
Instrukcja obsługi uniwersalnego przyrządu do 
pomiaru powierzchni agregatowanej.

GENERALNY DYSTRYBUTOR:

Wszelkie materiały zawarte w tej instrukcji są własnością intelektualną producenta urządzenia. Kopiowanie 

fragmentów bądź całości dokumentu w celach prywanych bądź komercyjnych bez pisemnej zgody autora 

oraz generalnego dystrybutora (MECHANIK S.C. DĄBROWA BIAŁOSTOCKA) jest prawnie zabronione.



1. Budowa i zasada dzia ania Panelu kontrolnego LA-01 

Panel kontrolny jest niezale nym urz!dzeniem elektronicznym opartym na nowoczesnej technice 

mikroprocesorowej. Mo e by" stosowany do wszystkich samojezdnych maszyn rolniczych. 

Komplet urz!dzenia sk#ada si$ z programowalnego panelu umieszczonego w obudowie z 

tworzywa sztucznego, który zawiera czteropozycyjny wy%wietlacza oraz osiem diód LED bardzo 

wysokiej jasno%ci zapewniaj!cych dobr! czytelno%", trzy przyciski do zmiany ustawie& oraz 

czujników: pr$dko%ci jazdy i pracy do#!czanych za pomoc! przewodów i z#!cz wielostykowych. 

Czujnik pr$dko%ci jazdy nale y zamocowa" na nieruchomej cz$%ci konstrukcji maszyny 

nap$dowej z magnesem trwa#ym umieszczonym na kole jezdnym. Czujnik pracy montuje si$ na 

nieruchomej cz$%ci konstrukcji maszyny nap$dowej a magnes na cz$%ci ruchomej (np. heder 

kombajnu). Dane z czujników s! nast$pnie przeliczane w procesorze panelu i wy%wietlane na 

wska'niku. W celu uzyskania poprawnego wskazania nale y uprzednio wprowadzi" obwód ko#a 

jezdnego, do którego przytwierdzony jest magnes wspó#pracuj!cy z czujnikiem oraz szeroko%" 

robocz! maszyny.  

Panel posiada mo liwo%" niezale nego rejestrowania pomiarów (danych) w trzech sekcjach 

(polach roboczych). Umo liwia to obs#udze wykonywanie prac na trzech ró nych polach 

roboczych bez konieczno%ci r$cznego notowania czasu pracy i przejechanego area#u 

Dane zapisywane s! w nieulotnej pami$ci EEprom i pozostaj! w niej a  do chwili wykasowania 

przez obs#ug$. 

2. Obs uga licznika 

2.1. Do !czanie czujnika 

Przed rozpocz$ciem pracy z licznikiem nale y do#!czy" do niego czujnik pr$dko%ci jazdy czujnik 

pracy oraz przewód zasilaj!cy 12V Czujniki do#!czane s! do panelu za pomoc! kompletu wtyczki 

i gniazda zainstalowanych fabrycznie na przewodach panelu i czujników. Prowadz!c przewody 

od czujników do panelu nale y zadba", aby nie by# on nara ony na przypadkowe uszkodzenia 

mechaniczne. Cz$stym przypadkiem jest najechanie ko#em maszyny rolniczej na przewód, co 

powoduje jego wyrwanie z obudowy czujnika i trwa#e zniszczenie. Nale y równie  uwa a", aby 

poci!gni$ty przez ko#o jezdne maszyny rolniczej (lub w inny sposób) przewód nie spowodowa# 

wypadni$cia panelu  z maszyny na ziemi$. 

Uwaga !!! Upadek panelu ju  z niewielkiej wysoko!ci na twarde pod"o e mo e go trwale 

uszkodzi# !!! 

4. Sposób monta"u czujników pr#dko$ci jazdy i pracy 

Sposób zamocowania czujników i magnesów przedstawia poni szy rysunek 

UWAGA !!! 

Czujnik nale y zamocowa# tak aby nie by" on nara ony na uszkodzenia  
w czasie jazdy. 
Nie nale y zbyt mocno dociska# czujnika przy pomocy nakr$tek 
mocuj%cych, obudowa czujnika wykonana jest z mi$kkiego materia"u  
i zbyt mocne doci!ni$cie nakr$tek mo e spowodowa# trwa"e 
uszkodzenie gwintu a w skrajnych przypadkach ca"ego czujnika. 



2.5 Eksploatacja panelu 

Panel mo na zainstalowa" w maszynie rolniczej w dowolnej pozycji tak, aby zapewni" sobie 

dobr! widoczno%" wy%wietlacza. Miejsce pracy panelu powinno gwarantowa" jego bezpieczne 

u ytkowanie, przede wszystkim powinno zabezpiecza" przed nadmiernymi wstrz!sami, 

uderzeniami o konstrukcj$ maszyny rolniczej, a szczególnie przed upadkiem panelu na twarde 

pod#o e, co mo e by" przyczyn! jego trwa#ego uszkodzenia. Do umocowania panelu mo na 

wykorzysta" zaczep umieszczony na tylnej %ciance. Nale y pami$ta",  e obudowa panelu nie 

jest wodoszczelna. 

3.      Przechowywanie, konserwacja i naprawy 

Nieu"ywany Panel nale"y przechowywa% w warunkach pokojowych, chroni% przed 

wilgoci!, chemikaliami, bezpo$rednim opadem atmosferycznym, mrozem i silnym 

oddzia ywaniem promieni s onecznych. Po od#!czeniu kabel czujnika nale y zwin!" i 

zabezpieczy" styki wtyczki czujnika przed zabrudzeniem i wilgoci!, co mo e spowodowa" ich 

korozj$ i utrat$ kontaktu elektrycznego, a w konsekwencji nieprawid#owe dzia#anie panelu. Panel 

nie wymaga okresowej konserwacji. 

W razie zabrudzenia obudowy panelu mo na j! czy%ci" lekko wilgotn! szmatk! z dodatkiem 

detergentów. Nie wolno w tym celu stosowa"  adnych innych rozpuszczalników organicznych: 

(acetonu, benzyny, rozpuszczalnika nitro itp.), poniewa  mog! one rozpu%ci" obudow$ panelu. 

W razie uszkodzenia panel nale y przekaza" go do naprawy do serwisu firmowego producenta. 

Próba samodzielnej naprawy licznika powoduje utrat$ gwarancji. 

4.           Dane techniczne 

- pomiar pr$dko%ci jazdy z dok#adno%ci! do 0,1 km/h 

- Pomiar przejechanej powierzchni w zakresie od 1-go ara do 99,99 ha 

- Wskazanie osi!gni$tej wydajno%ci w [ha/h] z dok#adno%ci! do jednego ara/h 

- trzy niezale ne liczniki pól obliczaj!ce [czas], [ha], i [ha/h] 

- Automatyczny wpis danych pomiarowych do pami$ci sta#ej przy wy#!czeniu, zmianie ustawie&    

  oraz cyklicznie co 2 min pracy 

Temperatura pracy i przechowywania:  od 0 do +50 C 
Zasilanie:  10 – 18 V= (instalacja elektryczna ci!gnika 

rolniczego) 

Wy%wietlacz:  Siedmiosegmentowy czteropozycyjny LED  

o podwy szonej jasno%ci.  

Wymiary:  143mm x 80mm x 38mm  

2.2 Za !czanie i wy !czanie  

Pod#!czy" wtyczk$ zasilaj!c! do 'ród#a zasilania, poprawne pod#!czenie sygnalizowane jest 

mruganiem czerwonej kropki na wy%wietlaczu panelu. W celu w#!czenia panelu nale y wcisn!" i 

przytrzyma" przycisk (symbol w#!czenia/C). 

Przy ka dorazowym w#!czeniu panel wykonuje test wy%wietlacza oraz sprawdza napi$cie 

zasilania, na wy%wietlaczu panelu pojawi si$ wskazanie 8888 oraz za%wiec! wszystkie kropki 

dziesi$tne i diody LED, w#!czony zostanie równie  sygna# d'wi$kowy. Nast$pnie wy%wietlone 

zostanie napi$cie zasilania licznika, przyk#ad U12.7 (oznacza napi$cie 12,7 V). 

Ka"dy inny stan $wiadczy o uszkodzeniu licznika.  

Zbyt niskie napi$cie zasilania sygnalizowane jest wy%wietleniem Err1 na przemian w warto%ci!

napi$cia np. U08.7 (napi$cie 8,7 V) sygnalizowane jest to równie  przerywanym sygna#em 

d'wi$kowym i mruganiem czerwonej diody LED (uwaga). 

Zbyt wysokie napi$cie zasilania sygnalizowane jest wy%wietleniem Err2 na przemian w warto%ci!

napi$cia np. U19.5 (napi$cie 19,5 V) sygnalizowane jest to równie  przerywanym sygna#em 

d'wi$kowym i mruganiem czerwonej diody LED (uwaga). 

Po pozytywnym te%cie panel jest gotowy do pracy a jego ustawienia s! identyczne jak przy 

poprzednim wy#!czeniu. 

W celu wy#!czenia panelu nale y wcisn!" przycisk (symbol w#!czenia/C) przez ok. 3 sekundy, na 

wy%wietlaczu pojawi si$ mrugaj!ca czerwona kropka – teraz mo na od#!czy" licznik od napi$cia 

zasilania. 

Uwaga !!! Nie wolno wciska# przycisku paznokciem lub za po!rednictwem jakichkolwiek 

twardych przedmiotów, gdy  mog% one uszkodzi# elastyczn% membran$. 

2.3 Praca z panelem 

2.3.1  Wprowadzanie danych maszyny rolniczej do panelu LA-01 

a) Jednocze%nie wcisn!" przyciski F1 i F2 

b) Po za%wieceniu  ó#tej kontrolki LED przy polu 1 na wy%wietlaczu pojawi si$ aktualne wskazanie 

szeroko%ci roboczej maszyny. Warto%" ta jest wyra ona w centymetrach  

c) Przyciskami F1 i F2 ustawi"  !dan! szeroko%" robocz! (w zale no%ci od doczepionej maszyny 

rolniczej) 



     - W celu zwi$kszenia wprowadzanej warto%ci nale y przycisn!" i przytrzyma" przycisk F1 

     - W celu zmniejszenia wprowadzanej warto%ci nale y przycisn!" i przytrzyma" przycisk F2 

d) Zatwierdzi" ustawienie poprzez przyci%ni$cie i przytrzymanie przycisku (symbol w#!czenia/C) 

e) Pozytywne zatwierdzenie ustawienia powoduje automatyczne przej%cie do ustawienia  

obwodu ko#a.  

f) Po za%wieceniu  ó#tej kontrolki LED przy polu 2 na wy%wietlaczu pojawi si$ aktualne 

wskazanie obwodu ko#a jezdnego maszyny. Warto%" ta jest wyra ona w centymetrach  

g) Przyciskami F1 i F2 ustawi"  !dany obwód ko#a (obwód ko#a na którym zamocowany  

jest magnes) 

     - W celu zwi$kszenia wprowadzanej warto%ci nale y przycisn!" i przytrzyma" przycisk F1 

     - W celu zmniejszenia wprowadzanej warto%ci nale y przycisn!" i przytrzyma" przycisk F2 

h) Zatwierdzi" ustawienie poprzez przyci%ni$cie i przytrzymanie przycisku (symbol w#!czenia/C) 

i) Pozytywne zatwierdzenie ustawienia powoduje automatyczne przej%cie w tryb pracy  

2.3.2 Sposób pomiaru obwodu ko a jezdnego maszyny rolniczej 

- Ustawi" maszyn$ rolnicz! na równym i twardym pod#o u. 

- Zaznaczy" kred! kresk$ na oponie i pod#o u w miejscu styku opony z pod#o em. 

- Przejecha" maszyn! odleg#o%" równ! jednemu obrotowi ko#a 

- Zmierzy" odleg#o%" pomi$dzy kreskami na pod#o u. 

    Odleg#o%" równa obwodowi ko#a 

2.3.3 Tryb pracy STOP 

W trybie pracy STOP na wska'niku mruga na przemian napis „StOP” oraz aktualne wskazanie 

panelu. W trybie tym mierzona jest jedynie pr$dko%" maszyny rolniczej, czas pracy oraz 

przejechany area# nie s! zliczane. Tryb ten s#u y do przejazdów bez wykonywania pracy.  

- Tryb pracy STOP nast#puje automatycznie w momencie gdy czujnik pracy 

znajdzie si# w obszarze dzia ania magnesu.  

2.3.4  Obs uga wskaza& panelu 

a) Wyboru pola dokonujemy przyciskiem F1 (pole 1, 2 lub3) 

c) Wyboru wskazania na danym polu dokonujemy przyciskiem F2 ( przejechany area#, czas pracy, 

wydajno%", pr$dko%" jazdy) 

d) Kasowanie danych (dla ka dego pola niezale nie). W celu skasowania danych nale y wybra"

pole, którego wskazania chcemy skasowa" a nast$pnie jednocze%nie wcisn!" przyciski F2 i 

(symbol w#!czenia/C). Sygnalizowane to jest %wieceniem czerwonej diody LED (uwaga) oraz 

ci!g#ym sygna#em d'wi$kowym. Przyciski nale y przytrzyma" do chwili wy#!czenia sygna#u 

d'wi$kowego. 

2.4 Przyk adowe wskazania wy$wietlacza panelu LA-01: 

Oznaczenie 
graficzne 

Wskazanie 
Przyk adowe 
wskazanie 

Znaczenie 
wskazania 

Pomiar przejechanej 

powierzchni 
23.34 23 hektary 34 ary 

Pomiar czasu pracy 15.39 15 godzin 39 minut 

Pomiar wydajno ci 2.35 
2 hektary 35 arów na 

godzine 

Pr!dko " jazdy 12.3 12,3 km/h 

Ostrze#enia i alarmy 
Mruganie z 

wy wietlaniem Err1 
B !d nr.1  


