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1. FUNÇÕES PRINCIPAIS

2. MONITOR

2.1 Tela
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 Informa média de dosificação. 
 Informa os hectares totais cobertos. 
 Informa os quilogramas de produto total espalhados. 
 Informa a média de dosificação total. 
 Informa constantemente o resto de produto na caixa de carga do distribuidor. 
 Armazena na memória quatro acumuladores permanentes (não se apagam quando se apaga 
           o monitor) onde se armazena os hectares parciais e totais e quilogramas totais e parciais. 
 Visor de 4 linhas retro-iluminado. 
 Teclado retro-iluminado. 
 Indicador de conta hectares ativado/desativado. 
 Função ajuste/carga. 

►

►
►
►
►
►

►
►
►

►

Quilogramas por
hectare

Resto na Caixa

Peso Distribuído

Hectares 
Trabalhador

Conta 
Hectares

0
KG/HA

2580

26406.6

K
G

K
G

H
A



2.2 Teclado

3. CAPTURAR

04

Antes de iniciar o trabalho, o sinal do transmissor deverá ser capturado, já que a comunicação entre os
sensores e o indicador é sem fio. Para fazer isso, o transmissor deve ser ligado e: 



05

CAPTURANDO

CAPTURANDO

TRANSMISSORES 01

CÓDIGO TRANS 0101

00 SEG

Pressionar a tecla [AJUSTAR] e sem soltá-la, pressionar a 
tecla [APAGAR/ENCENDER]. 

No visor se poderá observar;

Após alguns segundos, se receber sinal de algum 
transmissor, mostrará: 

►

►

►



CAPTURANDO

TRANSMISSORES 03

CÓDIGO TRANS 0101
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Para confirmar pressionar a tecla [INTRO]. 

Se encontrar mais de um transmissor mostrará: 

Para selecionar o transmissor, utilize as teclas [TARA]
para aumentar e [SUMA] para diminuir. Assim o CÓDIGO 
TRAN se modificará. 

Quando encontrar o desejado, pressionar a tecla [INTRO].

►

►

►

►



0
KG/HA

2580

26406.6

K
G

K
G

H
A

BASCULAS MAGRIS

MF 108i              A-X.X

Uma vez confirmado, o monitor passará ao modo normal 
de operação. Verá a seguinte tela de início.
 
Logo verá a tela principal.

►

►

►

►

4. AJUSTE INICIAL

Uma vez que o sistema tenha iniciado, na tela inicial aparecem duas opções: 

Continuar o trabalho com os dados de hectares e quilogramas acumulados no trabalho anterior. 

Apagar o totalizador ACUM. TOTALES para trabalhar somente com dados do trabalho que vai iniciar. 
Por exemplo, quando se inicia o trabalho de um novo lote, que será tomado individualmente. 
Para realizar essa ação, seguir as seguintes instruções: 

07

Desde a tela principal: 
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ACUM. TOTALES

2535KG    SALE
    35.6H     IMPR
71.2K/H    BORR

<

Para apagar o acumulador pressionar a tecla 
ACUMULADORES:

A tela mostrará o ACUMULADOR DE TOTALES: 

Para apagar posicionar o ponteiro com as teclas [TARA] e 
[SUMA]

Uma vez obtida a posição desejada pressionar [INTRO]

►

►

►

►
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SALIR       <
BORRAR

►

►

►

O monitor solicitará que confirme o apagar, se verá na tela 
as opções SALIR e BORRAR, o cursor sempre se 
posicionará em SALIR. 

Posicionar o cursor na posição desejada e pressionar a 
tecla [INTRO] 

O acumulador de totais se mostrará em zero.

ACUM. TOTALES

    0KG    SALE
    0.0H     IMPR
0.0K/H    BORR

<
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5. AJUSTES

5.1 Largura de Trabalho

Após o ajuste inicial pode ser necessário realizar a parametrização do monitor, com o objetivo de 
adaptar-se a cada condição de trabalho.

A largura de trabalho indica a largura total onde se distribui o produto e é utilizado para o 
cálculo de hectares, portanto, das médias de dosificação.

ANCHO DE TRABAJO

0016

► No modo normal pressionar a tecla [AJUSTA]. 

► Na tela poderá observar: 
Desde esta tela poderá configurar a largura de trabalho do 
distribuidor. Em base a este número se realizará o cálculo de 
hectares.

► Utilizar as teclas [TARA] para aumentar e [SUMA] para 
diminuir; se modificará o número. 
A largura de trabalho vai desde 5 até 36 metros. 
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ANCHO DE TRABAJO

CONFIRMADO

0016

►

►

Para confirmar pressionar a tecla [INTRO]. 

Poderá ver a seguinte tela:

E o monitor automaticamente passará ao seguinte ajuste. 

5.2 Hectares para média
 
Desde a configuração HECTAREAS PARA PROMEDIO é possível indicar quantos hectares 
se devem realizar de trabalho para que o monitor realize a média. Se está configurado em 1 
o sistema realizará a primeira média de dosificação quando seja dosado 1 hectare. Se o 
distribuidor se detém antes de realizar 1 hectare, o monitor não mostrará nenhuma média. 
Logo de realizada a primeira media, em qualquer momento que o distribuidor se detenha uma 
quantidade de segundos determinada (estabelecidos por configuração), o sistema mostrará a 
média. 



HT PARA PROMEDIO

HT PARA PROMEDIO

CONFIRMADO

0001

0001

Poderá ver a seguinte tela:

Utilizar as teclas [TARA] para aumentar e [SUMA] para 
diminuir; se modificará o número.  Os hectares para 
média vão desde 1 até 5 hectares.

Para confirmar pressionar a tecla [INTRO]. 

Poderá ver a seguinte tela: 

Automaticamente o sistema regressará para a tela 
principal.

►

►

►

►

12
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6. CARGA E RECARGA DE PRODUTO
Quando carregue produto no distribuidor o monitor detectará e solicitará que se realize a tara da 
balança. 

► Previamente a realização da recarga, pressionar a tecla [SUMA] 
com o objetivo de enviar aos totalizadores os valores atuais. 

► Uma vez pressionada poderá ver na tela: 

► Quando a carga supere os 200 kg o monitor solicitará que, quando 
termine a recarga pressione a tecla [TARA]. 

Logo poderá começar a carregar.

SUMANDO

POR FAVOR ESPERE

LUEGO DE 
CARGAR

2580

2650

K

K

G

G
PRESSIONE
TARA
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► Então quando terminada a carga pressionar a tecla [TARA].

► Para tarar os hectares, pressionar novamente a tecla [TARA] 
enquanto se realiza a tara da balança. 

Ao pressionar-la, o monitor retornará a tela principal e os hectares deverão estar em zero. 

► Quando pressione a tecla [TARA] poderá ver na tela: 

A tara foi realizada. 

TARA DE BALANZA
REALIZADA

BORRA HT             >>T

7. CONTA HECTARES

O monitor conta com uma tecla mediante a qual o operador ativa o conta hectares. 
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Quando o conta hectares está desativado o monitor não registrará os hectares percorridos. 
No caso de não ativá-la quando está fertilizando obterá resultados errados. 
Por exemplo, se parar a dosagem do distribuidor e não desativar o conta hectares, no lugar 
de ter 200 hectares terá 203 e os quilogramas médios por hectare espalhados que informa o 
monitor não coincidirá com o efetivamente dosado.

As letras HA deixarão de piscar e o número irá incrementando na medida em que a máquina  
avance. Se a máquina avançar com o monitor ligado e o conta hectares desativado o monitor 
emitirá um som para informar que não se estão acumulando os hectares. 

Uma vez carregado o distribuidor e pressionada a tecla CUENTA HECTAREAS se poderá 
iniciar a distribuição.  Iniciado o trabalho poderá ver na tela o resto na caixa de carga, o peso 
da balança, os hectares cobertos e a última média calculada (se estiver tudo certo). 

6.6
H
A► Quando o conta hectares está desativado as letras HA situadas na 

direita da quantidade de hectares ficarão piscando.  

► Para ativar o conta hectares pressionar a tecla [CUENTA 
HECTAREAS]. 

8. FERTILIZAÇÃO



Ao chegar a quantidade de hectares configuradas para tomar a média se escutarão três 
apitos: 

     ► Se o operador para o distribuidor a quantidade de segundos necessários (deixando de 
acumular hectares), poderá ver em KG/HA a média espalhada até o momento. 

     ► Se o operador não para o distribuidor não se mostrará a média até que o operador não 
pare o distribuidor a quantidade de segundos necessários. Assim que parar o tempo 
necessário, o monitor mostrará a média. 

Uma vez que o operador veja a média, pode corrigir manualmente os ajustes do distribuidor 
para encontrar a quantidade a espalhar. Uma vez corrigido, poderá seguir com o trabalho até a 
próxima média para comprovar a correção. 

NOTA: enquanto o operador não parar o distribuidor os segundos necessários, a média NÃO 
se atualizará.
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9. ACUMULADORES

O monitor conta com acumuladores totais e gerais onde se armazenam os dados de quantidade 
de hectares, de Kg espalhados e médias.

9.1 Mostrar Acumuladores

►No modo normal pressionar a tecla [ACUMULADORES]. 
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ACUM. TOTALES

ACUM. TOTALES

2535KG    SALE

      0KG    SALE

    35.6H     IMPR

      0.0H    IMPR

71.2K/H    BORR

     0K/H    BORR

<

<

► Na tela poderá observar: 

► Pressionar a tecla [ACUMULADORES], para ver o 
acumulador geral. 

► Na seguinte tela poderá observar:

► Para sair da função acumulador posicionar o cursor (<) 
em SALE, utilizar as teclas [TARA] para subir e [SUMA] para 
baixar. 
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► Pressionar a tecla [INTRO]. 
Regressará para a tela principal.  

► No modo normal pressionar a tecla [ACUMULADORES]. 

► Na tela poderá observar: 

► Posicionar o cursor (<) em IMPR, utilizar as teclas [TARA] 
para subir e [SUMA] para baixar. 

9.2 Imprimir Acumuladores

ACUM. TOTALES

2535KG    SALE
    35.6H     IMPR
71.2K/H    BORR

<

18
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► Pressionar a tecla [INTRO] 

► Na seguinte tela poderá observar:

► A impressora emitirá o ticket correspondente: 

Ao finalizar regressará a tela principal. 

Para imprimir acumulador geral pressionar a tecla [ACUMULADORES] e repetir a operação. 

IMPRIME

FECHA:

CLIENTE:

LOTE:

KILOGRAMOS: 7000.

HECTAREAS: 31

KGS./HA: 226
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9.3 Apagar Acumuladores

ACUM. TOTALES

2535KG    SALE
    35.6H     IMPR
71.2K/H    BORR

<

► Pressionar a tecla [INTRO] 

► Na tela poderá observar: 

► Posicionar o cursor (<) em BORR, utilizar as teclas [TARA] 
para subir e [SUMA] para baixar. 

► Pressionar a tecla [INTRO] 



ACUM. TOTALES

      0KG    SALE
      0.0H    IMPR
     0K/H    BORR

<
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► Na tela seguinte poderá observar: 

► Para apagar o acumulador geral pressionar a tecla 
[ACUMULADORES] e repetir a operação. 

► Para sair da função acumuladores, posicionar o cursor (<) 
em SALE, e pressionar a tecla [INTRO]. 

► Para apagar ou zerar o resto de kg na caixa entrar no 
modo de calibração absoluta pressionando a tecla [INTRO] e 
ligando com a tecla APAGAR ENCENDER.   
Retornará a tela principal. 

9.4 Apagar Resto
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► Em seguida apertar a tecla [AJUSTA] e apagar o monitor.. 

► Para ingressar ao menu de configurações, com  monitor 
apagado deverá manter pressionada a tecla CUENTA 
HECTÁREAS  e sem soltá-la, pressionar a tecla APAGAR 
ENCENDER.

O monitor requer que se informe o momento que vai ser utilizado pela primeira vez ou quando 
mude alguma das condições de trabalho, de diâmetro de roda, quantidade de imãs e valores 
de atualização. 

Aparecerão em ordem as opções para: modificar o diâmetro da roda, a quantidade de ímãs, os 
segundos de parada para medir e a diferença para atualizar.  

10. CONFIGURAÇÕES

10.1 Diâmetro de Roda

É importante realizar este ajuste quando utilizar o distribuidor pela primeira vez e se mudar a 
roda do seu distribuidor por outra de outro diâmetro, pois depende da correta informação que 
terá o operador. 
Para estabelecer o diâmetro da roda deverá ingressar a configuração como descreve o ponto 
anterior.
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DIÂMETRO DE RUEDA

DIÂMETRO DE RUEDA

CONFIRMADO

0060

0060

► Uma vez que ingressa poderá ver a seguinte tela: 

► Utilizar as teclas [TARA] para aumentar e [SUMA] para 
diminuir; o número se modificará. 
O diâmetro de roda vai desde 20 até 160 cm. 

► Para confirmar pressionar a tecla [INTRO]. 

► Uma vez que ingressa poderá ver a seguinte tela: 

O monitor passará automaticamente para a seguinte 
configuração; quantidade de imãs. 
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10.2 Quantidade de Ímãs 

É a quantidade de imãs colocados na roda que gerarão os pulsos no sensor. É importante 
realizar este ajuste quando utilizar o distribuidor pela primeira vez e se mudar a quantidade dos 
mesmos, já que deles depende a correta informação que orientará o operador. 

ÍMANES EN RUEDA

0001

► Logo de sair do menu de diâmetro de roda poderá ver a 
seguinte tela. 

► Utilizar as teclas [TARA] para aumentar e [SUMA] para 
diminuir; o número se modificará. 
A quantidade de imãs vai desde 1 até 12.

► Para confirmar pressionar a tecla [INTRO].
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ÍMANES EN RUEDA

SG PARA MEDICIÓN

CONFIRMADO

0004

0010

► Logo de sair do menu de diâmetro de roda poderá ver a 
seguinte tela. 

► Poderá ver a seguinte tela: 

O monitor passará automaticamente para a seguinte 
configuração; segundos para medição. 

Através desta configuração o operador estabelece a quantidade de segundos que o 
distribuidor deve estar parado para que o monitor realize uma medição. Se estabelecer 15 
segundos o monitor não realizará medição a não ser que o distribuidor esteja parado durante 
15 segundos. Logo de estabelecer a quantidade de imãs o monitor automaticamente irá para a 
configuração de segundos para medição. 

10.3 Segundos para medição
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► Utilizar as teclas [TARA] para aumentar e [SUMA] para 
diminuir; o número se modificará. 
Os segundos para medição vão desde 0 até 60 segundos.

Através desta configuração o operador estabelece a quantidade de quilogramas de 
diferença entre uma medição e a seguinte para ser mostrada. Deste modo, se está fixo 10, 
toda diferença menor que 10 não será mostrada. Logo de estabelecer os segundos para 
medição o monitor automaticamente levará para a configuração de diferença para atualizar.

► Para confirmar pressionar a tecla [INTRO]. 

► Poderá ver a seguinte tela: 
SG PARA MEDICIÓN

CONFIRMADO

0004

10.4 Diferença para atualizar
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DIFERENCIA PARA
ACTUALIZAR

DIFERENCIA PARA
ACTUALIZAR

0010

0010

► Poderá ver a seguinte tela: 

► Utilizar as teclas [TARA] para aumentar e [SUMA] para 
diminuir; o número se modificará. 

► Para confirmar pressionar a tecla [INTRO].

► Poderá ver a seguinte tela: 
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11. CALIBRAÇÃO ABSOLUTA

► Para a calibração absoluta ou calibração do monitor 
pressionar a tecla [INTRO] e ligar com a tecla APAGAR 
ENCENDER.  

► Em seguida apertar a tecla [AJUSTA].

► Utilizar as teclas [TARA] para aumentar e [SUMA] para 
diminuir; o número se modificará. 

► Em seguida confirmar com a tecla [INTRO] e apagar o 
monitor.

Nota: As calibrações deverão ser efetuadas por técnico da fábrica.
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12. CALIBRAÇÃO PERCENTUAL

13. DIVISÕES INTERNAS

► Para a calibração percentual ou calibração do monitor 
pressionar a tecla [+] e ligar com a tecla APAGAR ENCENDER.   

► Utilizar as teclas [TARA] para aumentar e [SUMA] para 
diminuir; o número se modificará o número.   

► Em seguida confirmar com a tecla [INTRO] e apagar o 
monitor.  

► Para entrar no modo divisões internas pressionar a tecla 
[TARA] e ligar com a tecla APAGAR ENCENDER. 

Nota: As calibrações deverão ser efetuadas por técnico da fábrica. 
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14. DIVISÕES EXTERNAS

15. APAGAR O MONITOR

► Para entrar no modo divisões externas pressionar a tecla [+] 
e ligar com a tecla APAGAR ENCENDER e esperar.

► Utilizar as teclas [TARA] para aumentar e [SUMA] para 
diminuir.

► Para apagar o monitor pressionar a tecla APAGAR:

Nota: a caixa transmissora se desligará automaticamente em 
alguns minutos.
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