Descrição das Funções

F5 – Adicionar sensores

Para acessar as funções do Monitor, mantenha o
botão pressionado até que a função desejada
apareça na tela e então solte o botão.

Adicionar novo sensor à rede:

F1 – Listar Sensores
Lista todos os sensores presentes e mostra o status de cada um.
Os status possíveis são:
- Verde: Fluxo Ok
- Vermelho: Falha no Fluxo
- Amarelo: Sensor ausente
Ocorre quando um sensor não se comunica com o
Monitor. Se o monitor for desligado e religado esse
sensor não será mais listado.

1. Selecione a Função 05.
2. Selecione o número da linha pressionando e conﬁrme com o .
3. Quando o display mostrar “Ad”, balance o sensor para que ele
acorde e coloque o imã na região de iden�ﬁcação de linha na
capa de borracha.
4. Quando a conﬁguração for concluída o Monitor irá mostrar “ok”.
5. Pressione para retornar à operação normal ou pressione
para adicionar mais sensores. Neste caso você será direcionado
para o passo 2 e o número da linha será incrementado.

Dica: Após adicionar todos os sensores aguarde 10 segundos
e liste os sensores u�lizando a função F1.
Atenção: Todos os sensores devem ser adicionados à rede
ao se instalar um novo sistema de monitoramento.

F2 – Ajuste de volume do beep

F6 – Exibir ID do monitor

Escolhe o volume do alarme de falha:

Mostra na tela os 8 dígitos do ID do Monitor.

1. Selecione a Função 02.
2. Selecione o volume desejado pressionando .
- V0: Sem som
- V1: Som baixo e grave
- V2: Som médio
- V3: Som alto e agudo (indicado para tratores sem cabine)
3. Conﬁrme pressionando

.

F3 - Ajuste de brilho

Descarte
Ao ﬁnal da vida ú�l do equipamento, favor encaminhá-lo para
qualquer revenda parceira da J.Assy mais próxima ou para a
montadora do implemento caso tenha sido uma compra direta.
A par�r daí o descarte será realizado pelos responsáveis da
maneira adequada.

Manual de Operação

1. Selecione a Função 03.
2. Selecione o brilho desejado pressionando
- b0: Baixo
- b1: Médio
- b2: Alto
3. Conﬁrme pressionando

.
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Ajuste de brilho dos leds e do display.

.

F4 – Ler endereço do sensor
Checar o endereço de um sensor:
1. Selecione a Função 04.
2. Ao aparecer as letras “Ch”, balance o sensor para que ele
acorde e coloque o imã na região de iden�ﬁcação de linha na
capa de borracha.
3. O Monitor irá mostrar na tela a linha e os 8 dígitos
do ID do sensor.
A operação pode ser cancelada pressionando
4

.
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• Comunicação por Radiofrequência em 2.4GHz.
• Modulação GFSK.
• Antena omni-direcional, 5dBi, 50 Ohms, conector SMA.
• Tensão de Alimentação: 10Vdc a 30Vdc.
• Display duplo de 7 segmentos.
• Dois Leds RGB.
• Resistente à poeira e respingos d’água.

Instalação
1. Desmontar o suporte do Monitor, re�rando as duas porcas laterais.
2. Limpar a super�cie de instalação com pano e álcool.
3. Remover a película da ﬁta dupla-face e colar o suporte,
pressionando toda a área da ﬁta.
4. Aguardar 15 minutos e montar o Monitor no suporte com as duas
porcas laterais.
5. Se o suporte for instalado no vidro do trator, cole o adesivo an�-uv
no lado oposto do vidro para proteger a ﬁta dupla-face do sol.
6. Pressione o botão para ligar o monitor e mantenha-o apertado
por 5 segundos para desligar.
- Alterna�vamente, pode-se re�rar a ﬁta dupla-face e ﬁxar o suporte com
parafusos ou abraçadeiras. Há quatro furos no suporte para esse ﬁm.

Ligação Elétrica
O cabo de força do Monitor deve ser conectado a uma Fonte de 12Vdc a 24Vdc.
OPÇÃO 1

Ligação elétrica na bateria do trator
04235-15-04649
Resolução 242, 303 e 533 - Anatel:
Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os
procedimentos regulamentados pela Resolução n°. 242/2000 e
atende aos requisitos técnicos aplicados incluindo os limites de
exposição da Taxa de Absorção Especíﬁca referente a campos
elétricos, magné�cos e eletromagné�cos de radiofrequência de
acordo com as Resoluções n°. 303/2002 e 533/2009.
Resolução 506 - Anatel:
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem
direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de
estações do mesmo �po, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.
Para maiores informações consulte o site da Anatel:
www.anatel.gov.br.

- Use o kit de instalação, conforme instruções abaixo:
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bateria do trator. Isso pode afetar o funcionamento de outros
equipamentos eletrônicos.

OPÇÃO 2

Ligação Elétrica em tomada dentro da cabine
- O kit de instalação que
acompanha o produto não será
u�lizado. Porém será necessário
uma tomada padrão do fabricante
do trator.
- Cortar o excesso do cabo
de alimentação e emendar os
ﬁos. U�lize um conector para
realizar a emenda .

Operação
- O monitor Visum comunica com os sensores de
ﬂuxo, indicando presença ou a ausência/bloqueio
do ﬂuxo.
- Em condições normais de funcionamento o
display mostra duas linhas , indicando que o ﬂuxo
está OK .
- O monitor irá se comunicar apenas com sensores
endereçados com o seu ID. O ID está indicado em uma
e�queta na parte traseira do monitor.
- Em caso de falhas no ﬂuxo (ausência ou bloqueio) o
monitor emi�rá um beep e exibira no display o número
da linha que está em falha . Além disso, o led referente ao
insumo com falha (adubo ou semente) ﬁcará vermelho.
- Caso mais de 75% das linhas
indicarem ausência de ﬂuxo ao
mesmo tempo (ou mais de 8 sensores,
caso o implemento tenha mais de
12 linhas), o Monitor indicará que
o implemento está em MANOBRA e
uma luz ﬁcará girando no display.
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- O conector vermelho deve ser protegido com ﬁta de auto fusão.
- Preferencialmente, conectar o cabo de força com os terminais
diretamente na bateria do trator.
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- O Monitor sai do estado de MANOBRA assim que mais de 50% dos
sensores indicarem a presença de ﬂuxo.
- Para economia das baterias internas, os sensores de ﬂuxo ﬁcam
dormindo a maior parte do tempo e acordam apenas quando há
movimentação do implemento. Caso o Monitor esteja ligado
os sensores entram em modo de funcionamento. Caso contrário os
sensores voltam a dormir.
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