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Pre vašu bezpečnosť 
 

Základné bezpečnostné upozornenia 

Pred prvým použitím výrobku si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia. 

 ▪ Prečítajte si návod na obsluhu poľnohospodárskeho zariadenia, ktoré chcete navigovať 

pomocou tohto výrobku. 

 ▪ Nevykonávajte žiadne neprípustné zmeny na výrobku. Neprípustné zmeny alebo neprípustný 

spôsob používania môžu ohroziť vašu bezpečnosť a ovplyvniť životnosť alebo funkciu výrobku. 

Za neprípustné sa považujú všetky zmeny, ktoré nie sú popísané v dokumentácii výrobku. 

 ▪ Z výrobku neodstraňujte žiadne bezpečnostné mechanizmy ani nálepky. 

 ▪ Výrobok neobsahuje žiadne diely, ktoré by sa mali opravovať. Nerozoberajte teleso. 

 ▪ Skôr ako opustíte kabínu vozidla, uistite sa, že sú všetky automatické mechanizmy 

deaktivované, alebo že je aktivovaný manuálny režim. 

 ▪ Pred nabíjaním batérie traktora vždy prerušte spojenie medzi traktorom a počítadlom úloh. 

 ▪ Deti držte mimo dosahu prívesného zariadenia a počítadla úloh. 
 

Použitie na stanovený účel 

Počítadlo úloh je určené výlučne na používanie v poľnohospodárstve. Výrobca nezodpovedá za 

žiadnu inštaláciu alebo použitie počítadla úloh nad stanovený rámec. 

Výrobca neručí za žiadne ujmy osôb alebo materiálne škody vyplývajúce z ich nerešpektovania. 

Všetky riziká pri použitím v rozpore so stanoveným účelom znáša výlučne používateľ. 

Za použitie na stanovený účel sa považuje aj dodržiavanie výrobcom predpísaných podmienok na 

prevádzku a údržbu. 

Musí sa zabezpečiť dodržiavanie platných bezpečnostných predpisov, ako aj iných všeobecne 

uznávaných bezpečnostno-technických, priemyselných, zdravotných a dopravno-právnych noriem. 

Pri svojvoľných zmenách zariadenia zaniká ručenie poskytované výrobcom. 
 

Štruktúra a význam výstražných upozornení 

Všetky bezpečnostné upozornenia, ktoré nájdete v tomto návode na obsluhu, sú zostavené podľa 

nasledujúceho vzoru: 

  

 

 

VAROVANIE 

Tento upozorňujúci pojem označuje stredne závažné nebezpečenstvá, ktorých neeliminovanie 

môže byť príčinou úmrtia alebo vážnych telesných poranení. 

 

  

 

 

POZOR 

Tento upozorňujúci pojem označuje menej závažné nebezpečenstvá, ktorých neeliminovanie môže 

byť príčinou stredne vážnych telesných poranení alebo materiálnych škôd. 

 

1 

1.1 
  

 

1.2 

1.3 
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UPOZORNENIE 

Tento upozorňujúci pojem označuje úkony, ktorých nesprávne vykonanie môže viesť k poruchám 

počas prevádzky. 

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov práce musíte pri týchto úkonoch postupovať presne a 

opatrne. 

Existujú úkony, ktoré sa vykonávajú vo viacerých krokoch. Ak pri niektorom z týchto krokov hrozí 

nebezpečenstvo, zobrazí sa bezpečnostné upozornenie priamo v pokyne pre úkon. 

Bezpečnostné upozornenia sú uvádzané vždy pred riskantným krokom úkonu a sú zvýraznené 

hrubým písmom a upozorňujúcim pojmom. 
 

1. UPOZORNENIE! Ide o upozornenie. Varuje pred rizikom hroziacim pri nasledujúcom 

kroku úkonu. 

2. Riskantný krok úkonu. 
 

Likvidácia 
  

 

Tento produkt po jeho používaní zlikvidujte v súlade s predpismi platnými vo vašej 

krajine ako elektronický šrot. 

  

Príklad 

1.4 
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O palubnom počítači 
 

Funkcie palubného počítača 

DRILL-Control je palubný počítač. 

V palubnom počítači je zabudované počítadlo úloh, ktoré môže riadiť prácu sejacích strojov. Keď sa v 

tomto návode bude písať o počítadle úloh, myslí sa vždy palubný počítač DRILL-Control. 

Palubný počítač môže okrem iného vykonávať nasledujúce práce: 

 ▪ Kontrola dávkovacieho hriadeľa 

 ▪ Riadenie vyznačovača stôp 

 ▪ Riadenie ventilov koľajových riadkov 

 ▪ Spustenie skúšky otočenia kalibračným tlačidlom 

 ▪ Riadenie vypnutia polovice strany 

 ▪ Riadenie preemergentného značkovača 

 ▪ Kontrola otáčok ventilátora 
 

Prehľad systému 

Nasledujúca grafika vám na príklade zobrazuje, akú môže mať stroj štruktúru: 

 
  

  
DRILL-Control 

  
Ventil koľajového riadku 

  
Káblový zväzok 

  
Snímač otáčok 

  
Kalibračné tlačidlo 

  
Radarový snímač 

  
Snímač úrovne naplnenia 

  
Značkovač 

  
Snímač úrovne naplnenia 

  
Snímač pracovnej polohy 

  
Elektrický dávkovací pohon 

  
Preemergentný značkovač 

  

2 

2.1 

2.2 
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Prehľad tlačidiel 

 
Palubný počítač DRILL-Control 

  

Tlačidlá Funkcia 

  

Zapína alebo vypína palubný počítač. 

  

Potvrdzuje zadania. 

  

Vytvára snímky obrazovky. 

   

  

Navigovanie v rámci masiek. 

  ...  

Vykonanie funkcie, ktorá je znázornená na 

obrazovke. 
  
 

Údaje na výrobnom štítku 

Na telese palubného počítača sa nachádza typový štítok. Prostredníctvom tohto štítku môžete 

palubný počítač jednoznačne identifikovať. 

 
Údaje na výrobnom štítku 

2.3 

2.4 
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Tovarové číslo zákazníka 

Ak bol výrobok vyrobený pre výrobcu 

poľnohospodárskych strojov, je na tomto 

mieste uvedené č. výrobku od výrobcu 

poľnohospodárskeho stroja. 

  
Prevádzkové napätie 

Výrobok smie byť napájaný len napätiami v 

tomto rozsahu. 

  
Verzia hardvéru 

  
Verzia softvéru v čase dodania. 

Po aktualizácii softvéru nebude údaj o tejto 

verzii už aktuálny. 

  
Č. výrobku v spol. Müller-Elektronik 

  
Sériové číslo 
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Komu je určený tento návod na obsluhu? 3 
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O tomto návode na obsluhu 
 

Komu je určený tento návod na obsluhu? 

Tento návod na obsluhu sa orientuje na obsluhu sejacích strojov, ktoré sú vybavené palubným 

počítačom DRILL-Control spoločnosti Müller-Elektronik. 
 

Rozsah návodu 

V tomto návode sú popísané všetky funkcie, ktoré môžete palubným počítačom ovládať. Znamená to, 

že v závislosti od stroja nie sú pre obsluhu dôležité všetky kapitoly. 
 

Označenia smeru v tomto návode 

Všetky označenia smeru v tomto návode, ako „vľavo“, „vpravo“, „vpredu“, „vzadu“, sa vzťahujú na 

smer jazdy vozidla.  
 

Štruktúra pokynov pre úkony 

Pokyny pre úkony vám krok za krokom vysvetlia možnosti vykonania istých prác pomocou tohto 

výrobku. 

V tomto návode na obsluhu sme na označenie pokynov pre úkony použili nasledujúce symboly: 
  

Spôsob uvedenia Význam 

1. 

2. 

Úkony, ktoré musíte vykonať postupne. 

⇨ Výsledok úkonu. 

Dostaví sa po vykonaní úkonu. 

⇨ Výsledok pokynu pre úkon. 

Dostaví sa po dodržaní všetkých krokov. 

 Predpoklady. 

Ak sú uvedené predpoklady, musíte ich splniť 

pred vykonaním úkonu. 
  
 

Štruktúra odkazov 

Ak tento návod na obsluhu obsahuje odkazy, majú vždy nasledovnú podobu: 

Príklad odkazu: [➙ 11] 

Na odkaz vás upozornia hranaté zátvorky a šípka. Číslo za šípkou vás upozorňuje na stranu, na 

ktorej začína kapitola, ktorej čítaním máte pokračovať. 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 
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Montáž a inštalácia 
 

Montáž palubného počítača 

 
DRILL-Control - Pohľad zozadu 

  

  
Upevnenie držiaka. 

  
8-pólová prírubová zásuvka. 

ASD rozhranie pre použitie SECTION-Control.  

  
Napäťový pripájací kábel 

Pre pripojenie k prípojnému káblu batérie. 
  

USB pripojenie 

Pre pripojenie USB média. 

  
  

39-pólová pružná zásuvka. 

Pre pripojenie rozdeľovača signálov. 

  
 

1. Na palubný počítač naskrutkujte držiak. 

2. Upevnite držiak s palubným počítačom v kabíne vozidla. 

3. Spojte palubný počítač s rozdeľovačom signálu. 

4. Spojte napäťový pripájací kábel s pripájacím káblom batérie. 
 

Montáž snímačov na stroj 

Na stroj môžete namontovať nasledujúce snímače: 
  

Účel Druh snímača – podľa spôsobu funkcie 

Snímač otáčok Hallov snímač 

Snímač úrovne naplnenia Kapacitný snímač 

Snímač pracovnej polohy Snímač jazýčkového kontaktu 

Snímač rýchlosti Radarový snímač 
  
 

Montáž snímačov otáčok 

Ako snímače otáčok sú vhodné Hallove snímače. 

4 

4.1 

Postup 

4.2 

4.2.1 
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Funkčný princíp 

Prostredníctvom Hallovho snímača sa vytvorí spojenie medzi zelenou a bielou žilou kábla. K tomu je 

potrebné pridržať magnet červenou stranou pred modrým krytom snímača. 

Schematický prehľad 

 
  

  
Min. 25 mm 

  
Upevňovací uhol 

  
Vzdialenosť 5-10 mm 

  
Snímač (modrý kryt) 

  
Krúžok s magnetmi   

  

Obsadenie konektorov 

3-pólový AMP konektor 
  

Pin Farba kábla Označenie 

1 biela 0 VE 

2 hnedá 12 VE 

  

 



  

4 
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Pin Farba kábla Označenie 

3 zelená Signál 
  

Čísla náhradných dielov 
  

Číslo výrobku Označenie 

30303623 Hallov snímač s 3-pólovým AMP konektorom, spínací interval: 5-10 mm 
  
 

Montáž snímačov úrovne naplnenia 

Ako snímače úrovne naplnenia sú vhodné kapacitné snímače. 

 

Funkčný princíp 

Signál sa odošle vtedy, keď sa plochá horná strana snímača zakryje, napr. osivom. 

Schematický prehľad 

 
  

  
Plochá horná strana snímača 

  
LED; indikuje, či snímač zopína 

  
Kapacitný snímač 

  
Koncovky žíl vodiča 

  
Nastavovacia skrutka zmeny spínacieho 

intervalu 

  

  

4.2.2 
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Obsadenie konektorov 

Čísla náhradných dielov 
  

Číslo výrobku Označenie 

30303650 Kapacitný snímač s 3-pólovým AMP konektorom 
  
 

Montáž snímačov pracovnej polohy 

Ako snímače pracovnej polohy sú vhodné snímače jazýčkového kontaktu. 

 

Funkčný princíp 

Signál sa odošle vtedy, keď sa červená strana magnetu podrží pred červeným krytom snímača. 

Pritom sa vytvorí spojenie medzi signálnym vedením a ukostrením snímača. 

Schematický prehľad 

 

  

 

4.2.3 
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Min. 25 mm 

  
Upevňovací uhol 

  
Vzdialenosť 15-25mm 

  
Snímač (červený kryt) 

  
Južný pól magnetu (červená strana) 

  
Magnet (upevniť antimagneticky, napr.: V2A; 

meď; mosadz) 

  

Obsadenie konektorov 

3-pólový AMP konektor 
  

Pin Farba kábla Označenie 

1 biela 0 VE 

2 hnedá  

3 zelená Signál 
  

Čísla náhradných dielov 
  

Číslo výrobku Označenie 

30303615 Snímač jazýčkového kontaktu s AMP konektorom 
  
 

Montáž snímačov rýchlosti 

Ako snímače rýchlosti sú vhodné radarové snímače. 

Ako musíte radarový snímač namontovať, to sa dozviete v tomto návode na obsluhu. 

Čísla náhradných dielov 
  

Číslo výrobku Označenie 

30258321 Radarový snímač Vansco typ 740 s 1 m káblom a 3-pólovým AMP 

konektorom 
  

  

 

4.2.4 



  

 

Základy ovládania 

Zapnutie palubného počítača 5 
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Základy ovládania 
 

Zapnutie palubného počítača 
 

   Namontovali ste palubný počítač. [➙ 12]  

1.   - Zapnite palubný počítač. 

 ⇨ Zobrazí sa pracovná maska. 
 

Štruktúra pracovnej masky 

Pracovná maska je časťou obrazovky, v ktorej podľa zobrazených symbolov môžete rozpoznať, v 

akom stave sa stroj nachádza. Vždy podľa vybavenia stroja nebudú zobrazené všetky symboly. 

Informácie o dávkovacích pohonoch 

V tejto časti vidíte: 

 ▪   - Požadovaná hodnota pre každý pripojený dávkovací pohon. 

Číslo indikuje, ktorý dávkovací pohon je myslený. Tu sa objaví vždy aktuálna hodnota. 

 ▪   - Vami zadaná zmena požadovanej hodnoty. 

Informácie o radoch 

V tejto časti vidíte: 

 ▪ Čo sa aplikuje, v ktorých radoch: 

 –   - osivo 

 ▪ Či sa koľajový riadok založí na pravej alebo na ľavej strane stroja: 

 –   - Stroj založí koľajový riadok na tej strane, ktorá je označená týmto symbolom. 

Informácie o doplnkových funkciách 

V tejto oblasti vidíte, kedy sú konkrétne funkcie aktivované. 

 ▪   - Režim vodného výmoľu je aktivovaný. 

 ▪   - Dávkovacie komory sa naplnia osivom. 

 ▪   - Použijú sa oba vyznačovače stôp. 

 ▪   - Použije sa ľavý vyznačovač stôp. 

 ▪   - Použije sa pravý vyznačovač stôp. 

 ▪   - Nepoužije sa žiadny vyznačovač stôp. 

 ▪   - Použije sa ľavý vyznačovač stôp a je aktivovaný režim striedania vyznačovača stôp. 
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 ▪   - Použije sa pravý vyznačovač stôp a je aktivovaný režim striedania vyznačovača stôp. 

 ▪   - Režim prekážok je aktivovaný. 

 ▪   - Nádrž hlási alarm. 

 ▪   - Stroj je v pracovnej polohe. 

 ▪   - Funkcia predčasného zastavenia je aktivovaná. 

Informácie o stave 

V tejto časti vidíte: 

 ▪   - Aktuálna rýchlosť stroja. 

 ▪   - Aktuálne otáčky ventilátora. Číslo indikuje, ktorý ventilátor je myslený. 

 ▪   - Či sa založí koľajový riadok. 

 ▪   - Či je deaktivované prepínanie koľajových riadkov. 

 ▪   - Ktorý prejazd práve vykonávate. 
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Konfigurácia základných nastavení palubného počítača 
 

Nastavenie dátumu/času 
 

1. V pracovnej maske stlačte: 

 >  > ( ) >  

2.   /  - Prejdite k dátumu a času. 

3.   - Potvrďte. 

4.   /  - Vyberte želaný parameter. 

5.   - Potvrďte. 

6.   - Ukončite nastavenia. 
 

Nastavenie jasu 
 

1. V pracovnej maske stlačte: 

 >  > ( ) >  

2.   /  - Zvýšte alebo znížte intenzitu jasu. 

 ⇨ Stĺpec v strede masky zobrazuje aktuálnu intenzitu jasu. 
 

Výber jazyka 
 

1. V pracovnej maske stlačte: 

 >  > ( ) >  

2.   /  - Prejdite na nastavenie jazyka: . 

3.   - Potvrďte. 

4.   /  - Vyberte želaný jazyk. 

5.   - Potvrďte. 
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 ⇨ Zvolili ste želaný jazyk. 

 ⇨ Keď masku opustíte, palubný počítač sa reštartuje. 
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Ovládania stroja na poli 
 

Zadanie požadovanej hodnoty 

V maske „Nastavenia / dávkovacie zariadenie“ môžete pre každé dávkovacie zariadenie 

nakonfigurovať alebo skontrolovať nasledujúce parametre: 

 ▪ „Davkovacie zariadenie“ 

Definuje aktuálne zvolené dávkovacie zariadenie. 

 ▪ „Pozadovana hodnota“ 

Definuje, aké množstvo osiva alebo hnojiva sa má spotrebovať na jeden hektár plochy. 

 ▪ „Min. rychlosť“ 

Definuje minimálnu rýchlosť, ktorá je potrebná pre rozmetávanie. 

 ▪ „Max. rychlosť“ 

Definuje maximálnu možnú rýchlosť pre rozmetávanie. 

 ▪ „Kalibracny faktor“ 

U sejacieho stroja definuje, aké množstvo osiva alebo hnojiva sa má rozmetať pri jednom 

otočení dávkovacieho hriadeľa. 

 ▪ „Prispôsobenie“ 

Definuje, o koľko percent sa má zmeniť požadovaná hodnota, keď ju počas rozmetávania 

zmeníte manuálne. [➙ 23]  
 

1. V pracovnej maske stlačte: 

 
 ⇨ Objaví sa maska „Nastavenia / davkovacie zariadenie“. 

2. Nakonfigurujte parametre. 
 

Vykonanie skúšky otočenia 

Kedy treba vykonať skúšku otočenia sa dočítate v návode na obsluhu stroja. 

Skúšku otočenia môžete vykonať len vtedy, keď je stroj pripravený na prevádzku. 
 

  Stroj a jeho dávkovacie zariadenia ste pripravili na skúšku otočenia podľa popisu v návode na 

obsluhu od výrobcu stroja. 

  Nádrž je naplnená dostatočným množstvom osiva alebo hnojiva. Nádrž neplňte úplne, aby sa v 

prípade potreby dal dávkovací rotor ľahšie vymontovať a prestaviť. 

  Stroj stojí. 

1. V pracovnej maske stlačte: 

 
 ⇨ Objaví sa maska „Nastavenia / davkovacie zariadenie“. 

2. Vyberte dávkovacie zariadenie, pre ktoré chcete vykonať skúšku otočenia. 

 ⇨ Aktuálne zvolené dávkovacie zariadenie rozpoznáte podľa čísla v hornej časti masky. 

3.  Zadajte požadovanú hodnotu, s ktorou chcete neskôr pracovať. [➙ 21]  

4. Stlačte funkčné tlačidlo dávkovacieho pohonu, pre ktorý chcete vykonať skúšku otočenia, napr.: 

 alebo  
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 ⇨ Zobrazí sa maska „Skuska otocenia“. 

5. V zadávacom poli pod textom „Rychlost spravna?“ zadajte, akou rýchlosťou sa chcete neskôr 

pri sejbe pohybovať.  

6.   - Naplňte dávkovacie komory osivom, príp. hnojivom. 

 ⇨ Dávkovacie komory sa otáčajú niekoľko sekúnd. 

7.   - Spustite skúšku otočenia. 

8. Spustite skúšku otočenia na stroji. Postupujte podľa popisu v návode na obsluhu od výrobcu 

stroja. 

9. Počkajte, pokým sa nerozmetá želané množstvo. 

10. Ukončite skúšku otočenia na stroji. Postupujte podľa popisu v návode na obsluhu od výrobcu 

stroja. 

 ⇨ Na obrazovke sa objaví maska s textom: „3. Mnozstvo“. 

 ⇨ Počítadlo úloh vypočíta z dostupných údajov hmotnosť a zobrazí ju v poli vedľa textu „3. 

Mnozstvo“. Môže sa stať, že zobrazená hmotnosť bude iná ako hmotnosť zo skúšky 

otočenia. 

11. Odvážte osivo, ktoré sa rozmetalo počas skúšky otočenia. 

12. Hmotnosť zadajte do poľa vedľa textu „3. Mnozstvo“. 

 ⇨ Počítadlo úloh vypočíta minimálnu a maximálnu rýchlosť, pri ktorej dokáže použitý 

dávkovací rotor rozmetať požadované množstvo. 

 ⇨  Počítadlo úloh uloží všetky údaje týkajúce sa produktu do databázy produktov.  
 

Naplnenie dávkovacích komôr osivom 

Aby ste mohli od začiatku vykonávať sejbu a vyhli sa neosiatym plochám na začiatku poľa, musíte u 

sejacieho stroja naplniť dávkovacie komory osivom ešte predtým, ako stroj uvediete do pohybu. 

Okrem toho môžete použiť funkciu predbežného dávkovania. 
 

1. V pracovnej maske stlačte 

 

 ⇨ Pokiaľ sa budú dávkovacie komory plniť, v pracovnej maske sa zobrazí symbol:  

2. So strojom sa pohnite až vtedy, keď symbol zhasne. 
 

Spustenie výsevu 
 

  Stroj sa pohybuje. 

  Stroj je spustený nadol. 

  Dávkovacie komory sú naplnené osivom. 

  Dúchadlo dosiahlo minimálny počet otáčok. 

1.   - Spustite výsev. 
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Zastavenie výsevu 
 

1.   - Zastavte výsev. 

 ⇨ V pracovnej maske sa zobrazí hlásenie: „Aplikacia bola zastavena.“ 

 ⇨ Všetky dávkovacie pohony sa zastavia. 
 

Prispôsobenie požadovanej hodnoty počas práce 

Požadovanú hodnotu môžete prispôsobiť počas práce. 
  

Funkčný symbol Význam 

  

Zvyšuje požadovanú hodnotu. 

Požadovaná hodnota sa zmení o hodnotu, ktorú ste definovali v parametri 

„Prispôsobenie“. [➙ 21]  

  

Znižuje požadovanú hodnotu. 

  

Opäť obnoví požadovanú hodnotu na 100%. 

  
 

   Definovali [➙ 21] ste parametre „Pozadovana hodnota“ a „Prispôsobenie“. 

1. V pracovnej maske stlačte: 

 
 ⇨ Objavia sa funkčné symboly pre prispôsobenie požadovanej hodnoty. 

2.  ,  alebo  - Zmeňte požadovanú hodnotu. 

 ⇨ Požadovaná hodnota dávkovacích zariadení sa zmení: 

 
 ⇨ Počítadlo úloh reguluje výsev podľa novej požadovanej hodnoty. 

 

Použitie prepínania koľajových riadkov 

Počítadlo úloh vás môže podporiť pri založení koľajových riadkov pre pneumatiky iných vozidiel – 

napr. postrekovača. 

Založí sa koľajový riadok, v ktorom sa uzavrú hadice s osivom pre výsevné pätky. Tým vznikne za 

strojom oblasť, v ktorej nebude zasiate nič. 

Keď je prepínanie koľajových riadkov aktivované, bude sa počítať počet prejazdov, aby sa po vopred 

určenom počte prejazdov založili koľajové riadky. Prejazdy sa začnú počítať okamžite potom, ako sa 

stroj zdvihne zo zeme. 
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Časti pracovnej masky, ktoré sú dôležité pre založenie koľajových riadkov 

  

  
Založí sa koľajový riadok. 

  
Dĺžka rytmu koľajového riadku 

Počet prejazdov, pokým sa rytmus koľajového 

riadku zopakuje. 

  
Na ľavej strane sa založí koľajový riadok. 

  
Číslo aktuálneho prejazdu 

  
Na tejto strane stroja nie je prepínanie 

koľajových riadkov aktívne. Pri tomto prejazde 

sa nezaloží žiadny koľajový riadok. Neobjaví 

sa žiadny symbol. 

  

  

Ovládacie prvky 
  

Funkčný symbol Význam 

  

Zvyšuje číslo prejazdu. 

Napríklad kvôli tomu, aby ste po opustení poľa mohli pokračovať v práci tým 

istým prejazdom. 

  

Znižuje číslo prejazdu. 

Napríklad vtedy, keď ste v rámci jedného prejazdu stroj nadvihli a počítadlo 

úloh automaticky aktivovalo nasledujúci prejazd. 

  

Deaktivuje prepínanie koľajových riadkov. 

Keď prepínanie koľajových riadkov deaktivujete, nebudú sa už počítať 

žiadne prejazdy. Tak môžete opracovať, napríklad úvrat. Zvolený rytmus 

koľajového riadku potom nie je dôležitý. 

Keď je prepínanie koľajových riadkov deaktivované, v pracovnej maske sa 

zobrazí symbol:  

Keď sa objaví tento symbol, nebudú sa v automatickom režime ďalej 

prepínať ani vyznačovače stôp. 

  

Otvorí masku pre výber rytmu koľajového riadku sejacieho stroja. 

  
 

1. V pracovnej maske stlačte: 

 

 ⇨ Môžete zmeniť číslo prejazdu. 

Postup 
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 ⇨ Prepínanie koľajových riadkov môžete nakonfigurovať. 
 

Konfigurácia prepínania koľajových riadkov 
 

Pre nakonfigurovanie prepínania koľajových riadkov postupujte nasledovne: 

1.  Určte typ stroja. [➙ 25]  

2.  Zvoľte rytmus koľajového riadku. [➙ 26]  
 

Určenie typu stroja 

Keď v prípade sejacieho stroja pracujete s prepínaním koľajových riadkov, musíte vedieť, kde a koľko 

mechanizmov koľajových riadkov je na vašom sejacom stroji zabudovaných. Nasledujúci prehľad 

zobrazuje, ako môžu byť mechanizmy koľajových riadkov na vašom sejacom stroji zabudované. 
  

  

 ▪ Jeden mechanizmus koľajového riadku na každej 

strane sejacieho stroja. 

 alebo  

 ▪ Jeden mechanizmus koľajového riadku na jednej 

strane sejacieho stroja. 

 alebo  

 ▪ Dva mechanizmy koľajových riadkov na jednej strane 

sejacieho stroja. 

 alebo  

 ▪ Jeden mechanizmus koľajového riadku na jednej 

strane a dva mechanizmy koľajových riadkov na 

druhej strane sejacieho stroja. 

7.7.1 
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 ▪ Dva mechanizmy koľajových riadkov na každej strane 

sejacieho stroja. 

  
 

Výber rytmu koľajového riadku 

 
Maska „Nastavenia / kolajove riadky“ sejacieho stroja 

  

R. č. Číslo rytmu koľajového riadku 

Dĺžka Počet prejazdov, pokým sa rytmus koľajového riadku nezopakuje. 

Vľavo, vpravo Tu vidíte, pri ktorých prejazdoch sa hadice s osivom „vľavo“, resp. „vpravo“ uzatvoria, 

aby sa založil koľajový riadok. Pre každý smer je možné zadať až dve čísla prejazdov. 

Indiv. Tu môžete rytmus koľajového riadku definovať sami. 

  
 

Vhodný rytmus koľajového riadku zvolíte nasledovne: 

  Poznáte pracovnú šírku vášho stroja. 

  Poznáte pracovnú šírku vášho postrekovača. 

   Viete, ktorou stranou vášho sejacieho stroja sa koľajové riadky založia a koľko mechanizmov 

koľajových riadkov má váš sejací stroj na každej strane. [➙ 25]  

1. Rozhodnite sa, či chcete s prácou začať na ľavom alebo pravom okraji poľa. 

2. Vykonajte nasledujúci výpočet: 

Pracovná šírka postrekovača:pracovná šírka sejacieho stroja 

Napr.: 12:3=4; 15:3=5 alebo 20:3=6,67 

 ⇨ Možné sú nasledujúce výsledky: Párne čísla (2; 4; 6 atď.), nepárne čísla (3; 5; 7 atď.) a 

desatinné čísla (1,5; 4,5; 5,33 atď.) 

 ⇨ Vždy podľa výsledku musíte zvoliť iný rytmus koľajového riadku. Výsledky nájdete v stĺpci 

„Výsledok výpočtu“ v nasledujúcich kapitolách. 

3. Zistite, v ktorej kapitole nájdete vhodný rytmus koľajového riadku. 

 ⇨ Párne čísla – Párne rytmy koľajového riadku [➙ 27] 

 ⇨ Nepárne čísla – Nepárne rytmy koľajového riadku [➙ 31] 

 ⇨ Desatinné čísla – Špeciálne rytmy koľajového riadku [➙ 32] 

4. Vyberte si v kapitolách uvedených v kroku 3 tabuľky s vhodnými číslami rytmov. Tabuľky môžete 

rozlíšiť podľa strany sejacieho stroja, pomocou ktorej sa založia koľajové riadky, počtu 

mechanizmov koľajového riadku sejacieho stroja a podľa začiatku práce. 

7.7.3 
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5. V pracovnej maske stlačte: 

 >  

 ⇨ Objaví sa maska „Nastavenia / kolajove riadky“. 

6. Vyberte vhodné číslo rytmu. 

ALEBO 

Zadajte individuálny rytmus koľajového riadku, keď je v tabuľke ako číslo rytmu uvedené „999“. [

➙ 35] 

 ⇨ Môžete začať s prácou. 

Založenie párnych rytmov koľajového riadku 

Párne rytmy koľajového riadku sa môžu založiť počas jedného alebo dvoch prejazdov. 

 ▪ V jednom prejazde, keď sa koľajové riadky založia na oboch stranách sejacieho stroja. 

 ▪ V dvoch prejazdoch, keď sa koľajové riadky založia na jednej strane sejacieho stroja a na strane 

je zabudovaný jeden mechanizmus koľajového riadku. 

 ▪ V jednom prejazde, keď sa koľajové riadky založia na jednej strane sejacieho stroja a na strane 

sú zabudované dva mechanizmy koľajového riadku. 

Súčasné založenie koľajových riadkov na oboch stranách sejacieho stroja. 
 

  
 ▪ Na obrázku vidíte rytmus koľajového riadku 4S. 

 ▪ Koľajové riadky sa založia počas prejazdu 2. (Príkl.: Pracovná šírka postrekovača = 12 m, 

pracovná šírka sejacieho stroja = 3 m) 

 ▪ Prejazd 0 sa musí vykonať samostatne. Aby sa pritom predišlo prekrytiam, použite funkciu 

„Vypnutie polovice strany“. 

 ▪  Pre prejazd 0 musí byť prepínanie koľajových riadkov deaktivované.  
  

Možná pozícia 

klapiek 

Výsledok výpočtu R. č. Dĺžka vľavo vpravo 

  

2 2S 2  1  1 

  

4 4S 4  2  2 

Príklad 
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Možná pozícia 

klapiek 

Výsledok výpočtu R. č. Dĺžka vľavo vpravo 

  

6 6S 6  3  3 

  

8 8S 8  4  4 

  

10 10S 10  5  5 

  

12 12S 12  6  6 

  

14 999 14  7  7 

  

Založenie koľajových riadkov na jednej strane sejacieho stroja a len s jedným 
mechanizmom koľajového riadku 

 

  
 ▪ Na obrázku vidíte individuálny rytmus koľajového riadku. 

 ▪ Koľajové riadky sa založia počas prejazdov 2 a 3. (Príkl.: Pracovná šírka postrekovača = 12 m, 

pracovná šírka sejacieho stroja = 3 m) 

Začiatok práce na ľavom okraji poľa 
  

Možná pozícia 

klapiek 

Výsledok výpočtu R. č. Dĺžka vľavo vpravo 

  

2 999 2   1 2 

4 999 4 2 3   

Príklad 
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Možná pozícia 

klapiek 

Výsledok výpočtu R. č. Dĺžka vľavo vpravo 

  

  

6 999 6   3 4 

  

8 999 8 4 5   

  

10 999 10   5 6 

  

12 999 12 6 7   

  

14 999 14   7 8 

  

Začiatok práce na pravom okraji poľa 
  

Možná pozícia 

klapiek 

Výsledok výpočtu R. č. Dĺžka vľavo vpravo 

  

2 999 2 1 2   

  

4 999 4   2 3 

  

6 999 6 3 4   

  

8 999 8   4 5 

  

10 999 10 5 6   

  

12 999 12   6 7 

  

14 999 14 7 8   

  



  

7 
Ovládania stroja na poli 

Použitie prepínania koľajových riadkov 
 

  

  

30 V3.20151130 30283620-02-SK 
  

Založenie koľajových riadkov na jednej strane sejacieho stroja a s dvomi 
mechanizmami koľajového riadku 

 

  
 ▪ Na obrázku vidíte individuálny rytmus koľajového riadku. 

 ▪ Koľajové riadky sa založia počas prejazdu 2. (Príkl.: Pracovná šírka postrekovača = 24m, 

pracovná šírka sejacieho stroja = 6m) 

Začiatok práce na ľavom okraji poľa 
  

Možná pozícia 

klapiek 

Výsledok výpočtu R. č. Dĺžka vľavo vpravo 

 

 

  

2 999 2    1 

 

 

 

  

4 999 4  2   

  
6 999 6    3 

  

Začiatok práce na pravom okraji poľa 
  

Možná pozícia 

klapiek 

Výsledok výpočtu R. č. Dĺžka vľavo vpravo 

 

 

  

2 999 2  1   

Príklad 
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Možná pozícia 

klapiek 

Výsledok výpočtu R. č. Dĺžka vľavo vpravo 

 

 

 

  

4 999 4    2 

  
6 999 6  3   

  

Založenie nepárnych rytmov koľajového riadku 

Nepárne rytmy koľajového riadku sa založia vždy v jednom prejazde. Nepárne rytmy koľajového 

riadku sa dajú založiť len vtedy, keď sa koľajové riadky založia oboma stranami sejacieho stroja. 
 

  
 ▪ Na obrázku vidíte rytmus koľajového riadku 5. 

 ▪ Koľajové riadky sa založia počas prejazdu 3. (Príkl.: Pracovná šírka postrekovača = 15 m, 

pracovná šírka sejacieho stroja = 3 m) 
  

Možná pozícia 

klapiek 

Výsledok výpočtu R. č. Dĺžka vľavo vpravo 

  

3 3 3  2  2 

  

5 5 5  3  3 

  

7 7 7  4  4 

  

9 9 9  5  5 
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Možná pozícia 

klapiek 

Výsledok výpočtu R. č. Dĺžka vľavo vpravo 

  

11 11 11  6  6 

  

Založenie špeciálnych rytmov koľajového riadku 

Špeciálne rytmy koľajového riadku sa založia vždy v štyroch prejazdoch. Špeciálne rytmy koľajového 

riadku sa dajú založiť len vtedy, keď sa koľajové riadky založia oboma stranami sejacieho stroja. 

 ▪ Na jednej strane sejacieho stroja je zabudovaný jeden mechanizmus koľajového riadku a na 

druhej strane sejacieho stroja sú zabudované dva mechanizmy koľajových riadkov. 

 ▪ Na oboch stranách sejacieho stroja sú zabudované dva mechanizmy koľajových riadkov. 
 

  
 ▪ Na obrázku vidíte rytmus koľajového riadku 20. 

 ▪ Koľajové riadky sa založia počas prejazdov 2, 5, 6 a 9. (Príkl.: Pracovná šírka postrekovača = 

20m, pracovná šírka sejacieho stroja = 6m) 

Začiatok práce na ľavom okraji poľa 
  

Možná pozícia 

klapiek 

Výsledok výpočtu R. č. Dĺžka vľavo vpravo 

  

1,33 999 4 3 2 1 4 

 

  

1,5 22 6 4 3 6 1 

 

 

 

  

2,5 16 10 7 4 9 2 

 

2,67 999 8 5 4 7 2 
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Možná pozícia 

klapiek 

Výsledok výpočtu R. č. Dĺžka vľavo vpravo 

  

 

 

  

3,33 20 10 9 2 6 5 

 

  

3,5 28 14 13 2 9 6 

 

 

  

4,5 18 18 16 3 12 7 

  

4,67 999 14 3 12 7 8 

  

5,33 24 16 9 8 14 3 

  
5,5 999 22 14 9 3 20 

 

  

6,67 999 20 10 11 4 17 

 

 

  

7,5 30 30 27 4 19 12 

  

9,33 999 28 14 15 2 24 
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Začiatok práce na pravom okraji poľa 
  

Možná pozícia 

klapiek 

Výsledok výpočtu R. č. Dĺžka vľavo vpravo 

  

1,33 999 4 1 4 3 2 

 

  

1,5 23 6 6 1 4 3 

 

 

 

  

2,5 15 10 9 2 7 4 

 

  

2,67 999 8 7 2 5 4 

 

 

  

3,33 21 10 6 5 9 2 

 

  

3,5 29 14 9 6 13 2 

 

 

  

4,5 19 18 12 7 16 3 

  

4,67 999 14 7 8 3 12 

  

5,33 25 16 14 3 9 8 

  
5,5 999 22 3 20 14 9 
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Možná pozícia 

klapiek 

Výsledok výpočtu R. č. Dĺžka vľavo vpravo 

 

  

6,67 999 20 4 17 10 11 

 

 

  

7,5 31 27 19 12 27 4 

  

9,33 999 28 2 24 14 15 

  
 

Naprogramovanie individuálneho rytmu koľajového riadku 

Keď zistíte, že uložené rytmy koľajového riadku nie sú vhodné pre váš spôsob práce, môžete si 

naprogramovať individuálny rytmus koľajového riadku. 
 

1. V pracovnej maske stlačte: 

 >  

 ⇨ Objaví sa maska „Nastavenia / kolajove riadky“. 

2. V poli „R c.“ zvoľte číslo rytmu „999“. 

 ⇨ Všetky parametre uložených rytmov koľajového riadku sa prestanú zobrazovať. 

3. Nakonfigurujte parametre „Dlzka“, „Lavy“ a „Pravy“ pre individuálny rytmus koľajového riadku. 

4. Zapísané hodnoty zostanú v maske aj vtedy, keď zvolíte iný rytmus koľajového riadku. Aby ste 

použili individuálny rytmus koľajového riadku, musíte vždy zvoliť „R c.“ „999“. 
 

Ovládanie hydraulického zariadenia pomocou počítadla úloh 

Počítadlo úloh značky Müller-Elektronik slúži k nastaveniu takej pozície hydraulických ventilov, ktorá 

privedie olej k želaným častiam sejacieho stroja. 

Pri ovládaní sejacieho stroja pomocou počítadla úloh musíte rešpektovať, že počítadlo úloh 

nedokáže riadiť tlak oleja. 

Na vytvorenie tlaku v systéme musíte sami aktivovať ovládací prístroj v traktore. 
 

Ovládanie u týchto systémov môže potom vyzerať nasledovne: 

1. Stlačíte funkčné tlačidlo na palubnom počítači. Napríklad  pre ľavý vyznačovač 

stôp. 

 ⇨ V pracovnej maske sa zobrazí symbol funkcie. Je to potvrdenie, že hydraulický ventil je 

pripravený a táto funkcia sa teraz dá ovládať hydraulicky. 

7.7.4 

Postup 

7.8 
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2. Aktivujte ovládací prístroj hydraulického zariadenia v traktore, ktorý je zodpovedný za 

vyznačovač stôp. 

 ⇨ Vytvorí sa tlak. 

 ⇨ Ľavý vyznačovač stôp sa spustí nadol. 

3. Keď teraz uvoľníte tlak z ventilu, ľavý vyznačovač stôp sa nadvihne. 

 ⇨ Symbol funkcie sa musí objaviť v pracovnej maske, tak pri poklese vyznačovača stôp nadol, 

ako aj pri jeho zdvíhaní nahor. 

V nasledujúcich podkapitolách sa dozviete, ktoré hydraulické funkcie môžete ovládať pomocou 

počítadla úloh. 
 

Ovládanie vyznačovača stôp 

Počas práce môžete použiť vyznačovač stôp, aby ste označili prejazd. 
  

Funkčný symbol Význam 

  

Použiť len ľavý vyznačovač stôp. Pri zdvíhaní stroja sa vyznačovač stôp 

nevymení. 

Napríklad na opracovanie úvratu. 

  

Deaktivovať oba vyznačovače stôp. 

  

Zdvihnúť vyznačovače stôp pre prejazd prekážok. Samotný stroj sa 

nezdvihne. 

  

Použiť oba vyznačovače stôp súčasne. 

Túto funkciu môžete použiť, napr. keď na stroji nemáte žiadny 

preemergentný značkovač.  

  

Použiť len pravý vyznačovač stôp. 

Pri zdvíhaní stroja sa vyznačovač stôp nevymení. 

Napríklad na opracovanie úvratu. 

  

Vyznačovače stôp použiť striedavo. 

Vyznačovač stôp sa vymení vždy vtedy, keď nadvihnete stroj. 

  

Vyznačovač stôp vymeniť manuálne. 

Vyznačovač stôp sa vymení, keď stlačíte funkčné tlačidlo. 
  
 

1. V pracovnej maske stlačte: 

 >  

2. Zvoľte, na ktorej strane sa má vyznačovač stôp najskôr spustiť nadol. K tomu stlačte: 

 alebo  

 ⇨ V pracovnej maske vidíte, ktorý vyznačovač stôp je dolu. 

7.8.1 

Postup 
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3. Aktivujte automatické ovládanie vyznačovača stôp pomocou:  

 ⇨ Ľavý vyznačovač stôp sa spustí nadol. 

4. Znova stlačte , aby ste prepli medzi ľavým a pravým vyznačovačom stôp. 

 ⇨ Vždy podľa nastavenia sa v pracovnej maske objaví symbol vyznačovača stôp. 
 

Použitie režimu vodného výmoľu 

Počas práce môžete stroj nadvihnúť alebo spustiť nadol bez toho, aby ste prácu prerušili. Tým 

zabránite: 

 ▪ Aby sa stroj prepadol do vodnej kaluže. 

 ▪ Aby sa započítal nový prejazd. 

 ▪ Aby sa prepli vyznačovače stôp. 
 

  Stroj je spustený nadol. 

1. V pracovnej maske stlačte: 

 >  

 ⇨ V pracovnej maske sa zobrazí symbol režimu vodného výmoľu:  

2.   - Ukončite režim vodného výmoľu. 

 ⇨ Symbol režimu vodného výmoľu zmizne. 
 

Prezeranie výsledkov 
 

Výsledky 

V maske „Vysledky“ vidíte, aké množstvo z každého produktu sa spotrebovalo a na akej ploche. 

Počítadlá v tejto maske môžete pred začatím prác vynulovať. 
  

Funkčný symbol Význam 

  

Vymaže počítadlá. 

  

Vyvolá masku „Celkove vysledky“. 

  

Existujú nasledujúce počítadlá: 

 ▪  „Plocha“ - Plocha, na ktorej sa stroj nachádzal v pracovnej polohe. 

 ▪ „Mnozstvo“ – Rozmetávané množstvo. 
 

1. V pracovnej maske stlačte: 

 

7.8.2 

Postup 
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 ⇨ Objaví sa maska „Vysledky“. 
 

Celkové výsledky 

V maske „Celkove vysledky“ vidíte počítadlá, ktoré dokumentujú prácu od prvého uvedenia 

počítadla úloh do prevádzky. 

Existujú nasledujúce počítadlá: 

 ▪  „Prevadzkove hodiny“ - Doba, počas ktorej je počítadlo úloh zapnuté. 

 ▪  „Celkovy cas“ - Doba, počas ktorej počítadlo úloh vykonávalo aplikáciu. 

 ▪  „Celkova draha“ - Opracovaná dráha. 

 ▪  „Celkova plocha“ - Opracovaná plocha. 

 ▪  „Celkove mnozstvo“ - Pre každý dávkovací pohon. 
 

1. V pracovnej maske stlačte: 

 >  

 ⇨ Objaví sa maska „Celkove vysledky“. 

7.9.2 

Postup 
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Konfigurácia palubného počítača na prácu 
 

Voľba a konfigurácia zdroja rýchlosti 

Musíte zadať, z akého zdroja palubný počítač získava aktuálnu rýchlosť. Priebeh konfigurácie sa 

môže vždy podľa zdroja rýchlosti líšiť. 

Možné zdroje rýchlosti 
  

Zdroj Takto nakonfigurujete zdroj rýchlosti 

Impulzný snímač rýchlosti 

namontovaný na stroji 

Kalibrovanie snímača rýchlosti metódou 100 m [➙ 39]  

Simulovaná rýchlosť Zadanie simulovanej rýchlosti [➙ 39]  
  
 

Kalibrovanie snímača rýchlosti metódou 100 m 

Pri kalibrácii snímača rýchlosti metódou 100 m zistíte počet impulzov, ktoré snímač rýchlosti prijme 

na dráhe 100 m. Keď je počet impulzov známy, môže počítadlo úloh vypočítať aktuálnu rýchlosť. 

Po prvej kalibrácii môžete počet impulzov zadať manuálne ako hodnotu parametra „Kalibracny 

faktor“. 
 

1. Prejdite so strojom na pole. 

2. Označte si pozíciu pneumatík na podklade. Napríklad pomocou kameňa. 

3. Zmerajte priamu, 100 m dlhú dráhu a označte jej koniec. 

4. V pracovnej maske stlačte: 

 >  > ( ) 

 ⇨ Objaví sa maska „Nastavenia / rychlost“. 

5. V parametri „Zdroj rychlosti“ zvoľte hodnotu „Pracovne zariadenie“ 

6.   - Vyvolajte masku „Kalibracia“. 

 ⇨ Objaví sa maska „Kalibracia“. 

7.   - Spustite kalibráciu. 

8. Prejdite po vyznačenej dráhe. 

 ⇨ Počas jazdy sa spočítané impulzy zobrazia v poli „Pocet impulzov“. 

9.   - Stlačte, keď dosiahnete cieľ. 

 ⇨ Kalibrácia sa ukončí. 
 

Zadanie simulovanej rýchlosti 

Aby ste skontrolovali správnu funkciu snímača, môžete nasimulovať rýchlosť. 

8 
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POZOR 

Nebezpečenstvo poranenia pracujúcim strojom 

Keď je funkcia aktivovaná, môže vodič na stojacom stroji aktivovať funkcie, ktoré sa inak dajú 

aktivovať len počas jazdy. Tým môže dôjsť k poraneniu osôb nachádzajúcich sa v blízkosti stroja. 

◦ Uistite sa, že sa nikto nenachádza v blízkosti stroja. 
 
 

1. V pracovnej maske stlačte: 

 >  > ( ) 

 ⇨ Objaví sa maska „Nastavenia / rychlost“. 

2. V parametri „Zdroj rychlosti“ zvoľte hodnotu „Simulacia“. 

3. V parametri „Sim. rychlost“ zadajte, aká rýchlosť sa má nasimulovať. 

 ⇨ Nasimuluje sa želaná rýchlosť. 

 ⇨ Keď počítadlo úloh reštartujete, nasimulovaná rýchlosť sa automaticky nastaví na hodnotu „0“. 
 

Priradenie produktov nádrži 

V maske „Nastavenia / nadrz“ musíte každej nádrži priradiť produkt. Existujú nasledujúce parametre: 

 ▪ „Priradeny produkt“ 

Definuje, ktorý produkt sa má priradiť nádrži. 

 ▪ „Premenovať“ 

Definuje, či má produkt získať nový názov. 

 ▪ „Stav“ 

Zobrazuje, či je priradený produkt v súčasnosti aktivovaný. 
 

1. V pracovnej maske stlačte: 

 >  > ( ) 

 ⇨ Objaví sa maska „Nastavenia / nadrz“. 

2.   - Zvoľte nádrž, ktorej chcete priradiť produkt. 

3. Nakonfigurujte parametre. 

4.   - Voliteľne zmeňte stav zvoleného produktu. 

Postup 

8.2 
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Konfigurácia vybavenia stroja 
 

Všeobecné informácie o konfigurácii 
 

Vykonanie konfigurácie 

Vybavenie stroja sa konfiguruje v samostatnej časti aplikácie. V tejto časti nájdete rôzne parametre. 
 

Konfiguráciu vykonáte nasledovne: 

1. V pracovnej maske stlačte: 

 >  > ( ) >  

 ⇨ Zobrazí sa maska „Nastavenia“. 

 ⇨ Za každým funkčným symbolom nájdete parameter k určitej časti stroja. V nasledujúcej 

kapitole sa dozviete, aké funkčné symboly predstavujú jednotlivé časti stroja. 

 ⇨ Teraz môžete nakonfigurovať želané parametre. 
 

Štruktúra masky konfigurácie 

Počas konfigurácie vidíte nasledujúcu masku: 

Funkčné symboly častí stroja 
  

Funkčný symbol Časti stroja 

 Vybavenie stroja všeobecne [➙ 43]  

  

Nádrže [➙ 43]  

  

Dávkovacie zariadenia [➙ 43]  

  

Rady [➙ 44]  

  

Sekcie [➙ 44]  

  

Funkčné symboly ovládania 
  

Funkčný symbol Význam 

  

Posúva smerom nahor. 

  

Posúva smerom nadol. 

9 
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Funkčný symbol Význam 

  

Spúšťa masku pre nasledujúci diel rovnakého typu. 

  

Spúšťa masku pre nasledujúci diel rovnakého typu. 

  

Zadanie hesla 

  

Späť 

  
 

Poradie konfigurácie 

Konfigurácia sa rozlišuje podľa toho, aký typ stroja používate a ako je stroj vybavený. Táto kapitola 

zobrazuje možné poradie konfigurácie sejacieho stroja. 

Ktoré parametre musíte nastaviť pri jednotlivých konfiguráciách sa dozviete v kapitolách, na ktoré text 

odkazuje. 
 

  Vyvolali ste masku konfigurácie. 

1.  Nakonfigurujte pracovne zariadenie. [➙ 43]  

2.   - Nakonfigurujte nádrže. [➙ 43] 

3.   - Nakonfigurujte dávkovacie zariadenia. [➙ 43] 

4.   >  - Nakonfigurujte rady. [➙ 44] 

5.   - Nakonfigurujte sekcie, ktoré ste priradili radám. [➙ 44] 

6.   >  >  >  - Ukončite konfiguráciu. 

 ⇨ Nakonfigurovali ste vybavenie stroja. 
 

Konfigurácia jednotlivých častí stroja 

Keď chcete nakonfigurovať jednotlivé časti stroja, v kapitolách k jednotlivým dielom nájdete spôsob, 

ako dosiahnuť príslušnú masku konfigurácie. V prípade niektorých častí stroja existujú viaceré 

spôsoby. Tam bude uvedený vždy len jeden možný spôsob. 

9.1.3 
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Konfigurácia pracovného zariadenia 

Pri konfigurácii pracovné zariadenia musíte nastaviť základné vybavenie stroja. Pracovné zariadenie 

musíte vždy nakonfigurovať najskôr. 
 

Parameter „Pocet radov“ 

Zadajte, s koľkými radmi stroj pracuje. 

Osivo a hnojivo sa bude počítať oddelene. 

Príklad: Ak máte stroj, ktorý z 8 radov rozmetáva osivo a z 8 radov rozmetáva hnojivo, musíte zadať 

„16“. 
 

Parameter „System kolajovych riadk.“ 

Vyberte, či má stroj systém koľajových riadkov. 
 

Parameter „Znackovac stop“ 

Vyberte, či má stroj hydraulicky nastaviteľný vyznačovač stôp. 
 

Parameter „Rezim vodneho vymolu“ 

Vyberte, či je stroj vybavený režimom vodného výmoľu. 
 

Konfigurácia nádrže 

Pre vyvolanie masky konfigurácie postupujte nasledovne: 

1. V maske „Nastavenia / pracovne zariadenie“ stlačte: 

 

 ⇨ Môžete nakonfigurovať nádrže. 
 

Parameter „Horny snimac uroven naplnenia“ 

Pre každú nádrž zadajte, ktorý snímač sa má použiť ako horný snímač úrovne naplnenia. Keď na 

nádrži nie je namontovaný žiadny horný snímač úrovne naplnenia, zvoľte „Nie“. 
 

Parameter „Dolny snimac uroven naplnenia“ 

Pre každú nádrž zadajte, ktorý snímač sa má použiť ako dolný snímač úrovne naplnenia. Keď na 

nádrži nie je namontovaný žiadny dolný snímač úrovne naplnenia, zvoľte „Nie“. 
 

Konfigurácia dávkovacích zariadení 
 

Pre vyvolanie masky konfigurácie postupujte nasledovne: 

9.2 
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1. V maske „Nastavenia / pracovne zariadenie“ stlačte: 

 >  

 ⇨ Môžete nakonfigurovať dávkovacie zariadenie. 
 

Parameter „Prevodovy pomer“ 

Pre každé dávkovacie zariadenie zadajte prevodový pomer medzi dávkovacím hriadeľom a 

hriadeľom motora. 

Príkl.: Prevodový pomer 50/1 znamená, že dávkovací hriadeľ sa musí otočiť 50-krát, aby sa hriadeľ 

motora otočil raz. 
 

Parameter „Predb. doba chodu“ 

Zadajte dobu, počas ktorej má dávkovacie zariadenie bežať, keď je aktivovaná funkcia predbežného 

chodu. Ak počas tejto doby začnete s prácou, riadenie preberá počítadlo úloh. Ak počas tejto doby 

nezačnete s prácou, dávkovací pohon sa po uplynutí tejto doby vypne. 
 

Parameter „Cas predb. zastavenia“ 

Zadajte dobu, po uplynutí ktorej sa má dávkovacie zariadenie zastaviť, keď je aktivovaná funkcia 

predbežného zastavenia. Po aktivovaní tejto funkcie trvá určený čas, pokým sa dávkovacie 

zariadenie zastaví. 
 

Konfigurácia radov 
 

Pre vyvolanie masky konfigurácie postupujte nasledovne: 

1. V maske „Nastavenia / pracovne zariadenie“ stlačte: 

 >  

 ⇨ Môžete nakonfigurovať rady. 
 

Parameter „Priradeny kolajovy riadok“ 

Zadajte, ktorý koľajový riadok je priradený príslušnému radu. Keď radu nie je priradený žiadny 

koľajový riadok, zvoľte „Nie“. Podľa toho dávkovacie zariadenie pri zapnutí príslušného koľajového 

riadku percentuálne zníži rozmetávané množstvo. 

 ▪  „1“ – ľavý koľajový riadok 

 ▪  „2“ – pravý koľajový riadok 
 

Konfigurácia sekcií 
 

Pre vyvolanie masky konfigurácie postupujte nasledovne: 

1. V maske „Nastavenia / pracovne zariadenie“ stlačte: 

 

9.4.1 

9.4.2 

9.4.3 

9.5 

Postup 

9.5.1 

9.6 

Postup 
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 ⇨ Môžete nakonfigurovať sekcie. 
 

Parameter „Pracovna sirka“ 

Pre každú sekciu zadajte príslušnú pracovnú šírku. 

9.6.1 
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Použitie systémových funkcií palubného počítača 
 

Vytvorenie snímok displeja 
 

1. Pripojte USB médium do palubného počítača. 

2.   - Stlačte a podržte stlačené pribl. 5 sekúnd, aby ste vytvorili snímku obrazovky. 

 ⇨ Zaznie signálny tón. 

 ⇨ Obsah obrazovky sa uloží ako obrazový súbor na USB médium do priečinka „USB-BOX\me-drill-

control\export“. 
 

Export konfigurácie 

Konfiguráciu vášho palubného počítača môžete exportovať, aby ste ju, napríklad použili na inom 

DRILL-Control zariadení. 
 

1. Pripojte USB médium do palubného počítača. 

2. V pracovnej maske stlačte: 

 >  > ( ) >  

3.   - Spustite export. 

 ⇨   - Export bol úspešný alebo  export zlyhal. 

 ⇨ Ak bol export úspešný, uloží sa konfigurácia ako súbor bin na USB médium do priečinka „USB-

BOX\me-drill-control\export“. 
 

Import konfigurácie 

Z USB média môžete konfiguráciu importovať do vášho DRILL-Control. 
 

1. Uložte želanú konfiguráciu na USB médium do priečinka: „USB-BOX\me-drill-control\import“. 

2. Pripojte USB médium do palubného počítača. 

3. V pracovnej maske stlačte: 

 >  > ( ) >  

4.   - Spustite import. 

 ⇨   - Import bol úspešný alebo  import zlyhal. 

5. Reštartujte palubný počítač, aby ste mohli pracovať s importovanou konfiguráciou. 

10 
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Aktualizácia palubného počítača 

Ak je k dispozícii nová verzia softvéru vášho palubného počítača, môžete palubný počítač 

aktualizovať. 
 

  Obdržali ste aktualizačný súbor vo formáte zip od Müller-Elektronik. 

1. Rozbaľte súbor zip na prázdne USB médium. 

2. Pripojte USB médium do palubného počítača. 

 ⇨ Softvér automaticky rozpozná, že je na USB médiu uložená nová verzia softvéru. 

 ⇨ Objaví sa otázka, či chcete aktualizovať palubný počítač. 

3. Túto otázku potvrďte. 

 ⇨ Nový softvér sa nainštaluje do palubného počítača. 

4. Reštartujte palubný počítač. 

10.4 

Postup 
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Odstraňovanie porúch 
 

Vykonanie diagnostiky 

Pomocou diagnostiky môžete odčítať namerané hodnoty všetkých pinov, ktoré sú pripojené v 

rozdeľovači signálov. Okrem toho môžete otestovať, či funkcie počítadla úloh pracujú správne. 

V diagnostike vidíte nasledujúcu masku: 

 
  

  
Číslo, ktoré predstavuje konkrétnu funkciu. 

  
Pripojená žila kábla. Význam skratiek zistíte v 

tejto kapitole. 

  
Parametre a hodnoty merania   

  

  

Funkčný symbol Význam 

  

Vyvolá [➙ 50] masku „Cisla verzie“. 

  

Vynuluje aktuálne hodnoty merania na „0“. 

  

Vyvolá nasledujúcu funkciu. 

  

Žily kábla môžu byť označené nasledovnými skratkami: 

 ▪ „A“, „B“, „C“ 

Označenia sú analogické s označeniami v schéme obsadenia rozdeľovača signálov. 

Vždy podľa funkcie jednotlivých komponentov sú možné nasledujúce hodnoty merania: 

 ▪ „Frekvencia“ 

Aktuálne nameraná frekvencia funkcie. 

 ▪ „Pocet otacok“ 

Aktuálne nameraný počet otáčok funkcie. 

 ▪ „Impulzy“ 

Aktuálne nameraný počet impulzov funkcie. 

 ▪ „Analogova hodnota“ 

Aktuálne nameraná analógová hodnota funkcie. Analógová hodnota stúpa alebo klesá vždy 

proporčne. 

Príkl.: Čím vyššia je pozícia snímača pracovnej polohy, tým vyššia je analógová hodnota. 

 ▪ „Meranie prudu“ 

Aktuálne nameraný tok prúdu funkcie. Hodnota merania prúdu stúpa alebo klesá vždy 

proporčne. 

11 
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Príkl.: Čím rýchlejšie sa elektromotor otáča, tým vyššia je hodnota merania prúdu. 

 ▪ „Vstup“ 

 – „low“ 

Funkcia je deaktivovaná. Na vstupe nie je žiadne napätie. 

 – „high“ 

Funkcia je aktivovaná. Na vstupe je napätie. 

Môžete vykonať nasledujúce nastavenia: 

 ▪ „Vystupna hodnota LS“ 

 – „PWM“ 

Vždy podľa zadanej PWM hodnoty môžete otestovať, či sa elektromotor alebo hydraulický 

motor pri zadanej PWM hodnote otáča. 

 – „Otac.“ 

Vždy podľa počtu otáčok môžete otestovať, aký dlhý čas elektromotor alebo hydraulický 

motor potrebuje na dosiahnutie zadaného počtu otáčok. 

 ▪ „Vystupna hodnota HS“ 

 – „low“ 

Funkcia je deaktivovaná. Na vstupe nie je žiadne napätie. 

 – „high“ 

Funkcia je aktivovaná. Na vstupe je napätie. 

 ▪ „Výst. hodnota HS/LS“ (Výstupná hodnota HS/LS) 

 – „low“ 

Funkcia je aktivovaná alebo deaktivovaná. Vždy podľa toho, ako je funkcia zapojená, sa 

napätie buď privádza alebo nie. 

 – „high“ 

 – Funkcia je aktivovaná alebo deaktivovaná. Vždy podľa toho, ako je funkcia zapojená, sa 

napätie buď privádza alebo nie. 

 ▪ „Plny mostik“ 

S príslušným výberom môžete otestovať lineárne pohony. 

 – „Stop“ 

Funkcia je deaktivovaná. Lineárny pohon sa nepohybuje. 

 – „+/-„ 

Lineárny pohon sa pohybuje v jednom smere. V akom smere sa lineárny pohon pohybuje 

závisí od príslušného pripojenia. 

 – „-/+“ 

Lineárny pohon sa pohybuje v jednom smere. V akom smere sa lineárny pohon pohybuje 

závisí od príslušného pripojenia. 
 

  Výsev je zastavený. Postup 
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1. V pracovnej maske stlačte: 

 >  > ( ) >  

 ⇨ Objaví sa maska „Diagnostika“. 

 ⇨ V tejto maske vidíte hodnoty merania a možné nastavenia jednotlivých funkcií. 
 

Kontrola čísla verzie 
 

Pre kontrolu čísla verzie postupujte nasledovne: 

1. V pracovnej maske stlačte: 

 >  > ( ) >  >  

 ⇨ Objaví sa maska „Cisla verzie“. 

 ⇨ Zobrazia sa všetky čísla verzie. 
  

Číslo verzie Význam 

Sériové číslo Sériové číslo počítadla úloh 

HW verzia Verzia hardvéru počítadla úloh 

SW (počiat.) Dodaná verzia softvéru počítadla úloh 

SW (aktuál.) Aktuálna verzia softvéru počítadla úloh 

Pool verzia Verzia Pool s textami a obrázkami 

Ver. hydrauliky Verzia konfigurácie hydrauliky 
  
 

Výstražné hlásenia 

Prehľad hlásení alarmu 
  

Text alarmu Možná príčina Oprava 

Dávkovací pohon stojí. Aktuálny počet otáčok dávkovacieho pohonu je 

nižší ako minimálny počet otáčok. 

Okamžite zastavte! 

Odstráňte príčinu. 

Dávkovací pohon sa otáča 

príliš rýchlo. 

Jazdíte príliš rýchlo. Dávkovací pohon nedokáže 

pri aktuálnej rýchlosti pracovať spoľahlivo. 

Jazdite pomalšie alebo namontujte väčší 

dávkovací motor. 

Dávkovací pohon nemôže 

dodržať požadovanú 

hodnotu. 

Jazdíte príliš rýchlo alebo príliš pomaly. Pri 

aktuálnej rýchlosti nie je možné dosiahnuť 

požadovanú hodnotu. 

Jazdite pomalšie alebo rýchlejšie, aby počítadlo 

úloh mohlo regulovať rozmetávané množstvo. 

Dávkovací pohon je mimo 

regulačného rozsahu. 

Aktuálny počet otáčok dávkovacieho pohonu je 

vyšší alebo nižší ako nastavený počet otáčok. 

Jazdite pomalšie alebo rýchlejšie, alebo 

namontujte väčší dávkovací rotor. 

Dávkovací hriadeľ stojí. Snímač otáčok na dávkovacom hriadeli Okamžite zastavte! 

11.2 

Postup 

11.3 
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Text alarmu Možná príčina Oprava 

neregistruje žiadny pohyb dávkovacieho hriadeľa. 
Odstráňte príčinu. 

Ventilátor sa otáča príliš 

pomaly. 

Aktuálny počet otáčok ventilátora je nižší ako 

hodnota parametra „Minimalne otacky/min.“. 

Zvýšte počet otáčok ventilátora alebo zmeňte 

parameter „Minimalne otacky/min.“ pre ventilátor. 

Ventilátor sa otáča príliš 

rýchlo. 

Aktuálny počet otáčok ventilátora je vyšší ako 

hodnota parametra „Maximalne otacky/min.“. 

Znížte počet otáčok ventilátora alebo zmeňte 

parameter „Maximalne otacky/min.“ pre ventilátor. 

Tlak je príliš vysoký. Tlak lineárneho snímača leží nad hodnotou 

parametra „Maximalna hodnota“. 

Znížte tlak alebo zmeňte parameter „Maximalna 

hodnota“. 

Tlak je príliš nízky. Tlak lineárneho snímača leží pod hodnotou 

parametra „Minimalna hodnota“. 

Zvýšte tlak alebo zmeňte parameter „Minimalna 

hodnota“. 

Nádrž má nízku úroveň 

naplnenia. 

V nádrži sa nachádza málo osiva alebo hnojiva. Naplňte nádrž. 

Nádrž je prázdna. V nádrži sa nenachádza žiadne osivo alebo 

hnojivo. 

Naplňte nádrž. 

Chyba v systéme toku 

osiva. 

V kontrolnom systéme toku osiva sa vyskytla 

chyba. 

Skontrolujte kontrolný systém toku osiva. 

Zistený tok osiva. V koľajovom riadku došlo k toku osiva. Skontrolujte prepínanie koľajových riadkov. 

Nezistený žiadny tok osiva. Kontrolný systém toku osiva nezistil žiadny tok 

osiva. 

Skontrolujte kontrolný systém toku osiva. 

Zadanie príliš veľké. Zadaná hodnota je príliš veľká. Zadajte nižšiu hodnotu. 

Zadanie príliš malé. Zadaná hodnota je príliš malá. Zadajte vyššiu hodnotu. 

Nakladacie zariadenie je 

chybné. 

Alternátor nakladacieho zariadenia je chybný. Skontrolujte alternátor nakladacieho zariadenia. 

Dávkovanie bolo zastavené, 

pretože sa nedosiahla 

pracovná poloha. 

Nadvihnite stroj. 

Stroj nie je v pracovnej polohe. Nadvihnite stroj. 

Chyba pri inicializácii 

konfigurácie Control-Layer. 

Control-Layer bola nakonfigurovaná nesprávne. Skontrolujte konfiguráciu. 

Pravá polovičná strana nie 

je otvorená. 

Pravá polovičná strana je zatvorená. Otvorte pravú polovičnú stranu. 

Pravá polovičná strana nie 

je zatvorená. 

Pravá polovičná strana je otvorená. Zatvorte pravú polovičnú stranu. 

Postup nie je dovolený, 

zatiaľ čo je v aplikácii 

V aplikácii ISOBUS-TC je aktivovaná zákazka. Deaktivujte zákazku. 
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Text alarmu Možná príčina Oprava 

ISOBUS-TC aktivovaná 

jedna zákazka. 

Rozpoznaný tok osiva vo 

vypnutom rade. 

Rad je chybný. Skontrolujte rad. 

Signál rýchlosti zo zbernice 

CAN stratený. 

Káblové spojenie bolo rozpojené. Skontrolujte káblové spojenie. 

Chyba pri čítaní alebo 

písaní údajov vo Flash 

alebo EEPROM. 

Počas spúšťania počítadla úloh sa vyskytla 

chyba. 

Reštartujte počítadlo úloh. 

Systém bol zastavený. 

Vyžaduje sa reštart. 

Spojenie s počítadlom úloh Slave bolo prerušené. 

Downloadmanager bol aktivovaný. 

Reštartujte počítadlo úloh. 
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Technické údaje 
 

Technické údaje palubného počítača 
  

Parameter Hodnota 

Prevádzkové napätie 10 -16 V 

Prevádzková teplota -20 °C až +60 °C 

Skladovacia teplota -30 °C až +70 °C 

Rozmery (Š x V x H) 220 x 205 x 90 mm 

Elektromagnetická 

kompatibilita 

Podľa ISO 14982 / CISPR25 stupeň odrušenia 4  

Ochrana proti 

elektrostatickým výbojom 

Podľa ISO 10605, úroveň 4  

Trieda ochrany IP 54 (keď sú všetky konektory pripojené) 

Príkon 0,3 A @ 13,6 V, bez pripojených snímačov a výkonných prvkov 

Displej 5,7“ TFT QVGA 

Procesor 72 MHz ARM7, 512 kB Flash, 64 kB RAM 

Operačná pamäť 16MB 

Boot-Flash 32MB 

Serial FRAM - 

Real Time Clock Kondenzátor so záložnou batériou zachová nastavenie času bez 

externého napájania viac ako 2 týždne. 

Klávesnica 16 tlačidiel a vypínač, všetky podsvietené  

Výstupy 4 spínače typu Highside Switches s meraním prúdu, max. 5 A na 

jeden Highside 

3 mostíky Full Bridges s meraním prúdu, max. 10 A na jeden mostík 

Údaje o prúde platia len vtedy, keď je aktívny len jeden Highside alebo 

jeden mostík. 

Celková spotreba prúdu: max. 15 A, krátkodobo je prípustných 20 A 
  

12 
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Obsadenie konektorov 
 

8-pólová prírubová zásuvka 

V nasledujúcej tabuľke používame nasledujúce skratky: 

 ▪ VE – napätie elektroniky 

 ▪ VL – výkonové napätie 
  

8-pólová prírubová 

zásuvka 

Č. pinu: 

Signál 8-pólová prírubová 

zásuvka 

Č. pinu: 

Signál 

1  Impulzy kolesa  5  Snímač pracovnej 

polohy  

2  V snímač  6  Radarový snímač  

3  0 VE  7  RS232 RxD  

4    8  RS232 TxD  
  
 

39-pólová pružná zásuvka. 

V nasledujúcej tabuľke používame nasledujúce skratky: 

 ▪ VE – napätie elektroniky 

 ▪ VL – výkonové napätie 
  

39-pólová lišta 

Č. pinu: 

Signál 39-pólová lišta 

Č. pinu: 

Signál 39-pólová lišta 

Č. pinu: 

Signál 

A1  Dávkovací motor +  B1  Dávkovací motor +  C1  CAN_H  

A2  Dávkovací motor -  B2  Dávkovací motor -  C2  CAN_L  

A3  Ventil koľajového 

riadku vľavo +/-  

B3  Ventil koľajového 

riadku vľavo +/-  

C3  Vyznačovač stôp 

vľavo  

A4  Ventil koľajového 

riadku vľavo -/+  

B4  Ventil koľajového 

riadku vľavo -/+  

C4  Vyznačovač stôp 

vpravo  

A5  Ventil koľajového 

riadku vpravo +/-  

B5  Ventil koľajového 

riadku vpravo +/-  

C5  0 VL  

A6  Ventil koľajového 

riadku vpravo -/+  

B6  Ventil koľajového 

riadku vpravo -/+  

C6  Preemergentný 

značkovač vpravo  

A7  0 VE  B7  Radarový snímač  C7  Preemergentný 

značkovač vľavo  

A8  Snímač otáčok 

dávkovacieho 

B8    C8  0 VL  

12.2 

12.2.1 

12.2.2 
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39-pólová lišta 

Č. pinu: 

Signál 39-pólová lišta 

Č. pinu: 

Signál 39-pólová lišta 

Č. pinu: 

Signál 

hriadeľa  

A9  Snímač počtu 

otáčok motora  

B9  12 VE  C9    

A10    B10    C10  Snímač počtu 

otáčok ventilátora  

A11  Snímač úrovne 

naplnenia dolu  

B11  Snímač úrovne 

naplnenia hore  

C11    

A12  Spínač otočenia  B12    C12  Snímač pracovnej 

polohy  

A13    B13  Napájanie 

potenciometra  

C13  V-Namur  

  
 

Schéma zapojenia hydrauliky stroja 

Nasledujúci obrázok zobrazuje štandardnú schému zapojenia hydrauliky stroja: 

 

12.3 
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Vysvetlenie signálov v pláne obsadenia 

Ku každému modelu stroja existuje plán obsadenia. Plán obsadenia vhodný pre váš stroj získate od 

vášho kontaktného partnera u spoločnosti Müller-Elektronik. 

V nasledujúce tabuľke nájdete vysvetlenia textov, ktoré nájdete v pláne obsadenia. 

Glosár – vstupné signály 
  

Slovensky Anglicky Vysvetlenie 

0 VE alebo GNDE 0VE or GNDE  0 V pre snímače 

12 VE 12VE  12 V pre snímače 

Kalibračné tlačidlo Calibration button  Snímač, ktorý kontroluje, či je 

kalibračné tlačidlo zapojené. 

Snímač pracovnej polohy Work position sensor  Snímač, ktorý kontroluje, či je 

stroj v pracovnej polohe. 

Horný snímač úrovne naplnenia Upper level sensor  Snímač, ktorý kontroluje, či sa 

osivo nachádza v nádrži. 

Dolný snímač úrovne naplnenia Lower level sensor  Snímač, ktorý kontroluje, či sa 

osivo nachádza v nádrži. 

Snímač počtu otáčok 

dávkovacieho pohonu 

Metering drive speed sensor  Snímač, ktorý meria počet 

otáčok dávkovacieho pohonu. 

Snímač počtu otáčok ventilátora Fan speed sensor  Snímač, ktorý meria počet 

otáčok ventilátora. 

Snímač otáčok dávkovacieho 

hriadeľa 

Metering shaft speed sensor  Snímač, ktorý meria počet 

otáčok dávkovacieho hriadeľa. 

Snímač rýchlosti Vehicle speed sensor  Snímač, ktorý meria rýchlosť. 
  

Glosár – výstupné signály 
  

Slovensky Anglicky Vysvetlenie 

0 VL alebo GNDL 0VL or GNDL  0 V pre výkonné prvky 

12 VL 12VL  12 V pre výkonné prvky 

Dávkovací pohon Metering drive  Výkonný prvok, ktorý zásobuje 

dávkovacie zariadenie 

energiou. 

Značkovač Bout marker  Výkonný prvok, ktorý ovláda 

vyznačovač stôp. 

Preemergentný značkovač Pre-emergence marker  Výkonný prvok, ktorý ovláda 

preemergentný značkovač. 
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Slovensky Anglicky Vysvetlenie 

Koľajový riadok Tramline  Výkonný prvok, ktorý zatvára 

koľajový riadok. 

Klapka otočenia Calibration flap  Výkonný prvok, ktorý klapku 

otočenia otvára a zatvára. 
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