ADUBAÇÃO
INICIAR TXF
INICIAR TXF

INICIAR OPERAÇÃO
Fique atento ao
alerta de
alarme durante a
operação.

Para iniciar, pressione o
botão Operação.

Para ligar o TxF pressione o botão
Power.

As seguintes informações são
visualizadas a cada toque do botão
Operação:
Velocidade e Faixa de Operação
Dosagem
Peso Total
Volume da Caçamba
Área Total
Profundidade

Selecione o usuário por meio das
e pressione OK.

Usuário:
Operador1

ZERA PESO E ÁREA
Em

Configurações, selecione Zera Peso/Área;

Pressione OK para zerar o contador.

Zera Peso/Area

SELEÇÃO
ATIVIDADE

INSUMO

Em
Configurações, selecione a opção Atividade
e pressione OK.

Em
Configurações, selecione a opção Tipo de
Insumo e pressione OK.

Use as setas

Use as setas

para escolher a Atividade.

Aperte OK para confirmar.

DOSAGEM

para escolher o tipo de insumo.

Aperte OK para confirmar.

LARGURA

Em
Configurações, selecione a opção Dosagem
e pressione OK.

Em
Configurações, selecione Largura da Passada
e pressione OK.

Entre com o valor da dosagem, utilizando os botões
numéricos.

Entre com o valor da dosagem, utilizando os botões
numéricos.

Aperte OK para confirmar.

Aperte OK para confirmar.

Segmento

FLORESTA

CALIBRAÇÃO DE INSUMO
A calibração deve ser realizada com a máquina abastecida de adubo e o trator ligado na rotação nominal de operação.

C1 Calib. Insumo

Para iniciar aperte o botão
Configurações e selecione Calibração.
Escolha a opção Calib. insumo através das setas
e pressione o botão OK.

Escolha o tempo
Realizar coleta

Escolha o tempo de coleta do adubo.
Para isso, pressione o botão OK em Escolha o tempo.

Escolha o tempo
1’00”

Defina o tempo de calibração de pelo um minuto. Entre com o valor através
dos botões numéricos e confirme em OK.

Presione OK para
iniciar coleta

Pressione OK para iniciar a coleta.

Informe o peso
000,00

Pese o adubo coletado com uma balança de precisão.
Informe ao computador de bordo o peso do adubo (em Kilogramas) e pressione OK.

Aguarde até que o tempo de coleta termine. O sistema irá parar automaticamente.

(Kg)

Ao final da calibração, o sistema irá informar a faixa de dosagens e velocidade.
Verifique se a quantidade recomendada se aplica a esta faixa.

Fim da Calibração
Relação:XXXXX
(g/r)

ALARME - CAP. DA CAÇAMBA
Administrador

Pressione o botão
Configurações, selecione por meio das setas
a opção Administrador e aperte OK.

Tol. Peso Caçamba

Tol. Peso Caçamba
010

Selecione Tol. Peso Caçamba e pressione OK.

Entre com o valor desejado em %. Recomenda-se 10%.

%

SUSPENDER OPERAÇÃO
APONTAMENTO DE MOTIVOS DE PARADA

ABASTECIMENTO E HORÍMETRO

Pressione o botão de suspender operação disponível
em seu veículo agrícola.

Aperte o botão de suspender operação disponível
em seu veículo agrícola.

Selecione por meio das setas
e pressione OK.

Em Configurações, selecione a opção Abastecimento e pressione OK.

o motivo da parada

Para voltar para operação, aperte novamente o botão
de suspender operação.

CAPACIDADE DE INSUMO
Em
OK.

Configurações, selecione Capac. Insumo e aperte

Entre com o valor do insumo utilizando os botões
numéricos e aperte OK para confirmar.
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Abastecimento

Abastecimento
000,00

(l)

Entre com o valor da quantidade de litros do abastecimento utilizando os botões numéricos. Pressione OK
para concluir a ação.
Entre com o valor do Horímetro e pressione
Horímetro
00000000,00

(h)

.

