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Nedrīkst domāt,  
ka tas ir neērti un par lieku, lasīt lietošanas 
pamācību un vadīties pēc tās. Jo ar to nepietiek, 
dzirdēt no citiem un redzēt, ka mašīna ir laba, to 
nopirkt un ticēt, ka viss notiks pats no sevis.  
Šāds lietotājs tad ne vien pats nodarīs 
zaudējumus, bet arī kļūdīsies, par iespējamās 
neveiksmes iemeslu pasludinot mašīnu un ne sevi. 
Lai būtu drošs par labiem panākumiem, ir 
jāiedziļinās lietas būtībā, tas nozīmē, jāizglītojas 
par katras mašīnas detaļas uzdevumu un 
rīkojoties jāgūst treniņu. Un tikai tad būsi 
apmierināts gan ar mašīnu, gan pats ar sevi. Un 
to sasniegt ir šīs lietošanas pamācības uzdevums. 

  

Leipzig-Plagwitz 1872.  
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Identifikācijas dati 

 Ierakstiet šeit savas mašīnas identifikācijas datus. Identifikācijas dati 
ir norādīti datu plāksnītē. 

 Mašīnas ID numurs: 
(desmitzīmju) 

 

 Tips: AMABUS  
 Izlaiduma gads:  
 Pašmasa kg:  
 Pieļaujamā pilnā masa kg:  
 Maksimālā noslodze kg:  

Ražotāja adrese 

 AMAZONEN-WERKE 

H. DREYER GmbH & Co. KG 

Postfach 51 

 D-49202 

Tālr.: 

E-pasts: 

Hasbergen 

+ 49 (0) 5405 50 1-0 

amazone@amazone.de 

Rezerves daļu pasūtīšana 

 Rezerves daļu saraksti ir pieejami bez maksas rezerves daļu portālā 
vietnē www.amazone.de. 

Lūdzu, veiciet pasūtījumus pie sava AMAZONE pārstāvja. 

Vispārīga informācija par ekspluatācijas instrukciju 

 Dokumenta numurs: MG4610 

 Sastādīšanas datums: 10.16 

  Autortiesības pieder uzņēmumam "AMAZONEN-WERKE H. DREYER 
GmbH & Co. KG", 2016 

Paturētas visas tiesības. 

Šī materiāla pavairošana, arī fragmentārā veidā, ir atļauta tikai ar 
uzņēmuma "AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG" 
atļauju. 
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Priekšvārds 

 Ļ. cien. klient! 

Jūs esat izvēlējies vienu no mūsu kvalitatīvajiem ražojumiem, kas 
ietilpst bagātīgajā uzņēmuma "AMAZONEN-WERKE, 
H. DREYER GmbH & Co. KG" ražojumu klāstā. Mēs pateicamies par 
mums izrādīto uzticību.  

Pēc mašīnas piegādes, lūdzu, pārbaudiet, vai transportēšanas laikā 
tai nav nodarīti bojājumi un vai komplektācijā netrūkst kādas daļas. 
Pārbaudiet piegādātās mašīnas komplektāciju saskaņā ar pavadzīmi, 
ieskaitot pasūtītos speciālos piederumus. Zaudējumu kompensācija 
attiecas tikai uz nekavējoties iesniegtu reklamāciju! 

Pirms mašīnas pirmās lietošanas reizes izlasiet un turpmāk ievērojiet 
šīs ekspluatācijas instrukcijas informāciju, it īpaši drošības 
norādījumus. Rūpīgi izlasot instrukciju, jūs varēsiet pilnībā izmantot 
jauniegādātās mašīnas priekšrocības. 

Lūdzu, nodrošiniet, lai pirms mašīnas lietošanas visi mašīnas 
operatori izlasītu ekspluatācijas instrukciju. 

Rodoties neskaidrībām vai problēmām, lūdzu, pārlasiet lietošanas 
instrukciju vai sazinieties ar vietējo servisa partneri. 

Regulāra apkope un savlaicīga nodilušo vai bojāto daļu nomaiņa 
palielina mašīnas kalpošanas ilgumu. 

Lietotāja vērtējums 

 Ļ. cien. lasītāj!  

Mūsu ekspluatācijas instrukcijas tiek regulāri atjauninātas. Iesniedzot 
savus priekšlikumus attiecībā par uzlabojumiem, jūs palīdzēsiet 
izveidot lietotājam arvien piemērotāku ekspluatācijas instrukciju. 

AMAZONEN-WERKE 

H. DREYER GmbH & Co. KG 

Postfach 51 

 D-49202 

Tālr.: 

E-pasts: 

Hasbergen 

+ 49 (0) 5405 50 1-0 

amazone@amazone.de 
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1 Norādījumi lietotājam 

 Nodaļā "Norādījumi lietotājam" ir apkopota informācija par 
ekspluatācijas instrukcijas lietošanu. 

1.1 Dokumenta mērķis 

 Šī ekspluatācijas instrukcija 

• ietver aprakstu par mašīnas lietošanu un apkopi; 

• satur svarīgus norādījumus drošai un efektīvai mašīnas 
izmantošanai; 

• ir mašīnas sastāvdaļa un tai vienmēr jāatrodas mašīnā vai 
vilcējtransportlīdzeklī; 

• jāsaglabā turpmākai izmantošanai. 

1.2 Ekspluatācijas instrukcijā izmantotie virziena un vietas apzīmējumi 

 Visi norādījumi par virzienu šajā ekspluatācijas instrukcijā vienmēr ir 
doti braukšanas virzienā. 

1.3 Izmantotais attēlojums 

Norādījumi par veicamajām darbībām un to iznākumu 

 Norādījumi operatoram par veicamajām darbībām ir attēloti numurētā 
secībā. Ievērojiet norādīto darbību secību. Katras darbības iznākums 
attiecīgos gadījumos tiek norādīts ar bultiņu. 

Piemērs: 
 1. 1. darbība 
→ Mašīnas reakcija uz 1. darbību 
 2. 2. darbība 

Uzskaitījums 

 Uzskaitījums, kuram nav noteiktas secības, tiek attēlots saraksta 
veidā ar punktiem.  

Piemērs: 
• 1. punkts 
• 2. punkts 

Pozīciju apzīmējumi attēlos 

 Skaitļi apaļajās iekavās norāda pozīcijas attēlos. Pirmais skaitlis 
apzīmē attēla numuru, bet otrais — pozīciju attēlā. 

Piemērs (3/6. zīm.) 
• 3. zīm. 
• 6. pozīcija 
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2 Vispārīgi drošības norādījumi 

Ekspluatācijas instrukcijā ietverto norādījumu ievērošana 

 Drošības pamatnorādījumu un drošības noteikumu zināšana ir 
priekšnosacījums drošai mašīnas lietošanai un ekspluatācijai bez 
darbības traucējumiem. 

 

Ekspluatācijas instrukcijai 
• vienmēr jāatrodas mašīnas lietošanas vietā, 
• jebkurā brīdī jābūt pieejamai operatoru un apkopes personāla 

vajadzībām! 

Regulāri pārbaudiet visas esošās aizsargierīces! 

2.1 Drošības simbolu attēlojums 

 Drošības norādījumi ir marķēti ar trijstūra drošības simbolu un pirms 
tā esošu norādījuma vārdu. Norādījuma vārdi (APDRAUDĒJUMS, 
BRĪDINĀJUMS, UZMANĪBU) apraksta apdraudējuma pakāpi un tiem 
ir šāda nozīme: 

 

APDRAUDĒJUMS 

apzīmē tiešu apdraudējumu ar augstu riska pakāpi, kura 
nenovēršanas rezultātā iestājas nāve vai tiek gūtas ārkārtīgi 
smagas traumas (ķermeņa daļu zaudējums vai ilgstoši 
nedziedējamas traumas). 
Neievērojot šos norādījumus, pastāv nāvējošs apdraudējums vai 
risks gūt ārkārtīgi smagas traumas. 

 

BRĪDINĀJUMS 

apzīmē iespējamu apdraudējumu ar vidēju riska pakāpi, kura 
nenovēršanas rezultātā var iestāties nāve vai tikt gūtas (ārkārtīgi 
smagas) traumas. 
Neievērojot šos norādījumus, zināmos apstākļos pastāv 
nāvējošs apdraudējums vai risks gūt ārkārtīgi smagas traumas. 

 

UZMANĪBU 

apzīmē apdraudējumu ar nelielu riska pakāpi, kura nenovēršanas 
rezultātā var tikt gūtas vieglas vai vidēji smagas traumas vai 
nodarīti mantiskie zaudējumi. 

 

SVARĪGI 

apzīmē pienākumu rīkoties īpašā veidā vai veikt kādu darbību, lai 
mašīnu lietotu profesionālā līmenī. 
Neievērojot šos norādījumus, var tikt izraisīti mašīnas darbības 
traucējumi vai nodarīti vides bojājumi. 

 

NORĀDĪJUMS 

apzīmē padomus lietošanā un īpaši noderīgu informāciju. 
Šie norādījumi palīdz izmantot visas mašīnas funkcijas optimālā 
veidā. 
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3 Ražojuma apraksts 
 Ar AMABUS programmatūru un AMATRON 3 vadības termināli 

iespējams ērti vadīt, apkalpot un kontrolēt AMAZONE mašīnas.a 

Galvenā izvēlne (Att. 1) 

Galvenā izvēlne sastāv no vairākām 
apakšizvēlnēm, kurās pirms darba sākšanas 

• jāievada dati, 

• jāaprēķina vai jāveic iestatījumus. 

 

 

 
Att. 1  

 

 

Darba izvēlne (Att. 2) 

• Darba laikā šajā izvēlnē redzami visi 
nepieciešamie darba dati. 

• Izmantojot izvēlni "Darba uzdevums", 
mašīnu var lietot ekspluatēšanas laikā. 

→ Nospiediet : 

  Pāreja no galvenās izvēlnes uz darba 
izvēlni. 

 

 
Att. 2 

Izvēlne "Kustības joslu cikli" 

Pareizā kustības joslu cikla noteikšanai. 

→ Nospiediet . 
  Pāreja no galvenās izvēlnes uz izvēlni 

"Kustības joslu cikli". 

 

 

Att. 3 

3.1 Programmatūras izlaides datums 

 Šī ekspluatācijas instrukcija attiecas uz iekārtu, kuras 
programmatūras versija nav vecāka par šādu: 

 MHX versija: 6.07   
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3.2 Programmatūras hierarhija 

  Galvenā izvēlne  
Darba izvēlne 

     
 

 

  

  

 

  

  
  

Darba uzdevuma izvēlne   Mašīnas kalibrēšanas izvēlne 
Ievade: 
• Nosaukums 
• Piezīme 
• Izvēle kg/ha vai 

K/m2 
• Sēklas materiāla 

šķirne 
• Uzdevuma 

sākšana/turpināšan
a 

• Tvertne 
• Dienas dati 

Dzēst hektārus 
Dzēst stundas 

 Indikācija: 
• Darba uzdevuma numurs 
• Darba uzdevuma 

nosaukums 
• Piezīme 
• Nepieciešamais 

daudzums 
• Tvertne 
• Sēklas materiāla veids  
• apstrādātā platība 
• nostrādātās stundas (h) 
• vidēji stundā/ha 
• Izsējas materiāla 

daudzums (kg) 
• Brauciena dati 

platība/stundas/daudzums 

• Uzdevuma kontrolēšanas 
iestatījumi 

• Kalibrēšanas veikšana 

     

  

  

  

  
  

Iestatīšanas izvēlne   Mašīnas parametru izvēlne 
Ievade: 
• Ievades pārbaude 
• Izvades pārbaude 
• Imitētā ātruma ievade 
• Pamatparametru izvēle 

- Mašīnas veida izvēle 
- Darba platums 
- Kustības joslu 

sistēmas 
konfigurēšana 

- Izsējas daudzuma 
regulēšanas 
konfigurēšana 

- Iestrādes marķēšana 
- Grambu aizzīmētāja 

sensors 
- Uzpildes līmeņa 

sensors 
- Ventilatora signāls 
- Sējas vārpstas 

sensors 
- Brīdinājuma laiks 

sējas 
vārpstai/dozatoram) 
 

 - Brīdinājuma laiks 
kustības joslu sistēmai 

- Brīdinājuma laiks 
starppiedziņai (izciļņu 
sajūga sējmašīna) 

- Darbības laiks 
priekšdozētājam (tikai 
ar pilno dozēšanu)  

- Graudu skaitītājs 
- I, II, III mehānismi 
- Apgriešanās, 

izmantojot veltni 
- Tvertne 
- Darba stāvokļa 

sensors  
- Locīšanas sistēma 
- Grambu aizzīmētāji 
- Dozatora pārejas laiks 
- Aizkave tvertnei 2-1 
- KG apgriezienu skaita 

sensors 
- Vienas puses slēgšana 
- Spiediena tvertnes 

kontrole 
- Kalibrēšanas vāka 

sensors 

Ievade: 
• Kustības joslas pārslēgšanas mehānisms 
• Intervālu distance 
• Ātruma avots  
• Sēklas materiāla pārpalikums/iztrūkums (%) 
• Kalibrēšanas vērtība (imp./100 m) 
• Ventilatora apgriezienu skaits 
• Regulēšanas koeficients 
• Izsējas daudzuma palielinājums ar lemešu 

spiedienu 
• Sēklas materiāla tvertnes pārspiediens  
• Darba stāvokļa sensora konfigurēšana 
• Avots kustības joslas slēgšanai tālāk 
 

    

  

 

 

 

  Atlikumu iztukšošana 
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4 Lietošanas uzsākšana 
 

4.1 Galvenā izvēlne 

 

Izvēlne "Darba uzdevums": jauna 
darba uzdevuma datu ievade. Pirms 
sējas sāciet darba uzdevuma izpildi 
(lappusē Nr. 22). 

 

 
Att. 4  

 

 

Kalibrēšanas izvēlne: veiciet 
kalibrēšanas mēģinājumu pirms sējas 
sākuma (skat. lappusē Nr. 25). 
 
Atlikumu iztukšošanas izvēlne: 
tvertnes/abu tvertņu iztukšošanai 
(skat. 29.lpp.).. 

 

 

Izvēlne "Mašīnas parametri": 
specifisku mašīnas iestatījumu vai 
atsevišķu datu ievade (sk zem). 

 

 

Izvēlne "Iestatīšana": datu ievade un 
nolasīšana, lai veiktu apkopi vai ja ir 
radies darbības traucējums (sk. 
lappusē Nr. 30). 

 

 

4.2 Mašīnas parametru ievade 

  Galvenajā izvēlnē izvēlieties elementu "Mašīnas parametri". 

 1. lapa  izvēlnē "Mašīnas parametri"  (Att. 5): 

•  Vajadzīgā kustības joslu cikla 
ievade (skat.12,13. lpp. ). 

•  Kustības joslas pārslēgšanas 
mehānisma intervāla ievade (skat. 18. lpp.).  

•  izvēlieties ātruma avotu. 

ο no mašīnas 

ο pamataprīkojums 

•  Ceļa posma mērierīces kalibrēšana 
(sk. lappusē Nr. 19). 

 

 
Att. 5 



  
 

Lietošanas uzsākšana  
 

12  AMABUS  BAG0122.6  10.16 
 

4.2.1 Kustības joslu cikls Kustības joslu cikls 

Piemērs vienkāršai kustības 
joslu pārslēgšanai, standarta 
kustības josla 

 

Kustības joslu skaitītājs: 

 

 

Vienkārša kustības joslu pārslēgšana  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 26 32 35 

K
us

tīb
as

 jo
sl

u 
sk

ai
tīt

āj
s 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 
P

ār
sl

ēd
zē

js
 1

5 
ne

ve
id

o 
ku

st
īb

as
 jo

sl
as

. 
1 1 1 0 0 0 1 0 1 

 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 

 2  3 3 3 3 3 3 0 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 

    4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 

     5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 

      6 6 6 0 7 6 6 6 6 6 6  5 5 6 5 6 

       7 7 8 8 7 7 7 7 7 7  6 6 7 6 7 

        8 9 0 8 8 8 8 8 8   7 8 7 8 

         10 10 9 9 9 9 9 9   8 9 8 9 

           10 10 10 10 10     10 9 10 

           11 11 11 11 11      10 11 

            12 12 12 12       12 

             13 13 13       13 

              14 14       14 

              15 15        

               16        

 

 

Dubulto kustības joslu izveide Cayena 
nav iespējama! 

 

Piemērs divkāršai kustības 
joslu pārslēgšanai, 
nepieciešami 2 sēklas 
materiāla sadalītāji 

 

Kustības joslu skaitītājs kreisajā pusē: 
Kustības joslu skaitītājs labajā pusē: 
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Divkārša kustības joslu pārslēgšana  
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 0 2 0 2 0  2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
0 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 3   3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 
4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 0 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5   5 0   0 5 5 5 5 5 
6 6 6 6 6 6 0 6 0 6 6 0   6 6   6 6 0 6 6 6 
7 0 0 7 0 7 7 7 7 7         7 7 7 7 0 7 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8         8 8 8 8 0 8 
9 9 9 9 9 0 0 9 9 0          9 9 9 9 9 9 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10         10 0 10 10 10 10 
11 11 11 11   11 11             0 11 11 11 
12 0 0 12   12 12             12 12 12 0 
13 13 13 13   13 0             13 13 13 13 
14 14 14 14   14 14             14 14 14 14 
15 15 15 15                 15 15   
0 16 16 0                 16 16   
17 17 17 17                 17 0   
18 18 18 18                 18 18   
                    19 19   
                    20 20   
                    21 21   
                    22 0   
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1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 0 1 1 1 1 1 
2 2 2 0 0 2 2 2 2 2  2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 
0 3 3 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
0 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0 
5 5 0 5   5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 0 6 6   6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6 6 6 6 
  7 0   0 7 7 7 7 7 7 7 7 0 7 7 7 7 
  8 8   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
      9 9 0 9  9 9 0 9 9 9 9 9 9 9 
      0 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
      0 11 11 11 11 11 11 11   11 11 11 11 
      12 12 12 12 12 12 12 12   12 0 0 12 
      13 0 13 13 13 13 13 0   13 13 13 13 
      14 14 14 0 14 14 14 14   14 14 14 14 
      15 15 15 15 15 15     15 15 15 15 
      16 16 16 16 16 16     16 16 16 16 
      17 0 17 17 0 17     17 17 17 17 
      18 18 18 18 18 18     18 18 18 18 
      19 19 19 19 19 19     19 0 19 0 
      20 20 0 20 20 20     20 20 20 20 
        21 21 21 21     21 21 21 21 
        22 22 22 22     22 22 22 22 
          23      24 24 24 24 
          24 24     25 25 25 25 
          25 25     26 26 26 26 
          26 26     0 27 0 27 
                28 28 28 28 
                29 29 29 29 
                30 30 30 30 
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 2. lapa  izvēlnē "Mašīnas parametri"  (Att. 6) 

•  Darba režīmā uzturamās ventilatora 
apgriezienu skaita vērtības (apgr./min) 
ievade, izmantojot faktisko apgriezienu 
skaitu.  

•  Uzturamās ventilatora apgriezienu 
skaita vērtības (apgr./min) ievade. 

•  

•  Sēklas materiāla daudzuma 
samazinājuma (%) ievade, veidojot kustības 
joslu (skat. 16. lpp., nepieciešama tikai 
mašīnām bez sēklas materiāla novades 
atpakaļ tvertnē). 

•  Izsējas sēklas materiāla daudzuma 
palielinājuma ievade (%) ar palielinātu 
lemešu spiedienu 

•  Daudzuma pakāpes ievade % 
(sēklas materiāla daudzuma procentuālo 
izmaiņu vērtība darba laikā ar , 

). 

 

 
Att. 6 

 

Mašīnām ar sēklas materiāla novadi 
atpakaļ tvertnē daudzuma solim ir 
jāievada 0%. 

  



 
  

 Lietošanas uzsākšana 
 

AMABUS  BAG0122.6  10.16 15 
 

 3. lapa  izvēlnē "Mašīnas parametri"  

Tikai mašīnām ar spiediena tvertni:: 

•  Ievadiet sēklas materiāla tvertnes 
pārspiediena minimālo vērtību. 

→ Standartvērtība: 30 mbar 

•  Ievadiet sēklas materiāla tvertnes 
pārspiediena maksimālo vērtību. 

  Standartvērtība: 70 mbar 

•  Darba stāvokļa sensora 
konfigurēšana Citan, AD-P (skat. 20. lpp.) 

•  Kustības joslas slēgšana tālāk ar: 

ο Darba stāvokļa sensors 

ο Grambu aizzīmētāja sensors 

 

 

 
 Fig. 7 
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4.2.2 Tabula sēklas materiāla daudzuma samazināšanai, veidojot kustības joslas 

Sēklas materiāla daudzuma samazinājumu aprēķiniet šādi: 

 
 

= 
100 x kustības joslu šļūteņu skaits  

Sēšanas lemešu skaits  

 

Darba platums Sēšanas lemešu skaits Kustības joslas 
šļūteņu skaits 

 
Ieteicamais procentuālais 

sēklas materiāla daudzuma 
samazinājums 

kustības joslu izveides laikā 

3,0 m 

18 4 22% 

18 6 33% 

18 8 44% 

24 4 17% 

24 6 25% 

24 8 33% 

3,43 m 21 4 19% 

21 6 29% 

21 8 38% 

3,50 m 21 4 19% 

21 6 29% 

21 8 38% 

28 4 14% 

28 6 21% 

28 8 28% 

4,0 m 

24 4 17% 

24 6 25% 

24 8 33% 

32 4 13% 

32 6 19% 

32 8 25% 
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Darba platums Sēšanas lemešu skaits Kustības joslas 
šļūteņu skaits 

 
Ieteicamais procentuālais 

sēklas materiāla daudzuma 
samazinājums 

kustības joslu izveides laikā 

4,5 

27 4 15% 

27 6 22% 

27 8 30% 

36 4 11% 

36 6 17% 

36 8 22% 

5,0 m 40 4 10% 

40 6 15% 

40 8 20% 

6,0 m 

36 4 11% 

36 6 16% 

36 8 22% 

48 4 8% 

48 6 12% 

8,0 m 

64 4 6% 

64 6 9% 

64 8 12% 

9,0 m 

72 4 6% 

72 6 8% 

72 8 11% 

12,0 m 

72 4 6% 

72 6 8% 

72 8 11% 

96 4 4% 

96 6 6% 

96 8 8% 

15,0 m 90 4 4% 

90 6 7% 

90 8 9% 
 

 

Mašīnām ar sēklas materiāla reverso vadību: iestatiet sēklas 
samazināšanu 0 %. 
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4.2.3 Kustības joslas pārslēgšanas intervāla ievade (mašīnas parametri )  

•  Eingabe der besäten Strecke (m) 
bei eingeschalteter Intervallfahrgassen-
schaltung. 

•  Eingabe der unbesäten Strecke (m) 
bei eingeschalteter Intervallfahrgassen-
schaltung. 

 

 
Att. 8 
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4.2.4 Ceļa posma mērierīces kalibrēšana (mašīnas parametri ) 

 Lai iestatītu izsējas daudzumu un uzskaitītu apstrādāto platību vai 
aprēķinātu kustības ātrumu, AMATRON 3 ierīcei 100 m 
mērīšanas posmā jāsaņem ātruma sensora impulsi. 

Vērtība impulsi/100 m ir impulsu skaits, ko AMATRON 3 
saņem no ātruma sensora mērīšanas brauciena laikā. 

Vērtība imp./100m jāaprēķina: 

• pirms pirmās lietošanas reizes; 

• ja mainās augsnes tips (riteņu izslīdēšana);  

• ja atšķiras kalibrēšanas izmēģinājumā aprēķinātais un uz lauka 
izkliedētais sēklas materiāla daudzums; 

• ja atšķiras parādītā un faktiski apstrādātā platība. 

 

 

Kalibrēšanas vērtība imp./100m nedrīkst būt mazāka kā 250, jo citādi 
ierīces AMATRON 3 darbība nebūs pareiza. 

 

Lai ievadītu vērtību imp./100m, pastāv divas 
iespējas: 

•  vērtība ir zināma, un ierīcē 
AMATRON 3 to ievada manuāli. 

•  vērtība nav zināma, un to aprēķina, 
nobraucot 100 m garu mērīšanas posmu. 

 

 
Att. 9 
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Kalibrēšanas vērtības aprēķināšana, nobraucot 
mērīšanas posmu: 

• Nomēriet uz lauka mērīšanas posmu, kura 
garums ir precīzi 100 m. Iezīmējiet šī 
posma sākumu un beigas (Att. 10). 

•  Sāciet kalibrēšanu. 

• Nobrauciet mērīšanas posmu precīzi no 
sākuma līdz beigām (sākot kustību, 
skaitītājs pārslēdzas uz 0). Displejā tiek 
parādīti aprēķinātie impulsi.  

• Apstājieties pēc 100 m. Displejā tiek 
parādīts aprēķināto impulsu skaits. 

•  Vērtības imp./100m ievade. 

•  Vērtības imp./100m atmešana. 

 

 
Att. 10 

 

 

• Kalibrēšanas braucienu veiciet ar turpmāko darba ātrumu. 

• Kalibrēšanas brauciena laikā nedrīkst mainīt kustības ātrumu. 

 

4.2.5 Darba stāvokļa sensora konfigurēšana  

•  Apgūt robežvērtības 

ο katrreiz pēc traktora maiņas 

ο mainot augšējā vilcējstieņa montāžas 
pozīciju vai garumu 

 To neievērojot, var rasties neapsētas 
zonas. 

 

 

11. att. 

•  Pārslēgšanas punktu maiņa 
Ja robežvērtību apguve nav pietiekami 
precīza, pārslēgšanas punktus var pielāgot 
manuāli. 
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Apgūt robežvērtības 

 1. Mašīnu pilnībā nolaidiet darba stāvoklī 
(lemeši augsnē). 

 2.  Apstipriniet. 

 3. Mašīnu pilnībā paceliet apgriešanās 
stāvoklī. 

 4.  Apstipriniet. 

→ Tiek saglabāti visi pārslēgšanas punkti un 
parādīti kā procentuāla vērtība. 

  

Pārslēgšanas punktu manuāla ievadīšana 

• Dozēšanas pārslēgšanas punkts izslēgts  

 

12. att. 

• Dozēšanas pārslēgšanas punkts ieslēgts 

• Pārslēgšanas punkts apgriešanās stāvoklim 

 Liela procentuāla vērtība paceltai mašīnai 

  Maza procentuāla vērtība nolaistai mašīnai 

 



  
 

Lietošanas uzsākšana  
 

22  AMABUS  BAG0122.6  10.16 
 

4.3 Darba uzdevuma izveide 

 
 Galvenajā izvēlnē izvēlieties elementu "Darba uzdevums". 

 

Kad tiek atvērta izvēlne "Darba uzdevums", tiek 
parādīts pēdējais pildītais darba uzdevums. 
Ierīces atmiņā var saglabāt 20 darba 
uzdevumus. 

 Lai izveidotu jaunu darba uzdevumu, 
ievadiet darba uzdevuma numuru. 

•  Nosaukuma ievadīšana. 

•  Piezīmes ievadīšana. 

•  Visi šī darba uzdevuma dati tiek 
izdzēsti. 

•  Darba uzdevuma izpildes sākšana — 
līdz ar to jaunie dati tiek saglabāti šajā 
darba uzdevumā. 

 

 
Att. 13  

• Izvēlieties 1. vai 2. tvertni un ievadiet 
attiecīgo šķirni un nepieciešamo daudzumu. 

  

•  Iestatītā daudzuma ievade. 

  

 

 

Mašīnām ar dalītu tvertni ievadiet šķirni (sēklas materiāls/mēslojums) 
un nepieciešamo daudzumu 1. un 2. tvertnei. 

1. tvertne – tvertnes priekšējā puse 

2. tvertne – tvertnes aizmugurējā puse 
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•  Sēklas materiāla veida 
apakšizvēlnes atvēršana: 

ο  Izvēlieties sēklas materiāla 
veidu.  

  1. tvertne – šķirne A 

  2. tvertne – šķirne A vai B 

ο  Ievadiet 1000 graudu svaru. 

 (nav dalītai tvertnei) 

ο  Daudzuma rādījums kg/ha vai 
graudi/m2. 

  Tikai ar dalītu tvertni: 

ο  Dozēšanas iestatījumi viens aiz 
otra/vienlaikus 

Tvertnes darba laikā tiek iztukšotas viena aiz 
otras vai vienlaicīgi. 

 

 
Att. 14  

 

•  Dienas datu dzēšana: 

ο apstrādātā platība (ha/diena). 

ο izsētais sēklas materiāla daudzums 
(daudzums/diena). 

ο darba ilgums (stundas/diena). 

  

 

Jau saglabāto darba uzdevumu datus 

var nolasīt, izmantojot  , un 

atsākt to pildīšanu,   izmantojot. 

 

Nospiests pārslēgšanas taustiņš   
(Att. 15): 

•  Pāreja uz nākamo darba uzdevuma 
lapu. 

•  Pāreja uz iepriekšējo darba 
uzdevuma lapu. 

 

 

Att. 15 
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4.3.1 Ārējs darba uzdevums 

Ar sērijveida ASD saskarni ārējo uzdevumu var 
pārraidīt un sākt ar AMATRON 3. 

Šis uzdevums uzdevuma numuru vienmēr 
saņem ārēji. 

Datu pārsūtīšanai izmanto seriālo pieslēgvietu. 

 

•  ārēja darba uzdevuma pabeigšana 
(Ārējā darba uzdevuma dati tiek dzēsti). 

→ Pirms tam dati atkal tiek saglabāti ar 
sērijveida saskarni. 

•  Izvēlieties sēklas materiāla veidu. 

•  Daudzuma rādījums kg/ha vai 
graudi/m2. 

 

 
Att. 16  

 

 

Ja pasūtījumus pārvalda ar TaskController, sākts pasūtījums 
TaskController ir redzams kā ārējs pasūtījums. 

Šos pasūtījumus neapstrādā pasūtījumu izvēlnē. 
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4.4 Kalibrēšanas izmēģinājums 

 Izmantojot kalibrēšanas izmēģinājumu tiek pārbaudīts, vai vēlāk, 
veicot darbu, tiks izkliedēts vajadzīgais izsējamā materiāla 
daudzums.  

Kalibrēšanas izmēģinājums jāveic vienmēr, 

• ja veicat sēklas materiāla šķirnes maiņu; 

• ja izmantojat to pašu sēklas materiāla šķirni, bet šim materiālam 
ir savādāks graudu lielums, graudu forma, īpatnējais svars un 
tas ir kodināts atšķirīgā veidā; 

• ja tiek mainīts dozēšanas veltnis, 

• ja konstatējat atšķirības starp kalibrēšanas izmēģinājumā iegūto 
un faktisko izsējamā materiāla daudzumu. 

 

 

 

Mašīnas sagatavošanai kalibrēšanas izmēģinājumam, skat. arī 
sējmašīnas lietošanas instrukciju. 

 

 
•  Galvenajā izvēlnē izvēlieties "Kalibrēšana"! 

• Ar dalītu tvertni: 1. tvertni (priekšā) un 2. tvertni (aizmugurē) 
kalibrējiet atsevišķi. 

 

 

Dalīta tvertne, identisks sēklas materiāls, vienlaicīgi dozatora 
iestatījumi. 

• Nepieciešamais daudzums jāsadala abiem dozatoriem. 

• Kalibrēšanas mēģinājums jāveic attiecīgajam nepieciešamajam 
daudzumam uz katru dozatoru. 

 

 

Visus kalibrēšanas izvēlnes datus var ievadīt arī darba uzdevuma 
izvēlnē (skat. lappusē Nr. 22). 
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Kalibrēšanas tabula: 

 (1) 1., 2. tvertne (ar dalītu tvertni → aizmugurē) 

 (2) Izvēlētā šķirne (A vai B) 

 (3) Nepieciešamais daudzums 

 

 Normas daudzuma izmaiņu gadījumā par 
25% kalibrēšanas koeficients automātiski tiek 
iestatīts uz 1,00. 

→ Nepieciešama jauna kalibrēšana. 

 (4) Dozēšanas veltņa izmērs cm3 

  Standartvērtība: 20 ccm 

 (5) Kalibrēšanas koeficients, 

  Standartvērtība: 1,00 

   rāda veiksmīgu kalibrēšanu 

 (6) Iespējamais ātruma diapazons ar ievadīto 
nepieciešamo daudzumu 

 (7) Paredzētais ātrums no Darba uzdevuma 
izvēlnes 

  Alternatīvi:  aktivizējiet Twin 
Terminal. 

 

•  Atveriet iestatījumu izvēlni. 

•  Sāciet kalibrēšanu. 

→ Ātrākais pēc 10 sekundēm kalibrēšanas 
process var tikt pārtraukts (tiek aprēķināti 
kalibrēšanas dati). 

  Pretējā gadījumā kalibrēšanas process 
turpinās līdz kalibrēšanas platības 
sasniegšanai. 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

17. att. 

 

 

Sagatavojieties kalibrēšanas 
izmēģinājumam saskaņā ar mašīnas 
lietošanas instrukciju! 
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 Iestatījumu veikšana 
 

 1. Izvēlieties kalibrēšanas platību 

  (Platība, kurai kalibrēšanas procesa laikā 
tiek dozēts atbilstīgais daudzums). 

 2·  Ievadiet nepieciešamo daudzumu. 

 3.  Ievadiet dozēšanas veltņa izmēru. 

  Iespējamie izmēri cm3: 7,5-20-40-120-210-
350-600-660-700-880 

 

 
18. att. 

 

 

Nepieciešamo daudzumu var ievadīt 
arī Darba uzdevuma izvēlnē (skat. 
lappusē Nr. 22). 

 

 4.  Ievadiet kalibrēšanas koeficientu 
(1.00 standartvērtība pirms kalibrēšanas, 
pēc nepieciešamā daudzuma pielāgošanas 
un pēc šķirnes nomaiņas) 

 5·  Ievadiet paredzēto ātrumu 

 

Ar dalītu tvertni:   

•  Izvēlieties secību. Tvertnes darba 
laikā tiek iztukšotas viena aiz otras vai 
vienlaicīgi. 

Iestatījumi tikai 2. tvertnei: 

•  Izvēlieties šķirni A vai B. 

 

 

 

 
Visas šeit veiktās izmaiņas tiek pārņemtas uzdevumā. 
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Kalibrēšanas izmēģinājuma veikšana 

 1.  Piepildiet dozēšanas veltņa 
nodalījumus, izmantojot sākotnējās 
dozēšanas mehānismu. Darbības ilgumu 
var regulēt (skat. lappusē Nr. 47). 

 2. Iztukšojiet savākšanas tvertni. 

 3.  Atpakaļ uz kalibrēšanas tabulu. 

 

 

 

 

19. att. 

 4.  Sāciet kalibrēšanas izmēģinājumu. 

→ Elektromotors dozē kalibrējamo daudzumu 
savākšanas tvertnē. 

 5. Nosveriet savākšanas tvertnē(-ēs) savākto 
daudzumu (ņemiet vērā tvertnes svaru) un 
ievadiet svara vērtību (kg) terminālī. 

 

 

20. att. 

 
21. att. 

 

 

 

Izmantotajiem svariem jābūt 
precīziem. Neprecizitātes var izraisīt 
atšķirības no faktiski izkliedētā 
izsējamā daudzuma! 

 

AMATRON 3 nepieciešamo kalibrēšanas 
koeficientu aprēķina saskaņā ar ievadītajiem 
kalibrēšanas izmēģinājuma datiem un iestata 
pareizu elektromotora apgriezienu skaitu. 

 

 

Atkārtojiet kalibrēšanas procesu, lai 
pārbaudītu pareizos iestatījumus. 
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4.5 Atlikumuiztukšošana 

 
 Galvenajā izvēlnē izvēlieties "Atlikumu iztukšošanu"! 

 

 1. Apturiet mašīnu. 

 2. Izslēdziet ventilatoru. 

 3. Ar dalītu tvertni: izvēlieties tvertni. 

•  tvertnes priekšējā puse. 

•  tvertnes aizmugurējā puse. 

 4. Nostipriniet traktoru un mašīnu pret nejaušu 
izkustēšanos. 

 5. Atveriet inžektora vāku.  

 6. Zem tvertnes atveres nostipriniet 
uztveršanas maisu vai vannu. 

 7.  Apstipriniet. 

 

 

22. att. 

 8.  Sāciet iztukšošanu, turiet nospiestu 
taustiņu, līdz iztukšošana ir pabeigta vai 
tvertne ir pilna. 

→ Par iztukšošanas procesu tiek rādīts 
terminālī. 

 9. Pēc iztukšošanas aizveriet inžektora vāku.  

 

 

 
23. att. 
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4.6 Izvēlne "Iestatīšana" 

 Izvēlni "Iestatīšana" izmanto šādam nolūkam: 

• diagnostikas datu ievade un izvade, lai veiktu apkopi vai ja ir 
radies darbības traucējums. 

• mašīnas pamatparametru izvēle un ievade vai speciālā 
aprīkojuma ieslēgšana vai izslēgšana (tikai klientu apkalpošanas 
dienestam). 

 

Iestatījumu veikšana izvēlnē "Iestatīšana" ir paredzēta, kā darbnīcā 
veicams darbs, un to drīkst izpildīt tikai kvalificēts personāls. 

 

 
 Galvenajā izvēlnē izvēlieties elementu "Iestatīšana". 

 

1. lapa  izvēlnē "Iestatīšana" (Att. 24): 

•  Datora ievades diagnostika 
(izpilda tikai klientu apkalpošanas dienests). 

•  Datora izvades diagnostika 
(izpilda tikai klientu apkalpošanas dienests) 

•  Imitēta kustības ātruma ievade, lai 
turpinātu darbu bojātas ceļa posma 
mērierīces gadījumā (sk. lappusē Nr. 67). 

•  Pamatparametru ievade. 

 

 
Att. 24 
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 1. lapa  pamatparametri (Att. 25): 

•  Mašīnas tipa izvēle. 

•  Darba platuma ievade (m). 

•  Kustības joslu sistēmas 
konfigurēšana, sk. Seite 35.  

•  Izsējamā materiāla daudzuma 
tālvadības regulatora konfigurēšana., sk. 
Seite 35. 

 

 

Att. 25  

 

 2. lapa  pamatparametri (Att. 26): 

•  Izsējuma iezīmēšanas mehānisma 
izvēle: 

ο nav. 

ο hidrauliski vadāms. 

ο elektriski vadāms. 

•  Grambu aizzīmētāju sensoru skaits. 

 → nav 

•  Lemešu spiediena sensors: jā/nē 

•  Uzpildes līmeņa sensors sēklas 
materiāla tvertnē jā/nē  

•  Brīdinājuma signāla ieslēgšana, ja 
ventilatora apgriezienu skaits atšķiras no 
iestatītās vērtības (par noteiktu skaitu 
procentu). 

 

 

Att. 26 
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 3. lapa  pamatparametri (Att. 27): 

•  Dozēšanas ratu kontrole. 

ο viens dozētājs. 

ο divi dozētāji. 

ο nav kontroles → izvēlēties. 

•  Dozēšanas ratu brīdinājuma signāla 
ilguma ievade. 

•  Kustības joslu sistēmas brīdinājuma 
signāla ilguma ievade. 

•  Šī funkcija nav paredzēta mašīnām 
Cirrus / Cayena / Citan / AD-P. 

 

 

Att. 27 

 4. lapa  pamatparametri (Att. 28): 

•  Atkarībā no mašīnas I mehānisma 
iestatījumi: 

ο Cirrus Activ: KG izcelšana 

ο Cirrus: skrituļu bloks 

ο Cayena, Citan: nē 

•  Atkarībā no mašīnas II mehānisma 
iestatījumi: 

ο Cirrus Activ: KG dziļumā 

ο citas mašīnas: nē 

•  Atkarībā no mašīnas III mehānisma 
iestatījumi: 

ο Cirrus, Citan, AD-P: lemešu spiediens 
(papildaprīkojums), skrāpja spiediens 
(papildaprīkojums) 

ο Cayena: nē 

 

 

Att. 28 
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 5. lapa  pamatparametri (Att. 29): 

•  Apgriešanās lauka galā uz visiem 
riteņiem  

→ nē 

•  Tvertne 

ο dalīta 

ο nedalīta 

•  Darba stāvokļa sensors 

→ analogs 

•  Pārslēgšana darba stāvokļa sensora 
konfigurēšanai, skat. 37. lpp 

 

 
Att. 29 

 

 6. lapa  pamatparametri (Att. 30): 

•  Locīšanas sistēma (jā/nē) 

•  Grambu aizzīmētāja veids 

ο Manuāla nomaiņa 

 Vadība ar maiņas vārstu un sensoru - 
indikācija darba izvēlnē, kurš grambu 
aizzīmētājs tiks izmantots kā 
nākamais. 

ο Automātiska nomaiņa 

 Vadība ar vadības bloku, iespējama 
hidrauliska grambu aizzīmētāja izvēle. 

ο nav 

 Grambu aizzīmētāja nav vai uzstādīts 
grambu aizzīmētājs bez sensora. 

Dalītām tvertnes pusēm, kuras tiek iztukšotas 
viena aiz otras: 

•  Dozatora pārejas laiks, abu dozatoru 
darbības laiks. 

•  Aiztures laiks starp tukšu 2. tvertni 
un 1. tvertnes palaišanu. 

 

 
Att. 30 
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 7. lapa  pamatparametri (Att. 30): 

•  Ievadiet KG apgriezienu skaita 
sensoru skaitu. 

ο nē – nav sensora 

ο 2 → KG6000 (3 sensori/20 impulsi uz 
apgriezienu) 

ο 3/20 → KG3000/4000 (2 sensori) 

ο 3/1 → KG6001 (3 sensori/1 impulss uz 
apgriezienu)  

•  Vienas puses sēklas materiāla 
slēgšana 

ο jā 

ο nē 

•  Spiediena tvertnes kontrole 

  Tikai ar vienas puses sēklas materiāla 
slēgšanu jā/nē 

•  Sensora kalibrēšanas vāks jā/nē  

 

 
Att. 31 

 2. lapa  izvēlnē "Iestatīšana" (Att. 32): 

•  Mašīnas parametru atiestatīšana uz 
rūpnīcas iestatījumu. Visi ievadītie un 
uzkrātie dati, piemēram, darba uzdevumi, 
mašīnas parametri, kalibrēšanas vērtības 
un iestatīšanas dati tiek zaudēti.. 

 

 

Att. 32 
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4.6.1 Kustības joslu sistēmas konfigurēšana 

•  Vienkārša vai divkārša kustības josla  

ο darbība, izmantojot vienu dzinēju 
"kustības josla", 

ο darbība, izmantojot divus dzinējus 
"kustības josla". 

•  Laiks no darba instrumentu 
pacelšanas līdz kustības joslas 
pārslēgšanai. 

 

 

 
Att. 33 

4.6.2 Sēklas materiāla daudzuma tālvadības regulatora konfigurēšana  

•  Izsējamā materiāla daudzuma 
tālvadības regulatora iestatījuma izvēle: 

ο elektriskā dozēšanas ierīce. 

ο nav elektrisko iestatījumu 

 

 

Att. 34 

 

 

dozēšanas ierīce 

•  Ievadiet dozētāju skaitu. 

•  Norādiet dzinēja modeli. 

ο diskveida dzinējs 

Turpmāk minētās ievades ir paredzētas, lai tieši 
pēc apgriešanās manevra mašīnas darba laikā 
izsētu pietiekamu sēklas materiāla daudzumu: 

•  Mašīnas darba reālā laika ievade 
līdz noteiktā ātruma sasniegšanai 

 

 

 

Att. 35 
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•  Aritmētiskais ātrums procentos 
mašīnas darba laikā 

  Šim ātrumam jābūt lielākam par reālo 
ātrumu. 

Šī ievade ir paredzēta, lai, sākot kustību, varētu 
izsēt pietiekamu sēklas materiāla daudzumu. 

•  Ievadiet priekšdozēšanas darbības 
laiku. 
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4.6.3 Darba stāvokļa sensora pārslēgšanas konfigurēšana 

•  Pārslēgšana dozēšanas izslēgšanai, 
paceļot ar aktīvu dozēšanu 

•  Pārslēgšana dozēšanas ieslēgšanai, 
nolaižot ar neaktīvu dozēšanu 

•  Pārslēgšana pagriešanās stāvoklim, 
ierobežo pacelšanu apgriežoties 

•  Pārslēgšana locīšanas stāvoklim 

 

 

 
Att. 36 

Standartvērtības 

Pārslēgšana 

Mašīna 
 

Dozēšanas 
pārslēgšana 

izslēgta 

 

Dozēšanas 
pārslēgšana 

ieslēgta 

 

Pārslēgšana 
pagriešanās 

stāvoklim 

 

Pārslēgšana 
locīšanas 
stāvoklim 

Citan 6000 1,78 V 2,50 V 2,58 V 4,00 V 

Cayena modeļi līdz 
2011. gadam 1,20 V 1,22 V 3,10 V 3,20 V 

Cayena modeļi sākot 
no 2012. gada 1,00 V 2,50 V 4,49 V 4,50 V 

Cirrus Aktiv 1,78 V 1,80 V 3,10 V 3,20 V 

Cirrus 03 1,30 V 2,50 V 3,20 V 3,40 V 

AD-P 2,95V 3,30V 3,50V 4,00V 
 

 

Novirzoties no standarta vērtībām, slēgšanas punktu spriegumu var 
pielāgot mašīnas diapazonā +/- 0,2 V. 

 

 

Mašīna pacelta  → augsta sprieguma vērtība 

Mašīna nolaista  → zema sprieguma vērtība 
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4.7 Ģeometrijas dati ierīces izvēlnei 

   

Lai lietotu GPS-Switch, AMATRON 3 ierīces izvēlnē maksimāli precīzi 
jāieraksta/jāaprēķina ģeometrijas dati X1 (un X2). 

 

 
 
 
 

Mašīna 
X1 [cm] X2 [cm]  

Mašīna 
X1 [cm] X2 [cm] 

min maks min maks min. maks. min. maks. 

A
D

-P
 

303 Special WS 224 236  

C
irr

us
 

6000 Activ 685 527 

303 Special RoteC 210 221  6001 Activ 685 527 

353 Special 224 236  6002 Activ 685 527 

403 Special 210 221  3001 718 505 

303 Super RoteC 205 209  4001 718 567 

303 Super RoteC+ 217 221  6001 718 567 

403 Super RoteC 205 209  3002 718 505 

403 Super RoteC+ 217 221  4002 718 567 

C
ita

n 

6000 
649- 
666- 

682 (Standard) 

474 
491 

507(Standard) 
6002 718 567 

   

C
irr

us
 

3003 588 703 457 572 

8000 771 599 3003 compact 612 727 481 596 

9000 771 599 3503 612 727 481 596 

12000 921 749 4003 612 727 481 596 

 

   
6003 -2 min. 612 727 481 596 

C
ay

en
a 6001 583 423 583 503 

   6001-C 583 423 583 503 
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4.8 GPS Switch iestatījumi 

   

Lai lietotu GPS-Switch, AMATRON 3 GPS ietsatījumos jāieraksta 
pārklāšanas laiki. 
•      Pārklāšanas iesl. [ms] 

•      Pārklāšanas izsl. [ms] 

 
Ieteicamie priekšskatījuma laiki sējmašīnām 

 Priekšskatījuma 
laiks Labība kg/ha Rapsis kg/ha Mēslojums kg/ha 

 [ms] 100  200 2  8 40  120 
AD-P Ieslēgšana 2500 2400 2800 2600 ̶ ̶ 

3 m Izslēgšana 2600 2800 2400 3000 ̶ ̶ 

CAYENA 6001 
Ieslēgšana 2900 2700 3000 2400 ̶ ̶ 

Izslēgšana 3100 3500 2800 3200 ̶ ̶ 

CAYENA 6001-C 
Ieslēgšana 2300 2100 1900 2300 2600 2600 

Izslēgšana 2600 2700 1400 2600 2700 3000 

Cirrus 3001  
Special 

Ieslēgšana 3000 2700 2900 2500 ̶ ̶ 

Izslēgšana 3400 3200 2900 3000 ̶ ̶ 

Cirrus 3001  
Compact 

Ieslēgšana 3000 2600 2400 2600 ̶ ̶ 

Izslēgšana 2900 2900 1800 2600 ̶ ̶ 

Cirrus 3003-C 
Ieslēgšana 2400 2200 2200 2400 2500 2300 

Izslēgšana 2600 2800 1900 2200 3000 3300 

Cirrus 4002 
Ieslēgšana 2600 2500 2800 2600 ̶ ̶ 

Izslēgšana 2900 3100 2800 2900 ̶ ̶ 

Cirrus 6002 
Ieslēgšana 2800 2600 2900 2700 ̶ ̶ 

Izslēgšana 3400 3600 3400 3800 ̶ ̶ 

Cirrus 6003-2 
Ieslēgšana 3800 3500 3800 3400 ̶ ̶ 

Izslēgšana 3800 3700 3600 3700 ̶ ̶ 

Cirrus 6003-2C 
Ieslēgšana 2500 2300 3000 2700 2700 2700 

Izslēgšana 2800 2900 3100 3600 3400 3500 

Citan 6000 
Ieslēgšana 2600 2300 2700 2400 ̶ ̶ 

Izslēgšana 2800 3100 2500 2800 ̶ ̶ 

Citan 12000 
Ieslēgšana 3200 3100 2000 2000 ̶ ̶ 

Izslēgšana 3600 3700 1600 1600 ̶ ̶ 
 

 

Minētās vērtības ir ieteikumi, katrā gadījumā jāveic kontrole. 
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5 Izmantošana uz lauka 

 

UZMANĪBU 

Brauciena laikā uz lauku un pa koplietošanas ceļiem, ierīcei 
AMATRON 3 vienmēr jābūt izslēgtai. 

Negadījuma risks, ko izraisa nepareiza ierīces lietošana 
 

 Pirms sējas ierīcē AMATRON 3 jābūt saņemtiem šādiem datiem: 

• Darba uzdevuma dati (siehe lappusē Nr. 22) 
• Mašīnas parametri (siehe lappusē Nr. 11) 
• Kalibrēšanas izmēģinājuma dati (siehe lappusē Nr. 25). 

5.1 Iestatītā daudzuma pielāgošana 

Izsējamā materiāla daudzumu darba laikā var 
mainīt pēc vajadzības, nospiežot taustiņu. 

 

 
   

 

Nospiežot taustiņu, izsējamā materiāla 
daudzums katru reizi tiek paaugstināts 
par vienu daudzuma izmaiņas pakāpi 
(lappusē Nr. 14) (piemēram:+10%). 

 
       

 

Atiestatiet izsējamā materiāla 
daudzumu uz 100%. 

 Att. 37 

 

 

Nospiežot taustiņu, izsējamā materiāla 
daudzums katru reizi tiek samazināts 
par vienu daudzuma izmaiņas pakāpi 
(lappusē Nr. 14) (piemēram, -10%). 

  

 

 

Izmainītā iestatītā vērtība izvēlnē "Darbs" tiek rādīta kg/ha un 
procentos no (Att. 37)! 

 

 

Opcijas, kas 

• ir izslēgtas izvēlnē ("Iestatīšana"), 

• neattiecas uz mašīnas aprīkojumu (papildaprīkojums) 

darba izvēlnē netiek rādītas (funkciju lauki nav aizņemti). 
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5.2 Izvēlnes "Darbs" rādījumi 

 
    

 (1) Kustības joslu 
sistēma ir aktivizēta 

 (2) Kustības joslu 
skaitītājs 

 (3) Fahrgassenrhyth-
mus 

 (4) kustības joslas 
pārslēgšanas 
pārtraukšana 

Kustības ātrums - 

Ventilatora apgriezienu 
skaits - 

Apstrādātā platība - 
 
      5 
   8 
              

  

   

1. tvertne standarts) Brīdinājums 1. 
uzpildes līmenim 

Brīdinājums 2. 
uzpildes līmenim 

2. tvertne opcija) 

 

  

 

    

 Dozators 1 Dozators 2 (opcija)  

Nepieciešamais 
daudzums 

kg / ha 
procenti  

Nepieciešamais 
daudzums 
kg / ha 
procenti 

 Apgriezienu skaits dozators  

Kreisais grambas 
aizzīmētājs ir aktivizēts   

labais grambas 
aizzīmētājs ir aktivizēts 

Darba režīmi    

• Mašīna no ceļa 
posma mērierīces 
nesaņem nevienu 
impulsu. 

  

Dozētājs nedarbojas.     

  

• Mašīna saņem 
impulsus no ceļa 
posma mērierīces. 

 Dozētājs darbojas, 
mašīna atrodas darba 
stāvoklī      

 
  

Mašīnai viena puse 
izslēgta (opcija)  

 

 
 Dozētājs nedarbojas, 

mašīna ir pacelta. Mašīna ir pacelta 

Hidrauliskās sistēmas 
speciālās funkcijas -  

 

Pašreizējais darba 
uzdevums - Auftrag 6  

- Atvērtā lapa izvēlnē 
"Darbs". 
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5.3 Hidrauliskās sistēmas speciālās funkcijas 

 1. Izmantojot funkcijas taustiņu, ieslēdziet 
hidrauliskās sistēmas speciālo funkciju. 

 2. Lietojiet traktora vadības ierīci. 

→ Notiek hidrauliskās sistēmas speciālās 
funkcijas izpilde. 

Hidrauliskās sistēmas speciālās funkcijas (Att. 
38/1) tiek rādītas izvēlnē "Darbs". 

 

 
Att. 38 

Hidrauliskās sistēmas speciālās funkcijas modelim (atkarīgs no mašīnas un aprīkojuma)) 

KG 
izcelšana 

Lemešu spiediens Grambas aizzīmētāja 
Šķēršļu apiešanas funkcija 

 zils  zaļš  dzeltens 
      

 
      

  
Skrituļu bloka 

izcelšana Lemešu / Skrāpja spiediens  

   zaļš  zaļš  
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5.4 Funkcijas izvēlnē "Darbs" 
 

5.4.1 Kustības joslas pārslēgšana 

 

Kustības joslu skaitītāja atiestatīšana 

Kustības joslu skaitītāja pārslēgšana uz priekšu 
 

Kustības joslu skaitītājs pārslēdzas, paceļot 
mašīnas darba instrumentus. 

Att. 39/... 

 (1) Kustības joslu rādījuma ieslēgšana 

 (2) Pašreizējā kustības joslu skaita rādījums 

 (3) Kustības joslu skaitītāja pārslēgšanās 
bloķēšanas rādījums 

 (4) Kustības joslas pārslēgšanas mehānisma 
intervāla ieslēgšanas rādījums. 

 (5) Kustības joslu cikla 

 

•  Joslu skaitu katrā laikā var 
labot, ja, izceļot mašīnu, ir radusies 
nevēlama pārslēgšana. 

 

 

 
Att. 39 

 

 

Kustības joslu skaitītāja pārslēgšanās bloķēšana 

 

 1.  Apstādiniet kustības joslu skaitītāju. 

→ Paceļot mašīnas darba instrumentus, 
kustības joslu skaitītājs netiek pārslēgts. 

 2.  Izslēdziet kustības joslu skaitītāja 
apstādināšanas funkciju. 

→ Kad tiek pacelti mašīnas darba instrumenti, 
kustības joslu skaitītājs turpina pārslēgties. 

  

 

 

Kustības joslas pārslēgšanas intervāla ieslēgšana vai izslēgšana  
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5.4.2 Alternatīvs skats tvertnes spiedienam 

 

Tikai sēklas materiāla tvertnēm ar pārspiedienu: 

Pārspiediena rādītājs sēklas materiāla tvertnē 

 

 1.  Sēklas materiāla tvertnes 
pārspiediena rādītājs. 

 2.  Atpakaļ uz dozatora motora 
apgriezienu skaita rādītāju. 

 

 

Att. 40 
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5.4.3 Grambu aizzīmētāji 

 

Kad mašīnu darba instrumenti tiek pacelti/nolaisti, automātiski tiek 
ieslēgts izvēlētais grambas aizzīmētājs. 

 

 

Grambas aizzīmētāja speciālās funkcijas izpilde manuāli 

 
Grambas aizzīmētāja speciālā funkcija: 

•  Vienmēr kreisais grambas aizzīmētājs  

•  Vienmēr labais grambas aizzīmētājs  

•  Vienmēr abi grambu aizzīmētāji  

•  Neizmantot grambu aizzīmētājus  

•  Pārmaiņus darba režīms  

kreisais/labais   

(aktīvais grambas aizzīmētājs tiek nomainīts 
automātiski, apgriežoties lauka galā) 

 (1) Aktīvā grambas aizzīmētāja rādījums 

 (2) Grambas aizzīmētāja speciālās funkcijas 
rādījums 

 

 
Att. 41 

 

 
Grambu aizzīmētāju pārslēgšana pārmaiņus darba režīmā  

 

Grambu aizzīmētāju pārslēgšana nodrošina 
aktīvā grambas aizzīmētāja maiņu no kreisā uz 
labo un pretēji. 
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Grambas aizzīmētāja šķēršļu pārvarēšanas funkcija 

 
Paredzēts, lai uz lauka apietu šķēršļus. 

 1.  Ieslēdziet speciālo šķēršļu 
pārvarēšanas funkciju (Att. 41/3). 

 2. Lietojiet traktora vadības ierīci dzeltens. 

→ Grambas aizzīmētājs tiek pacelts. 

 3. Apejiet šķērsli. 

 4. Lietojiet traktora vadības ierīci dzeltens. 

→ Grambas aizzīmētājs tiek nolaists. 

 5.  Izslēdziet šo speciālo funkciju. 

  

5.4.4 Platumadaļas 

  

Vienas puses ieslēgšana/izslēgšana kreisajā pusē 

Vienas puses ieslēgšana/izslēgšana labajā pusē 

 
 

Att. 42 → Izslēgtas kreisās puses platuma daļas 
rādītājs.  
 

 Traucējumu gadījumā parādās norādījums 
par traucējumiem un rādījums parāda izslēgto 
labās puses platuma daļu. 

 

 
Att. 42 
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5.4.5 Elektriskā dozēšanas ierīce 

 
Sākotnējās dozēšanas mehānisma ieslēgšana/apstādināšana 

 

• Sējas sākumam: sākot kustību, ieslēdziet 
sākotnējās dozēšanas mehānismu, lai 
pirmajos metros nodrošinātu sēklas 
materiāla izsēšanu pietiekamā daudzumā. 

• Sēšanas ratu uzpildei pirms kalibrēšanas. 

 

 1.  Ieslēdziet sākotnējās dozēšanas 
mehānismu. 

→ Sākotnējās dozēšanas mehānisms norādīto 
laiku padod uz lemešiem sēklas materiālu 
(Att. 43). 

 

 

Att. 43 

 

 

Elektriskā dozēšanas ierīce: dozētāju izslēgšana 

 

Lai dozētāji nejauši nesāktu darboties, tos var 
izslēgt. 

 

Tas var būt noderīgi, jo dozētājus jau iedarbina 
neliela rata rotācijas kustība. 

Att. 44 → Izslēgtu dozētāju rādījums  

 

 
Att. 44 

5.4.6 Skrituļu bloka darba dziļums (Cirrus) 

 
Skrituļu bloka darba dziļuma regulēšana 

 

 1.  Ieslēdziet speciālo skrituļu bloka 
funkciju (Att. 45). 

 2. Lietojiet traktora vadības ierīci zaļš. 

→ Darba dziļums tiek palielināts/samazināts. 

→ Kā kontroles indikatoru var izmantot skrituļu 
bloka skalu. 

 

 

 
Att. 45 
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5.4.7 KG 

 
KG darba dziļuma regulēšana (Cirrus aktīvs)  

 

 1.  Izvēlieties KG (Att. 46). 

 2. Lietojiet traktora vadības ierīci zils. 

→ Darba dziļums tiek palielināts/samazināts. 

 

 

 
Att. 46 

5.4.8 Lemešu spiediena 

 

Paaugstināta/pazemināta lemešu spiediena iestatīšana  
(Cirrus, Citan) 

 

 1.  Ieslēdziet speciālo lemešu spiediena 
funkciju (Att. 47). 

 2. Lietojiet traktora vadības ierīci zaļš. 

→ Tiek iestatīts paaugstināts spiediens. 

→ Tiek iestatīts pazemināts spiediens 

 

 

 

 
Att. 47 

5.4.9 Lemešu spiediens un skrāpja spiediens   

 

Paaugstināta/pazemināta lemešu un skrāpja spiediena 
iestatīšana (Cirrus, Citan) 

 

 1.  Ieslēdziet speciālo lemešu/skrāpja 
spiediena funkciju (Att. 47). 

 2. Lietojiet traktora vadības ierīci zaļš. 

→ Tiek iestatīts paaugstināts spiediens. 

→ Tiek iestatīts pazemināts spiediens 

 

 

 

 
Att. 48 
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5.4.10 Mašīnas locīšana 
 

 

 Mašīnas pielocīšana/atlocīšana 

 

•  Atveriet apakšizvēlni "Locīšana"  
(Att. 49). 

 

 
Att. 49 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Pārvietojot mašīnu no transportēšanas stāvokļa darba stāvoklī 
un pretēji, obligāti ievērojiet mašīnas ekspluatācijas instrukcijas 
norādījumus! 

5.4.10.1 Citan 6000 locīšana 

Atlocīšana 

 1.  Ieslēdziet speciālo atlocīšanas 
funkciju. 

 2. Lietojiet vadības iekārtu dzeltens. 

→ Paceliet mašīnas izlici no transportēšanas 
fiksatora.  

 

 

 
Att. 50 

 3. Lietojiet traktora vadības ierīci zaļš. 

→ Atlokiet mašīnas izlici. 

 4.  Apstipriniet atlocīšanu. 

 5. Lietojiet traktora vadības ierīci dzeltens. 

→ Nolaidiet mašīnas izlici. 

 

 
Att. 51 
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Pielocīšana 

 1.  Ieslēdziet speciālo pielocīšanas 
funkciju. 

 2. Nospiediet vadības ierīci dzeltens, līdz 
atskan signāls. 

• Paceliet mašīnas izlici. 

 

 

 

 
Att. 52 

 3. Lietojiet traktora vadības ierīci zaļš. 

→ Mašīna salokās. 

 4.  Apstipriniet atlocīšanu. 

 5. Lietojiet traktora vadības ierīci dzeltens. 

→ Nolaidiet mašīnas izlici transportēšanas 
fiksatorā. 

 

 
Att. 53 

5.4.10.2 Cayena 6001/Cirrus locīšana 

Atlocīšana 

 1.  Ieslēdziet speciālo atlocīšanas 
funkciju. 

 2. Nospiediet vadības ierīci dzeltens, līdz 
atskan signāls. 

→ Mašīnas darba instrumenti tiek pacelti. 

 

 

 
Att. 54 

 3. Lietojiet traktora vadības ierīci zaļš. 

→ Tiek atlocīta izlice. 

 4. Cirrus Aktiv: Papildus aktivizējiet traktora 
vadības ierīci zils. 

 

→ KG atlokās. 

 5.  Apstipriniet atlocīšanu. 

 

 

 

 
Att. 55 
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Pielocīšana 

 1.  Ieslēdziet speciālo pielocīšanas 
funkciju. 

 2. Nospiediet vadības ierīci dzeltens, līdz 
atskan signāls 

→ Mašīnas darba instrumenti tiek pacelti. 

 

 

 

 
Att. 56 

 3. Lietojiet traktora vadības ierīci zaļš. 

→ Mašīna salokās. 

 4. Cirrus Aktiv: Papildus aktivizējiet traktora 
vadības ierīci. 

→ KG salokās. 

 5. Cirrus Aktiv:. 

 

 6.  Apstipriniet atlocīšanu. 

 

 
Att. 57 

5.4.11 Daudzuma pakāpe tikai ar dalītu tvertni 

 

 

Noteiktā daudzuma samazināšana/palielināšana par vienu 
daudzuma pakāpi 1. tvertnē 

 

Noteiktā daudzuma samazināšana/palielināšana par vienu 
daudzuma pakāpi 2. tvertnē 

 
Nospiežot taustiņu, izsējamā materiāla daudzums 
katrreiz tiek palielināts/samazināts par vienu 
daudzuma pakāpi (piemēram, +10%). 

 

 
  
 

       
 Att. 58 

5.4.12 Darba apgaismojums 

 
Darba apgaismojuma ieslēgšana/izslēgšana 
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5.5 Ierīces lietošana mašīnas izmantošanas laikā 

 
 1. Ieslēdziet ierīci  AMATRON 3. 

 2. Nosakiet/izvēlieties darba uzdevumu un pārbaudiet iestatījumus 

 3.  Sāciet darba uzdevuma izpildi. 

 4. 
 
Atveriet izvēlni "Darbs". 

 5. Novietojiet mašīnu darba stāvoklī. 

 6. Nolaidiet nepieciešamo grambu aizzīmētāju. 

 7. Pārbaudiet kustības joslu skaitītāja rādījumu pirmajam 
braucienam uz lauka un vajadzības gadījumā veiciet korekcijas. 

 8. Sāciet sēju. 

 9. Apstādiniet traktoru pēc aptuveni 30 m un pārbaudiet. 
Sējas režīmā ierīces AMATRON 3 displejā ir atvērta izvēlne 
"Darbs". Šajā izvēlnē ir atrodamas visas ar sēju saistītās funkcijas. 

→ Noteiktie parametri tiek saglabāti iesāktajā darba uzdevumā. 

 

5.6 Izmantošana ar dalītu tvertni 

 

Tvertnes izsējas laikā pēc izvēles var iztukšot vienu pēc otras vai 
vienlaicīgi. Iestatījumus izvēlieties izvēlnē "Uzdevums". 

 

 

Dozēšanas iestatījumi tvertnei: 

• Vienlaicīgi: divu dažādu materiālu izkaisīšanai 1. tvertnē un 
2. tvertnē. 

  Darbojas abi dozatori. 

• Viens aiz otra: vienāda sējas materiāla izsēja 1. tvertnē un 
2. tvertnē. 

  Darbojas tikai viens dozators. Ja 2. tvertne ir tukša, tiek sākta 
dozēšana no 1. tvertnes. 

  Pareizai pārslēgšanai no 2. tvertnes uz 1. tvertni ir svarīgi šādi 
iestatījumi: 

ο Pareizs uzpildes līmeņa sensora iestatījums. Tas palaiž 
pārslēgšanos. 

ο Dozatora pārejas laika ievade (iestatījumos) 

ο Aiztures laika ievade starp tukšu 2. tvertni un 1. tvertnes 
palaišanu (iestatījumos). 

 

 

Īpašs gadījums: 

Dalīta tvertne, identisks sēklas materiāls, vienlaicīgi dozatora 
iestatījumi. 

  Darbojas abi dozatori. 

→ Nepieciešamais daudzums jāsadala abiem dozatoriem. 
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Tvertnes tiek iztukšotas viena aiz otras: 

Pēc pirmās tvertnes iztukšošanas parādās norādījums:  
Tvertne tiek nomainīta. 

→ Sākas dozēšana otrajā tvertnē. 
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5.7 Taustiņu piešķire izvēlnē "Darbs" modelim Citan 6000 

 

 Funkciju lauku apraksts: 

 1. lapa: 
 

Sk. nodaļu 

 

 
5.4.1 Kustības joslas pārslēgšana 

 
5.4.3 Grambu aizzīmētāji 

 
5.4.3 Grambu aizzīmētāji 

 
5.4.1 Kustības joslas pārslēgšana 

 Nospiests pārslēgšanas taustiņš: 
 

 

 
5.4.10 Mašīnas locīšana 

5.4.12 Darba apgaismojums 

 2. lapa:  

 

 
5.4.4 Daļēja platuma daļu slēgšana 

 
5.4.5 Elektriskā dozēšanas ierīce 

 
5.4.9 Lemešu spiediens un skrāpja 

spiediens 

 

5.4.8 Lemešu spiediena 

 3. lapa:  

 

 
  

 
5.4.11 Daudzuma pakāpe 1. tvertnei 

 

5.4.11 Daudzuma pakāpe 2. tvertnei 

   



 
  

 Izmantošana uz lauka 
 

AMABUS  BAG0122.6  10.16 55 
 

5.8 Taustiņu piešķire izvēlnē "Darbs" modelim Cayena 6001 

 

 Funkciju lauku apraksts: 

 1. lapa: 
 

Sk. nodaļu 

 

 
5.4.1 Kustības joslas pārslēgšana 

 
5.4.3 Grambu aizzīmētāji 

 
5.4.3 Grambu aizzīmētāji 

 
5.4.1 Kustības joslas pārslēgšana 

 Nospiests pārslēgšanas taustiņš: 
 

 

 
5.4.10 Mašīnas locīšana 

5.4.12 Darba apgaismojums 

 2. lapa:  

 

 
5.4.4 Daļēja platuma daļu slēgšana 

 
5.4.5 Elektriskā dozēšanas ierīce 

 
  

 

  

 3. lapa:  

 

 
  

 
5.4.11 Daudzuma pakāpe 1. tvertnei 

 

5.4.11 Daudzuma pakāpe 2. tvertnei 
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5.9 Taustiņu piešķire izvēlnē "Darbs" modelim Cirrus / Cirrus Activ 

 

 Funkciju lauku apraksts: 

 1. lapa: 
 

Sk. nodaļu 

 

 
5.4.1 Kustības joslas pārslēgšana 

 
5.4.3 Grambu aizzīmētāji 

 
5.4.3 Grambu aizzīmētāji 

 
5.4.1 Kustības joslas pārslēgšana 

 Nospiests pārslēgšanas taustiņš: 
 

 

 
5.4.10 Mašīnas locīšana 

5.4.12 Darba apgaismojums 

 2. lapa:  

 

 
5.4.4 Daļēja platuma daļu slēgšana 

 
5.4.5 Elektriskā dozēšanas ierīce 

 
5.4.6 Skrituļu bloka darba dziļums 

(Cirrus) 

 

5.4.8 Lemešu spiediena 

 3. lapa:  

 

 
  

 
5.4.11 Daudzuma pakāpe 1. tvertnei 

 

5.4.11 Daudzuma pakāpe 2. tvertnei 
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5.10 Taustiņu piešķire izvēlnē "Darbs" modelim AD-P 

 

 Funkciju lauku apraksts: 

 1. lapa: 
 

Sk. nodaļu 

 

 
5.4.1 Kustības joslas pārslēgšana 

 
5.4.3 Grambu aizzīmētāji 

 
5.4.3 Grambu aizzīmētāji 

 
5.4.1 Kustības joslas pārslēgšana 

 2. lapa:  

 

 
  

 
5.4.5 Elektriskā dozēšanas ierīce 

 
  

 

  



  
 

TwinTerminal 3  
 

58  AMABUS  BAG0122.6  10.16 
 

6 TwinTerminal 3 
 
6.1 Ražojuma apraksts 

TwinTerminal 3 atrodas tieši pie mašīnas un ir 
paredzēts 

• ērtai sēklas materiāla kalibrēšanai 

• ērtai atlikumu iztukšošanai 

TwinTerminal 3 tiek ieslēgts ar AMATRON 3. 

  

 

 

Mainīga indikācija:  

 

  

 4 izvēles taustiņi:  

 

 

Vadības pults tiek vadīta ar 4 izvēles taustiņiem. 

Funkciju lauciņi parāda izvēles taustiņu aktuālo funkciju. 

 

 
 atpakaļ uz sākuma ekrānu. 

 

 

Kļūdas vai brīdinājuma ziņojumi AMATRON 3 tiek parādīti kā teksta 
ziņojumi. TwinTerminal 3 tad parāda šādu norādījumu: 
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AMATRON 3: 

•  Izvēlnē "Rindu sējmašīnas kalibrēšana" ieslēdziet meitas 
vadības pulti. 

→ Veiciet kalibrēšanas procesu ar meitas vadības pulti 

•  Ar izvēlni Atlikumu iztukšošana ieslēdziet TwinTerminal. 

• Atlikumu iztukšošana ar TwinTerminal 

•  Pārtrauciet darbu ar meitas vadības pulti. 

→ AMATRON 3 atkal aktīvs. 

 

Indikācija AMATRON 3, ja meitas vadības pults 
ir aktīva. 

 

 

 

  

Ārējā vadība 

aktīva 

 
Atcelt ar ESC 

 

  

 

Sākuma ekrāns ar programmatūras versiju:  
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6.2 Veiciet kalibrēšanas izmēģinājumu. 

Dalīta tvertne: 

 1. ,  Dalīta tvertne: kalibrēšanai 
izvēlieties 01 tvertni vai 02 tvertni. 

 2.  Apstipriniet izvēli. 

 

 
 

 

Dalīta tvertne, identisks sēklas materiāls, vienlaicīgi dozatora 
iestatījumi. 

• Nepieciešamais daudzums jāsadala abiem dozatoriem. 

• Kalibrēšanas mēģinājums jāveic attiecīgajam nepieciešamajam 
daudzumam uz katru dozatoru. 

 

 3. Pirms kalibrēšanas pārbaudiet šādas 
ievades. 

ο 1. un 2. tvertne (ar dalītu tvertni → 
2. aizmugurē) 

ο Nepieciešamais daudzums 

ο Dozēšanas veltņa izmērs cm3 

ο Kalibrēšanas koeficients 

ο relatīvā platība, kas ir jākalibrē 

• paredzētais kustības ātrums darba 
režīmā 

 4.  Apstipriniet ievadītās vērtības. 

 

 

 5.  Sākotnējā dozēšana (turiet taustiņu) 

 6.  Apstipriniet, ka sākotnējā 
dozēšana ir pabeigta. 

→ Pēc sākotnējās dozēšanas atkal iztukšojiet 
savākšanas tvertni. 

 

 

 7.  Apstipriniet, ka vāks zem dozatora 
ir atvērts un zem tā ir palikta savākšanas 
tvertne. 
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 8.  Sāciet kalibrēšanas procesu (turiet 
taustiņu). 

 Kalibrēšanas procesu var pārtraukt un atkal 
atsākt. 

 

 

→ Kalibrēšanas laikā tiek parādīts teorētiski 
izsētais daudzums. 

 

 Tiklīdz parādās OK, kalibrēšanas 
izmēģinājumu var pabeigt agrāk: 

 Pabeigt kalibrēšanas izmēģinājumu. 

 

 
Zaļa indikācija: Kalibrēšanas process ir pabeigts, 
motors izslēdzas automātiski. 

 9. Atlaidiet taustiņu. 

 10.  Kalibrēšanas daudzumam pārejiet 
uz ievades izvēlni. 

 

 
 11. Nosveriet savākto daudzumu. 

 12. Ievadiet savāktā daudzuma vērtību. 

  

→ Savāktā daudzuma ievadei kg ir pieejamas 
decimāldaļas ar 2 zīmēm pirms un 3 zīmēm 
aiz komata. 

→ Katra decimāldaļa tiek ievadīta atsevišķi. 

12.1 ,  Izvēlieties decimāldaļu. 

 

 

  Izvēlēta decimāldaļa tiek apzīmēta ar 
butliņu. 
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12.2  Pārejiet uz skaitļu ievades 
izvēlni. 

→ Apakšsvītra parāda iespējamo skaitļu 
ievadi. 

12.3 ,  Ievadiet decimālvērtību. 

12.4  Apstipriniet decimālvērtību. 

12.5 Ievadiet pārējās decimālvērtības. 

 

 

 13.  Izejiet no ievades izvēlnes (ja 
nepieciešams, nospiediet vairākkārt) 

→ līdz parādās šāda indikācija:  

 14.  Apstipriniet savākto daudzumu. 

 

 
 

→ tiek parādīts jaunais kalibrēšanas 
koeficients. 

→ Starpība starp kalibrēšanas daudzumu un 
teorētisko daudzumu tiek parādīta %. 

15.  Izejiet no kalibrēšanas izvēlnes, tiek 
parādīta sākuma izvēlne. 

→ Kalibrēšanas process ir pabeigts. 
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6.3 Atlikumu iztukšošana 

 1. Apturiet mašīnu. 

 2. Izslēdziet ventilatoru. 

 3. Nostipriniet traktoru un mašīnu pret nejaušu 
izkustēšanos. 

 4. Atveriet inžektora vāku. 

 5. Zem tvertnes atveres nostipriniet 
uztveršanas maisu vai vannu. 

 6. ,  Dalītā tvertne: kalibrēšanai 
izvēlieties 01, 02 tvertni vai citu tvertni. 

 7.  Apstipriniet izvēli. 

 

 

 8.  Apstipriniet, ka vāks zem dozatora 
ir atvērts un zem tā ir palikta savākšanas 
tvertne. 

 

 

 9.  Iztukšošana (turiet nospiestu 
taustiņu) 

 

 

 
 

 



  
 

Daudzfunkciju rokturis (papildiespēja)  
 

64  AMABUS  BAG0122.6  10.16 
 

7 Daudzfunkciju rokturis (papildiespēja) 
 

7.1 Pievienošana 

Daudzfunkciju rokturi (Att. 59/1) piestiprina 
traktora kabīnē ērti pieejamā vietā, izmantojot 
četras skrūves. 

Lai izveidotu savienojumu, pamataprīkojuma 
kontaktspraudni ievietojiet daudzfunkciju roktura 
9 kontaktu Sub-D tipa ligzdā (Att. 59/2). 

Dauzdzfunkciju roktura kontaktspraudni (Att. 
59/3) ievietojiet vidējā ierīces AMATRON 3  
Sub-D tipa ligzdā. 

 

 
Att. 59 

7.2 Darbības princips 

Daudzfunkciju roktura darbību nosaka tikai 
ierīces AMATRON 3  izvēlnē "Darbs". Šis 
rokturis nodrošina iespēju lietot ierīci 
AMATRON 3 uz lauka, neizmantojot 
displeju. 

Ierīces AMATRON 3 vadīšanai 
daudzfunkciju rokturī (Att. 60) ir uzstādīti 8 
taustiņi (1–8). Turklāt, izmantojot slēdzi (Att. 
61/2) taustiņu piešķiri var mainīt trīs veidos.  

Parasti slēdzis atrodas  

•  vidējā stāvoklī (Att. 60/A)  
 un to nevar pārvietot  

•  ne uz augšu (Att. 60/B) oder  

•  ne uz leju (Att. 60/C).  

Slēdža stāvokli norāda gaismas diožu indikators 
(Att. 60/1). 

•  Gaismas diožu indikators deg  
  dzeltenā krāsā 

•  Gaismas diožu indikators deg  
  sarkanā krāsā 

•  Gaismas diožu indikators deg  
  zaļā krāsā 

 

 
Att. 60 

 

Att. 61 
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7.3 Taustiņu piešķire 

Citan / Cayena  Cirrus / Cirrus Activ / AD-P 
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8 Darbības traucējums 
 

8.1 Brīdinājums 

Maznozīmīgs brīdinājums: 

Kļūdas ziņojums (Att. 62) tiek parādīts displeja 
apakšējā daļā un trīs reizes atskan signāls.  

→ Novērsiet kļūdu, kad tas kļūst iespējams. 

Piemērs: 

• Pārāk zems uzpildes līmenis. 

→ Novēršana: uzpildiet tvertni ar sēklas 
materiālu. 

 

 
Att. 62 

 

Nozīmīgs brīdinājums: 

Brīdinājuma ziņojums (Att. 63) tiek parādīts 
displeja vidējā daļā un atskan signāls.  

 1. Nolasiet displejā brīdinājuma ziņojumu. 

 

 2.  Kvitējiet brīdinājuma ziņojumu. 

 

 
Att. 63 
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8.2 Ceļa posma mērierīces atteice 

 Ceļa posma sensora (impulsi/100m) bojājumu gadījumā var turpināt 
darbu, ievadot imitētu kustības ātrumu. 

Lai novērstu nepareizu izsēju, bojātais sensors ir jānomaina. 

Ja jaunu mērierīci nevar uzstādīt tūlīt, darbu var turpināt šādā veidā: 

• . 

 

 

Ja ceļa posma sensors ir bojāts, braucošai mašīnai darba stāvoklī 
darba izvēlnē nav redzamas izsējas rindas. 

 

 1. Atvienojiet bojātās ceļa posma mērierīces 
signāla kabeli no darba datora 

 2.  Nospiediet galvenajā izvēlnē šo 
taustiņu. 

 3.  Ievadiet imitēta kustības ātruma 
vērtību. 

 

 
Att. 64  

• Darba gaitā ievērojiet ievadīto 
imitēto kustības ātrumu. 

 

  

8.3 Traucējumu tabula 

Ziņojums ar kļūdas koda indikāciju:  

 
  Att. 65 
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Numur
s  Ziņojums Veids Iemesls Novēršana 

F4001 

VPS: motora 1 
atteice 

Sign. Vienas puses slēgšanas motoru 
nevar vadīt 

Pārbaudiet, vai sistēmā nav blokāžu, 
un novērsiet tās. Motoru vadiet ar 
diagnostikas izvēlni vai nomainiet 
motoru 

F4002 

VPS: motora 2 
atteice 

Sign. Vienas puses slēgšanas motoru 
nevar vadīt 

Pārbaudiet, vai sistēmā nav blokāžu, 
un novērsiet tās. Motoru vadiet ar 
diagnostikas izvēlni vai nomainiet 
motoru 

F4003 

VPS: sensora 1 
atteice 

Sign. Bojāts vai nepareizi iestatīts 
sensors pie elektriskās vienas 
puses slēgšanas 
vai pārrauti vadi 

Pārbaudiet sensoru diagnostikas 
izvēlnē, vadot ar vienas puses 
slēgšanu, nepieciešamības gadījumā 
noregulējiet no jauna vai nomainiet 

F4004 

VPS: sensora 2 
atteice 

Sign. Bojāts vai nepareizi iestatīts 
sensors pie elektriskās vienas 
puses slēgšanas 
vai pārrauti vadi 

Pārbaudiet sensoru diagnostikas 
izvēlnē, vadot ar vienas puses 
slēgšanu, nepieciešamības gadījumā 
noregulējiet no jauna vai nomainiet 

F4005 

VPS: 
spied.sensora 1 
atteice 

Sign. Bojāts spiediena sensors vai 
pārrauti vadi 

Pārbaudiet diagnostikas izvēlnē 
spiediena sensora spriegumu. Vērtībai 
jābūt lielākai par 0,5V. Pārbaudiet 
vadus un nepieciešamības gadījumā 
nomainiet spiediena sensoru 

F4006 

VPS: 
spied.sensora 2 
atteice 

Sign. Bojāts spiediena sensors vai 
pārrauti vadi 

Pārbaudiet diagnostikas izvēlnē 
spiediena sensora spriegumu. Vērtībai 
jābūt lielākai par 0,5V. Pārbaudiet 
vadus un nepieciešamības gadījumā 
nomainiet spiediena sensoru 

F4007 
parak liels 
atrums 

Ziņojum
s 

Braukšanas ātrums ir pārāk 
liels 

brauciet lēnāk 
nepareizs ātruma aprēķins (pārbaudiet 
impulsus uz 100 m) 

F4008 
Uzp. līm. pārāk 
zems 

Ziņojum
s 

Zems uzpildes līmenis vai 
bojāts sensors vai pārrauti vadi 

Pārbaudiet uzpildes līmeni, pārbaudiet 
sensoru diagnostikas izvēlnē, 
pārbaudiet kabeļu kopni 

F4009 

Dozatora 
apgriezienu 
skaits ir par 
zemu, brauciet 
ātrāk 

Sign. Dozators nevar griezties lēnāk brauciet ātrāk 
kalibrējiet atkārtoti 
pielāgojiet izsējas daudzumu 

F4010 

Dozatora 
apgriezienu 
skaits ir par lielu, 
brauciet lēnāk 

Sign. Dozators nevar griezties ātrāk brauciet lēnāk 
kalibrējiet atkārtoti 
pielāgojiet izsējas daudzumu 

F4011 Stop taustiņš vēl 
aktīvs 

Ziņojum
s 

Ir izvēlēts stop taustiņš Deaktivizējiet stop taustiņu 

F4012 

Nospiests 
taustiņš 
"Dozatora 
apturēšana" 

Ziņojum
s 

Ir izvēlēta dozatora apturēšana Deaktivizējiet dozatora apturēšanu 

F4013 Nolūzuši vāki Ziņojum
s 

Salocīšana ir ilgusi ilgāk par 3 
minūtēm 

Salocīšanu sāciet atkārtoti 

F4014 
Tvertnes x 
uzpildes līmenis 
par zemu 

Ziņojum
s 

Zems uzpildes līmenis vai 
bojāts sensors vai pārrauti vadi 

Pārbaudiet uzpildes līmeni, pārbaudiet 
sensoru diagnostikas izvēlnē, 
pārbaudiet kabeļu kopni 

F4015 

Nav sasniegts 
minimālais 
ventilatora 
apgriezienu 
skaits. Dozators 
apstājas! 

Sign. Apgriezienu skaits zem 200 
apgr./min, bojāts sensors, vadu 
pārrāvums 

Pārbaudiet apgriezienu skaitu, 
pārbaudiet sensoru diagnostikas 
izvēlnē, pārbaudiet kabeļu kopni 
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F4016 

VPS: nav sakaru 
ar darba datoru 

Sign. Nepareiza konfigurācija, vadu 
pārrāvums starp bāzes un VSP 
datoru, bojāts VPS dators 

Pārbaudiet konfigurāciju, pārbaudiet 
kabeļu kopni, nomainiet VPS datoru 

F4017 

Tvertne: nav 
sasniegts 
minimālais 
spiediens 

Ziņojum
s 

Nav sasniegts noteiktais 
minimālais spiediens 

Palieliniet sadalītāja ventilatora 
apgriezienu skaitu, 
nepieciešamības gadījumā samaziniet 
min. vērtību, 
izsauciet diagnostikas izvēlni (piem., 
bojāts sensors) 

F4018 

Tvertne: 
pārsniegts 
maksimālais 
spiediens 

Ziņojum
s 

Pārsniegts noteiktais 
maksimālais spiediens 

Samaziniet sadalītāja ventilatora 
apgriezienu skaitu, nepieciešamības 
gadījumā palieliniet maksimālo 
spiedienu, izsauciet diagnostikas 
izvēlni (piem., bojāts sensors) 

F4019 
Nav impulsu 
ik pēc 100 m 

Sign. Impulsu skaits ik pēc 100 m 
mašīnas iestatījumos atrodas 
uz nulles 

Iegūstiet impulsus ik pēc 100 m 
ievadot vai braucot 

F4020 
Nav impulsu 
ik pēc 100 m 

Sign. Impulsu skaits ik pēc 100 m 
mašīnas iestatījumos atrodas 
uz nulles 

Iegūstiet impulsus ik pēc 100 m 
ievadot vai braucot 

F4021 

Iestatījums 
būtiski novirzās 
no kalibrētās 
vērtības 

Sign. Novirze starp nepieciešamo 
mēslojuma daudzumu 
kalibrēšanas izvēlnē un darba 
uzdevuma izvēlnē 

Kalibrēšanas izvēlnes izsaukšana, lai 
noteiktu jaunu kalibrēšanas 
koeficientu, vai ignorējiet kļūdas 
ziņojumu, apstiprinot ar ievades 
taustiņu (uzmanību, iespējams 
nepareizs izsējas daudzums!) 

F4022 

Nav ievadīts 
ventilatora 
nominālais 
apgriezienu 
skaits 

Ziņojum
s 

Mašīnas iestatījumos nav 
noteikts ventilatora nominālais 
apgriezienu skaits 

Mašīnas iestatījumos iestatiet 
ventilatora nominālo apgriezienu 
skaitu vai pārņemiet aktuālo 
apgriezienu skaitu 

F4023 
Pārvadmehānis
ma motors 
nereaģē 

Sign. Nav pieslēgts vai ir bojāts Vario 
pārvadmehānisma motors 

Izsauciet diagnostikas izvēlni, vadiet 
motoru un pārbaudiet apgriezienu 
impulsus 

F4024 Sējas vārpsta 
negriežas 

Sign. Mehānisks bojājums vai bojāts 
sensors vai pārrauti vadi 

Pārbaudiet mehānisko piedziņas stieni 
vai izsauciet diagnostikas izvēlni 

F4025 
Starppiedziņa 
kreisajā pusē 
negriežas 

Sign. Mehānisks bojājums vai bojāts 
sensors vai pārrauti vadi 

Pārbaudiet mehānisko piedziņas stieni 
vai izsauciet diagnostikas izvēlni 

F4026 
Starppiedziņa 
labajā pusē 
negriežas 

Sign. Mehānisks bojājums vai bojāts 
sensors vai pārrauti vadi 

Pārbaudiet mehānisko piedziņas stieni 
vai izsauciet diagnostikas izvēlni 

F4027 Starppiedziņa 
negriežas 

Sign. Mehānisks bojājums vai bojāts 
sensors vai pārrauti vadi 

Pārbaudiet mehānisko piedziņas stieni 
vai izsauciet diagnostikas izvēlni 

F4028 

Kustības joslas 
pārslēgšanas 
mehānisms 
kreisajā pusē 
nereaģē 

Sign. Mehānisks bojājums vai bojāts 
sensors vai pārrauti vadi 

Pārbaudiet kustības joslu cirpes 
mehāniku vai izsauciet diagnostikas 
izvēlni 

F4029 

Kustības joslas 
pārslēgšanas 
mehānisms 
labajā pusē 
nereaģē 

Sign. Mehānisks bojājums vai bojāts 
sensors vai pārrauti vadi 

Pārbaudiet kustības joslu cirpes 
mehāniku vai izsauciet diagnostikas 
izvēlni 

F4030 

Kustības joslas 
pārslēgšanas 
mehānisms 
nereaģē 

Sign. Mehānisks bojājums vai bojāts 
sensors vai pārrauti vadi 

Pārbaudiet kustības joslu cirpes 
mehāniku vai izsauciet diagnostikas 
izvēlni 

F4031 
Ir ieslēgta 
kreisās puses 
kustības josla 

Sign. Mehānisks bojājums kustības 
joslu motorā vai vadu 
pārrāvums 

Pārbaudiet kustības joslu cirpes 
mehāniku vai izsauciet diagnostikas 
izvēlni 
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F4032 
Ir ieslēgta labās 
puses kustības 
josla 

Sign. Mehānisks bojājums kustības 
joslu motorā vai vadu 
pārrāvums 

Pārbaudiet kustības joslu cirpes 
mehāniku vai izsauciet diagnostikas 
izvēlni 

F4033 
Ir ieslēgta 
kustības josla 

Sign. Mehānisks bojājums kustības 
joslu motorā vai vadu 
pārrāvums 

Pārbaudiet kustības joslu cirpes 
mehāniku vai izsauciet diagnostikas 
izvēlni 

F4034 

Rotoru 
kultivators 
kreisajā pusē 
negriežas 

Sign. Mehānisks bojājums vai bojāts 
sensors vai pārrauti vadi 

Pārbaudiet kustības joslu cirpes 
mehāniku vai izsauciet diagnostikas 
izvēlni 

F4035 

Rotoru 
kultivators 
Labajā pusē 
negriežas 

Sign. Mehānisks bojājums vai bojāts 
sensors vai pārrauti vadi 

Pārbaudiet kustības joslu cirpes 
mehāniku vai izsauciet diagnostikas 
izvēlni 

F4036 

2. mašīnas 
datora atteice 

Sign. Nepareiza konfigurācija, vadu 
pārrāvums starp bāzes un 
hidraulikas datoru, bojāts 
hidraulikas dators 

Pārbaudiet konfigurāciju, pārbaudiet 
kabeļu kopni, nomainiet hidraulikas 
datoru 

F4037 

Nav ievadīts 
brīdinājuma 
signāla ilgums 
sējas vārpstai 

Sign. Vērtība nav iestatīta 
iestatījumos 

Iestatījumos iestatiet vertību 

F4038 

Nav ievadīts 
brīdinājuma 
signāla ilgums 
kustības joslai 

Sign. Vērtība nav iestatīta 
iestatījumos 

Iestatījumos iestatiet vertību 

F4039 

Nav ievadīts 
brīdinājuma 
signāla ilgums 
starppiedziņas 
dīkstāvei 

Sign. Vērtība nav iestatīta 
iestatījumos 

Iestatījumos iestatiet vertību 

F4040 
Nav ievadītas 
ventilatora 
signāla robežas 

Sign. Vērtība nav iestatīta 
iestatījumos 

Iestatījumos iestatiet vertību 

F4041 

Ventilatora 
apgriezienu 
skaitu nevar 
ievērot 

Ziņojum
s 

Ventilators darbojas ārpus 
iestatītā pielaides diapazona 

Izmainiet pielaides diapazonu, 
pārbaudiet sensoru, pārbaudiet 
hidrauliku 

F4042 
1. pilnais 
dozators 
nereaģē 

Sign. Mehānisks bojājums dozēšanas 
motorā vai vadu pārrāvums 

Izsauciet diagnostikas izvēlni, vadiet 
motoru un pārbaudiet apgriezienu 
impulsus 

F4043 
2. pilnais 
dozators 
nereaģē 

Sign. Mehānisks bojājums dozēšanas 
motorā vai vadu pārrāvums 

Izsauciet diagnostikas izvēlni, vadiet 
motoru un pārbaudiet apgriezienu 
impulsus 

F4044 
Vai vēlaties 
izdzēst šo 
uzdevumu? 

Ziņojum
s 

Dzēšanai ir izvēlēts darba 
uzdevums 

Nospiediet ESC taustiņu 

F4045 

Uzmanību! Jūs 
izmaināt 
mašīnas 
pamatiestatījumu  

Sign. Iestatījumu taustiņa izsaukšana 
galvenajā izvēlnē 

Ar ESC tālāk iestatījumos, ar ievades 
taustiņu atpakaļ uz galveno izvēlni 

F4046 
UZMANĪBU! 
Dozatora vāks 
atvērts! 

Sign. atvērts dozatora vāks, bojāts 
sensors, pārrauti vadi 

Aizveriet dozatora vāku, nomainiet 
sensoru, pārbaudiet kabeļu kopni (tikai 
vecajiem dozatoriem no VA) 

F4047 
Kalibrēšana 
brauciena laikā 
nav iespējama 

Sign. Mašīna brauc Kalibrēšanas laikā apstādiniet mašīnu 

F4048 Trūkst 1000 
graudu svars 

Sign. Trūkst 1000 graudu svars Ievadiet 1000 graudu svaru 

F4049 
Kalibrēta tvertne 
x 

Ziņojum
s 

Ar dalītu tvertni pēc 
kalibrēšanas tiek norādīts uz 
otro tvertni 

Kalibrējiet vai deaktivizējiet citu tvertni 
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F4050 

Dozesanas 
sistema nav 
aizverta 

Sign. Ir pieejams kalibrēšanas vāka 
sensors un mašīna atrodas 
darba izvēlnē ar atvērtu 
kalibrēšanas vāku 

Aizveriet kalibrēšanas vāku 

F4051 

Doz. sistema 
aizverta, 
kalibresana nav 
iespejama 

Sign. Ir pieejams kalibrēšanas vāka 
sensors un mašīna ir jākalibrē 
ar aizvērtu kalibrēšanas vāku 

Atveriet kalibrēšanas vāku 

F4052 

Mašīna un 
ventilators 
apstājas 

Sign. Darba datorā ir ātrums un 
ventilatora apgriezienu skaits. 
Lai turpinātu braukt, ir jāaptur 
mašīna un jāizslēdz ventilators 

Apstādiniet mašīnu un apturiet 
ventilatoru 

F4053 
Doz. väks atverts 
un tvertne 
uzstädita? 

Sign. Lietotājs atrodas notiekošā 
kalibrēšanas procesā 

Pārtrauciet kalibrēšanas procesu vai 
apstipriniet jautājumu 

F4054 
Priekstelpa 
aizverta? 

Sign. Lietotājs atrodas notiekošā 
kalibrēšanas procesā 

Pārtrauciet kalibrēšanas procesu vai 
apstipriniet jautājumu 

F4055 
Nav ievadīts 
darba zonas 
platums 

Sign. Iestatījumos nav noteikts darba 
platums 

Darba platuma iestatīšana 

F4056 Šī vērtība ir 
nepareiza 

Sign. Šis norādījums pašlaik vairs 
netiek izmantots 

- 

F4057 
Nav ievadīts 
kustības joslu 
cikls 

Sign. Mašīnas iestatījumos nav 
noteikts kustības joslu cikls 

Iestatiet ciklu 

F4058 
Nav ievadīts 
signāla atlikums 

Sign. Šis norādījums pašlaik vairs 
netiek izmantots 

- 

F4059 
Bojāts rotoru 
kultivatora 
dziļuma sensors  

Sign. Šis norādījums pašlaik vairs 
netiek izmantots 

- 

F4060 
Kreisās puses 
platuma daļa 
nereaģē 

Sign. Kreisās puses elektriskais 
pilnais dozators nereaģē 

Pārbaudiet dozatora sistēmu, izsauciet 
kabeļu kopni vai diagnostikas izvēlni 
un vadiet motoru 

F4061 
Labās puses 
platuma daļa 
nereaģē 

Sign. Labās puses elektriskais pilnais 
dozators nereaģē 

Pārbaudiet dozatora sistēmu, izsauciet 
kabeļu kopni vai diagnostikas izvēlni 
un vadiet motoru 

F4062 

Novietojiet 
marķierus 
stāvēšanas 
pozīcijā 

Ziņojum
s 

Lietotājs mēģina ar salocīšanas 
izvēlni salocīt mašīnu 

Darbiniet vadības ierīci, līdz marķieri 
atrodas stāvēšanas pozīcijā 

F4063 

Nevar ievērot 
not.vērtību 

Sign. Dozatora sistēma ir sasniegusi 
jaudas robežu 

Palieliniet/samaziniet ātrumu un/vai 
pielāgojiet nepieciešamo daudzumu. 
Nepareizs ātruma aprēķins 
(pārbaudiet impulsus uz 100 m) 

F4065 
Iztuksosana 
brauciena laikä 
nav iespejama 

Ziņojum
s 

Ir sākta atlikumu iztukšošana, 
kaut arī vēl ir ātrums 

Apturiet mašīnu 

F4066 

Nobrauciet 
precīzi 100m, 
pēc tam apturiet 
un apstipriniet ar 
ievades taustiņu 

Ziņojum
s 

Lietotājs kalibrē impulsus uz 
100m 

- 

F4067 

Mašīna 
pagriezta? 
Nodalījumi 
piepildīti? 

Ziņojum
s 

Lietotājs atrodas notiekošā 
kalibrēšanas procesā 

Pārtrauciet kalibrēšanas procesu vai 
apstipriniet jautājumu 

F4068 
Kalibrēšanas 
vanniņa 
iztukšota? 

Ziņojum
s 

Lietotājs atrodas notiekošā 
kalibrēšanas procesā 

Pārtrauciet kalibrēšanas procesu vai 
apstipriniet jautājumu 
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F4069 

Notiek 
kalibrēšanas 
process, 
pārtrauciet ar 
ESC vai 
pabeidziet ar 
ievades taustiņu. 

Ziņojum
s 

Lietotājs atrodas notiekošā 
kalibrēšanas procesā 

Pārtrauciet kalibrēšanas procesu vai 
apstipriniet jautājumu 

F4070 

Vai tiešām 
vēlaties visus 
datus atiestatīt 
uz rūpnīcas 
iestatījumiem? 

Ziņojum
s 

Lietotājs ir izvēlējies darba 
datora atiestati 

- 

F4071 

Kļūdaina 
kontrolsumma 

Norāde Darba datora iekšējās atmiņas 
pārbaudē ir radusies kļūda 

Pārbaudiet mašīnas iestatījumus 
iestatīšanā un ar aizdedzi izslēdziet 
sistēmu. Ja kļūda nepāriet, sazinieties 
ar tirgotāju 

F4072 
Signāla atlikums 
nav sasniegts 

Sign. Šis norādījums pašlaik vairs 
netiek izmantots 

- 

F4073 
Lūdzu, 
nospiediet „Shift“ 
un „Šķirstīt“ 

Sign. Amatron 3 - lietotājs mēģina 
izsaukt vadības pults 
iestatījumus 

- 

F4078 

Nav sasniegts 
elektroapgādes 
spriegums 

Ziņojum
s 

Darba datorā ir noteikts 
zemspriegums 12 V elektronikai 
vai 12 V slodze 

Pārbaudiet pamataprīkojuma 
pieslēgumu pie akumulatora, 
iespējams ir vadu 
pārrāvums/saspiešana, ar 
diagnostikas izvēlni pārbaudiet 
spriegumus 

F4079 
Ārējā vadība 
aktīva 

Norāde Vadība tiek pārslēgta uz meitas 
vadības pulti 

Ar Esc taustiņu atkal pārslēdziet uz 
traktora vadības pulti vai veiciet vadību 
meitas vadības pultī 



 
  

 Darbības traucējums 
 

AMABUS  BAG0122.6  10.16 73 
 



  
 

Darbības traucējums  
 

74  AMABUS  BAG0122.6  10.16 
 



 

 

 

 

 

 
 

 H. DREYER GmbH & Co. KG 
 Postfach 51 

D-49202 Hasbergen-Gaste  
Germany 

Tel.: + 49 (0) 5405 501-0 
e-mail: amazone@amazone.de 
http:// www.amazone.de 

 

    

 

  Filiāles: D-27794 Hude • D-04249 Leipzig • F-57602 Forbach 
Rūpnīcas filiāles Lielbritānijā un Francijā 

 

Rūpnīcas minerālmēslojuma izkliedētāju, miglotāju, sējmašīnu, augsnes apstrādes mašīnu ražošanai 
un komunālās saimniecības tehnika 
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