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Problemas Resolvidos

Os problemas a seguir serão corrigidos com a atualização do software 10.11.744-228:

O Monitor Geração 4 não importa arquivos de Tarefas ISO na Lista de tarefas na Configuração do
trabalho nem o usuário cria e trabalha em tarefas.
Os Totais do trabalho na documentação não correspondem ao Monitor de trabalho.
O Monitor 4640 Universal não ativa o AutoTrac™ em pistas em curva, círculo ou limites com Unidades
de controle AutoTrac™ Raven ou Reichhardt após atualizar para a edição 10.11.744-213 do software.
O produto total aplicado não aumenta com os totais do trabalho na documentação com ou sem sinal
válido de GPS.
Ocorre um erro de aplicativo quando um Monitor 4640 Universal é movido entre pulverizadores
antigos.
Monitores Geração 4 estavam criando diversos pequenos pacotes de documentação do trabalho a cada
minuto, causando um influxo dentro de Meus arquivos no perfil do cliente do Centro de operações
MyJohnDeere.

Os problemas a seguir serão corrigidos com a atualização do software 10.11.744-213:

Mapas de cobertura exibem omissões/lacunas/sobreposições quando exibidos pela primeira vez.
O ponto de trabalho da documentação não exibe corretamente o rebocamento entre plantadeiras
pneumáticas.
As linhas de orientação da Curva AB não são geradas por completo ou a linha não fica branca para ser
usada no AutoTrac™.
Ocorre um erro do aplicativo com certas linhas de orientação, espaçamento entre pistas, limites do
talhão ou lógica de processamento interna.
A configuração de trabalho perderá as operações com o desligamento/reinicialização (boot "quente").
As funções da máquina são perdidas após a atualização do payload do monitor para os aplicativos da
máquina.
Ocorre um erro do aplicativo com certas configurações de unidade de controle de taxa do GreenStar™.
As configurações avançadas do AutoTrac™ não podem ser ajustadas devido a um problema de
comunicação com a unidade de controle de direção.
Na plantadeira pneumática C850, a área trabalhada no Monitor Trabalho é apenas calculada a partir do
mini-reservatório, e não a partir da dianteira, meio ou traseira do reservatório.
A Orientação do Implemento do AutoTrac™ (ATIG) não segue a linha de orientação de Curva AB inicial
na trilha 0.
Na plantadeira pneumática C850, o mapa de cobertura volta para o minireservatório com um ciclo
importante (boot quente/frio).
Os arquivos de ajuda do iTEC™ sueco estão em esloveno.
O recurso Quick Line Cria ficará acinzentado após a primeira utilização.
Os monitores Geração 4 não alertam o operador quando a Orientação do Implemento AutoTrac™ e
Orientação do Implemento Ativo estão ligados, o que gera redução de desempenho.
As configurações do receptor do implemento não ficam salvas na configuração da orientação.

Notas sobre a Versão
Estas são as notas sobre a versão de atualização do software dos Aplicativos AMS e SO Geração 4 dos
Monitores Geração 4. Pode-se encontrar notas sobre a versão em www.stellarsupport.com. Nota: O uso que
você faz do software é regido pelo Contrato de Licença de Usuário Final, incluso no software.
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