprowadź wartość zadaną, z jaką chcesz później pracować. [➙ Rozdział 4.2] 

6. Wprowadź współczynnik kalibracji, jeśli go znasz. Dla nowych produktów optymalny 
współczynnik kalibracji jest obliczany automatycznie. 

7. Wybierz tryb, dla którego chcesz użyć do próby wysiewu. Jeśli wybierzesz „ręczny” nie musisz 
wprowadzać żadnych dalszych wartości. W przypadku pól „Powierzchna”, „Czas” lub „Obroty” 
również musisz wprowadzić odpowiednią wartość, do której chcesz przeprowadzić próbę 
wysiewu. 

8. Rozpocznij próbę wysiewu na maszynie. Postępuj zgodnie z opisem w instrukcji obsługi 
siewnika. 

9.  – Napełnij komory dozujące materiałem siewnym lub nawozem. 
 Komory dozujące obracają się przez krótki czas. 

10.  – Naciśnij i przytrzymaj klawisz strzałki, aby przeprowadzić próbę wysiewu. Wałek 
wysiewający obraca się tak długo, jak trzymasz przycisk. Jeśli na twoim urządzeniu jest 
zainstalowany przycisk włącznik do próby wysiewu, zachowuje się on jak przycisk strzałki. 

11. Przytrzymaj przycisk lub przycisk włącznik do próby wysiewu, aż zostanie wysiana żądana ilość. 
Komputer roboczy oblicza ciężar na podstawie dostępnych danych i wyświetla go w polu 
„Obliczona wartość”. 

12. Zakończ próbę wysiewu na maszynie. Postępuj zgodnie z opisem w instrukcji obsługi siewnika. 
 Na ekranie pojawia się maska z tekstem: „3. Wynik”. 

13. Zważ nasiona, które zostały wysiane podczas próby wysiewu. 
14. Wprowadź ciężar w polu „Wartość zważona”. 

 Komputer roboczy oblicza procentowe odchylenie między wartością obliczoną a zważoną. 
 Komputer roboczy oblicza minimalną i maksymalną prędkość, przy której ta dawka wysiewu 

jest możliwa przy zastosowanym wirniku dozującym. 
 Po ponownym wciśnięciu przycisku włącznik do próby wysiewu, próba wysiewu kontynuuje 

liczenie z wartością zważoną. 
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15.  – Zatwierdź. 
  Komputer roboczy zapisuje wszystkie dane o produkcie w Bazie danych produktów. 

[➙ Rozdział 5.3] 

 

WSKAZÓWKA! 
Po próbie wysiewu zostanie wyświetlona minimalna i maksymalna prędkość robocza! 

 
 

4.4 Włączanie i wyłączanie dmuchawy 

Dmuchawę można włączać i wyłączać podczas pracy. W zależności od aktualnego stanu na masce 
roboczej wyświetlany jest inny symbol funkcji. 
 

Sposób postępowania: 
 

1.  – Włącz dmuchawę lub  – wyłącz dmuchawę. 
 Stan dmuchawy uległ zmianie. 
 W zależności od statusu materiał zostanie Produkt o wstępnie ustawionej wartości zadanej 

[➙ Rozdział 4.2] wysiany lub wysiew zostanie zatrzymany. 

 
 

4.5 Napełnianie komór dozujących materiałem siewnych 

Aby móc wysiewać od początku i uniknąć nieobsianych miejsc na początku pola, przed rozpoczęciem 
jazdy należy wypełnić komory dozujące siewnika nasionami. Dodatkowo można także skorzystać 
z funkcji wstępnego dozowania. 
 

Sposób postępowania: 
 

1. Na masce roboczej naciśnij:  

 Dopóki komory dozujące są wypełnione, na masce roboczej pojawia się symbol:  
2. Nie rozpoczynaj jazdy, dopóki symbol nie zniknie. 

 

4.6 Rozpoczynanie wysiewu 

WSKAZÓWKA! 
Warunkiem jest przeprowadzenie próby wysiewu! 

 

Sposób postępowania: 
 

 Maszyna jedzie. 

 Maszyna jest opuszczona. 

 Komory dozujące są wypełnione materiałem siewnym. 

 Dmuchawa osiągnęła minimalną prędkość obrotową. 

1.  – Rozpocznij wysiew. 
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4.7 Kończenie wysiewu 
 

1.  – Zakończ wysiew. 
 Na masce roboczej pojawia się komunikat: „Rozsiew został zatrzymany”. 
 Wszystkie napędy dozujące są zatrzymywane. 

 

4.8 Dostosowanie wartości zadanej podczas pracy 

Wartość zadaną można dostosować podczas pracy. 
  

Symbol funkcji Znaczenie 

 

Zwiększa wartość zadaną. 

Wartość zadana ulega zmianie o wartość zdefiniowaną w parametrze „Dostosowanie”. 

[➙ Rozdział 5.3.5] 

 

Zmniejsza wartość zadaną. 

 

Przywraca wartość zadaną na poziomie 100%. 

  
 

 

Sposób postępowania: 

  Parametry „Wartość zadana”“ [➙ Rozdział 4.2] oraz „Dostosowanie”“ [➙ Rozdział 5.3.5] 

zostały zdefiniowane. 

1. Na masce roboczej naciśnij:  
 Pojawiają się symbole funkcji dostosowania wartości zadanej. 

2. ,  lub  – Zmień wartość zadaną. 

 Zmieniono wartość zadaną urządzenia dozującego:  
 Komputer roboczy reguluje wysiew według nowej wartości zadanej. 
 Po jednej minucie pracy ze zmienioną wartością zadaną wyświetlacz zaczyna migać. 

 

4.9 Analizowanie wyników 
 

4.9.1 Wyniki 

W masce „Wyniki” można zobaczyć, jaka ilość każdego produktu została wysiana i na jakim obszarze. 
Przed rozpoczęciem pracy możesz skasować liczniki w tej masce. 

Dodatkowo na masce „BAZA DANYCH PRODUKTÓW“ [➙ Rozdział 5.3] ” możesz również ująć 

w analizie wyniki dla każdego produktu. 
 
  

Symbol funkcji Znaczenie 

 

Kasuje liczniki. 
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Symbol funkcji Znaczenie 

 

Wywołuje maskę „Wyniki łączne”. 

 

Wywołuje maskę „Lista zadań”. 

  

 
Istnieją następujące liczniki: 

 „Powierzchnia” – Obszar, w którym maszyna znajdowała się w pozycji roboczej. 

 „Ilość” – Ilość wysiana. 

 „Wydajność obszaru” – Powierzchnia obrobiona w ciągu godziny. 
 

Sposób postępowania: 
 

1. Na masce roboczej naciśnij:  
 Pojawia się maska „Wyniki”. 

 
 

4.9.2 Wyniki łączne 

Na masce „Wyniki łączne” widzisz liczniki, które dokumentowały pracę od pierwszego uruchomienia 
komputera roboczego. 
 
Istnieją następujące liczniki: 

 „Godziny pracy” – Czas, w którym komputer roboczy jest włączony. 

 „Łączny czas” – Czas wysiewania dla komputera roboczego. 

 „Łączna trasa” – Obrobiona trasa. 

 „Łączna powierzchnia” – Obrobiona powierzchnia. 

 „Wydajność obszaru” – Powierzchnia obrobiona w ciągu godziny. 

 „Łączna ilość” – Dla każdego urządzenia dozującego. 
 

Sposób postępowania: 
 

1. Na masce roboczej naciśnij:  >  
 Pojawia się maska „Łączne wyniki”. 

 
 

4.9.3 Liczniki zadań 

Liczniki zadań służą do dokumentowania wyników powiązanych z zadaniami. Danych nie można 
wyeksportować. Funkcja przeznaczona jest dla użytkowników, którzy pracują bez ISO-XML. 
Można prowadzić do 30 liczników zadań. Możesz uruchomić lub zatrzymać każdy licznik w dowolnym 
momencie. 
Istnieją następujące liczniki: 

 „Powierzchnia” – Obszar, w którym maszyna znajdowała się w pozycji roboczej. 

 „Ilość” – Ilość wysiana. 

 „Łączny czas” – Czas wysiewania dla komputera roboczego. 
 

Sposób postępowania: 
 

Aby uruchomić i zatrzymać licznik zadań: 

1. Na masce roboczej naciśnij:  >  
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 Pojawia się maska „Lista zadań”.  
2. Wybierz w parametrze „Zadanie” zadanie lub utwórz nowe. 
3. Użyj parametru „Zmień nazwę”, aby nadać zadaniu inną nazwę. 
4. Wybierz w parametrze „Produkt” produkt, który będzie wysiewany podczas tego zadania. 

5.  – Uruchom licznik. 
 Obok opisu zadania pojawi się zielony symbol. Oznacza to, że licznik się uruchomił. 

6.  – Zatrzymaj licznik. 

7.  – Licznik można również skasować. 
 

4.10 Napełnianie zbiornika 

Przed rozpoczęciem pracy można napełnić zbiornik i wprowadzić ilość materiału siewnego lub nawozu 
w zbiorniku. Tylko w ten sposób można wyświetlić pozostałą ilość w trakcie pracy. 
 

Sposób postępowania: 

1. Na masce roboczej naciśnij:  >  > ( ) 
 Pojawia się maska „Ustawienia / Zbiornik”. 

2. Wybierz „Napełnij zbiornik”. 

3.  – naciśnij. 
 Pojawia się maska „Napełnianie / Zbiornik”. 
 W parametrze „Pozostała ilość” pojawia się zakładana obecnie pojemność zbiornika. 

4. Napełnij zbiornik żądaną ilością materiału siewnego/nawozu.  
5. Teraz można wprowadzić ilość materiału siewnego lub nawozu w zbiorniku. 

6.  – Ustaw pozostałą ilość na „0”, jeżeli przed napełnianiem zbiornik był pusty. 
7. W parametrze „Dopełnienie” wprowadź, ile nawozu zostało dodane do parametru „Pozostała 

ilość”. Po całkowitym napełnieniu zbiornika możesz alternatywnie nacisnąć przycisk .  
 Parametr „Pozostała ilość” zostanie zaktualizowany. 
 Zbiornik został napełniony. 

 

4.11 Opróżnianie zbiornika 

Jeśli po pracy w zbiorniku nadal pozostają resztki, można go opróżnić. 
 

Sposób postępowania: 
 

 Wysiew jest zatrzymany. 

1. Na masce roboczej naciśnij:  >  > ( ) >  
 Pojawia się maska „OPRÓŻNIANIE”. 

2. Wybierz urządzenie dozujące, którego chcesz użyć do opróżniania. 

3.  – Rozpocznij opróżnianie. 
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4. Rozpocznij opróżnianie na maszynie. Postępuj zgodnie z opisem w instrukcji obsługi producenta 
maszyny. 
 Parametr „Obliczona wartość” pokazuje, ile zostało do tej pory opróżnione. 

5. Poczekaj, aż zbiornik się opróżni. 
6. Zakończ opróżnianie na maszynie. Postępuj zgodnie z opisem w instrukcji obsługi producenta 

maszyny. 

7.  – Zatwierdź. 
 

5 Konfiguracja komputera roboczego do pracy 
 

5.1 Wprowadzanie geometrii 

Geometria urządzenia rolniczego to szereg parametrów opisujących jego wymiary. 
Geometria jest szczególnie ważna dla wszystkich systemów, w których prowadzona jest praca 
sterowana za pomocą GPS. 
Wprowadzone odstępy zależą od tego, czy sprzęt rolniczy jest ciągnięty, zamontowany na ciągniku, czy 
samobieżny. 
Musisz wprowadzić odstępy dla dźwigni i sprzęgów. 
Należy pamiętać, że punkt środkowy osi maszyny jest zawsze punktem zerowym dla wszystkich 
odległości. Wymiary z przodu są zawsze dodatnie, z tyłu są zawsze ujemne. 
Na przykład dla maszyny zaczepianej ze sprzęgiem istnieją następujące odstępy: 
 
Odstępy przy dźwigni: 

 

 
  

 
Przesunięcie Y 
Odstęp od środka osi maszyny do środka szyny siewnej. 
Wartość dodatnia: środek szyny siewnej znajduje się na prawo od środka osi. 
Wartość ujemna: środek szyny siewnej znajduje się na lewo od środka osi. 

 
Przesunięcie X 
Odstęp od osi maszyny do szyny siewnej. 
Wartość dodatnia: szyna siewna znajduje się przed osią. 
Wartość ujemna: szyna siewna znajduje się za osią. 

  

 



  

  

Strona 16 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi modułu sterującego ISOBUS APV – Technische Produkte GmbH 

Odstępy przy sprzęgu: 

 

 
  

 
Przesunięcie X 
Odstęp od osi maszyny do sprzęgu na ciągniku. W przypadku maszyn zawieszanych 
zawsze należy wprowadzać „0.00”. 
Wartość dodatnia: sprzęg na ciągniku znajduje się przed osią maszyny. 
Wartość ujemna: sprzęg na ciągniku znajduje się za osią maszyny. 

  
 

Sposób postępowania: 

1. Na masce roboczej naciśnij:  >  > ( ) >  
 Pojawia się maska „Geometria”. 
 Na ekranie widać, jakie wymiary należy zmierzyć i gdzie można je wprowadzić. 

2. Wprowadź zmierzone wartości. 
 Geometria została wprowadzona. 

Ponadto można wprowadzić bezwładność podczas włączania i wyłączania maszyny dla odpowiedniej 
dźwigni. 
Jeśli maszyna przełącza się za późno, zwiększ bezwładność. 
Jeśli maszyna przełącza się za szybko, zmniejsz bezwładność. 
 
 

5.2 Wybór i konfiguracja źródła prędkości 

Musisz podać źródło, z którego komputer roboczy pobiera aktualną prędkość. 
Proces konfiguracji może się różnić w zależności od źródła prędkości. 
 
Możliwe źródła prędkości 
  

Źródło Jak skonfigurować źródło prędkości? 

Sygnał prędkości z ciągnika (sygnał 
odbiornika GPS lub czujnik) 

Wykorzystaj sygnał prędkości ciągnika 

[➙ Rozdział 5.2.1] 

Generujący impuls czujnik prędkości 
montowany na maszynie (czujnik kołowy 
lub radar/GPS) 

Skalibruj czujnik prędkości za pomocą metody 100 m 

[➙ Rozdział 5.2.2] 

Symulowana prędkość Wprowadź prędkość symulowaną [➙ Rozdział 5.2.3] 
  
 

 

5.2.1 Wykorzystaj sygnał prędkości ciągnika 

Niektóre maszyny nie mają zainstalowanego czujnika prędkości. Zamiast tego sygnał prędkości jest 
przesyłany z ciągnika do komputera roboczego maszyny przez kabel ISOBUS. 
 

Sposób postępowania: 
 

  Wysiew jest zatrzymany. 

1. Na masce roboczej naciśnij:  >  > ( ) >  
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 Pojawia się maska „Kalibracja / Prędkość”. 

2.  – naciśnij. 
 W parametrze „Źródło prędkości” pojawia się wartość „Ciągnik”. 

3.  – Potwierdź. 
 
 

5.2.2 Kalibracja czujnika prędkości za pomocą metody 100 m 

Podczas kalibracji czujnika prędkości metodą 100 m określasz liczbę impulsów, które otrzymuje czujnik 
prędkości na odcinku 100 m. Jeśli znana jest liczba impulsów, komputer roboczy może obliczyć aktualną 
prędkość. 
Aby określić prędkość, zalecamy czujnik prędkości GPS (13 000 impulsów / 100 m) do rejestrowania 
prędkości jazdy. 
Po pierwszej kalibracji ilość impulsów można ręcznie wprowadzić jako wartość parametru 
„Współczynnik kalibracji”. 
 

Sposób postępowania: 
 

  Wysiew jest zatrzymany. 
1. Wyjedź maszyną na pole. 
2. Zaznacz pozycję opony na ziemi. Na przykład kamieniem. 
3. Zmierz prosty odcinek o długości 100 m i oznacz jego koniec. 

4. Na masce roboczej naciśnij:  >  > ( ) >  
 Pojawia się maska „Kalibracja / Prędkość”. 

5.  – naciśnij. 
 W parametrze „Źródło prędkości” pojawia się wartość „Urządzenie robocze”. 

6.  – Opcjonalnie można przełączyć na wartość „Urządzenie robocze (2)”, jeśli w 
maszynie są zainstalowane dwa źródła prędkości. 

7.  – Wywołaj maskę „Kalibracja”. 
 Pojawia się maska „Kalibracja”. 

8.  – Rozpocznij kalibrację. 
9. Przejedź oznaczony odcinek. 

 Podczas jazdy zliczone impulsy wyświetlane są w polu „Liczba impulsów”. 

10.  – Naciśnij po dotarciu do celu. 
 Kalibracja jest zakończona. 

 
 

5.2.3 Wprowadzanie prędkości symulowanej 

Aby sprawdzić poprawność działania czujnika, możesz zasymulować prędkość. 
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OSTROŻNIE 

Obrażenia spowodowane przez pracującą maszynę 
Jeśli funkcja jest aktywna, kierowca może aktywować funkcje, gdy 
maszyna jest w stanie spoczynku. W innym przypadku można aktywować 
ją tylko podczas jazdy. Może to spowodować obrażenia osób 
znajdujących się w pobliżu maszyny. 

 Upewnij się, że nikogo nie ma w pobliżu maszyny. 
 
 

 

Sposób postępowania: 

  Wysiew jest zatrzymany. 

1. Na masce roboczej naciśnij:  >  > ( ) >  
 Pojawia się maska „Kalibracja / Prędkość”. 

2.  – naciśnij. 
 W parametrze „Źródło prędkości” pojawia się wartość „Symulacja”. 

3. W parametrze „Sym. prędkość” wprowadź prędkość, jaką należy symulować. 

4.  – Potwierdź. 
 Żądana prędkość jest symulowana. 
 Po ponownym uruchomieniu komputera roboczego symulowana prędkość jest 

automatycznie ustawiana na wartość „0”. 
 
 

5.3 Konfiguracja produktów 

Wszystkie produkty, z którymi pracujesz, możesz skonfigurować w bazie danych produktów. 
 

Sposób postępowania: 
 

1. Na masce roboczej naciśnij:  >  > ( ) >  
 Pojawia się maska „BAZA DANYCH PRODUKTÓW”. 

2. Wybierz produkt, dla którego chcesz przeprowadzić konfigurację. 
3. Skonfiguruj parametry. 

 Produkt został skonfigurowany. 
Dodatkowo w masce „BAZA DANYCH PRODUKTÓW” możesz również ująć wyniki dla każdego 
produktu. 
 

5.3.1 Parametr „Produkt” 

Wybrać żądany produkt. 
 

5.3.2 Parametr „Zmień nazwę” 

Wprowadź nazwę lub numer, aby zidentyfikować produkt. 
 

5.3.3 Parametr „Typ produktu” 

Wprowadź typ produktu. Symbole wyświetlane na masce roboczej zależą od wybranego typu produktu. 
Zawsze musisz wybrać rodzaj produktu. 

 „Niezdefiniowany” 

 „Materiał siewny” 

 „Nawóz stały” 
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5.3.4 Parametr „Notatka” 

Opcjonalnie wprowadź notatkę dotyczącą produktu. 
 

5.3.5 Parametr „Dostosowanie” 

Wprowadź procent, o jaki wartość zadana powinna zostać zmieniona, jeśli zmienisz ją ręcznie podczas 
wysiewu. 
 

5.3.6 Parametr „Przełożenie” 

Tutaj można wprowadzić przełożenie między silnikiem a wałkiem wysiewającym. 
 

UWAGA! 
Parametr „Przełożenie” musi być zawsze ustawiony na 1/1! 

 
 

5.3.7 Parametr „Wartość zadana liczby obrotów dmuchawy” 

Tutaj możesz wprowadzić zadaną prędkość obrotową (elektrycznej) dmuchawy. 
 

5.3.8 Parametr „Tolerancja liczba obrotów dmuchawy” 

Dla każdego produktu wprowadź, jak wysoka i niska powinna być tolerancja dla liczby obrotów 
dmuchawy, do której produkt powinien być nadal wysiewany. Jeśli granica tolerancji zostanie 
przekroczona lub nie zostanie osiągnięta, pojawi się komunikat alarmowy. 
 

5.3.9 Parametr „Próg alarmowy poziomu napełnienia” 

Wybierz, od kiedy mają być wyświetlane alarmy dotyczące poziomu napełnienia zbiornika. 
Możliwe są następujące progi alarmowe: 

 „niski/pusty”: aktywne są alarmy „Zbiornik ma niski poziom napełnienia.” oraz „Zbiornik jest 
pusty.”. 

 „pusty”:  aktywny jest tylko alarm „Zbiornik jest pusty.”. 

 „dezaktywowany”: dezaktywowane są wszystkie alarmy poziomu napełnienia. 
 

UWAGA! 
Parametr „Próg alarmowy poziomu napełnienia” powinien być zawsze ustawiony na 
„niski/pusty” lub „pusty”, niezależnie od tego, czy czujnik poziomu napełnienia jest 
zainstalowany, czy nie! 

 
 

5.3.10 Parametr „Tolerancja odchylenia” 

Dla każdego produktu wprowadź, jak duże odchylenie od wartości zadanej ma zostać ustawione. 
Lewa wartość dotyczy odchylenia w górę, prawa do odchylenia w dół. 
 
 

5.4 Wyświetlanie danych kalibracyjnych produktów 

Możesz wyświetlić dane kalibracyjne określone na podstawie próby wysiewu dla wszystkich produktów z 
bazy danych produktów. 
 

Sposób postępowania: 

1. Na masce roboczej naciśnij:  >  > ( ) >  >  

 Pojawia się maska „DANE KALIBRACJI”. 
2. Wybierz produkt z powiązanym urządzeniem dozującym, dla którego chcesz wyświetlić dane 

kalibracji. 
 Możesz zobaczyć dane kalibracji dla danego produktu. 
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3.  – Możesz również usuwać dane kalibracji dla danego produktu. 
 
 

5.4.1 Parametr „Współczynnik kalibracji” 

Możesz edytować współczynnik kalibracji tylko wtedy, gdy ta funkcja jest aktywna. W przeciwnym razie 
zawsze wyświetlana jest wartość ustalona podczas próby wysiewu. 
 

5.4.2 Parametr „Prędkość robocza” 

Wyświetla wartość ustawioną podczas próby wysiewu. 
 

5.4.3 Parametr „Wartość zadana” 

Wyświetla wartość ustawioną podczas próby wysiewu. 
 
 

5.5 Przyporządkowanie produktów do zbiornika 

W masce „Ustawienia / zbiornik” musisz przyporządkować produkt do zbiornika. Istnieją następujące 
parametry: 

 „Zbiornik”: określa aktualnie wybrany zbiornik. 

 „Przyporządkowany produkt”: określa, który produkt ma być przyporządkowany do zbiornika. 
 

Sposób postępowania: 
 

1. Na masce roboczej naciśnij:  >  > ( ) 

 Pojawia się maska „Ustawienia / Zbiornik”. 

2. Skonfiguruj parametry. 

 
 

5.6 Konfiguracja pozycji roboczej 

W masce „Ustawienia” musisz wybrać, skąd komputer roboczy otrzymuje informacje o pozycji roboczej. 

 „Ciągnik” 

 Z czujnika pozycji roboczej na maszynie: Czujnik, który możesz wybrać, przełącza określony 
element maszyny. 

 „Nie”: komputer roboczy jest domyślnie zawsze w pozycji roboczej. Komputer roboczy nie 
otrzymuje żadnych zewnętrznych informacji o pozycji roboczej. 

 

Sposób postępowania: 
 

1. Na masce roboczej naciśnij:  >  > ( ) 

 Pojawia się maska „Ustawienia”. 

2. Skonfiguruj parametr „Pozycja robocza”. 

 
 
 

 

Ciągnik ISOBUS 

Czujnik pozycji roboczej 1 Czujnik pozycji TUZ-u przełączający masę 

Czujnik pozycji roboczej 2 Czujnik pozycji TUZ-u przełączający puls 
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5.7 Wybór wirtualnego terminala (Virtual Terminal, VT) oraz kontrolera 
zadań (Task Controller, TC) 

Jeśli używasz więcej niż jednego terminala lub więcej niż jednego kontrolera zadań, możesz wybrać, 
którego chcesz użyć. 
Należy pamiętać, że komputer roboczy po uruchomieniu sprawdza, czy terminal został ustawiony jako 
standardowy. Jeśli tak nie jest, komputer roboczy czeka przez czas określony w „Czas oczekiwania na 
pref. VT” oraz „Czas oczekiwania na pref. TC”, zanim nawiąże połączenie z innym terminalem. 
 

Sposób postępowania: 
 

1. Na masce roboczej naciśnij:  >  > ( ) >  
2. Wybierz, którego terminala wirtualnego (VT) chcesz użyć. 
3. Wybierz, którego kontrolera zadań (CT) chcesz użyć. 

4.  – Zatwierdź. 

 Wybrany został wirtualny terminal (VT) oraz kontroler zadań (CT). 
 

5.8 Ustawianie pojemności zbiornika 

  Wysiew jest zatrzymany. 

1. Na masce roboczej naciśnij:  >  > ( ) >  

 Pojawia się maska „Ustawienia”.  

2. Na masce „Ustawienia / Urządzenie robocze” naciśnij:  
3. Wprowadź maksymalną ilość dla zbiornika, która może znajdować się w zbiorniku. 

 

5.9 Ustawianie czasów dozowania wstępnego 

  Wysiew jest zatrzymany. 

1. Na masce roboczej naciśnij:  >  > ( ) >  

 Pojawia się maska „Ustawienia”.  

2. Na masce „Ustawienia / Urządzenie robocze” naciśnij:  >  
3. Wprowadź żądane parametry. 

Czas przedawkowania: Wprowadź, jak długo powinno trwać przedawkowanie bezpośrednio po 
włączeniu urządzenia dozującego. 

Czas ruchu do przodu: Wprowadź czas, w którym urządzenie dozujące ma przesuwać się do 
przodu, jeśli funkcja ruchu do przodu jest aktywna. Jeśli rozpoczniesz pracę w tym czasie, 
sterowanie przejmie komputer roboczy. Jeżeli nie rozpoczniesz pracy w tym czasie, napęd 
dozujący wyłączy się po tym czasie. 
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5.10 Ustawianie czujnika liczby obrotowej dmuchawy (czujnik ciśnienia) 

To, czy zamontowany jest czujnik liczby obrotowej dmuchawy ustawiasz zgodnie z opisem w punkcie 
„Uruchomienie”.  
 
Aby uzyskać prawidłowe wyświetlanie prędkości obrotowej, należy rozróżnić pozycje montażowe. Jeżeli 
czujnik jest zamontowany w obudowie dmuchawy hydraulicznej, standardowe ustawienie 2 impulsów na 
obrót jest prawidłowe i nie trzeba dokonywać dalszych ustawień.  
 
Jeśli czujnik jest wkręcony bezpośrednio do silnika hydraulicznego, dostarcza on 5 impulsów na obrót. 
Dlatego konieczna jest zmiana ustawień: 
 

Sposób postępowania: 

Przeprowadzanie konfiguracji:: 

 Rozsiewanie zostaje zatrzymane. 

 Maszyna jest skonfigurowana z dmuchawą hydrauliczną i czujnikiem prędkości obrotowej 

1. Na masce roboczej naciśnij:  >  > ( ) >  

 Pojawia się maska „Ustawienia”. 

2.  – Otwórz pole wprowadzania hasła. 
3. Wprowadź hasło. Hasło to „456123”. 

 Teraz widzisz więcej parametrów. 

4.  Wybierz dmuchawę. 

5.  Wybierz czujniki prędkości obrotowej. 

6. Wybierz czujnik prędkości obrotowej 4. 
7. Zmień rozdzielczość z 2 do 5 impulsów na obrót. 
8. Potwierdź wprowadzone dane i wyjdź z menu. 

 
 

6 Rozwiązywanie problemów 

6.1.1 Maska diagnozy 

Sygnały wysyłane lub odbierane przez moduł sterujący są wyświetlane w masce diagnozy. 
 
 

6.2 Diagnoza 
 

6.2.1 Przeprowadzanie diagnozy standardowej 

W diagnozie standardowej można odczytać zmierzone wartości wszystkich styków. Ponadto można 
sprawdzić, czy funkcje komputera roboczego działają zgodnie z oczekiwaniami. 
W diagnozie widzisz następującą maskę: 
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Liczba oznaczająca określoną funkcję. 

 
Podłączona żyła kablowa. W tym 
rozdziale poznasz znaczenie skrótów. 

 
Parametry i wartości zmierzone   

  

  

Symbol funkcji Znaczenie 

 

Wywołuje maskę „Numer wersji”. [➙ Rozdział 6.2.2] 

 

Ustawia aktualne zmierzone wartości na „0”. 

 

Wywołuje następną funkcję. 

  

 

Sposób postępowania: 

  Wysiew jest zatrzymany. 

1. Na masce roboczej naciśnij:  >  > ( ) >  

 Pojawia się maska „Diagnoza”. 
 W masce widzisz zmierzone wartości i możliwe ustawienia dla poszczególnych funkcji. 

 
Przegląd sygnałów/czujników wyświetlanych na masce diagnozy: 

Sygnał Numer wejścia/wyjścia Numer funkcji ME 

Wałek wysiewający MAB 3 Funkcja 0 

Dmuchawa MAB 1 Funkcja 12 

Czujnik liczby obrotów dmuchawy MA 10 Funkcja 13 

Czujnik kołowy MA 2 Funkcja 16 

Czujnik pozycji TUZ-u 
przełączający minus 

MA 8 Funkcja 31 

Czujnik pozycji TUZ-u 
przełączający puls 

MA 4 Funkcja 32 

Czujnik poziomu napełnienia MA 6 Funkcja 35 

Włącznik do próby wysiewu MA 14 Funkcja 43 

Czujnik radaru / czujnik GPS MA 7 Funkcja 103 

 
 

6.2.2 Sprawdzanie numeru wersji 

Sposób postępowania: 

Postępuj w następujący sposób, aby sprawdzić numery wersji: 



  

  

Strona 24 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi modułu sterującego ISOBUS APV – Technische Produkte GmbH 

1. Na masce roboczej naciśnij:  >  > ( ) >  >  

 Pojawia się maska „Numer wersji”. 
 Wyświetlane są wszystkie numery wersji. 

  

Numer wersji Znaczenie 

Numer seryjny Numer seryjny komputera roboczego 

Wersja HW Wersja sprzętu komputera roboczego 

SW (początkowa) Dostarczona wersja oprogramowania komputera roboczego 

SW (aktualna) Aktualna wersja oprogramowania komputera roboczego 

Utworzona dnia Data utworzenia oprogramowania 

Wersja puli Wersja puli z tekstami i zdjęciami 

Wersja hydr. Wersja konfiguracji hydraulicznej 

Wersja CL MA Wersja konfiguracji warstwy kontrolnej głównego komputera roboczego 

Wersja CL S Wersja konfiguracji warstwy kontrolnej podrzędnego komputera 
roboczego 

  
 

 

6.3 Komunikaty alarmowe 
 

6.3.1 Alarmy ISO 

Przegląd komunikatów alarmowych 
  

ID Tekst alarmu Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie 

001  System został zatrzymany. 
Wymagane jest ponowne 
uruchomienie. 

Połączenie z podrzędnym 
komputerem roboczym zostało 
przerwane. 
Menedżer pobierania został 
aktywowany. 

Uruchom ponownie komputer 
roboczy. 

002  Konfiguracja została 
zmieniona. Komputer 
roboczy uruchamia się 
ponownie. 

Konfiguracja uległa zmianie. Odczekaj, aż komputer 
roboczy uruchomi się 
ponownie. 

003  Za duża wprowadzona 
wartość. 

Została wprowadzona zbyt 
duża wartość. 

Wprowadź mniejszą wartość. 
 

004  Za mała wprowadzona 
wartość. 

Została wprowadzona zbyt 
mała wartość. 

Wprowadź większą wartość. 

005  Błąd odczytu lub zapisu 
danych w pamięci Flash lub 
EEPROM. 

Wystąpił błąd podczas 
uruchamiania komputera 
roboczego. 

Uruchom ponownie komputer 
roboczy. 

006  Dane zostały 
zaakceptowane. 

  

007  Wykryto błąd w konfiguracji. Konfiguracja jest błędna. Sprawdź konfigurację. 

008  Operacja nie jest 
dozwolona, gdy zadanie jest 
aktywne w aplikacji 
ISOBUS-TC. 

W aplikacji ISOBUS-TC jest 
aktywowane zadanie. 

Dezaktywuj zadanie. 
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ID Tekst alarmu Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie 

009  Utrata sygnału prędkości z 
magistrali CAN. 

Połączenie kablowe zostało 
odłączone. 

Sprawdź połączenie 
kablowe. 

010  Błąd podczas inicjowania 
konfiguracji warstwy 
kontrolnej. 

Warstwa kontrolna została 
nieprawidłowo 
skonfigurowana. 

Skontroluj konfigurację. 

011  Kilka terminali ma ten sam 
numer. 

W ISOBUS znajduje się kilka 
terminali o tym samym 
numerze (Function Instance). 

Zmień numer (Function 
Instance) w terminalu. 

012  Kilka kontrolerów zadań 
(Task Controller) ma ten 
sam numer. 

W ISOBUS znajduje się kilka 
kontrolerów zadań o numerze. 

Zmień numer. 

013  Lista zadań jest pełna. Na liście zadań jest zbyt wiele 
zadań. 

Usuń dane zadania, które nie 
są już potrzebne. 

014  Rejestracja zadania 
wewnętrznego została 
zatrzymana z powodu 
zmiany produktu. 

Produkt został zmieniony 
podczas rejestracji zadania 
wewnętrznego. 

Wybierz pierwotny produkt. 

015  Nie można uruchomić 
zadania, ponieważ 
przypisano inny produkt. 

W zadaniu przechowywany 
jest inny produkt niż został 
przypisany w konfiguracji w 
zbiorniku. 

Sprawdź, który produkt jest 
właściwy i popraw zadanie 
lub przypisanie do zbiornika. 

043  Rekord danych już istnieje. Identyczny rekord danych już 
istnieje. 

Sprawdź rekord danych lub 
zmień nazwę. 

044  Błędny rekord danych. Rekord danych zawiera jest 
błędny. 

Sprawdź rekord danych. 

045  Nie znaleziono rekordu 
danych. 

Nie można znaleźć wybranego 
rekordu danych. Dla 
wybranego produktu nie 
przeprowadzono jeszcze 
próby wysiewu. 

Wybierz inny rekord danych 
lub wykonaj próbę wysiewu 
dla wybranego produktu. 

046  Przepełnienie pętli. Wystąpił konflikt między bazą 
danych a maszyną. 

Sprawdź rekord danych. 

047  Baza danych jest pełna. Baza danych jest 
przepełniona. 

Najpierw usuń rekord 
danych, aby móc zapisać 
nowy. 

060  Wpis nie może zostać 
zaakceptowany. Wartość 
została poprawiona. 

Szerokość dźwigni nie może 
być podzielona przez 
przypisane szerokości części. 

Sprawdź szerokość dźwigni i 
liczbę szerokości części. 
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6.3.2 Alarmy zwykłe 

Przegląd komunikatów alarmowych 
  

ID Tekst alarmu Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie 

400  Skonfigurowana prędkość 

zadana dmuchawy jest 

nieprawidłowa. Produkt: 

xxxx. 

Ustawiona prędkość zadana 

wykracza poza określone 

granice napędu dmuchawy dla 

danego produktu. 

Zmień minimalne i 

maksymalne granice zadanej 

prędkości obrotowej 

produktu. 

401  Dmuchawa obraca się zbyt 

wolno. 

Aktualna liczba obrotów 

dmuchawy jest niższa od 

wartości określonej w 

parametrze „Tolerancja liczby 

obrotów dmuchawy”. 

Zwiększ liczbę obrotów 

dmuchawy lub zmień granicę 

tolerancji. 

402  Dmuchawa obraca się za 

szybko. 

Aktualna liczba obrotów 

dmuchawy jest wyższa od 

wartości określonej w 

parametrze „Tolerancja liczby 

obrotów dmuchawy”. 

Zmniejsz liczbę obrotów 

dmuchawy lub zmień granicę 

tolerancji. 

403  Ciśnienie jest za wysokie. Ciśnienie czujnika liniowego 

leży powyżej wartości 

parametru „Wartość 

maksymalna”. 

Zmniejsz ciśnienie lub zmień 

parametr „Wartość 

maksymalna”. 

404  Ciśnienie jest za niskie. Ciśnienie czujnika liniowego 

leży poniżej wartości 

parametru „Wartość 

minimalna”. 

Zwiększ ciśnienie lub zmień 

parametr „Wartość 

minimalna”. 

405  Dozowanie zostało 

zatrzymane, ponieważ nie 

osiągnięto pozycji roboczej. 

Podnieś maszynę. 

Maszyna nie znajduje się 

w pozycji roboczej. 

Podnieś maszynę. 

406  Dozowanie zostało 

zatrzymane, ponieważ 

maszyna nie jest w pełni 

podniesiona. Podnieś 

maszynę. 

Maszyna nie została 

całkowicie podniesiona. 

Podnieś maszynę. 

407  Napęd dozujący jest 

zatrzymany. 

Aktualna prędkość obrotowa 

napędu dozującego jest 

mniejsza niż minimalna 

prędkość obrotowa. 

Natychmiast zatrzymaj! 

Usuń przyczynę. 

408  Wałek dozujący jest 

zatrzymany. 

Czujnik prędkości obrotowej 

na wałku dozującym nie 

rejestruje żadnego ruchu 

wałka dozującego. 

Natychmiast zatrzymaj! 

Usuń przyczynę. 
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ID Tekst alarmu Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie 

410  Napęd dozowania jest poza 

zakresem regulacji. 

Aktualna prędkość obrotowa 

napędu dozującego jest 

wyższa lub niższa niż 

ustawiona prędkość obrotowa. 

Jedź wolniej lub szybciej albo 

zamontuj większy wirnik 

dozujący. 

411  Napęd dozujący nie może 

utrzymać wartości zadanej. 

Jedziesz za szybko lub za 

wolno. Nie jest możliwe 

osiągnięcie wartości zadanej 

przy aktualnej prędkości. 

Jedź wolniej lub szybciej, aby 

komputer roboczy mógł 

regulować dawkę wysiewu. 

412  Aplikacja została 

zatrzymana z powodu błędu 

krytycznego. 

Wystąpił kolejny błąd. Ten 

błąd zawsze pojawia się w 

połączeniu z innym błędem. 

Popraw powiązany błąd. 

413  Aplikacja została 

zatrzymana, ponieważ 

prędkość jazdy była zbyt 

duża. 

Prędkość jazdy jest za duża. Zmniejsz prędkość jazdy. 

414  Dozowanie zostało 

zatrzymane, ponieważ 

maszyna nie została w pełni 

podniesiona. Podnieś 

maszynę. 

Maszyna nie została 

całkowicie podniesiona. 

Podnieś maszynę. 

415  Dmuchawa obraca się za 

szybko. Dozowanie zostało 

zatrzymane. 

Aktualna liczba obrotów 

dmuchawy jest wyższa niż 

wartość parametru 

„Maksymalne obroty/min”. 

Zmniejsz liczba obrotów 

dmuchawy lub zmień 

parametr „Maksymalne 

obroty/min” dmuchawy. 

416  Dmuchawa obraca się zbyt 

wolno. Dozowanie zostało 

zatrzymane. 

Aktualna liczba obrotów 

dmuchawy jest niższa niż 

wartość parametru „Minimalne 

obroty/min”. 

Zwiększ liczbę obrotów 

dmuchawy lub zmień 

parametr „Minimalne 

obroty/min” dmuchawy. 

 

6.3.3 Alarmy właściwe dla maszyny 

Przegląd komunikatów alarmowych 
  

ID Tekst alarmu Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie 

602  Połączenie utracone. Połączenie z modułem ERC 

zostało utracone. 

Skontroluj kable. 

603  Problem z połączeniem. Istnieje problem z połączenie 

z modułem ERC. 

Skontroluj kable. 

604  Zbyt niskie napięcie 

zasilania. 

Zbyt niskie napięcie zasilania 

modułów ERC. 

Skontroluj napięcie zasilania 

i sprawdź akumulator 

pojazdu. 

605  Zwarcie W modułach ERC jest 

zwarcie. 

Skontroluj kable. 
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ID Tekst alarmu Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie 

606  Otwarty obwód obciążenia W modułach ERC wykryto 

otwarty obwód obciążenia. 

Skontroluj kable i sprawdź, 

czy jest obecne sprzęgło 

odcinające. 

607  Wykryto błąd w module 

ERC. 

Konfiguracja jest błędna. Sprawdź konfigurację wejść i 

wyjść. 

608  Nie wykryto przepływu 

nasion. 

System monitorowania 

przepływu nasion nie wykrył 

przepływu nasion. 

Sprawdź system 

monitorowania przepływu 

nasion. 

609  Wykryto przepływ nasion. Nastąpił przepływ nasion na 

ścieżce przejazdowej. 

Sprawdź przełączanie 

ścieżek przejazdowych. 

611  Niski poziom napełnienia w 

zbiorniku. 

W zbiorniku jest mało nasion 

lub nawozu. 

Napełnij zbiornik. 

612  Zbiornik jest pusty. W zbiorniku nie ma nasion ani 

nawozu. 

Napełnij zbiornik. 

613  Przekroczenie czasu 

podczas przełączania 

szerokości części. 

Przełączanie lewej szerokości 

części trwa zbyt długo. 

Sprawdź, czy coś się nie 

zacięło. 

617  Ładowarka uszkodzona. Prądnica ładowarki jest 

uszkodzona. 

Sprawdź prądnicę ładowarki. 

618  Nie wykryto przepływu 

produktu w aktywnym 

rzędzie. 

W aktywnym rzędzie nie 

wykryto przepływu produktu. 

Sprawdź przepływ produktu, 

być może to blokada w 

przewodzie zasilającym. 

619  Za wysoki przepływ 

produktu w aktywnym 

rzędzie. 

W aktywnym rzędzie wykryto 

zbyt wysoki przepływu 

produktu. 

Skontroluj kalibrację. 

620  Za niski przepływ produktu 

w aktywnym rzędzie. 

W aktywnym rzędzie wykryto 

zbyt niski przepływu produktu. 

Skontroluj kalibrację. 

621  Brak rekordu danych dla 

tego produktu. 

Próba wysiewu nie została 

jeszcze przeprowadzona dla 

danego produktu. 

Przed przystąpieniem do 

pracy z produktem 

przeprowadzić próbę 

wysiewu. 

622  Włącznik do próby wysiewu 

jest aktywny. 

Włącznik do próby wysiewu 

został aktywowany przed 

wywołaniem maski kalibracji. 

Zwolnij włącznik do próby 

wysiewu. 

630  Połączenie utracone. Połączenie z modułem MRC 

zostało utracone. 

Skontroluj kable. 

631  Niezdefiniowany indeks 

modułu. 

Wystąpił błąd 

oprogramowania. 

Skontaktuj się z opiekunem 

klienta. 
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636  Bez nasion we wstępnym 

dozowaniu. 

Podczas dozowania 

wstępnego nie wykryto nasion 

lub nasion jest za mało. 

Upewnij się, że dostępne jest 

wystarczająco dużo nasion. 

638  Silnik nie działa. Silnik MRC nie działa. Skontroluj kable. 

639  Zbyt wysoki prąd. Silnik MRC zużywa zbyt dużo 

prądu. 

Sprawdź, czy coś się nie 

zacięło. 

640  Nie osiągnięto prędkości 

obrotowej. 

Moduł MRC nie osiągnął 

wymaganej prędkości 

obrotowej. 

Skontroluj kable. Skontroluj 

agregaty siewne. 

641  Napięcie zasilania jest zbyt 

niskie. 

Napięcie zasilania modułu 

MRC jest zbyt niskie. 

Skontroluj kable. 

642  Za niskie napięcie 

elektroniki. 

Napięcie elektroniki w module 

MRC jest zbyt niskie. 

Skontroluj kable. 

643  Zbyt niskie napięcie 

czujnika. 

Napięcie czujnika na module 

MRC jest zbyt niskie. 

Skontroluj kable. 

650  Połączenie utracone. Połączenie z czujnikiem 

AIRidium® zostało przerwane. 

Skontroluj kable. 

651  Niezdefiniowany indeks 

modułu. 

Wystąpił błąd w module 

AIRidium®. 

Skontaktuj się z obsługą 

klienta. 

660  Połączenie utracone. Połączenie ze wzmacniaczem 

CAN zostało przerwane. 

Skontroluj kable. 

663  Nie osiągnięto napięcia. Napięcie jest niższe od 

ustawionego minimalnego 

napięcia zasilania. 

Skontroluj kable i zasilanie. 

664  Wykryto błąd w czujniku 

PLANTirium®. Zbyt wysoki 

stopień zanieczyszczenia. 

Czujnik jest brudny. Czułość 

nie pasuje do wybranego 

produktu. 

Wyczyść czujnik i/lub zmień 

czułość dla produktu. 

665  Wykryto błąd w czujniku 

PLANTirium®. Uszkodzony 

nadajnik czujnika. 

Nadajnik czujnika jest 

uszkodzony. 

Skontroluj kable czujnika. 

666  Wykryto błąd w czujniku 

PLANTirium®. Nie 

osiągnięto minimalnego 

napięcia zasilania. 

Minimalne napięcie zasilania 

nie zostało osiągnięte. 

Skontroluj kable. 

667  Wykryto błąd w czujniku 

PLANTirium®. Błąd 

komunikacji magistrali LIN. 

Wystąpił błąd komunikacji 

magistrali LIN. Czujnik nie 

odbiera żadnych komunikatów 

z magistrali LIN. 

Skontroluj kable. 
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668  Prędkość robocza jest poza 

zakresem prędkości. 

Prędkość robocza jest za duża 

lub za mała. 

Upewnij się, że znajdujesz 

się w zakresie prędkości 

określonym podczas próby 

wysiewu. 

669  Wykryto błąd w czujniku 

PLANTirium®. Połączenie 

utracone. 

Połączenie z czujnikiem 

PLANTirium® zostało 

przerwane. 

Skontroluj kable czujnika. 

670  Błąd w systemie przepływu 

nasion. Błąd w czujniku: 

Wystąpił błąd w systemie 

monitorowania przepływu 

nasion. 

Sprawdź system 

monitorowania przepływu 

nasion. 

671  Błąd w systemie przepływu 

nasion. 

Wystąpił błąd w systemie 

monitorowania przepływu 

nasion. 

Sprawdź system 

monitorowania przepływu 

nasion. 

672  Wykryto przepływ produktu 

w nieaktywnym rzędzie. 

W nieaktywnym rzędzie został 

wykryty przepływ produktu. 

Skontroluj odłączenie. 

680  Połączenie utracone. Połączenie z modułem 

monitorowania/sterowania 

zostało przerwane. 

Skontroluj kable. 

681  Niezdefiniowany indeks 

modułu. 

Znaleziono nieskonfigurowany 

moduł 

monitorowania/sterowania. 

Sprawdź liczbę 

skonfigurowanych lub 

podłączonych modułów. 

686  Zbyt niskie napięcie 

zasilania. 

Napięcie zasilania na module 

monitorowania/sterowania jest 

za niskie. 

Skontroluj kable. 

688  Nie można utrzymać 

wartości zadanej. Nacisk 

redlic 

Nie osiągnięto wymaganej 

wartości zadanej dla napędu 

liniowego. 

Sprawdź napęd liniowy pod 

kątem blokad. 

689  Nie można utrzymać 

wartości zadanej. 

Głębokość robocza 

Nie osiągnięto wymaganej 

wartości zadanej dla napędu 

liniowego. 

Sprawdź napęd liniowy pod 

kątem blokad. 

690  Wykryto błąd we 

wzmacniaczu CAN. 

Nieprawidłowe napięcie 5 V. 

Wzmacniacz CAN jest 

uszkodzony. 

Skontaktuj się z obsługą 

klienta. 

691  Wykryto błąd we 

wzmacniaczu CAN. 

Nieprawidłowe napięcie 3,3 

V. 

Wzmacniacz CAN jest 

uszkodzony. 

Skontaktuj się z obsługą 

klienta. 

692  Wykryto błąd we 

wzmacniaczu CAN. 

Nieprawidłowe napięcie 2,5 

V. 

Wzmacniacz CAN jest 

uszkodzony. 

Skontaktuj się z obsługą 

klienta. 
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693  Wykryto błąd we 

wzmacniaczu CAN. 

Nieprawidłowe napięcie 12 

VE. 

Źródło napięcia elektroniki jest 

uszkodzone. 

Skontroluj kable. 

694  Wykryto błąd we 

wzmacniaczu CAN. 

Nieprawidłowe napięcie 12 

VL. 

Źródło napięcia zasilania jest 

uszkodzone. 

Skontroluj kable. 

695  Wykryto błąd we 

wzmacniaczu CAN. 

Konwersja AD nie powiodła 

się. 

Wzmacniacz CAN jest 

uszkodzony. 

Skontaktuj się z obsługą 

klienta. 

696  Wykryto błąd we 

wzmacniaczu CAN. Błąd w 

przypisaniu adresu. 

Wykryto błąd podczas procesu 

uczenia adresu. 

Skontroluj kable. 

697  Wykryto błąd we 

wzmacniaczu CAN. Błąd w 

bloku parametrów. 

Wzmacniacz CAN jest 

uszkodzony. 

Skontaktuj się z obsługą 

klienta. 

698  Rozpoczęto przesyłanie 

pliku dziennika. Komunikat 

po zakończeniu. 

  

699  Zakończono przesyłanie 

pliku dziennika. 

  

  
 

 

6.4 Kompatybilność 
 

6.4.1 Kompatybilność pomiędzy terminalem a komputerem roboczym 

Jeżeli po uruchomieniu aplikacji pojawi się następujący symbol, oznacza to, że Twój terminal nie jest 
kompatybilny z komputerem roboczym: 

 
Do pracy z komputerem roboczym potrzebny Ci jest inny terminal. 

 

Terminal może być niekompatybilny z komputerem roboczym z następujących powodów: 
  

ID Znaczenie 

018  Wystąpił niezdefiniowany błąd. 

019  W terminalu nie ma wystarczającej ilości pamięci. 

020  Rozdzielczość szerokości symboli funkcji jest zbyt niska (mniejsza niż 60 pikseli). 
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021  Rozdzielczość wysokości symboli funkcji jest zbyt niska (mniejsza niż 32 piksele). 

022  Liczba fizycznych lub wirtualnych symboli funkcji jest za mała (mniejsza niż 8). 

023  Terminal nie obsługuje głębi kolorów na poziomie 256 kolorów. 

024/025  Rozdzielczość terminala dla masek jest zbyt niska (mniejsza niż 200 pikseli). 

026  Wystąpił błąd w konfiguracji wejść i wyjść. 
  
 

 

6.4.2 Kompatybilność z terminalem ISOBUS 

Tabele z kompatybilnością poszczególnych wersji oprogramowania z różnymi terminalami ISOBUS 
można znaleźć na liście kompatybilności na naszej stronie internetowej. 
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