
Před spuštěním aplikace zapojte terminál pomocí přiloženého kabelu se třemi konektory: 

Terminál Varistar iSOYL

Napájení

Terminál postřikovače/rozmetadla

Terminál iSOYL

1. Úzký konektor připojte k terminálu Varistar 
iSOYL:

2. USB konektor připojte pomocí nabíječky do 
12V zdířky v traktoru:

3. Zbývající konektor zapojte do terminálu rozmetadla/postřikovače. V některých případech bude nutné 
použít adaptér a teprve poté zapojit do terminálu:
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Varistar

Zákaznická linka Varistar - tel. 775 570 775



Aplikace Varistar iSOYL - návod

1. Zapnutí terminálu Varistar iSOYL

Pokud je terminál zcela vypnutý (po 
zmáčknutí tlačítka (1) na přední straně 
se nerozsvítí displej), zapíná se dlou-
hým stisknutím tlačítka (2) umístěném 
na horním konci kratší strany terminálu 
(tiskněte, dokud se neobjeví jablíčko 
uprostřed displeje). V případě, že se po 
stisknutí tlačítka na přední straně displej 
rozsvítí, zmáčkněte tlačítko ještě jednou 
pro odemčení.
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2. Spuštění aplikace Varistar iSOYL

Ikonu aplikace naleznete ve spodní části 
displeje (v nabídkové liště), jedná se 
o zelenou ikonu s nápisem iSOYL.

3. Vyberte profil - např. postřikovač nebo rozmetadlo

Ťuknutím na jedno z čísel vyberte 
požadovaný profil (popisek profilu - zda 
se jedná o rozmetadlo či postřikovač - 
naleznete pod číslem čtverečku).

4. Vyberte nabídku Moje Varistar mapy

Po výběru zvoleného profilu se 
dostanete na hlavní stránku aplikace. 
Zde ťukněte na záložku „Moje Varistar 
mapy“.
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5. Ťukněte na tlačítko „Přidat Varistar mapy“

Stisknutím tlačítka „Přidat Varistar mapy“ 
se stáhne aktuální aplikační mapa.

6. Vyberte aplikační mapu

Dotkněte se řádku se staženou aplikační 
mapou. Terminál začne nahrávat 
aplikační mapu. Po ukončení nahrávání 
se objeví okno „Nahrání aplikační mapy“, 
kde nahrání mapy potvrďte ťuknutím na 
tlačítko OK.

7. Úprava nahrané aplikační mapy 1

Nově stažená mapa je nyní zobrazena 
s červeným pozadím, což znamená, že 
vyžaduje doplnění některých informací. 
Ťukněte na řádek s aplikační mapou pro 
její úpravu.

Položky, které je třeba doplnit, jsou 
podbarvené červenou barvou. Jako 
první upravte položku „Sloupec aplikační 
dávky“. Ťukněte kdekoli v červeném 
řádku. Objeví se okénko pro výběr 
sloupce dávky. Přednastavená by měla 
být volba FERT (pokud není, je potřeba 
posunutím nahoru nebo dolů vybrat), 
stiskněte volbu „Vybrat“. Červené 
podbarvení pro tuto položku zmizí.

8. Úprava nahrané aplikační mapy 2
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Nyní je třeba upravit položku 
„Aplikovaná látka“. Ťukněte na nápis 
„Prosím vyberte“. Objeví se okénko pro 
výběr látky. Přednastavená by měla 
být volba N (pokud není, je potřeba 
posunutím nahoru nebo dolů vybrat), 
stiskněte volbu „Vybrat“.

9. Úprava nahrané aplikační mapy 3

10. Úprava nahrané aplikační mapy 4

Aplikační mapa je nyní upravená, žádné 
položky již červeně nesvítí. Je možné ji 
takto uložit - ťukněte na tlačítko „Uložit“.

11. Kontrola před aplikací

Po uložení se zobrazí obrazovka 
s nahranou aplikační mapou. Před 
zahájením aplikace zkontrolujte, zda má 
aktivní GPS a zda je terminál zapojen. 
Ke kontrole slouží 2 ikonky v pravé části 
displeje. Pro aplikaci je nutné, aby obě 
byly zelené. 

 
12. Začátek aplikace

Před zapnutím postřikovače či 
rozmetadla je nutné zahájit aplikaci 
v terminálu. Ťukněte na oranžové tlačítko 
pokračovat. Tlačítko se změní na zelené 
s posouvajícími se šipkami. Aplikace 
může začít.
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Pokud se variabilní aplikace nestihne 
provést v rámci jednoho pojezdu/dne, 
je potřeba aplikaci v terminálu přerušit. 
Ťukněte na zelené tlačítko „Přerušit“, 
které se změní na oranžové. Následně 
stiskněte šipku v levém horním rohu 
obrazovky. Objeví se okno, kde stiskněte 
možnost „Uložit“. Budete vráceni zpět na 
seznam aplikačních map.

13. Přerušení aplikace

14. Opětovné spuštění aplikace

V přerušené aplikaci lze pokračovat 
ťuknutím na řádek v seznamu „Moje 
Varistar mapy“ - mapa má zelený 
podkres. Dostanete se opět do okna 
s aplikační mapou, kde stiskněte 
oranžové tlačítko pokračovat.

I když bude ikona GPS svítit zeleně, je 
možné, že se objeví hláška „Signál GPS 
nenalezen. Zkusit znovu?“ Stiskněte OK. 
Tato hláška se může objevovat do té 
doby, dokud budete mimo hranice honu. 
Pokud jste již přejeli hranice honu 
a hláška stále přetrvává, zkuste terminál 
Varistar restartovat - dlouze stisknout 
tlačítko vypínání, dokud se neobjeví 
následující hláška „Vypněte přejetím“:

Stiskněte bílé kolečko s červeným 
kroužkem a posuňte prst doprava. 
Terminál se tak vypne. Dalším dlouhým 
stiskem vypínacího tlačítka terminál opět 
zapnete.
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15. Ukončení aplikace

Aplikaci je možné ukončit až v 
případě, že jsou ošetřené všechny 
hony z aplikační mapy. K ukončené 
aplikační mapě již není možné se 
vrátit!!! (Pokud se toto přece jen stane, je 
nutné mapu smazat (viz bod 16) a znovu 
stáhnout (viz bod 5 a dále).)

Stiskněte červené tlačítko v pravém 
dolním rohu „Ukončit aplikaci“.

Na následující stránce můžete vyplnit 
hodnotu skutečně aplikovaného 
množství a následně stiskněte zelené 
tlačítko „Dokončit a přejít na pracovní 
plochu“. Klávesnici, která se objeví, je 
možné skrýt tlačítkem v pravém dolním 
rohu.

V následujícím vyskakovacím oknem 
potvrďte možnost „Odeslat data“. 
Aplikační mapa v seznamu je nyní 
šedivá, což značí, že aplikace této 
konkrétní aplikační mapy byla ukončena.
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16. Smazání provedené aplikační mapy

Po ukončené aplikaci je nutné aplikační 
mapu smazat, aby nedocházelo 
k nechtěné záměně. Ukončená aplikační 
mapa je v seznamu „Moje Varistar mapy“ 
podsvícená šedou barvou.
V pravém horním rohu ťukněte na 
tlačítko Upravit (1). Ťukněte na prázdný 
čtvereček vedle názvu mapy (2) a 
stiskněte tlačítko „Smazat vybrané mapy“ 
(3). Vyskočí hláška, zda chcete opravdu 
smazat mapy - potvrďte tlačítkem 
„Vymazat“.
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Varistar iSOYL - vzdálené připojení k terminálu

Pokud nastane v průběhu aplikace nějaký 
problém, volejte linku 775 570 775. 
Následně můžete být vyzváni k tomu, abyste 
umožnili vzdálené připojení k terminálu. 
Videonávod naleznete uložený v aplikaci Fotky, 
záložka fotografie.

1. Povolení nahrávání obrazovky

Položte prst na pravý horní roh displeje (na úrov-
ni ukazatele % stavu baterie) a posouvejte ho 
směrem dolů. Otevře se vám nabídka (viz obrá-
zek). Dlouze stiskněte tlačítko nahrávání (kroužek 
s bílým kolečkem uprostřed)
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V nabídce, která se objeví, ťukněte na nabíd-
ku „TeamViewer“ (vedle nápisu se objeví malá 
„fajfka“) a stiskněte tlačítko „Spustit nahrávání“. 
V horní části okénka začne odpočítávání a ikonka 
nahrávání zčervená.

V horní části obrazovky se objeví hláška „Sdílení 
obrazovky je připraveno. Pro připojení otevřete 
aplikaci QuickSupport.“ Ťukněte na ní a aplikace 
TeamViewer se automaticky otevře. 



2. Ukončení nahrávání obrazovky

Opět přejeďte prstem v pravém horním rohu 
displeje (na úrovni ukazatele stavu baterie) a ťuk-
něte na červené tlačítko. Nahrávání obrazovky se 
tím ukončí. 
Pro návrat na hlavní nabídku stiskněte tlačítko 
uprostřed kratší strany terminálu.

Objeví se následující okno aplikace, v horní části 
je vidět červená ikonka sdílení obrazovky.

Dále postupujte podle instrukcí z telefonu.

Hláška, která automaticky spustí TeamViewer, po 
chvilce zmizí. Pokud na ni v té době nestihnete 
ťuknout, spusťte aplikaci TeamViewer z hlavní 
obrazovky ťuknutím na ikonu v dolním ovládacím 
panelu (modrobílá ikona s oboustrannou šipkou 
uprostřed).
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