
Varistar

Terminál Raven CR7
Nastavení terminálu před aplikací. 

1. Po zapnutí terminálu se dostanete na hlavní obrazovku. Pro nastavení dávky ťukněte na políčko na 
pravé straně.

2. Z následující nabídky vyberte možnost Varistar:
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Zákaznická linka Varistar - tel. 775 570 775



3. Aplikační mapu je třeba nejprve nastavit. Stiskněte ikonku s tužkou a stejnou ikonku stiskněte i v dal-
ších dvou oknech:
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4. V případě, že doposud nikdy nebyla zvolena žádná mapa, postupujte podle následujícího postupu. 
Pokud již mapa někdy v minulosti zvolena byla, přejděte na bod č. 8.
Ťukněte do rozbalovacího seznamu s nápisem „Žádná mapa Rx Map“ a z rozbalovacího seznamu vyberte 
odpovídající mapu:

5. Objeví se další rozbalovací seznam. Ťukněte na něj a vyberte možnost „FERT“:
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6. Na následujících třech obrazovkách stiskněte zelené tlačítko s „fajfkou“:

7. Nyní je mapa připravena k aplikaci. Ke spuštění aplikace přejděte na „Spuštění aplikace (str. 7).
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8. Pokud již v minulosti nějaká mapa zvolena byla. Ťukněte na levý rozbalovací seznam a vyberte 
požadovanou mapu:

9. Ťukněte na vedlejší rozbalovací seznam a vyberte možnost „FERT“:
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10. Na následujících třech obrazovkách stiskněte zelené tlačítko s „fajfkou“:

11. Nyní je mapa připravena k aplikaci. Ke spuštění aplikace přejděte na „Spuštění aplikace (str. 7).
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1. Na hlavní obrazovce terminálu stiskněte modré tlačítko s tužkou:

Spuštění aplikace

2. Vyberte možnost Varistar:

3. Ťukněte na políčko s úlohou (NE na ikonu):
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4. Objeví se následující obrazovka a aplikace může začít:
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1. Na hlavní obrazovce terminálu stiskněte modré tlačítko v pravé části obrazovky:

Smazání hotové úlohy

2. V seznamu vyberte pole Varistar:

3. Vedle úlohy, kterou chcete smazat, stiskněte modré tlačítko s tužkou:
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4. Ťukněte na červené tlačítko s odpadkovým košem:

5. Potvrďte smazání stisknutím zeleného tlačítka s fajfkou:
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1. Na hlavní obrazovce terminálu stiskněte modré tlačítko v pravé části obrazovky:

Zavedení nové úlohy

2. Z nabídky vyberte pole Varistar:

3. Stiskněte modrou šipku směřující vpravo:
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4. Stiskněte tlačítko „Nová úloha“:

5. Ťukněte na rámeček s názvem „Úloha s datem“:

6. Zadejte název úlohy a potvrďte zelenou fajfkou:
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7. Stiskněte modrou šipku doprava v dolní části obrazovky:

8. Pro úpravu úlohy stiskněte modré tlačítko s tužkou:

9. Ťukněte na první rozbalovací seznam:
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10. Z nabídky vyberte možnost „Pokrytí 1“:

11. Stiskněte druhý rozbalovací seznam:

12. Zvolte příslušnou mapu:
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13. Objeví se další rozbalovací seznam. Ťukněte na něj a zvolte hodnotu FERT:

14. Potvrďte nastavením stisknutím zeleného tlačítka s fajfkou:

15. Úloha se uloží a spustí stisknutím tlačítka se šipkou doprava:
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16. Objeví se následující obrazovka a je možné začít s aplikací:



Vzdálená podpora - Hot Line

1. V případě nutnosti je možné zavolat na linku vzdálené podpory 775 570 775. 
Aby Vám pracovníci podpory mohli pomoci, je jednorázově povolit vzdálenou podporu.
Na hlavní obrazovce stiskněte ikonu ozubeného kola vlevo dole:

2. Vyberte možnost „Vzdálená podpora“:
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3. Vyskočí toto okno s upozorněním. Po jeho přečtení stiskněte ANO:

4. Posledním krokem je zaškrtnutí políčka „Povolit dálkovou podporu“ (1) a stisknutí zeleného políčka 
s „fajfkou“. (2)

© Agrinova Services, s.r.o.
www.variabilni-aplikace.cz
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