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Põhialused 
 

ISOBUS-TC kaudu 
Müller-Elektroniku rakendus ISOBUS-TC moodustab ISOBUS-terminalis liidese ISOBUS-juhtseadise, 
rakenduse TRACK-Leader ja põllumaade registri vahel. 

Rakenduse ISOBUS-TC abil saate 
 ▪ kavandada ja töödelda ISO-XML-tellimusi terminalis; 
 ▪ töödelda ISO-XML-tellimusi, mis on arvutis põllumaade registri abil kavandatud. 

ISOBUS-TC edastab kõik tellimuses sisalduvad andmed terminali erirakendustele. Nii saab iga 
rakendus teha seda, mida ta kõige paremini oskab. 
 ▪ Põllu asukoht edastatakse FIELD-Navi. Selle tulemusel saate sõita terminaliga otse põllule. 
 ▪ Tellimuses salvestatud põllupiirid, juhtjooned, rakenduskaardid ja muu teave töödeldud põldude 

kohta edastatakse rakendusele TRACK-Leader. See võimaldab teil põllul töötamist. 
 ▪ Lisaks edastatakse ISOBUS-juhtseadisele rakenduskaartidelt pärit etteantud väärtused. Seega 

ei pea teie etteantud väärtusi sisestama. 
 ▪ ISOBUS-TC märgib üles tööde kestuse, töödes osalenud isikud ning kasutatud masinad ja 

käitusvahendid. 
 

ISOBUS-TC käivitamine 
 

1. Ühendage terminali tühi USB-mälupulk. 

2. Rakenduse Valikumenüü avamine: 

 
 ⇨ Ilmub järgmine kuva: 

 
3. Klõpsake rida ISOBUS-TC. 

1 

1.1 

1.2 
Toimingud 
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 ⇨ Ilmub järgmine kuva: 

 
 ⇨ Rakendus ISOBUS-TC on käivitatud. 

 

ISO-XML-tellimuste aktiveerimine 
Kui tahate kasutada rakendust ISOBUS-TC, peate kõigepealt aktiveerima terminalis ISO-XML-
tellimuste täitmise. 

On kaks stsenaariumi, mille puhul saab ISOBUS-TC-d kasutada. Parameetriga „Kas kasutada ISO-
XML-i?“ saate määrata missuguse plaani järgi tööd tehakse: 
 ▪ Jah 

Valige see säte, kui loote tellimused arvutis või soovite luua need terminalis. 
Sel juhul peate alati enne töö alustamist käivitama tellimuse. Ainult sel juhul toimub 
andmevahetus rakenduste ISOBUS-TC, TRACK-Leader ja ISOBUS-juhtseadise vahel. 

 ▪ Ei 
Valige see säte, kui te ei kasuta tellimusi. Selle asemel kasutage shp-vormingus rakenduskaarte 
või sisestage väljastuskogused otse ISOBUS-juhtseadisesse. 
Sel juhul töötab ISOBUS-TC ainult taustal. 

 

Rakenduse aktiveerimine toimub järgmiselt. 

1. Minge kuvale „Sätted”: 

 | ISOBUS-TC |  
 ⇨ Avaneb järgmine kuva: 

 

2.   – Märkige rida „Kas kasutada ISO-XML-i?” ja klõpsake seda. 
 ⇨ Režiim muutub iga vajutusega. 

3. Määrake parameetri väärtuseks „Jah”. 

4.   – Käivitage terminal uuesti. 

1.3 

Toimingud 
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USB-andmekandja 
  

 

MÄRKUS 
Võõra USB-andmekandja kasutamise korral võivad andmed kaotsi minna 
Kui kasutate USB-andmekandjat, mis pole Müller-Elektronikult saadud, võivad tekkida ühenduse 
probleemid või kirjutamistõrked. Andmed võivad kaotsi minna. 

◦ Kasutage ainult Müller-Elektronikult saadud USB-andmekandjat. 
 

  

 

MÄRKUS 
Andmekadu USB-andmekandja enneaegse eemaldamise korral 

◦ Enne eemaldamist tuleb alati USB-andmekandjalt välja logida. 

USB-andmekandjal on kaks ülesannet. 
 ▪ Selle abil edastatakse andmeid põllumaade registri ja terminali vahel. 
 ▪ See toimib töö ajal mäluna. 

Järgige alati järgmist: 
 ▪ USB-andmekandja peab olema töö ajal pidevalt ühendatud. 
 ▪  Pärast töö lõppu peate USB-andmekandjalt välja logima, et andmed saaks õigesti salvestatud. [

➙ 42]  
 ▪ Kasutage ainult Müller-Elektronikult saadud USB-andmekandjaid. Kui kasutate muud USB-

andmekandjat, võivad tekkida ühenduse probleemid või kirjutamistõrked. Andmed võivad kaotsi 
minna. 

Kui olete USB-andmekandja kogemata välja loginud, eemaldage see ja 10 sekundi pärast sisestage 
see uuesti. 

 

Rakenduse ISOBUS-TC juhtelemendid 
Sellest peatükist leiate kõigi rakenduses ISOBUS-TC esineda võivate tähtsamate 
funktsioonisümbolite ülevaate. 

Rakendust ISOBUS-TC juhitakse pöördnupu ja funktsiooniklahvidega. 
  

  

Funktsioo-
nisümbol 

Tähendus 

  

Minge kuvale „Tellimuse andmed” – kui tellimus on käivitatud. 

Minge kuvale „Tellimuste loend” – kui tellimust ei ole käivitatud. 

  

Tagasi 

  

Minge kuvale „Sätted” 

Rakenduse kasutamise seadistamine. 

  

USB-andmekandja eemaldamine 

Kuvatakse vaid siis, kui USB-andmekandjal on kaust „Taskdata”. 

1.4 

1.5 

Juhtelemendid 
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Funktsioo-
nisümbol 

Tähendus 

  

Valmistage ette tühi USB-andmekandja rakenduse „ISOBUS-TC” kasutamiseks 
ilma farmpilotita. 

USB-andmekandjale luuakse kaust „Taskdata”. 

  

Laadi tellimuste kogum portaalist farmpilot alla 

Kuvatakse vaid siis, kui olete ühendatud portaaliga farmpilot 

  

Tellimuste kogumi laadimine portaali farmpilot 

Kuvatakse vaid siis, kui olete ühendatud portaaliga farmpilot 

  

Tellimuse või püsiandmete otsimine 

  

  

Põllu kuvamine FIELD-Navis 

Kui funktsioon on desaktiveeritud, on funktsioonisümbol hall. 

  

Uue tellimuse loomine 

  

Kopeeri olemasolev tellimus 

Jaga peatatud tellimus 

  

Tellimuse käivitamine 

  

Avage rakendus TRACK-Leader 

  

Tellimuse lõpetamine 

  

Kinnita 

Tellimuse andmete salvestamine 

  

Töötaja tööajaarvestuse käivitamine 

  

Töötaja tööajaarvestuse peatamine 

  

Seadmete tööajaarvestuse käivitamine 
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Funktsioo-
nisümbol 

Tähendus 

  

Seadmete tööajaarvestuse peatamine 

  

Alusta põllule navigeerimist  

  

Kui funktsioon on desaktiveeritud, on funktsioonisümbol hall. 

  

  

Alusta mahalaadimiskohta navigeerimist  

Kuvatakse vaid siis, kui teie terminalil on ühes sõidukirühmas olek „Slave”. 

Kui funktsioon on desaktiveeritud, on funktsioonisümbol hall. 

  

Lisatud koguse sisestamine 

  

Tühjendatud koguse sisestamine  

  

Seadmete järjestuse konfigureerimine 

  
 

Rakenduse ISOBUS-TC ekraani ülesehitus 
Rakendusel ISOBUS-TC on kolm tähtsat kuva, mida peate oskama kasutada: 
 ▪  Kuva Püsiandmed [➙ 9]  
 ▪  Kuva Tellimuste loend [➙ 10]  
 ▪  Kuva Tellimuse andmed [➙ 11]  

 

Kuva Püsiandmed 
Kuva Püsiandmed on rakenduse ISOBUS-TC avakuva. Sellelt kuvalt pääseb kõigile teistele 
kuvadele. 

  

 

Kuva Püsiandmed tunneb ära selle sümboli järgi. 

Sümbol asub kuva ülemises piirkonnas. 
  

1.6 

1.6.1 
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Kuva Püsiandmed 

Selle kuva põhialas näete kaustu, milles on põllumaade registrist pärinevad andmed. 

Viies kursori pöördnupu abil täielikult alla, kuvatakse veel kaustu koos püsiandmetega. 
 

Kuva Tellimuste loend 
Kuva Tellimuste loend sisaldab kõiki USB-mälupulgal olevate tellimuste nimesid. 

  

 

Kuva Tellimuste loend tunneb ära selle sümboli järgi.  

Sümbol asub kuva ülemises piirkonnas. 
  

 

 
Kuva Tellimuste loend 

Tellimuste loendi all näete märgitud tellimuse taustteavet. 

Tellimuse oleku saab tuvastada tellimuse nime ees oleva sümboli värvi järgi. 

Tellimused, mille nime ees on tärn, on teiste tellimuste koopiad. 

Järgmine tabel sisaldab sümbolite ülevaadet, millega tähistatakse tellimuste liike. 
 
 

  

Sümbol Sümboli värv Tähendus 

 
helekollane Tellimused, mida pole käivitatud 

 
tumekollane Pausil olevad tellimused 

 
roheline Käivitatud tellimused 

1.6.2 

Sümbolid 
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Sümbol Sümboli värv Tähendus 

 
punane Lõpetatud tellimused 

  Master-kasutaja täidetavad tellimused 
  

Tellimused, mida pole käivitatud 

 
Need on tellimused, mida pole veel käivitatud. 

Siia võivad kuuluda järgmised tellimused: 
 ▪ uued loodud tellimused 
 ▪ olemasolevate tellimuste koopiad - kui tellimuse nime ees on tärn 

Pausil olevad tellimused 

 
Pausil olevad tellimused on tellimused, mis on katkestatud, ilma et neid oleks lõpetatud. Tellimus 
läheb automaatselt pausile, kui selle täitmise ajal käivitatakse muu tellimus. 

Pausil olevaid tellimusi kuvatakse portaalis farmpilot lõpetamata tellimustena. 

Käivitatud tellimused 

 
Käivitatud tellimused on tellimused, mis on käivitatud ja mida praegu täidetakse. 

Lõpetatud tellimused 

 
Lõpetatud tellimused on seisma pandud tellimused. Reeglina on tegemist täidetud tellimustega. 
Süsteem ei võimalda siiski täitmist kontrollida. 

Seetõttu märkige tellimus lõpetatuks vaid siis, kui olete selle täitnud. Lõpetatud tellimusi kuvatakse 
portaalis farmpilot täidetud tellimustena. 

Master-kasutaja täidetavad tellimused 

 
Kuvatakse vaid koostöös portaaliga farmpilot. 

Nii tähistatakse kõiki tellimusi, mida täidab masinapargi juht (master-kasutaja). 

Iga kord, kui master-kasutaja tellimuse täidab, teavitatakse teid sellest hüpikakna abil. 
 

Kuva Tellimuse andmed 
Kuvalt Tellimuse andmed leiate kogu teabe valitud tellimuse kohta. 

1.6.3 
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Kuva Tellimuse andmed näidatakse vaid siis, kui valite või loote kuval Tellimuste loend mõne 
tellimuse. 

  

 

Kuva Tellimuse andmed tunneb ära selle sümboli järgi. 

Sümbol asub kuva ülemises piirkonnas. 

 

Sõltuvalt sellest, kas tellimus on käivitatud või on tegemist uue tellimusega, võib 
sümboli värv muutuda. 

Roheline - kuvatav tellimus on käivitatud. 

Kollane - kuvatavat tellimust ei ole käivitatud. 
  

 
Kuva Tellimuse andmed 

  

 Tellimuse nimi ja number 
Tellimuse jooksev number. 
TSK on lühend sõnast TASK, mis eesti keeles 
tähendab: tellimus 

 Kursor 
Märgib rea, mida saab pöördnupuga klõpsata. 

 Tellimuse täitmise faas 
Näitab, millises faasis tellimus on [➙ 35].  Funktsioonisümbolite ala 

Sümbolid, mida sellel kuval saab aktiveerida.  

 Tellimuse andmete ala 
Sisaldab üksikasjalikku teavet valitud tellimuse 
kohta 

 Loenduri ala 
Kuvatakse ainult tellimuse käivitamisel. 

  

Tellimuse andmete alas võidakse kuvada ka järgmised sümbolid: 

 
See tähendab, et tellimuse andmed sisaldavad ka seatud väärtuste kaarte. Sümbolil on vaid 
informatiivne otstarve. 

 

ISO-XML-püsiandmete haldus 
Püsiandmed on andmed, mis on USB-andmekandjal ja mida on vaja tellimuste täpsemaks 
spetsifitseerimiseks. 

Püsiandmete salvestamine USB-andmekandjale toimub järgmiselt. 
 ▪ Põllumaade registrist – püsiandmed saab salvestada põllumaade registrist USB-andmekandjale. 
 ▪ Püsiandmed saab luua terminalis ja salvestada siis USB-andmekandjale. Selle meetodi 

puuduseks on see, et kõikide väliste programmidega ei saa andmeid lugeda. Samuti ei saa neid 
kustutada. 

1.7 
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MÄRKUS 
Andmekadu 

◦ Looge püsiandmed ainult ühes kohas: põllumaade registris või terminalis. 

◦ Ärge kasutage seejärel enam teist meetodit. 
 

  

 

MÄRKUS 
Mitteühilduvad põllumaade registrid 
Mõnedesse põllumaade registritesse ei saa muudetud püsiandmeid importida. 

◦ Enne püsiandmete muutmist või loomist kontrollige, kas teie põllumaade registrisse saab 
importida muudetud andmetega tellimusi. 

Püsiandmeid pole vaja hallata kõikides kategooriates. Valik sõltub ettevõtte suurusest ja 
kasutusotstarbest. 

Võimalikud püsiandmed 
  

Sümbol Andmed Sisaldab 

  
Kliendid* Kliendiloendid. 

  
Talud* Põllumajandusettevõtete loendid. 

  
Seadmed Loendid ühendatud ISOBUS-juhtseadiste ja muude seadmetega, mille 

tööaega tahate arvestada. 

  
Tooterühmad* Toodete, väetiste, taimekaitsevahendite jms loendid. 

  
Põllud* Põldude nimed, pindalad, töötlemiskaardid**, GPS-koordinaadid: põllupiiride, 

takistuste, juhtjoonte jms jaoks. 

Kasulik neile, kes töötavad TRACK-Leaderi või FIELD-Naviga ja alati samadel 
põldudel. 

  
Töötaja* Töötajate loendid. 

  

* – valikulised püsiandmed. 

** – imporditav ainult põllumaade registri kaudu. 

Kategooriad „Kliendid”, „Talud” ja „Põllud” on hierarhiliselt seotud. See tähendab, et ettevõte tuleb 
alati määrata kliendile, põld tuleb määrata ettevõttele või kliendile jne. 

 

Uute püsiandmete loomine terminalis: 

  Terminalis on USB-andmekandja kaustaga „Taskdata”. 

1. Avage rakendus ISOBUS-TC. 

2. Valige püsiandmete kaust: „Põllud”, „Talud”, „Kliendid”, „Töötajad” või „Tooted”. 

3.   – Looge uus kirje. 

Toimingud 
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 ⇨ Avaneb vorm. 

4. Täitke väljad. Pärast salvestamist ei saa sisestatud andmeid enam muuta. 

5.   – Salvestage sisestatud andmed. 
 

Rakenduse ISOBUS-TC sulgemine 
Rakenduse ISOBUS-TC saab igal hetkel sulgeda. Tellimusi sealjuures ei lõpetata ega katkestata. 

 

1.   – Avage rakenduse „Valikumenüü”. 
 ⇨ Ilmub valikumenüü. 

2. Avage soovitud rakendus. 
 

ISOBUS-TC konfigureerimine 
 

1. Minge kuvale „Sätted”: 

 | ISOBUS-TC |  
 ⇨ Avaneb järgmine kuva: 

 

2.   – Parameetri muutmiseks märkige see kursoriga ja klõpsake. 
 ⇨ Režiim muutub iga vajutusega. 

3.   – Käivitage terminal uuesti. 
 

Järgmistelt lehekülgedelt leiate kõigi vajalike parameetrite selgitused. 

Parameeter: „Kas kasutada ISO-XML-i?” 
Vt ptk: ISO-XML-tellimuste aktiveerimine [➙ 6] 

Parameeter: „Kas seadeväärtuste ülekandmine on lihtsustatud?” 

Kui tellimused on loodud ainult põllumaade registrisse, võib selle parameetri desaktiveerida. 

Kui loote uued tellimused otse terminalis, tuleb iga uue tellimuse puhul täpselt määratleda, kui palju 
tahate väljastada (etteantud väärtus). Kui tööseadmel on mitu paaki, tuleb sisestada iga paagi 
etteantud väärtus eraldi. See parameeter on mõeldud selliste tööseadmetega töötamise 
lihtsustamiseks. 

1.8 

Toimingud 

1.9 
Toimingud 

Parameeter 
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Kui kasutate sama tööseadet mitmel põllul järjest, aktiveerige see parameeter. 

Sel juhul võetakse tellimuse loomisel järgmised väärtused automaatselt eelmisest tellimusest: 
 ▪ Etteantud väärtus 
 ▪ Toode 
 ▪ Seadme osa 
 ▪ Täitmine/tühjendamine 

Parameeter: „Kas seadmete järjestus on lihtsustatud” 
Kui see parameeter on aktiveeritud, salvestab terminal seadmete järjestused [➙ 33]. 

Iga kord kui mõne tööseadme juhtseadis ühendatakse ISOBUS-iga, kontrollib terminal, kas olete juba 
selle tööseadmega töötanud. Kui jah, siis küsib terminal, kas tuleks laadida salvestatud seadmete 
järjestus. 

  

  
Kustutab kõik salvestatud seadmete järjestused 
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Kiirjuhendid 
 

Kiirjuhendid põllumaade registrite kasutajatele 
 

   USB-andmekandjal on põllumaade registriga loodud ISO-XML-tellimus. Koostasite tellimuse 
eelnevalt terminalist üle kantud tööseadmete andmetega. [➙ 19]  

   Olete seadistanud parameetri „Kas kasutada ISO-XML-i?” väärtuseks „Jah”. [➙ 6]  

1. Ühendage terminali USB-andmekandja. 

2. Avage rakenduse avakuva: 

 | ISOBUS-TC 

3.   – Vajutage. 
 ⇨ Ilmub tellimuste loend. 

4.   – Klõpsake soovitud tellimust. 
 ⇨ Ilmub kuva „Tellimuse andmed”. 

5.   – Käivitage tellimus. 
 ⇨ Tellimus käivitatakse. 
 ⇨ Terminaliga ühendatud ISOBUS-juhtseadised lisatakse automaatselt tellimusele. 
 ⇨ Etteantud väärtused edastatakse ISOBUS-juhtseadisele. 
 ⇨ Põllupiirid, töötlemiskaardid ja muud põlluandmed edastatakse TRACK-Leaderile. 

6.   – Kohe, kui olete jõudnud põllule, käivitage põllul töö alustamiseks TRACK-Leader. 
(TRACK-Leader võib vajada eelnevat konfigureerimist.) 

 

Kiirjuhendid ilma põllumaade registriteta kasutajatele 
Kui töötate ilma põllumaade registriteta, tuleb hallata püsiandmeid (nt põllu nimi või kliendi nimi) otse 
terminalis.  

 

1. Ühendage terminali USB-andmekandja. 

2. Avage rakendus ISOBUS-TC: 

| ISOBUS-TC 
 ⇨ Avaneb järgmine kuva: 

 

2 

2.1 
Toimingud 

2.2 

Toimingud 



  

 

Kiirjuhendid 

Kiirjuhendid ilma põllumaade registriteta kasutajatele 2 
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3.   – Vajutage. 

4.   – Veenduge, et parameetri „Kas kasutada ISO-XML-i?” väärtuseks on seadistatud 
„Jah”. 

5.   – Vajutage. 
 ⇨ USB-andmekandjale luuakse kaust „Taskdata”. 
 ⇨ Kuvatakse järgmine teade: „Kaust on loodud” 

6.   – Kinnitage. 
 ⇨ Kuvale „Püsiandmed” ilmub funktsioonisümbol: 

 

7.   – Vajutage. 

8.   – Vajutage. 
 ⇨ Ilmub tellimuste loend. 

9.   – Looge uus tellimus. 
 ⇨ Avaneb vorm. 
 ⇨ Sellesse vormi saab sisestada kõik tellimuse andmed. Esmakordsel kasutamisel on 

mõttekas sisestada põllu nimi ja etteantud väärtus. Vt selle kohta lisateavet: 3. samm: 
Tellimuse andmete sisestamine ja salvestamine [➙ 24] 

10.   – Aktiveerige järgmine rida:  

11. Kuna USB-andmekandjal pole veel püsiandmeid, luuakse uus kirje põllu nime ja pindalaga. Nii 
saate selle põllu jaoks loodavate uute tellimuste puhul kasutada uuesti põllupiiri ja juhtjooni. 

12.   – Uue põllu loomine. 
 ⇨ Ilmub vorm „PFD”. 

13. Sisestage ülemisele reale põllu nimi. 

14. Sisestage reale „0.00 ha” pindala. 

15.  MÄRKUS! Pange tähele! Kui olete andmed salvestanud, ei saa põllu suurust enam 
muuta.  

16.   – Vajutage sisestuse kinnitamiseks. 
 ⇨ Kuvatakse põlluosade loend. 

17.   – Valige põld. 
 ⇨ Tellimusse ilmub põllu nimi. 



  

2 
Kiirjuhendid 

Kiirjuhendid ilma põllumaade registriteta kasutajatele 
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18.   – Vajutage sisestuse kinnitamiseks. 

19.   – Aktiveerige järgmine rida:  

20.  Sisestage, kui palju peab tööseade hektari kohta väljastama ja millistes ühikutes. [➙ 30]  

21.   – Vajutage sisestuse kinnitamiseks. 

22.   – Käivitage tellimus. 
 ⇨ Tellimus käivitatakse. 
 ⇨ Terminaliga ühendatud ISOBUS-juhtseadised lisatakse automaatselt tellimusele. 
 ⇨ Etteantud väärtus edastatakse ISOBUS-juhtseadisele. 

23.   – Kohe, kui olete jõudnud põllule, käivitage põllul töö alustamiseks TRACK-Leader. 
(TRACK-Leader võib vajada eelnevat konfigureerimist.) 

24. Töödelge põldu TRACK-Leaderiga. 
 ⇨ Kõik töötlemisel saadud põllu andmed salvestatakse ISOBUS-TC tellimusse: põllupiirid, 

juhtjooned, ülekantud etteantud väärtused jne. 

25. Pärast töö lõpetamist avage uuesti rakendus ISOBUS-TC. 

 ⇨ Ilmub kuva aktiivse tellimusega. Kui ei, vajutage avakuval . 

26.   – Lõpetage tellimus. 



  

 

1. samm: Andmekandja ettevalmistamine 

Andmekandja ettevalmistamine töötamiseks ilma põllumaade registrita 3 
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1. samm: Andmekandja ettevalmistamine 
Enne töötamist peate valmistama ette teie terminalis kasutatava andmekandja. 

Olenevalt töö laadist on protsess erinev. Lisateavet lugege järgmistest peatükkidest: 
 ▪ Andmekandja ettevalmistamine töötamiseks ilma põllumaade registrita 
 ▪ Andmekandja ettevalmistamine töötamiseks põllumaade registriga 

 

Andmekandja ettevalmistamine töötamiseks ilma põllumaade 
registrita 
Kui töötate ilma põllumaade registrita, peate kõigepealt looma andmekandjal kausta „Taskdata”. [➙ 
21] Seejärel saate luua uue tellimuse. [➙ 22] 

 

Andmekandja ettevalmistamine töötamiseks põllumaade registriga 
Kui töötate põllumaade registriga, peate kõigepealt tegema järgmist. 

1.  Looge USB-andmekandjale kaust Taskdata. [➙ 21]  

2. Looge ja käivitage uus tellimus. Sellega salvestatakse kõik olulised andmed ISOBUS-
juhtseadisest, et need saaks kanda üle põllumaade registrisse. [➙ 19] 

3. Looge põllumaade registris tellimus. 

4. Salvestage tellimus põllumaade registrist USB-andmekandjale. 

5. Ühendage terminali USB-andmekandja. 
 

Masina sätete eksportimine põllumaade registri jaoks 
Et põllumaade registriga saaks kavandada ISOBUS-juhtseadise jaoks tellimusi, peab põllumaade 
register tundma praeguste tööseadmete kirjeldust. Selle juurde kuuluvad näiteks: tööseadme 
geomeetrilised andmed, tunnusnumber, töölaius, mahutavus. 

Nende andmete edastamiseks põllumaade registrile peate looma terminalis tühja tellimuse. ISOBUS-
TC kirjutab kogu tööseadmete kirjelduse koos tellimusega faili taskdata.xml. Seejärel tuleb tellimus 
põllumaade registri abil avada. 

 

See samm on vajalik järgmistel juhtudel: 
 ▪ Enne esimese tellimuse kavandamist. 
 ▪ Tööseadme valitud parameetrite muutmisel juhtseadises. Need on muu hulgas: töölaius, 

geomeetrilised andmed või düüside arv. Kui rakendus tuvastab, et tellimuses olev tööseadmete 
kirjeldus erineb juhtseadises olevast, ei saa tellimust käivitada. 

 

Selle sammu tegemisel salvestatakse kõik ühendatud juhtseadises olevad parameetrid XML-faili. 
Andmetele määratakse kordumatu tunnusnumber. 

Kordumatu tunnusnumber on samas ühendatud juhtseadise seerianumber. Rakenduse leiate 
Valikumenüüst. 

Seda sammu tuleb korrata üks kord kõigi ISOBUSiga ühilduvate põllumajandusmasinatega. 

3 

3.1 

3.2 

3.2.1 

Millal kasutada? 

Talitlus 
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1. samm: Andmekandja ettevalmistamine 

Andmekandja ettevalmistamine töötamiseks põllumaade registriga 
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MÄRKUS 
Kui kavandate tööseadme jaoks tellimust, peate veenduma, et tööseadme omadused põllumaade 
registris vastaksid tööseadme konfiguratsioonile ISOBUS-juhtseadises. Kui parameetrid, nagu 
töölaius, geomeetrilised andmed, paakide arv on erinevad, määratakse tööandmed rakenduse 
ISOBUS-TC loodud uuele tööseadmele. Sel juhul saate küll edasi töötada, aga hiljem peate 
korrigeerima loendureid põllumaade registris. 

◦ Kui kasutate erinevate töölaiuste või geomeetriliste andmetega tööseadet, tuleb luua 
põllumaade registris iga konfiguratsiooni jaoks eraldi profiil. 

 
 

  Olete ühendanud terminali selle tööseadme juhtseadisega, mida soovite püsiandmetele lisada. 

  Olete juhtseadise konfigureerinud. 

1. Ühendage terminali tühi USB-andmekandja. 

2.  Looge USB-andmekandjale kaust Taskdata. [➙ 21]  

3.  Looge uus tellimus. [➙ 22] Sellesse tellimusse ei ole vaja sisestada tellimuse andmeid.  

4.  Käivitage tellimus [➙ 28]. 
 ⇨ Avaneb järgmine kuva: 

 
5. Oodake, kuni kuvatakse loendurid (võtab aega mitu minutit). 

 ⇨ Avaneb järgmine kuva: 

 

6.   – Peatage tellimus. 

7.   – Minge kuvale „Püsiandmed”. 

8.   – Salvestage andmed USB-andmekandjale. 

Toimingud 



  

 

1. samm: Andmekandja ettevalmistamine 

Kausta „Taskdata” loomine 3 
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 ⇨ Tööseadme andmed salvestatakse USB-andmekandjale kaustas „Taskdata” olevasse faili 
„Taskdata.xml”. 

9. Oodake, kuni andmeid kirjutatakse ja loetakse. 

 ⇨ Funktsioonisümbol  kustub. 

10. Eemaldage terminalist USB-andmekandja. 

 ⇨ Olete tööseadme parameetrid USB-andmekandjale üle kandnud. 
 

Kausta „Taskdata” loomine 
Kausta Taskdata salvestatakse kõik rakenduse ISOBUS-TC jaoks olulised andmed. 
 ▪ Fail kõikide tellimuste ja püsiandmetega: taskdata.xml 
 ▪ Töötlemiskaardid: bin-failid 

Kui ühendate tühja USB-andmekandja terminali, saate luua kausta otse terminalis. 
 

1. Ühendage terminali tühi USB-andmekandja. 

2. Avage rakendus ISOBUS-TC: 

| ISOBUS-TC 
 ⇨ Avaneb järgmine kuva: 

 

 ⇨ Kui kuval on funktsioonisümbol , on kaust juba loodud. 

3.   – Vajutage. 

4.   – Vajutage. 
 ⇨ USB-andmekandjale luuakse kaust „Taskdata”. 

 ⇨ Kuvale „Püsiandmed” ilmub funktsioonisümbol: 

 

3.3 

Toimingud 



  

4 
2. samm: Tellimuse loomine 
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2. samm: Tellimuse loomine 
Kui andmekandja on ette valmistatud, peate nüüd looma uue tellimuse. 

 

Uue tellimuse loomine toimub järgmiselt: 

1. Minge kuvale „Püsiandmed”. 
 ⇨ Avaneb järgmine kuva: 

 
2. Klõpsake rida „Tellimused”. 

 ⇨ Avaneb järgmine kuva: 

 
Kuval „Tellimuste loend” võivad olla juba loodud tellimused, nagu on näha sellel joonisel. 

3. Tellimuse loomiseks on nüüd kaks võimalust: 

4.  Võimalus a:  – Looge uus tellimus. 
 ⇨ Avaneb järgmine kuva: 

 
 ⇨ Terminal määras uue tellimuse nimeks praeguse kuupäeva ja kellaaja. Tellimus ei ole veel 

salvestatud. 

4 

Toimingud 



  

 

2. samm: Tellimuse loomine 

 4 
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5.  Võimalus b:  – Kopeerige märgitud tellimus. Kopeeritud tellimuses saate võtta üle 
kõik originaaltellimuse andmed või neid muuta ja siis uue tellimusena töösse võtta. 
 ⇨ Avaneb järgmine kuva: 

 
 ⇨ Uus tellimus lisatakse loendile ja tähistatakse tärniga, mis annab märku, et tegemist on 

koopiaga. 

 ⇨ Olete loonud uue tellimuse. 

Nüüd on teil järgmised võimalused. 
 ▪ Saate lisada tellimusele tellimuse andmed. [➙ 24] 
 ▪ Saate tellimuse käivitada. [➙ 28] 
 ▪ Saate tellimuse salvestada. [➙ 26] 



  

5 
3. samm: Tellimuse andmete sisestamine ja salvestamine 

Kausta „Taskdata” loomine 
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3. samm: Tellimuse andmete sisestamine ja salvestamine 
Tellimuse andmed on tellimuse omadused, mis saab võtta kokku ühes vormis. Nii saab igat 
ülesannet täpsemalt kirjeldada ja täpselt dokumenteerida mida teete, millal ja kuidas peaks 
ühendatud ISOBUS-juhtseadised seejuures käituma. 

Tellimuse andmeid saab kasutada ka oma dokumentatsiooni parandamiseks. Samuti kasutatakse 
neid asjaomastele ISOBUS-juhtseadistele ja rakendustele töö jaoks juhiste andmiseks. 

Tellimuse andmeid on kahte liiki: 
 ▪ Staatilised tellimuse andmed – need tellimuse andmed luuakse üks kord põllumaade registrisse 

või terminali andmekandjale ja neid ei muudeta seejärel enam. Need andmed on näiteks kliendi 
nimi, aadressid, põllud. Need määratakse üks kord ühe tellimuse juurde ja neid ei saa pärast 
tellimuse alustamist enam muuta. 

 ▪ Dünaamilised tellimuse andmed – neid tellimuse andmeid saab töö käigus muuta. Osaliselt 
saadakse need andmed automaatselt (ühendatud seadmed, loendurid, seadmete järjestus) või 
need määrab kasutaja (tellimuse etapp, töötaja). 

Järgmises tabelis on näidatud, millal saab muuta milliseid tellimuse andmeid. 

Aeg, mil saab teha muudatusi 
  

Parameeter Tellimus on uus ja 
seda pole veel 
salvestatud 

Tellimus on 
juba salvesta-
tud 

Tellimus on 
käivitatud 

Identifikaator + - - 

Klient + - - 

Talu + - - 

Põld + - - 

Seadmed + + + 

Etteant. väärtused + + + 

Vastutav isik + - - 

Töötaja + + + 

Tööoperatsioon + - - 

Täitmine/tühjendamine - - + 

Arvud - - + 

Riistvarakonfiguratsioon - + + 

Andurid - + + 
  

Järgmistes peatükkides on selgitatud, kuidas saab muuta tellimuse andmeid tellimustes, mida pole 
veel käivitatud. 

Kui olete tellimuse käivitanud, lugege peatükki: 5. samm: Rakenduse ISOBUS-TC kasutamine töö 
ajal [➙ 30] 

5 



  

 

3. samm: Tellimuse andmete sisestamine ja salvestamine 

Tellimuse andmete sisestamine uude tellimusse 5 
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Tellimuse andmete sisestamine uude tellimusse 
 

  Olete loonud uue tellimuse, aga pole seda veel salvestanud. 

  Ilmub kuva Tellimuse andmed: 

 
1. Märkige kuupäeva rida ja klõpsake seda. 

 ⇨ Kuvatakse andmesisestuskuva. 
 ⇨ Kui te ei näe esimest rida, võib tellimus olla juba varem salvestatud. Sel juhul peate looma 

uue tellimuse. 

2. Sisestage tellimuse nimi. 

3. Kui soovite dokumenteerida, mida teete millisel põllul ja millal seda teete, puudutage mõnda 

järgmistest kategooriatest:  klient,  talu,  põld. See pole kohustuslik. 
 ⇨ Ilmub loend püsiandmetesse loodud klientide, talude ja põldudega. 
 ⇨ Kui see loend on tühi, siis on püsiandmed tühjad. Sel juhul lugege peatükki: ISO-XML-

püsiandmete haldus [➙ 12] 

4. Valige loendist oma tellimusele vastavad andmed. 

5. Jätke selles sammus vahele kategooria „Etteant. väärtused” . Tellimuse käivitamisel 
tunneb terminal automaatselt ära ühendatud ISOBUS-juhtseadise. Seejärel saate sisestada ka 
etteantud väärtused. 

6. Kategoorias  saate valida tööoperatsiooni, kui see kategooria sobib teie põllumaade registri 
jaoks. 

7.   – Väljuge vormist. 
 ⇨ Kuvatakse järgmine teade: „Kas soovite muudatused salvestada?” 

8. Kinnitage. 

 ⇨ Tellimuse andmed on sisestatud ja tellimus on salvestatud. 
 

Tellimuse andmete kuvamine 
Pole oluline, kas tellimus on loodud terminalis või põllumaade registris. Andmeid saab alati vaadata. 

 

Tellimuse andmete kohta lisateabe kuvamiseks toimige järgmiselt: 

  Ekraanile on ilmunud kuva Tellimuse andmed. 

  Tellimus on juba salvestatud. 

5.1 
Toimingud 

5.2 

Toimingud 
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3. samm: Tellimuse andmete sisestamine ja salvestamine 

Staatiliste tellimuse andmete muutmine 
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1. Klõpsake korraks tellimuse andmetega real: , , , . Selleks peab rida 
sisaldama andmeid. 
 ⇨ Ilmub vorm täpsema teabega. 

 

Staatiliste tellimuse andmete muutmine 
Selles peatükis selgitatakse, kuidas saab muuta salvestatud aga mitte veel käivitatud tellimuse puhul 
staatilisi tellimuse andmeid. Näiteks tellimuse koopia puhul. 

 

  Ekraanile on ilmunud kuva „Tellimused”. 

1.  Võimalus a: Kui tellimust pole kunagi varem käivitatud, klõpsake pöördnupuga tellimusel. 

2.  Võimalus b: Kui tellimus on varem juba korra käivitatud, vajutage tellimuse kopeerimiseks 

. Seejärel klõpsake pöördnupuga tellimuse koopial. 
 ⇨ Ilmub tellimuse andmete kuva. 

3.   – Vajutage mõnda järgmistest ridadest kaks sekundit: , , ,  
 ⇨ Kuvatakse olemasolevate andmete loend. 

4.   – Valige loendist andmed. 

 ⇨ Olete tellimust muutnud. 
 

Tellimuse andmete salvestamine 
Tellimuse saab salvestada üksnes siis, kui kuvale Tellimuse andmed ilmub funktsioonisümbol 

. 

Pärast salvestamist ei saa paljusid tellimuse andmeid enam muuta. 
 

  Olete loonud uue tellimuse ja sisestanud tellimuse andmed. 

  Asute järgmisel kuval: 

 

1.   – Tellimuse andmete salvestamine. See funktsioonisümbol ilmub vaid siis, kui 
salvestamine on võimalik. 

5.3 

Toimingud 

5.4 

Toimingud 



  

 

3. samm: Tellimuse andmete sisestamine ja salvestamine 

Tellimuse andmete salvestamine 5 
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 ⇨ Avaneb järgmine kuva: 

 
Salvestatud tellimus ilmub kuval „Tellimuste loend”. Nimi koosneb tellimuse loomise 
kuupäevast ja kellaajast. 

 ⇨ Olete tellimuse salvestanud. 

Kuvale „Tellimuse andmed” ilmuvad uued parameetrid: 
 ▪ Seadmed 
 ▪ Töötaja 

Seda parameetrit saab muuta tellimuse käivitamisel. 
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4. samm: Tellimuse käivitamine 
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4. samm: Tellimuse käivitamine 
Käivitada saab iga tellimust sõltumata selle olekust. 

 

1. Minge kuvale Tellimuste loend. 
 ⇨ Ilmub järgmine kuva: 

 
2. Klõpsake soovitud tellimust. 

 ⇨ Ilmub järgmine kuva: 

 

3.  - Käivitage tellimus 
 ⇨ Ilmub järgmine kuva: 

 
 ⇨ Tellimusel on uus olek: Roheline – tellimus on käivitatud. 
 ⇨ Kuvatakse järgmised funktsioonisümbolid: 

 - Tellimuse peatamine. 

 - Põllule navigeerimine. 

 ⇨ Olete tellimuse käivitanud. 

6 

Toimingud 



  

 

4. samm: Tellimuse käivitamine 

 6 
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Nüüd on teil järgmised võimalused. 
 ▪  Võite valida masina. [➙ 31]  
 ▪  Võite valida töötaja. [➙ 34]  
 ▪  Võite lasta ennast põlluni navigeerida. [➙ 38] (Ainult juhul, kui FIELD-Nav on aktiivne.) Lugege 

selle kohta FIELD-Navi kasutusjuhendit. 
 ▪  Saate tellimuse peatada. [➙ 40]  
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5. samm: Rakenduse ISOBUS-TC kasutamine töö ajal 

Etteantud väärtuste sisestamine 
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5. samm: Rakenduse ISOBUS-TC kasutamine töö ajal 
 

Etteantud väärtuste sisestamine 
Kui tahate sisestada ISOBUS-juhtseadisesse etteantud väärtust, saab seda teha tellimuse kaudu. 
Etteantud väärtus ütleb ISOBUS-juhtseadisele, kui palju peavad tööseadme doseerimissüsteemid 
väljastama. 

Selleks on teil järgmised võimalused: 
 ▪ Saate sisestada etteantud väärtuse tellimuse väljale „Etteant. väärtused”. See väärtus kantakse 

üle ISOBUS-juhtseadisesse, nii et juhtseadis töötab vastavalt sellele kuni tellimuse lõpuni. 
 ▪ Mitme doseerimissüsteemiga tööseadmete puhul saate sisestada iga doseerimissüsteemi jaoks 

eraldi etteantud väärtuse. 
 ▪ Põllumaade registris saate lisada tellimusele töötlemiskaardi ja siis käivitada tellimuse terminalis. 

Sel juhul pange tähele järgmist: 

 – Terminal saadab juhtseadisesse ainult praeguse GPS-asendi jaoks vaja minevad etteantud 
väärtused. 

 – Kui töötate töötlemiskaartidega, ilmub parameetri „Etteant. väärtused” alla ainult keskmine 
etteantud väärtus. Töötlemiskaartide etteantud väärtusi ei saa eraldi muuta. 

 – Kui ISOBUS-juhtseadis seda lubab, saate luua kuni neli töötlemiskaarti. Iga töötlemiskaart 
sisaldab sel juhul tööseadme ühe doseerimissüsteemi etteantud väärtusi. 

Järgmisel joonisel on sisestusväljade ülevaade: 

 
Sisestusväljade ülevaade 

  

  Etteantud väärtuse rida  
Need väärtused edastatakse ISOBUS-
juhtseadisele. 

  Toote hulk  

  Seadme osa    Mõõtühik  

  Tooted  
Kui väljastatud toote puhul on tegemist 
seguga, saate sisestada sellele väljale tooted, 
millest segu koosneb. 

  Toodete liik  

  Teise etteantud väärtuse väli    
  

Näete kuval järgmisi sümboleid: 
  

  
Segu 

Väljastatava segu nimetus 

  
Masina osa 

Kui masinal on mitu paaki või doseerimissüsteemi, saate siin määrata masina osale 

7 

7.1 



  

 

5. samm: Rakenduse ISOBUS-TC kasutamine töö ajal 

Seadmete valimine 7 
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etteantud väärtuse. 

  
Toode 

Kui segu koosneb mitmest tootest, võite siin nimetada eraldi tooted. 
  

Igast sümbolist paremal asuvad sisestusväljad, mida saab kursoriga märkida ja klõpsata. 

Igale sisestusväljale saate sisestada, millisel hulgal ja millistest toodetest koosnevat segu soovite 
väljastada. 

Rakendus ei kontrolli, kas üksikute toodete koguste summa vastab segu seadistatud väärtusele. 
 

  Tellimust alustati. 

1. Klõpsake kuval „Tellimuse andmed” järgmist rida: 

 
 ⇨ Kuvatakse etteantud väärtuste loend. 

2. Klõpsake esimest välja sümboli  kõrval. 

3. Sisestage esimene etteantud väärtus. 

4. Valige sellest paremal asuv ühik ja vahend (valikuline). 

5. Klõpsake välja selle sümboli kõrval:  
 ⇨ Avaneb ühendatud ISOBUS-juhtseadiste loend. 

6. Valige juhtseadis. 
 ⇨ Avaneb loend nende masina osadega, millele saab määrata etteantud väärtuse. Nende 

tüüp ja nimetus sõltub ISOBUS-juhtseadisest. 

7.   – Valige masina osa, millele tahate määrata etteantud väärtuse. 

 ⇨ Kuvatakse etteantud väärtuste loend. Sümboli  kõrvale ilmub nüüd valitud masin. 
 ⇨ Olete määranud masina osale etteantud väärtuse. 

8. Korrake neid samme ka järgmise etteantud väärtuse määramiseks. Kasutage selleks tühjasid 
välju. 

9.   – Kinnitage ja salvestage sisestus. 

 ⇨ ISOBUS-juhtseadis võtab üle etteantud väärtuse. 
 

Seadmete valimine 
Selle sammuga peate valima tööks kasutatavad seadmed. Saate lisada mis tahes arvu seadmeid. 
Terminal dokumenteerib nende tööaja. Need ei pea olema tingimata ISOBUS-tööseadmed. Lisada 
saab ka muid lisaseadmeid, mille tööaega saab dokumenteerida. 

 
 

  

 
Seadme lisamine 

Desaktiveeritud seadme uuesti aktiveerimine (vajutada pikalt) 

 
Seadme desaktiveerimine 

  
 

Seadmed võivad olla aktiveeritud või desaktiveeritud. Terminal arvutab aktiveeritud seadmete tööaja. 

Toimingud 
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Sümbolid 
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Seadme nime ees oleva sümboli järgi saate aru, kas seade on aktiveeritud või desaktiveeritud. 
  

  
Seade on desaktiveeritud 

(punane taust) 

  
Seade on aktiveeritud 

(roheline taust) 

sümbol 
puudub 

Tellimuse täitmisel seadmega, mida ei olnud plaanis kasutada, ei ilmu seadme nime 
ette sümbolit. 

  
 

Seadme valimine loendist 

  Olete tellimuse käivitanud. 

1. Klõpsake kuval „Tellimuse andmed” järgmist rida: 

 
 ⇨ Avaneb järgmine kuva: 

 
 ⇨ Kuva sisaldab loendit kõigi seadmetega, mille olete sellele tellimusele määranud. Kui 

täidate tellimust sellele määratud seadmega, aktiveeritakse see seade kohe. Tellimuse 
täitmisel seadmega, mida ei ole tellimusele määratud, ei ilmu seadme nime ette sümbolit. 

2.   – Seadme lisamine. 
 ⇨ Kuvatakse seadmete loend: 

 
3. Klõpsake loendis soovitud seadet. 

Näiteks traktor, millega veetakse pritsi.  

1. toimimisviis 
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 ⇨ Avaneb järgmine kuva: 

 
 ⇨ Seadme nime all võivad olla järgmised andmed: 

– Aktiivsetel seadmetel: aktiveerimise kuupäev ja kellaaeg 
– Desaktiveeritud seadmetel: desaktiveerimise kuupäev ja kellaaeg 

4. Täiendavate seadmete lisamine. 

 ⇨ Olete valinud seadme. 
 

Desaktiveeritud seadme aktiveerimine toimub järgmiselt: 

1. Klõpsake kuval „Tellimuse andmed” järgmist rida: 

 
2. Märkige loendis desaktiveeritud seade. 

3.   – Vajutage 3 sekundit. 
 ⇨ Seade aktiveeritakse. 

 

Seadmete järjestuse konfigureerimine 
Seadmete järjestuse näitab, millisest ISOBUS-juhtseadisest laadib terminal ühendatud 
põllumajandusseadmete geomeetrilised andmed. Geomeetrilisi andmeid kasutatakse GPS-signaali 
alusel kõigi osade asendi arvutamiseks. Ainult nii saab kasutada täpset paralleeljuhtimist ja 
osalaiuste aktiveerimist. 

 

Kui kasutate rakendust ISOBUS-TC, tuleb seadmete järjestus konfigureerida järgmiselt. 

  Kõik ISOBUS-juhtseadised, mida tellimuse täitmiseks vajatakse, on ühendatud. 

  Tellimust alustati. 

1. Avage tellimuse andmed. 

2.   – avage seadmete järjestusega kuva. 

2. toimimisviis 

7.3 

Toimingud 
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 ⇨ Avaneb järgmine kuva: 

 
 ⇨ Kuvatakse kõigi ISOBUS-iga ühendatud seadmete loend. Seadmete vahel kuvatakse nende 

pistmikud. 

3.   – Esimese seadme valimiseks vajutage ülemisel real olevat pöördnuppu. Kui kasutate 
GPS-vastuvõtjaga ühendatud ME-terminali, siis sisestage esimesele reale rakendus ME-Tractor-
ECU. Kui geomeetriat sisaldab muu terminal või traktori juhtseadis, võite selle seadistada. 

4. Teisel kohal peab olema põllumajandusseade, mis on ühendatud tagumise ISOBUS-
iseadmepesaga. Valige seadmete teisel real sobiv seade. 

5. Nüüd tuleb seadmete vahel valida veel sobivad liitmikud. Vajutage kahe seadme vahel oleval 
real olevat pöördnuppu ja valige iga seadme jaoks sobiv liitmik. 

Lihtsate süsteemide korral seadistab terminal seadmete järjestuse automaatselt. Eelkõige juhul, kui 
traktori geomeetrilised andmed paiknevad ainult ME-terminalis. 

Järgmistel juhtudel võib siiski vaja olla seadmete järjestus käsitsi seadistada. 
 ▪ Kui traktorikabiini on paigaldatud traktori juhtseadis (Tractor-ECU), kus on salvestatud traktori 

geomeetrilised andmed. Sel juhul peate otsustama, kumb Traktor-ECU seadmete järjestuses 
muude seadmetega seotakse: ME-terminali rakendus või juhtseadise rakendus. 

 ▪ Kui ISOBUS-juhtseadise süsteem ei saa automaatselt seadistuda. Näiteks on traktori haagises 
mitu põllumajandusseadet (nt vedelsõnnikulaotur ja külvimasin). 

 ▪ Kui ISO-XML-tellimuse käivitamise ajal katkeb ühendus ISOBUS-juhtseadisega. Tavaliselt 
seadistatakse seadmete järjestus õigesti kohe, kui lülitate ISOBUS-juhtseadise uuesti sisse. 

 ▪ Kui terminali käivitamisel kuvatakse see tõrketeade: „Seadmete järjestus pole täielik.“ 
 ▪ Kui navigeerimise alustamisel kuvatakse rakenduses TRACK-Leader järgmine tõrketeade: 

„Seadmeandmeid laaditakse alles.” Probleemi võib saada lahendada seadmete järjestuse 
seadistamisega. 

 

Töötajate tööaja tuvastamine 
Kui olete määranud tellimusele töötajad, hakatakse tellimuse käivitamisel nende tööaega kohe 
arvestama. Töö käigus saate tööajaarvestuse peatada, käivitada ja lisada uusi töötajaid. 

Kasutage seda funktsiooni, kui tahate dokumenteerida, kes teostas tööd. 
 

Tööajaarvestuse peatamine toimub järgmiselt: 

  Tellimus on käivitatud. 

1. Avage praegune tellimus. 

2. Klõpsake kuval „Tellimuse andmed” järgmist rida: 

 

7.4 

Toimingud 
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3. Märkige selle töötaja nimi, kes töö lõpetab. 

4.   – Peatage tööajaarvestus. 
 ⇨ Sümbol töötaja nime kõrval muutub punaseks. 

 ⇨ Tööaega ei arvestata enam. 
 

Tööajaarvestuse käivitamine toimub järgmiselt: 

  Tellimus on käivitatud. 

1. Avage praegune tellimus. 

2. Klõpsake kuval „Tellimuse andmed” järgmist rida: 

 
3. Märkige selle töötaja nimi, kes tööd alustab. 

4.   Hoidke klahvi pikemat aega all, et käivitada tööajaarvestus. 
 ⇨ Sümbol töötaja nime kõrval muutub roheliseks. 
 ⇨ Tööaega arvestatakse. 

5.   – Uue töötaja lisamiseks vajutage klahvi korraks. 
 ⇨ Kuvatakse saadaolevate töötajate nimede loend. 
 ⇨ Töötaja lisatakse tellimusele. 

 ⇨ Tööaega arvestatakse. 
 

Uue töötaja lisamine toimub järgmiselt. 

  Tellimus on käivitatud. 

1. Avage praegune tellimus. 

2. Klõpsake kuval „Tellimuse andmed” järgmist rida: 

 

3.   – Uue töötaja lisamiseks vajutage klahvi korraks. 
 ⇨ Kuvatakse saadaolevate töötajate nimede loend. 
 ⇨ Töötaja lisatakse tellimusele. 

 ⇨ Tööaega arvestatakse. 
 

Tellimuse täitmise faasi valimine 
Tellimuse täitmise faasi seadistamisega saab tellimusi täpsemini arvestada. 

Faasid on järgmised: 
 ▪ Kohalesõit 
 ▪ Ettevalmistus 
 ▪ Tööaeg 
 ▪ Paus 
 ▪ Remondiaeg 

Toimingud 
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1. Klõpsake kuval Tellimuse andmed järgmist rida: 
TSK-(jooksev tellimuse number) 

 
 ⇨ Ilmub järgmine kuva: 

 
2. Klõpsake tellimuse täitmise soovitud faasi. 

 ⇨ Uus faas on näha kuval Tellimuse andmed.  
 

ISOBUS-juhtseadise loendur 
Standardis ISO 11783 on määratletud mõned loenduri liigid, mis ISOBUS-juhtseadis saab edastada 
rakendusele ISOBUS-TC. Loendurite tekstid pole kõikide tootjate ja tööseadiste puhul ühesugused. 

Tavaliselt edastatakse väljaselgitatud väärtused kümnendarvudena. ISOBUS-TC ei korrigeeri nende 
juures midagi. See tähendab, et näiteks 0,33 tunnine tööaeg vastab 20 minutile. Arvestamine toimub 
alati tellimuse alustamisest kuni tellimuse lõpetamiseni. 

  

Loenduri liik Ühik Märkused 

Kogu väljastatud kogus l, kg, tk  

Kogusaak l, kg, tk  

Töödeldud ala ha, m2  

Tööasendis läbitud vahemaa km, m, mm Üldiselt on see töödeldud 
vahemaa. 

Mitte tööasendis läbitud 
vahemaa 

km, m, mm  

Tööasendis oleku aeg tund, minut, sekund  

Toimingud 
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Loenduri liik Ühik Märkused 

Mitte tööasendis oleku aeg tund, minut, sekund  
  

Loendur ilmub kuvale „Tellimuse andmed”. 

 
Tellimuse andmete kuva koos loenduriga 

 

Loendurite kuvamiseks seadme valimine toimub järgmiselt. 

  Tellimus on käivitatud. 

1. Klõpsake real  

2. Klõpsake seadet, mille loendureid tahate kuvada. 
 

Täitmise ja tühjendamise dokumenteerimine 
Rakendusega ISOBUS-TC saate dokumenteerida täitmisi ja tühjendamisi. 

Seda teavet ei jagata aga ISOBUS-juhtseadise ja rakenduse vahel. 
 

Pärast äraveomasina kaalumist saab juht sisestada, et laadis peale 20 tonni maisi. 
 

Pärast 5000 liitri virtsa väljastamist mitte-ISO-virtsamasinaga saab juht sisestada väljastatud koguse 
„Tühjendamisena”. 

 
 

  

Funktsioonisüm-
bol 

Funktsioon 

 

Lisatud koguse sisestamine 

 

Tühjendatud koguse sisestamine 

   

Mahuti täitmise ja tühjendamise dokumenterimine mitte-ISO-masinatel 

  Olete tellimuse käivitanud. 

1. Avage kuva Tellimuse andmed. 

2. Klõpsake järgmist rida. 

 Täitmine/tühjendamine 

Toimingud 
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 ⇨ Ilmub järgmine kuva: 

 
3. Vajutage soovitavat funktsiooniklahvi. 

 - Sisesta täidetud kogus 

 - Sisesta tühjendatud kogus 
 ⇨ Ilmub järgmine kuva: 

 
 ⇨ Ülemises vasakus nurgas oleva sümboli järgi saate aru, kas sisestatud on täidetud või 

tühjendatud kogus. 

4. Kuval on kolm veergu, kuhu saab andmeid sisestada: 
Vasakus veerus: Sisestage kogus. 
Keskmises veerus: Sisestage ühik.  
l = liiter 
t = tonn 
Paremas veerus: Valige loendist täidetud või tühjendatud toode. 

5.  - Lahkuge kuvalt. 

6. Kuvatakse järgmine teade: 
Kas salvestada muudatused? 

7. Jah – kinnitage. 

 ⇨ Ilmub kuva Tellimuse andmed. 
 

Põllule navigeerimine 
Uue tellimuse käivitamisel saate lasta end navigeerida otse põllule. 

Selle funktsiooni kasutamiseks on vaja järgmist: 

7.8 
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 ▪ Aktiveeritud FIELD-Navi litsents 
 ▪ Aktiveeritud FIELD-Navi kaardid 
 ▪ Põld, mille jaoks on püsiandmetes olemas põllupiir 

 

  Terminalis on aktiveeritud kaartidega FIELD-Nav. 

  Kaardid paiknevad USB-andmekandjal. 

  Sihtpõllu jaoks on salvestatud püsiandmetesse põllupiir. 

1. Looge uus tellimus. 

2. Valige tellimuse andmetes põld, kuhu tahate lasta end navigeerida. 

3. Käivitage tellimus. 

4.   – Käivitage põllule navigeerimine. 
 ⇨ Avaneb rakenduse FIELD-Nav aken. 

5. Kasutage rakendust vastavalt FIELD-Navi kasutusjuhendile. 

Toimingud 
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6. samm: Töö peatamine 
Tellimuse saab igal ajahetkel peatada. Peate ise otsustama, kas tellimus on täielikult täidetud või 
tuleb seda edasi täita. 

Töö peatamisel peate otsustama, mis tellimusest edasi saab. Sõltuvalt sellest, kas tellimus on 
täielikult täidetud või tuleb seda edasi täita, võite teha järgmist: 
 ▪ tellimuse lõpetada 
 ▪ tellimuse pausile panna 

 

Tellimuse lõpetamine 
 

1. Minge kuvale „Tellimuse andmed”. 

2.   – Peatage tellimus. 
 ⇨ Tellimus lõpetatakse. 

 ⇨ Kuval „Tellimuste loend” märgitakse tellimus punasega. 
 

Tellimuse pausile panemine 
Tellimuse saab pausile panna, kui peate töö katkestama, kuigi see pole veel valmis. 

Tellimus pannakse pausile vaid siis, kui käivitate teise tellimuse. 
 

  Olete tellimuse käivitanud ja asute kuval „Tellimuse andmed”: 

 
1. Pärast tellimuse käivitamist minge kuvale „Tellimuste loend”. 

 ⇨ Avaneb järgmine kuva: 

 
Aktiivne tellimus on tähistatud rohelise värviga. 

2. Klõpsake mõnda tellimust, kõige parem, kui see on lõpetatud tellimus. 
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 ⇨ Avaneb järgmine kuva: 

 

3.   – Käivitage tellimus. 
 ⇨ Aktiivne tellimus pannakse pausile, valitud tellimus käivitatakse. 

4.   – Peatage tellimus. 
 ⇨ Tellimus peatatakse. 
 ⇨ Kuval „Tellimuste loend” tähistatakse algne tellimus kollasega. 

 
 ⇨ Pausil olev tellimus on nüüd tähistatud kollase värviga. 
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7. samm: Dokumentatsiooni lõpetamine 
Kui tellimus või tellimuste kogum on täidetud, saate eksportida tulemused. 

Seda saab teha järgmiselt. 
 ▪ Tellimuste edastamine põllumaade registrisse USB-mälupulga abil 
 ▪ Saate töötulemused tekstifailina arvutisse edastada. 
 ▪ Saate tulemused välja printida. 

 

Andmete edastamine USB-mälupulga abil 
 

  Olete kõik tellimused lõpule viinud. 

  Kõik tellimuste loendis olevad tellimused on tähistatud punase värviga. 

1. Avage kuva „Püsiandmed”. 

2.   – Salvestage tellimuse andmed USB-andmekandjale. 

 ⇨ Oodake, kuni sümbol  kaob ja kuni USB-andmekandjal olev LED-tuli enam ei 
vilgu. 

3. Võtke USB-andmekandja välja. 

4. Ühendage USB-andmekandja talu arvutisse. 

5. Importige ja töödelge andmed põllumaade registri abil. 
 

Tekstifaili kasutamine 
Iga kord, kui lõpetate tellimuse, luuakse andmekandjale tekstifail. Selle faili saab avada arvutis igat 
liiki tekstitöötlusprogrammiga. 

Kviitungil on ülevalt alla järjestatud järgmine teave: 
 ▪ Tellimuse identifikaator 
 ▪ Klient 
 ▪ Ettevõte 
 ▪ Põld 
 ▪ Vastutav isik 
 ▪ Alustamis- ja lõpetamisajad 
 ▪ Tellimuse kestus, sellest: 

 – Tööaeg 

 – Kohalesõit 

 – Ettevalmistus 

 – Paus 

 – Remont 

 – Ümberlaadimisaeg 

 ▪ Osavõtnud töötajad 
 ▪ Kasutatud tööseadmed 
 ▪ Etteant. väärtused 
 ▪ Loomise kuupäev ja kellaaeg 
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See, millised andmed on teie dokumentatsioonis välja toodus, sõltub alati sellest, kui täpselt olete 
sisestanud tellimuse andmed ja millised andmed edastas ISOBUS-juhtseadis rakendusele ISOBUS-
TC. 

 

Tulemuste väljaprintimine 
Kui terminaliga on ühendatud ME-l töötav ISO-printer, saate printida kviitungina välja iga lõpetatud 
tellimuse tulemused. 

Kviitung võib sisaldada samu andmeid, mis on ka automaatselt loodud tekstifailis. Vt ptk Tekstifaili 
kasutamine [➙ 42] 

 

  ISO-printer on ühendatud terminaliga ja aktiveeritud. 

  Töö on lõpetatud. 

1. Peatage tellimus. 

2. Avage tellimuse andmed. 

3.   – Käivitage printimine. 

9.3 
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Olulised failid USB-mälupulgal 
Kõik tellimuse andmed, põllu andmed ja masina andmed salvestatakse USB-mälupulgal. Nii saab 
andmeid terminali ja põllumaade registri vahel üle kanda. 

Kõigil failidel on alati standardsed nimed, mida ei tohi muuta. 

Sõltuvalt sellest, kas kasutate terminali koos portaaliga farmpilot või edastate andmeid põllumaade 
registrist USB-mälupulgaga, peab USB-mälupulk sisaldama erinevaid kaustu. 

 

Siin nimetatud faile võidakse kuvada eri kaustades. 

TASKDATA.xml - kõiki põllumaade registrist pärit tellimuse andmeid sisaldav fail. Fail salvestatakse 
põllumaade registrist talu arvuti kõvakettale või USB-mälupulgale. 

Portaali farmpilot kasutamisel luuakse fail automaatselt kaustas TaskData_work. 

Kui portaali farmpilot ei kasutata, tuleb fail kopeerida kõvakettalt USB-mälupulgale kausta 
TASKDATA. 

Fail Taskdata.xml ei tohi olla suurem kui 2 MB. Liiga suured failid võivad põhjustada 
andmeedastusprobleeme ning terminali väga aeglaseks muuta. 

GRD{Nummer}.bin – ühe põlluosa rakenduskaarte sisaldav fail. Kui soovite täita tellimuse 
rakenduskaartidega, peate ka selle faili terminali edastama. 

 

TaskData – kaust, mis sisaldab kõiki tellimuse kogumi tellimusi, mida praegu täidetakse. 

Kausta on vaja vaid siis, kui kasutate rakendust ISOBUS-TC ilma portaalita farmpilot. 

Lugege ka peatükki: Kausta „Taskdata” loomine [➙ 21] 

TaskData_work – kaust, mis sisaldab kõiki tellimuse kogumi tellimusi, mida praegu täidetakse. 

Kaust luuakse automaatselt niipea, kui USB-mälupulk terminali asetatakse. See asendab kausta 
Taskdata, kuni tellimuse andmed kirjutatakse USB-mälupulgale. Ehk kuni funktsiooniklahvi 

 vajutamiseni. 

TaskData(number) – Sellesse kausta luuakse farmpiloti saadetud tellimuste varukoopiad. 

Kaust luuakse portaali farmpilot kasutamisel USB-mälupulgal automaatselt. Selleks tuleb USB-
mälupulk terminali ühendada. 
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