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1. Ogólne zasady i ostrzeżenia 

1.1 Wprowadzenie 

Niniejsza instrukcja zawiera wszystkie szczegółowe informacje niezbędne do 
poznania i prawidłowego obsługiwania posiadanego urządzenia. 

Należy ją uważnie przeczytać przy zakupie monitora i powoływać się na nią przy 
każdym wystąpieniu wątpliwości co do stosowania lub przed przystąpieniem do 
konserwacji. 

Instrukcja powinna być przechowywania na maszynie lub co najmniej, gdy nie jest to 
możliwe, w miejscu znanym i łatwo dostępnym. 

 

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. NINIEJSZA INSTRUKCJA JEST PRZEZNACZONA 

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PRZEZ KLIENTA. KAŻDE INNE ZASTOSOWANIE JEST 

ZABRONIONE. 
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1.2 Warunki gwarancji 

 PRZEDMIOT GWARANCJI: gwarancja odnosi się do produktu i jego części 
oznaczonych numerem seryjnym lub innym numerem identyfikacyjnym 
używanym przez firmę MC elettronica. 

 OKRES GWARANCJI: MC elettronica udziela gwarancji na Monitor DORADO 

800 na okres 800 1 roku od daty produkcji (podanej na tabliczce 
identyfikacyjnej z tyłu monitora) i na akcesoria. 

Gwarancja obejmuje produkt i wszelkie naprawy wykonywane w uzgodnionym 
terminie. 

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku: 

 przypadkowego uszkodzenia; 

 niewłaściwego użytkowania; 

 nieuzgodnionych zmian, niepoprawnej instalacji (lub regulacji); 

 szkód spowodowanych przez uszkodzenia lub awarie sprzętu 
niewyprodukowanego przez firmę MC elettronica połączonego 
mechanicznie lub elektrycznie z naszymi urządzeniami; 

 wystąpienia siły wyższej (uderzenie pioruna, powódź, pożar lub inne 
przyczyny niezależne od firmy MC elettronica). 

Naprawy gwarancyjne, które powinny być przeprowadzane w laboratoriach 
naszych autoryzowanych centrów serwisowych, są całkowicie bezpłatne, o ile 
urządzenia zostaną przetransportowane lub wysłane bezpośrednio do nich na 
koszt właściciela. Koszty transportu i związane z nim ryzyko ponosi Klient. 

Powyższa gwarancja obowiązuje pod warunkiem, że MC elettronica nie uzgodni 
inaczej z Klientem. 

!  

Ostrzeżenie 

MC elettronica nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub 
wydatki pośrednie lub bezpośrednie spowodowane niewłaściwym 
użytkowaniem lub niezdolnością klienta do korzystania z urządzeń 
oddzielnie lub w połączeniu z innymi urządzeniami. 

 

1.3 Pomoc techniczna 

Obsługa klienta jest dostępna we wszystkich krajach, w których urządzenie jest 
oficjalnie rozprowadzane przez firmę MC elettronica (w trakcie okresu 
gwarancyjnego i po nim). 

Każdy rodzaj czynności interwencyjnej, jaką należy wykonać na monitorze DORADO 
800 należy wykonać zgodnie z niniejszą instrukcją lub umowami zawartymi z firmą 
MC elettronica. 

W przeciwnym wypadku odpowiednie warunki gwarancji zostaną anulowane. 
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2. Opis ogólny 

SEEDER MONITOR DORADO 800 to wielofunkcyjny przyrząd elektroniczny 
przeznaczony do rolniczych siewników precyzyjnych, pneumatycznych lub 

mechanicznych, do 8 rzędów, do nadzorowania wysiewu „pojedynczego ziarna” 
(kukurydza, soja, słonecznik, buraki itp.).  

Za pomocą monitora można dokładnie sprawdzać odległość wysiewu w jednym 
rzędzie i ilość nasion na metr kwadratowy. 

Monitor kontroluje działanie rzędów, sygnalizując (dźwiękowo i wzrokowo) wszelkie 
nieprawidłowości wysiewu. 

Podczas pracy można również kontrolować następujące parametry: 

 prędkość posuwu (km/h), 

 częściowy i całkowity obszar obróbki (ha), 

 odległość wysiewu (cm) lub ilość nasion na metr bieżący, 

 ilość nasion na metr kwadratowy. 

Aby wykonać opisane powyżej funkcje, monitor stosuje szereg fotokomórek 
zainstalowanych na każdym rzędzie siewnika oraz czujnik prędkości, który powinien 
być zainstalowany na kole w celu obliczania obszaru pracy. 
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3. Instalacja systemu 

 

Rysunek 1. Gabaryty ogólne. 
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3.1 Montaż Monitora 

Aby zamontować Monitor, należy wykonać następujące czynności: 

 Przykręć metalową podpórkę do tylnej części monitora za pomocą 
dostarczonych śrub; 

 Przymocuj metalowy wspornik do wspornika przyssawki; 

 przymocować wspornik przyssawkowy na płaskiej i czystej powierzchni, w 
przeciwnym razie podczas pracy Monitor Dorado 800 mógłby się odczepić i 
spaść. 

Uwaga: wskazane jest, aby zainstalować Monitor przed operatorem, aby ułatwić 
jego obsługę podczas cyklu roboczego. 

 

 

 

Rysunek 2. Montaż Monitora. 
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3.2 Instalacja czujników 

Monitor DORADO 800 może być wyposażony w 3 różne rodzaje czujników: 

 indukcyjny czujnik prędkości (zawsze obecny) kod 481, 

 czujnik fotokomórki (zawsze obecny) kod 4228 (standardowy), 10FOT-4RXTES 
(do rury z zewnętrznym układem elektronicznym), 10FOT-4RXTIN (do rury z 
wewnętrznym układem elektronicznym). 

3.2.1 Instalacja czujnika prędkości D.18 kod 481 

Czujnik prędkości (kod 481) można zainstalować wszędzie tam, gdzie wykonywany 
jest ruch mechaniczny, w kole (przednim lub tylnym) pojazdu rolniczego lub 
wykonując metalowe wystające odniesienie o długości co najmniej 7 mm (Rysunek 3 

- odn. <C>). Zaleca się zainstalowanie czujnika prędkości wewnątrz koła, 

umieszczając głowicę czujnika przed śrubami obręczy (Rysunek 3 – odn. <A>). 

Ustawić odległość między czujnikiem i śrubami wynoszącą około 2/3 mm (Rysunek 3 

– odn. <B>). 

Przymocować uchwyt czujnika (załączony w zestawie) do stałej części pojazdu tak, 
aby był dobrze przymocowany do konstrukcji. Zablokować czujnik na uchwycie za 
pomocą nakrętki i przeciwnakrętki. 

!  

Ostrzeżenie 

Zaleca się zabezpieczyć kabel czujnika za pomocą gumowej osłony. 

 

 

Rysunek 3. Instalacja czujnika prędkości kod 481. 

czujnik prędkości 

wnętrze koła 

metalowy element 
odniesienia 
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3.2.2 Instalacja fotokomórek i okablowania 

Fotokomórki powinny być umieszczone na każdym pojedynczym rzędzie siewnika, 
tak aby przy spadku nasienie przechodziło przez środek dwóch elementów 
fotokomórki. 

Aby zamontować okablowanie, należy wykonać następujące czynności: 

 rozprowadzić kable okablowania, mocując je zaciskami do rur powietrznych 
siewnika, zwracając uwagę na numery na kablach w pobliżu złączy: kabel nr 1 
odpowiada rzędowi nr 1 monitora, kabel nr 2 odpowiada rzędowi nr 2 na 
monitorze itp. Ważne jest, aby pierwszy rząd siewnika (zaczynając od prawej 
lub lewej strony) był traktowany jako „rząd nr 1”, a pozostałe były połączone 
kolejno: na Rysunek 4 pokazano przykład zastosowania okablowania na sześć 
rzędów (kod CAB-SEM-002), traktując jako odniesienie pierwszy rząd po lewej 
stronie siewnika. 

 Skrzynkę rozgałęźną (A) umieścić na środku siewnika, mocując ją za pomocą 
opasem zaciskowych. 

Aby zamontować fotokomórki, należy wykonać następujące czynności: 

 Jeśli siewnik ma „wysokie” elementy wysiewające z rurami wylotowymi, które 
przenoszą nasiona na ziemię, fotokomórki, które mają być zainstalowane, mają 
kody 10FOT-4RXTES (dla rury z zewnętrzną elektroniką) lub 10FOT-4RXTIN 
(dla rury z wewnętrzną elektroniką) i powinny być umieszczone mniej więcej w 
połowie długości samej rury (Rysunek 5). 

 Jeśli siewnik ma „niskie” elementy wysiewające, a materiał siewny spada 
bezpośrednio z tarczy na ziemię, fotokomórki, które mają być zainstalowane, 
mają kody 4228 (wspornik w zależności od typu siewnika) i powinny być 
zamontowane bezpośrednio na elemencie wysiewającym Rysunek 6). 

!  

Ostrzeżenie 

Należy się jednak upewnić, że fotokomórki nie utrudniają spadku nasion 
ani mechanicznego funkcjonowania elementów. 

 

 

Rysunek 4. Instalacja okablowania 
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Rysunek 5. Przykład instalacji fotokomórki kod 10FOT-4RXTES (do rury z 
zewnętrznym układem elektronicznym), 10FOT-4RXTIN (do rury z 
wewnętrznym układem elektronicznym) na rurze wylotowej. 

 

 

 

 

Rysunek 6. Przykład instalacji fotokomórki kod 4228 na elemencie. 

Elementy 
optyczne 

Opaski 

Zasilanie 
fotokomórki 

Kabel elektryczny 
prowadzący ze 

skrzynki 
rozgałęźnej 

Opaski 

Nadajnik na 3 LED 

Odbiornik na 3 LED 
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3.3 Widok z przodu 

 

Rysunek 7. Widok z przodu. 

Panel czołowy pozwala użytkownikowi widzieć wszystkie dane związane z cyklem 
pracy. Na panelu można wyróżnić następujące elementy: 

ODN. OPIS 

A. Przycisk włączania <ON/OFF>. 

B. Przycisk dostępu do menu programowania <PROG.>. 

C. Przycisk prędkości posuwu <SPEED>. 

D. Przycisk odległości wysiewu <SEED.DIST>. 

E. Przycisk obsady wysiewu <SEED/mq>. 

F. Przycisk obszaru częściowego <PART.AREA>. 

G. Przycisk obszaru całkowitego <TOTAL AREA>. 

H. Wyświetlacz. 
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3.3.1 Klawiatura 

PRZYCI

SK 

FUNKCJA 

 

Przycisk włączania i wyłączania Monitora 

 

Przycisk wielofunkcyjny do: 

 dostępu do programowania parametrów, 

 potwierdzenia zmienionego parametru i przejścia do 
następnego. 

 

Przycisk wielofunkcyjny do: 

 wyświetlania prędkości jazdy na wyświetlaczu, 

 zwiększania wartości parametrów w fazie programowania. 

 

Przycisk wielofunkcyjny do: 

 wyświetlania na ekranie wykrytej odległości siewu, średniej i/lub 
rząd po rzędzie, 

 zmniejszania wartości parametrów w fazie programowania. 

 

Przycisk do wyświetlania na ekranie wykrytej obsady wysiewu, średniej 
i/lub rząd po rzędzie. 

 

 

Przycisk do wyświetlania na ekranie częściowego obszaru wysiewu w 
hektarach. 

Wciśnięty na dłużej niż <3> sekundy zeruje częściowy obsiany obszar. 

 

Wyświetla całkowitą obsianą powierzchnię w hektarach. 

Wciśnięty na dłużej niż <3> sekundy zeruje całkowity obsiany obszar. 
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3.3.2 Wyświetlacz LCD 

Wyświetlacz stale pokazuje żądane dane z klawiatury. 

Można wyróżnić 2 strefy: 

ODN. OPIS 

A Liczby do wyświetlania wartości ilości wybranej za pomocą klawiatury 
(prędkość posuwu, odległość wysiewu itp.). 

F1F8 Segmenty wskazujące działanie rzędów; gdy wysiew jest poprawny, 
segmenty odpowiadające rzędom, które wysiewają, powinny się świecić. 
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3.4 Widok z tyłu 

Na tyle Monitora można wyróżnić następujące elementy: 

A. łącznik S. SEAL 2-drożny do połączenia z akumulatorem, 

B. łącznik SICMA 24-biegunowy żeński do ogólnego zasilania i okablowania 
sygnałowego, 

C. brzęczyk do sygnalizacji dźwiękowych. 

 

 

Rysunek 8. Widok z tyłu. 
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4. Akcesoria 

4.1 Osprzęt standardowy 

Tabela 4-1. Elementy standardowe 

KOD OPIS 

481 Czujnik prędkości D.18  L = 2000 mm 

4228 Czujnik fotokomórki do bezpośredniego montażu na 
elemencie siewnym 

10FOT-4RXTES  Czujnik fotokomórki do montażu na rurze wylotowej Z 
ZEWNĘTRZNYM UKŁADEM ELEKTRONICZNYM 

10FOT-4RXTIN Czujnik fotokomórki do montażu na rurze wylotowej Z 
WBUDOWANYM UKŁADEM ELEKTRONICZNYM 

10FOT-SEMIMINUTI-0001 Czujnik fotokomórki do małych nasion (bezpośredni montaż 
na elemencie siewnym) 

CAB-SEM-001 Okablowanie 4-rzędowe x 80 cm 

CAB-SEM-002 Okablowanie 6-rzędowe x 80 cm 

CAB-SEM-003 Okablowanie 8-rzędowe x 80 cm 

CAB-SEM-004 Okablowanie 12-rzędowe x 50 cm 

 

 

UWAGA: 

okablowanie elektryczne i fotokomórki należy zamówić zgodnie z rodzajem siewnika; 
dane do zamówienia to: liczba rzędów, odległość między rzędami, marka i model 
siewnika. 

Wszystkie elementy zestawu - SEEDER MONITOR DORADO 800 są standardowe i 
mogą być przenoszone z jednego modelu siewnika na inny. Jedynym wariantem jest 
uchwyt fotokomórek, który zależy od modelu i marki siewnika; w niektórych 
przypadkach, kupując nowy siewnik, konieczne jest również zakupienie innego typu 
fotokomórki; prosimy o kontakt z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym 
MC Elettronica. 
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5. Programowanie 
Aby wejść do programowania parametrów pracy, przytrzymać przycisk <PROG.>, aż 
pojawi się parametr „d” (Rysunek 9): 

 

Rysunek 9. 

Wskazanie „d-” zaczyna migać, przyciskiem <SPEED> można zwiększyć 
zaprogramowany parametr, przyciskiem <SEED.DIST> można go zmniejszyć; 
krótkie naciśnięcie na przycisk <PROG.> potwierdza nową wartość i przechodzi do 
następnego parametru. 

Jak tylko pojawi się nazwa nowego parametru, który ma zostać zaprogramowany, 
puścić przycisk <PROG.> i wykonać programowanie w taki sam sposób jak przy 
poprzednim parametrze. 

NB.: nie można przejść bezpośrednio z jednego parametru do poprzedniego - 
należy wyjść z programowania i powtórzyć procedurę od początku. 

Aby zapisać zmienione dane bez przechodzenia do następnych, przytrzymać 
przycisk <PROG.> wciśnięty, aż Monitor wyjdzie z fazy programowania (trwa to około 
3 sekundy). 
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PARAMETR PROGRAMOWANIE 

d 

Wzorcowa odległość wysiewu: 

wprowadzić odległość wysiewu, na jakiej maszyna jest ustawiona w tym 
czasie. 

Pole danych : 0.0 (1) e  

0,1  40,0cm 

krok :0,1cm domyślny : 0.0 

 

Nacisnąć na <SPEED> lub <SEED.DIST>, aby zmienić daną. 

Nacisnąć na <PROG.>, abu potwierdzić parametr i przejść do 
następnego. 

 (1) programując parametr na 0,0 jest aktywna funkcja auto-kalibracji 
wysiewu wzorcowego, patrz rozdział 6.2 Tryb automatyczny na str. 26. 

SE 

Kalibracja czułości alarmu rzędów: 

Ustawić tolerancję w % dla alarmu wysiewu (wartość <1> odpowiada 
maksymalnej czułości). 

Programowana wartość zależy od rodzaju wykonanego siewu i odnosi się 
do odległości wysiewu.  

Przykład 1: jeśli zaprogramowano poprzedni parametr „d”=20cm, a 

program „E”=25 oznacza to, że monitor zasygnalizuje alarm na rzędach 
pracujących ze średnią odległością wysiewu mniejszą niż 15cm (20cm-
25%, błędy) lub >25cm (20cm+25%, podwójne). 

W przypadku niektórych upraw (na przykład rzepaku) odległość wysiewu 
jest trudna do zmierzenia, a monitor może sygnalizować ciągłe alarmy; w 
tym przypadku można po prostu ustawić czas opóźnienia od t1 do t8.  

t1 = 1 sekunda, t2 = 1,5 sekundy itd. do t8 = 4,5 sekundy. 

Przykład 2: jeśli zaprogramuje się „SE” = t8 , niezależnie od wartości 

zaprogramowanej w parametrze „d”, monitor zasygnalizuje alarm na 
rzędach, w których całkowicie brak nasion przez co najmniej 4,5 sekundy. 

Pole danych : 150 i 

t1t8 (2) 

krok : 1 domyślny : 10 

(2) programując parametr na t1t8 włącza się działanie „tryb przejścia”, 
patrz rozdział 6.3 Tryb przejścia na str. 27 

 

L 
Ustawianie szerokości międzyrzędzia: 

wprowadzić szerokość międzyrzędzia w cm (np. dla siewnika na 6 rzędów 
x 45 ustawić 45). 

 

Pole danych : 5  250 krok : 1 domyślny : 75 

Nacisnąć na <SPEED> lub <SEED.DIST>, aby zmienić daną. 

Nacisnąć na <PROG.>, abu potwierdzić parametr i przejść do 
następnego. 
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C Ustawianie prędkości posuwu w km/h: 

Wprowadzić liczbę impulsów, które czujnik prędkości odbierze co 100 
metrów bieżących przejechanych przez maszynę. Wartość można 
automatycznie zaprogramować zgodnie z opisem w akapicie 5.2 
Automatyczne ustawianie parametru „C”. 

Pole danych : 30999 krok : 1 domyślny : 200 

Nacisnąć na <SPEED> lub <SEED.DIST>, aby zmienić daną. 

Nacisnąć na <PROG.>, abu potwierdzić parametr i przejść do 
następnego. 

Ar Ustawianie opóźnienia aktywacji alarmu dźwiękowego: 

Ustawić czas, w sekundach, który upływa od momentu wykrycia błędu 

wysiewu (jednego lub więcej rzędów) do momentu włączenia alarmu 
dźwiękowego. 

Pole danych : 05 s krok : 1 domyślny : 2 

Nacisnąć na <SPEED> lub <SEED.DIST>, aby zmienić daną. 

Nacisnąć na <PROG.>, aby potwierdzić parametr i przejść do 
następnego. 

Ad Ustawianie czasu trwania alarmu dźwiękowego: 

Ustawić, jak długo ma być emitowany alarm dźwiękowy w przypadku 
błędu wysiewu. 

Pole danych : 15 s krok : 1 domyślny : 4 

Nacisnąć na <SPEED> lub <SEED.DIST>, aby zmienić daną. 

Nacisnąć na <PROG.>, aby potwierdzić parametr i przejść do 
następnego. 

b Głośność brzęczyka do sygnalizacji dźwiękowych 

Pole danych : 0100 (3) krok : 1 domyślny : 100 

(3) w zależności od poziomu naładowania akumulatora ciągnika jest 
prawdopodobne, że brzęczyk wyciszy się poniżej wartości 30. 

Nacisnąć na <SPEED> lub <SEED.DIST>, aby zmienić daną. 

Nacisnąć na <PROG.>, aby potwierdzić parametr i przejść do 
następnego. 

dF Czas wyświetlania obsady i odległość wysiewu rząd po rzędzie. 

Pole danych : 19 krok : 1 domyślny : 1 

Patrz również akapit 6.5 na str. 29. 
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5.1 Praktyczny przykład obliczania parametru „C” do 

zaprogramowania 

W parametrze „C” należy zaprogramować liczbę impulsów wysyłanych przez czujnik 
zbliżeniowy do monitora co 100 metrów bieżących przebytych przez maszynę; 
dlatego konieczne jest obliczenie, ile znaczników przechodzi przed czujnikiem na 
100 metrach liniowych. W tym przykładzie załóżmy, że czujnik zbliżeniowy jest 
zamontowany tak, aby wykryć 4 śruby mocujące koła maszyny:  

1. Umieścić maszynę na równym podłożu i, na przykład kredą, wykonać wyraźnie 
widoczny znak na zewnętrznej stronie opony koła, w miejscu, w którym dotyka 

ona ziemi (Rysunek 10- odn. <A>). 

2. Jako punkt odniesienia na ziemi wybrać punkt odpowiadający znakowi na 
oponie koła (punkt początkowy) i powoli przesuwać maszynę, aż koło wykona 
dokładną liczbę obrotów, w tym przykładzie 30, a następnie zatrzymać maszynę 
(punkt przyjazdu); aby uzyskać jak najdokładniejsze ustawienie, należy wykonać 
co najmniej 50 metrów. 

3. Zmierzyć odległość przebytą od punktu początkowego do punktu przyjazdu. 

4. Zakładając, że zmierzono odległość 60 metrów, wykonując proste obliczenia 60 
metrów podzielonych przez 30 obrotów, otrzymuje się, że każdy obrót koła 
odpowiada 2 metrom. 

5. Dzieląc 100 metrów (odległość wzorcowa dla parametru „C”) na 2 metry (obwód 
koła) uzyskuje się, że na 100 metrów koło maszyny wykonuje 50 obrotów. 

6. Teraz wystarczy pomnożyć liczbę obrotów, jakie koło wykonuje przez 100 

metrów (na podstawie obliczeń z naszego przykładu, 50) przez liczbę 
znaczników, które czujnik wykryje przy każdym obrocie koła (w naszym 
przykładzie 4 śruby) i otrzyma się liczbę wzorców/impulsów, które są wykrywane 
co 100 metrów bieżących (w tym przykładzie 50 X 4 = 200); zaprogramować tę 
wartość w parametrze „C”. 

 
 

 

 

Parametr „C”= 
100 metrów 

x L. znaczników na kole 
Obwód koła w metrach 

 

Rysunek 10. Praktyczny przykład obliczania parametru „C”

Pokonana odległość (np. 60 

A 

Liczba obrotów koła (np. 30) 

Punkt 
początkowy 

Punkt 
przyjazdu 

Pokonana odległość (np. 60 metrów) 



 

Instrukcja obsługi 

SEEDER MONITOR DORADO 800 

23 

 

5.2 Automatyczne ustawianie parametru „C” 

Automatyczne ustawianie parametru „C” jest wykonywane na ustalonej odległości 
100 metrów, zgodnie z następującą procedurą: 

 wejść do programowania (patrz rozdział 5 „Programowanie” na str. 19) i 
wyświetlić parametr „C”; 

 nacisnąć jednocześnie na przyciski <SPEED> i <SEED.DIST>, aby rozpocząć 
obliczanie; 

 przejechać odległość 100 metrów; wyświetlacz pokaże liczbę impulsów (1..2..3 
.. itd.); 

 nacisnąć na przycisk <PROG.>, aby zakończyć zliczanie; uzyskane impulsy są 
automatycznie programowane w parametrze „C”; 

 jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „err”, oznacza to, że zliczono za mało 
impulsów - zwiększyć liczbę znaczników. 

 

!  

Ostrzeżenie 

Wskazane jest przeprowadzenie tej czynności co najmniej 2 razy, 

sprawdzając, czy wykryta wartość jest zawsze taka sama  1 impuls. 

 

 

5.3 Kontrola działania czujnika prędkości 

Sprawdzić działanie czujnika prędkości, wykonując poniższe czynności: 

1. włączyć monitor (przycisk <ON / OFF>) i poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi 
się mały napis „km/h” (u dołu po prawej); 

2. śrubokręt lub inną metalową masę przesunąć wielokrotnie przed czerwoną 
częścią czujnika; Jeśli wyświetlacz Monitora pokazuje symulowaną prędkość 
(która prawdopodobnie nie będzie stała), oznacza to, że czujnik działa i jest 
prawidłowo przyłączony. 
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5.4 Kontrola działania fotokomórek 

Sprawdzić działanie fotokomórek, wykonując poniższe czynności: 

gdy monitor jest wyłączony, nacisnąć na przycisk <SEED/mq>  i, 
przytrzymując go, włączyć Monitor (przycisk <ON/OFF>) i dalej trzymać 
<SEED/mq>, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „tESt”; teraz można puścić 
przycisk. 

 

 

 Kontrola symulowana: 

palec jednej ręki lub mały przedmiot przesunąć między dwoma elementami 
fotokomórki zamontowanej w rzędzie nr 1; jeśli fotokomórka jest prawidłowo 
przyłączona, wyśle impulsy do monitora, który wyemituje sygnał dźwiękowy i włączy 
segmenty wyświetlacza, które wskazują rząd 1. 

 Kontrola właściwa: 

jeśli to możliwe, przeprowadzić kontrolę, jak opisano w poprzednim punkcie, ale 
naprawdę używając nasion zamiast śrubokręta lub ręki - zapewni to maksymalną 
gwarancję działania podczas cyklu pracy. 
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6. Działanie 

6.1 Kontrola wysiewu 

Po zaprogramowaniu parametrów roboczych (patrz rozdział 5 „Programowanie” na 
str. 19) wykonać poniższe instrukcje: 

 Włączyć Monitor, naciskając na przycisk <ON/OFF>. System wykona krótki test 
przez 2 sekundy, aktywując alarm dźwiękowy i włączając czerwone diody LED 
przycisków i segmentów wyświetlacza. Po zakończeniu testu wyświetli się na 
około 1 sekundę wersja oprogramowania (np. U-1.0), a następnie godziny pracy 
przez 3 sekundy; tylko w ciągu tych 3 sekund, gdy są one wyświetlane na 
wyświetlaczu, można zresetować godziny pracy, przytrzymując dowolny przycisk 
(z wyjątkiem <ON/OFF>), aż na wyświetlaczu pojawi się „0.0”. 

 Jeśli chce się zresetować liczniki (obszar częściowy, obszar całkowity, przebyta 
odległość, rozprowadzone litry), przytrzymać odpowiedni przycisk, aż na 
wyświetlaczu pojawi się „0” („0,00” dla obszarów); (Rysunek 11).  

 

Rysunek 11. Przykład zerowania obrabianego obszaru częściowego. 

 Zwykle za każdym razem, gdy monitor jest włączony, rozpoznaje ile 
fotokomórek jest przyłączonych, nawet gdy maszyna jest zatrzymana, a na 
końcu sekwencji początkowej na wyświetlaczu pojawiają się myślniki 
odpowiadające rozpoznanym rzędom; ważne jest, aby upewnić się, że wszystkie 
przyłączone fotokomórki zostały faktycznie rozpoznane. 

 

NB.: po zakończeniu początkowej fazy rozpoznawania fotokomórek, segmenty 
zapisanych rzędów pozostaną wyświetlone na wyświetlaczu; jeśli jedna lub 
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więcej przyłączonych fotokomórek NIE zostanie rozpoznana, liczba obszarów 
nie będzie dokładna i NIE będzie sprawdzana siew nierozpoznanych rzędów.  

 Po rozpoznaniu fotokomórek monitor rozpoczyna sprawdzanie zapisanych 
rzędów. 

Jeśli siewnik działa prawidłowo, w ramach zaprogramowanego progu alarmu 
(parametr „SE”) segmenty rzędów powinny się świecić.  

Gdy rząd nie wysiewa poprawnie, migają odpowiednie segmenty, a po czasie 
zaprogramowanym w parametrze „Ar” rozbrzmiewa przerywany alarm 
dźwiękowy, którego czas trwania będzie równy czasowi zaprogramowanemu w 
parametrze „Ad”. 

Jeśli podczas siewu segmenty miałyby włączać się i wyłączać w sposób ciągły 
wraz z aktywacją alarmu dźwiękowego, a wysiew miałby być nadal 
akceptowalny, stopniowo zwiększać liczbę czułości (parametr „SE”), aż do 
uzyskania stabilności przy wyświetlonych segmentach.  

 

!  

Uwaga  

Parametr „SE” nie powinien być programowany, ustawiając zbyt wysoką 
wartość; jeśli stabilność segmentu uzyskuje się, programując wartości 
„SE” bardzo blisko 50 (lub t8, zobacz rozdział 5 „Programowanie” na 
stronie 19 ) wskazane jest sprawdzenie działania siewnika. 

 

6.2 Tryb automatyczny  

Tryb „Automatyczny” włącza się, programując parametr „d” = 0,0 (patrz również 
rozdział 5 Programowanie na str. 19).  

 

!  

Uwaga  

Tryb automatyczny umożliwia dostosowanie Monitora Dorado 800 do 
rzeczywistych warunków pracy maszyny, ale jeśli maszyna nie jest 
prawidłowo skonfigurowana do rodzaju pracy, którą zamierza się 
wykonać lub jeśli jeden lub więcej elementów siewnych nie działa 
prawidłowo, praca może być nieprawidłowa! 

MC Elettronica srl odmawia wszelkiej odpowiedzialności 

wynikającej z korzystania z trybu automatycznego na maszynach, 

które nie są idealnie sprawne, nieprawidłowo skonfigurowane i 

niewłaściwie konserwowane. 

 

Po włączeniu trybu automatycznego Dorado 800 oblicza wzorcową odległość siewu 

tylko raz przy rozruchu; za każdym razem, gdy zmieniają się parametry pracy 

maszyny (skrzynia biegów, przełączniki i/lub tarcze), przed rozpoczęciem pracy 

Dorado 800 należy wyłączyć i ponownie włączyć. 
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Obliczenie odległości wysiewu odbywa się na pierwszych 10 metrach przebytej 
drogi, niezależnie od osiągniętej prędkości, a wartość wzorcowa jest następnie 
regulowana bardziej precyzyjnie w ciągu kilku sekund; na przykład przy wysiewie 
kukurydzy z prędkością 6 km/h trwa to około 5 sekund, przy większych prędkościach 
lub w przypadku gęstszego wysiewu czas jest jeszcze krótszy. 

 NB.: dla prawidłowego działania trybu automatycznego zaleca się zainstalowanie 
czujnika prędkości tak, aby wykrywał co najmniej 180 ÷ 200 impulsów/100 m (patrz 
także rozdział 5 Programowanie na str. 19. 

6.3 Tryb przejścia 

Tryb „Przejścia” włącza się, programując parametr „SE” = t1, t2 itd. do t8 (patrz 
również rozdział 5 Programowanie na str. 19). 

Tryb Przejścia jest najprostszy i najbardziej odpowiedni nawet dla mniej 
doświadczonych użytkowników; programuje się stały czas, patrz poniższa tabela. 

 

t1 1 sekunda 

t2 1,5 sekundy 

t3 2 sekundy 

t4 2,5 sekundy 

t5 3 sekundy 

t6 3,5 sekundy 

t7 4 sekundy 

t8 4,5 sekundy 

 

Jeśli w jednym lub kilku elementach siewnych brakuje nasion przez 
zaprogramowany czas, sygnalizowany jest alarm.  

 

Alarm włącza się, jeśli element siewny wznowi siew w tym samym czasie.  

 

W poniższym przykładzie zaprogramowano wartość „SE = t4” i uwzględniono rząd nr 
5. 
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Włączenie alarmu  

      

  
Wyłączenie alarmu 
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6.4 Priorytet trybu Przejścia 

Tryb pracy „Przejście” ma pierwszeństwo; po włączeniu, jak opisano w poprzednim 
akapicie, nie można już programować wzorcowej odległości siewu ani włączyć tryb 
„Automatyczny” opisany wcześniej. 

Z tego powodu, podczas programowania (patrz rozdział 5 Programowanie na str. 19) 
parametr „d” będzie wyświetlony w następujący sposób i nie będzie można go 
edytować. 

 

Aby zmienić parametr „d”, należy ustawić parametr „SE” na wartości < 50. 

Tryb „Przejście” wpływa również na wyświetlanie odległości wysiewu i wykrytej 
obsady; patrz następny rozdział. 

6.5 Wyświetlanie odległości siewu i obsady 

Aby sprawdzić średnią odległość wysiewu rzędów, nacisnąć na przycisk <SEED 

DIST>: ta dana jest widoczna tylko wtedy, gdy rzędy zostały rozpoznane. 

Po lewej stronie wyświetlacza pojawi się litera „d” ze wskazaniem obok średniej 
odległości siewu. 

 

Monitor rozpocznie cykliczną sekwencję wyświetlającą wartość odległości każdego z 
rozpoznanych rzędów: po lewej stronie wyświetlacza zamiast litery „d” pojawi się 
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numer wskazujący, który konkretny rząd jest wyświetlany (patrz Tabela 6-1 str. 30). 
Wartość każdego pojedynczego rzędu pozostanie wyświetlona przez czas równy 
wartości ustawionej w parametrze dF (patrz rozdział 5 „Programowanie” na str. 19). 
Jeśli chce się zablokować cykl i zachować wyświetloną wartość dla określonego 
rzędu, ponownie nacisnąć na przycisk <SEED DIST>; aby ponownie uruchomić cykl 
automatyczny, ponownie nacisnąć na przycisk <SEED DIST>. 

 

Tabela 6-1. 

NUMER PO LEWEJ STRONIE 

WYŚWIETLACZA 
POWIĄZANY RZĄD 

Rząd d  Średnia wartość siewnika 

Rząd 1 1 

Rząd 2 2 

Rząd 3 3 

Rząd 4 4 

Rząd 5 5 

Rząd 6 6 

Rząd 7 7 

Rząd 8 8 

 

Aby wyświetlić liczbę nasion na metr kwadratowy, nacisnąć na przycisk <SEED/mq>; 

ta dana jest widoczna tylko wtedy, gdy rzędy zostały rozpoznane. 

Nawet przy liczbie nasion na metr kwadratowy monitor wykona ten sam cykl 
wyświetlania, który został właśnie opisany, i nawet w tym przypadku możliwe jest 
zablokowanie cyklu wyświetlania rzędu po rzędzie lub ponowne uruchomienie go, 
naciskając na przemian na przycisk <SEED/mq>. 

N B. jeśli włączono tryb „Przejście” (patrz rozdział Tryb przejścia na str. 27) NIE 
można zobaczyć danych dotyczących odległości wysiewu lub obsady, wyświetlacz 
zawsze będzie wskazywał „d-  -.-“ i „P-  -.-“, jak pokazano na poniższych rysunkach. 
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Wyświetlanie odległości siewu w trybie „Przejścia” 

 

Wyświetlanie obsady w trybie „Przejścia” 
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6.5.1 Ważne uwagi dotyczące działania 

 Za każdym razem, gdy będzie się chciało zmienić liczbę rzędów siewnika, na 
przykład podczas wykańczania na krawędzi pola, NALEŻY POWTÓRZYĆ 
WSTĘPNY ETAP ZAPISYWANIA RZĘDÓW, wyłączając Monitor i włączając go 
ponownie po wyłączeniu lub dodaniu elementów siewnych; w przeciwnym razie 
Monitor zgłosi alarm na elementach, które zostały wykluczone i nie 
przeprowadzi kontroli wysiewu na dodanych elementach. 

 Aby wyświetlić odległość wysiewu i liczbę nasion na metr kwadratowy, uznać za 

wiarygodną wartość wyświetlaną po przejechaniu co najmniej 2030 metrów; 
tylko w ten sposób można uzyskać dobrą precyzję tych wartości. 

 Szerokość robocza do obliczenia obrobionej powierzchni (całkowitej i 
częściowej) jest określana na podstawie liczby rzędów, które zostały zapisane 
przez Monitor, pomnożonej przez zaprogramowaną szerokość międzyrzędzia 
(parametr „L”) i biorąc pod uwagę bardziej zewnętrzne rzędy: 

Przykłady: 

maszyna na 6 rzędów, 6 fotokomórek zapisanych poprawnie, międzyrząd („L”) 45 cm 

6 rzędów x 45  szerokość robocza = 2,70 metra 

 
 

maszyna na 6 rzędów, jedna z fotokomórek wewnętrznych (np. nr 3) nie została 
zapisana 6 rzędów x 45  szerokość robocza = 2,70 metra 

 
maszyna na 6 rzędów, jedna z fotokomórek zewnętrznych (np. nr 1) nie została 
zapisana 5 rzędów x 45  szerokość robocza = 2,25 metra 
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7. Konserwacja 

W niniejszym rozdziale opisano rutynowe i nadzwyczajne procedury konserwacji. 

Konserwacja zwyczajna oznacza wszystkie operacje, które należy przeprowadzać 
okresowo, których realizacja nie wymaga szczególnych umiejętności, a zatem może 
być przeprowadzana przez użytkowników (operatorów itp.). 

Konserwacja nadzwyczajna odnosi się do działań, którym nie można zapobiec z 
powodu awarii mechanicznych lub elektrycznych, które wymagają precyzyjnych 
kompetencji technicznych lub szczególnych umiejętności i które w związku z tym 
powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel (personel 
zajmujący się konserwacją itp.). 

7.1 Konserwacja zwyczajna 

Konserwacja zwyczajna ogranicza się do czyszczenia monitora. 

Monitor należy czyścić wilgotną ściereczką i łagodnym detergentem, aby uniknąć 
usunięcia sitodruku panelu. 

!  

Ostrzeżenie 

 Nie używać strumieni wodnych pod ciśnieniem. 

 Nie używać środków ściernych, rozpuszczalników ani alkoholu. 

 Nie naciskać na klawiaturze za pomocą spiczastych lub twardych 
przedmiotów, ponieważ może to uszkodzić membranę poliestrową, 
pogarszając tym samym stopień wodoszczelności klawiatury. 

 

 

7.1.1 Osłona łącznika głównego 

W przypadku długotrwałego nieużywania monitora, jeśli zamierza się odłączyć 
główny łącznik sygnałów od okablowania, zaleca się odizolowanie obu łączników 
(monitora i okablowania) od otoczenia za pomocą nylonu. W przeciwnym razie 
ochrona nie jest wymagana. 
 

7.2 Konserwacja nadzwyczajna 

!  

Ostrzeżenie 

Czynności konserwacji nadzwyczajnej mogą być wykonywane wyłącznie 
przez upoważnionych pracowników. 
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8. Anomalie działania 

W przypadku problemów z działaniem urządzenia, należy przeprowadzić te proste 
kontrole w celu sprawdzenia, czy konieczne są naprawy. 

Jeśli problem nadal występuje po sugerowanych kontrolach, skontaktować się z 
lokalnym sprzedawcą lub z Centrum Pomocy Technicznej w MC Elettronica. 

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE 

Monitor się nie włącza Kabel zasilający jest 
odłączony 

Sprawdzić kabel zasilający. 

Po włączeniu po 
wstępnym teście na 
wyświetlaczu pojawia 
się komunikat „FAIL”, a 
monitor emituje sygnał 
dźwiękowy. 

Zwarcie w połączeniu 
fotokomórek 

Sprawdzić połączenia 
elektryczne i kable. Obszar, w 
którym wystąpił błąd, można 
zidentyfikować wyłączając 
monitor i włączając go 
ponownie po odłączeniu 
kolejno fotokomórek i całego 
okablowania. Jeśli problem 
nie ustąpi, skontaktować się z 
lokalnym dealerem. 

Wysiew jest 
akceptowalny, ale 
segmenty rzędów 
włączają się i wyłączają 
w sposób ciągły, a 
monitor wydaje sygnał 
dźwiękowy 

Czułość siewu 
(parametr „SE”) jest za 
niska 

Przeprogramować daną „SE”, 
stopniowo zwiększając 
wartość. 

Odległość wysiewu nie 
jest prawidłowa/stała 

a. Nieprawidłowe 
ustawienie pozycji 
fotokomórek. 

a. Sprawdzić pozycję 
fotokomórek - nie mogą 
utrudniać opadania 
nasion ani 
mechanicznego działania 
elementu siewnego. 

b. Prędkość nie jest 
stała 

b. Patrz poniżej 
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NIEPRAWIDŁOWOŚĆ PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE 

Prędkość posuwu 
pozostaje na „0.0” lub 
jest nieciągła. 

a. Przerwany kabel 
czujnika prędkości 

a. Przywrócić połączenie. 

b. Odległość między 
czujnikiem prędkości 
a znacznikiem jest 
zbyt duża 

b. Wyregulować odległość 
kalibracji zgodnie z 
akapitem 3.2.1 na str. 11. 

c. Czerwona część 
czujnika prędkości 
jest uszkodzona 

c. Wymienić czujnik. 

Monitor nie rozpoznaje 
jednej lub kilku 
fotokomórek 

a. Przerwany kabel 
danej fotokomórki 

b. Jedna lub więcej 
fotokomórek ma inny 
kod niż pozostałe 

c. Parametr „Ft” został 
zaprogramowany 
błędnie. 

a. Przywrócić połączenie. 

b. Skontaktować się z 
działem obsługi klienta 
MC elettronica. 

c. Sprawdzić parametr „Ft”, 
patrz rozdział 5 
„Programowanie” na str. 
19. 

Czasami Monitor nie 
zapisuje jednego lub 
więcej rzędów. 

lub 

Nawet jeśli siew jest 
poprawny, jeden lub 
więcej rzędów jest 
zawsze w stanie 
alarmu 

a. Przerwany kabel 
danej fotokomórki. 

a. Przywrócić połączenie. 

b. Nieoptymalne 
wyosiowanie dwóch 
kostek odpowiedniej 
fotokomórki. 

b. Właściwie ustawić 
nadajnik i odbiornik. 

c. Uszkodzona 
fotokomórka 

c. Wymienić fotokomórkę. 

d. Brudny łącznik 
główny sygnałów  

d. Oczyścić styki złącza za 
pomocą konkretnego 
produktu 
(odtłuszczającego/elektry
cznego odtleniacza). 
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9. Dane techniczne 

9.1 Seeder Monitor DORADO 800 

Napięcie zasilania : od 10 do 16 VDC 

Maksymalny pobór prądu (bez 
czujników) 

: 100mA 

Charakterystyka działania 

Stopień ochrony : IP65 

Odporność na drgania mechaniczne : 2 G 

Warunki działania 

Temperatura otoczenia : -20°C / +70°C 

Warunki atmosferyczne : Wilgotność względna 90% 

Transport i magazynowanie 

Temperatura : -25°C / +75°C 

 

9.2 Akcesoria 

9.2.1 Indukcyjny czujnik prędkości D.18 kod 481 

Napięcie zasilania : od 5 VDC do 9 VDC 

Sygnał wyjściowy : NAMUR 

Maks. częstotliwość robocza : 1000 Hz 

Temperatura robocza : - 25°C / +70°C 

Maks. odległość robocza : 5 mm 

Stopień ochrony : IP 67 

 

9.2.2 Czujnik fotokomórki kod 4228 

Napięcie zasilania : od 8 VDC do 10 VDC 

Sygnał wyjściowy : NPN-NO 

Maks. częstotliwość robocza : 200 Hz 

Temperatura robocza : - 25°/+70°C 

Maks. odległość robocza : 4080 mm 

Maksymalne dozwolone nachylenie 
siewnika 

: 20° 

Stopień ochrony : IP 67 
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9.2.3 Czujnik fotokomórki kod 10FOT-4RXTES, 10FOT-4RXTIN 

Napięcie zasilania : od 8 VDC do 10 VDC 

Sygnał wyjściowy : NPN-NO 

Maks. częstotliwość robocza : 200 Hz 

Temperatura robocza : - 25°/+70°C 

Maks. odległość robocza : 4080 mm 

Maksymalne dozwolone nachylenie 
siewnika 

: 25° 

Stopień ochrony : IP 67 

 

9.2.4 Okablowanie kod CAB-SEM-001/002/003/004  

Łącznik główny : SICMA 24-drożny IP 67 

Łączniki połączeniowe fotokomórek : AMP 3-drożny Super seal  IP 67 

Kable połączeniowe fotokomórek : Cynowane kable 3x0,50 mm2 

Główny kabel połączeniowy : Cynowany kabel ze skrzynką rozgałęźną 

Temperatura działania : -20°C / +80°C 
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ADNOTACJE 
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ADNOTACJE 
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www.mcelettronica.it 

Urządzenia elektroniczne dla rolnictwa 

http://www.mcelettronica.it/

