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Wprowadzenie
Wprowadzenie
Kontroler BOGBALLE ISOBUS umożliwia sterowanie rozsiewaczem za pośrednictwem terminalu ISOBUS ciągnika, niezależnie, czy jest to terminal zintegrowany i dedykowany, czy też terminal od producenta zewnętrznego.
Sterownik ISOBUS, zgodny z normą ISO 11783, obsługuje i steruje wszystkimi elektronicznymi funkcjami rozsiewacza. Komunikuje się on z modułami sieci ciągnika za pośrednictwem „Złączki typu Breakaway” na ciągniku. Oprócz
terminala, takim urządzeniem może być na przykład komputer roboczy ciągnika (TECU), który przesyła sygnał
pędkości.
Sterownik ISOBUS oferuje całkowicie nowy, łatwy w obsłudze, sposób sterowania i informowania użytkownika w
trakcie i po zakończeniu prac polowych.
Układ interfejsu użytkownika na jego terminalu może różnić się od przykładów pokazanych w instrukcji, gdyż konstrukcja terminalu i rozwiązania producenta mogą mieć na ten układ wpływ.
Schemat interfejsu użytkownika znajduje się w instrukcji obsługi terminalu ISOBUS.
● Ekrany przedstawione w tym podręczniku są w języku angielskim.
● Sterownik ISOBUS posiada jedno gniazdo USB, używane do aktualizacji oprogramowania.
● Kontroler zadań ISOBUS Task Controller zarządza poszczególnymi danymi dotyczącymi danego pola, zapewniając pełną dokumentację wykonanych prac polowych.
● Przed eksploatacją rozsiewacza oraz sterownika ISOBUS, system należy odpowiednio zamontować.
● Prawidłowe zamontowanie systemu jest niezwykle istotne. Nieprawidłowy montaż spowoduje błędne dawki
rozrzutu.
● Po zamontowaniu, sterownik ISOBUS należy ustawić zgodnie z prawidłowymi ustawieniami danego rozsiewacza.

5

Podstawowe elementy
Interfejs użytkownika
Kolejne strony przedstawiają przykłady ekranów wyświetlacza dotykowego umożliwiających bezpośrednie wprowadzanie danych. Terminal może również posiadać przyciski umieszczone obok wyświetlacza.
W zależności od typu terminalu poszczególne funkcje mogą znajdować się w różnych miejscach. Natomiast ikony i
tekst będą zazwyczaj wyglądały jak na ilustracji.
Interfejs użytkownika wykorzystuje kombinację ikon i tekstu, zapewniając łatwą obsługę i odczyt instrukcji. Wyświetlane instrukcje pełnią również funkcję instrukcji obsługi, co ogranicza potrzebę stosowania instrukcji dodatkowych.

Należy zawsze czytać pojawiające się na ekranie instrukcje i ostrzeżenia!

Przykład: instrukcja w formie wyskakującego okienka (pop-up)

Przykład: ostrzeżenie w formie wyskakującego okienka (pop-up)

Procedura testowania i zatwierdzania
Zapewnia informacje o modelu aktualnie używanego rozsiewacza, wersji sprzętu i oprogramowania oraz podłączonych elementach elektrycznych.
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Podstawowe elementy
Wyświetlacz początkowy – ekran główny

Bieżący folder – numer pola
Ilość – kg/ha
Wartość kalibracji – Kg
Szerokość robocza – metr
Do ekr. roboczego
Menu / ustawienia
Wprowadzanie / ustawienia rozsiewacza
Opróżnianie resztek
Przyciski terminalu
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Podstawowe elementy
Ekran roboczy – sterowanie

Wypełnianie / rozsiew ilościowy
Trend – uwrocia
Kalibracja w pełni automatyczna
Sekcja manualna – strona lewa
Sekcja manualna – strona prawa
Ekran główny
Plus %
ustawienie 0 %
Minus %
Uruchomienie / zatrzymanie rozsiewu
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Podstawowe elementy
Ekran roboczy – informacje

Zawartość lejka
Średnia ilość na bieżącym polu
IC: Kąt przechyłu na rozsiewaczu
Rzeczywista ilość
Prędkość bieżąca lub ustalona
Wylot przepływu i wartość kalibracyjna
Pozostała odległość
Pozostały obszar
Zastosowana odległość
Zastosowany obszar
Skala bieżąca
Odchylenie w %
Prędkość WOM
Odchylenie wartości kalibracyjnej w %
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Podstawowe elementy
Ekran roboczy – symbole

Rozsiewanie rozpoczęte
W pełni automatyczna kalibracja działa
Trend – uwrocia podczas działania
Sekcje i podsekcje
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Funkcje
Wprowadzenie
Sterownik ISOBUS został opracowany do obsługi i sterowania rozsiewaczami nawozów BOGBALLE wyposażonych w technologię ważenia. Zapewnia to zastosowanie sterownika do szerokiej liczby do funkcji technicznych i
specjalnych, wymaganych do uzyskania optymalnej wydajności urządzenia.
Sterownik ISOBUS:
● Umożliwia 100% dostosowanie pracy rozsiewacza do prędkości jazdy.
● Zapewnia prostą i precyzyjną kalibrację rozsiewacza oraz automatyczną regulację aktualnie stosowanego typu
nawozu.
● Umożliwia zmianę ilości nawozu.
● Gromadzi i dokumentuje wszystkie istotne informacje dotyczące pola i rozsiewania.
Sterownik ISOBUS posada trzy główne zadania:
1. Regulacja wylotów rozsiewacza w odniesieniu do prędkości i szerokości roboczej.
2. Monitorowanie, ostrzeganie i informowanie o funkcjach rozsiewacza.
3. Sterowanie rozsiewaczem zgodnie z wprowadzonymi Wartościami zadań (Task inputs), takimi jak Kontrola sekcji
(Section Control) i Stosowanie zmiennej dawki (Variable Rate Application).
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Funkcje
Symbole
●

Rozrzutnik rozpoczął – wyloty są otwarte		

● W pełni automatyczna kalibracja działa
Wyloty są regulowane automatycznie
● Rozrzut na uwrociach DO KRAWĘDZI		

● Rozrzut na uwrociach OD KRAWĘDZI

Ostrzeżenia
● Zbyt niska lub wysoka prędkość
● Skala <2,0 i >9,0

Migające wskazanie wyświetlacza: XX,X km/h

● Zbyt mała zawartość lejka
● Ilość <200 kg Migające wskazanie wyświetlacza: XXX kg
● Uruchomiono rozsiewacz – WOM nie uruchomiony

Alarm typu pop-up

Zastosowanie praktyczne
Podczas użytkowania rozsiewacz musi być obsługiwany zgodnie z instrukcją obsługi i tabelą rozsiewu dla stosowanego rodzaju nawozu.
Ważne jest, aby postępować zgodnie z instrukcjami, w szczególności z poszczególnymi ustawieniami, np.:
● Wybór typu łopatek
● Ustawienia łopatek
● Ustawienie kąta nachylenia
Przed rozpoczęciem rozsiewania koniecznie należy sprawdzić poszczególne ustawienia i wartości:
● Ilość kalibracyjna
● Szerokość robocza*
● Ilość

*Po zmianie szerokości roboczej należy uruchomić system ISOBUS ponownie, co zapewni
zarejestrowanie zmiany przez „kontroler zadań” (Task Controller)!
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Funkcje
Typowe wartości kalibracji
Typ nawozu

Wartość

NPK, granulat

25 kg

NPK, bryłki

25 kg

Saletrzak

25 kg

PK

23 kg

Potas

20 kg

N34

30 kg

Typ nawozu

Wartość

Zaleca się sprawdzenie ilości kalibracyjnej dla stosowanego typu nawozu na stronie www.bogballe.com
Należy o tym pamiętać rozsypując np. sproszkowany mocznik. Materiały takie są wyjątkowo gładkie, mają niski
ciężar właściwy i są rozsypywane w małych ilościach.
Podczas rozsiewania drobnego materiału granulowanego, np. nasion oleistych itp., skalę ustawia się w menu
„Określenie skali/Skala stała” (Scale definition/Fixed scale), zgodnie z ustawieniem skali zapisanym w tabeli rozsiewu bieżącego materiału.
Należy sprawdzić, czy:
● W wylotach rozsiewacza nie znajdują się ciała obce
● System regulacji jest dobrze nasmarowany i zamknięty na skali 0
● Zestaw kalibracyjny jest prawidłowo zainstalowany – nie blokuje przepływu nawozu
● Żaden z wylotów nie jest zamknięty po kalibracji ręcznej
● Ilość kalibracyjna odpowiada „typowym wartościom”
● Prędkość jest poprawna oraz stała
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Funkcje
Konserwacja
Sterownik ISOBUS należy przechowywać w suchym miejscu wraz z rozsiewaczem i nie wolno go czyścić bezpośrednio wodą.
Obudowa kontrolera ISOBUS zapewnia maksymalną ochronę komponentów elektrycznych, a jego umieszczenie
na rozsiewaczu zapewnia swobodny dostęp do przewodów i złączy. Jednakże obudowa nie jest w stanie wytrzymać natryskiwania wodą o wysokiej temperaturze lub ciśnieniu przekraczającym 6 barów.
Podczas czyszczenia rozsiewacza nie należy płukać bezpośrednio wodą następujących elementów:
● Wtyki i połączenia
● Siłownik układu regulacji
● Siłownik trendu
● Przetwornik(i) siły
Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych wodą.
● Jeśli rozsiewacz jest czyszczony za pomocą myjki wysokociśnieniowej, wszystkie części elektryczne muszą
zostać przykryte. Części elektryczne rozsiewacza należy ostrożnie czyścić wodą z mydłem i miękką szczotką.
●

Po czyszczeniu wszystkie ruchome części należy nasmarować cienką warstwą czystego oleju. (np. hydrauliczne – olejem silikonowym lub środkiem ochronnym w sprayu dostarczanym wraz z rozsiewaczem)

● Połączenia wtykowe są zabezpieczone przed korozją i wilgocią poprzez natryskiwanie odpowiedniego środka
ochronnego bezpośrednio na element męski lub żeński. Przed użyciem zabezpieczane elementy należy pozostawić do wyschnięcia.
(Nie należy do tego celu stosować zwykłych olejów lub smarów)
● Należy sprawdzić, czy mechaniczne części rozsiewacza można łatwo przesuwać. Przy eksploatacji rozsiewacza smarować codziennie.
● Nigdy nie pozostawiać rozsiewacza bez nasmarowanych wszystkich ruchomych części.

Bezpieczeństwo
● Nigdy nie należy umieszczać rąk/przedmiotów w lejku, gdy kontroler ISOBUS jest włączony. Zwłaszcza w wylotach rozsiewacza.
● Nigdy nie należy przestawiać rączki regulacyjnej ani innych ruchomych elementów przy pomocy ręki lub narzędzi.
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Funkcje
Wprowadzanie danych dot. pola
Strona wprowadzania (INPUT) umożliwia wprowadzenie wszystkich ustawień koniecznych do eksploatacji na polu.
Kontroler zadań ISOBUS Task Controller obsługuje wszystkie dane dotyczące zadania, np. raport z zadania, ustawienia ilości, nakładanie się sekcji oraz mapy stosowania.
Takie ustawienie zapewnia dokładną dokumentację i pełny przegląd poszczególnych zastosowań na każdym z pól.
*Po zmianie szerokości roboczej należy uruchomić system ISOBUS ponownie, co zapewni zarejestrowanie zmiany
szerokości roboczej przez „kontroler zadań”!

Numer pola
Folder
Ilość
Wartość kalibracji
Szerokość robocza
Zrealizowana ilość
Zrealizowany tonaż
Zrealizowany obszar
Czas realizacji
Ekran główny
Powrót do poprzedniego
Kasacja bieżących danych pola
Kasacja wszystkich danych pola
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Funkcje
Procedury kalibracji
Prawidłowa kalibracja rozsiewacza ma zasadnicze znaczenie dla precyzyjnego dozowania rozsiewanej ilości – w
stosunku do ilości wymaganej.
„Rozsiewacze typu W z kontrolerem ISOBUS” firmy BOGBALLE mogą wykonywać w pełni automatyczną kalibrację
podczas prac polowych – bez ingerencji manualnej.
Mimo to, przy zmianie rodzaju nawozu, zaleca się ręczne ustawienie wartości kalibracji, ponieważ wartości kalibracyjne różnych typów nawozu mogą znacznie się od siebie różnić.
Wartość kalibracji nawozu można znaleźć w tabelach rozprowadzania BOGBALLE dostępnych na stronie www.
bogballe.com. Aby „wartość początkowa” była jak najbardziej poprawna, zaleca się podanie rzeczywistej wartości
kalibracyjnej z tabeli rozrzutu. Zapewnia to prawidłową ilość – również przy rozprowadzaniu nowego rodzaju nawozu z nową lub zmienioną wartością kalibracyjną.

Kalibracja w pełni automatyczna
Ustawiona wartość kalibracyjna
Kalibracja ręczna
Tabele rozsiewu
Wartość wskaźnika S-indicator
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Funkcje
Kalibracja w pełni automatyczna
Funkcja kalibracji w pełni automatycznej sterownika ISOBUS stale kontroluje i koryguje odpowiednią ilość nawozu.
Kalibrację w pełni automatyczną przeprowadza się podczas pracy na polu, gdzie system automatycznie dostosowuje wartość kalibracyjną na podstawie rozrzutu ilościowego i obszaru nawożenia. Regulacja opiera się na złożonych pomiarach, a system steruje i obsługuje cały proces automatycznie – bez sterowania manualnego.

Po włączeniu w pełni automatycznej kalibracji, korekty wartości skalibrowanej są wyświetlane jako korekta w kg i %.
● Sterownik ISOBUS akceptuje wyłącznie wartości kalibracji od 1 kg do 75 kg.
● Korekty przekraczające 20% nie są akceptowane przez sterownik od razu.
W przypadku takich korekt wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy, a zmianę należy zatwierdzić.
Zaleca się nie stosować w pełni automatycznej kalibracji podczas rozrzutu niewielkich ilości, np. dla rzepaku lub
podobnych zasiewów.

Skala ustalona (rzepak lub podobne materiały)
Za pomocą opcji [MENU] – [Określenie skali] lub [Skala ustalona] można ustawić otwieranie się kontrolera ISOBUS
przy określonym ustawieniu skali.
Skala ustalona odpowiada ustawieniu skali zdefiniowanemu w tabeli rozsiewu przy stałej prędkości, szerokości
roboczej i ilości. Należy zwrócić uwagę, że podczas wykorzystania skali stałej system nie będzie regulowany, jeśli
np. zmieni się prędkość jazdy do przodu.
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Funkcje
Napełnianie – podstawowe elementy
Procedura napełniania umożliwia monitorowanie ilości nawozu podawanego do rozsiewacza i uzyskanie informacji
o rozrzucie ilościowym.
● Wykorzystanie systemu napełniania nie ma wpływu na pozostałe funkcje sterownika ISOBUS.
● Jeśli ilość napełnienia przekracza 200 kg, a wałek odbioru mocy, prędkość i rozrzut zostały zatrzymane, sterownik ISOBUS rejestruje napełnianie automatycznie i automatycznie przełącza się do menu napełniania.

Ręczny wybór funkcji napełniania
Wyświetlanie lub usuwanie rozrzutu ilościowego
Powrót do strony poprzedniej
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Funkcje
Napełnianie – procedura
Funkcja napełniania dostarcza ważnych informacji:
Przenoszenie (Carry over) – poprzednia napełniana ilość
Zawartość lejka przed napełnianiem (Before filling).
Zawartość lejka po napełnianiu (After filling).
„Napełniony” (Filled in) – podczas bieżącego napełnienia
„Sumowanie” (Summation) napełnianie od ostatniego ustawienia 0
Napełnianie jest potwierdzane po ustaleniu wagi.
Przekroczenie wartości maksymalnej dla rozsiewacza przez zawartość lejka spowoduje wyświetlenie komunikatu
ostrzegawczego a dane zostaną zapisane w sterowniku ISOBUS. W takich przypadkach gwarancja jest unieważniona.

Przenoszenie (carry over)
Przed napełnianiem (before filling).
Po napełnianiu (after filling).
Napełniony (filled in)
Sumowanie (summation)
Zatwierdź napełnianie (accept filling)
Powrót do strony poprzedniej
Wymazanie
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Funkcje
Trend na uwrociach – podstawowe elementy
Jeśli chodzi o rozrzut na uwrociach, sterownik ISOBUS można obsługiwać na różne sposoby, odpowiednio do i od
krawędzi.
● „Rozsiewacze typu W” z kontrolerem ISOBUS są standardowo wyposażone w funkcję elektrycznej zmiany trendu do krawędzi (Electric Trend shift To Border), która jest sterowana bezpośrednio przez terminal ISOBUS.
● Rozsiewacz posiada zainstalowany czujnik WOM, który rejestruje, zatrzymanie WOM – przed zmianą kierunku
obrotu przekładni.

Rozsiewanie normalne
Rozrzut do krawędzi
Rozrzut od krawędzi

20

Funkcje
Trend na uwrociach – procedura

Przesunięcie siłownika trwa około 5 sekund.
Nie można uruchamiać WOM przed zakończeniem zmiany!
Do krawędzi:

Pierwsza ścieżka technologiczna znajduje się o pół szerokości roboczej od granicy pola
Rozrzut odbywa się przy pomocy obu tarcz, a pomiar powierzchni oparty jest na pełnej szerokości roboczej
● WOM musi być zatrzymany (0 obr./ min.).
● Siłownik trendu zmienia obroty przekładni
● Na wyświetlaczu pojawia się migający symbol „Do krawędzi” (To Border).

Od krawędzi:

Pierwsza ścieżka technologiczna zostaje umieszczona wzdłuż granicy pola
Rozrzut odbywa się za pomocą lewego dysku, a prawa strona rozsiewacza jest zamknięta
Pomiary powierzchni i ilości są zmniejszane o połowę, w oparciu o połowę szerokości roboczej
● WOM musi być zatrzymany (0 obr./ min.).
● Siłownik trendu zmienia obroty przekładni
● Prawa strona maszyny pozostaje zamknięta
● Płyta prowadząca skierowana jest w dół
● Na wyświetlaczu pojawia się migający symbol „Od krawędzi” (From Border).
Dodatkowe informacje na temat rozrzutu na uwrociach znajdują się w instrukcji obsługi i w tabelach rozrzutu dla
stosowanego nawozu.
Po zakończeniu rozrzutu na uwrociach, wybierany jest rozrzut „Normalny”. Kierunek obrotu tarcz zostaje zmieniony
na obrót do środka.
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Funkcje
Kontrola odcinka
Sterownik ISOBUS oferuje możliwość skracania szerokości roboczej w zależności od kształtu i stanu pól. Jednocześnie funkcja zapewnia automatyczne dostosowanie przepływu nawozu do szerokości roboczej. W ten sposób
ustalana jest ilość w kg/ha.
Systemy ISOBUS, posiadające oprogramowanie kontrolera zadania (Task Controller), służące do sterowania
sekcjami (Section Control) oraz rozsiewacze wyposażone w dynamiczne sterowanie sekcjami (Dynamic Section
Control), mogą obsługiwać odpowiednio prawy lub lewy rozsiewacz osobno, dostosowując poszczególne ścieżki
rozrzutu i zgodnie z rzeczywistym kształtem klinów itp.
Regulacja jest sterowana automatycznie i wizualizowana na wyświetlaczu terminala ISOBUS.
Sterowanie ręczne w klinach jest możliwe dzięki obsłudze rozsiewacza za pośrednictwem terminala ISOBUS.

Sekcje i podsekcje
Sekcja manualna – strona lewa
Sekcja manualna – strona prawa
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Funkcje
Opróżnianie resztek
Sterownik ISOBUS otwiera przesłonę do pozycji maksymalnej – aby ułatwić czyszczenie.
● Jest to możliwe wyłącznie przy prędkości nieprzekraczającej 2 km/h.
● W przypadku przekroczenia prędkości 2 km/h przesłony zamkną się automatycznie.

Opróżnianie resztek
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Ustawienia użytkownika i kalibracja
Menu – podstawowe elementy
Przed rozpoczęciem pracy z kontrolerem ISOBUS, należy dokonać poszczególnych ustawień. Są one wymagane
do poprawnego działania sprzętu, dlatego wszystkie parametry należy ustawić zgodnie z typem rozsiewacza, ciągnika i indywidualnymi preferencjami użytkownika.
Należy pamiętać, że:
Kolejne strony nie omawiają wszystkich menu podrzędnych i ekranów – z tego powodu ważne jest, aby postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na wyświetlaczu terminala ISOBUS.

Ekran główny
Powrót do strony poprzedniej
Otwórz wybrane menu
Wiersz w górę
Wiersz w dół
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Ustawienia użytkownika i kalibracja
Ustawienia
Ustawienie kroku %
Umożliwia ustawienie odpowiedniego stopnia zmiany ilości.
Maksimum 25% / Minimum 1%

Model rozsiewacza
Wybór odpowiedniego modelu rozsiewacza.
Na przykład: M60W, M45W, M35W, M6W, M3W, M2W lub L2W

Określenie skali
Patrz instrukcję rozsiewacza.

Wprowadzanie prędkości
Wybór preferowanego wejścia prędkości.

Prędkość ISOBUS CAN
Ma zastosowanie, gdy sieć ISOBUS ciągnika sygnał prędkości bezpośrednio za pośrednictwem „złącza typu Breakaway”.
Prędkość ustalona
Wybierana jest wyłącznie wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne, np. jeśli sygnał prędkości jest uszkodzony. Przy
stałej prędkości system nie pracuje w odniesieniu do prędkości kół. Dlatego prędkość bieżąca musi być identyczna
do prędkości stałej.
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Ustawienia użytkownika i kalibracja
Kalibracja siłownika
Nowe systemy są skalibrowane fabrycznie i powinny być kalibrowane tylko wtedy, gdy przy ponownym podłączeniu
rozsiewacza do terminala ISOBUS wskaźnik skali nie powróci do 0.
W celu uzyskania prawidłowej ilości, siłownik (elektryczny silnik trzpieniowy) systemu musi zostać skalibrowany
zgodnie z wykorzystywanym kontrolerem ISOBUS.
Podczas kalibracji następuje automatyczne dwukrotne otwarcie i zamkniecie zasłon (postępuj zgodnie z instrukcjami na terminalu ISOBUS).
Przed kalibracją sprawdzić, czy:
● zatrzymanie skali jest ustawione i ustalone na skali 9,0.
● wszystkie połączenia mechaniczne poruszają się łatwo i brak śladów korozji.
System jest teraz skalibrowany i powinno się go kalibrować ponownie wyłącznie po wymianie kontrolera lub siłownika ISOBUS.
Należy pamiętać, że:
Jeśli system nie zostanie prawidłowo skalibrowany, procedurę kalibracji należy powtórzyć.

Ekran główny
Powrót do poprzedniego
Rozpocznij kalibrację

26

Ustawienia użytkownika i kalibracja
Kalibracja przetwornika siły
W celu uzyskania prawidłowego ważenia i poprawnej ilości przetwornika systemu należy zawsze skalibrować zgodnie z wykorzystywanym kontrolerem ISOBUS.
Kalibrację NALEŻY ZAWSZE zakończyć tylko, gdy ciągnik i rozsiewacz znajdują się w ABSOLUTNIE POZIOMYM
POŁOŻENIU.
Nowe rozsiewacze są skalibrowane fabrycznie i powinny być kalibrowane tylko wtedy, gdy układ ważenia nie działa
prawidłowo lub został dodany sprzęt opcjonalny.

Podstawowe elementy
Pełną kalibrację (Full calibration) należy wybierać, jeśli system nie jest w stanie zważyć określonej ilości.
Ustawienie punktu 0 (0-point setting)należy wybrać jeśli system wykonuje ważenie, ale wskazanie pustego rozsiewacza nie wynosi 0 kg.
Ustawienie fabryczne (Factory setting) należy wybrać, gdy system nie jest skalibrowany i nie można dokonać
pełnej kalibracji.

Ekran główny
Powrót do strony poprzedniej
Otwórz wybrane menu
Wiersz w górę
Wiersz w dół
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Ustawienia użytkownika i kalibracja
Kalibracja przetwornika siły
Kalibracja pełna
Należy sprawdzić, czy:
● rozsiewacz jest zamontowany na TUZ ciągnika
● tarcze rozrzucające są równo położone
● kosz jest pusty
Postępuj zgodnie z instrukcjami na terminalu ISOBUS.
System jest teraz skalibrowany i powinno się go kalibrować ponownie wyłącznie po wymianie kontrolera ISOBUS
lub przetwornika siły. W niektórych przypadkach konieczne może być przeprowadzenie kalibracji ponownie, gdy
rozsiewacz jest eksploatowany przez dłuższy czas.
System można skalibrować wykorzystując inną masę niż 500 kg, ale im wyższa waga, tym kalibracja jest lepsza.
Należy pamiętać, że:
Po długim użytkowaniu punkt 0 w systemie ważącym może ulec przesunięciu. W takim wypadku należy dokonać
ustawienia punktu 0 ponownie.
Ustawienie punktu 0
Należy sprawdzić, czy:
● rozsiewacz jest zamontowany na TUZ ciągnika
● tarcze rozrzucające są równo położone
● kosz jest pusty
Postępuj zgodnie z instrukcjami na terminalu ISOBUS.
Ustawienie fabryczne (Factory setting)
● można je wykorzystać, gdy jest to absolutnie konieczne, ale należy go traktować wyłącznie jako wartość referencyjna
● można je wykonać zastosować czy kosz jest pusty czy nie.
● ponownie wczytuje ustawienia zapisane z kalibracji fabrycznej
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Aktualizacja oprogramowania
Pobranie i zapis aktualizacji oprogramowania
Sterownik ISOBUS jest wyposażony w złącze USB do aktualizacji.
Aby zaktualizować sterownik ISOBUS, aktualizację należy pobrać pod adresem www.bogballe.com i rozpakować
„tjrun” w katalogu głównym pamięci USB.
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Aktualizacja oprogramowania
Procedura aktualizacji
1.

Włącz sterownik ISOBUS, podłączając wtyczkę ISOBUS do ciągnika.
Podczas procesu aktualizacji - NIE NALEŻY PRZERYWAĆ POŁĄCZENIA, odłączając wtyczkę ISOBUS 		
od ciągnika i nie uruchamiać go. Spowoduje to uszkodzenie sterownika ISOBUS.

2a. Gdy dioda LED zaświeci się na zielono, pamięć USB należy wyjąć i uruchomić kontroler ISOBUS ponownie.
2b. Gdy dioda LED świeci na czerwono, instalator oprogramowania układowego jest kopiowany do kontrolera 		
ISOBUS.
2c. Gdy dioda LED zaświeci się na zielono - wyjmij pamięć USB i uruchom ponownie kontroler ISOBUS,
odłączając go a następnie wtyczkę ISOBUS w ciągniku.
(Kontroler ISOBUS nie ma włącznika / wyłącznika).
3.

Dioda LED świeci przez kilka sekund na zielono, a następnie na czerwono lub nie świeci podczas aktualizacji
oprogramowania układowego.
Poczekaj na zakończenie procedury (potrwa to 10 minut bez informacji zwrotnej z terminala ISOBUS).
Po aktualizacji terminal ISOBUS automatycznie włącza się w menu testowym BOGBALLE i ISOBUS 		
jest teraz gotowy do pracy.
Podczas procesu aktualizacji - NIE NALEŻY PRZERYWAĆ POŁĄCZENIA, odłączając wtyczkę ISOBUS 		
od ciągnika i nie uruchamiać go. Spowoduje to uszkodzenie sterownika ISOBUS.

BOGBALLE stale opracowuje ulepszenia systemu oprogramowania.
Oprogramowanie i instrukcje są dostępne na stronie www.bogballe.com.
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Gwarancja i odpowiedzialność
Gwarancja i odpowiedzialność
Warunki gwarancji kontrolera ISOBUS są zgodne z prawem obowiązującym w UE.
Serwis i naprawy wykonywane są bezpłatnie w okresie 12 miesięcy od udokumentowanej daty zakupu – pod następującymi warunkami.
● Powstały defekt wynika z wad konstrukcyjnych lub materiałowych. (normalne zużycie, brak konserwacji oraz
niewłaściwe użycie nie są uwzględnianie)
● Przyczyna usterki nie wynika z nieprawidłowego podłączenia, nadmiernych wartości prądu, nieprawidłowego
montażu lub przedostania się wody/wilgoci.
● Prace naprawcze były wykonywane wyłącznie przez osoby wyznaczone przez BOGBALLE.
● Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez zbiory lub osoby ani jakiekolwiek szkody wtórne spowodowane użyciem sprzętu.
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Deklaracja zgodności WE
Deklaracja zgodności WE
dla dyrektywy EMC 89/336/EWG
Producent:
TeeJet Technologies Denmark ApS
Mølhavevej 2
DK-9440 Aabybro
Nr CVR: 25 49 91 82
Wyposażenie: BOGBALLE IC38 Sterownik ISOBUS
Opis: Moduł sterownika rozsiewacza nawozów
Rok: 2018
Typ: Sterownik ISOBUS
Numer rjestru: 901-466
Niniejszym deklaruje się, że Sterownik BOGBALLE ISOBUS Controller jest wykonany zgodnie z następującą zharmonizowaną normą:
•

Maszyny rolnicze i leśne DS/EN ISO 14982

Aabybro, 2018-03-09
TeeJet Technologies Denmark ApS

Kalle Christiansen
Wsparcie techniczne i zapewnienie jakości
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Uwagi
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