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4.2 Налаштування зв'язку

а) ����������, �� ������ �������� ��������� bluetooth, �� ������� �и������ �� ������.
������� �� ������ �������� � ���� «Настройки — Bluetooth», �� ��������� ����� �������и� bluetooth-
��и������. � ���и������ ��и��� �и������ ������������ ������ ��и�����. ������������ ��и����� ����������
���и����������� �и��� �����и ���-5203, ��и� ������и� �� �и���� ��и�� ��и����� (�и����� 5.1). ����и����
«�031211». �� ���и�, ���� �������� ������ ������� - 1234. ���� ������ ���� ������ �� ��и��� ��и������,
��� �и������������ � ���������.

!!! Процедура внесення до списку синхронізованих пристроїв виконується один раз до першого
запуску програми ASN-Agro

б) ������и�и �������� «ASN-agro».
���� �и���� ���������� «Увімкніть живлення антени».
��������и (�����и �и������ �� ������), ���� ���� ���� �и������.
���и����и ������ «ОК».
� ��������� ����� �������и «ASN-agro» ���и����и ������ «Меню».
�и����и ����� ������� «Основні налаштування» (�и����� 2).

�и����� 2
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� ����� ����и�� ������ �и����и «Bluetooth» (�и����� 3). ���и����и ������ «Отримати список».

�и����� 3

�и����� 4
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� �����, �� �'��и���� (�и����� 4) �� ��������������� ��и��� �и����и ��'� (�������и�� ���и�����������
������) ��и�����, �� �������������. ������ � ������� ������������ ����и��и� ��������. �������и�� ����
«Застосувати», ���� ����и�� ����� �� ����и��и�.

� ���� «Підключено пристрій» ���� ����������� ��'� ������������ ��и����� (�и����� 5).

�и����� 5

� ����� ������� ����и�� ������ ���и����и ������ «Назад» ���
���������� � ������и� ����� �������и.

�и������� ������ (~ 5 ��� �� �������) � ��������� �����
�������и �������� ��� ��, �� ����������� ��'���� ��� ���������
�� ��и������ � �и��������� ����� ���и�и �� ������ ��'����
bluetooth.

!!! Якщо пропадає живлення антени колір значка стає червоним, значок перестає миготіти.
В цьому випадку необхідно відновити живлення антени та перезапустити програму ASN-agro.

Ім'я пристрою
повинно
співпадати з
індивідуальним
шифром антени

Індивідуальний
шифр антени

�и����� 5.1
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4.3 Налаштування техніки

��� ������������ ���������� ����� ������и � ��������� ����� �������и «ASN-agro» ���и����и ������
«Меню». �и����и ����� «Налаштування техніки» (�и����� 2). �� ������ �'��и���� ����� ����������� ������и
(�и����� 6). � ������ «Антена-передні колеса», «Антена-задні колеса», «Ширина штанги», «Задні колеса-
штанга», «Радіус розвороту» ������� ��������и ������ ������������� ������ � ��и������� ��������.

�и����� 6

����� ������������, ���и����и � ������� �и������ ����� ������ «Назад».
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4.4 Налаштування точності

��� ������������ �������� ������������ � ��������� ����� �������и «ASN-agro» ���и����и ������
«Меню».

�и����и ����� ������� «Основні налаштування» (�и����� 2). � ����� ����и�� ������ �и����и
«Налаштувати навігацію» (�и����� 3).

�� ������ �'��и���� ����� ������������ �������� ������������ (�и����� 6.1).
Параметр «Точність» - це граничне відхилення ліворуч або праворуч від лінії руху при водінні по

паралельних прямих, при перевищенні якого на основному екрані буде з'являтися стрілка, що вказує
напрямок повороту керма. Задається в сантиметрах. Якщо відхилення менше заданого параметром
«Точність», то стрілка не з’являється.

�� �������� ��� � ����� ���������� �������� ��������. ���и����� ������ «Застосувати»

�и����� 6.1

� ����� ������� ����и�� ������ ���и����и ������ «Назад» ��� ���������� � ������и� ����� �������и.
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4.5 Функціональні кнопки

�������� ��� ��� �����и ���������� ���и���и, �� ����������� �� ������ ��������:
Кнопка 1 управління формуванням поля і збереженням обробленої ділянки;
Кнопка 2 управління вибору режимів роботи.

�и����� 7

1 Кнопка відкриває (робить
видимими) кнопки
формування / завантаження
периметра поля і
збереження / завантаження
обробленої ділянки поля

7 Кнопка «Завантажити
шлях» - завантаження
збереженої обробленої
ділянки поля (замальованої
ділянки). У вікні, вибрати
файл із заздалегідь
обробленою ділянкою

5 Кнопка «Зберегти шлях»
збереження обробленої
ділянки поля
(замальованої ділянки)

2 Кнопка відкриває (робить
видимими) кнопки вибору
режимів паралельного
водіння

6 Відображення загальної
площі поля розрахованої
при формуванні /
завантаженні поля

3 Кнопка «Завантажити
поле» - завантажує
збережений периметр
поля і в позиції 6
відображається площа
поля (підраховується по
периметру). У вікні,
вибрати файл із
заздалегідь збереженим
периметром поля

4 Кнопка «Створити
поле» початку
формування периметра
поля (з підрахунком
площі поля по
закінченню формування
периметра)
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Кнопка «Скинути» повертає
екран до початкового стану

кнопка «Створити поле»

4.6 Формування і підрахунок площі поля

��� �������� � ���и� ���������� ���� � ���������� ���� ����� ���и����и
������ 1 (�и����� 7).

��� ���������� ����� ���� ��������� ���������и
���и����:

- ���и����и ������ 4 (�и����� 7);
- ��‘����и ���� �� ���и�����;
- ���и����и ������ «Створити поле» (�и����� 8);
- � ����� �����и ����� ���� (�и����� 9) � ���и����и «ОК»

�� ����������� ���������� ��� ������ ������и � ����� �����
�����, ���� �и ���������и ��������и ����.

���и���� ���� ��������и�, ��и�� ������ (�и����� 7,
���. 6) ���� �и������ ����������� �����.

�и����� 8

�и����� 9
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�и����� 9.1

4.7 Збереження/завантаження обробленої ділянки

��� �������� � ���и� ���������� ���������� ������и ���и����и ������ 1 (�и����� 7).
��� ���������� ���������� ������и ���� ���������:
- ���и����и ������ 1 (�и����� 9.2);
- � ����� ����� �����и ����� ���������� ������и ����, ��� ����� �������и, �� ���и����и «ОК» �� �����������

����������, ��� ������ ������и � ����� ����� �����, ���� �и ���������и ��������и ������� (�и����� 9.1).

!!! ����� �������� ������и ������ ���� ��������� ����и � «����»
�������и �� �������и�� ������� Нова обробка поля (�и����� 2).

��и ������������ �������и�и ������� ���������� ������и
���и����и ������ «Завантажити шлях» (�и����� 9.2) � �� ��и���
��������и� �������, �� �'��и����, �и����и ���������. �� ����� ����
�и������ ��������� (��� ��������� �� �����������) �������.
�������и �� �����, � ����� ��������� �������� ����������,
�������и�� ������� ��������� �����и, ��� ����и�� ����� �� ������и�.
��и ������ ���� ������������и�� ��������� �����.

2. Кнопка «Завантажити
шлях» - завантаження
збереженої обробленої
ділянки поля (замальованої
ділянки). У вікні вибрати
файл із заздалегідь
обробленою ділянкою

1. Кнопка «Зберегти
шлях» збереження
обробленої ділянки поля

�и����� 9.2
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4.8 Режим паралельного водіння

��� �������� � ���и� ������������ ������� ���и����� ������ 1 (�и����� 10).
�� ������ �'��и���� ����� �и���� ���и���.
���и����� ������ 2, ����� ���� �� ������ �'��и���� ����� (�и����� 11).

2 Водіння по
паралельним
прямим

1 Режим
паралельного
водіння

�и����� 10

�и����� 11
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���и����� ������ «А» (��и ���и������ ��� �����и ����� ����и�) � ������� ��� �� ������. ��������и �����
�������� (���������� ��������� �������и ~100 ������), ���и����� ������ «В» (��и ���и������ ��� �����и �����
����и�). �������� ��������и�� ���������� ����� (���и) �� �и����� �������� (�и����� 12). ��и ����и����� ���
����� ���� ������ ������ �'��и���� ���и����� ����и����� ��� ����� �� ��������� �������� ����и�����.

�и����� 12

Індикатор значення
відхилення від лінії руху

Індикатор «відхилення від
курсу» (лівий) показує, що
потрібно повернути кермо
праворуч

Кнопка початку
гону (в режимі
паралельного
водіння)

Кнопка кінця
гону (в режимі
паралельного
водіння)

Індикатор «відхилення від
курсу» (правий) показує,
що потрібно повернути
кермо ліворуч
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4.9 Функція створення звіту

������� ��������� ����� ��и������� ��� ��������� �������и� ���������� �����и ������������, � �����
����и����� ��������� ���������� ������и ���� �� ����������� ���� �� �������� ��� �� (�� ��������� ������
��������).

����и ����� ���������� �������и��� ��и �������� �����и «Звіт» (�и����� 1). �� �������� ���� �и����
������������ ��� ��������� �����, ����и���� «Створений файл звіту 20июн.19_1413.txt», �� 20июн.19 –
����, � 1413 – ���, 14 ���и� 13 ��и�и�. ��и ����� � ���� «ASN_agro» --> «Report» ���� �������и���
���������� ��и ����и:

20июн.19_1413.txt - ���� � ���������� �и�����;

20июн.19_1413_Way.kml - �������и� ���� ��� ���������� �����и �� ������� �������и � ��
�и������� �������и;

20июн.19_1413_Seeder.kml - ��������� ������� ��� ���������� ������ �����и � �� �и�������.

��� ��������� ������ ����� �� �����и � �и�и ��������� �������и�и �� ������� ����-��и� � ������и�
���������� (����и���� Файловий менеджер + ��� Total Commander). ��� ������������ ���������� ����� ��
����������� ���� ��������� �������и�и �������� GPX Viewer ��� Google Планета Земля. ��� ������������
���������� ������и �� ����������� ���� ��������� �������и�и �������� Google Планета Земля. ������и�
��������, GPX Viewer �� Google Планета Земля ����������� ����� ��������и�и � ������� Play Market.

�и����� 13

������и� ��������
Total Comander

Файловий менеджер +

Google Планета
Земля

GPX Viewer
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��� �����и �� ������ �������и�� ������ ��������� ��������� (�и����� 13). � ��������� ��������� (���
��и����� ����� Файловий менеджер +) �������и�� �����и «Основная память». � �����, �� �����и�����
�������и�� ���и «ASN_agro». �����и����� �����, �� �������������� ����и ��������и� ��������и� ������� ��
���� «Report» (�и����� 14).

��������и�� ���� � ����� «Report» �����и����� ��������, �� ����������� ����и ����� (�и����� 15):
- ���� � ����и������ _Seeder.kml – ���� ���������� ������и (����);
- ���� � ����и������ _way.kml – ���� ���������� �����;
- ���� � ����и������ .txt – ������и� ���� �����.

�и����� 14
�и����� 15

.
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��и ������������� ������� Google Планета Земля ��� ��������� ���������� ������и ���������
�������и�� ����� � ����и������ _Seeder.kml. � ����� �и���� ������� �������и�� ������ Google Планета
Земля (�и����� 16.1). �������� ��������и�� ��������� ������� �� ����������� ���� (�и����� 16.2).

�и����� 16.1

�и����� 16.2

��� ��������� ���������� ����� ��������� �������и�� ����� � ����и������ _way.kml �� � ����� �и����
������� �������и�� ������ �������и GPX Viewer. �������� ��������и�� �������и� ���� (�и����� 17.1).
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��� ��������� ���������� ����� ���������� ���� ����� � ����и������ .txt. �� ����� ��������и����
�������и� ���� (�и����� 17.2).

�и����� 17.1

�и����� 17.2
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����� ��������� ������� ����� ����������и � �������� ASN-agro, ��� ���� �������и�� �����и
«Завантажити шлях» �� � ���� «ASN_agro» --> «Report» �������и�� ���� ����� � ����и������ _Seeder.kml
�� ��������и�и �������.

!!! Переглянути оброблену ділянку можливо тільки при відключеному живленні антени, коли колір
значка «Bluetooth» стане червоним та значок перестає миготіти.

�� �������� ��������и���� ��������� ���� (�и����� 18).

�и����� 18
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5. Можливі несправності та методи їх усунення

Зовнішній прояв несправності Можлива причина
несправності Методи усунення несправності

�������� �и������ �����и ������и�и �и������ �����и
������ Bluetooth ��������� �������,
����� ���и����� ��������� ������и��� ��������� ��'���� �� Bluetooth ����������и ��'���� �� Bluetooth (����� 4.2)

��� ��� �����и ������ Bluetooth
�������� �и�����и �� ���� ���������
�������

������� �и������ �����и �������и�и (������и�и) �и������ �����и.
����������и�и �������� ASN-agro

������и���и� ���������� �����
���� ��и ������� ��������� �����

��������� �����
������������ ���� �� �����
������ ���� ��� �����������
�������и ASN-agro

��и �������� �� ���� ���� � МЕНЮ
���и����и ������ «Нова обробка поля»
��� ����������и�и �������� ASN-agro

������������ �����и �������и �������и� ��'�� ���'��� �������и�и ���� ���'��� ��������. ��и
������������ �и���и�и �����������
�������и

������� �и���������� ��� ���
�����и ��� ���������

����� ��������� ������и�
�������� �������

���и��и�и ������� ��� ��������� ����и�
������и� ��������
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