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Pagrindai 
 

Apie „ISOBUS-TC“ 
„ISOBUS-TC“ yra „Müller-Elektronik“ taikomoji programa, kurią naudojant „ISOBUS“ terminale 
sukuriama jungtis tarp „ISOBUS“ darbo kompiuterio, taikomosios programos „TRACK-Leader“ ir 
dirvos lauko žemėlapio. 

Naudodami „ISOBUS-TC“ galite: 
 ▪ terminale planuoti ir apdoroti ISO-XML užduotis, 
 ▪ apdoroti ISO-XML užduotis, kurias suplanavote kompiuteryje naudodami dirvos lauko žemėlapį. 

Visa informacija, susijusi su užduotimi, iš „ISOBUS-TC“ perduodama į specialias terminalo 
taikomąsias programas. Taigi kiekviena taikomoji programa atlieka tai, ką gali geriausiai: 
 ▪ Lauko padėtis perduodama į programą „FIELD-Nav“. Taip terminalas gali nukreipti tiesiai į lauką. 
 ▪ Užduotyje išsaugotos lauko ribos, orientacinės linijos, taikomieji žemėlapiai ir kita informacija 

apie apdirbamą lauką perduodama į „TRACK-Leader“. Taip galite apdirbti lauką. 
 ▪ Be to, taikomojo žemėlapio nustatytosios vertės perduodamos į „ISOBUS“ darbo kompiuterį. 

Todėl nereikia įvesti nustatytųjų verčių. 
 ▪ „ISOBUS-TC“ registruoja darbų trukmę, dalyvaujančius asmenis ir naudojamas transporto ir 

darbo priemones. 
 

ISOBUS-TC paleidimas 
 

1. Įkiškite tuščią USB atmintuką į terminalą. 

2. Iškvieskite taikomąją programą „Pasirinkimų meniu“: 

 
 ⇨ Rodomas toks ekranas: 

 
3. Paspauskite eilutę ISOBUS-TC. 

1 

1.1 

1.2 
Veiksmai 
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 ⇨ Rodomas toks ekranas: 

 
 ⇨ Taikomoji programa ISOBUS-TC paleista. 

 

ISO-XML užduočių vykdymo aktyvinimas 
Jei norėsite naudoti taikomąją programą ISOBUS-TC, pirmiausia turite aktyvinti ISO-XML užduočių 
vykdymą terminale. 

„ISOBUS-TC“ galite naudoti dviem būdais. Parametre „Ar bus dirbama su ISO-XML?“ nustatykite, 
kuriuo būdu dirbsite Jūs: 
 ▪ „Taip“ 

Pasirinkite šį nustatymą, jei užduotis pageidaujate parengti asmeniniame kompiuteryje arba 
terminale. 
Tokiu atveju prieš pradėdami dirbti, visada privalote paleisti užduotį. Tik tada vyks duomenų 
mainai tarp „ISOBUS-TC“, „TRACK-Leader“ ir „ISOBUS“ darbo kompiuterio. 

 ▪ „Ne“ 
Pasirinkite šį nustatymą, jei užduočių nenaudojate. Vietoje jų naudokite taikomuosius žemėlapius 
„shp“ formatu arba reikiamas vertes įveskite tiesiai į „ISOBUS“ darbo kompiuterį. 
Tokiu atveju „ISOBUS-TC“ veikia tik papildomai. 

 

Taikomąją programą aktyvinkite taip: 

1. Įjunkite ekraną „Nustatymai“: 

 | ISOBUS-TC |  
 ⇨ Rodomas toks ekranas: 

 

2.   – pažymėkite ir spustelėkite eilutę „Ar bus dirbama su ISO-XML?“. 
 ⇨ Kaskart paspaudžiant, režimas keičiasi. 

3. Pasirinkite „Taip“. 

1.3 

Veiksmai 



  

 

Pagrindai 

USB atmintukas 1 
  

  

30302436-02-LT V2.20191001 7 
  

4.   – iš naujo paleiskite terminalą. 
 

USB atmintukas 
  

 

PASTABA 
Naudojant kitą USB atmintuką gresia prarasti duomenis. 
Jei naudosite USB atmintuką, kurį įsigijote ne iš „Müller-Elektronik“, galite susidurti su prisijungimo 
sutrikimais ar spausdinimo klaidomis. Taip galite prarasti duomenis. 

◦ Naudokite tik iš „Müller-Elektronik“ įsigytus USB atmintukus. 
 

  

 

PASTABA 
Per anksti ištraukus USB atmintuką gresia prarasti duomenis. 

◦ Prieš išimdami USB atmintuką visada jį išregistruokite. 

USB atmintukas vykdo dvi užduotis: 
 ▪ Jis perduoda duomenis tarp lauko duomenų bazės ir terminalo. 
 ▪ Jis atlieka išsaugojimo funkciją darbo metu. 

Visada pasirūpinkite, kad: 
 ▪ USB atmintukas darbo metu būtų įkištas. 
 ▪  Baigę darbą visada išregistruokite USB atmintuką, kad duomenys būtų išsaugoti tinkamai. [➙ 

42]  
 ▪ Naudokite tik iš „Müller-Elektronik“ įsigytą USB atmintuką. Jei naudosite kitokius USB 

atmintukus, galite susidurti su prisijungimo sutrikimais ar spausdinimo klaidomis. Taip galite 
prarasti duomenis. 

Jei USB atmintuką išregistravote, nors to padaryti nenorėjote, ištraukite jį ir po 10 sekundžių vėl 
įkiškite. 

 

Taikomosios programos ISOBUS-TC valdymo elementai 
Šiame skyriuje apžvelgiama dauguma funkcijų simbolių, rodomų taikomojoje programoje ISOBUS-
TC. 

Taikomoji programa ISOBUS-TC valdoma sukamuoju reguliatoriumi ir funkciniais klavišais. 
 
 

  

Funkcijos 
simbolis 

Reikšmė 

  

Įjungti ekraną „Užduoties duomenys“ – kai užduotis paleista vykdyti. 

Įjungti ekraną „Užduočių sąrašas“ – kai užduotis nepaleista vykdyti. 

  

Atgal 

  

Įjungti ekraną „Nustatymai“. 

Nustatykite, kaip naudosite taikomąją programą. 

1.4 

1.5 

Valdymo elementai 
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Funkcijos 
simbolis 

Reikšmė 

  

Išimti USB atmintuką. 

Pasirodo tik tuomet, kai USB atmintuke yra katalogas „TaskData“. 

  

Norėdami naudoti taikomąją programą ISOBUS-TC be programos „farmpilot“, 
turėkite tuščią USB atmintuką. 

Katalogas „TaskData“ bus sukurtas USB atmintuke. 

  

Parsisiųsti užduočių rinkinį iš portalo „farmpilot“. 

Pasirodo tik tuomet, kai susijungiate su portalu „farmpilot“. 

  

Parsisiųsti užduočių rinkinį į portalą „farmpilot“. 

Pasirodo tik tuomet, kai susijungiate su portalu „farmpilot“. 

  

Ieškoti užduoties arba pagrindinių duomenų. 

  

  

Rodyti lauką FIELD-Nav. 

Funkcijos simbolis pilkas, kai funkcija neaktyvinta. 

  

Sukurti naują užduotį. 

  

Kopijuoti esamą užduotį. 

Padalinti sulaikytą užduotį. 

  

Pradėti užduotį. 

  

Įjungti taikomąją programą „TRACK-Leader“. 

  

Sulaikyti užduotį. 

  

Patvirtinti. 

Išsaugoti užduoties duomenis. 

  

Paleisti darbuotojų darbo laiko apskaitos programą. 

  

Uždaryti darbuotojų darbo laiko apskaitos programą. 
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Funkcijos 
simbolis 

Reikšmė 

  

Paleisti padargų darbo laiko apskaitos programą. 

  

Pabaigti padargų darbo laiko apskaitos programą. 

  

Paleisti lauko navigaciją.  

  

Funkcijos simbolis pilkas, kai funkcija neaktyvinta. 

  

  

Paleisti navigaciją iki iškrovimo vietos.  

Pasirodo tik tuomet, kai terminalas transporto priemonių grupėje turi būseną 
„Slave“. 

Funkcijos simbolis pilkas, kai funkcija neaktyvinta. 

  

Įvesti užpildytą kiekį. 

  

Įvesti išpiltą kiekį.  

  

Konfigūruoti prietaisų išdėstymą. 

  
 

Taikomosios programos ISOBUS-TC ekrano struktūra 
Taikomoji programa ISOBUS-TC turi tris pagrindinius ekranus, kuriuos turite įsidėmėti: 
 ▪  Ekranas „Pagrindiniai duomenys“ [➙ 9]  
 ▪  Ekranas „Užduočių sąrašas“ [➙ 10]  
 ▪  Ekranas „Užduoties duomenys“ [➙ 12]  

 

Ekranas „Pagrindiniai duomenys“ 
Ekranas „Pagrindiniai duomenys“ yra taikomosios programos ISOBUS-TC pradinis ekranas. Iš šio 
ekrano pateksite į visus kitus ekranus. 

  

 

Šis simbolis reiškia ekraną „Pagrindiniai duomenys“. 

Simbolis pateiktas viršutinėje ekrano dalyje. 
  

1.6 

1.6.1 
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Ekranas „Pagrindiniai duomenys“ 

Šio ekrano pagrindinėje dalyje matote katalogus, kuriuose yra lauko duomenų bazės duomenys. 

Jei sukamuoju reguliatoriumi tempsite žymeklį iki apačios, pasirodys kiti katalogai su pagrindiniais 
duomenimis. 

 

Ekranas „Užduočių sąrašas“ 
Ekrane „Užduočių sąrašas“ išvardyti visi USB atmintuke esančių užduočių pavadinimai. 

  

 

Šis simbolis reiškia ekraną „Užduočių sąrašas“.  

Simbolis pateiktas viršutinėje ekrano dalyje. 
  

 

 
Ekranas „Užduočių sąrašas“ 

Po užduočių sąrašu pateikta visa informacija apie pasirinktą užduotį. 

Užduoties būseną nurodo simbolio, kuris pateiktas prieš užduoties pavadinimą, spalva. 

Užduotys, prieš kurių pavadinimą pateikta žvaigždutė, yra kitų užduočių kopijos. 

Toliau pateikta lentelė su simboliais, kuriais naudojantis galima pažymėti užduoties rūšį. 
  

  

Simbolis Simbolio spalva Reikšmė 

  
šviesiai geltona Nepradėtos vykdyti užduotys 

  
tamsiai geltona Laikinai nevykdomos užduotys 

  
žalia Paleistos užduotys 

1.6.2 

Simboliai 
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Simbolis Simbolio spalva Reikšmė 

  
raudona Sulaikytos užduotys 

   „Valdytojo“ įvykdytos užduotys 
  

Nepradėtos vykdyti užduotys 

 
Nepradėtos vykdyti užduotys – tai užduotys, kurios dar nebuvo pradėtos vykdyti. 

Tai tokios užduotys: 
 ▪ Naujai sukurtos užduotys. 
 ▪ Esamų užduočių kopijos – kai prieš užduoties pavadinimą pateikta žvaigždutė. 

Laikinai nevykdomos užduotys 

 
Laikinai nevykdomos užduotys – tai užduotys, kurios buvo nutrauktos nepabaigtos. Užduotis 
automatiškai sustabdoma, kai jos vykdymo metu pradedama vykdyti kita užduotis. 

Laikinai nevykdomos užduotys rodomos portale „farmpilot“ kaip dar neįvykdytos. 

Paleistos užduotys 

 
Paleistos užduotys – tai užduotys, kurios yra paleistos ir šiuo metu vykdomos. 

Sulaikytos užduotys 

 
Sulaikytos užduotys – tai užduotys, kurios buvo sulaikytos. Tai tokios užduotys, kurios įprastai būna 
pabaigtos. Vis dėlto sistemoje nėra galimybės patikrinti užduoties įvykdymą. 

Sulaikykite užduotį tik tada, kai ją visiškai įvykdysite. Sulaikytos užduotys rodomos portale „farmpilot“ 
kaip jau įvykdytos. 

„Valdytojo“ įvykdytos užduotys 

 
Rodoma tik dirbant su portalu „farmpilot“. 

Taip ženklinamos visos užduotys, kurias vykdo valdytojas. 

Kiekvieną kartą, kai valdytojas dirba su nauja užduotimi, būsite apie tai informuoti iššokančiame 
langelyje. 
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Ekranas „Užduoties duomenys“ 
Ekrane „Užduoties duomenys“ pateikta visa informacija apie pasirinktą užduotį. 

Ekranas „Užduoties duomenys“ pasirodo tuomet, kai ekrane „Užduočių sąrašas“ renkatės arba 
kuriate užduotį. 

  

 

Šis simbolis reiškia ekraną „Užduoties duomenys“. 

Simbolis pateiktas viršutinėje ekrano dalyje. 

 

Priklausomai nuo to, ar užduotis paleista, ar nauja, gali pasikeisti simbolio spalva. 

Žalia – rodoma užduotis pradėta. 

Geltona – rodoma užduotis nepradėta. 
  

 
Ekranas „Užduoties duomenys“ 

  

 Užduoties pavadinimas ir numeris 
Einamasis užduoties numeris. 
TSK reiškia TASK, lietuviškai: užduotis 

 Žymeklis 
Žymi eilutę, kurią galima spustelėti sukamuoju 
reguliatoriumi 

 Užduoties apdorojimo būsena 
Rodo, kokios būsenos yra užduotis [➙ 35].  Funkcijos simbolių sritis 

Simboliai, kuriuos galima pasirinkti šiame 
ekrane  

 Užduoties duomenų sritis 
Joje pateikta išsami informacija apie pasirinktą 
užduotį. 

 Skaitiklių sritis 
Atsiranda tik tada, kai pradedate užduotį. 

  

Užduoties duomenų srityje gali atsirasti ir šis simbolis: 

  
Jis reiškia, kad prie užduoties duomenų pridėtas naudojamas žemėlapis. Šis simbolis yra 
informacinio pobūdžio. 

 

ISO-XML pagrindinių duomenų tvarkymas 
Pagrindiniais duomenimis vadinami duomenys, kurie yra USB atmintuke ir kurių reikės norint 
patikslinti užduotis. 

Pagrindiniai duomenys į USB atmintuką patenka šiais būdais: 

1.6.3 

1.7 
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 ▪ Iš lauko duomenų bazės: USB atmintuke galite išsaugoti pagrindinius duomenis iš lauko 
duomenų bazės. 

 ▪ Taip pat galite nurodyti pagrindinius duomenis terminale ir išsaugoti USB atmintuke. Šio metodo 
trūkumas tas, kad duomenų negalėsite nuskaityti bet kuria išorine programa. Taip pat nebus 
galima jų ištrinti. 

  

 

PASTABA 
Duomenų praradimas 

◦ Pagrindinius duomenis tvarkykite tik vienoje vietoje – arba lauko duomenų bazėje, arba 
terminale. 

◦ Nekeiskite šio principo. 
 

  

 

PASTABA 
Nesuderinamos lauko duomenų bazės 
Pakeistus pagrindinius duomenis įmanoma importuoti ne į visas lauko duomenų bazes. 

◦ Prieš pradėdami keisti arba nustatyti pagrindinius duomenis patikrinkite, ar naudojama lauko 
duomenų bazė gali importuoti užduotis su pakeistais duomenimis. 

Nereikia tvarkyti visų kategorijų pagrindinių duomenų. Pasirinkimas priklauso nuo darbo svarbos ir 
naudojimo tikslo. 

Galimi pagrindiniai duomenys 
  

Simbolis Duomenys Turinys 

  
Klientai* Klientų sąrašai 

  
Ūkiai* Žemės ūkio bendrovių sąrašai 

  
Padargai Prijungtų ISOBUS darbo kompiuterių ir kitų padargų, kurių darbo laiką norite 

nutraukti, sąrašai 

  
Produktų grupės* Produktų, trąšų, augalų apsaugos priemonių ir kt. sąrašai 

  
Laukai* Laukų pavadinimai, plotai, naudojami žemėlapiai**, GPS koordinatės: laukų 

ribos, kliūtys, orientacinės linijos ir kt. 

Naudinga asmenims, kurie dirba su TRACK-Leader arba FIELD-Nav ir visada 
apdirba tuos pačius laukus. 

  
Operatoriai* Operatorių sąrašai 

  

* – pasirenkami pagrindiniai duomenys 

** – galima importuoti tik per lauko duomenų bazę. 

Kategorijos „Klientai“, „Ūkiai“ ir „Laukai“ hierarchiškai susijusios. Tai reiškia, kad ūkį visada turite 
priskirti klientui, lauką – ūkiui ar klientui ir t. t. 

 

Taip naujus pagrindinius duomenis įkelsite į terminalą: Veiksmai 
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  USB atmintukas su katalogu „TaskData“ įkištas į terminalą. 

1. Įjunkite taikomąją programą ISOBUS-TC. 

2. Pasirinkite katalogą su pagrindiniais duomenimis: „Laukai“, „Ūkiai“, „Klientai“, „Operatoriai“ arba 
„Produktai“. 

3.   – sukurkite naują duomenų rinkinį 
 ⇨ Atsiras blankas. 

4. Užpildykite jo laukelius. Išsaugoję duomenis atmintyje nebegalėsite pakeisti duomenų. 

5.   – išsaugokite įrašytus duomenis. 
 

Taikomosios programos ISOBUS-TC išjungimas 
Darbą su taikomąja programa ISOBUS-TC galite nutraukti bet kuriuo metu. Dėl to užduotys nebus nei 
pabaigtos, nei nutrauktos. 

 

1.   – iškvieskite taikomąją programą „Pasirinkimų meniu“. 
 ⇨ Atsiras pasirinkimų meniu. 

2. Pasirinkite norimą taikomąją programą. 
 

ISOBUS-TC konfigūravimas 
 

1. Įjunkite ekraną „Nustatymai“: 

 | ISOBUS-TC |  
 ⇨ Rodomas toks ekranas: 

 

2.   – norėdami pakeisti parametrą, perkelkite ant jo žymiklį ir spustelėkite. 
 ⇨ Kaskart paspaudžiant, režimas keičiasi. 

3.   – iš naujo paleiskite terminalą. 
 

Kituose puslapiuose yra paaiškinti visi parametrai, kurių jums reikia. 

Parametras „Ar bus dirbama su ISO-XML?“ 
Žr. skyrių: ISO-XML užduočių vykdymo aktyvinimas [➙ 6] 

1.8 

Veiksmai 

1.9 
Veiksmai 

Parametrai 



  

 

Pagrindai 

ISOBUS-TC konfigūravimas 1 
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Parametras „Numatytųjų verčių supaprastinimas“ 

Kai užduotys bus įkeltos tik į lauko duomenų bazę, galėsite deaktyvinti šį parametrą. 

Įrašydami naujas užduotis tiesiogiai į terminalą turite prie kiekvienos naujos užduoties iš naujo įvesti, 
kiek norite išberti (norima vertė). Jei darbo padargas su keliais bakais, būtina atskirai įvesti kiekvieno 
bako norimą vertę. Šis parametras naudojamas darbui su tokiais padargais supaprastinti. 

Kai tą patį darbo padargą naudojate keliuose laukuose, aktyvinkite šį parametrą. 

Šios vertės kuriant užduotį bus automatiškai perimtos iš ankstesnės užduoties: 
 ▪ Norima vertė 
 ▪ Produktas 
 ▪ Padargo elementas 
 ▪ Pripildymas / Ištuštinimas 

Parametras „Paprastesnis padargų išdėstymas“ 
Kai suaktyvinamas šis parametras, terminalas išsaugo padargų išdėstymą [➙ 33]. 

Kaskart, kai darbo padargų darbo kompiuteris prijungiamas prie ISOBUS, terminalas patikrina, ar 
nesate dirbę su šiuo padargu. Jei taip, terminalas paklaus, ar norite įsikelti išsaugotą padargų 
išdėstymą. 

  

  
Ištrinti visus išsaugotus padargų išdėstymus. 

  



  

2 
Greitosios instrukcijos 

Greitoji instrukcija lauko duomenų bazių naudotojams 
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Greitosios instrukcijos 
 

Greitoji instrukcija lauko duomenų bazių naudotojams 
 

   USB atmintuke yra ISO-XML užduotis, kurią sukūrėte naudodamiesi lauko duomenų baze. 
Užduotį sukūrėte pagal darbo padargų duomenis, kuriuos prieš tai perkėlėte iš terminalo. [➙ 19]  

   Nustatėte parametro „Ar bus dirbama su ISO-XML?“ vertę „Taip“. [➙ 6]  

1. Įkiškite USB atmintuką į terminalą. 

2. Įjunkite taikomosios programos pradinį langą: 

 | ISOBUS-TC 

3.   – paspauskite. 
 ⇨ Atsiras užduočių sąrašas. 

4.   – spustelėkite pageidaujamą užduotį. 
 ⇨ Rodomas ekranas „Užduoties duomenys“. 

5.   – pradėkite užduotį. 
 ⇨ Užsakymas paleidžiamas. 
 ⇨ Prie terminalo prijungti ISOBUS darbo kompiuteriai automatiškai prijungiami prie užduoties. 
 ⇨ Norimos vertės perduodamos į ISOBUS darbo kompiuterį. 
 ⇨ Į TRACK-Leader perkeliamos lauko ribos, naudojami žemėlapiai ir kiti lauko duomenys. 

6.   – kai būsite lauke ir norėsite apdirbti lauką, pasirinkite TRACK-Leader. (Vis dėlto 
būtų gerai prieš tai sukonfigūruoti TRACK-Leader). 

 

Greitoji instrukcija naudotojams be lauko duomenų bazės 
Jei dirbsite be lauko duomenų bazės, pagrindinius duomenis, tokius kaip lauko pavadinimas ar 
kliento pavadinimas, būtina įvesti tiesiogiai į terminalą.  

 

1. Įkiškite USB atmintuką į terminalą. 

2. Iškvieskite taikomąją programą ISOBUS-TC: 

| ISOBUS-TC 
 ⇨ Rodomas toks ekranas: 

 

2 

2.1 
Veiksmai 

2.2 

Veiksmai 



  

 

Greitosios instrukcijos 
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3.   – paspauskite. 

4.   – įsitikinkite, kad nustatyta parametro „Ar bus dirbama su ISO-XML?“ vertė „Taip“. 

5.   – paspauskite. 
 ⇨ Katalogas „TaskData“ bus sukurtas USB atmintuke. 
 ⇨ Rodomas toks pranešimas: „Katalogas sukurtas“. 

6.   – patvirtinkite. 
 ⇨ Ekrane „Pagrindiniai duomenys“ atsiras funkcijos simbolis:  

 

7.   – paspauskite. 

8.   – paspauskite. 
 ⇨ Atsiras užduočių sąrašas. 

9.   – sukurkite naują užduotį. 
 ⇨ Atsiras blankas. 
 ⇨ Šiame blanke galite surašyti visus užduoties duomenis. Paleidžiant pirmą kartą naudinga 

prieš tai įvesti lauko pavadinimą ir norimą vertę. Taip pat skaitykite skyrių: 3 veiksmas. 
Užduoties duomenų įvedimas ir išsaugojimas [➙ 24] 

10.   – aktyvinkite šią eilutę:  

11. Kadangi USB atmintuke dar neturite jokių pagrindinių duomenų, sukurkite naują duomenų rinkinį 
su lauko pavadinimu ir plotu. Taip galėsite pakartotinai naudoti lauko ribas ir orientacines linijas 
kurdami naujas užduotis. 

12.   – sukurkite naują lauką. 
 ⇨ Pasirodo blankas „PFD“. 

13. Viršutinėje eilutėje įveskite lauko pavadinimą. 

14. Eilutėje „0.00 ha“ įveskite plotą. 

15.  PASTABA! Būkite labai tikslūs. Išsaugoję duomenis nebegalėsite pakeisti lauko dydžio.  

16.   – paspauskite, kad išsaugotumėte duomenis. 
 ⇨ Rodomas laukų sąrašas. 

17.   – pasirinkite lauką. 
 ⇨ Lauko pavadinimas pasirodys užduotyje. 

18.   – paspauskite, kad išsaugotumėte duomenis. 



  

2 
Greitosios instrukcijos 

Greitoji instrukcija naudotojams be lauko duomenų bazės 
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19.   – aktyvinkite šią eilutę:  

20.  Įveskite, kokį kiekį turi išberti padargas viename hektare ir kokiais vienetais. [➙ 30]  

21.   – paspauskite, kad išsaugotumėte duomenis. 

22.   – pradėkite užduotį. 
 ⇨ Užsakymas paleidžiamas. 
 ⇨ Prie terminalo prijungti ISOBUS darbo kompiuteriai automatiškai prijungiami prie užduoties. 
 ⇨ Norima vertė perduodama į ISOBUS darbo kompiuterį. 

23.   – kai būsite lauke ir norėsite apdirbti lauką, pasirinkite TRACK-Leader. (Vis dėlto 
būtų gerai prieš tai sukonfigūruoti TRACK-Leader). 

24. Lauko apdorojimas su TRACK-Leader. 
 ⇨ Visi lauko duomenys, atsiradę apdirbimo metu, išsaugomi ISOBUS-TC esančioje užduotyje. 

Lauko ribos, orientacinės linijos, perduotos norimos vertės ir kt. 

25. Baigę darbą vėl įjunkite taikomąją programą ISOBUS-TC. 
 ⇨ Rodomas ekranas su vykdoma užduotimi. Jei taip neatsitiks, paspauskite pradinio ekrano 

pasirinkimą . 

26.   – užbaikite užduotį. 



  

 

1 veiksmas. Duomenų laikmenos paruošimas 
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1 veiksmas. Duomenų laikmenos paruošimas 
Prieš pradėdami darbą turite pasiruošti duomenų laikmenas, naudojamas su savo terminalu. 

Darbo eiga priklauso nuo to, kaip dirbsite, ir gali skirtis. Tolesniame skyriuje skaitykite: 
 ▪ Duomenų laikmenos paruošimas dirbant be lauko duomenų bazės 
 ▪ Duomenų laikmenos paruošimas dirbant su lauko duomenų baze 

 

Duomenų laikmenos paruošimas dirbant be lauko duomenų bazės 
Jei dirbsite be lauko duomenų bazės, visų pirma turite duomenų laikmenoje sukurti katalogą 
„TaskData“. [➙ 21] Tai atlikę galite sukurti naują užduotį. [➙ 22] 

 

Duomenų laikmenos paruošimas dirbant su lauko duomenų baze 
Jei dirbsite su lauko duomenų baze, turite atlikti šiuos veiksmus: 

1.  USB atmintuke sukurkite katalogą „TaskData“. [➙ 21]  

2. Įkelkite tuščią užduotį ir pradėkite ją. Tai atlikus bus išsaugota visa svarbi informacija, esanti 
ISOBUS darbo kompiuteryje, kurią po to bus galima perkelti į lauko duomenų bazę. [➙ 19] 

3. Lauko duomenų bazėje sukurkite naują užduotį. 

4. Užduotį iš lauko duomenų bazės įrašykite į USB atmintuką. 

5. Įkiškite USB atmintuką į terminalą. 
 

Darbo padargų nustatymų eksportavimas į lauko duomenų bazę 
Prieš pradedant planuoti užduotis, vykdomas naudojant lauko duomenų bazę, darbo kompiuteryje, 
lauko duomenų bazėje turi būti aktualūs darbo padargų aprašymai. Jiems priskiriama: Darbo padargo 
geometrija, ID numeris, darbinis plotis, bako talpa. 

Norėdami perkelti šiuos duomenis į lauko duomenų bazę, turite terminale sukurti naują užduotį. 
ISOBUS-TC įrašys visą darbo padargų aprašymą su užduotimi rinkmenoje „TaskData.xml“. Šią 
užduotį turite atidaryti su lauko duomenų baze. 

 

Šį veiksmą turite pasirinkti šiais atvejais: 
 ▪ Prieš planuodami pirmą užduotį. 
 ▪ Kai pakeičiate pasirinktus darbo padargo parametrus darbo kompiuteryje. Jiems priskiriami: 

Darbinis plotis, geometrija ar purkštukų skaičius. Jei taikomoji programa nustatys, kad darbo 
padargų aprašymas užduotyje yra kitoks nei darbo kompiuteryje, užduoties nebus galima 
pradėti. 

 

Tuomet visi parametrai, išsaugoti prijungtame darbo kompiuteryje, bus išsaugoti XML rinkmenoje. Šie 
duomenys pateikti su aiškiu ID numeriu. 

Aiškus ID numeris taip pat yra darbo kompiuterio serijos numeris. Galite pasirinkti jį taikomojoje 
programoje „Pasirinkimų meniu“. 

Šį veiksmą turėsite pakartoti vieną kartą su kiekvienu prie ISOBUS prijungtu darbo padargu. 

3 

3.1 

3.2 

3.2.1 

Kada taip daryti? 

Veikimo būdas 
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PASTABA 
Jei su vienu darbo padargu ketinate atlikti vieną užduotį, turite užtikrinti, kad darbo padargo savybės 
lauko duomenų bazėje sutaptų su darbo padargo konfigūracija ISOBUS darbo kompiuteryje. Jei 
tokie parametrai kaip darbinis plotis, geometrija, bakų skaičius skirsis, ISOBUS-TC priskirs darbo 
duomenis naujai prijungtam darbo padargui. Jūs galite dirbti ir toliau, bet vėliau turite pataisyti 
skaičius lauko duomenų bazėje. 

◦ Jei dirbsite su darbo padargu, kurio darbinis plotis ar geometrija skiriasi, kiekvienai 
konfigūracijai įveskite atskirą profilį lauko duomenų bazėje. 

 
 

  Prijungėte terminalą prie darbo padargo darbo kompiuterio, kurį norite papildyti pagrindiniais 
duomenimis. 

  Sukonfigūravote darbo kompiuterį. 

1. Įkiškite tuščią USB atmintuką į terminalą. 

2.  USB atmintuke sukurkite katalogą „TaskData“. [➙ 21]  

3.  Sukurkite naują užduotį. [➙ 22] Šiai užduočiai vykdyti nereikia įvesti jokių užduoties duomenų.  

4.  Pradėti užduotį [➙ 28]. 
 ⇨ Rodomas toks ekranas: 

 
5. Palaukite kelias minutes, kol pasirodys skaičiai. 

 ⇨ Rodomas toks ekranas: 

 

6.   – sulaikyti užduotį. 

7.   – įjungti ekraną „Pagrindiniai duomenys“. 

Veiksmai 



  

 

1 veiksmas. Duomenų laikmenos paruošimas 
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8.   – išsaugoti duomenis USB atmintuke. 
 ⇨ Darbo padargų duomenys išsaugomi USB atmintuko rinkmenos „TaskD ata.xml“ kataloge 

„TaskData“. 

9. Palaukite, kol duomenys bus surašyti ir nuskaityti. 

 ⇨ Funkcijos simbolis  pranyksta 

10. Ištraukite USB atmintuką iš terminalo. 

 ⇨ Perkėlėte darbo padargo parametrus į USB atmintuką. 
 

Katalogo „TaskData“ kūrimas 
Katalogas „TaskData“ yra visų ISOBUS-TC svarbių duomenų kaupykla. 
 ▪ Rinkmena su visomis užduotimis ir pagrindiniais duomenimis: „TaskData.xml“. 
 ▪ Naudojami žemėlapiai: bin tipo rinkmenos 

Jei įkišite į terminalą tuščią USB atmintuką, galite kurti katalogą tiesiogiai terminale. 
 

1. Įkiškite tuščią USB atmintuką į terminalą. 

2. Iškvieskite taikomąją programą ISOBUS-TC: 

| ISOBUS-TC 
 ⇨ Rodomas toks ekranas: 

 

 ⇨ Kai ekrane atsiranda šis funkcijos simbolis , reiškia, kad katalogas sukurtas. 

3.   – paspauskite. 

4.   – paspauskite. 
 ⇨ Katalogas „TaskData“ bus sukurtas USB atmintuke. 

 ⇨ Ekrane „Pagrindiniai duomenys“ atsiras funkcijos simbolis:  

 

3.3 

Veiksmai 



  

4 
2 veiksmas. Užduoties kūrimas 
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2 veiksmas. Užduoties kūrimas 
Kai pasiruošite duomenų laikmeną, sukurkite naują užduotį. 

 

Naują užduotį sukursite taip: 

1. Įjunkite ekraną „Pagrindiniai duomenys“. 
 ⇨ Rodomas toks ekranas: 

 
2. Spustelėkite eilutę „Užduotys“. 

 ⇨ Rodomas toks ekranas: 

 
Ekrane „Užduočių sąrašas“ gali pasirodyti jau sukurtos užduotys, kaip šiame paveikslėlyje. 

3. Naujai užduočiai sukurti turite dvi galimybes: 

4.  A galimybė.  – sukurkite naują užduotį. 
 ⇨ Rodomas toks ekranas: 

 
 ⇨ Terminalas nurodo naujos užduoties datą ir laiką. Užduotis dar neišsaugota. 

5.  B galimybė.  – nukopijuoti pažymėtą užduotį. Į nukopijuotą užduotį galite perkelti 
arba pakeisti visus originalius užduoties duomenis ir tuomet apdoroti kaip naują užduotį. 

4 

Veiksmai 
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 ⇨ Rodomas toks ekranas: 

 
 ⇨ Nauja užduotis įtraukiama į sąrašą ir pažymima žvaigždute kaip kopija. 

 ⇨ Sukūrėte naują užduotį. 

Galite pasirinkti iš šių variantų: 
 ▪  Galite papildyti užduotį duomenimis. [➙ 24]  
 ▪  Galite pradėti užduotį. [➙ 28]  
 ▪  Galite išsaugoti užduotį. [➙ 26]  



  

5 
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3 veiksmas. Užduoties duomenų įvedimas ir išsaugojimas 
Užduoties duomenys yra tikslūs užduoties nustatymai, kuriuos galite surašyti į blanką. Kiekvieną 
užduotį galite tiksliai aprašyti ir taip išsaugoti, ką dirbote, kam ir kaip tuo metu turi dirbti prijungtas 
ISOBUS darbo kompiuteris. 

Taigi visų pirma užduoties duomenys naudingi norint pagerinti duomenų dokumentavimą. Kita vertus, 
juos naudojant galima reguliuoti ISOBUS darbo kompiuterio ir taikomųjų programų nustatymus darbo 
metu. 

Yra dvi užduočių duomenų rūšys: 
 ▪ Statiniai užduočių duomenys. Šie užduočių duomenys yra vienąkart į lauko duomenų bazę ar 

terminalo duomenų laikmeną įrašyti ir nekeičiami duomenys. Tai tokie duomenys kaip klientų 
pavadinimai, adresai, laukai. Jie vienai užduočiai priskiriami vieną kartą ir pradėjus užduotį 
daugiau nekeičiami. 

 ▪ Dinaminiai užduočių duomenys. Šiuos duomenis galima keisti darbo metu. Iš dalies jie 
pakeičiami automatiškai (prijungus padargą, skaitiklį, pakeitus prietaisų išdėstymą) arba įvedami 
naudotojo (užduoties būsena, operatorius). 

Šioje lentelėje nurodyta, kada ir kokius užduoties duomenis galite pakeisti. 

Laikas, kai galimas pakeitimas 
  

Parametras Užduotis yra 
nauja ir dar ne-
buvo išsaugota 

Užduotis jau 
išsaugota 

Užduotis jau 
pradėta 

Žymuo + - - 

Klientas + - - 

Ūkis + - - 

Laukas + - - 

Padargai + + + 

Norimos vertės + + + 

Atsakingas asmuo + - - 

Operatoriai + + + 

Darbo eiga + - - 

Pripildymas / Ištuštinimas - - + 

Skaitiklis - - + 

Padargų išdėstymas - + + 

Jutikliai - + + 
  

Tolesniuose skyriuose sužinosite, kaip galite pakeisti dar nepradėtų užduočių duomenis. 

Kai pradėsite užduotį, skaitykite skyrių: 5 veiksmas. Taikomosios programos ISOBUS-TC naudojimas 
darbo metu [➙ 30] 

5 
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Naujos užduoties duomenų įvedimas 
 

  Sukūrėte naują užduotį, bet jos dar neišsaugojote. 

  Rodomas ekranas „Užduoties duomenys“: 

 
1. Pažymėkite eilutę su data ir spustelėkite ją. 

 ⇨ Atsiras duomenų įvesties ekranas. 
 ⇨ Jei nematote pirmos eilutės, gali būti, kad užduotis anksčiau jau buvo išsaugota. Tokiu 

atveju turite sukurti naują užduotį. 

2. Įveskite naują užduoties pavadinimą. 

3. Jei norite įsirašyti, ką, kuriame lauke ir kam dirbote, paspauskite vieną iš šių kategorijų:  

Klientai ,  Ūkis,  Laukas. Vis dėlto to daryti nebūtina. 
 ⇨ Atsiras sąrašas su pagrindiniais duomenimis apie įvestus klientus, ūkius ir laukus. 
 ⇨ Jei sąrašas tuščias, reiškia, kad pagrindiniai duomenys neįvesti. Tokie atveju skaitykite 

skyrių: ISO-XML pagrindinių duomenų tvarkymas [➙ 12] 

4. Pasirinkite duomenis iš sąrašo, kuris tinka jūsų užduočiai. 

5. Atlikdami šį veiksmą nekreipkite dėmesio į kategoriją „Norima vertė“ . Pradėjus vykdyti 
užduotį terminalas automatiškai atpažįsta, koks ISOBUS darbo kompiuteris prijungtas. Po to 
galite įvesti norimas vertes. 

6. Kategorijoje  galite pasirinkti darbo eigą, jei tai tokia kategorija, kurią palaiko lauko 
duomenų bazę. 

7.   – išeikite iš blanko. 
 ⇨ Rodomas toks pranešimas: „Ar norite išsaugoti pakeitimus?“  

8. Patvirtinkite. 

 ⇨ Įvedėte užduoties duomenis ir išsaugojote užduotį. 
 

Užduoties duomenų rodymas 
Nesvarbu, ar sukūrėte užduotį terminale, ar lauko duomenų bazėje. Visada galite peržiūrėti 
informaciją. 

 

Taip galite peržiūrėti užduoties duomenis: 

  Iškviestas ekranas „Užduoties duomenys“. 

5.1 
Veiksmai 

5.2 

Veiksmai 
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  Užduotis jau buvo išsaugota. 

1. Spustelėkite eilutę su užduoties duomenimis: , , , . Eilutėje pateikti 
reikalingi duomenys. 
 ⇨ Atsiras blankas su išsamia informacija. 

 

Statinių užduoties duomenų keitimas 
Šiame skyriuje sužinosite, kaip galite pakeisti statinius išsaugotos, bet dar nepradėtos vykdyti 
užduoties duomenis. Pavyzdžiui, norėdami nukopijuoti užduotį. 

 

  Iškviestas ekranas „Užsakymai“. 

1.  A galimybė: Jei užduotis dar nebuvo pradėta, sukamuoju reguliatoriumi spustelėkite užduotį. 

2.  B galimybė: Jei užduotis jau buvo pradėta anksčiau, paspauskite , kad 
nukopijuotumėte užduotį. Po to sukamuoju reguliatoriumi spustelėkite užduoties kopiją. 
 ⇨ Rodomas ekranas su užduoties duomenimis. 

3.   – dvi sekundes laikykite paspaudę ant vienos iš šių eilučių: ,  , ,  
 ⇨ Atsiras sąrašas su turimais duomenimis. 

4.   – pasirinkite duomenis iš sąrašo. 

 ⇨ Pakeitėte užduoties duomenis. 
 

Užduoties duomenų išsaugojimas 
Užduotį galite išsaugoti tik tada, kai ekrane „Užduoties duomenys“ atsiras funkcijos simbolis 

. 

Išsaugojus užduoties duomenų pakeisti negalima. 
 

  Sukūrėte naują užduotį ir įvedėte užduoties duomenis. 

  Matote tokį ekraną: 

 

1.   – užduoties duomenų išsaugojimas. Šis funkcijos simbolis pasirodo tik tada, kai 
įmanoma išsaugoti. 

5.3 

Veiksmai 

5.4 

Veiksmai 
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 ⇨ Rodomas toks ekranas: 

 
Išsaugota užduotis atsiras ekrane „Užduočių sąrašas“. Pavadinimą sudaro data ir laikas, 
kada sukūrėte užduotį. 

 ⇨ Išsaugojote užduotį. 

Ekrane „Užduoties duomenys“ atsiras nauji parametrai. 
 ▪ Padargai 
 ▪ Operatoriai 

Šiuos parametrus galite pakeisti tik tada, kai paleisite užduotį. 



  

6 
4 veiksmas. Užduoties pradėjimas 
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4 veiksmas. Užduoties pradėjimas 
Galite pradėti bet kurią užduotį nepriklausomai nuo jos būsenos. 

 

1. Įjunkite ekraną „Užduočių sąrašas“. 
 ⇨ Rodomas toks ekranas: 

 
2. Spustelėkite pageidaujamą užduotį. 

 ⇨ Rodomas toks ekranas: 

 

3.   – pradėkite užduotį. 
 ⇨ Rodomas toks ekranas: 

 
 ⇨ Užduotis turi naują būseną: Žalia – užduotis pradėta. 
 ⇨ Rodomi tokie funkcijos simboliai: 

 – Sustabdyti užduotį. 

 – Judėti į lauką su navigacija. 

 ⇨ Pradėjote užduotį. 

6 

Veiksmai 
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 6 
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Galite pasirinkti iš šių variantų: 
 ▪  Galite pasirinkti mašinas. [➙ 31]  
 ▪  Galite pasirinkti operatorius. [➙ 34]  
 ▪  Galite su navigacija judėti į lauką. [➙ 38] (Tik kai suaktyvinta FIELD-Nav.) Skaitykite FIELD-

Nav naudojimo instrukciją. 
 ▪  Galite sulaikyti užduotį. [➙ 40]  
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5 veiksmas. Taikomosios programos ISOBUS-TC naudojimas darbo 
metu 

 

Norimos vertės įvedimas 
Jei į ISOBUS darbo kompiuterį norite įvesti norimą vertę, galite tai padaryti per užduotį. Norima vertė 
ISOBUS darbo kompiuteriui nurodo, kokį kiekį medžiagų turi išberti darbo padargo dozavimo 
sistemos. 

Galite pasirinkti iš šių variantų: 
 ▪ Galite įvesti norimą vertę užduoties lauke „Norima vertė“. Ši vertė bus perduota į ISOBUS darbo 

kompiuterį ir darbo kompiuteris iki užduoties pabaigos dirbs pagal šį nurodymą. 
 ▪ Jei darbo padargas turi daugiau nei vieną dozavimo sistemą, galite įvesti atskirą kiekvienos 

dozavimo sistemos norimą vertę. 
 ▪ Lauko duomenų bazėje prie užduoties galite pridėti naudojamą žemėlapį ir tada pradėti užduotį 

terminale. Tokie atveju įsidėmėkite: 

 – Terminalas siunčia norimą vertę tik į darbo kompiuterį, kuris pageidaujamas esamoje GPS 
padėtyje. 

 – Jei dirbate su naudojamų žemėlapių, po parametru „Norima vertė“ atsiras tik vidutinė norima 
vertė. Naudojamo žemėlapio norimų verčių negalite pakeisti. 

 – Jei ISOBUS darbo kompiuteris leis tai padaryti, galite sukurti iki keturių naudojamų 
žemėlapių. Kiekviename naudojame žemėlapyje bus įvestos darbo padargo dozavimo 
sistemos norimos vertės. 

Šiame paveikslėlyje rodoma įvedamų laukų apžvalga: 

 
Įvedamų laukų apžvalga 

  

  Norimos vertės eilutė  
Šios vertės perduodamos į ISOBUS darbo 
kompiuterį. 

  Produkto kiekis  

  Padargo elementas    Matavimo vienetas  

  Produktai  
Jei išberiamas produktas – mišinys, šioje 
srityje galite įvesti, iš kokių produktų jis 
sudarytas. 

  Produktų rūšis  

  Sritis antrai norimai vertei įvesti    
  

Ekrane matote šiuos simbolius: 
  

  
Mišinys 

Mišinio, kuris išberiamas, pavadinimas 

7 

7.1 
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Mašinos dalis 

Jei mašinoje sumontuotas daugiau nei vienas bakas ar dozavimo sistema, šioje srityje 
galite priskirti norimą vertę atskirai mašinos daliai. 

  
Produktas 

Jei mišinys sudarytas iš kelių produktų, šioje srityje galite išvardyti atskirus produktus. 
  

Kiekvieno simbolio dešinėje pusėje yra įvedimo laukas, kurį galite pažymėti žymekliu ir spustelėti. 

Įvedimo laukuose galite įvesti, kokį mišinį, kokį jo kiekį ir iš kokių produktų pagamintą norite išberti. 

Taikomoji programa nereguliuoja, ar atskirų produktų kiekių suma atitinka mišinio norimą vertę. 
 

  Užduotis pradėta. 

1. Ekrane „Užduoties duomenys“ spustelėkite šią eilutę: 

 
 ⇨ Rodomas norimų verčių sąrašas. 

2. Spustelėkite pirmą lauką šalia simbolio . 

3. Įveskite pirmą norimą vertę. 

4. Dešinėje pasirinkite vienetą ir medžiagą (pasirinktinai). 

5. Spustelėkite lauką šalia šio simbolio:  
 ⇨ Atsiras sąrašas su prijungtais ISOBUS darbo kompiuteriais. 

6. Pasirinkite darbo kompiuterį. 
 ⇨ Atsiras mašinų dalių, kurioms galite priskirti norimą vertę, sąrašas. Jų rūšis ir pavadinimas 

priklauso nuo ISOBUS darbo kompiuterio. 

7.   – pasirinkite mašinos dalį, kuriai norite priskirti norimą vertę. 

 ⇨ Rodomas norimų verčių sąrašas. Šalia simbolio  atsiras pasirinkta mašina. 
 ⇨ Mašinos daliai priskyrėte norimą vertę. 

8. Pakartokite eigą įvesdami kitą norimą vertę. Pasinaudokite neužpildytais laukais. 

9.   – patvirtinkite ir išsaugokite įvestį. 

 ⇨ ISOBUS darbo kompiuteris perima norimą vertę. 
 

Padargų pasirinkimas 
Atlikdami šį veiksmą turite pasirinkti padargus, kuriuos naudosite darbo metu. Galite pridėti bet kokį 
padargų skaičių. Terminalas įrašo jų darbo laiką. Tai turi būti nebūtinai tik ISOBUS darbo padargai. 
Galite pridėti ir kitus priedus ir skaičiuoti jų darbo laiką. 

  

  

 
Padargo pridėjimas 

Deaktyvinto padargo aktyvinimas iš naujo (spausti ilgai) 

 
Padargo deaktyvinimas 

  
 

Padargai gali būti aktyvinti arba deaktyvinti. Terminalas apskaičiuoja aktyvintų padargų darbo laiką. 

Veiksmai 

7.2 

Valdymo elementai 

Simboliai 
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Prie padargo pavadinimo pateiktas simbolis, pagal kurį galite atskirti, ar jis aktyvintas, ar 
deaktyvintas. 

  

  
Padargas deaktyvintas 

(raudonas fonas) 

  
Padargas aktyvintas 

(žalias fonas) 

simbolio 
nėra 

Jei užduotį vykdote su padargu, kuris nebuvo suplanuotas, prie padargo pavadinimo 
neatsiras jokio simbolio. 

  
 

Padargą iš sąrašo pasirinkite taip: 

  Pradėjote užduotį. 

1. Ekrane „Užduoties duomenys“ spustelėkite šią eilutę: 

 
 ⇨ Rodomas toks ekranas: 

 
 ⇨ Ekrane pateiktas sąrašas su visais padargais, kuriuos priskyrėte šiai užduočiai. Jei vykdote 

užduotį su priskirtu padargu, jis iškart aktyvinamas. Jei užduotį vykdote su padargu, kuris 
nebuvo suplanuotas, prie padargo pavadinimo neatsiras jokio simbolio. 

2.   – padargų pridėjimas. 
 ⇨ Atsiras padargų sąrašas: 

 
3. Spustelėkite pageidaujamą padargą. 

Pavyzdžiui, traktorių, su kuriuo tempiate purkštuvą.  

1 veiksmų būdas 
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 ⇨ Rodomas toks ekranas: 

 
 ⇨ Po mašinos pavadinimu matote šią informaciją: 

– Kai padargai aktyvinti: aktyvinimo datą ir laiką. 
– Kai padargai deaktyvinti: deaktyvinimo datą ir laiką. 

4. Kitų padargų pridėjimas. 

 ⇨ Pasirinkote padargą. 
 

Taip aktyvinsite deaktyvintą padargą: 

1. Ekrane „Užduoties duomenys“ spustelėkite šią eilutę: 

 
2. Pažymėkite deaktyvintą padargą. 

3.   – laikykite nuspaustą 3 sekundes. 
 ⇨ Padargas aktyvintas. 

 

Prietaisų išdėstymo konfigūracijos nustatymas 
Padargų išdėstymas rodo, iš kokių „ISOBUS“ darbo kompiuterių terminalas įkelia prijungtų žemės 
ūkio padargų geometriją. Geometrijos reikia, kad pagal GPS signalą būtų galima apskaičiuoti visų 
dalių padėtį. Tik taip galima įjungti lygiagretaus važiavimo funkciją ir sekcijų perjungimą. 

 

Padargų išdėstymo konfigūravimas, kai naudojate taikomąją programą „ISOBUS-TC“: 

  Visi „ISOBUS“ darbo kompiuteriai, reikalingi užduočiai, yra prijungti. 

  Užduotis įjungta. 

1. Užduoties duomenų nuskaitymas. 

2.   – įjunkite prietaisų išdėstymo ekraną. 

2 veiksmų būdas 

7.3 

Veiksmai 
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 ⇨ Rodomas toks ekranas: 

 
 ⇨ Sąrašas su visais prie „ISOBUS“ prijungtais padargais. Tarp padargų bus rodomos jų 

jungtys. 

3.   – paspauskite sukamą rankenėlę viršutinėje eilutėje pirmojo prietaiso pasirinkimui. Kai 
naudojate ME terminalą, prie kurio prijungtas GPS imtuvas, viršutinėje eilutėje nustatykite 
programą „ME-Tractor-ECU“. Jei kitame terminale arba traktoriaus darbo kompiuteryje yra 
nustatyta geometrija, galite ją koreguoti. 

4. Antroje vietoje turėtų pasirodyti žemės ūkio padargas, prijungtas prie galinio „ISOBUS“ padargo 
kištukinio lizdo. Pasirinkite padargą eilutėje, skirtoje antram padargui. 

5. Tarp abiejų padargų reikės pasirinkti tik tinkamą jungtį. Paspauskite sukamąjį reguliatorių eilutėje 
tarp dviejų padargų ir kiekvienam padargui parinkite reikiamą jungtį. 

Esant nesudėtingoms sistemoms, terminalas gali automatiškai nustatyti padargų išdėstymą. Visų 
pirma, tais atvejais, kai ME terminalas yra vienintelis, kuriame yra traktoriaus geometrijos duomenys. 

Toliau nurodyti atvejai, kai padargų išdėstymą gali tekti nustatyti rankiniu būdu: 
 ▪ Kai traktoriaus kabinoje įmontuotas traktoriaus darbo kompiuteris („Tractor-ECU“), į kurį įrašyta 

traktoriaus geometrija. Tokiu atveju turite nustatyti, kuri taikomoji programa „Tractor-ECU“ 
padargų išdėstymo konfigūracijoje yra susieta su kitais padargais: t. y. ME terminalo ar darbo 
kompiuterio taikomoji programa. 

 ▪ Kai sistema negali pati išdėstyti „ISOBUS“ darbo kompiuterių. Pavyzdžiui, kai traktorius traukia 
daugiau nei vieną žemės ūkio padargą (pvz.: srutų talpyklą ir sėjamąją). 

 ▪ Kai ryšys su „ISOBUS“ darbo kompiuteriu nutrūksta paleidus ISO-XML užduotį. Dažniausiai 
padargų išdėstymas atstatomas, kai „ISOBUS“ darbo kompiuteris vėl prijungiamas. 

 ▪ Kai paleidus terminalą rodomas šis klaidos pranešimas: „Nepakanka informacijos apie padargų 
išdėstymą.“ 

 ▪ Kai paleidus navigaciją „TRACK-Leader“ rodomas šis klaidos pranešimas: „Prietaiso duomenys 
vis dar įkeliami“. Nustačius padargų išdėstymą pranešimo turėtų neberodyti. 

 

Operatorių darbo laiko apskaita 
Jei užduočiai priskyrėte operatorius, pradėjus užduotį iškart pradedamas skaičiuoti jų darbo laikas. 
Darbo metu galite sustabdyti darbo laiko apskaitą, ją pradėti ir pridėti naujus operatorius. 

Naudokitės šia funkcija, jei norite įrašyti, kas vykdė darbus. 
 

Taip pabaigsite darbo laiko apskaitą: 

  Užduotis pradėta. 

1. Įjunkite einamąją užduotį. 

7.4 

Veiksmai 
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2. Ekrane „Užduoties duomenys“ spustelėkite šią eilutę: 

 
3. Pažymėkite operatoriaus, kuris pabaigė darbą, pavadinimą. 

4.   – pabaikite darbo laiko apskaitą. 
 ⇨ Simbolis šalia operatoriaus pavadinimo taps raudonas. 

 ⇨ Darbo laikas daugiau neskaičiuojamas. 
 

Taip pradėsite darbo laiko apskaitą: 

  Užduotis pradėta. 

1. Įjunkite einamąją užduotį. 

2. Ekrane „Užduoties duomenys“ spustelėkite šią eilutę: 

 
3. Pažymėkite operatoriaus, kuris pradeda darbą, pavadinimą. 

4.   Palaikykite paspaudę ilgiau, kad vėl pradėtumėte darbo laiko apskaitą. 
 ⇨ Simbolis šalia operatoriaus pavadinimo taps žalias. 
 ⇨ Apskaičiuojamas darbo laikas. 

5.   – trumpai spustelėkite mygtuką, kad pridėtumėte naują operatorių. 
 ⇨ Atsiras esamų operatorių pavadinimų sąrašas. 
 ⇨ Operatorius priskiriamas užduočiai. 

 ⇨ Apskaičiuojamas darbo laikas. 
 

Taip pridėsite naują operatorių: 

  Užduotis pradėta. 

1. Įjunkite einamąją užduotį. 

2. Ekrane „Užduoties duomenys“ spustelėkite šią eilutę: 

 

3.   – trumpai spustelėkite mygtuką, kad pridėtumėte naują operatorių. 
 ⇨ Atsiras esamų operatorių pavadinimų sąrašas. 
 ⇨ Operatorius priskiriamas užduočiai. 

 ⇨ Apskaičiuojamas darbo laikas. 
 

Užduoties apdorojimo būsenos pasirinkimas 
Nustatant užduoties apdorojimo būseną galima tiksliai apskaityti užduotis. 

Yra tokios būsenos: 
 ▪ Atvykimas 
 ▪ Paruošimas 
 ▪ Darbo laikas 

Veiksmai 

Veiksmai 

7.5 
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 ▪ Pertrauka 
 ▪ Remonto laikas 

 

1. Ekrane „Užduoties duomenys“ spustelėkite šią eilutę: 
TSK (einamasis užduoties numeris) 

 
 ⇨ Rodomas toks ekranas: 

 
2. Spustelėkite norimą užduoties apdorojimo būseną. 

 ⇨ Nauja būsena matoma ekrane „Užduoties duomenys“.  
 

ISOBUS darbo kompiuterių skaitikliai 
Standarte ISO 11783 aprašomos kelios skaitiklių rūšys, kurias galima perduoti iš ISOBUS darbo 
kompiuterių į ISOBUS-TC. Ne visų gamintojų ir darbo kompiuterių skaitiklių tekstai sutampa. 

Apskaičiuotos vertės dažniausiai perduodamos dešimtainiais skaičiais. ISOBUS-TC nieko netaiso. 
Pavyzdžiui, tai reiškia, kad darbo laikas, nurodytas kaip 0,33 valandos, atitinka 20 minučių. Visada 
skaičiuojama nuo užduoties paleidimo iki pabaigos. 

  

Skaitiklio rūšis Vienetas Pastabos 

Bendras išbertas kiekis l, kg, vnt.  

Bendras kiekis l, kg, vnt.  

Apdorotas plotas ha, m2  

Nuvažiuota atkarpa darbinėje 
padėtyje 

km, m, mm Tai dažniausiai yra apdirbta 
atkarpa. 

Nuvažiuota atkarpa nedarbinėje 
padėtyje 

km, m, mm  

Veiksmai 

7.6 
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Skaitiklio rūšis Vienetas Pastabos 

Laikas darbinėje padėtyje valandos, minutės, sekundės  

Laikas ne darbinėje padėtyje valandos, minutės, sekundės  
  

Skaitiklis atsiras ekrane „Užduoties duomenys“. 

 
Ekranas „Užduoties duomenys su skaitikliu“  

 

Taip pasirinksite padargą, kurio skaitiklį norite matyti: 

  Užduotis pradėta. 

1. Spustelėkite eilutę  

2. Spustelėkite padargą, kurio skaitiklį norite matyti. 
 

Pripildymo ir ištuštinimo dokumentavimas 
Naudodamiesi taikomąja programa ISOBUS-TC galite išsaugoti pripildymo ir ištuštinimo duomenis. 

Vis dėlto tarp ISOBUS darbo kompiuterio ir taikomosios programos nevyksta tokios informacijos 
mainai. 

 

Pasvėręs išvežimo padargą vairuotojas gali įvesti, kad jis pripylė 20 tonų kukurūzų. 
 

Iš ISO standarte nenurodytos srutų talpyklos išpylęs 5 000 l srutų vairuotojas gali įvesti išpiltą kiekį 
kaip „Ištuštinimą“. 

 
 

  

Funkcijos simbolis Funkcija 

  

Įvesti užpildytą kiekį. 

  

Įvesti išpiltą kiekį. 

  
 

Taip įrašysite ISO standarte nenurodytų padargų bako užpildymo ar ištuštinimo duomenis. 

  Pradėjote užduotį. 

1. Iškvieskite ekraną „Užduoties duomenys“. 

2. Spustelėkite eilutę: 

 Pripildymas / Ištuštinimas 

Veiksmai 

7.7 

1 pavyzdys 

2 pavyzdys 
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 ⇨ Rodomas toks ekranas: 

 
3. Paspauskite norimos funkcijos mygtuką. 

 – Įvesti užpildytą kiekį 

 – Įvesti ištuštintą kiekį 
 ⇨ Rodomas toks ekranas: 

 
 ⇨ Viršuje, kairiajame kampe, matysite simbolį, ar įvedate užpildytą, ar ištuštintą kiekį. 

4. Ekraną sudaro trys stulpeliai, į kuriuos galite įvesti duomenis: 
Kairiame stulpelyje: Įvesti kiekį. 
Viduriniame stulpelyje: Įvesti vienetą.  
l = litrai 
t = tonos 
Dešiniajame stulpelyje: iš sąrašo pasirinkite produktą, kuriuo užpildėte arba kurį ištuštinote. 

5.   – išeikite iš ekrano. 

6. Rodomas toks pranešimas: 
„Išsaugoti pakeitimus?“  

7. Patvirtinkite pasirinkę „Taip“. 

 ⇨ Rodomas ekranas „Užduoties duomenys“. 
 

Navigavimas į lauką 
Pradėję užduotį galite su navigacija važiuoti tiesiai į lauką. 

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, Jums reikia: 
 ▪ – aktyvintos FIELD-Nav licencijos; 

7.8 
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 ▪ – aktyvinto FIELD-Nav žemėlapio; 
 ▪ – lauko su lauko ribomis kaip pagrindinių duomenų. 

 

  Terminale yra aktyvintas FIELD-Nav su žemėlapiu. 

  Žemėlapio informacija yra USB atmintuke. 

  Tikslinis laukas išsaugotas pagrindiniuose duomenyse su lauko ribomis. 

1. Sukurkite naują užduotį. 

2. Užduoties duomenyse pasirinkite lauką, į kurį norite važiuoti su navigacija. 

3. Pradėkite vykdyti užduotį. 

4.   – paleiskite navigaciją į lauką. 
 ⇨ Atsiras taikomosios programos FIELD-Nav langas. 

5. Naudokite taikomąją programą taip, kaip aprašyta FIELD-Nav instrukcijoje. 

Veiksmai 
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6 veiksmas. Darbo sustabdymas 

Užduoties sulaikymas 
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6 veiksmas. Darbo sustabdymas 
Bet kuriuo metu galite sustabdyti užduotį. Patys turite nuspręsti, ar užduotis jau įvykdyta, ar dar reikia 
tęsti darbą. 

Jei sustabdysite darbą, turite nuspręsti, kaip toliau apdoroti užduoties būseną. Priklausomai nuo to, ar 
užduotis baigta, ar dar bus vykdoma toliau, galite pasirinkti iš šių variantų: 
 ▪ Sulaikyti užduotį 
 ▪ Sustabdyti užduotį 

 

Užduoties sulaikymas 
 

1. Įjunkite ekraną „Užduoties duomenys“. 

2.   – sustabdykite užduotį. 
 ⇨ Užduotis sulaikyta. 

 ⇨ Ekrane „Užduočių sąrašas“ užduotis pažymima raudona spalva.  
 

Užduoties sustabdymas 
Galite sustabdyti užduotį, kai turite nutraukti užduoties vykdymą, bet užduotis dar nebuvo pabaigta. 

Užduotis bus laikinai sustabdyta tik tada, kai pradėsite kitą užduotį. 
 

  Pradėjote užduotį ir matote ekraną „Užduoties duomenys“: 

 
1. Kol užduotis paleidžiama, pasirinkite ekraną „Užduočių sąrašas“. 

 ⇨ Rodomas toks ekranas: 

 
Aktyvi užduotis pažymėta žalia spalva. 

2. Spustelėkite bet kurią, geriausia – sulaikytą užduotį. 

8 

8.1 
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 ⇨ Rodomas toks ekranas: 

 

3.   – pradėti užduotį. 
 ⇨ Aktyvi užduotis sustabdoma, pasirinkta užduotis paleidžiama. 

4.   – sustabdykite užduotį. 
 ⇨ Užduotis sustabdoma. 
 ⇨ Ekrane „Užduočių sąrašas“ užduotis pažymima geltona spalva. 

 
 ⇨ Sulaikyta užduotis pažymėta geltona spalva. 
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7 veiksmas. Įrašymo pabaiga 

Užduočių perkėlimas su USB atmintuku 
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7 veiksmas. Įrašymo pabaiga 
Jei įvykdėte užduotį ar užduočių rinkinį, galite eksportuoti rezultatus. 

Galite pasirinkti vieną iš šių variantų: 
 ▪ Naudodami USB atmintuką galite perkelti duomenis į lauko duomenų bazę. 
 ▪ Darbo rezultatus galite perkelti į asmeninį kompiuterį kaip teksto rinkmeną. 
 ▪ Galite išsispausdinti rezultatus. 

 

Užduočių perkėlimas su USB atmintuku 
 

  Pabaigėte visas užduotis. 

  Visos užduotys užduočių sąraše pažymėtos raudona spalva. 

1. Iškvieskite ekraną „Pagrindiniai duomenys“. 

2.   – įrašyti užduoties duomenis į USB atmintuką. 

 ⇨ Palaukite, kol simbolis  pranyks ir nustos mirksėti USB atmintuko šviesos diodas. 

3. Išimkite USB atmintuką. 

4. Prijunkite USB atmintuką prie asmeninio kompiuterio. 

5. Įkelkite ir apdorokite duomenis su lauko duomenų baze. 
 

Teksto rinkmenos naudojimas 
Kiekvieną kartą, kai pabaigiate užduotį, duomenų laikmenoje sukuriama teksto rinkmena. Šią 
rinkmeną galite atidaryti savo asmeniniame kompiuteryje naudodamiesi bet kuria tekstų apdorojimo 
programa. 

Žiūrint iš viršaus tekste matoma ši informacija: 
 ▪ Užduoties pavadinimas 
 ▪ Klientas 
 ▪ Eksploatavimas 
 ▪ Laukas 
 ▪ Atsakingas asmuo 
 ▪ Pradžios ir pabaigos laikas 
 ▪ Užduoties trukmė, kurią sudaro: 

 – Darbo laikas 

 – Atvykimas 

 – Paruošimas 

 – Pertrauka 

 – Remonto laikas 

 – Perkrovimo laikas 

 ▪ Operatoriai 
 ▪ Naudoti darbo padargai 
 ▪ Norimos vertės 
 ▪ Sukūrimo data, sukūrimo laikas 
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Kokia informacija bus matoma dokumente, priklauso nuo to, kaip tiksliai įvesite užduočių duomenis ir 
kokią informaciją ISOBUS darbo kompiuteris perdavė į taikomąją programą ISOBUS-TC. 

 

Rezultatų spausdinimas 
Jei prie terminalo prijungtas ME platinamas ISO spausdintuvas, galite kaip kvitą išspausdinti bet 
kurios pabaigtos užduoties rezultatus. 

Ant išspausdinto lapo matysite tokią pačią informaciją kaip teksto rinkmenoje, kuri automatiškai 
sukuriama. Žr. skyrių: Teksto rinkmenos naudojimas [➙ 42] 

 

  ISO spausdintuvas prijungtas prie terminalo ir aktyvintas. 

  Pabaigėte darbą. 

1. Sustabdykite užduotį. 

2. Atidarykite užduoties duomenis. 

3.   – pradėkite spausdinimą. 

9.3 

Veiksmai 
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Svarbūs duomenys USB atmintuke 
Visi užduoties, lauko ir padargų duomenys išsaugomi USB atmintuke. Todėl įmanoma šiuos 
duomenis perduoti iš terminalo į lauko duomenų bazę ir atvirkščiai. 

Visos rinkmenos yra su standartizuotais pavadinimais, kurių negalima pakeisti. 

Priklausomai nuo to, ar naudojate terminalą su portalu „farmpilot“, ar perduodate lauko duomenų 
bazės duomenis su USB atmintuku, USB atmintukas privalo būti su kitais katalogais. 

 

Išvardytos rinkmenos gali būti matomos skirtinguose kataloguose. 

TASKDATA.xml – rinkmena, kurioje yra visi užduočių duomenys iš lauko duomenų bazės. Ji 
išsaugoma iš lauko duomenų bazės į asmeninio kompiuterio kietąjį diską arba į USB atmintuką. 

Naudojant portalą „farmpilot“ rinkmena automatiškai sukuriama kataloge „TaskData_work“. 

Dirbant be portalo „farmpilot“ turite rinkmeną nusikopijuoti iš kietojo disko į USB atmintuko katalogą 
TASKDATA. 

Rinkmena Taskdata.xml negali būti didesnė nei 2 MB. Per didelės rinkmenos gali trukdyti perduoti 
duomenis ir labai sulėtinti terminalo darbą. 

GRD{numeris}.bin – rinkmena, kurioje yra lauko naudojami žemėlapiai. Jei norite užduotį vykdyti 
pasitelkdami naudojamus žemėlapius, taip pat turite perkelti šią rinkmeną į terminalą. 

 

„TaskData“ – katalogas, kuriame yra visos užduočių rinkinio užduotys, kurios šiuo metu vykdomos. 

Katalogo reikia tik tada, kai naudojate taikomąją programą ISOBUS-TC be „farmpilot“. 

Taip pat skaitykite skyrių Katalogo „TaskData“ kūrimas [➙ 21] 

„TaskData_work“ – katalogas, kuriame yra visos šiuo metu vykdomos užduočių rinkinio užduotys. 

Katalogas sukuriamas automatiškai, kai USB atmintukas įkišamas į terminalą. Jis pakeičia katalogą 
„TaskData“, kol užduočių duomenys įrašomi į USB atmintuką. Taigi, iki tol, kol paspaudžiamas 

funkcijos mygtukas . 

„ TaskData(numeris)“ – šiame kataloge sukuriamos atsarginės į „farmpilot“ nusiųstų užduočių 
kopijos. 

Naudojant portalą „farmpilot“ katalogas automatiškai įkeliamas į USB atmintuką. Norint tai padaryti 
USB atmintukas turi būti įkištas į terminalą. 

10 

Svarbios rinkmenos: 

Svarbūs katalogai: 



  

 

Užrašai 
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