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SO Geração 4 10.14.978-88 Notas de Versão da Atualização de Software 19-2  
 

Problemas Resolvidos 
 
Os seguintes problemas foram corrigidos na atualização de software 10.14.978-88: 
 
Geral (Pode se Aplicar a Diversas Operações de Talhão) 

• O monitor não detecta diversas unidades de controle de taxa, unidades de controle SeedStar™ ou a 

funcionalidade iTEC™ no modo de monitor duplo ou múltiplo. (DTAC Versão 19-1) 

• O monitor emite um erro de aplicativo assim que o Implemento ISOBUS é conectado. (DTAC Versão 19-1) 

• Ícone de Machine Sync exibido incorretamente em Monitor 4240 incompatível. (DTAC Versão 19-1) 

• Mudança de centro de Curva AB não centralizada. (DE103506) NC14040271 

• O perfil editado não será importado se foi importado anteriormente com o mesmo nome de perfil.  

• A cobertura compartilhada não pode ser exibida completamente ao se juntar a um grupo. (DE105113) 

• Ao retornar para um talhão com o Compartilhamento de Dados no Talhão, o monitor pode não carregar 
a cobertura das outras máquinas ao se juntar. (NC14128198) 

• O operador pode receber uma notificação de lembrete para ativar o Direcionamento de Implemento do 
AutoTrac™ ao usar o Direcionamento de Implemento Ativo. (DE107270) NC14040276 

• O operador pode encontrar um erro de saída inesperada do aplicativo ao usar um implemento virtual.  

• O AutoTrac™ quando utilizado com o Direcionamento de Implemento do AutoTrac™ pode padronizar 
para um estado de uma peça (Instalado) na inicialização. (DE106389) NC13927484 

• Operações Virtuais não traduzidas quando utilizadas com uma unidade de controle SeedStar™.  

• A Automação de Curva do AutoTrac™ não conclui um giro com êxito com a velocidade de deslocamento 
no talhão definida acima de 12 mph. (DE106176)13927477 

• O operador pode encontrar um erro de saída inesperada do aplicativo com um implemento montado no 
chassi com certificação AEF. (DE104876) NC13813188 

 
Colheita com colheitadeira 

• A plataforma de colheitadeira pode exibir um deslocamento após uma inicialização a frio. (DE104456)  

• O Monitor Universal 4640 não pode utilizar o AutoTrac™ RowSense™ em colheitadeiras da Série 70. 
(NC12739338)  

Pulverização/Espalhamento/Aplicação 

• Os pulverizadores da Série 4X30 não podem usar o Controle de Seção com algumas versões de software 
antigas do SRC. (DE106709) NC13960497) 

   
 

Notificação 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. Observação: O uso 
que você faz do software é regido pelo Contrato de Licença de Usuário Final, incluso no software. 
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