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Namontujeme a zapojíme iZURF do kalibrátoru ZURF
Namontujeme anténu na traktor a změříme její polohu vůči středu rozmetadla
Zapojíme anténu do modulu iZURF – zdířka COM3 - GPS/CAN
iZURF musí mít vlastní napájení – nesmí být zapojen do USB slotu na kalibrátoru ZURF, jinak nebude fungovat
anténa.
Spustíme kalibrátor
Zapneme na tabletu aplikaci CALIBRATOR FREE
V prvním okně se zobrazí iZURF s číslem, klikneme na OK, aby bylo navázáno spojení
a. Pokud se nezobrazí iZURF s číslem, tak nejspíš není napájen
b. Při prvním spuštění musíme nastavit polohu antény vůči středu rozmetadla
i. V aplikaci Calibrator Free na tabletu stiskněte MENU – Settings – GPS settings
1. Nastavíme Baud rate na 38400
2. Polohu antény od středu rozmetadla
a. GPS offset Dx – pravolevá pozice antény
b. GPS offset Dy – předozadní pozice antény
ii. V aplikaci Calibrator Free na tabletu stiskněte MENU – Settings – User data
1. Nastavíme email pro odesílání reportů o práci na poli
a. Report se sám odešle při připojení tabletu k internetu
Tablet máme nastavený
Když chceme začít práci na poli, tak klikneme na modré políčko Start new job
Zobrazí se nám tabulka s názvem pole – přednastavený název je dnešní datum a čas začátku práce
a. je možné napsat libovolný název pole
Klikneme ok a zbytek ovládáme na kalibrátoru – je to praktické
Abychom využili celou obrazovku tabletu, tak klikneme v levém horním rohu na bílou ikonu s dvěma šipkami
a navigace se roztáhne na celou obrazovku
Když práci dokončíme nebo chceme přerušit, tak klikneme na modré tlačítko Stop job
a. Finish job – použijeme při ukončení práce
i. Create report …. Odešle informace o práci na zadaný email
ii. Return to Menu – ukončí pole a práce nebude evidována v aplikaci
b. Pause job – použijeme při přerušení práce
i. Pokud použijeme tuto volbu, tak pak můžeme pokračovat v práci kliknutím na modré tlačítko
Continue existing job a výběrem pozastavených polí
1. Klikneme na požadované pole
2. Klikneme continue this job
c. No- resume job – vrátíme se zpět na pole (když nechceme přerušit ani ukončit práci)

