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Pirms lietošanas sākšanas
izlasiet lietošanas instrukciju un
turpmāk ievērojiet tajā sniegtos
norādījumus!
Saglabājiet to, lai varētu
turpmāk izmantot!

Nedrīkst domāt,
ka ir lieki vai neērti lasīt un ievērot lietošanas
instrukciju; nepietiek tikai dzirdēt no citiem un
redzēt, ka mašīna ir laba, un tikai tādēļ to
nopirkt un ticēt, ka viss notiks pats no sevis. Šāds
lietotājs kaitēs ne tikai sev, bet arī kļūdīsies, par
iespējamās neveiksmes iemeslu uzskatot mašīnu,
nevis sevi. Lai rastos pārliecība par labiem
panākumiem, jāiedziļinās lietas būtībā, proti,
jāizglītojas par katras mašīnas detaļas uzdevumu
un jāvingrinās ar to rīkoties. Tikai tad īpašnieks
būs apmierināts gan ar mašīnu, gan sevi. Tieši
šāds ir šīs lietošanas instrukcijas galvenais
mērķis.

Leipciga-Plagvica 1872.
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Identifikācijas dati

Vispārīga informācija par lietošanas instrukciju
Dokumenta numurs:

MG4691

Sagatavošanas datums:

11.14

 Autortiesības pieder uzņēmumam AMAZONEN-WERKE H. DREYER
GmbH & Co. KG, 2016
Saglabātas visas tiesības.
Šā materiāla vai tā fragmentu pārpublicēšana ir atļauta tikai ar
uzņēmuma "AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG"
atļauju.
Ievads
Godātais 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 parādīto uzticību.
Pēc mašīnas saņemšanas, lūdzu, pārbaudiet, vai transportēšanas
laikā tai nav nodarīti bojājumi un vai komplektācijā netrūkst kādas
detaļas! Saskaņā ar pavadzīmi pārbaudiet piegādātās mašīnas
komplektāciju, ieskaitot pasūtīto speciālo aprīkojumu. Tikai
nekavējoties iesniegta reklamācija nodrošina zaudējumu
kompensāciju!
Pirms mašīnas lietošanas sākšanas izlasiet un turpmāk ievērojiet šo
lietošanas instrukciju, jo īpaši drošības norādījumus. Rūpīgi izlasot
instrukciju, varēsit pilnībā izmantot jauniegādātās mašīnas
priekšrocības.
Lūdzu, nodrošiniet, lai pirms mašīnas lietošanas visi mašīnas
operatori izlasītu šo lietošanas instrukciju.
Rodoties neskaidrībām vai problēmām, lūdzu, pārlasiet lietošanas
instrukciju vai sazinieties ar vietējo servisa partneri.
Regulāra apkope un savlaicīga nodilušo vai bojāto daļu nomaiņa
paildzina mašīnas kalpošanas laiku.
Lietotāja vērtējums
Godātais lasītāj!
Mūsu lietošanas instrukcijas tiek regulāri atjauninātas. Iesniedzot
priekšlikumus uzlabojumiem, Jūs palīdzēsit sagatavot lietotājam
arvien labāk piemērotu lietošanas instrukciju.
AMAZONEN-WERKE
H. DREYER GmbH & Co. KG
Postfach 51
D-49202 Hasbergen
Tālr.:

+ 49 (0) 5405 50 1-0

E-pasts: amazone@amazone.de
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Norādījumi lietotājam
Nodaļā "Norādījumi lietotājam" apkopota informācija par lietošanas
instrukcijas izmantošanu.

1.1

Dokumenta mērķis
Šī lietošanas instrukcija

1.2

•

ietver aprakstu par mašīnas lietošanu un apkopi;

•

ietver būtiskus norādījumus drošai un efektīvai mašīnas
izmantošanai;

•

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

•

jāsaglabā turpmākai izmantošanai.

Lietošanas instrukcijā izmantotie virziena un vietas apzīmējumi
Visi norādījumi par virzienu šajā lietošanas instrukcijā vienmēr ir
sniegti braukšanas virzienā.

1.3

Izmantotais attēlojums

Norādījumi par rīcību un tās iznākumu
Norādījumi operatoram par veicamajām darbībām ir attēloti numurētā
secībā. Ievērojiet norādīto darbību secību. Katras darbības iznākums
attiecīgos gadījumos ir 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
norāda attēla numuru, bet otrais – pozīciju attēlā.
Piemērs (3. att./6. poz.)
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•

3. attēls

•

6. pozīcija
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Vispārīgi drošības norādījumi

Lietošanas instrukcijā sniegto norādījumu ievērošana
Būtisko drošības norādījumu un noteikumu zināšana ir
priekšnosacījums drošai mašīnas lietošanai un darbībai bez
traucējumiem.
Ekspluatācijas instrukcijai
•

vienmēr jāatrodas mašīnas lietošanas vietā,

•

jebkurā brīdī jābūt pieejamai operatoru un apkopes personāla
vajadzībām!

Regulāri pārbaudiet visas esošās drošības ierīces!

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
Nozīmē tiešu apdraudējumu ar augstu riska pakāpi, kura
nenovēršanas rezultātā iestājas nāve vai tiek gūtas ļoti smagas
traumas (ķermeņa daļu zaudējums vai ilgstošs kaitējums
veselībai).
Neievērojot šos norādījumus, pastāv nāvējošs apdraudējums vai
risks gūt ļoti smagas traumas.
BRĪDINĀJUMS
Nozīmē iespējamu apdraudējumu ar vidēju riska pakāpi, kura
nenovēršanas rezultātā var iestāties nāve vai tikt gūtas (ļoti
smagas) traumas.
Neievērojot šos norādījumus, noteiktos apstākļos pastāv
nāvējošs apdraudējums vai risks gūt ļoti smagas traumas.
UZMANĪBU!
Nozīmē apdraudējumu ar nelielu riska pakāpi, kura
nenovēršanas rezultātā var tikt gūtas vieglas vai vidēji smagas
traumas vai nodarīti mantiskie zaudējumi.
SVARĪGI
Nozīmē pienākumu rīkoties īpašā veidā vai veikt kādu darbību
mašīnas lietošanai profesionālā līmenī.
Neievērojot šos norādījumus, mašīnai var rasties traucējumi vai
tikt nodarīts kaitējums apkārtnei.
NORĀDĪJUMS
Nozīmē lietošanas padomus un īpaši noderīgu informāciju.
Šie norādījumi palīdz optimāli izmantot visas mašīnas funkcijas.
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Mašīnas apraksts
Ar AMABUS programmatūru un AMATRON 3 vadības termināli
iespējams ērti vadīt, apkalpot un kontrolēt AMAZONE mašīnas.

Galvenā izvēlne (1. att.)
Galvenā izvēlne sastāv no vairākām
apakšizvēlnēm, kurās pirms darba sākšanas
•

jāievada dati,

•

jāaprēķina vai jāveic iestatījumi.

1. att.
Darba izvēlne (2. att.)
•

Darba laikā darba izvēlnē ir redzami visi
nepieciešamie dati.

•

Izmantojot darba izvēlni, mašīnu var vadīt
lietošanas laikā.

2. att.
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3.1

AMATRON 3 ievades
Šajā lietošanas instrukcijā ir parādīti
funkciju lauciņi ar attiecīgās funkcijas
aprakstu. Tas nozīmē, ka jānospiež
funkcijas lauciņam atbilstīgais taustiņš.

Piemērs: funkcijas lauciņš

:

Apraksts lietošanas instrukcijā:
Veiciet funkciju A.
Operatora rīcība:
Jānospiež funkciju lauciņam pakārtotais taustiņš
(3. att./1), lai veiktu funkciju A.

3.2

3. att.

Programmatūras izlaides datums

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

MHX versija:

AMABUS EDX BAG0118.4 03.16
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Programmatūras hierarhija

3.3

Darba izvēlne





Galvenā
izvēlne

Servisa izvēlne

Atlikumu
iztukšošanas izvēlne

Optosensora kontrole

Darba uzdevuma izvēlne

Kalibrēšanas izvēlne

Ievade:

Indikācija:

Ievade:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Darba uzdevuma
numurs
• Nosaukums
• Piezīme
• Sēklas materiāla
nepieciešamais
daudzums
• Mēslojuma
nepieciešamais
daudzums
• Apstrādātā platība
• Darba stundas
• Vidējais lielums ha/h

• Nepieciešamais daudzums
• Pārvadmehānisma iestatīšana
• Kalibrēšanas sākšana

Nosaukums
Piezīme
n/rinda
Graudi/ha
Uzdevuma sākšana
Uzdevuma dzēšana
Kustības joslu
Dienas datu dzēšana
Mēslojuma
nepieciešamā vērtība
• Mēslojuma dienas
datu dzēšana

Iestatīšanas izvēlne

Mašīnas parametru izvēlne

Ievade:

Ievade:

•
•
•
•

• Impulsi uz 100 m
• Urbumu skaits rindā katram
trumulim
• Minimālais gaisa spiediens
• Maksimālais gaisa spiediens
• Sēklas materiāla daudzuma
pakāpe
• Mēslojuma daudzuma pakāpe
• Ventilatora nominālais apgriezienu
skaits
• AS sensora signāls
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Ievades diagnostika
Izvades diagnostika
Imitēta kustības ātruma ievade
Pamatparametru izvēle:
- Mašīnas tips
- Rindu atslēgšana
- Sēšanas lemeša spiediena sensors
- Mēslojuma lemeša spiediens
- Tīrītāji
- Mēslojuma tvertne
- Uzpildes līmeņa sensors
- Darba stāvokļa sensors
- Mēslojuma dozēšanas sistēmas konfigurēšana
- Sēšanas agregātu skaits
- Rindu attālums
- Gaismas barjeras
- Eļļas līmeņa kontrole
- Dozēšanas regulēšanas koeficients
- Mēslojuma ventilatora kontrole
-

Mikrogranulas

-

Sadalītāja spiediena kontrole
AMABUS EDX BAG0118.4 03.16
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Lietošanas sākšana

4.1

Galvenā izvēlne
Darba uzdevuma izvēlne: jauna
uzdevuma datu ievade. Pirms sējas
sāciet darba uzdevuma izpildi (skat.
lappusē Nr. 12).
Mēslojuma kalibrēšanas izmēģinājuma
veikšanas izvēlne (skat. 12. lpp.).
Atlikumu iztukšošanas izvēlne

Optosensora kontroles izvēlne
(skat. 22. lpp.)
4. att.
Izvēlne "Mašīnas parametru izvēle":
specifisku mašīnas iestatījumu vai
atsevišķu datu ievade (sk. lappusē Nr.
23).
Iestatīšanas izvēlne: datu ievade un
nolasīšana, lai veiktu apkopi vai ja ir
radies darbības traucējums, un
pamatparametru ievade
(skat. 26. lpp.).

AMABUS EDX BAG0118.4 03.16
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4.2

Darba uzdevuma izpilde

Galvenajā izvēlnē izvēlieties Darba uzdevumu!
Izmantojot TaskControllers uzdevuma
pārvaldīšanai, tas tiek parādīts kā ārējais
uzdevums

Fig. 5
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.
Jau saglabāto darba uzdevumu datus
var nolasīt un atsākt to pildīšanu.

Pāreja uz iepriekšējo darba uzdevuma

•
lapu.

Pāreja uz nākamo darba uzdevuma

•
lapu.
•

Darba uzdevuma dzēšana; tiek dzēsti
visi šā uzdevuma dati.

•

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

•

Sēklas materiāla pārskata nolasīšana.

•

Mēslojuma pārskata nolasīšana.

•

12

6. att.

Kustības joslu pārslēgšanas
mehānisma pārskata nolasīšana.
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Nospiests pārslēgšanas taustiņš

•

:

Uzsāktā darba uzdevuma sēklas
materiāla, mēslojuma vai kustības joslu
datu kopēšana jaunā pārskatā.

7. att.

Izvēlne "Darba uzdevums" ir sadalīta 3
apakšizvēlnēs:
(1) Sēklas materiāla pārskats
(2) Mēslojuma pārskats
(3) Kustības joslu pārslēgšanas mehānisma
pārskats
Darba uzdevuma nosaukumu un piezīmi var
ievadīt jebkurā pārskatā.
•

Nosaukuma ievade

•

Piezīmes ievade

8. att.

(1) Sēklas materiāla pārskats:

•

Sēklas materiāla nepieciešamā
daudzuma graudu skaitā uz hektāru ievade

•

Graudu atstatuma ievade.

•

Graudu skaita rindā indikācija.
9. att.

ο

•

dzēšana.

Graudu rindā dzēšana.

Sēklas materiāla ceļa datu

AMABUS EDX BAG0118.4 03.16
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(2) Mēslojuma pārskats:
ο

Mēslojuma nepieciešamā daudzuma
kg uz ha ievade.
Arī manuālajos izkaisāmā daudzuma
iestatījumos var ievadīt vēlamo
nepieciešamo daudzumu.
Lai veiktu pareizu mēslojuma datu
aprēķinu, nepieciešamajam
daudzumam ir jāsaskan ar
pārvadmehānismā noregulēto
daudzumu.

•

Ievadiet kalibrēšanas koeficientu:

•

Ievadiet paredzēto ātrumu.

•

Mēslojuma ceļa datu dzēšana.

10. att.

(3) Kustības joslu pārskats

•

Ievadiet mašīnas darba platumu.

→

Ja kustības joslas nav jāizveido, šeit
ievadiet 0.

•

Mašīnas sliežu platumu izvēlieties
atbilstoši izvēles ekrānam.
11. att.

•

•
→

Ievadiet mašīnas riepu platumu.

Darba sākums ar pilnu darba
platumu vai pusi no darba platuma.
Var izvēlēties atkarībā no mašīnas un EDX
darba platuma.
Darba sākums ar pusi no darba platuma
neļauj izveidot kustības joslu, braucot vienā
un otrā virzienā.

•

Darba sākumā izvēlieties lauka
malu kreisajā vai labajā pusē.

→

Ir redzams braucienu skaits līdz kustības
joslu cikla atkārtojumam.

14
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Ja, balstoties uz ievadītajiem mašīnas un EDX datiem, nav iespējams
aprēķināt kustības joslu ritmu, tad, strādājot ar mašīnu, ir jāņem vērā
pārklāšanās vai neapstrādātā atstarpe.

Mašīnas kustības režīma izvēle

•

→

ο

kustība ar neapstrādātu atstarpi

ο

kustība ar pārklāšanos

Ir redzams atšķirīgais reālais mašīnas
darba platums.

12. att.

•

Brīvi var kombinēt pastāvīgu atslēgšanu, atslēgšanu tikai
sēšanas joslai un kustības joslu izveidi.

•

Izveidojot kustības joslas vai atslēdzot rindas, atslēgtajās rindās
netiek izsēts sēklas materiāls.

•

Kustības joslu izveide vai atsevišķu rindu atslēgšana neietekmē
mēslojuma izkliedēšanu.

Galvenajā izvēlnē ir redzami ievadītie
kustības joslas dati:
•

ievadītais mašīnas darba platums

•

mašīnas sliežu platums

•

braucienu skaits līdz kustības
joslu ritma atkārtojumam (vērtība
var būt lielāka par 100).

13. att.
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Pārskats (1), (2), (3)
Nospiests pārslēgšanas taustiņš

•

:

Uzsāktā darba uzdevuma sēklas
materiāla, mēslojuma vai kustības joslu
datu kopēšana jaunā pārskatā (izņemot
ceļa datus).
Pāreja uz iepriekšējo darba uzdevuma

•
lapu.

Pāreja uz nākamo darba uzdevuma

•

14. att.

lapu.
•

Darba uzdevuma dzēšana; tiek dzēsti
visi šā uzdevuma dati.

•

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

16
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4.3

Mēslojuma/mikrogranulu kalibrēšanas izmēģinājums
Veicot kalibrēšanas izmēģinājumu, tiek pārbaudīts, vai vēlāk darba
laikā tiks izsēts nepieciešamais daudzums.
Kalibrēšanas izmēģinājums jāveic vienmēr,
•

mainot izstrādājumu

•

ja atšķiras kalibrēšanas izmēģinājumā iegūtais un faktiskais
izsējas materiāla daudzums.

•

pēc iestatījumu izmaiņām

Galvenajā izvēlnē izvēlieties kalibrēšanu!

Pēc brīdinājuma ziņojuma parādīšanās
veiciet kalibrēšanas izmēģinājumu.

Noteiktā vērtība
būtiski novirzās
no kalibrētās
vērtības
Apstipriniet
ar ievades taustiņu

15. att.

AMABUS EDX BAG0118.4 03.16
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4.3.1

Kalibrēšana mašīnās ar attālināto regulēšanu regulējamā pārvadmehānismā
(EDX 9000-TC)

Kalibrēšanas tabula:

1

2

3

4

5

6

7

(1) Mēslojuma tvertne EDX
(2) A mēslojumam
(3) Nepieciešamais daudzums
(4) Dozēšanas veltņa izmērs cm3
Standartvērtība: 700
(5) Kalibrēšanas koeficients,
 rāda veiksmīgu kalibrēšanu

Fig. 16

(6) Iestatījumiem īstenojamais ātrums
(7) Paredzētais ātrums no Darba uzdevuma
izvēlnes

•
•

Atveriet iestatījumu izvēlni.
Sāciet kalibrēšanu

Sagatavojieties kalibrēšanas
izmēģinājumam saskaņā ar mašīnas
lietošanas instrukciju!

Iestatījumu veikšana
•

Izvēlieties teorētisko platību, kas
tiks apstrādāta kalibrēšanas procesā.

•

Ievadiet nepieciešamo daudzumu.

•

Dozēšanas veltņa izmērs
Nepieciešamo daudzumu var ievadīt
arī Darba uzdevuma izvēlnē (skat.
lappusē Nr. 12).

•

18
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Iestatiet pārvadmehānismu
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Pārvadmehānisma iestatījumam, kas
tiek rādīts AMATRON 3 displejā,
jāatbilst rādījumam uz skalas.
Pretējā gadījumā pārvadmehānisms ir
jākalibrē (skat. lappusē Nr. 67).
Kalibrēšanas izmēģinājuma veikšana
1.

Atpakaļ uz kalibrēšanas tabulu.

2. Izmantojot kalibrēšanas kloķi, grieziet ratu
braukšanas virzienā, kā norādīts mašīnas
lietošanas instrukcijā, tikmēr, kamēr visi
dozēšanas ratu nodalījumi ir piepildīti ar
mēslojumu un savākšanas tvertnē(-s)
ieplūst vienmērīga plūsma.
3. Iztukšojiet savākšanas tvertni.

4.

Sāciet kalibrēšanas izmēģinājumu.

Fig. 18

5. Izmantojot kloķi, grieziet ratu, kā norādīts
mašīnas lietošanas instrukcijā, tikmēr,
kamēr atskan signāls. Turpinot griezt ratu
pēc signāla atskanēšanas, AMATRON 3 to
ņem vērā, veicot aprēķinus.

6.

Pabeidziet kalibrēšanu.

7. Nosveriet savākšanas tvertnē(-ēs) savākto
daudzumu (ņemiet vērā tvertnes svaru) un
ievadiet svara vērtību (kg) terminālī.
Izmantotajiem svariem jābūt
precīziem. Neprecizitātes var izraisīt
atšķirības no faktiski izkliedētā
izsējamā daudzuma!
AMATRON 3 aprēķina un iestata vajadzīgo
pārvadmehānisma pozīciju atbilstoši ievadītajiem
kalibrēšanas izmēģinājuma datiem.
Lai pārliecinātos par to, vai iestatījums ir pareizs,
atkārtojiet kalibrēšanas izmēģinājumu.
Atkārtojot kalibrēšanas izmēģinājumu,
izmantojiet jauno aprēķināto
pārvadmehānisma pozīciju
(neieslēdziet pārvadmehānismu
pozīcijā 50)!

AMABUS EDX BAG0118.4 03.16
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4.3.2

Kalibrēšana mašīnās ar elektrisku dozēšanu (EDX 6000/6000-T)

Kalibrēšanas tabula:

1

2

3

4

5

6

7

(1) Mēslojuma tvertne EDX
(2) A mēslojumam
B mikrogranulām pa kreisi
C mikrogranulām pa labi
(3) Nepieciešamais daudzums
(4) Dozēšanas veltņa izmērs cm3
Standartvērtība: 660
(5) Kalibrēšanas koeficients,
 rāda veiksmīgu kalibrēšanu
(6) Iestatījumiem īstenojamais ātrums
(7) Paredzētais ātrums no Darba uzdevuma
izvēlnes

•
•
→

Fig. 19

Atveriet iestatījumu izvēlni.
Sāciet kalibrēšanu
Pēc 10 sekundēm kalibrēšanas process var
tikt pārtraukts (tiek aprēķināti kalibrēšanas
dati) un var tikt sākts darbs.
Sagatavojieties kalibrēšanas
izmēģinājumam saskaņā ar mašīnas
lietošanas instrukciju!

Iestatījumu veikšana
•

Izvēlieties teorētisko platību, kas
tiks apstrādāta kalibrēšanas procesā.

•

Ievadiet nepieciešamo daudzumu.

•

Dozēšanas veltņa izmērs.
Nepieciešamo daudzumu var ievadīt
arī Darba uzdevuma izvēlnē (skat.
lappusē Nr. 12).
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•

Ievadiet kalibrēšanas koeficientu
(1.00 standartvērtība pirms kalibrēšanas)

•

Ievadiet paredzēto ātrumu.

Kalibrēšanas izmēģinājuma veikšana
Piepildiet dozēšanas veltņa
nodalījumus, izmantojot sākotnējās
dozēšanas mehānismu. Darbības ilgumu
var regulēt (skat. lappusē Nr. 28).
2. Iztukšojiet savākšanas tvertni.

1.

3.

Atpakaļ uz kalibrēšanas tabulu.

Fig. 21

4.
→

Sāciet kalibrēšanas izmēģinājumu.
Elektromotors dozē kalibrējamo daudzumu
savākšanas tvertnē, līdz atskan signāls.

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

Fig. 22

Lai pārliecinātos par to, vai iestatījums
ir pareizs, atkārtojiet kalibrēšanas
izmēģinājumu.
Fig. 23
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4.4

Mēslojuma atlikumu iztukšošana (neattiecas uz EDX 9000-TC)

Galvenajā izvēlnē izvēlieties atlikumu iztukšošanu!
Mēslojuma atlikumus no tvertnes var izvadīt pa
atvērtu inžektoru, kad griežas dozēšanas veltnis.
1. Apturiet mašīnu.
2. Izslēdziet ventilatoru.
3. Izvēlieties tvertni.

•

Mēslojums

•

Mikrogranulas pa kreisi

•

Mikrogranulas pa labi

Fig. 24

4. Nostipriniet traktoru un mašīnu pret nejaušu
izkustēšanos.
5. Atveriet inžektora pagriežamo aizbīdni.
6. Novietojiet tvertni zem dozatora/uzstādiet
kalibrēšanas vanniņu.

7.

→

Sāciet iztukšošanu, turiet nospiestu
taustiņu, līdz iztukšošana ir pabeigta vai
tvertne ir pilna.
Par iztukšošanas procesu tiek rādīts
terminālī.

8. Pēc iztukšošanas aizveriet inžektora
pagriežamo aizbīdni.
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4.5

Optosensora kontrole

Galvenajā izvēlnē izvēlieties Service!
Optosensori ir iemontēti dozēšanas sistēmas
izvades sprauslās.
Lai veiktu optosensoru kontroli:
1. No izvades sprauslas novelciet sēklu
vadus.
2. Izvades sprauslu noslēdziet ar kādu
aizbāzni.
→

AMATRON 3 ir redzama attiecīgā rinda
(numerācija, sākot no kreisās puses).

3. Pārbaudiet visus optosensorus.
4. Atkal uzspraudiet sēklu vadus.
26. att.

4.6

Mašīnas parametru ievade

Galvenajā izvēlnē izvēlieties Mašīnas parametrus!

1. lapa

•

Mašīnas parametru izvēlnē:

Ceļa posma sensora kalibrēšana
(skat. lappusē Nr. 24).
Urbumu skaita rindā katram trumulim

•
ievade

Ievadot 200 (smalkām sēklām), automātiski
tiek pielāgots optoelektriskā sensora
jutīgums.
•

Dozēšanas sistēmas minimālā gaisa
spiediena ievade
Standartvērtība:

•

27. att.

45 mbar

Dozēšanas sistēmas maksimālā
gaisa spiediena ievade
Standartvērtība:

60 mbar

AMABUS EDX BAG0118.4 03.16
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Mašīnas parametru izvēlnē

2. lapa

•

Sēklas materiāla daudzuma pakāpes
% ievade
ο

Procentuālo daudzuma izmaiņu
vērtība

ο

Darba laikā iestatiet, izmantojot

,

.

•

Mēslojuma daudzuma pakāpes
ievade %
ο

•

Procentuālo daudzuma izmaiņu
vērtība

28. att.

Ventilatora pašreizējā apgriezienu
skaita apstiprināšana par ventilatora
nominālo apgriezienu skaitu
vai

•

Ventilatora nominālā apgriezienu
skaita ievade

•

Signāls, mainoties darba stāvokļa
sensora stāvoklim

4.6.1

Ceļa posma sensora kalibrēšana (Mašīnas parametri

)

Lai iestatītu izsējamo daudzumu un noteiktu apstrādāto platību vai
aprēķinātu kustības ātrumu, uz ierīci AMATRON 3 100 m mērīšanas
posmā jāpadod sējmašīnas piedziņas riteņa impulsi.
Vērtība impulsi/100 m ir impulsu skaits, ko AMATRON 3 saņem no
sējmašīnas piedziņas riteņa mērīšanas brauciena laikā.
Sējmašīnas piedziņas riteņa izslīdēšana, strādājot cita veida augsnē
(piemēram, pārejot no smagas uz vieglu augsni), var būt mainīga, kas
izraisa arī vērtības impulsi/100m izmaiņas.
Vērtību impulsi/100 m aprēķina:
•

pirms pirmās lietošanas reizes;

•

ja mainās augsnes tips (riteņu izslīdēšana);

•

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

•

ja atšķiras parādītā un faktiski apstrādātā platība.

Aprēķināto vērtību impulsi/100m var ierakstīt tabulā (skat. 30. att.), lai
turpmāk, strādājot uz šī lauka, to ievadītu manuāli.
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Lai ievadītu vērtību imp./100m, pastāv divas
iespējas:
•

vērtība ir zināma (skat. 30. att.) un
ierīcē AMATRON 3 to ievada manuāli;

•

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

29. att.
Kalibrēšanas vērtības aprēķināšana, nobraucot
mērīšanas posmu:
1. Nomēriet uz lauka precīzi 100 m mērīšanas
posmu. Atzīmējiet šā posma sākumu un
beigas (29. att.).
30. att.
2.
→

Sāciet kalibrēšanu.
Visas dozēšanas ierīces ir automātiski
izslēgtas.

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

Mašīnas veids

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

Mazais ritenis

5.

Radars

Teorētiskā kalibrēšanas
vērtība impulsi/100 m
Apm. 9 700
1200

31. att.

Vērtības impulsi/100 m pārņemšana
Vērtības impulsi/100 m atcelšana
Kalibrēšanas vērtība impulsi/100m ir
atkarīga no sējmašīnas tipa un
augsnes apstākļiem.

AMABUS EDX BAG0118.4 03.16
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Iestatīšanas izvēlne

4.7

Izvēlni "Iestatīšana" izmanto šādam nolūkam:
•

diagnostikas datu ievade un izvade klientu apkalpošanas
dienesta vajadzībām, lai veiktu apkopi vai novērstu darbības
traucējumus,

•

displeja iestatījumu maiņa,

•

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.

Atmiņā tiek saglabāta pēdējā parādītā vērtība.

Galvenajā izvēlnē izvēlieties Iestatīšanu!

1. lapa

Iestatīšanas izvēlnē (31 att.)

•

Datora ievades diagnostika
(ievērojot drošības tehnikas apsvērumus,
veic tikai klientu apkalpošanas dienests)

•

Datora izvades diagnostika
(ievērojot drošības tehnikas apsvērumus,
veic tikai klientu apkalpošanas dienests)

•

Imitēta kustības ātruma ievade.
Turpmākam darbam ar bojātu ceļa posma
sensoru (skat. lappusē Nr. 77).

•

Termināļa iestatīšana (skat. lappusē
Nr. 33).

•

Pamatparametru ievade (skat.
27. lpp.).

26
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Iestatīšanas izvēlnē (32 att.)

2. lapa

•

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

33. att.

1. lapa

Pamatparametros

Mašīnas tipa izvēle

•
•

Rindu atslēgšanas konfigurēšana,
skat. 29. lpp.

•

Sēšanas lemešu spiediena attālināta
regulēšana:
ο

ieslēgta/izslēgta
34. att.

•

Mēslojuma lemešu spiediena
attālināta regulēšana:
ο

ieslēgta/izslēgta

Tīrītāju attālināta regulēšana:

•
ο

ieslēgta/izslēgta

AMABUS EDX BAG0118.4 03.16
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2. lapa

Pamatparametros

Mēslojuma tvertnes izvēle

•
ο

Aizmugures tvertne

ο

Priekšējā tvertne

ο

izslēgts

•

Uzpildes līmeņa sensors:
ο

sēklas materiālam,

ο

mēslojumam,

ο

abiem (sēklas
materiālam/mēslojumam),

ο

izslēgts (nav uzpildes līmeņa sensora).

•

Darba stāvokļa sensora
konfigurēšana (skat. 31. lpp.)

•

Mēslojuma dozēšanas sistēmas
konfigurēšana (skat. 32. lpp.).

3. lapa

Pamatparametros

•

Sēšanas agregātu skaita ievade

•

Rindu attāluma ievade

•

Gaismas barjeru iestatīšana
(skat. arī 28. lpp.).

•

Eļļas līmeņa kontrole:
ο

35. att.

iesl./izsl.

36. att.

EDX ar borta hidrauliku → iesl.
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4. lapa

•

Pamatparametros:

Dozēšanas dzinēju regulēšanas
koeficienta ievade
Standartvērtība:0,5

•

Mēslojuma dozēšanas ventilatora
apgriezienu skaita maksimālā novirze %

•

Mikrogranulu izkliedētāja (tvertne 2,
3) konfigurēšana
37. att.
Sadalītāja spiediena kontrole.

•
ο

ieslēgts

ο

izslēgts

4.7.1

•

Rindu atslēgšanas konfigurēšana

Izvēlieties atsevišķu rindu
atslēgšanu.
ο

ieslēgts/izslēgts

GPS slēdzis: GPS slēdzis vada:

•
ο

sadalītāja trumuli,

ο

atsevišķu rindu atslēgšanu (vēl nav
iespējams

38. att.
Ja GPS-Switch ieslēdz atsevišķas
rindas, tad sistēmas nosacījumu dēļ,
atkārtoti ieslēdzot, notiek īslaicīga
graudu uzkrāšanās uz lauka

AMABUS EDX BAG0118.4 03.16
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4.7.2

Gaismas barjeru iestatīšana (Pamatparametri

•

Atsevišķu gaismas barjeru
programmēšana (skat. 68. lpp.)

•

Visu gaismas barjeru
programmēšana (skat. 68. lpp.)

)

Jutīguma regulēšana:

•
ο

50 standarts

ο

20 smalkas sēklas
39. att.

•

Noregulējiet optoelektriskā sensora
intensitāti.
ο

7 standarts

•

Laika sekundēs, lai iedarbotos
brīdinājums, tiklīdz netiek ievērota
nepieciešamā vērtība (graudi/ha), ievade
Standartvērtība: 5 s

•

Laika sekundēs starp dozatora
darbības uzsākšanu un kontroles
ieslēgšanos ievade
Standartvērtība: 5 s

•

Gaismas barjeru pielaides % līdz
brīdinājuma iedarbei ievade
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4.7.3

Darba stāvokļa sensors (Pamatparametri

)

Darba stāvokļa sensors
ο

digitāls,

ο

analogs (Standarts)

Analogais:

Darba stāvokļa robežvērtības ievade

•
ο

Par robežvērtību zemākas vērtības:
darba stāvoklis = 1

ο

Par robežvērtību lielākas vērtības:
darba stāvoklis = 0

40. att.

EDX 9000-TC: 1,43 V
EDX 6000-TC: 1,43 V
EDX 6000-2 / 2C: 3,60 V
•

Mēslojuma dozēšanas sistēmas
darba stāvokļa robežvērtības ievade.
EDX 6000-TC: 2,0 V
EDX 6000-2 / 2C: 3,9 V

•

Apgriešanās lauka galā stāvokļa
robežvērtības ievade
ο

Sasniedzot robežvērtību, pacelšana
tiek pārtraukta

EDX 9000-TC: 2,21 V
EDX 6000-TC: 2,21 V
EDX 6000-2 / 2C: 4,00 V

AMABUS EDX BAG0118.4 03.16
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4.7.4

Mēslojuma dozēšanas ierīces konfigurēšana (Pamatparametri

)

Mēslojuma dozēšanas ierīces
konfigurēšana

Mēslojuma dozēšanas ierīce

•

•

ο

Regulējams pārvadmehānisms
(EDX 9000-T)

ο

Dozēšana (EDX 6000/6000-T)

ο

Nav

Regulējams pārvadmehānisms:
41. att.
Pārvadmehānisma iestatīšana (skat.
67. lpp.).

Mēslojuma kontrole

•
ο

1 vārpsta

ο

2 vārpstas

ο

izslēgts

•

Dozatora brīdinājuma ilguma
sekundēs ievade

•

Elektriskā dozēšanas ierīce

•

Mēslojuma sākotnējā dozēšana:
Darbības ilgumu var regulēt

•

Mēslojuma dozatora regulēšanas
koeficienta ievade
Standartvērtība: 0.75

Turpmāk minētās ievades ir paredzētas, lai tieši
pēc apgriešanās manevra mašīnas darba laikā
izkliedētu pietiekamu mēslojuma daudzumu:
42. att.
•

Mašīnas darba reālā laika ievade
līdz noteiktā ātruma sasniegšanai

•

Aritmētiskais ātrums procentos
mašīnas darba laikā
Šim ātrumam jābūt lielākam par reālo
ātrumu.
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4.7.5

Mikrogranulu izkliedētāja konfigurēšana (pamatdati

)

Mikrogranulu izkliedētājs ir pieejams

•
•

ieslēgts

ο

izslēgts
Ievadīts priekšdozēšanas darbības

•
laiks.
•

Ievadiet dozatora regulēšanas
koeficientu.

•

Mašīnas darba reālā laika ievade
līdz noteiktā ātruma sasniegšanai

•

Aritmētiskais ātrums procentos
mašīnas darba laikā

Fig. 43

Šim ātrumam jābūt lielākam par reālo
ātrumu.
Apgriešanās lauka galā apturēšana

•

Izkliedējot mikrogranulas, ir jābūt ieslēgtai
apgriešanās lauka galā apturēšanai.
Tādējādi pirms izcelšanas, apgriežoties
lauka galā, var apturēt mikrogranulu
dozēšanu.
•

ieslēgts

ο

izslēgts
Ir pieejams uzpildes līmeņa sensors

•
•

ieslēgts

ο

izslēgts

AMABUS EDX BAG0118.4 03.16
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4.8

Ģeometrijas dati ierīces izvēlnei

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

X1 [cm]

Maschine

EDX

min

4.9

X2 [cm]
max

9000-TC

820

6000-2

140

6000-TC

725

6000-2C

140

min

max
597

509

GPS Switch iestatījumi

Lai lietotu GPS-Switch, AMATRON 3 GPS ietsatījumos jāieraksta
pārklāšanas laiki.

EDX
sadalītājs
EDX atsevišķo rindu
slēgšana

•

Pārklāšanas iesl. [ms]

•

Pārklāšanas izsl. [ms]
Ieslēgšana

1200

Izslēgšana

200

Ieslēgšana

1160

Izslēgšana

600

Minētās vērtības ir ieteikumi, katrā gadījumā jāveic kontrole.
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Izmantošana uz lauka
UZMANĪBU!
Braucot uz lauku un pa publiskiem ceļiem, ierīcei AMATRON 3
vienmēr jābūt izslēgtai!
→

Negadījuma risks, ko izraisa nepareiza ierīces lietošana!

Pirms sējas ierīcē AMATRON 3 jābūt saņemtiem šādiem datiem:

5.1

•

darba uzdevuma dati (skat. lappusē Nr. 12),

•

mašīnas parametri (skat. lappusē Nr. 23),

•

kalibrēšanas izmēģinājuma dati (skat. lappusē Nr. 12).

Nepieciešamā daudzuma pielāgošana

Izsējamā materiāla daudzumu darba laikā var
mainīt pēc vajadzības, nospiežot taustiņu
Nospiežot taustiņu, izsējamā materiāla
daudzums katrreiz tiek palielināts par
vienu daudzuma pakāpi (piemēram,
+10%).
Nospiežot taustiņu, izsējamā materiāla
daudzums katrreiz tiek samazināts par
vienu daudzuma pakāpi (piemēram, 10%).

44. att.
Izmainītā nepieciešamā vērtība Darba izvēlnē tiek rādīta graudos/ha
(K/ha) un procentos (42. att.)!

5.2

Hidrauliskās sistēmas speciālās funkcijas

1. Izmantojot funkcijas taustiņu, ieslēdziet
hidrauliskās sistēmas speciālo funkciju.
2. Pārslēdziet traktora vadības ierīci.
→

Notiek hidrauliskās sistēmas speciālās
funkcijas izpilde.

Hidrauliskās sistēmas speciālās funkcijas
(43. att./1) tiek rādītas izvēlnē "Darbs".

45. att.
Opcijas, kas
•

ir izslēgtas Iestatīšanas izvēlnē,

•

neietilpst mašīnas pamataprīkojumā (papildiespējas),

•

netiek rādītas Darba izvēlnē.

→

Funkciju lauciņi nav konfigurēti.

AMABUS EDX BAG0118.4 03.16
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5.3

Darba izvēlnes indikatori
Numurs
kustības joslu ritmā

Kustības ātrums
Apstrādātā platība

Lauka malas stāvoklis
aktivizētas kustības
joslu funkcijas laikā

Ventilatora apgriezienu
skaits sēklas materiāls vai
mēslojums

Tvertne 1, 2, 3

Mikrogranulas
pa kreisi

Mēsl.

Mikrogranulas
pa labi

Sēšanas lemeša
spiediens

Mēslojuma lemeša
spiediens

Mēslojuma nepieciešamais daudzums

Mirgojošs simbols tukšai tvertnei (sēklas
materiāls, mēslojums)

Dozators:
Apgriezienu skaits

2. dozators:
Tikai EDX 9000-T

Tīrītāji

Gaisa spiediens

Sēklas materiāla izsētais daudzums rādītajā rindā

Kopējais izsētais
daudzums graudos/ha

36

Kopējais izsētais
daudzums %

Dozators darbojas

→

Izsētais daudzums
tiek rādīts joslu
diagrammas veidā.

Dozators nedarbojas

→

Sēklas materiāls
netiek izsēts.

Dozators nedarbojas

→

Atslēgšana ar Section-Control.
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Hidrauliskās sistēmas speciālās funkcijas

Traktora vadības iekārta dzeltena
Kreisais
grambas
aizzīmētājs ir
aktivizēts

5.4

Grambas
aizzīmētāja
speciālā
funkcija

Grambas
aizzīmētājs
transportēšanas
stāvoklī

Šķēršļu
apiešanas
funkcija

Rata
bloķēšana

Darba
apgaismojums

Labais
grambas
aizzīmētājs
ir aktivizēts

Miniskats GPS-Switch

Miniskats ir darba izvēlnes fragments, kas
redzams Section Control izvēlnē.

46. att.
Traktora ātrums

Mēslojuma izsējas daudzums

9.0 km/h

200 kg/ha

1050 U/min

5 kg/ha

Ventilatora apgriezienu skaits

Sign.

Mikrogranulu izkliedes daudzums
(mainīga indikācija ar 2
mikrogranulu izkliedētājiem)

Atsevišķās rindas sadalītas 2 platuma daļās

Sēklas materiāla izsējas
daudzums

Kust josl

26

Lauka mala

Grambu
aizzīmētāji

Atsevišķo rindu statuss
Faktiskais daudzums vienāds ar noteikto
daudzumu (zaļš)

Kust josl

Atslēgšana ar Section Control

Faktiskais daudzums nav vienāds ar
noteikto daudzumu

Pastāvīgi izslēgti

Nepieciešamais daudzums vienāds ar
nulli

AMABUS EDX BAG0118.4 03.16
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Šis simbols darba izvēlnē tiek parādīts traucējumu ziņojumu
gadījumā.
1. Pārejiet uz mašīnas darba izvēlni.
2. Novērsiet parādīto traucējumu.

5.5

Funkcijas Darba izvēlnē

5.5.1

Kustības joslas

Kustības joslu skaitītāja pārslēgšana uz priekšu/atpakaļ

Kustības joslu skaitītāja pārslēgšanas bloķēšana un atbloķēšana

Kustības joslu skaitītāja atiestate uz 1

Lauka malas labajā/kreisajā pusē maiņa
Kustības joslas izveides laikā darba izvēlnē ir redzamas atslēgtās
rindas.
Sēšanas agregātu pacelšanas laikā kustības joslu skaitītāja
pārslēgšanu var bloķēt.
Kustības joslu skaitītāju manuāli var pārslēgt uz priekšu un atpakaļ.

Deaktivizējiet kustības joslu atslēgšanu Darba uzdevuma izvēlnē:
Kustības josla →

Ievadiet mašīnas darba platumu 0 m.

(1) Atslēgtās rindas kustības joslu izveides
laikā
(2) Kustības joslu izveide iestatīšanas izvēlnē
ieslēgta
(3) Pašreizējā sēšanas josla kustības joslu
ritmā (kustības joslu skaitītājs, lauka
sākumā sākas no 1)
(4) Automātiska kustības joslas skaitīšanas
turpināšana izslēgta
(5) Lauka mala ir braukšanas virziena labajā
pusē
(6) Lauka mala ir braukšanas virziena kreisajā
pusē
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Kustības joslu izveides piemērs
Darba platums EDX: 6 m
Lauka apsmidzinātāja darba platums: 24 m
Apgriešanos lauka galā veido 3 pagriezieni ar EDX.
Rīcība, lai kustības joslas izveides laikā, apgriežoties lauka galā,
varētu braukt pa riņķi:
Pirms izsējas sākuma izvēlieties pareizo lauka malas

1.
pusi.
2.

3.
→

Apturiet kustības joslu skaitītāja skaitīšanu.
Īsi pirms pirmā pagrieziena pabeigšanas šī apturēšana
jāatceļ.
Pacelšanas laikā kustības joslu skaitītājs turpina skaitīšanu un
maina lauka malas pusi.

Vienmēr ievērojiet, lai faktiskā lauka mala vienmēr būtu tā pati, kas
tiek rādīta AMATRON 3 indikatorā.

4.

Otrā pagrieziena sākumā atkal iestatiet lauka malu
pareizajā pusē un

Apturiet kustības joslu skaitītāja skaitīšanu.
5. Atkārtojiet šo procesu, līdz apgriešanās lauka galā ir pabeigta.

48.att.
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Pastāvīgās kustības joslas

5.5.2

Līdztekus mašīnas kustības joslu izveidei var izveidot arī pastāvīgas
kustības joslas.
Izveidojot pastāvīgās kustības joslas, tiek izvēlēti un atslēgti atsevišķi
lemeši.
→

Pastāvīgo atsevišķu rindu atslēgšanu var ieslēgt tikai Darba
izvēlnes lapā, kurā ir atsevišķu rindu funkcijas ailes.

•

Tāpat atslēgšanu var atcelt.

Lemešu pastāvīgā atslēgšana saglabājas arī pēc vadības termināļa
atkārtotas ieslēgšanas.
Pastāvīgo kustības joslu izveidi izmanto, piemēram, laistīšanas
transportlīdzekļiem.
(1) Pastāvīgi atslēgts lemesis
(2) Pārbīdāma josla lemeša iezīmēšanai
Pastāvīgu kustības joslu izveide
1.

2.
3.

40

Darba izvēlnē izvēlieties atsevišķu
rindu atslēgšanas lapu.

,

Izvēlieties lemesi.
Izslēdziet/ieslēdziet lemesi.

Fig. 49
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5.5.3

Atsevišķu rindu atslēgšana

Rindu atslēgšana tikai kreisajā/labajā pusē

Atsevišķu rindu atslēgšana no ārpuses kreisajā/labajā pusē

Atsevišķu rindu pieslēgšana no ārpuses kreisajā/labajā pusē

Visu atslēgto rindu pieslēgšana

Darba izvēlnē no ārpuses var atslēgt un pieslēgt atsevišķas rindas.
Pēc apgriešanās lauka malā automātiski tiek pieslēgtas visas rindas.

(1) Atslēgtas rindas no ārpuses

50. att.
(2) Rindas atslēgtas vienā pusē (EDX 6000)

51. att.
(1) Rindas atslēgtas vienā pusē (ar piedziņas
dzinēju EDX 9000-TC)

52. att.
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5.5.4

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

Grambas aizzīmētāja speciālās funkcijas manuāla izpilde

Grambas aizzīmētāja speciālā funkcija
Pārmaiņus darba režīms
kreisais/labais
(aktivizētais grambas aizzīmētājs
tiek nomainīts automātiski,
apgriežoties lauka galā)
Vienmēr labais grambas
aizzīmētājs
Vienmēr abi grambu aizzīmētāji
Neizmantot grambu aizzīmētājus
53. att.
Vienmēr kreisais grambas
aizzīmētājs
•

Aktivizētā grambas aizzīmētāja indikācija
(51. att./1)

•

Grambas aizzīmētāja speciālās funkcijas
indikācija (51. att./2)

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 pielocīšana transportēšanas stāvoklī

Tiek nodrošināta iespēja pielocīt grambu
aizzīmētājus transportēšanas stāvoklī.

•

Speciālās pilnīgas pielocīšanas
funkcijas ieslēgšana (52. att.).

→

Paceļot mašīnas darba instrumentus,
grambu aizzīmētāji salokās transportēšanas
stāvoklī.

Šīs speciālās funkcijas izslēgšana

•
→

Paceļot mašīnas darba instrumentus,
grambu aizzīmētāji tiek salocīti vertikālā
stāvoklī.

54. att.

Funkciju abu grambu aizzīmētāju salocīšanai transportēšanas
stāvoklī var apvienot ar šķēršļu pārvarēšanas funkciju.
Šādā gadījumā abi grambu aizzīmētāji pirms šķēršļa tiek salocīti
transportēšanas stāvoklī. Pēc šķēršļa pārvarēšanas aktivizētais
grambas aizzīmētājs tiek novietots darba stāvoklī.

Grambas aizzīmētāja šķēršļu pārvarēšanas funkcija

Paredzēts, lai uz lauka apietu šķēršļus.

1.

Ieslēdziet speciālo šķēršļu
pārvarēšanas funkciju
(53. Att.).

2. Aktivizējiet traktora vadības ierīci dzelteni.
→

Grambu aizzīmētāji tiek pacelti.

3. Apejiet šķērsli.
4. Aktivizējiet traktora vadības ierīci dzelteni.
→

5.

Grambu aizzīmētāji tiek nolaisti.
Izslēdziet šo speciālo funkciju.
55. att.
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5.5.5

Rats EDX 9000-TC

Rata nolaišanas bloķēšana

Braucot darba stāvoklī ar paceltu ratu, netiek
izsēts sēklas materiāls un mēslojums.

1.

Ieslēdziet speciālo rata bloķēšanas
funkciju (54. att.).
Nolaižot mašīnu, rats paliek augšā.

•

2.

Izslēdziet šo speciālo funkciju.

56. att.
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5.5.6

Mašīnas locīšana (EDX 6000-T, 9000-T)

Mašīnas pielocīšana/atlocīšana

Atveriet apakšizvēlni "Locīšana"
(55. att.).

•

57. att.
Atlocīšana

1.

Ieslēdziet speciālo atlocīšanas
funkciju (56. att.).

2. Aktivizējiet traktora vadības ierīci dzelteni.
→

Izlices tiek paceltas no transportēšanas
kāšiem.

→

Indikācija displejā: Ir iespējama droša
atlocīšana! (57. att.)

58. att.

3. Aktivizējiet traktora vadības ierīci zaļi.
→

Tiek atlocītas izlices.

4. Aktivizējiet traktora vadības ierīci dzelteni.
→ Tiek nolaists aizmugures rāmis.
5.

Atgriešanās atpakaļ Darba izvēlnē

59. att.
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Pielocīšana

1.

Ieslēdziet speciālo pielocīšanas
funkciju (58. att.).
Vispirms grambu aizzīmētāji jāpārvieto
transportēšanas stāvoklī, skat. 43. lpp.!

2. Aktivizējiet traktora vadības ierīci dzelteni.
→

Aizmugures rāmi paceliet uz augšu līdz
gala stāvoklim.

→

Indikācija displejā: Ir iespējama droša
pielocīšana! (59. att.)

60. att.

UZMANĪBU!
Paceļot augšā aizmugures rāmi,
mašīnai var rasties bojājumi!
Paceliet aizmugures rāmi tikai līdz
gala stāvoklim.
Traktora vadības ierīce dzelteni vēlreiz
nav jādarbina!

61. att.

3.
Apstipriniet indikāciju displejā.
4. Aktivizējiet traktora vadības ierīci zaļi.
→

Mašīna tiek pielocīta.

5. Aktivizējiet traktora vadības ierīci dzelteni.
→

6.

Izlices tiek novietotas transportēšanas
kāšos.
Atgriešanās atpakaļ Darba izvēlnē.
Pārvietojot mašīnu no transportēšanas
stāvokļa darba stāvoklī un pretēji,
noteikti ievērojiet mašīnas lietošanas
instrukciju!
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5.5.7

Sēšanas lemešu spiediena iestatīšana

Sēšanas lemešu spiediena samazināšana

Sēšanas lemešu spiediena palielināšana

60. att.. Pašreizējā lemeša spiediena indikācija

62. att.

5.5.8

Mēslojuma lemešu spiediena iestatīšana

Mēslojuma lemešu spiediena samazināšana

Mēslojuma lemešu spiediena palielināšana

61. att.. Pašreizējā mēslojuma lemešu spiediena
indikācija

Lemešu spiediens ietekmē mēslojuma
iestrādes dziļumu.
Samazināts lemešu spiediens
→ mazāks mēslojuma iestrādes
dziļums
Palielināts lemešu spiediens
→ lielāks mēslojuma iestrādes dziļums
63. att.
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5.5.9

Mēslojuma dozēšanas sistēma

Mēslojuma daudzuma samazināšana

Mēslojuma daudzuma palielināšana

Nospiežot taustiņu, mēslojuma daudzums
katrreiz tiek palielināts vai attiecīgi samazināts
par vienu daudzuma pakāpi
(piemēram, +/-10%).

64. att.
Mēslojuma sākotnējā dozēšana

Mēslojuma sākotnējā dozēšana ieslēgšana/apstādināšana

Sējas sākumā: sākot kustību, ieslēdziet
sākotnējo dozatoru, lai pirmajos metros
nodrošinātu pietiekama mēslojuma
daudzuma izkliedēšanu.

•

1.

Mēslojuma sākotnējais dozators sāk
darboties un darbojas norādīto darbības
laiku.

65. att.
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5.5.10

Sēklas materiāla dozēšana
Sēklas materiāla sākotnējā dozēšan mehānisma
ieslēgšana/apstādināšana

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

•

1.
→

Ieslēdziet sākotnējās dozēšanas
mehānismu.
Sākotnējās dozēšanas mehānisms
nodrošina pilnīgu trumuļa noslodzi
dozēšanas sistēmā (64. att.).
66. att.

Sēklas materiāla dozēšanas ierīces izslēgta stāvokļa
saglabāšana

Lai sēklas materiāla dozēšanas ierīce nejauši
nesāktu darboties, to var izslēgt.
Tas var būt noderīgi, jo sēklas materiāla
dozēšanas ierīci iedarbina jau neliela rata
rotācijas kustība.
65. att.. Indikācija: sēklas materiāla dozēšanas
ierīce izslēgta

67. att.

5.5.11

Darba apgaismojums priekšējai tvertnei

Priekšējās tvertnes darba apgaismojuma ieslēgšana/izslēgšana

AMABUS EDX BAG0118.4 03.16
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5.5.12

Mēslojuma dozēšanas/sēklas materiāla dozēšanas ventilatora apgriezienu
skaita indikācija

Ventilatora apgriezienu skaita indikācija

Nospiežot taustiņu, indikācija parādās uz
10 sekundēm.
66. att.:
(1) Mēslojuma dozēšanas ventilatora
apgriezienu skaits
→

minimālā nepieciešamā vērtība:
apgr./min.

→

maksimālā nepieciešamā vērtība: 3800
apgr./min.

3500

(2) Standarta indikācija:
Sēklas materiāla dozēšanas ventilatora
apgriezienu skaits
→

minimālā nepieciešamā vērtība:
apgr./min.

→

maksimālā nepieciešamā vērtība: 4000
apgr./min.

5.5.13

68. att.

3500

Indikācija pēc izvēles sēklas materiāla dozēšanas gaisa spiedienam/dozatora
apgriezienu skaitam
Indikācija pēc izvēles
sēklas materiāla dozēšanas gaisa spiedienam/dozatora
apgriezienu skaitam

Nospiežot taustiņu, indikācija parādās uz
10 sekundēm.
67. att.:
(1) Sēklas materiāla dozēšanas gaisa
spiediens mbar
vai
-1

(2) Dozatora apgriezienu skaits apgr./min .

69. att.
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5.5.14

Sēklas materiāla dozēšanas ierīces tīrītāji

Sēklas materiāla 1. dozēšanas ierīces tīrītāja iestatīšana

Sēklas materiāla 2. dozēšanas ierīces tīrītāja iestatīšana (tikai
EDX 9000-T)

Tīrītāja pozīcijas Darba izvēlnē parādīšana/paslēpšana

Tīrītājs pie sēklas materiāla dozēšanas ierīces
trumuļa novērš dubultu vietu veidošanos.
Tīrītāju var iestatīt diapazonā no 0 līdz 100.
•

Virziens 0 mazāk agresīvai tīrītāja
pozīcijai un lielam grauda izmēram

•

Virziens 100 agresīvai tīrītāja
pozīcijai un mazam grauda izmēram

•

Standarta vērtība kukurūzai: 50

•

Standarta vērtība saulespuķu sēklām: 65

70. att.

68. att./…
(1) 1. tīrītāja pozīcija indikācija
(2) 2. tīrītāja pozīcijas indikācija

1.

2.

izvēlnē

Tīrītāja pozīcijas parādīšana Darba

,

Tīrītāja iestatīšana
EDX 9000-T: abu tīrītāju

3.

,
iestatīšana

4.

Pēc vēlēšanās indikācija atkal tiek
paslēpta
→ Tiek rādīts dozēšanas dzinēja
apgriezienu skaits/dozatora gaisa
spiediens.
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5.5.15

Mikrogranulu izkliedētājs

Mašīna papildus var būt aprīkota ar 2
mikrogranulu izkliedētājiem.

Mikrogranulu izkliedētājs:
kreisā

Ar aktīvu mikrogranulu izkliedēšanu dozēšana
sāk darboties, tiklīdz mašīna piebrauc darba
stāvoklī.

pa labi

(1) Mikrogranulu izkliedētāja pa kreisi
izkliedēšanas daudzums kg/ha
(2) Mikrogranulu izkliedētāja pa labi
izkliedēšanas daudzums kg/ha
(3) Zema uzpildes indikācija tvertnē 2

71. att.

Mikrogranulu izkliedētāja izslēgšana ar apgriešanos lauka galā

Insekticīdu, pesticīdu vai fungicīdu
izmiglošana
Mikrogranulu izkliedētājam darba pozīcijā ir jābūt
izslēgtam, pirms izkliedēšanas elementi tiek
izcelti, pagriešanās lauka galā pozīcijā.
Ja ir uzstādīti 2 mikrogranulu izkliedētāji, tad tos
var izslēgt tikai kopā.

72. att.

Mikrogranulu izkliedētāja ieslēgšana pēc
apgriešanās lauka galā notiek automātiski, tiklīdz
ir sasniegta darba pozīcija.
Mēslojuma vai sēklas materiāla izsēšana
Mikrogranulu izkliedētājs automātiski izslēdzas,
tiklīdz ir sasniegta apgriešanās lauka galā
pozīcija.
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Mikrogranulu izkliedētāja pilnīga izslēgšana

•

Ja netiek izmantots, pilnīgi izslēdziet
kreisās puses mikrogranulu izkliedētāju

•

Ja netiek izmantots, pilnīgi izslēdziet
labās puses mikrogranulu izkliedētāju
73. att.

Pēc atkārtotas pults ieslēgšanas mikrogranulu izkliedētājs tiek
ieslēgts atkārtoti.
Ja mikrogranulu izkliedētājs netiek izmantots, pirms darba sākuma
atkal izslēdziet.

Mikrogranulu izkliedētāja pa kreisi izkliedēšanas daudzuma
maiņa

Mikrogranulu izkliedētāja pa labi izkliedēšanas daudzuma maiņa

•

+ Izkliedēšanas daudzumu palieliniet par
10% ar katru taustiņa nospiešanas reizi.

•

-

Izkliedēšanas daudzumu pazeminiet par
10% ar katru taustiņa nospiešanas reizi.

(1) Displejā tiek rādīts izmainītais
izkliedējamais daudzums kg/ha.
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5.6

Ierīces lietošana mašīnas izmantošanas laikā

1.

Ieslēdziet AMATRON 3.

2. Galvenajā izvēlnē atveriet vajadzīgo darba uzdevumu un
pārbaudiet iestatījumus.

3.
4.

Sāciet darba uzdevuma izpildi.
Atveriet darba izvēlni.

Hidrauliskās sistēmas funkciju izmantošanai ir paredzētas 3
traktora vadības ierīces:
•

Traktora vadības ierīces dzelteni aktivizēšana:

→

mašīnas nolaišanās

→

Rata nobloķēšana

→

ieslēgtā grambas aizzīmētāja pārvietošana darba stāvoklī

vai:
→

hidrauliskās sistēmas speciālās funkcijas

•

Traktora vadības ierīces zaļi aktivizēšana:

→

hidrauliskās sistēmas speciālās funkcijas
(mašīnas izlices locīšana)

•

Traktora vadības ierīces sarkani aktivizēšana.

→

ventilatora ieslēgšana/izslēgšana

5. Sāciet sēju.
•

Sējas režīmā AMATRON 3 ir redzama Darba izvēlne. Šajā
izvēlnē ir atrodamas visas ar sēju saistītās funkcijas.

→

Iegūtos datus saglabā iesāktajā darba uzdevumā.

Darba beigās
1. Pārbaudiet darba uzdevuma datus (ja nepieciešams).
2. Pēc vajadzības aktivizējiet traktora vadības ierīces.
3.

54

Izslēdziet AMATRON 3.
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5.6.1

Darba izvēlnes taustiņu funkcijas

Taustiņu izkārtojums mikrogranulu opcijai
Funkciju lauciņu apraksts
Skat.
nodaļu
5.5.15 Mikrogranulu izkliedētāja izslēgšana ar apgriešanos lauka galā
Mikrogranulu izkliedētāja pa kreisi pilnīga izslēgšana

5.5.15
Mikrogranulu izkliedētāja pa labi pilnīga izslēgšana

5.5.15

5.5.15

Mikrogranulu izkliedētāja pa kreisi izkliedēšanas daudzuma
palielināšana
Mikrogranulu izkliedētāja pa kreisi izkliedēšanas daudzuma
pazemināšana
Mikrogranulu izkliedētāja pa labi izkliedēšanas daudzuma
palielināšana
Mikrogranulu izkliedētāja pa labi izkliedēšanas daudzuma
pazemināšana

Taustiņu izkārtojums individuālo rindu atslēgšanas opcijai
Funkciju lauciņu apraksts
Skat.
nodaļu
Rindu atslēgšana tikai kreisajā pusē
5.5.3

Rindu atslēgšana tikai labajā pusē
Atsevišķu rindu atslēgšana no ārpuses kreisajā pusē

5.5.3

Atsevišķu rindu atslēgšana no ārpuses labajā pusē
Atsevišķu rindu pieslēgšana no ārpuses kreisajā pusē

5.5.3

5.5.3
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Visu atslēgto rindu pieslēgšana

55

Izmantošana uz lauka

Darba izvēlnes taustiņu funkcijas EDX 6000-2 / EDX 6000-2C
1. lapa.:

Funkciju lauciņu apraksts
Skat.
nodaļu
Kustības joslu skaitītāja pārslēgšana uz atpakaļ
5.5.1

5.5.1

Kustības joslu skaitītāja pārslēgšana uz priekšu
Kustības joslu skaitītāja pārslēgšanas bloķēšana un
atbloķēšana

Sēklas materiāla dozēšanas ierīces izslēgta stāvokļa
5.5.10 saglabāšana
Sēklas materiāla sākotnējā dozēšan mehānisma
ieslēgšana/apstādināšana
Indikācija pēc izvēles
5.5.13 sēklas materiāla dozēšanas gaisa spiedienam/dozatora
apgriezienu skaitam
1. lapa. Shift :

Funkciju lauciņu apraksts
Skat.
nodaļu

2. lapa.:

5.5.1

Kustības joslu skaitītāja atiestate uz 1

5.5.1

Lauka malas labajā/kreisajā pusē maiņa

5.5.9

Mēslojuma sākotnējā dozēšana ieslēgšana/apstādināšana

Funkciju lauciņu apraksts
Skat.
nodaļu
Sēšanas lemešu spiediena samazināšana
5.5.7

Sēšanas lemešu spiediena palielināšana
Mēslojuma lemešu spiediena samazināšana

5.5.8

5.5.9

56

Mēslojuma lemešu spiediena palielināšana
Mēslojuma daudzuma samazināšana
Mēslojuma daudzuma palielināšana
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3. lapa.:

Funkciju lauciņu apraksts
Skat.
nodaļu
5.5.14 Sēklas materiāla 1. dozēšanas ierīces tīrītāja iestatīšana

5.5.14 Tīrītāja pozīcijas Darba izvēlnē parādīšana/paslēpšana
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Darba izvēlnes taustiņu funkcijas EDX 6000-TC / 9000-TC
1. lapa.:

Funkciju lauciņu apraksts
Skat.
nodaļu
Kustības joslu skaitītāja pārslēgšana uz atpakaļ
5.5.1

Kustības joslu skaitītāja pārslēgšana uz priekšu
Grambas aizzīmētāja pielocīšana transportēšanas stāvoklī

5.5.4

5.5.4

1. lapa. Shift :

Grambas aizzīmētāja šķēršļu pārvarēšanas funkcija
Grambas aizzīmētāja speciālās funkcijas manuāla izpilde
Grambu aizzīmētāju pārslēgšana pārmaiņus darba režīmā

5.5.1

Kustības joslu skaitītāja pārslēgšanas bloķēšana un
atbloķēšana

5.5.5

Rata nolaišanas bloķēšana (tikai EDX 9000-TC)

Funkciju lauciņu apraksts
Skat.
nodaļu

2. lapa.:

5.5.1

Kustības joslu skaitītāja atiestate uz 1

5.5.1

Lauka malas labajā/kreisajā pusē maiņa

Funkciju lauciņu apraksts
Skat.
nodaļu
5.5.6

Mašīnas pielocīšana/atlocīšana
Sēšanas lemešu spiediena samazināšana

5.5.7

5.5.8

5.5.9
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Sēšanas lemešu spiediena palielināšana
Mēslojuma lemešu spiediena samazināšana
Mēslojuma lemešu spiediena palielināšana
Mēslojuma daudzuma samazināšana (tikai EDX 6000-TC)
Mēslojuma daudzuma palielināšana (tikai EDX 6000-TC)
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2. lapa. Shift :

Funkciju lauciņu apraksts
Skat.
nodaļu
Priekšējās tvertnes darba apgaismojuma
5.5.11 ieslēgšana/izslēgšana

3. lapa.:

Funkciju lauciņu apraksts
Skat.
nodaļu

Sēklas materiāla dozēšanas ierīces izslēgta stāvokļa
saglabāšana
5.5.10
Sēklas materiāla sākotnējā dozēšan mehānisma
ieslēgšana/apstādināšana
5.5.12 Ventilatora apgriezienu skaita indikācija (EDX 9000-TC)
Indikācija pēc izvēles
5.5.13 sēklas materiāla dozēšanas gaisa spiedienam/dozatora
apgriezienu skaitam
3. lapa. Shift :

Funkciju lauciņu apraksts
Skat.
nodaļu

5.5.9
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Mēslojuma sākotnējā dozēšana ieslēgšana/apstādināšana
(tikai EDX 6000-TC)
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4. lapa.:

Funkciju lauciņu apraksts
Skat.
nodaļu
5.5.14 Sēklas materiāla 1. dozēšanas ierīces tīrītāja iestatīšana

5.5.14

Sēklas materiāla 2. dozēšanas ierīces tīrītāja iestatīšana
(tikai EDX 9000-TC)

5.5.14 Tīrītāja pozīcijas Darba izvēlnē parādīšana/paslēpšana
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6

Daudzfunkcionālais rokturis/AmaPilot

6.1

Apguves izvēlne

Apguves izvēlne tiek palaista
ar galveno izvēlni.

•

•

izvēlne

Daudzfunkcionālā roktura apguves

AmaPilot apguves izvēlne

75. att.
Daudzfunkcionālā roktura taustiņa aktivizēšanai
ekrānā parādās attiecīgā funkcija.

76. att.
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6.2

Amapilot

Ar AmaPilot var vadīt visas svarīgās mašīnas
funkcijas.
Uzspiežot ar īkšķi, var izvēlēties 30 funkcijas.
Turklāt var pieslēgt divus papildu līmeņus.
•

Standarta līmenis

•

2. līmenis, turot nospiestu trigeru aizmugurē

77. att.
•

3. līmenis pēc izgaismotās pogas
ieslēgšanas

78. att.
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AmaPilot taustiņu funkcijas

Standarta līmenis:
Izsējas daudzuma palielināšana/samazināšana

Mēslojuma daudzuma
palielināšana/samazināšana

Platuma daļu uz kreiso
pusi ieslēgšana

Platuma daļu no labās
puses izslēgšana

Platuma daļu no kreisās
puses izslēgšana

Platuma daļu uz labo
pusi ieslēgšana

Grambu aizzīmētāja
šķēršļu funkcija
Platuma daļas puses pa
kreisi
izslēgšana/ieslēgšana

Platuma daļas puses pa
labi
izslēgšana/ieslēgšana
Visu platuma daļu aktivizēšana

2. līmenis:
Samaziniet nolīdzinātāja pozīciju 1

Kustības josla +/-

Palieliniet nolīdzinātāja pozīciju 1

Sēšanas lemeša
spiediena
palielināšana/samazināš
ana

Mēslojuma lemeša
spiediena
palielināšana/samazināš
ana

Mēslojuma sākotnējā
dozēšana

Palieliniet nolīdzinātāja
pozīciju 2

Samaziniet nolīdzinātāja
pozīciju 2
Sēklas materiāla sākotnējā dozēšana
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3. līmenis:
Mikrogranulu izkliedētāja pa kreisi izkliedēšanas
daudzuma
palielināšana/samazināšana
Mikrogranulu izkliedētāja
izslēgšana ar
apgriešanos lauka galā

Grambu aizzīmētāji
mainīgajā režīmā
Grambu aizzīmētāju
speciālā funkcija

Darba apgaismojums
Kustības joslas
apturēšana
Kustības joslu atiestate
uz 1

Maiņa lauka malā

Locīšana

64

AMABUS EDX BAG0118.4 03.16

Daudzfunkciju rokturis

7

Daudzfunkciju rokturis

Pievienošana
Daudzfunkciju rokturi (73. att./1) ar 4 skrūvēm
nostiprina viegli aizsniedzamā vietā vilcēja
kabīnē.
Lai izveidotu savienojumu, pamataprīkojuma
kontaktspraudni ievietojiet daudzfunkciju roktura
9 kontaktu Sub-D tipa ligzdā (73. att./2).
Daudzfunkciju roktura kontaktspraudni (73.
att./3) ievietojiet vidējā ierīces AMATRON 3 SubD tipa ligzdā.

79. att.
Darbība
Daudzfunkciju rokturis darbojas tikai ierīces
AMATRON 3 darba izvēlnē. Šis rokturis
nodrošina iespēju lietot ierīci AMATRON 3 uz
lauka, neizmantojot displeju.
Lai izmantotu AMATRON 3, daudzfunkciju
rokturim (74. att.) ir 8 taustiņi (1 – 8). Turklāt,
izmantojot slēdzi (75. att./2), taustiņu piešķiri var
mainīt trīs veidos.
Parasti slēdzis atrodas
•

vidējā stāvoklī (75. att./A) un to nevar
pārvietot

•

ne uz augšu (75. att./B),

•

ne uz leju (75. att./C).

80. att.

Slēdža stāvokli norāda gaismas diožu indikators
(75. att./1).
•

Gaismas diožu indikators deg dzeltenā
krāsā

•

Gaismas diožu indikators deg sarkanā
krāsā

•

Gaismas diožu indikators deg zaļā krāsā

81. att.
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Taustiņu funkcijas:
Taste
1

Mēslojuma sākotnējā dozēšana*

2

Sēklas materiāla sākotnējā dozēšana

3

Sēšanas lemeša spiediena palielināšana

4

Sēšanas lemeša spiediena
samazināšana

5

Mēslojuma lemeša spiediena
palielināšana

6

Mēslojuma lemeša spiediena
samazināšana

7

Nogrūdēja pozīcijas 1 samazināšana

8

Nogrūdēja pozīcijas 1 palielināšana

1

Šķērslis

2

Visu platuma daļu aktivizēšana

3

Platuma daļu no kreisās puses
izslēgšana

4

Platuma daļu uz kreiso pusi ieslēgšana

5

Platuma daļu no labās puses izslēgšana

6

Platuma daļu uz labo pusi ieslēgšana

7

Platuma daļas puses pa kreisi
2
izslēgšana/ieslēgšana*

8

Platuma daļas puses pa labi
2
izslēgšana/ieslēgšana*

1

Kustības joslas apturēšana

2

Grambu aizzīmētāju speciālā funkcija

3

Kustības josla +

4

Kustības josla -

5

Grambu aizzīmētāji +1

6

Lauka malas maiņa

7

Nogrūdēja pozīcijas 2 samazināšana*

8

Nogrūdēja pozīcijas 2 palielināšana*

1

3

3

* tikai EDX 6000 ar mēslojuma dozēšanas elektropiedziņu
1

* tikai EDX 9000-TC/EDX 6000 ar atsevišķu rindu atslēgšanu
2

3

* tikai EDX 9000-TC
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8

Apkope

8.1

Pārvadmehānisma kalibrēšana
Mašīnas ar attālināti regulējamu mēslojuma dozēšanas sistēmu ir
jākalibrē,
•

pirms pirmās lietošanas reizes, ja ierīce AMATRON 3 netika
piegādāta no rūpnīcas kopā ar mašīnu, bet tiek uzstādīta
atsevišķi;

•

ja savstarpēji atšķiras termināļa un pārvadmehānisma skalas
rādījums.

Veiciet pārvadmehānisma pamatiestatījumus, skat. 28. un 32. lpp.

Iestatīšana/pamatparametri

1.

Pārvadmehānisma kalibrēšanas
apakšizvēlne:

2.

virziet pārvadmehānisma sviru
skalas 0 vērtības virzienā tikmēr, kamēr
iemirdzas elektromotora gaismas diode.

3.

Virziet pārvadmehānisma vadības
sviru uz skalas vērtību, kas lielāka nekā 80.

4.

Apstipriniet iestatījumus un atvērtajā
izvēlnes logā (77. att.) ievadiet pretī
pārvadmehānisma svirai nolasīto skalas
vērtību.

82. att.

Lai novērstu nolasīšanas kļūdas
iespēju, skalas vērtību vienmēr
nolasiet, atrodoties tās priekšā.
Pēc kalibrēšanas pārvadmehānisma vadības
sviru pārvietojiet uz citu skalas vērtību. Displejā
parādītajai vērtībai jāatbilst skalas vērtībai.

83. att.
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8.2

Gaismas barjeru programmēšana
Iestatiet gaismas barjeras, skat. 28. lpp.!

Atsevišķu gaismas barjeru programmēšana

Iestatīšana/pamatparametri
Lai atsevišķai gaismas barjerai pakārtotu pareizu rindu, rīkojieties
šādi:

1.

2.

Atveriet atsevišķu
gaismas barjeru programmēšanas
apakšizvēlni.
Sāciet programmēšanu.

3. Atvienojiet gaismas barjeru galveno
kontaktu.
4. Galvenajam kontaktam pieslēdziet tikai
programmējamo gaismas barjeru.
5. Atvienojiet un atkal pieslēdziet
programmējamo gaismas barjeru.

84. att.

6. Ieprogrammētā gaismas barjera tiek
parādīta attiecīgajā rindā
(78. att.).
7. Visas gaismas barjeras atkal pieslēdziet
rindā.
Visu gaismas barjeru programmēšana
Lai visām gaismas barjerām pakārtotu attiecīgi pareizu rindu,
rīkojieties šādi:

1.

Atveriet visu gaismas
barjeru programmēšanas izvēlni.

2.

Programmējiet visas gaismas
barjeras.

3. Visas gaismas barjeras pieslēdziet rindā.
4. Atvienojiet visus gaismas barjeru
pieslēgumus.
5. Savienojiet pieslēgumu 1. gaismas barjerai
(pieslēgums, sākot no kreisās puses).
→

Atskan signāls.

6. Pēc kārtas pieslēdziet visas pārējās
gaismas barjeras.
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Avārijas signāli un ziņojumi

Avārijas signāli un ziņojumi

9
Ziņojums

Kļūdas ziņojums (80. att.) tiek parādīts displeja
apakšējā daļā, un trīs reizes atskan signāls.
→

Ja iespējams, novērsiet kļūdu.

Piemērs.
•

Pārāk zems uzpildes līmenis.

→

Novēršana: uzpildiet tvertni ar sēklas
materiālu.

86. att.

Bridin
Brīdinājuma ziņojums (81. att.) tiek parādīts
displeja vidējā daļā, un atskan signāls.
1. Nolasiet displejā brīdinājuma ziņojumu.

2.

Apstipriniet brīdinājuma ziņojumu.

87. att.
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Avārijas signāli un ziņojumi
Message

Type

Cause

Remedial action

Message

F2001

Taustiņš "STOP"
vēl aktīvs

Ziņojums Ir nospiests "STOP" taustiņš,
lai pārtrauktu kustības joslu
pārslēdzēja ciklu skaitīšanu

Atkārtota "STOP" taustiņa
nospiešana

F2002

Dozatora
apgriezienu skaits
pārāk zems

Ziņojums prasītais dozatora apgriezienu
skaits nav pieļaujams
(pilnas jaudas dozators)

braukt ātrāk
Nepareizs ātruma aprēķins (impulsi
uz 100 m), mēslojuma normas
daudzums pārāk mazs

F2003

Dozatora
apgriezienu skaits
pārāk augsts

Ziņojums prasītais dozatora apgriezienu
skaits nav pieļaujams
(pilnas jaudas dozators)

braukt lēnāk
Nepareizs ātruma aprēķins (impulsi
uz 100 m), mēslojuma normas
daudzums pārāk liels

F2004

Mēslojuma uzpildes
līmenis pārāk zems

F2005

Nevar ievērot
nepieciešamo
mēslojuma vērtību

Ziņojums Izvadīšanas daudzuma
parametrus nevar noturēt
pašreizējā kustības ātrumā.

braukt lēnāk/ātrāk,
dozatora apgriezienu skaits pārāk
svārstās,
nepareizs ātruma aprēķins (impulsi
uz 100 m),
mēslojuma normas daudzums pārāk
liels/mazs

F2006

parak liels atrums

Ziņojums Braukšanas ātrums ir pārāk
liels

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

F2007

Nepareiza pozīcija
rindā: x

Ziņojums Optiskais sensors x uztver
pārāk maz graudu rindā x

Notīrīt optisko sensoru,
novērst graudu sastrēgumu,
pārbaudīt gala šļūtenes pozīciju pie
skrūvsavienojumiem,
pārbaudīt plūstošo slāni,
mainīt nogrūdēja iestatījumu

F2008

Dubulta pozīcija
rindā: x

Ziņojums Optiskais sensors x uzskaita
pārāk daudz graudu rindā x

Pārbaudīt gala šļūtenes pozīciju pie
skrūvsavienojumiem,
pārbaudīt plūstošo slāni, mainīt
nogrūdēja iestatījumu

F2009

Lūdzu, nospiediet
„Shift“ un „Šķirstīt“

Ziņojums Tika nospiests taustiņš „Atvērt
pults iestatīšanu“

Nospiediet nosaukto taustiņu
kombināciju

F2010

Sēklas materiāla
uzpildes līmenis
sadales mehānismā
1 par zemu

F2011

Sēklas materiāla
dozatora
apgriezienu skaits
pārāk zems

Ziņojums Pieprasītais sadalīšanas
trumuļa apgriezienu skaits
nepieļaujams

braukt ātrāk,
nepareizs ātruma aprēķins (impulsi
uz 100 m),
sēklas materiāla normas daudzums
pārāk mazs

F2012

Sēklas materiāla
dozatora
apgriezienu skaits
pārāk augsts

Ziņojums Pieprasītais sadalīšanas
trumuļa apgriezienu skaits
nepieļaujams

braukt lēnāk,
nepareizs ātruma aprēķins (impulsi
uz 100 m),
sēklas materiāla normas daudzums
pārāk liels

F2013

Sēklas materiāla
uzpildes līmenis
sadales mehānismā
2 par zemu

F2014

Nospiests taustiņš
"Dozatora
apturēšana"
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Sign.

Sign.

Sign.

Sensors neatpazīst mēslojumu Uzpildīt mēslojumu,
uztveres zonā
sensora pozīcija nepareiza,
izsaukt pārbaudes izvēlni (piem.,
bojāts sensors)

Sensors (B10) uzpildes
līmenim pa kreisi (1)
neatpazīst sēklas materiālu
uztveres zonā

Pārbaudīt sensoru diagnostikas
izvēlnē,
pārbaudīt sensora pozīciju,
pārbaudīt sensora savienojumus un
spraudkontaktus

Sensors (B11) uzpildes
Uzpildīt sēklas materiālu,
līmenim pa labi (2) neatpazīst sensora pozīcija nepareiza,
sēklas materiālu uztveres zonā sadalīt sēklas materiālu vienmērīgi
(braukšana nogāzē),
izsaukt diagnostikas izvēlni (piem.,
bojāts sensors)

Ziņojums Pēc ātruma atpazīšanas
dozatoram izvēlēta
apstāšanās funkcija

Atkārtota "STOP" taustiņa
nospiešana
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Avārijas signāli un ziņojumi
F2015

Atpazīti visi
optosensori

Ziņojums Servisa taustiņa izsaukšana
galvenajā izvēlnē

F2016

Iestatījums būtiski
novirzās no
kalibrētās vērtības

Sign.

Novirze lielāka par 50% starp
mēslojuma normas daudzumu
kalibrēšanas izvēlnē un darba
uzdevuma izvēlnē

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

F2017

Uzmanību! Jūs
izmaināt mašīnas
pamatiestatījumu

Sign.

Iestatījumu taustiņa
izsaukšana galvenajā izvēlnē

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

F2018

Vai vēlaties izdzēst
šo uzdevumu?

Sign.

Nospiests taustiņš "Dzēst
uzdevumu"

Ar ievades taustiņu dzēst uzdevumu,
ar ESC taustiū dzēst un pārtraukt

F2019

Vai tiešām vēlaties
atiestatīt?

Sign.

Drošības vaicājums pēc
Ar "Nē" ESC atpakaļ vai ar "Jā"
mašīnas datora vai AMATRON ievades taustiņu visus datus atiestatīt
atiestates izsaukšanas
atpakaļ uz rūpnīcas iestatījumiem

F2020

Nav impulsu ik pēc
100 m

Sign.

Impulsu skaits ik pēc 100 m
mašīnas iestatījumos atrodas
uz nulles, ja tiek atpazīta
braukšanas kustība

Apturiet braucienu un
nosakiet/ievadiet impulsus uz 100 m

F2021

Pārvadmehānisma
motors nereaģē

Sign.

Neskatoties uz elektriskā vario
pārvadmehānisma izvēli,
netiek konstatēta datora
komunikācija tālvadības
regulēšanai

Pārbaudīt mēslojuma attālinātās
regulēšanas mezglu vai izvēlēties
citu mēslojuma dozēšanu,
diagnostikas izvēlnē testēt motora
manuālo vadīšanu

F2022

Sēklas materiāla
sadalītājs 1
nereaģē

Sign.

Neskatoties uz ātruma
fiksēšanu, netiek fiksēti
sadalīšanas trumuļa
apgriezieni

Pārbaudīt savienojumu ar
pārvadmehānisma motoru,
diagnostikas izvēlnē testēt motora
manuālo vadīšanu

F2023

Sēklas materiāla
sadalītājs 2
nereaģē

Sign.

Neskatoties uz ātruma
fiksēšanu, netiek fiksēti
sadalīšanas trumuļa
apgriezieni

Pārbaudīt savienojumu ar
pārvadmehānisma motoru,
diagnostikas izvēlnē testēt motora
manuālo vadīšanu

F2024

Mēslojuma
dozēšanas veltnis
negriežas

Sign.

Neskatoties uz ātruma
fiksēšanu, netiek fiksēti
mēslojuma dozatora
apgriezieni

Pārbaudīt motora un sensora
pieslēgumu,
kontrolēt sensora pozīciju,
vajadzības gadījumā novērst
piedziņas blokādi,
pārbaudīt vario pārvadmehānisma
daudzuma iestatījumus.
Iestatījumi AMATRON 3:Brīdinājuma laiks dozēšanas
vārpstai- Mēslojuma kontrole (vārpstu
skaits)- Mēslojuma tvertne (izsl./iesl.)

F2025

Mašīnas datora
atteice

Sign.

Komunikācija ar otru mašīnas
datoru (hidraulikas dators) nav
iespējama

Pārbaudīt datora savienojumus,
pārbaudīt spraudkontaktus un datora
darbību, pārbaudīt nepareiza
mašīnas tipa izvēli

F2026

Sēklas materiāla
sadalītāja
apgriezienu skaits
kreisajā pusē un
labajā pusē būtiski
atšķiras viens no
otra

Sign.

Sēklas materiāla motoru
apgriezienu skaits ļoti atšķiras
viens no otra

Novērst sadalītāja blokādi, pārbaudīt
spraudkontaktus
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aktivizētie optosensori ir veiksmīgi
reģistrēti
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F2027 Mēslojuma dozators
kreisajā pusē
negriežas

Sign.

Neskatoties uz ātruma
fiksēšanu, netiek fiksēti kreisās
puses mēslojuma dozatora
apgriezieni (EDX 9000 - TC)

Pārbaudīt motora un sensora
pieslēgumu,
kontrolēt sensora pozīciju,
vajadzības gadījumā novērst piedziņas
blokādi,
pārbaudīt vario pārvadmehānisma
daudzuma iestatījumus,
iestatījumi AMATRON 3:
- brīdinājuma laiks dozēšanas vārpstā,
- mēslojuma kontrole (vārpstu skaits),
- mēslojuma tvertne (iesl./izsl.)

F2028 Mēslojuma dozators
labajā pusē
negriežas

Sign.

Neskatoties uz ātruma
fiksēšanu, netiek fiksēti labās
puses vai priekšējās tvertnes
mēslojuma dozatora apgriezieni
(EDX 9000 - TC, -2CF)

Pārbaudīt motora un sensora
pieslēgumu,
kontrolēt sensora pozīciju,
vajadzības gadījumā novērst piedziņas
blokādi,
pārbaudīt vario pārvadmehānisma
daudzuma iestatījumus,
iestatījumi AMATRON 3:
- brīdinājuma laiks dozēšanas vārpstā,
- mēslojuma kontrole (vārpstu skaits),
- mēslojuma tvertne (iesl./izsl.)

F2029 Darba stāvokļa
sensora atteice

Sign.

Analogā AS sensora sprieguma Pārbaudiet sensoru diagnostikas
vērtība ir ārpus 0,5…4,5 V
izvēlnē Analogā sensora vietā
uzstādīts/izvēlēts digitālais sensors
Pārbaudiet sensora pozīciju.
Pārbaudiet, vai stieņa vadīklai
pozīcijas noteikšanai nav bojājumu
Pārbaudiet savienojumus un sensora
kontaktligzdas

F2030 Salocīšanas/atlocīš
anas pozīcija
sasniegta

Sign.

Locīšanas robežvērtības
sasniegšana

Ar vadības ierīcēm veikt salocīšanu
vai atlocīšanu

F2031 Dozatora
regulēšana nav
iespējama

Sign.

Kalibrēšanas laikā nevar tikt
ievērots dozatora apgriezienu
skaits

Pārbaudīt normas daudzumu
Kalibrēšanas koeficients pareizs
(piem., ļoti mazs)
Kalibrēt atkārtoti

F2032 Nogrūdēja pozīciju
1 nevar sasniegt

Sign.

Vēlamās nogrūdēja pozīcijas
piebraukšanu (pa kreisi) nevar
sasniegt

Pārbaudīt griešanās leņķa sensora
pozīciju, diagnostikas izvēlnē
pārbaudīt sensora/motora darbību

F2033 Nogrūdēja pozīciju
2 nevar sasniegt

Sign.

Vēlamās nogrūdēja pozīcijas
piebraukšanu (pa labi) nevar
sasniegt

Pārbaudīt griešanās leņķa sensora
pozīciju, diagnostikas izvēlnē
pārbaudīt sensora/motora darbību

F2034 Nogrūdēja motora 1
atteice

Sign.

Pārrauts slodzes strāvas loks
uz nogrūdēja motoru 1 (pa
kreisi)

Pārbaudīt motora spraudkontaktu,
izsaukt diagnostikas izvēlni

F2035 Nogrūdēja motora 2
atteice

Sign.

Pārrauts slodzes strāvas loks
uz nogrūdēja motoru 2 (pa labi)

Pārbaudīt motora spraudkontaktu,
izsaukt diagnostikas izvēlni

F2036 Nogrūdēja 1
potenciometra
atteice

Sign.

Analogā AS sensora (kreisajā
pusē) sprieguma vērtība ir
ārpus 0,5…4,5 V

Pārbaudīt sensoru diagnostikas
izvēlnē,
pārbaudīt sensora pozīciju,
pārbaudīt sensora savienojumus un
spraudkontaktus

F2037 Nogrūdēja 2
potenciometra
atteice

Sign.

Analogā sensora (pa labi)
sprieguma vērtība ir ārpus
0,5…4,5 V

Pārbaudīt sensoru diagnostikas
izvēlnē,
pārbaudīt sensora pozīciju,
pārbaudīt sensora savienojumus un
spraudkontaktus

F2038 Mašīnas dators
nogrūdēja
iestatīšanai
nereaģē

Sign.

Komunikācija ar nogrūdēja
attālinātās regulēšanas darba
minidatoru nav iespējama

Pārbaudīt datora savienojumus,
pārbaudīt spraudkontaktus un datora
darbību,
Pārbaudīt datora cilpu (CAN_IN un
CAN_OUT iesaistīt mašīnas kabeļos,
darba minidatoru iespraust atsevišķā
pieslēgvietā)
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F2039 Eļļas līmeņa
pārbaude borta
hidraulikā

Sign.

Sensors neatpazīst eļļu
uztveres zonā

Pārbaudīt eļļas līmeni,
diagnostikas izvēlnē testēt funkciju,
pārbaudīt sensora pozīciju,
kontrolēt mēslojuma kontroles izvēli
(iesl./izsl.)

F2040 Pārsniegts
maksimālais
ventilatora
apgriezienu skaits

Sign.

Ventilatora apgriezienu skaits
lielāks par 4200 apgr./min.

Samazināt apgriezienu skaitu,
pārbaudīt sensora pozīciju

F2041 Pārsniegts sēklas
materiāla
ventilatora
maksimālais
apgriezienu skaits

Sign.

Sēklas materiāla ventilatora
apgriezienu skaits lielāks par
4200 apgr./min.

Samazināt apgriezienu skaitu,
pārbaudīt sensora pozīciju

F2042 Pārsniegts
maksimālais
mēslojuma
ventilatora
apgriezienu skaits

Sign.

Mēslojuma ventilatora
apgriezienu skaits lielāks par
4200 apgr./min.

Samazināt apgriezienu skaitu,
pārbaudīt sensora pozīciju

F2043 Mēslojuma
ventilators:
apgriezienu skaits
pārāk liels

Ziņojums Pārsniegts mēslojuma
ventilatora nepieciešamais
apgriezienu skaits

Pielāgot mēslojuma ventilatora
faktisko apgriezienu skaitu,
vajadzības gadījumā paaugstināt
mēslojuma ventilatora nepieciešamo
apgriezienu skaitu

F2044 Mēslojuma
ventilators:
apgriezienu skaits
pārāk zems

Ziņojums Nav sasniegts mēslojuma
ventilatora nepieciešamais
apgriezienu skaits

Pielāgot mēslojuma ventilatora
faktisko apgriezienu skaitu,
vajadzības gadījumā pazemināt
mēslojuma ventilatora nepieciešamo
apgriezienu skaitu

F2045 Sadalīšana:
pārsniegts
maksimālais
spiediens

Ziņojums Pārsniegts noteiktais
maksimālais spiediens

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

F2046 Sadalīšana: nav
sasniegts
minimālais
spiediens

Ziņojums Nav sasniegts noteiktais
minimālais spiediens

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

F2047 Sadalīšana 1
pārsniegts
maksimālais
spiediens

Ziņojums Pārsniegts noteiktais
maksimālais spiediens

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

F2048 Sadalīšana 1 nav
sasniegts
minimālais
spiediens

Ziņojums Nav sasniegts noteiktais
minimālais spiediens

Pārbaudiet trumuļa kreisās puses
iedalījumu (pagrieziet uz priekšu)
Palieliniet sadalītāja ventilatora
apgriezienu skaitu,
nepieciešamības gadījumā samaziniet
min. vērtību,
izsauciet diagnostikas izvēlni (piem.,
bojāts sensors)

F2049 Sadalīšana 2
pārsniegts
maksimālais
spiediens

Ziņojums Pārsniegts noteiktais
maksimālais spiediens

Pazeminiet sadalītāja ventilatora
apgriezienu skaitu,
nepieciešamības gadījumā palieliniet
maks. spiedienu,
izsauciet diagnostikas izvēlni (piem.,
bojāts sensors)
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F2050 Sadalīšana 2 nav
sasniegts
minimālais
spiediens

Ziņojums Nav sasniegts noteiktais
minimālais spiediens

Pārbaudiet trumuļa labās puses
iedalījumu (pagrieziet uz priekšu)
Palieliniet sadalītāja ventilatora
apgriezienu skaitu
Ja nepieciešams, samaziniet min.
vērtību
Izsauciet diagnostikas izvēlni (piem.,
bojāts sensors)

F2051 Sēklas materiāla
ventilatora
apgriezienu skaits
pārāk mazs

Sign.

Ventilatora apgriezienu skaits
mazāks par 200 apgr./min.

Palielināt sēklas materiāla un/vai
mēslojuma ventilatora apgriezienu
skaitu,
izsaukt diagnostikas izvēlni (piem.,
bojāts sensors)

F2053 Sadalitäja 1 spied.
sensora atteice

Sign.

Analogā AS sensora (kreisajā
pusē) sprieguma vērtība ir
ārpus 0,5…4,5 V

Pārbaudīt sensoru diagnostikas
izvēlnē ,
pārbaudīt sensora pozīciju,
pārbaudīt sensora savienojumus un
spraudkontaktus

F2054 Sadalitäja 2 spied.
sensora atteice

Sign.

Analogā sensora (pa labi)
sprieguma vērtība ir ārpus
0,5…4,5 V

Pārbaudīt sensoru diagnostikas
izvēlnē,
pārbaudīt sensora pozīciju,
pārbaudīt sensora savienojumus un
spraudkontaktus

F2055 Mikrogranulu 1 uzp.
lim. päräk zems

Sign.

Sensors uzpildes līmenim pa
kreisi neatpazīst sēklas
materiālu uzskaites zonā

Uzpildīt mikrogranulu tvertni pa kreisi,
sensora pozīcija nepareiza,
izsaukt diagnostikas izvēlni (piem.,
bojāts sensors)

F2056 Mikrogranulu 2 uzp.
lim. päräk zems

Sign.

Sensors uzpildes līmenim pa
labi neatpazīst sēklas materiālu
uztveres zonā

Uzpildīt mikrogranulu tvertni pa kreisi,
sensora pozīcija nepareiza,
izsaukt diagnostikas izvēlni (piem.,
bojāts sensors)

F2059 Mikrogranulu
izkliedētājs 1:
motors nereaģē!

Sign.

Neskatoties uz ātruma
fiksēšanu, netiek fiksēti impulsi
no kreisās puses mikrogranulu
izkliedētāja piedziņas motora

Pārbaudīt kreisās puses motora un
sensora pieslēgumu
Ja nepieciešams, novērst piedziņas
blokādi
Pārbaudīt normas daudzuma
iestatījumu un kalibrēšanas koeficientu
Pārbaudīt blīvējuma maliņu
iestatījumus vai veltņa izmēru

F2061 Mikrogranulu
izkliedētājs 2:
motors nereaģē!

Sign.

Neskatoties uz ātruma
fiksēšanu, netiek fiksēti impulsi
no labās puses mikrogranulu
izkliedētāja piedziņas motora

Pārbaudīt kreisās puses motora un
sensora pieslēgumu
Ja nepieciešams, novērst piedziņas
blokādi
Pārbaudīt normas daudzuma
iestatījumu un kalibrēšanas koeficientu
Pārbaudīt blīvējuma maliņu
iestatījumus vai veltņa izmēru

F2063 Mikrogranulu
izkliedētājs: nav
sakaru ar darba
datoru

Sign.

Komunikācija ar mini darba
datora mikrogranulu (kreisajā
pusē) nav iespējama

Pārbaudīt datora savienojumus,
pārbaudīt spraudkontaktus un datora
darbību,
Pārbaudīt datora cilpu (CAN_IN un
CAN_OUT iesaistīt mašīnas kabeļos,
darba minidatoru iespraust atsevišķā
pieslēgvietā)
Pārbaudīt kodējuma spraudni (bez
pārejas)
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F2064 Mikrogranulu
izkliedētājs 2: nav
sakaru ar darba
datoru

Sign.

Komunikācija ar mini darba
datora mikrogranulu (labajā
pusē) nav iespējama

Pārbaudīt datora savienojumus,
pārbaudīt spraudkontaktus un datora
darbību,
Pārbaudīt datora cilpu (CAN_IN un
CAN_OUT iesaistīt mašīnas kabeļos,
darba minidatoru iespraust atsevišķā
pieslēgvietā)
Pārbaudīt kodējuma spraudni (ar
pāreju)

F2067 Izvēlētais ātrums
mainīts

Sign.

Izvēlētais ātrums vairs neatbilst
ātrumam kalibrēšanas laikā

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

F2068 Mēslojuma
ventilatora
apgriezienu skaits
pārāk mazs

Sign.

Ventilatora apgriezienu skaits
mazāks par 200 apgr./min.

Palielināt ventilatora apgriezienu
skaitu,
izsaukt diagnostikas izvēlni (piem.,
bojāts sensors)

F2069 UZMANIBU!
Brauciena laikā
nedrīkst mainīt
mašīnas
pamatiestatījumu

Sign.

Ieejot iestatījumos, mašīna
fiksē ātrumu

nepieciešamības gadījumā apturiet
mašīnas kustību
pārbaudiet darba izvēlnē ātrumu (v=0
km/h)

F2070 Kalibrēšanas solis
00

Norāde Nepieciešama iestatītā
parametra apstiprināšana

Parametru apstiprināt ar ievades
taustiņu vai labot ar ESC taustiņu

F2071 Kalibrēšanas solis
01

Norāde Iestatīto soļu apstiprināšana
pareizai kalibrēšanai

Parametru apstiprināt ar ievades
taustiņu vai labot ar ESC taustiņu

F2073 Kalibrēšanas solis
02

Norāde Paziņojums par aktīvu
kalibrēšanas procesu

Kalibrēšanas process apstājas pēc
iestatītā laukuma
Ar ESC ir iespējama pārtraukšana
Ar ievades taustiņu procesu var
manuāli apturēt un ievadīt daudzumu

F2074 Kalibrēšanas solis
03

Norāde Paziņojums par salīdzinājumu
starp iepriekšējo un pašreizējo
kalibrēšanas faktoru.

Pēc vērtību pārbaudes, apstiriniet
ievadi un nepieciešamības gadījumā
veiciet jaunu kalibrēšanu

F2087 Mikrogranulu
izkliedētāja 1
normas daudzums
ātrāk

Ziņojums prasītais dozatora apgriezienu
skaits par mazu (kreisās puses
mikrogranulu izkliedētāja
piedziņa)

braukt ātrāk,
nepareizs ātruma aprēķins (impulsi uz
100 m),
sēklas materiāla normas daudzums
pārāk mazs
pārbaudīt dozatora veltņa izmēru

F2088 Mikrogranulu
izkliedētāja 1
normas daudzums
lēnāk

Ziņojums prasītais dozatora apgriezienu
skaits par lielu (kreisās puses
mikrogranulu izkliedētāja
piedziņa)

braukt lēnāk,
nepareizs ātruma aprēķins (impulsi uz
100 m),
sēklas materiāla normas daudzums
pārāk liels
pārbaudīt dozatora veltņa izmēru

F2089 Mikrogranulu
izkliedētāja 2
normas daudzums
ātrāk

Ziņojums prasītais dozatora apgriezienu
skaits par mazu (labās puses
mikrogranulu izkliedētāja
piedziņa)

braukt ātrāk,
nepareizs ātruma aprēķins (impulsi uz
100 m),
sēklas materiāla dnormas audzums
pārāk mazs
pārbaudīt dozatora veltņa izmēru

F2090 Mikrogranulu
izkliedētāja 2
normas daudzums
lēnāk

Ziņojums prasītais dozatora apgriezienu
skaits par lielu (labās puses
mikrogranulu izkliedētāja
piedziņa)

braukt lēnāk,
nepareizs ātruma aprēķins (impulsi uz
100 m),
sēklas materiāla normas daudzums
pārāk liels
pārbaudīt dozatora veltņa izmēru
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F2091 Apturet masinu un
ventilat.

Sign.

Sākoties atlikumu iztukšošanai,
tiek konstatēts ātrums vai
ventilatora apgriezienu skaits

Apturēt mašīnas kustību
Apturēt ventilatoru
Ja nepieciešams, pārbaudīt sensorus

F2092 Doz. väks atverts
un tvertne
uzstädita?

Sign.

Apstiprinājums tam, vai
dozatora vāks ir atvērts un
uzstādīta uztveršanas tvertne

Ja ir veikti šie soļi, ar ievades taustiņu
tālāk

F2093 Nav sasniegts
elektroapgādes
spriegums

Sign.

Elektronikas vai slodzes
spriegums ir pazeminājies zem
10 V

Pārbaudīt pieslēgumu pie akumulatora
(drošinātāja)
Pārbaudīt akumulatora stāvokli, ja
nepieciešams, iedarbināt traktoru
Pārbaudīt vadus uz mašīnu
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Darbības traucējums

10.1

Ceļa posma sensora atteice
Pie pārvadmehānisma piestiprinātā ceļa posma sensora
(impulsi/100m) atteices gadījumā var turpināt darbu, ja ievada imitēta
kustības ātruma vērtību.
Lai novērstu nepareiza sēklas daudzuma izsēšanu, bojātā mērierīce
jānomaina.
Ja jaunu mērierīci nevar uzstādīt tūlīt, darbu var turpināt šādā veidā:
•

1.

Atvienojiet bojātā ceļa posma sensora signāla kabeli no darba
datora.

Galvenajā izvēlnē izvēlieties
Iestatīšanu.

Ievadiet imitēto ātrumu.

2.
•

Darba gaitā ievērojiet ievadīto
imitēto kustības ātrumu.

•

Tiklīdz dators reģistrē ceļa posma
sensora impulsus, tas pārslēdzas
uz faktisko kustības ātrumu, ko
nosaka ceļa posma sensors!
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10.2

Bojātas gaismas barjeras izslēgšana

Bojāta gaismas barjera darba izvēlnē ir redzama
kā samazināta daudzuma graudi/ha (K/ha)
indikācija.
Samazināta daudzuma indikācijai var būt arī citi
iemesli.
Bojātās gaismas barjeras izslēgšana:

1.

Galvenajā izvēlnē izvēlieties
Iestatīšanu.
Izvēlieties Ievades diagnostiku.

2.

89. att.
3. Izvēlieties 3. lapu

.

Nospiediet pārslēgšanas taustiņu.

4.

5. Nospiediet

.

6. Izvēlieties
(nākamo) vai
(iepriekšējo) rindu.

Izslēdziet kontroli.

7.

8. Nospiediet

.

Izslēdzot gaismas barjeru, netiek
kontrolēts attiecīgais sēšanas
agregāts.

10.3

Bojāta spiediena sensora izslēgšana

Par bojātu spiediena sensoru tiek rādīts
ziņojums.
Bojāta spiediena sensora izslēgšana

1.

2.
→

Galvenajā izvēlnē izvēlieties
Iestatīšanu.
Izvēlieties pamatparametrus.
Izslēdziet sadalītāja spiediena kontroli.

Fig. 90
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