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Monitores Geração 4  
SO Geração 4 10.15.1146-151    Notas de Versão da Atualização de Software 19-3  
 

Problemas Resolvidos 
Os seguintes problemas foram corrigidos na atualização de software 10.15.1146-151: 
Geral (Pode se Aplicar a Diversas Operações de Talhão) 

• Cálculos de linha de orientação de terceiros podem não posicionar as linhas no local desejado   14701200 

• O arquivo de backup TASKDATA não é gravado na unidade USB durante a importação do novo ISOBUS 
TASKDATA  14660345 

• O deslocamento em linha do GPS pode mudar para um valor incorreto no perfil da máquina dos tratores 
9R/RT/RX   14569513 

• Os deslocamentos do receptor GPS do implemento podem ser restaurados para zero após uma reinicialização 
a quente    14569515 

• Disparos de gravação da VCR não estão disponíveis em tratores equipados com comunicação do barramento 
CCD   14852922 

• Pode ocorrer um erro devido ao aplicativo encerrar inesperadamente ao usar a barra de navegação para 
fechar a página "Editar Operador" no aplicativo Configuração de Trabalho    14660222 

• O monitor pode não analisar corretamente algumas cadeias de caracteres de comunicação NMEA do 
receptor de GPS de terceiros    13933996 

• O monitor pode encontrar um erro sequencial devido ao aplicativo encerrar inesperadamente   14291437 

• Pode ocorrer um erro devido ao aplicativo encerrar inesperadamente após a criação de um implemento 
virtual com o controlador de tarefa desativado 
 

Colheita com Colheitadeira 

• A largura de trabalho no CommandCenter™ GreenStar™ 3 pode alterar quando o monitor 4640 é conectado     
1482404439338 

Colheita de Cultura Especial 

• A cobertura anterior pode desaparecer do mapa durante o uso da Documentação de Rendimento, Cultura Especial 
14595653 

Plantio 

• O Direcionamento de Implemento do AutoTrac™ com plantadeiras equipadas com SeedStar™ 4HP pode 
apresentar problemas de desempenho e não tinha suporte nas versões 19-1 e 19-2 do software Geração 4. 
Concessionário John Deere: Consulte a Solução DTAC 112884 para obter as versões necessárias do software 
da plantadeira.             13898399 

• A Automação de Curva do AutoTrac™ com plantadeiras equipadas com SeedStar™ 4HP pode apresentar 
problemas de desempenho e não tinha suporte nas versões 19-1 e 19-2 do software Geração 4. 
Concessionário John Deere: Consulte a Solução DTAC 112884 para obter as versões necessárias do software 
da plantadeira. 
 

Pulverização/Espalhamento/Aplicação 

• A camada de pressão do servidor Connect Mobile pode não atualizar após a perda de comunicação  

• O controle e a documentação de seção podem estar indisponíveis para o tanque de estrume com ISOBUS  

• Pode ocorrer um erro devido ao aplicativo encerrar inesperadamente ao conectar o implemento de parceiro 
de detecção de constituintes de adubo com mais de 16 seções    

 

Observação sobre a Versão 
 
Estas são as notas da versão de atualização do software dos Aplicativos AMS e do SO Geração 4 dos Monitores 
Geração 4. Essas notas podem ser encontradas 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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