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Kom igång med Topcon X25/23
Grattis till ditt nya system från Topcon! För att komma igång på bästa sätt är det några inställningar som behöver göras. 
Här följer en handledning för att snabbt komma igång. 

För mer detaljerade beskrivningar samt övriga inställningar hänvisas till den uppdaterade svenska bruksanvisningen 
som finns för nerladdning på Agrotechs websida:     www.agrotech.se/support

Språk
För att ändra språkinställning från engelska till svenska, starta upp kon solen och 
tryck på Flaggorna och välj Svenska i menyalternativen. Bekräfta valet. Systemet 
startas nu om och är sedan på svenska.

Mottagare
Systemet behöver ställas in för rätt typ av mottagare (SGR-1) samt bästa möjliga 
korrektionssignal (EGNOS om inget annat rekommenderats). 

För att ställa in mottagare och korrektionssignal gör som följer:

1. Från Driftskärmen, tryck Skiftnyckel för att gå till skärmbilden 
Inställningshanterare (se bild t.h.). 

2. Välj System, GPS och sedan Mottagare.

3. Tryck på GPS-mottagare, markera SGR-1 i listan och tryck Grön bock.

4. Systemet behöver nu startas om, bekräfta med Grön bock.

Korrektionssignal
1. Efter omstart, kan korrektionssignal ställas in. 

2. Från Driftskärmen, tryck Skiftnyckel för att gå till skärmbilden 
Inställningshanterare igen.

3. Välj System, GPS och sedan Korrigering.

4. Tryck på Korrigeringskälla, markera EGNOS i listan och bekräfta med Grön 
bock (se bild t.h.). Klart, nu är korrektionssignal inställd! 
OBS! Första gången man aktiverar EGNOS, kan det ta upp till 15 minuter 
innan signalen är synkroniserad och fullt konvergerad.

SGR-1 SPÅRFÖLJNING

Snabbguide X25/X23
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Fordon
För att systemet ska kunna återge en korrekt skärmbild av hur fordon och redskap rör sig, är det viktigt att ange 
fordonstyp, redskapstyp och deras geometri. Systemet har stöd för att enkelt växla mellan flera fordon och redskap, 
och man kan med fördel mata in dessa i förväg. 

För närmare detaljer om redskapsinställningar se bruksanvisning kapitel 7 sidorna 47-52.

1. I skärmen Inställningshanterare, välj Fordon, och sedan Nytt. 
(Från Driftskärmen, tryck på Skiftnyckel för att gå till skärmbilden Inställningshanterare.)

2.  Välj sedan från listan på förprogrammerade fabrikat och sedan fordonsmodeller.  
Om inget av alternativen stämmer, välj istället fabrikat Annat och modell Annan.  

3. Döp den nya fordonsprofilen, genom att trycka på Fordonsnamnet, ändra namnet med tangentbordet och 
tryck på Bock. Bekräfta namnet på fordonet med Grön bock. 

4. Nu visas skärmen Fordonsgeometri. Säkerställ att alla mått stämmer.  

Redskap  
För varje redskap som ansluts, skapar man en ny Redskapsprofil. I varje redskapsprofil lagras bl.a. redskapets arbets-
bredd och andra inställningar.

För mer detaljer om redskapsinställningar se bruksanvisning kapitel 7 sidorna 47-52.

1. Från Driftskärmen, tryck på Skift nyckel för att gå till skärmbilden 
Inställningshanterare.

2. Välj Redskap, och sedan Nytt. 

3. Välj redskapstyp genom att bläddra med pilarna i mitten (se bild t.h.), 
och när korrekt modell visas välj den genom att trycka på bilden. 
Bekräfta varning för omstart av systemet med Grön bock.

4. Döp den nya redskapsprofilen, genom att trycka på Redskapsnamnet, 
ändra namnet med tangentbordet och tryck på Bock. Bekräfta namnet 
på redskapet med Grön bock.

5. Välj Redskapsstyrning. För ett redskap utan automatik, välj 
standardalternativet Ingen. Tryck på Gul pil.

6. Välj Redskapsfunktion (Spruta, Spridare, el. Annan). Tryck på Gul pil.

7. Bekräfta med Grön bock, så startas systemet om. 

8. Efter omstart visas skärmen Redskapsgeometri för den nya 
redskapsprofilen. Säkerställ att alla mått stämmer.  
 
OBS! Beroende på vilken redskapsmodell som valdes vid punkt 3 ovan, visas 
olika antal mått. Bilden t.h. visar exempel på Bogserat redskap.

9. Gå nu tillbaka till Driftskärmen (tryck på Springande man till vänster). 

Redskapsgeometri & Fordonsgeometri  
När man ska göra inställningar och ange mått för fordon och redskap rekommenderar vi att ladda ner instruktionen 
Optimera inställningar för Fordon & Redskap som innehåller några tips och saker att tänka på så att man kan ställa 
in systemet för bästa resultat.  
 
Instruktionen finns  för nerladdning på Agrotechs websida:   www.agrotech.se/optimera
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1. Funktionsmeny 
Här kan man öppna olika funktioner och minivyer.  
Se bruksanvisning kapitel 9 sidan 109.

2. Vykontroller 
Här justeraras vad som visas på kartan och hur det 
visas. Se bruksanvisning kapitel 9.3.1 på sidan 112.  
Ytterligare inställningar kan anpassas i driftbildens 
kartvy, se kapitel 4.4 på sidan 33.

3. Instrumentpanel 
Inställningsbar panel som visar aktuella värden, ex 
satellitstatus, avstånd till körlinje, bearbetad area, 
hastighet m.m.  
Panelen är indelad i 4 delar, och varje del kan visa 
upp till 2 värden. Genom att trycka en gång på 
panelen, visas en lista över möjliga delar. Tryck sedan 
igen på resp. delinformation för att ställa vilket/vilka 
värden som ska visas.  
Se bruksanvisning kapitel 9.7 på sidan 123.

4. Driftmeny 
Här finns de primära funktioner som används under 
drift; fält, jobb och körlinjer. Läs mer om detta senare 
i denna Kom-igång-instruktion.

5. Inställningar 
Här nås alla inställningar. Se kapitel 5 på sidan 41.

6. Verktygsfält 
Genom att svepa med fingret från skärmens 
nederkant och uppåt, öppnas Verktygsmenyn.  
Se bruksanvisning kapitel 1.5 på sidan 10. 

7. Huvudbrytare 
Till-/frånslag av arealmålning och ev. redskap. 
Förutom att slå till arealmålning på skärmen, kan 
huvudbrytaren ställas in att reagera på extern 

signal (12V). Genom att ansluta kontakten märkt 
”Remote Mapping” till signal via ex. en brytare, kan 
arealmålning aktiveras automatiskt vid tillslag eller 
nersänkning av ett redskap.  
Se bruksanvisning kapitel 7.5 på sidan 105. 
 
Färgen på huvudbrytaren indikerar status:

• Vit: Av/Från och redo för tillslag

• Grön: På/Till

• Röd: Ej redo för tillslag. Tryck på huvudbrytaren, 
så indikeras i en statuslista vad det är som orsakar 
begränsningen. 

8. Fordon och redskap 
Grön triangel indikerar riktning och position på 
fordonet där mottagaren är monterad och aktivt 
redskap visas skalenligt enligt måttangivelser i 
redskapsgeometrin. Vid ev. sektionsindelning visas 
detta också. Se bruksanvisning kapitel 2.3.1 på sidan 17. 
 
Färgen på redskapet indikerar status:

• Röd: Redskapet/delsektionen är av/frånslagen

• Grön: Redskapet/delsektionen är aktiv och 
bearbetar/flödar/sprider. Bearbetad areal målas på 
täckningskartan. Förutom täckningskarta kan även 
andra kartlager visas. Se bruksanvisningen kapitel 
9.3.1 på sidorna 113-115.

• Gul: Redskapet är aktivt, men sektionsautomatiken 
har stängt av redskapet/delsektionen. Automatiken 
kan ställas in att reagera på tidigare bearbetad yta 
och fältgräns eller vändteg.

• Orange: Redskapet/delsektionen är aktiv, men 
bearbetar/flödar/sprider ej.  
Orsak kan ex. vara inställd fördröjning eller att 
tanken är tom. 
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Kom igång med Fält, Jobb och Körlinjer
Topcon-systemet registrerar och sparar de utförda jobben och tillhörande data i systemets register. Registret delas in i 
Kunder, Gårdar och Fält. Systemet kan hantera många olika Kunder, som i sin tur kan knytas till olika Gårdar, och varje 
Gård kan sedan ha flera olika Fält.  
 
Det är klokt att skapa lättförståeliga namn på Gårdar, Fält, Jobb och Körlinjer så att det blir enkelt att hitta informationen 
igen nästa säsong. Då kan man enkelt välja fältet i framtiden och återanvända samma gränser, flaggpunkter och körlin-
jer utan att behöva skapa dem igen.

Fält 
Ett Fält kan innehålla en eller flera fältgränser. Fält gränser ger systemet möjlighet att räkna ut ex. fältets areal eller åter-
stående areal och tid för ett pågående Jobb. Fältgränser underlättar också vid nästa tillfälle som fältet ska bearbetas. Då 
kan systemet själv hämta upp rätt Fält i registret utifrån fordonets position.  

För djupare beskrivning om Fält,  se bruksanvisning kapitel 11 på sidorna 141-154. 

Skapa ett nytt Fält:

1. Från Driftskärmen, tryck på Fält . 

2. Tryck på Nytt fält .

3. Ange önskat namn på Klient, Gård och det nya fältet genom att trycka på respektive ruta. 

4. Bekräfta med Grön bock. Klart!

Om fältgränser önskas, kan det skapas genom att köra runt fältet (se nedan), från tidigare täckning (se sidan 144) eller 
skapas från Shape-filer (se sidan 145).  
 
Registrera fältgräns (inspelningsmetoden):

1. Placera fordonet så att antingen redskapet eller fordonshjulen är vid fältkanten.

2. Från Driftskärmen, tryck på Driftmeny-pilen och sedan på Fält .

3. Tryck på Gränsförskjutning . Säkerställ att rätt sida är vald vid Registrering av förskjutning. samt om Redskap 
eller Fordon ska köras vid fältkanten. Bekräfta med Grön bock.

4. Tryck återigen på Driftmeny-pilen, på Fält  och sedan Spela in fältgräns .

5. Kör nu runt fältets kant, och en blå linje visas på skärmen allt eftersom fältgränsen registreras.

6. När fordonet närmar sig utgångspunkten, tryck på Slutför inspelning , så sluts fältgränsen automatiskt. 

Välja tidigare registrerat Fält: 

1. Från Driftskärmen, tryck på Fält . 

2. Tryck på Registerknappen .

3. Tryck sedan på Närmaste fält  längst nere i menyn. Då väljs automatiskt det Fält, vars fältgränser är närmst 
fordonet. Detta förutsätter att fältgränser registrerats tidigare för fältet.

4. Om inga fältgränser registrerats, kan Fältet väljas manuellt, genom att välja Klient och Gård och sedan markera 
önskat Fält i listan.
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Jobb 
För varje nytt jobb som utförs lagras informationen i registret för Jobb. Ett Jobb innefattar ex. summa bearbetad areal, 
arealmålning inkl. överlapp och mistor. Ifall redskapet har kommunikation med Topcon-systemet, kommer även data 
om ex. dosering etc lagras per Jobb. 

Skapa ett nytt Jobb: 

1. Från Driftskärmen, tryck på Jobb .  

2. Tryck på Nytt jobb .

3. Ange önskat namn på jobbet (eller låt föreslaget namn gälla) genom att trycka på texten. Bekräfta sedan med Grön 
bock. Klart!

Knappen Huvudbrytare (i nedre högra hörnet) blir nu vit, och genom att trycka på den startar arealmålningen och/
eller redskapet och knappen blir grön. Redskapet på skärmen kommer att måla grönt på den bearbetade ytan och 
samtidigt räknas summan Bearbetad areal upp.

Mer information om Jobb, se bruksanvisning kapitel 12 på sidorna 155-166.

Körlinjer 
Körlinjer läggs utefter önskat körspår, och hjälper dig att hålla rätt riktning. Det finns flera typer av körlinjer, men den 
mest förekommande och enklaste varianten är en s.k. AB-linje - en rak körlinje mellan punkt A och B. 

Lägga upp en ny Körlinje:

1. Från Driftskärmen, tryck på Körlinjer . 

2. Tryck på Ny körlinje 

3. Systemet föreslår nu ett namn. Ändra namnet genom att trycka på texten, annars bekräfta med Grön bock.  

4. Nu är en ny körlinje redo att registreras, och i nedre vänstra hörnet visas . Punkten A anger start på körlinjen. 

5. Placera fordonet vid första draget, och tryck på . för att markera start på körlinjen. 
Symbolen skiftar nu och visar istället Punkt B, som anger slutet på körlinjen.  

6. Kör till slutet av det första draget och placera ut slutet på körlinjen genom att trycka på B.  
Nu skapas en körlinje som en rak körlinje som skär genom punkt A och B. Linjen tar alltså inte hänsyn till hur man 
kört mellan A och B, endast punkterna används vid beräkning av rak AB-linje. 

7. Följ körlinjen för att hålla spåret. Avståndet till Körlinjen kallas Korsande spår-fel och visas på Instrumentpanelen (se 
ovan). 

Välja tidigare registrerad Körlinje: 

1. Från Driftskärmen, tryck på Körlinjer 

2. Tryck på Registerknappen .

3. Välj önskad Körlinje i listan genom att markera och sedan bekräfta med Grön Bock.

 
Mer information om Körlinjer, se bruksanvisning kapitel 13 på sidorna 167-174.
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Justera körlinjer 
Eftersom satellitbaserad positionering innebär viss förskjutning av uträknad position över tid, så kan det finnas behov av 
att justera en tidigare lagd körlinje för att stämma överens med ursprungspositionen, om man återkommer till körlinjen 
vid ett senare tillfälle. Förskjutningen av navigationssatelliternas positioner, eller avdrift, sker kontinuerligt men i olika 
grad och beror på hur konstellationen av satelliterna ser ut vid olika givna tillfällen. Generellt kan man säga ju längre tid 
som förflyter mellan tillfällen, desto större blir avdriften.

OBS! Att behöva justera körlinjer är normalt endast nödvändigt för korrektionsignaler utan abonnemang, ex. EGNOS eller 
GPS+GLONASS. För korrektionssignaler med högre noggrannhet (ex. RTK eller Global-D), korrigeras avdriften bättre.

Justera aktiv AB-körlinje:

1. Placera fordonet så att det följer ett önskat drag, körspår eller annan känd position där körlinjen borde vara.

2. Den aktiva AB-linjen kommer troligen att visa ett avstånd till körlinjen (se värdet vid Korsande spår-fel i 
Instrumentpanelen). 

3. På Driftskärmen, tryck på Justera körlinje . 

4. Tryck sedan på Justera stödlinje efter fordonets position 

5. Körlinjen flyttas nu till traktorns position (centreras över mitten på mottagaren). Samtidigt blir avståndet till linjen 0 
(Korsande spår-fel). 

För mer information om justering av körlinjer och kompensation för satellitavdrift, se bruksanvisning kapitel 15 på 
sidorna 185-188.

Register & filhantering
Allt data som skapas i konsolen registreras och sparas 
i olika register. Dessa register kan hanteras genom att 
titta i Innehållshanteraren. Med Innehållshanteraren 
kan man exportera och importera, radera (ex. tidigare 
Jobb, redskap m.m.) eller döpa om (ex fält, körlinjer, 
redskap).

1. Från Driftskärmen, tryck på Innehållshanterare 
 nere till vänster i Funktionsmenyn.

2. Allt data är ordnat i separata register. Välj önskat 
register genom att trycka på Kategori, och välj 
vilket register som önskas i listan, välj ex Jobb. 

3. Filerna i aktuellt register visas nu på skärmen.

4. Härifrån kan man ex. skapa rapporter (anslut ett 
USB-minne till konsolen, tryck på ), radera 
jobb (markera de/det jobb som avses och tryck 
sedan på ) eller döpa om ett Jobb till något 
enkelt att komma ihåg (markera jobbet och tryck på ).

Mer om Innehållshanteraren, se bruksanvisning kapitel 17 på sidorna 203-206.


