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Receptor StarFire™ 3000 
 
Itens Resolvidos: 
Rovers mRTK StarFire™ 3000 e Rovers StarFire™ 3000 Funcionando Fora das Estações Base RTK do 
StarFire™ 6000 Entram em Fallback/RTK-X – Uma atualização para o novo software 2.41.G ou 2.70A 
resolve esse problema. Embora as edições do software pareçam diferentes, elas incluem a mesma 
correção para o problema e a única diferença entre elas é o número da edição. 

 

 
Receptor StarFire™ 6000 

 
Itens Resolvidos: 
StarFire™ 6000 Sem Preenchimento no VT — Quando o interruptor de partida da máquina está ligado, 
mas o motor está desligado, o StarFire™ 6000 preenche o VT do monitor. Então, após a partida do motor, 
o StarFire™ 6000 não carrega mais no VT. Esse problema foi resolvido com o 4.20K. 

 

 

 
AutoTrac™ Universal (ATU) 300 

 
Itens Resolvidos: 
Problemas de desempenho em baixas velocidades ou em encostas — Esta versão corrige o problema 
em que o ATU 300 não conseguia adquirir a linha de orientação em baixas velocidades (0,5–1,8 km/h) em 
terreno plano ou em encostas. 
Proporção de direção não salva após o ciclo de alimentação — O software anterior em tratores de 2 
esteiras não economizava sua proporção de direção durante um ciclo de alimentação. Esta versão 
soluciona esse problema. 
 

 

 
Unidade de Controle de Taxa GreenStar™ 

 
Itens Resolvidos: 
Lacuna no mapa de aplicação como aplicado — Esta versão soluciona uma lacuna ou salto na unidade 
de controle da taxa como mapa de cobertura aplicado, quando usado em máquinas de resposta rápida 
(tempo de ativação/desativação curtos). Descobriu-se que, ao entrar na passagem, a unidade de controle 
da taxa estava aplicando na hora correta, mas estava atrasada no envio da mensagem da documentação 
para o monitor, deixando uma lacuna no mapa de cobertura. 
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Controlador de Aplicação 1120 
 
Itens Resolvidos:  
O Terminal Virtual (VT) não aparece no monitor — Específica para a Estação Meteorológica Móvel, esta 
versão corrige o problema em o Controlador de Aplicação VT não estava aparecendo no monitor. 

 

 
 
Notificação sobre a Versão 

Estas são notas sobre a versão do software para o GreenStar™ 3 2630 e para produtos relacionados. As Notas 
de Versão podem ser encontradas 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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