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Förord
Denna handbok innehåller information om drift och underhåll av denna Topcon
Precision Agriculture-produkt. Korrekt användning och serviceunderhåll är viktigt
för säker och tillförlitlig drift av produkten.
Det är mycket viktigt att du tar dig tid att läsa denna handbok innan du använder
produkten.
Informationen i denna handbok är korrekt vid publiceringstillfället. Ett system kan
avvika något. Tillverkaren förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande
vid behov konstruera om och förändra systemet.

Villkor
Obs: Läs noggrant dessa Villkor.

Allmänt
TILLÄMPNING - Genom att köpa produkten från Topcon Precision Agriculture (TPA) eller
från en återförsäljare av TPA:s produkter, accepterar du dessa Villkor.
COPYRIGHT - TPA innehar copyright för all information i denna handbok. Informationen är
TPA:s immateriella egendom. Med ensamrätt. Du får inte använda, göra åtkomligt, kopiera,
lagra, visa, bearbeta, sälja, modifiera, publicera, distribuera eller ge tredje part tillgång till grafik,
innehåll, information eller data i denna handbok utan uttryckligt, skriftligt medgivande från TPA
och du får endast använda sådan information för skötsel och drift av din produkt. Informationen
och uppgifterna i denna handbok är en värdefull tillgång för TPA för vilken TPA lagt ned
omfattande arbete, tid och pengar och är resultatet av TPA:s eget urval, koordinering och
bearbetning.
VARUMÄRKEN – ZYNX, PROSTEER, EAGLE, KEE Technologies, Topcon, Topcon
Positioning Systems och Topcon Precision Agriculture är varumärken eller registrerade
varumärken för företag i Topcon Group. Microsoft och Windows är varumärken eller
registrerade varumärken i USA och/eller andra länder för Microsoft Corporation. Häri nämnda
produkt- och företagsnamn kan vara varumärken för deras respektive ägare.
WEBBPLATS OCH ANNAN INFORMATION - Ingen information som finns på
webbplatsen för TPA eller för något annat företag i Topcon Group eller i någon annan annons
eller TPA-litteratur eller som skapats av en anställd eller underleverantör för TPA, förändrar
dessa Villkor.
VIKTIGT! SÄKERHET - Felaktig användning av produkten kan leda till personskador eller
dödsfall, skador på egendom och/eller att produkten inte fungerar korrekt. Reparationer av
produkten ska endast utföras av TPA-auktoriserade servicecenter. För korrekt användning av
produkten bör du noggrant läsa säkerhetsvarningar och anvisningar i denna handbok och alltid
efterfölja dessa.
Begränsad garanti
ELEKTRONISKA OCHMEKANISKA KOMPONENTER - TPA garanterar att de
elektroniska komponenter som tillverkats av TPA är fria från materiella defekter och
tillverkningsdefekter under ett år från leveransdatum till återförsäljaren. TPA garanterar att alla
ventiler, slangar, kablar och mekaniska delar som tillverkats av TPA är fria från materiella
defekter och tillverkningsdefekter under 90 dagar från köpdatum.
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RETUR OCH REPARATION - Under respektive garantiperiod kan, vid defekter,
ovanstående delar returneras till TPA för reparation. TPA kommer att skyndsamt reparera eller
byta ut den felaktiga delen utan kostnad, och returnera den. Kostnader för hantering och frakt
för densamma betalas av dig. Kalibrering av komponenter, kostnader för arbete och resor som
uppstår vid borttagning och utbyte av komponenter i fält täcks inte av detta garantiåtagande.
Ovanstående garanti omfattar INTE skador eller defekter som orsakats av:
(i)  katastrofer, olyckor eller missbruk
(ii)  normal förslitning
(iii) felaktig användning och/eller underhåll
(iv) obehörig modifiering av produkten; och/eller
(v)  användning av produkten i kombination med andra produkter som inte levererats eller
specificerats av TPA.
Programvara som medföljer någon av produkterna är licensierad för användning tillsammans
med produkten och inte såld. Användning av programvara som levereras med separat
användarlicensavtal (”EULA”) omfattas av villkoren, inklusive dem som hör samman med den
begränsade garantin, i tillämplig EULA, oavsett om något i dessa Villkor säger annorlunda. 

FRISKRIVNINGSKLAUSUL - UTÖVER OVANSTÅENDE GARANTIER,
GARANTIER SOM BESKRIVS PÅ TILLÄMPLIGT GARANTIKORT, I BILAGA
ELLER ANVÄNDARLICENSAVTAL, LEVERERAS DENNA HANDBOK,
PRODUKTEN OCH RELATERAD PROGRAMVARA I ”BEFINTLIGT SKICK”.
DET FÖRELIGGER INGA ANDRA GARANTIER OCHMED TILLÄMPLIGT
LAGSTÖD EXKLUDERAR TPA ALLA UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR OCH
GARANTIER GÄLLANDE HANDBOKEN OCH PRODUKTEN (INKLUSIVE
NÅGON UNDERFÖRSTÅDD GARANTI ELLER SÄLJBARHET OCH
ÄNDAMÅLSENLIGHET FÖR NÅGON SPECIFIK ANVÄNDNING ELLER
SYFTE). TPA ANSVARAR INTE FÖR DRIFTEN AV GNSS-SATELLITER
OCH/ELLER TILLGÄNGLIGHET, FÖRBINDELSE, NOGGRANNHET ELLER
KVALITET FÖR GNSS-SATELLITSIGNALER.
ANSVARSBEGRÄNSNING OCH SKADESLÖSHET - TPA och dess återförsäljare,
agenter och representanter kan inte hållas ansvariga för häri förekommande tekniska eller
redaktionella fel eller utelämnanden, eller för särskilda, indirekta, ekonomiska, tillfälliga eller
efterföljande skador som ett resultat av sammanställningen, utförandet eller användningen av
detta material, produkten eller dess medföljande programvara (inklusive där TPA har
informerats om möjligheten till uppkomst av sådana skador). Friskrivningen för sådana skador
inkluderar, men begränsas inte till, tidsförluster, förlust av eller förstörda data, förlorade intäkter,
besparingar eller vinster, eller förlust av eller skada på produkten. Det åligger dig att försvara,
ersätta och hålla TPA skadeslöst från och mot alla anspråk, åtgärder, talan, skador, förluster,
ansvar och kostnader (inklusive advokatkostnader) som härrör från, eller relaterar till (a) din
driftsanvändning eller underhåll av produkten och/eller programvaran på annat sätt än vad som
beskrivs i denna handbok eller i tillämpligt användarlicensavtal; och (b) din vårdslöshet eller
försummelse eller underlåtenhet gällande produkten.  
I alla händelser begränsas TPA:s ansvar gentemot dig eller någon annan person, gällande alla
anspråk, förluster eller skador (i kontrakt, skadestånd eller på någon annan grund), (enligt
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TPA:s eget val) till antingen (a) utbyte eller reparation av produkten, eller (b) betalning av
kostnaden för utbyte eller reparation av produkten.
Annan
Dessa Villkor kan närsomhelst ändras, modifieras, efterträdas eller annulleras av TPA. Dessa
Villkor ska regleras och tolkas i enlighet med:
n lagarna i södra Australien om produkten sålts och levererats till dig i Australien (i vilket fall
domstolarna i södra Australien eller den federala domstolen i Australien (Adelaide Registry)
har exklusiv jurisdiktion gällande alla anspråk eller tvister) eller

n lagarna i delstaten Kalifornien om produkten sålts och levererats till dig utanför Australien

n föreskrifterna i Förenta Nationernas konvention angående avtal vid internationell
godsbefordran på väg ska inte gälla dessa Villkor.

All häri ingående information, bilder och tillämpningar baseras på den senaste information som var
tillgänglig vid tryckningstillfället. TPA äger rätt att när som helst ändra produkten utan föregående
meddelande.
Om någon del av dessa Villkor inte kan genomföras ska bestämmelsen läsas ned till den punkt
som krävs för att undvika detta resultat och om bestämmelsen inte kan läsas ned så långt som krävs
för detta ska den avskiljas utan att påverka giltigheten och verkställbarheten av återstoden av dessa
Villkor.
Serviceinformation
Kontakta din lokala, av TPA auktoriserade återförsäljare, för serviceassistans.

Information som reglerar kommunikation
Meddelande gällande överensstämmelse med FCC (USA)
Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med
gränsvärdena för en digital enhet av Klass A, enligt Avsnitt 15 i FCC-
föreskrifterna. Användning av denna utrustning inom bostadsområden kan
orsaka skadliga störningar, varvid användaren ansvarar för att åtgärda dessa
störningar på egen bekostnad.
Meddelande gällande överensstämmelse med FCC
(Kanada)
Denna digitala apparat av Klass A uppfyller alla föreskrifter i Canadian
Interference-Causing Equipment Regulation.
Meddelanden gällande CE EMC (EU)
Varning! Detta är en produkt av klass A. I bostadsområden kan denna
produkt orsaka radiostörningar i vilket fall användaren kan avkrävas
lämpliga åtgärder.
Meddelande gällande C-Tick EMC (Australien och Nya
Zeeland)
Denna produkt uppfyller tillämpliga krav i Australiens och Nya Zeelands
EMC-ramverk.
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Typgodkännande och säkerhetsföreskrifter
Typgodkännande kan i vissa länder krävas för licensierad användning av sändare
på vissa bandfrekvenser. Kontrollera med lokala myndigheter och återförsäljaren.
Obehörig modifiering av utrustningen kan göra att godkännandet, garantin och
licensen för användning av utrustningen, upphör att gälla. 
Mottagaren innehåller ett inbyggt radiomodem. Detta kan eventuellt sända signaler.
Bestämmelserna varierar mellan olika länder, varför du bör kontrollera
informationen hos återförsäljaren och lokala myndigheter om licensierade och
olicensierade frekvenser. Vissa kan kräva abonnemang.

Radio- och TV-störningar
Denna datorutrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi.
Om den inte installeras och används korrekt, helt i enlighet med instruktionerna
från TOPCON Precision Agriculture, kan den orsaka störningar i
radiokommunikationen.
Du kan kontrollera om störningarna orsakas av denna utrustning genom att stänga
av utrustningen från Topcon och se om störningarna upphör. Om utrustningen
orsakar störningar på radio eller annan elektroniskt enhet, försök med följande:

l Vrid radioantennen tills störningarna upphör
l Flytta utrustningen till vardera sidan av radion eller annan elektroniskt enhet
l Flytta utrustningen längre bort från radion eller annan elektroniskt enhet
l Anslut utrustningen till en annan krets än den som radion är ansluten till.

För att minska risken för störningar ska utrustningen användas på den lägsta
möjliga effekt som krävs för fullgod kommunikation.
Vid behov av hjälp, kontakta närmaste återförsäljare för Topcon Precision
Agriculture.
Obs! Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte godkänts av
TOPCON Precision Agriculture, kan upphäva EMC-överensstämmelsen och
ogiltigförklara rätten att använda produkten.
Denna produkt testades för EMC-överensstämmelsen med hjälp av kringutrustning
från Topcon Precision Agriculture, skärmade kablar och anslutningar. Det är
viktigt att använda Topcon Precision Agriculture-enheter mellan
systemkomponenter för att minska risken för störningar med andra enheter

Allmänt om säkerhet
FARA! Det är mycket viktigt att följande information och
produktspecifik säkerhetsinformation läses och förstås.

De flesta incidenter som inträffar vid drift, underhåll och reparation orsakas av att
de grundläggande säkerhetsföreskrifterna eller -åtgärderna inte har följts. Var alltid
uppmärksam på potentiella faror och farliga situationer.
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Följ alltid de instruktioner som följer med meddelanden av typen ”Varning” eller
”Iaktta försiktighet”. Informationen som ges avser att minimera risken för
personskada och/eller skada på egendom.
Var särskilt noga med att följa instruktioner med beteckningen
”Säkerhetsmeddelanden”.

Säkerhetsmeddelanden och Varningar
Säkerhetssymbolen visas tillsammans med något av följande ord: FARA!,
VARNING! eller IAKTTA FÖRSIKTIGHET!.
I meddelanden med dessa beteckningar finns rekommendationer för säkerhetsåtgärder
och -föreskrifter. LÄR DIG dessa och tillämpa dem.

FARA! Anger en omedelbart farlig situation som, om den inte undviks,
kan leda till DÖDSFALL ELLER MYCKET ALLVARLIGA
PERSONSKADOR.
VARNING! Anger en potentiellt farlig situation som, om den inte
undviks, kan leda till DÖDSFALL ELLER ALLVARLIGA
PERSONSKADOR.
IAKTTA FÖRSIKTIGHET! Anger en potentiellt farlig situation som, om
den inte undviks, kan resultera i LÄTTARE PERSONSKADOR.

Säkerhetsdekaler
VARNING! TA INTE bort eller skym säkerhetsdekaler. Ersätt alla
säkerhetsdekaler som inte går att läsa eller som saknas. Om dekalerna
saknas eller är skadade finns det ersättningsdekaler hos återförsäljaren.

Om du har köpt en begagnad maskin måste du se till att alla säkerhetsdekaler finns på
rätt plats och går att läsa. Ersätt alla säkerhetsdekaler som inte går att läsa eller som
saknas. Din återförsäljare har ersättningsdekaler.

Förarens säkerhet
VARNING! DU ansvarar för att läsa och förstå säkerhetsavsnittet i den
här boken innan du manövrerar detta fordon. Kom ihåg att DU är
nyckeln till en säker användning.

Bra säkerhetsrutiner skyddar inte bara dig själv utan alla personer i din närhet.
Studera den här boken som en del av ditt säkerhetsprogram. Denna
säkerhetsinformation gäller endast utrustning från Topcon och ersätter inte andra,
vanligen förekommande säkerhetsåtgärder.

VARNING! Se till att strömmen kopplas bort från Topcon-utrustningen
före underhåll och reparation av fordonet eller redskapen.
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VARNING! Kontrollera att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas innan
farliga ämnen hanteras. Läs alltid databladet för materialsäkerhet
innan arbetet påbörjas.
VARNING! På vissa av illustrationerna eller fotografierna i den här
handboken kan paneler eller skydd ha tagits bort för tydlighetens
skull. Manövrera aldrig fordonet om paneler eller skydd har tagits
bort. Om du måste ta bort paneler eller skydd vid reparationsarbeten
MÅSTE de sättas tillbaka före drift.
VARNING! Kontrollera alltid att alla tillkopplade, upphängda
fordonstillbehör vilar på marken innan du påbörjar reparationer eller
underhållsarbete på ett fordon.
VARNING! Fordons- och redskapsdelar kan upphettas vid drift och
kan vara under tryck. Se fordonets handböcker.

VARNING! Bär för arbetsuppgiften och omständigheterna lämpliga
skyddskläder.

VARNING! Manövrera inte utrustningen i närheten av explosiv
utrustning eller explosivt material.

VARNING! Topcon arbetar för god miljöprestanda och minimerar
användningen av produkter som innehåller ämnen som kan vara
skadliga. Du rekommenderas emellertid att inte hantera skadad
elektronisk utrustning. Denna Topcon-produkt kan innehålla ett
inkapslat litiumbatteri. Kassera alltid elektronisk utrustning på ett
genomtänkt och ansvarsfullt sätt.

Exponering för radiofrekvensenergi
Exponering för energin från radiofrekvenser är en viktig säkerhetsfråga. Se till att
hålla ett avstånd av minst 20 cm (7,8 tum) mellan personer och antenner som
sänder. Sändande antenner ska vara åtskilda med minst 20 cm.

VARNING! Produkter som använder mobilmodem eller en RTK-
basstation kan utsända radiofrekvensenergi. Kontakta återförsäljaren
för närmare information.

Denna enhet är konstruerad för användning med TPA-godkända antenner.
Diskutera med din återförsäljare.

Förberedelser inför drift
l Läs och förstå denna handbok och lär dig alla reglage innan du använder
utrustningen.

l Förvara handboken tillsammans med utrustningen.
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l Om utrustningen flyttas till ett annat fordon, ska även handboken följa med.
l Läs handboken för fordonet med vilket utrustningen ska användas och
kontrollera att fordonet har den korrekta utrustning som krävs enligt lokala
föreskrifter.

l Se till att du har kunskap om fordonets hastighets-, broms-, styr-, stabilitets- och
lastegenskaper innan du startar.

l Kontrollera alla reglage i ett område som är fritt från personer och hinder, innan
du påbörjar arbetet.

l Uppmärksamma dig själv på möjliga risker.
VARNING! Topcon-utrustning får inte användas av en förare som är
påverkad av alkohol eller droger. Sök medicinsk hjälp om du använder
receptbelagda eller andra läkemedel.

Friskrivning
Topcon åtar sig inget ansvar för skador på egendom, personskador eller dödsfall till
följd av olämplig eller oaktsam användning av någon av företagets produkter.
Vidare ikläder sig inte heller Topcon något ansvar för användning av Topcon-
utrustning eller GNSS-signal i annat syfte än det systemet är avsett för.
Topcon garanterar inte att GNSS-signalen är exakt, fullgod, kontinuerlig eller
tillgänglig.
Föraren måste säkerställa att utrustningen är korrekt avstängd när den inte används.
Innan ett fordon som är utrustat med Topcon-produkter tas i drift, ska följande
produktspecifika säkerhetsföreskrifter läsas och förstås.

Viktig säkerhetsinformation
Förarens uppmärksamhet och ansvar
Konsolen hjälper föraren styra fordonet men föraren har fullt ansvar och måste var
uppmärksam och alltid ha full kontroll över fordonet. Föraren är ytterst ansvarig för
att denna utrustning handhas på ett säkert sätt.
Det är mycket viktigt att säkerhetskraven är uppfyllda då konsolen eller någon av
dess komponenter används. Alla förare och annan berörd personal måste
uppmärksammas på säkerhetskraven.

Elsäkerhet
VARNING! Felaktigt ansluten strömförsörjning kan orsaka allvarliga
skador på personer och utrustning.

Vid arbeten med elektriska komponenter måste du göra följande:
l Säkerställ att batteriets minuspol är bortkopplad innan någon svetsning utförs på
fordonet.
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l Kontrollera att alla strömkablar till systemkomponenter är anslutna med
korrekt, angiven polaritet. Se fordonets handbok för säkerhetsinformation.

l Kontrollera att utrustningen är jordad i enlighet med
installationsanvisningarna.

Drift och risk för hinder
Följande lista är inte uttömmande eller begränsad. För att använda konsolen för
styrhjälp längs ett definierat körspår måste föraren vara säker på att det används:

l På avstånd från personer och hinder
l På avstånd från högspänningsledningar eller andra hinder ovanför maskinen
(kontrollera eventuella frigångsproblem innan du aktiverar konsolen)

l På privat egendom utan allmänt tillträde
l På fria fält
l Utanför allmänna vägar och på-/avfarter.

Observera att:
l Föraren alltid måste vara uppmärksam på fordonets position och fältets
förutsättningar.

l Föraren måste reagera om GNSS-satellitsignalen eller
differentialkorrigeringssignalen tillfälligt förloras.

l Konsolen kan inte upptäcka hinder (människor, boskap eller andra hinder).
l Använd konsolen endast inom områden som är fria från hinder och håll
ordentligt avstånd.

l Styrningen måste kopplas bort och hanteras manuellt om ett hinder visar sig i
färdriktningen, eller om fordonet flyttar sig från körspåret.

Av/på ochmanuell reglering
VARNING! Säkerställ att styromkopplaren är i läge Av för att
förhindra oavsiktlig aktivering av styrhjälpen. Säkerställ vid
reparation eller underhåll av fordonet/redskapet att fordonet INTE
KAN flyttas. Koppla bort styrningen, lägg i bromsarna och ta ur
nycklarna.

Föraren måste säkerställa att styromkopplaren är i läge Av (alla LED-indikatorer
är av) när styrhjälpen inte används.
Föraren måste avaktivera styrhjälpen och styra manuellt om ett hinder finns i, eller
närmar sig, färdriktningen, eller om fordonet styrs bort från det önskade körspåret.
Avaktivering av styrhjälpen:

l Vrid ratten några grader ELLER
l Välj knappen för avaktivering av autostyrning på konsolen OCH/ELLER
l om du använder en extern styromkopplare, koppla ur med omkopplaren om
ovanstående åtgärder inte kopplar ur styrhjälpen.
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Säkerhet vid fordonsstopp
Innan du lämnar fordonet, koppla ur styrhjälpen, koppla bort den externa
styromkopplaren om den används och ta bort nyckeln från tändlåset.

Använda en referensstation (basstation)
VARNING! Flytta inte en referensstation när den är i drift. Förflyttning
av en referensstation i drift kan störa den kontrollerade styrningen hos
ett system som använder referensstationen. Detta kan resultera i person-
eller egendomsskador.

Förare och annan berörd personal måste känna till dessa säkerhetsåtgärder.
l Placera inte referensstationen under eller i närheten av högspänningsledningar.
l Om du använder en bärbar referensstation, se till att stativet monteras stabilt.

Så här ser du till att produkten gör mest nytta
Säkerhetskopiera data regelbundet. Konsolen har en stor men begränsad
lagringskapacitet. Läs av den tillgängliga kapaciteten på minivyn Diagnostik. En
varningsskärm visas om lagringsutrymmet börjar bli fullt.
Var medveten om vilka filformat som är kompatibla. Tala med återförsäljaren om
kompatibla filformat.
Topcon Agricultural Products är gedigna och konstruerade för att fungera under
hårda förhållanden. Men om utrustning inte används under en längre tid ska den
förvaras vattenskyddat och ej nära direkta värmekällor.

Varningssymboler
I denna handbok används två varningssymboler:

Obs!: De betyder att det finns ytterligare information.
VARNING! Ett varningstecken visas på säkerhetsdekaler och i denna
handbok för att uppmärksamma dig på att denna information är mycket
viktigt för din säkerhet. LÄR DIG dessa och TILLÄMPA dem.
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Kapitel 1 – Inledning
Obs! Följande funktioner är endast tillgängliga för specifika kunder.
Kontakta återförsäljaren för mer information:

l Stöd för flera tankar och bommar
l Trädgårdssprayare (med fläktövervakning)
l Stöd för kemikalieinsprutning
l NH3-doserare
l Flytgödselspridare

Sprayaren och den automatiska sektionskontrollen ger förbättrad
kontroll över den produktmängd som sprids på ett fält. När det är
inställt, justerar det flödet efter fordonshastigheten, det område som
täcks och den förinställda appliceringshastigheten. Det ger större
noggrannhet i produkthanteringen över angivna områden.

Se även de förarhandböcker för vägledning och autostyrning som
medföljer konsolen.

Med hjälp av automatisk sektionskontroll minimeras svinnet genom
att sektioner av spridaren slås på och av och hastigheten varieras då
utrustningen körs över de angivna områdena. Systemet slås på då det
känner av ett område som inte har täckts och slås av då det känner av
områden som redan har täckts. Styrenheten kan konfigureras för att
styra upp till 40 sektioner om två Apollo-ECU:er används.

Sprayarens tryck justeras med faktorer som fordonets hastighet, till
skillnad från en manuell tryckstyrd sprayare där trycket är konstant
under hastighetsändringarna.

Med variabel hastighetsstyrning förinställs de olika sprayhastighetera
för enskilda fält med en VRC-planeringskarta (Shapefile- eller
ISOXML-filformat). Den justerar automatiskt sprayhastigheten för
olika zoner när redskapet rör sig genom de kartlagda områdena.

När sprayarkontroll, automatisk sektionskontroll och variabel
hastighetsstyrning har ställts in kan de aktiveras och avaktiveras via
konsolen.
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Obs! Regional information som tid och produktmätningsenhet kan

ställas in genom att välja Användare /Region på
inställningsskärmen. För mer information, se handboken för
Vägledning och Autostyrning.
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1.1. Växla mellan inställningsskärmen och
driftskärmen
Konsolerna har två huvudskärmar: inställningsskärmen och
driftskärmen.

Använd de markerade knapparna för att växla mellan skärmarna.
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Kapitel 2 – Redskapsinställning
I det här kapitlet beskrivs hur du ställer in och konfigurerar konsolen
för att använda den med funktionerna för sprayarkontroll och
automatisk sektionskontroll.

2.1. Ställa in ett nytt redskap
Skapar en ny redskapsprofil för det anslutna redskapet.

Obs! Befintliga redskapsfiler kan importeras från ett USB-minne. Se
handboken för Vägledning och Autostyrning.

Obs! Om en Hypro CanNode ECU är ansluten ska du se till att
HYPRO PROSTOP-E är aktiverat (System/Funktioner/Redskap)
innan du skapar redskapet. En registreringskod måste köpas innan
den här funktionen aktiveras.

Skapa ett nytt redskap:

1. Gå till inställningsskärmen och välj Redskap /Nytt .

l Anpassad: Skapa en ny redskapsprofil.
l Fabrik: Välj en redskapsmall från en fördefinierad lista.

2. Om det önskade redskapet inte är tillgängligt i Fabrik-mallarna,
välj Anpassad.

3. Använd pilarna för att välja redskapets Typ och bekräfta.
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fast

vridbart (bogserat bakom)

frontmonterat

dubbelvridbart (bogserat mellan)

Ett meddelade visas om att konsolen startas om när redskapet har
skapats.

Ett standardnamn för redskapet visas.

Obs! Vi rekommenderar att objekten namnges på ett genomtänkt
och strukturerat sätt så att de blir enkla att använda kommande
säsonger.

4. Ändra standardnamnet genom att välja REDSKAPSNAMN och
ange det nya namnet och bekräfta.
Guiden för ny redskapsinställning visas.

Redskapsstyrning
5. Välj Endast sektionsstyrning eller Sektionsstyrning och

hastighetsstyrning.
ECU-typ
6. Välj Apollo.
Redskapsfunktion
l Sprayare: Sprayare med standardbredd.
l Trädgårdssprayare: Sprayare som används för trädgårds-
/vinodling.1

1Trädgårdssprayare och NH3-doserare är bara tillgängliga för specifika kunder. Kontakta
återförsäljaren för mer information.
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l NH3-doserare: Doserare av gödningsmedel.
Obs! Alternativen som visas när redskapet skapas beror på den
valda redskapsfunktionen.

ECU:er ska anslutas till CAN1-anslutningen på konsolens
termineringskablage. Endast en terminering krävs, vilken ska vara
placerad på den ECU som är längst från konsolen.

Obs! Om mer än en CM-40 används ska endast den ECU som är
ansluten till tank 1 anslutas innan nästa väljs.

Obs! Redskap kan skapas utan fysiskt anslutna ECU:er, men

knappen Lägg till ECU måste tryckas in när du håller på att
skapa redskapet för att definiera hur många och vilken typ av ECU
som ska anslutas. Se Lägg till/byt ut ECU, sidan 10 för att lägga till
ECU:er när redskapet skapas.

7. Välj Nästa. Systemet försöker registrera de anslutna ECU:erna. Om
det inte lyckas ska du kontrollera att ECU:n är ansluten, eller
avsluta skapandet av redskap och lägga till ECU:n senare.

8. När ECU:n har registrerats, välj nästa.
En sammanfattning över registrerade ECU:er visas.



2.1. Ställa in ett nytt redskap

8

ECU-sammanfattning
Om du ansluter fler än en ECU av samma typ använder du den här
sidan för att ange vilken CM-40 ECU som är huvudenhet (CM-40 1).
ID är inbyggt i ECU:n och går att se om ECU:n tidigare har varit
ansluten till ett befintligt redskap genom att välja
Redskap/ECU/Hantera.
Ingen åtgärd krävs om bara en ECU av varje typ ansluts till redskapet.

Om du ansluter en Hypro CanNode ECU, se Konfigurera Hypro
CanNode, sidan 12.

Sprayningstankar
9. Ange antalet tankar (det totala antalet sprayningstankar och

kemikalieinsprutningstankar). Det krävs en ECU per två tankar.1

Upp till fem sprayningstankar och tre
kemikalieinsprutningstankar kan anslutas. En bom skapas för
varje specificerad sprayningstank.

Sköljningstankar
10. Ange antalet sköljningstankar.

1Flera tankar och kemikalieinsprutning är endast tillgängligt för specifika kunder. Kontakta
återförsäljaren för mer information.
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Tanksammanfattning
l Namn: Ange tankens namn. Namnet visas på skärmen på
tankpanelen om inte Använd produkt som namn är aktiverat på
tankinställningsskärmen.

l Typ: Välj Vätska eller Kemikalieinsprutning.
l Drivning: Välj den ECU-drivningskanal som är ansluten till tanken
(märkt Ch 1 och Ch 2 på ECU-anslutningarna).

Bomsammanfattning
Antalet bommar som visas beror på antalet sprayningstankar.

l Namn: Ange bommens namn. Bomnamnet visas på driftskärmens
statuspanel.

l Tilldelning: Välj en eller flera ECU:er som styr bommens
sektionsutgångar. Obs! Tilldela inte Hypro CanNode ECU:er till
bommar som redan har CM-40- eller EM-24-bommar tilldelade.

l Tilldelade ECU:er: Visar bommens tilldelade ECU:er.
Ytterligare kanaler för varvtalsstyrning
Tillåter upp till två externa enheter som har hydraulisk styrning (t.ex.
pumpar med fast hastighet) att köras med fast varvtal. När du har skapat
klart redskapet kan du göra inställningar via
Redskap/Sprayare/Varvtalsstyrning.
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2.2. Ställa in ECU
2.2.1. ECU-inställning

1. Välj Redskap /ECU /Inställning .

l Uppdatera ECU-inställningar: Används för att läsa in
uppgiftskontroll igen/omsynkronisera ECU. Det här alternativet
ska endast användas efter anvisning från en servicetekniker.

l Rensa ECU-fel: Används för att rensa eventuella ECU-fel som
visas.

l Knappen Visa bommar/Visa tankar: Används för att växla
mellan att visning av tankar och bommar.

Obs! När bommens Typ visas som Generisk bom vid bomvisning
avses en fullbreddsbom (sektionsstyrning är inte möjlig).

2.2.2. Lägg till/byt ut ECU

1. Välj Redskap /ECU /Hantera .
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l Lägg till nya ECU:er: Används för att lägga till en ny slav eller
EM-24-ECU efter att redskapet har skapats. Om du väljer det här
alternativet startar guiden för att lägga till nya ECU:er.

Identifiera ECU:er:

1. Välj knappen i kolumnen Tillstånd för CM-40-ECU:n och välj Byt
ut.
Konsolen startas om när guiden har slutförts.

2. Välj knappen i kolumnen Tillstånd för alla övriga ECU:er och välj
Byt ut. Konsolen startas inte om för EM-24-ECU:er.

2.2.3. Inaktivera/Byt ut/Annullera tilldelning/Ta bort
ECU:er

1. Välj Redskap /ECU /Hantera .
2. Välj knappen i kolumnen Tillstånd.
l Extra CPU aktiverad: Återskapar kommunikation till ECU:n (ska
endast användas efter anvisning från servicepersonal).

l Extra CPU inaktiverad: Inaktiverar kommunikation till ECU:n
(ska endast användas efter anvisning från servicepersonal).

l Avaktiverat: Användbart om ECU:n inte behövs för tillfället eller
om fel uppstått i den (för att undvika att larm utlöses).

l Byt ut: Tilldela en ECU till en nyskapad redskapsprofil.
l Annullera tilldelning: Annullera tilldelning av en ECU från en
redskapsprofil. Konsolen startas om ifall Apollo Master (CM-40 1)
inte är tilldelad. ECU kan nu "bytas ut".
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l Ta bort: Ta bort ECU:n helt från redskapsprofilen. Apollo Master
(CM-40 1) kan inte tas bort.

2.2.4. Uppgradera ECU:er

1. Välj Redskap /ECU /Uppgradera .

Den här skärmen används för att uppdatera den fasta programvaran på
ECU:erna. Den ska endast användas efter anvisning från en
servicetekniker. Se Uppdatera Apollo-ECU:ns fasta programvara,
sidan 109 för mer information.

2.2.5. Konfigurera Hypro CanNode
Apollo-sprayarsystemet kan användas för att samverka med Hypro
Pentair Prostop E CAN-styrda munstyckskroppar och ge individuell
styrning av munstycken. Hypro Prostop E-systemet består av flera
CanNode och munstyckskroppar. Apollo CM-40 ECU kommunicerar
med CanNode och CanNode kommunicerar med
munstyckskropparna. Varje CanNode kan kommunicera med upp till
32 munstyckskroppar.

Obs! Den här skärmen gäller bara konfigurationer med enkel bom.
Konfigurationer med flera bommar måste konfigureras av en
återförsäljare.

1. Välj Redskap /ECU /Hypro CanNode .
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Obs! Stängselbesprutningskolumnen visas bara om
stängselbesprutning är aktiverad. Se Ställa in stängselbesprutning, sidan
32.

2. Ange antalet munstycken för varje bomsegment (sektion).
Observera att varje Hypro ECU innehåller två ECU:er (segment).

3. Om ett av munstyckena i segmentet används för
stängselbesprutning ska du välja munstyckstyp i
stängselbesprutningskolumnen.
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2.3. Ställa in redskapsgeometrin
Så här ställer du in redskapsgeometrin:

1. Välj Redskap /Geometri .

2. Välj ett redskapsmått. Namnet på måttet visas i namnlisten.
Obs! Mät redskapsmåtten så exakt som möjligt eftersom
mätningarna påverkar modellering, mappning och GPS-baserad
produktplacering. Vi rekommenderar en tolerans på +/- 5 cm.

3. Lägg till eller justera mått där det behövs och bekräfta.
Följande mått används i systemet. Måtten som visas varierar,
beroende på typ av redskap:

l Stråkbredd (A): Är lika med redskapets arbetsbredd (vilket är
lika med bredden på området som bearbetas av redskapet under
en vända).

l Överlappning (B): Mäter bredden på överlappningen mellan två
intilliggande rader.

l Linjeförskjutning (C): Mäter redskapets centrumförskjutning
relativt dragpunkten. Ange ett positivt tal om redskapet är
förskjutet åt höger och ett negativt tal om det är förskjutet åt
vänster.
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l Redskapets hjulförskjutning (D): Mäter avståndet mellan hjulen
och redskapets arbetsområde. Om sprayaren har dubbla axlar ska
hjulpunkten ställas in mitt emellan axlarna.

l Redskapsförskjutning (E): Mäter avståndet mellan dragpunkten
och redskapets hjul.

l Spårförskjutning (F): Mäter avståndet mellan redskapets
dragpunkt och släpets hjul. Obs! Det här måttet visas endast för
dubbelvridbart redskap.

l Släpförskjutning (G): Mäter avståndet mellan släpets dragpunkt på
fordonet och släpets hjul. Obs! Det här måttet visas endast för
dubbelvridbart redskap.

l Arbetslängd (H): Längden från start till slut på bommens
arbetsområde. Tillsammans med stråkbredden definierar den
arbetsområdet som är den yta som bommen täcker med produkt.
Obs! Det här måste vara ett positivt tal.
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2.4. Ställa in operatörsindata
2.4.1. Inställning av huvudbrytare
Så här ställer du in huvudbrytaren:

1. Välj Redskap /Operatörsindata /Huvudbrytare

.

Följande alternativ är tillgängliga:

l Källa:
l Virtuell: Huvudbrytaren kontrolleras från konsolskärmen.
l Apollo CM-40: Används om Apollo-40 CM-ECU:n används
och är ansluten till Apollo-kablaget.

l Apollo CM-40 huvudbrytare: Anger om huvudbrytaringången
aktiveras med positiva eller noll volt. Se tillverkarens
dokumentation.
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2.4.2. Inställning av extern pumpstyrning
Ställer in externa brytare som styr spray- och fyllningspumpen. De här
brytarna används bara när tankpåfyllningsfönstret är öppet. Se Fylla på
tankar, sidan 77.

1. Välj Redskap /Operatörsindata /Pump .

l Åsidosättning av pump: Om det här alternativet aktiveras läggs en
pumpknapp till på driftsskärmen ovanför huvudbrytaren. Med den
här knappen kan sprayarpumpen stängas av om agitering inte
behövs (till exempel om tanken är tom). Om agitering är aktiverad
(se Sprayarmenyns inställningar, sidan 36) körs pumpen när
huvudbrytaren är avstängd. Med hjälp av pumpknappen kan
agitering styras oberoende av huvudbrytaren.
Obs! Om du aktiverar Pump på/av extern ingång försvinner
pumpknappen från skärmen.

l Pump till/från extern ingång: Sprayarpumpen kan slås på och av
via en extern brytare.

l Hastighetsökning/-minskning extern ingång: Sprayningspumpens
hastighet kan ökas/sänkas via externa brytare.

l Tankfyllning på/av extern ingång: Tankfyllningspumpen kan slås
på och av via en extern brytare.
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l Fyllningspump öka/minska extern
ingång: Tankfyllningspumpen hastighet kan ökas/sänkas via
externa brytare.
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2.4.3. Ställa in anpassade kontroller
Anpassade kontroller kan kopplas till upp till 12 lediga ECU-utgångar.
Det ger kontroll över hjälpfunktioner som arbetsbelysning,
hydraulfunktioner etc.

Utgångar (se nedan) och varvtalsstyrning (skapas via
Redskap/Sprayare/Varvtalsstyrning) visas i sprayarens minivy och
på en separat panel för anpassade kontroller på driftskärmen. Obs!
Varvtalsstyrning tillåter en extern enhet som har hydraulisk styrning
(t.ex. en pump med fast hastighet) att köras med fast varvtal.

Utgångar

1. Välj Redskap /Operatörsindata /Anpassade

kontroller /Utgångar .
l Utgångstyp: Om utgången kräver dubbelriktad kontroll väljer du
Tvåtråds.

l Funktionsnamn: Namn som anges av användaren och visas i
sprayarens minivy och panelen för anpassade kontroller.



2.4. Ställa in operatörsindata

20

l ECU-stift A: Anslutet ECU-stift för entrådsutgång.
l ECU-stift B: Anslutet ECU-stift för tvåtrådsutgång.

Tilldelningar
På skärmen Tilldelningar kan du tilldela utgångar och
varvtalsstyrning till en knapp på panelen för anpassade kontroller.

Namnet som anges som Funktionsnamn på skärmen Utgångar visas
som knappens namn.

1. Välj Redskap /Operatörsindata /Anpassade

kontroller /Tilldelningar .
2. Välj utgång eller varvtalsstyrning som ska tilldelas varje knapp.
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2.4.4. Inställning av knappsats
Knappsatsen är en extern enhet som kan användas i hytten och/eller på
sprayarens ram för att styra utvalda funktioner. Se Använda extern
knappsats, sidan 97 för mer information.

Ställa in knappsatsen:

1. Välj Redskap /Operatörsindata /Knappsats .
Flikarna till vänster växlar mellan inställningsskärmarna för
knappsats ”i hytt” och ”på ram”.

l Knappsats-ID: Om mer än en knappsats är installerad anger den
här inställningen vilken knappsats som är installerad i hytten och
vilken som är installerad på ramen (skärmtiteln visar vilken
knappsats som för tillfället ställs in).

Annotation [JM]
check options for this release
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l Identifiera knappsats: Den här inställningen används för att
identifiera vilken knappsats som är installerad i hytten och vilken
som är installerad på sprayarens ram. Lysdioderna på den
knappsats du valt blinkar.

Alla andra knappar erbjuder en mängd funktioner som kan väljas.
Knappsatserna i hytten och på ramen omfattar samma alternativ.

De sprayarspecifika alternativen är följande:

l Automatisk/manuell/VRC: Lägesväljare för hastighetsstyrning.
Låter dig växla mellan automatisk kontroll, manuellt läge och
variabel hastighetsstyrning (VRC). Observera att automatisk
sektionskontroll inte fungerar i manuellt läge.

l Öka dosering/Minska dosering: Öka/minska
appliceringshastigheten i autoläge eller flödeshastigheten i
manuellt läge. De här knapparna utför samma åtgärd som de blå
knapparna – och + på tankpanelen. Se Använda tankpanelen,
sidan 74.

l Tank 1: Slå på/av tanken.
l Sektionsbrytare 1, Sektionsbrytare 2 osv.: Slå på/av lämplig
sektionsbrytare. Om en virtuell sektion inte har konfigurerats slår
knappen på/av lämplig sektion.

l Linje 1 automatisk/manuell: Växla sprayningslinje 1 mellan
autoväxling och manuell växling (flera linjer).

l Huvudbrytare: Slår på/av huvudbrytaren.
l Pump på/av: Slår på/av sprayarpumpen. Se Åsidosättning av
pump nedan.

l Stängselbesprutning vänster/höger: Slår på/av
stängselbesprutning. Se Ställa in stängselbesprutning, sidan 32.

l Tankspolning: Aktiverar ett relä som använder färskvattentanken
för att skölja kemikalietanken när sprayningen är klar. Kontrollera
att Redskap/Sprayare/Dragning av
vatten/Tank/SKÖLJNINGSSTYRNING är aktiverad på
inställningsskärmen.
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Kapitel 3 – Bominställning

3.1. Ställa in sektionerna
Konsolen har stöd för upp till 40 sektioner vid användning av en
CM-40-ECU (16 sektioner) och en EM-24-ECU (24 sektioner). Den
maximala totala bredden på bommen är 100 meter.

Så här ställer du in sektionsstyrning:

1. Välj Redskap /Bom /Sektioner .

2. Välj SEKTIONER och ange antalet sektioner, och bekräfta
sedan.

3. Välj entråds eller tvåtråds för SEKTIONSVENTILTYP .
4. Ställ in sektionsbredden för alla sektioner genom att välja Bredd

bredvid Alla. Ange sektionsbredden för alla sektioner och
bekräfta.

5. Om du vill ange individuella bredder för sektionerna väljer du
bredden bredvid en sektion, anger bredden och bekräftar.

6. Upprepa för varje sektion.
7. Ställ in antalet munstycken per sektion genom att välja sektion

underMunstycken, ange antal och bekräfta.
Obs! Det är viktigt att ställa in rätt antal munstycken per sektion.
Under drift påverkar detta visningen av information om flöde per
munstycke och påverkar den tryckbaserade styrningen.
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3.2. Ställa in tidtagning
I de här inställningarna anges sektionernas responstid när de slås på
och av. Det är viktigt att beräkna responstiderna exakt för att undvika
överlappning eller mellanrum i produktspridningen.

Så här beräknar du responstiderna:

1. Säkerställ att redskapet är redo att börja produktspridningen och
att kalibreringen av flödesmätaren för produkten har utförts (se
Flödesmätarkalibrering, sidan 91).

2. Använd ett tidtagarur för att mäta fördröjningen mellan aktivering
av en sektion och spridning av produkten. Det kallas för PÅTID.

3. När sektionen stängs av, ta tid på fördröjningen mellan
avstängningen och att produkten slutar flöda. Det kallas för
AVTID.

Ställa in responstiderna:

1. Välj Redskap /Bom /Tidtagning .
2. Välj PÅTID för att ställa hur många sekunders fördröjning det

ska vara mellan att en sektion slås på och att produkten sprids och
bekräfta sedan.

3. Upprepa för AVTID och bekräfta. Denna inställning avgör hur
många sekunders fördröjning det är mellan det att en sektion
avaktiverar och att produktflödet stoppas.
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3.3. Ställa in sektionsväxling
Sektionsbrytaren kan antingen vara virtuell (på konsolskärmen) eller
extern (en fysisk brytare som är ansluten till Apollo-ECU:n).

1. Välj Redskap /Bom /Sektionsbrytare .

l Typ:
l Ingen: Välj om sektionsväxling inte krävs.
l Virtuell: En ytterligare virtuell kopplingsdosa visas på
driftsskärmen och en minivyikon är tillgänglig på

navigeringslisten till vänster . Om du väljer ikonen visas
sektionstillståndsdisplayen. Välj sektioner på displayen för att slå
på dem och stänga av dem.

l Extern ECU-avkänning: Använder en extern kopplingsdosa som
är ansluten till Apollo-ECU:ns kablage.

l Omkopplare: Används för att ställa in hur många sektionsbrytare
som är tillgängliga. Det kan vara ett annat antal än det totala
sektionsantalet som angivits i Redskap/Bom/Sektioner, men det
kan inte vara högre än antalet sektioner.
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l Sekventiell sektionsbrytare, typ: En självgående sprayarjoystick
möjliggör manuell sektionsväxling.

Tabellen till höger används för att avgöra vilken brytare som styr
vilken sektion. Tilldela den önskade brytaren till varje sektion.
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3.4. Munstycksinställning
Obs! Minst ett munstycke måste vara rätt konfigurerat för att systemet
ska fungera.

Obs! Se till att droppstorlek anges innan du använder systemet. Välj
Visa droppar och följ anvisningarna nedan.

1. Välj Redskap /Bom /Munstycken .

Obs! Tryckenheten som visas kan vara psi, kPA eller bar. Välj
Användare/Region/Enheter/TRYCKENHETER för att ändra visad
enhet.

2. Välj Nytt munstycke i listan Munstyckets namn.
En lista över ISO-munstycken visas. Alternativt kan anpassade
munstycken ställas in.

3. Välj från listan med ISO-munstycken eller välj Anpassat
munstycke.

4. Ange ett nytt munstycke underMunstyckets namn.
5. Gör följande:

l Munstyckstyp: Standard eller Stängselbesprutning (se Ställa in
stängselbesprutning, sidan 32).
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l Verklig dosering: Det faktiska flödet vid referenstrycket. Det
här värdet kan ändras vid behov, för att kompensera för allmänt
slitage. Om du är osäker, testa den verkliga hastigheten genom
att samla in flödet under en minut och mäta den insamlade
mängden.

l Referenstryck: Det tryck vid vilket den angivna verkliga
doseringen för munstycket ska uppnås. Kontrollera
informationen från munstyckstillverkaren.

l Minimitryck: Det lägsta tryck vid vilket det här munstycket
kan fungera effektivt. Systemet tillåter inte att trycket
understiger det här värdet – ett larm utlöses då. Siffran används
som minsta värde i tryckintervallet för droppinställningar (se
nedan).

Obs! Använd Innehållshanteraren om du vill redigera namnet eller ta
bort ett munstycke (se vägledningshandboken som medföljde
konsolen).

3.4.1. Droppstorlek i relation till tryck
Lägre spraytryck ger större droppstorlek, medan högre spraytryck ger
mindre droppstorlek.

De flesta agrokemiska tillämpningar rekommenderar fin spray,
medelspray eller grov spray:

l Fin spray ger bättre upptagning vid riktad sprayning på målet,
t.ex. bladverkande ogräskontroll och kontaktverkande fungicider
och insekticider.

l Medelspray är den vanligaste spraytypen. Används som standard
vid de flesta tillämpningar när spraykvaliteten inte anges på
etiketten. Systemverkande fungicider, insekticider och herbicider.

l Grova sprayer används med systemiska, efterverkande och
jordtillsatta herbicider.

Munstycken ska förses med information som visar den droppstorlek
som uppnås vid ett visst tryck.
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Munstycket XR80015 (det gröna) som visas på följande bild kan t.ex.
producera medelspray vid maximalt tryck på 25 PSI. Högre tryck
minskar droppstorleken till fin spray.

Droppstorlek
Obs! Tryckenheten som visas kan vara psi, kPA eller bar. Välj
Användare/Region/Enheter/TRYCKENHETER för att ändra visad
enhet.

1. Välj Visa droppar för att visa tabellen med inställningar för
droppstorlek.

2. För varje nödvändig Droppstorlek för valt munstycke ska du ange
det maximala tryck vid vilket angiven droppstorlek uppnås av det
här munstycket. Se informationen från munstyckstillverkaren. Det
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lägsta trycket som kan användas ställs in av minimitrycket som
anges för munstyckets profil och visas när du väljer Dölj
droppar .
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3.5. Ställa in sprayningslinjer
Inställning av sprayningslinjer innebär att upp till fyra linjer med
munstycken manuellt eller automatiskt kan växla mellan linjer med
munstycken utifrån tryckval. Mer än en linje kan aktiveras samtidigt för
att öka appliceringsdoseringen.

Obs! Endast en sprayningslinje stöds om en Hypro CanNode ECU styr
bommen.

1. Välj Redskap /Bom /Sprayarlinje .

l Autoläge: I autoläge kan linjer ställas in på Alltid av eller Alltid
på, eller på Auto så att val av munstycken kan ändras dynamiskt av
programvaran utifrån sprayarens hastighet.

l Manuellt läge: I manuellt läge kan linjerna ställas in på Alltid av
eller Alltid på.

l Munstycke: Munstyckena som är anslutna till varje linje måste
väljas från rullgardinsmenyerna i kolumnen Munstycke.
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3.6. Ställa in stängselbesprutning
Stängselbesprutning är avsett att spraya utåt från bomändarna. Den
har en 1–2 meters täckning, jämfört med ungefär en halv meter för
normala munstycken.

1. Välj Redskap /Bom /Stängselbesprutning .
l Stängselbesprutning: Placeringen av stängselbesprutning på
bommen (vänster, höger eller båda ändar).

l Stängselbesprutningsläge: Driven innebär att munstyckena styrs
automatiskt av ett relä, Endast avkänning innebär att de slås på
och av manuellt av en brytare i hytten men att tillståndet
övervakas av konsolen så att doseringsstyrningen förblir korrekt.

l Externa indata: Välj Aktiverad om Endast avkänning har
valts. Det indikerar att stängselbesprutning slås på och av med
externa brytare.

l Munstycke per ände: Varje bomände kan ha högst två
stängselbesprutningar.

l Munstycke: Välj typ av munstycke för stängselbesprutning.
Munstycken (med Munstyckstyp inställd på
Stängselbesprutning) måste skapas via
Redskap/Bom/Munstycken.
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3.7. Ställa in borrlyft
Obs! Det här alternativet är bara tillämpligt för NH3-doserare med
borrstyrning.

1. Välj Redskap /Bom /Borrlyft .

l Borrlyft: Aktivera om redskapet har en ECU som styr
lyft/sänkning.

l Lyfttid: Ange lyfttiden i sekunder.
l Sänkningstid: Ange sänkningstiden i sekunder.
l Reläläge: Solenoider för lyft/sänk kan kräva mer ström än vad en
enda utgång klarar av. Om du väljer Sammankopplat par
fördubblas den tillgängliga strömmen. Handboken som medföljde
sprayningsredskapet bör indikera om det behövs.

l Reverserad relädrivning: Aktivera för att reversera kontrollen för
lyft/sänk.
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Kapitel 4 – Inställning av
sprayarkontroll
Det här kapitlet beskriver hur du ställer in sprayarkontrollen.

Obs! Sprayarmenyalternativen som visas beror på vilken typ av
sprayare som definierats vid inställning av redskapet.

I följande tabell visas alla möjliga inställningar för sprayarmenyn i
alfabetisk ordning. Alla inställningar krävs inte eller visas inte för
varje sprayartyp.

För alla alternativ som visas när Redskap/Sprayare väljs måste de
nödvändiga inställningarna anges med hjälp av beskrivningarna i
följande tabell.

Obs! Läs alltid i sprayartillverkarens handbok för att ställa in
effektiva och säkra inställningar för det specifika redskapet.
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4.1. Sprayarmenyns inställningar
Obs! Sökvägen/-vägarna till inställningarna visas överst i varje
inställningsbeskrivning. Alla sökvägar föregås med
Redskap/Sprayare (eller Trädgårdssprayare eller NH3-doserare).1

Sprayarkontrollen har funktioner och inställningar som är dolda när
de är inaktiverade eller som visas endast när en relaterad inställning är
aktiverad. Text inom parentes beskriver förutsättningarna för att visa
varje inställning om de är dolda som standard.

Inställning Beskrivning

Agitering PWM Vätska/pumpkontroll
(Endast tillgängligt om Agiteringsläge
ställts in på förinställd PWM.)
Ställer in pumpens hastighet på det fasta
värdet.

1Trädgårdssprayare, NH3-doserare och kemikalieinsprutningstankar är bara tillgängliga för
specifika kunder. Kontakta återförsäljaren för mer information.
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Inställning Beskrivning

Agiteringsläge Vätska/pumpkontroll
(Endast tillgängligt om Proportionell valts
som kontrollventil.)
Håller igång den proportionella ventilen när
huvudbrytaren stängs av. I läget tillåts en
lätt omrörning för att hålla blandningen i
rörelse.
Förinställt PWM: Pumpens hastighet är
inställd på ett fast värde.
Förinställt tryck: Pumpens tryck är inställt
på ett fast värde. Trycket avläses via
huvudtrycksensorn.
Proportionell PWM: Pumpens hastighet
minskar när tankens nivå minskar för att
förhindra skumbildning.
Proportionellt tryck: Pumpens tryck
minskar när tankens nivå minskar för att
förhindra skumbildning.

Agiteringstryck Vätska/pumpkontroll
(Endast tillgängligt om Agiteringsläge
ställts in på förinställt tryck.)
Ställer in pumpens tryck på det fasta värdet.
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Inställning Beskrivning

Antal fläktar Fläktar (endast trädgårdssprayare)
Antalet monterade fläktar på sprayaren som
ska övervakas eller styras. Om fler än en
fläkt har valts visas fläkthastigheten på
sprayarens minivyer (se Minivyfönster,
sidan 71) och fläktövervakningspanelerna.
Om du bara väljer en fläkt visas
fläkthastigheten på sprayarens
instrumentpanel (se Använd
sprayningsinstrumentpanelen, sidan 66).

Använd produkt som
namn

Vätska/tank, NH3/tank, insprutning/tank
På driftskärmens tankpanel visas produkten
som tanknamn om detta är aktiverat. Om
ingen produkt har tilldelats till tanken är
namnet "Tomt". Om det är inaktiverat
används tanknamnet som angivits för den
enskilda tanken.

Automatiskt
tvättprogram

Automatiskt tvättprogram
Det går att konfigurera ett tvättprogram i
flera steg som använder
vattendragningsventilerna i olika
konfigurationer under en angiven tid.
Se Ställa in tvättprogram, sidan 60 för
instruktioner.

Backdumpventil Vätska/Flöde, NH3/Flöde
Dumpventilen släpper tillbaka vätska till
tanken. I vissa fall kan ventilen vara
kopplad så att den fungerar omvänt. För att
vända dumpventilens funktion, välj
Backdumpventil.
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Inställning Beskrivning

Backventil Vätska/kontrollventil, NH3/kontrollventil,
varvtalsstyrning/kontrollventil
(Endast tillgängligt om Regulator valts som
kontrollventil.)
I vissa sprayare kan ventilen vara kopplad
så att den fungerar omvänt. Med den här
inställningen kan ventilen fungera omvänt.

Balanserade ventiler Vätska/Flöde, NH3/Flöde
Sprayarens programvara kan kontrollera
system som använder balanserade ventiler.
Dessa ventiler kan, när de är stängda, leda
förbi flödet från rampsektion tillbaka till
tanken. Detta shuntflöde är justerbart. Detta
gör att systemet kan bibehålla sprutans
tryck när sektioner stängs av eller sätts på. I
ett normalt system, när en sektion är
avstängd, arbetar sprutan med mindre bredd
och regulatorn minskar trycket för att
bibehålla flödet för den återstående
sprutbredden. Detta kan påverka
munstyckets prestanda och därmed sprutans
effektivitet. Med ett balanserat system
bibehålls trycket och därmed kommer
spraymönstret alltid att vara optimalt.

Bom, sköljningsventil Dragning av vatten/Tankanslutningar
Används om sprayaren har en ventil som
kan dra vattnet mellan tanksystemet och
bomsystemet vid spolning.
Välj entråds (halvbrygga) eller tvåtråds
(helbrygga) för utgången.
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Inställning Beskrivning

Densitet Vätska/tryckkontroll
Vätskans densitet (vatten = 1).

Extra sköljningsutgång Dragning av vatten/Tankanslutningar
En extra utgång som kan användas med
funktionen för renvattenspolning. Den kan
användas för att dra vatten till en annan del
av sprayaren under tvättprogrammet.
Utgången måste styras via
Tvättprogrammet.

Feedbackfläkt Fläktar (endast trädgårdssprayare)
Om Styrande har valts för Fläktar väljs
fläkten som ska användas som
referenshastighet.

Fläktar Fläktar (endast trädgårdssprayare)
Övervakning: Välj för att övervaka
fläkthastighet.
Styrande: Välj om sprayaren har ett
hydrauliskt styrningssystem som möjliggör
variabel hastighetsstyrning av fläktarna.
Apollo-systemet kan styra fläkthastigheten.
Obs! Om Styrande har valts kopplas
styrningen av fläktarna automatiskt till
kontrollinställningarna. Varvtalsstyrning
är aktiverad men kan inte redigeras.
Alternativet Spåra till funktion kan
redigeras (se Spåra till funktion, sidan 53).
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Inställning Beskrivning

Flödesbekräftelsesensor Insprutning/flöde
Om systemet har en sensor installerad för
att bekräfta att det finns utmatningsflöde
från kemikalieinsprutningstanken vid
behov, kan Apollo-systemet övervaka detta.
Det finns två alternativ för mätning:
Pulsad: Används om en flödesmätare
används för att detektera flödet.
Omkopplad: Används om det finns en
tryckomkopplare som detekterar flödet.

Flödesmätarprov Vätska/kontrollventil, NH3/kontrollventil,
varvtalsstyrning/kontrollventil
Anger hur ofta provtagning görs.
Standardprovtagning rekommenderas.
Minskat rekommenderas endast om flödet
kan vara mycket oregelbundet (till exempel
på sliten utrustning).

Följebärartank Insprutning/tank
Endast varning: Varnar att bärartanken har
slagits på.
Följebärartank: När du sätter på
bärartanken slås även
kemikalieinsprutningstanken på.

Fullt tank-PWM Vätska/pumpkontroll
(Endast tillgängligt om Agiteringsläge
ställts in på Proportionellt PWM.)
Ställer in pumphastigheten när tanken är
full (det krävs mer ansträngning för att
agitera en full tank).
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Inställning Beskrivning

Fyllnings
kalibreringsfaktor

Vätska/tankfyllning
Flödesmätarens kalibreringsfaktor.

Fyllnings
ventilskontroll

Dragning av vatten/sköljningsfyllning
Ventiltyp som används för att starta och
stoppa tankfyllningen.
1 och 2 tråds aktiv full: Ventilen bör vara
öppen när tanken är full.
1 och 2 tråds aktiv fyllning: Ventilen bör
vara öppen när tanken fylls.

Hastighetskälla Hastighetskälla
Ställer in informationen om hastighetskälla
som levereras till redskapet som används
för att avgöra den appliceringshastighet
som krävs.

Hjulfaktor Hastighetskälla
Hjulfaktorn anger hur långt redskapet rör
sig per puls från hjulhastighetsgivaren. Ett
hjul med fyra magneter, med en omkrets på
en meter, rör sig 0,25 meter per puls.
Om hjulsensor väljs som hastighetskälla
måste kalibreringsfaktorn för hjulhastighet
beräknas (eller anges här om den är känd).
Hjulfaktorn kan inte ställas in på noll. Utför
en kalibrering genom att ange ett värde på
ett och fortsätt sedan med kalibreringen. Se
Hjulsensorkalibrering, sidan 88.
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Inställning Beskrivning

Högsta aktiv tid Vätska/kontrollventil, NH3/kontrollventil,
varvtalsstyrning/kontrollventil
(Endast tillgängligt om Regulator valts som
kontrollventil.)
Den längsta tid som ström kan tillföras för
att flytta ventilen.

Huvudbrytare, ljud Ljud
Aktiverar ett unikt ljud när huvudbrytaren
slås på och av.

Inställning av
förstärkning

Vätska/kontrollventil, NH3/kontrollventil,
varvtalsstyrning/kontrollventil
(Endast tillgängligt om Regulator valts som
kontrollventil.)
Detta anger hur snabbt kontrollen försöker
nå den önskade mängden. Om värdet ställs
för högt kan sprayaren nå över
målmängden under den tid det tar att hitta
korrekt nivå. Om den ställs för lågt tar
ventilen lång tid på sig att närma sig önskat
värde och styrningen svarar långsamt. Välj
den förstärkningsprocent som bäst passar
den utrustning som används.

Inställning av
tvättprogram

Dragning av vatten/Tvättprogram
Klicka för att ställa in tvättprogrammet.
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Inställning Beskrivning

Kalibreringsfaktor Vätska/flöde, NH3/flöde, insprutning/flöde
Antalet pulser från flödesmätaren per liter
vätska eller vikt. Kontrollera
kalibreringsfaktorn på etiketten på
sprayarens flödesmätare.
Observera att manuell specificering av
kalibreringsfaktorn på den här skärmen
endast ska utföras om flödesfaktorn redan
är känd eller har beräknats tidigare via
Flödesmätarkalibrering, sidan 91.

Om kalibreringsfaktorn inte är känd ska det
här fältet lämnas tomt och guiden för
kalibrering av automatiskt flöde följas, se
Flödesmätarkalibrering, sidan 91.

Kapacitet Vätska/tank, NH3/tank, insprutning/tank,
dragning av vatten/sköljningsfyllning
Ange tankens kapacitet.

Kemikalie
insprutningsbärartank

Insprutning/tank
Välj den tank som innehåller bärarvätskan
för kemikalieinsprutningstanken.

Kontrolläge NH3/kontrollventil
(Endast tillgängligt om Regulatorventil
valts som kontrollventil.)
Välj Standard, Micro-Trak, DICKEY-john
eller Raven.
När ett kontrolläge väljs ställs minsta aktiva
tid, högsta aktiva tid, förstärkning och
PWM in automatiskt. Inställningarna kan
justeras vid behov.
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Inställning Beskrivning

Kontrollrespons Vätska/kontrollventil, NH3/kontrollventil,
varvtalsstyrning/kontrollventil
(Endast tillgängligt om Proportionell valts
som kontrollventil.)
Detta anger hur snabbt kontrollen försöker
nå den önskade mängden. Om värdet ställs
för högt kan sprayaren nå över
målmängden under den tid det tar att hitta
korrekt nivå. Om den ställs för lågt tar
ventilen lång tid på sig att närma sig önskat
värde och styrningen svarar långsamt. Välj
den inställning som bäst passar den
utrustning som används.

Kontrollventil Vätska/kontrollventil, NH3/kontrollventil,
varvtalsstyrning/kontrollventil
Regulatorventilsystem sitter i linje med
pumpen och justerar produktflödet till
bommen genom att avleda överblivet flöde
tillbaka till tanken.
Proportionella ventilsystem styr normalt en
hydraulventil som justerar pumpens
hastighet för att styra flödet som levereras
direkt till bommen.
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Inställning Beskrivning

Lägg till vickande Vätska/kontrollventil, NH3/kontrollventil,
varvtalsstyrning/kontrollventil
(Endast tillgängligt om Proportionell valts
som kontrollventil.)
Med "Dither" vibrerar ventilen något för att
förhindra påbyggnad av materialet.
Ventilens kvalitet och märke anger om
inställningen krävs.
Varierar PWM +/- för inställningspunkten.

Lägsta PWM Vätska/kontrollventil, NH3/kontrollventil,
varvtalsstyrning/kontrollventil
(Endast tillgängligt om Proportionell valts
som kontrollventil.)
Anger den minsta mängd PWM eller effekt
som krävs för att tillåta mätningsenheten att
rotera eller mata ut produkt.
Den tid som pulsbreddsmoduleringen
(PWM) är aktiv. Högre värden ställer in
strömpulsen under längre tid under en
pulscykel. Lägsta PWM används för att
avgöra när en ventil eller motor svarar på
den tillhandahållna strömmen. Under det
här värdet svarar inte redskapet (motor,
ventilmanöverdon).

Lågt tank-PWM Vätska/pumpkontroll
(Endast tillgängligt om Agiteringsläge
ställts in på Proportionellt PWM.)
Ställer in agiteringsströmmen när tanken är
tom.



Kapitel 4 – Inställning av sprayarkontroll

47

Inställning Beskrivning

Manuell
pulsvaraktighet

Vätska/kontrollventil
Den här inställningen används för att ställa
in hur långt ventilen bör flyttas varje gång
du trycker på knappen +/- i manuellt läge.
Det finns standardvärden utifrån den valda
ventilhastigheten enligt följande:
l Snabbast: 600 ms
l Medel: 75 ms
l Långsamt: 50 ms

Standardvärdena kan ändras vid behov.

Mätare för
fyllningsflöde

Dragning av vatten/sköljningsfyllning
Väljer den mätare för tankens
fyllningsflöde som ska användas för att
övervaka tanknivån när sköljningstanken
fylls.

Max. PWM Vätska/kontrollventil, NH3/kontrollventil,
varvtalsstyrning/kontrollventil
(Endast tillgängligt om Proportionell valts
som kontrollventil.)
Anger den maximala mängden PWM-effekt
som kan lämnas till ventilen innan högsta
möjliga hastighet uppnås.
Den tid som pulsbreddsmoduleringen
(PWM) är aktiv. Högre värden ställer in
strömpulsen under längre tid under en
pulscykel. Över det här värdet svarar inte
redskapet (motor, ventilmanöverdon).

Max. spänning Vätska/tryck, NH3/tryck, insprutning/tryck
Ställ in maximal utspänning vid maxtryck.
Värdet avläses från tryckomvandlaren.
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Inställning Beskrivning

Maxtryck Vätska/tryck, NH3/tryck, insprutning/tryck
Det maximala tryck som sensorn kan läsa
av.

Min. aktiv tid Vätska/kontrollventil, NH3/kontrollventil,
varvtalsstyrning/kontrollventil
(Endast tillgängligt om Regulator valts som
kontrollventil.)
Den kortaste tid som ström måste tillföras
för att flytta ventilen.

Min. flöde Vätska/flöde, NH3/flöde, insprutning/flöde
Ställer in det minsta flöde som
flödesmätaren kan mäta. I automatläge styr
systemet inte under det här värdet. Det kan
orsaka överapplicering av produkt, men ser
till att stabil styrning alltid kan uppnås. Se
informationen från flödesmätartillverkaren.

Min. flöde, munstycke Vätska/flöde, NH3/flöde, insprutning/flöde
Ställer in det minsta flöde som skapar ett
tillräckligt spraymönster. I automatläge
tillåter systemet inte styrning under det
flödesvärde som beräknas utifrån det lägsta
mustycksflödet multiplicerat med antalet
aktiverade munstycken. Se informationen
från munstyckstillverkaren.

Min. spänning Vätska/tryck, NH3/tryck, insprutning/tryck
Ställ in lägsta utspänning vid nolltryck.
Värdet avläses från tryckomvandlaren.
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Inställning Beskrivning

Mjukstart Vätska/kontrollventil, NH3/kontrollventil
(Endast tillgängligt om Proportionell ventil
valts som kontrollventil.)
Tillåter en gradvis ökning i ventilsignalen
när ventilen aktiveras. Används för att
hindra mekaniska skador genom plötsliga
starter.

Mjukstopp Vätska/kontrollventil, NH3/kontrollventil
(Endast tillgängligt om Proportionell ventil
valts som kontrollventil.)
Tillåter en gradvis minskning i
ventilsignalen när ventilen inaktiveras.
Används för att hindra mekaniska skador
genom plötsliga stopp.

Namn Vätska/tank, NH3/tank, insprutning/tank
Ändra standardtanknamnet. Det här namnet
används om ANVÄND PRODUKT SOM
NAMN är inaktiverat.

Omkopplad
sensorutdata

Insprutning/flöde
(Bara tillgängligt om
Flödesbekräftelsesensor är inställd på
Omkopplad.)
Ange om brytaren ansluter till 12 V (hög)
eller 0 V (låg) när den är aktiv.

Önskad fläkthastighet Fläktar (endast trädgårdssprayare)
Om Styrande har valts för Fläktar reglerar
detta fläktens varvtal.
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Inställning Beskrivning

Önskat varvtal Varvtalsstyrning/kontrollinställningar
Nödvändigt varvtal för ansluten extern
enhet.

Pulser/varv Fläktar (endast trädgårdssprayare)
Ställer in antalet pulser som detekteras vid
varje varv hos fläkten.

Pulser/varv Vätska/pumpkontroll
(Endast tillgängligt om pumphastighet är
aktiverad.)
Vid inställningen 1 känner sensorn av en
målbult, en puls per varv.
Ställer in antalet pulser som detekteras vid
varje varv hos pumpen.

Pulser/varv Varvtalsstyrning/kontrollinställningar
Ställer in antalet pulser som detekteras vid
varje varv hos hjälpkontrollen för varvtal.

Pumphastighet Vätska/pumpkontroll
Vissa sprayare har en hydrauldriven pump
och har en hastighetsgivare monterad för att
övervaka pumpen drivna hastighet.
Genom att ställa in pumphastigheten kan
du övervaka pumphastigheten under drift.
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Inställning Beskrivning

Pumptyp Vätska/tankfyllning
Pumptypen som används för att fylla
sprayningstanken.
Sprayningspump: En sprayningspump
används för att fylla tanken.
Sekundär pump (på/av): En separat på/av-
pump används för att fylla tanken.
Sekundärpump (proportionell): En
separat pump med proportionell hastighet
används för att fylla tanken.

PWM-inställning Vätska/kontrollventil, NH3/kontrollventil,
varvtalsstyrning/kontrollventil
(Endast tillgängligt om Regulator valts som
kontrollventil.)
Anger hur lång tid pulsbreddmodulering
(PWM) är aktiv. Inställningen används för
att minska den totala inmatade spänningen
till manöverdonet. Använd funktionen med
försiktighet då den minskar det
vridmoment som manöverdonet kan
applicera. Reglering av en motor eller ventil
ernås genom variation av den tid som
spänningen är på/av. Detta sker mycket
snabbt.

Recirkulationsflöde Vätska/flöde
Cirkulerar överflödig produkt tillbaka
genom tanken för att kemikalier
kontinuerligt ska passera genom systemet.
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Inställning Beskrivning

Reserv, typ Hastighetskälla
Hastighetskällan som ska användas om
GPS väljs och signalen tappas.

Returflödesfaktor Vätska/flöde
(Endast tillgängligt om recirkulationsflöde
är aktiverat.)
Kalibreringsfaktorn för flödesmätare som
mäter recirkulationsflöde tillbaka till
tanken.

Sektioner på/av, ljud Ljud
Aktiverar ett unikt ljud när sektioner slås på
och av (manuellt eller automatiskt).

Sensortyp Vätska/tryck, NH3/tryck, insprutning/tryck
Trycksensorn kan vara av sensortypen
Spänning.

Sköljningsstyrning Dragning av vatten/Tankanslutningar
Aktiverar ett relä som gör att
färskvattentanken kan användas för att
skölja den kemiska tanken när sprayningen
är klar. Se Tankspolning på/av, sidan 79.

Sköljningsventil Dragning av vatten/Tankanslutningar
Välj entråds (halvbrygga) eller tvåtråds
(helbrygga) för utgången.
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Inställning Beskrivning

Spåra till funktion Varvtalsstyrning/kontrollinställningar
Enhetsstyrningen kan kopplas till en
virtuell knapp (se Ställa in anpassade
kontroller, sidan 19). Välj Ingen om detta
krävs. Obs! Om Ingen väljs, men ingen
tilldelning väljs under
Operatörsindata/Anpassade
kontroller/Tilldelning, körs enheten hela
tiden.
Styrningen kan också kopplas till ett
befintligt objekt såsom den virtuella
pumpknappen (se Inställning av extern
pumpstyrning, sidan 17). Välj Pump.
Alternativt kan den spåra huvudbrytaren.
Välj Huvudbrytare.

Stäng ventil vid
avstängning

Vätska/kontrollventil, NH3/kontrollventil,
varvtalsstyrning/kontrollventil
(Endast tillgängligt om Regulator valts som
kontrollventil.)
Säkerställer att ventilen är stängd när
tanken inte används. Detta stänger ventilen
när huvudbrytaren är av och/eller när alla
sektioner stängs av.

Styrningsväxlingspunkt Vätska/tryckkontroll,
insprutning/tryckkontroll
Den låga flödeshastighet som aktiverar
tryckkontrollen.

Tankbrytare, ljud Ljud
Aktiverar ett unikt ljud när tankar slås på
och av.
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Inställning Beskrivning

Tankens extrautgång Vätska/tankfyllning
En hjälpkontroll kan kopplas till lediga
ECU-utgångar.

Tankfyllningsläge Vätska/tankfyllning
Aktiverar start/stopp för tankfyllningen. Se
Automatisk fyllningskontroll, sidan 78.
Övervakar mängder som fylls i tanken.

Tid, automatisk
ventilstängning

NH3/Flöde
Om ett flöde detekteras efter en angiven tid
(i sekunder) när tanken bör vara avstängd,
stängs regulatorventilen. Det här är en
säkerhetsåtgärd för NH3-system som
använder en dumpventil för att stänga av
tanken. Den garanterar att ingen gas avges
om det uppstår ett fel med dumpventilen.

Tröskelvärde för
hastighet

Vätska/tryck
Se Källa för lågtrycksstopp.

Tröskelvärde för tryck Vätska/tryck
Se Källa för lågtrycksstopp.
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Inställning Beskrivning

Tryckkontroll Vätska/tryckkontroll,
insprutning/tryckkontroll
Konsolen stöder Endast tryck eller Välj
tryck vid lågt flöde. Val av tryck vid lågt
flöde använder flödesstyrning om inte
flödet sjunker under en inställd
flödeshastighet. Det använder sedan
tryckstyrning tills flödet ökar.
Observera att den här inställningen
inaktiveras om Sensortyp ställs på Ingen
under Redskap/Sprayare/Vätska/Tryck.

Tryckökning Vätska/pumpkontroll
Ökar trycket när sprayaren har stängts av.
Detta driver ventilen att öka trycket under
en kort tid efter att huvudbrytaren har
stängts av. Det gör att sprayningen kan
återtas med normalt tryck när den startas
om. Obs! Alternativet är inte tillgängligt
om agitering är aktiverad.

Trycksstopp för låg
hastighet

Vätska/tryck, NH3/tryck, insprutning/tryck
Tillåter systemet att gå till lågtrycksstopp
baserat på hastighet. Om styrenheten är i
automatläge och hastigheten sjunker under
det inställda värdet, slutar systemet att styra
den inställda appliceringshastigheten och
går till manuellt läge. När hastigheten åter
stiger över det här värdet aktiveras
automatläget igen. Hastighetströskeln måste
anges.



4.1. Sprayarmenyns inställningar

56

Inställning Beskrivning

Tvättprogram Dragning av vatten/Tvättprogram
Det går att skapa ett tvättprogram i flera
steg som automatiskt leder vattnet längs en
angiven rutt under en angiven tid. Se Ställa
in tvättprogram, sidan 60.

Varvtalsstyrning Varvtalsstyrning/kontrollinställningar
Tillåter en extern enhet som har hydraulisk
styrning (t.ex. en pump med fast hastighet)
att köras med fast varvtal. Enhetsstyrningen
kan kopplas till en virtuell knapp (se Ställa
in anpassade kontroller, sidan 19). Välj
Ingen om detta krävs. Obs! Om Ingen
väljs, men ingen tilldelning väljs under
Operatörsindata/Anpassade
kontroller/Tilldelning, körs enheten hela
tiden.
Styrningen kan också kopplas till ett
befintligt objekt såsom den virtuella
pumpknappen (se Inställning av extern
pumpstyrning, sidan 17). Välj Pump.
Alternativt kan den spåra huvudbrytaren.
Välj Huvudbrytare.

Ventilhastighet Vätska/kontrollventil,
varvtalsstyrning/kontrollventil
(Endast tillgängligt om Regulator valts som
kontrollventil)
Ställer in hastigheten som ventilen drivs
med för att styra mängden.
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Inställning Beskrivning

Ventilkontroll Vätska/tankfyllning
Ventiltyp som används för att starta och
stoppa tankfyllningen.
1 och 2 tråds aktiv full: Ventilen bör vara
öppen när tanken är full.
1 och 2 tråds aktiv fyllning: Ventilen bör
vara öppen när tanken fylls.
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4.2. Ställa in larm
Larmfunktionen kan aktiveras för alla larm eller individuella larm.
Använd Alla sprayarlarm för att aktivera eller avaktivera alla
spridarlarm samtidigt.

1. Välj System /Larm /Sprayare .

2. Aktivera alla larm genom att välja Alla
sprayarlarm/Larmtillstånd och Aktiverad.
Detta aktiverar alla sprayarlarm som har listats. Larm som kräver
att mer information ställs in visas nedan.

l Fel dosering: Det här larmet ljuder och visas om den detekterade
aktuella mängden skiljer sig från den förinställda mängden med
tröskelvärdet i procent. Ange procentvärdet i FELAKTIG
HASTIGHETSTRÖSKEL (ett lägre värde innebär högre
känslighet).

l Högt tryck: Det här larmet ljuder och visas när trycket
överskrider det förinställda maxtrycket (då sprayarens
munstycken tappar effekten) för varje tank.
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l Lågt tryck: Det här larmet ljuder och visas när trycket sjunker
under det förinställda minimitrycket (då sprayarens munstycken
tappar effekten) för varje tank.

l Hög pumphastighet: Det här larmet ljuder och visas när varvtalen
överskrider de förinställda maximala varvtalen för varje tank.

l Låg pumphastighet: Det här larmet ljuder och visas när varvtalen
sjunker under de förinställda minimala varvtalen för varje tank.

l Låg tanknivå: Det här larmet ljuder och visas om innehållet i
tanken sjunker under den förinställda procentandelen för varje tank.
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4.3. Ställa in tvättprogram
Det går att skapa ett tvättprogram i flera steg som automatiskt leder
vattnet längs en angiven rutt under en angiven tid.

1. Välj Redskap /Sprayare /Dragning av vatten

/Tvättprogram och se till att Tvättprogram är aktiverat.
2. Välj Inställning av tvättprogram.
3. Ange antalet utgångar som krävs och välj sedan nästa. Varje

utgång är ett vattendragningsalternativ, till exempel ett relä eller
en ventil. Välj alla utgångar vars tillstånd ändras av
tvättprogrammet.
Det går att välja upp till 20 utgångar beroende på
systemkonfigurationen. Det högsta tillåtna antalet begränsas av de
tillgängliga funktionerna.

4. Tilldela varje utgång en funktion. Varje utgång måste ha en
funktion tilldelad innan du går vidare. Följande funktioner är
tillgängliga:
l Alla sektioner
l Alla sprayningslinjer
l Extrautgång, styrning
l Tankens extra sköljningsutgång
l Kanaler för tankstyrning
l Ventil för tankspolning
l Tankfyllningspump
l Tankfyllningsventil
l Pump på/av
l Tankens renvattenventil
l Tankens bomsköljningsventil
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l Tankens dumpventil: släpper tillbaka vätska till tanken
l Anpassade kontroller: Se Ställa in anpassade kontroller, sidan 19.

5. Ange tvättprogrammets antal steg. Varje steg tilldelar
dragning/ventiltillstånd osv. Upp till 20 steg kan anges.

6. Ange utgångstillstånden för de tilldelade funktionerna och första
stegets varaktighet. Vattnet dras då på det angivna sättet. Reläer och
sektioner kan vara på eller av. Ventiler kan vara öppna eller
stängda. Öppningsprocent måste anges för styrningskanaler.

7. Välj nästa och ange utgångstillstånd och varaktighet för nästa steg.
Upprepa tills samtliga steg är definierade.

8. Välj om du vill spara tvättprogrammet.
Läs mer om hur du använder tvättprogram på Tvättprogram, sidan 90.
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Kapitel 5 – Produktinställning

5.1. Ställa in kemikalier

1. Välj Produkt /Tankblandningar /Kemikalier .
Kemikalier som definieras här måste läggas till i blandningar (se
Ställa in blandningar, sidan 64). De kan bestå av antingen vätska eller
korn.

Det här är olika produkter som definieras via Produkt/Vätska.
Produkter har tilldelade öknings-/minskningsvärden och en
tillhörande kalibreringsfaktor. Produkter kan direkt tilldelas till att
fylla en tank och tillämpas på ett fält. Se Välja/lägga till en produkt,
sidan 80 om du vill lägga till en ny produkt.

Om du vill ställa in en ny kemikalie väljer du Ny kemikalie från
listan över kemikalier och följer guiden.

När en kemikalie har skapats och lagts till i en blandning kan du
markera kemikalien i listan över kemikalier för att visa de
blandningar den ingår i.
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5.2. Ställa in blandningar
Guiden för att skapa blandningar kan användas för att välja flera
kemikalier och definiera deras respektive appliceringsdoseringar för
att skapa en blandning som ska användas.

Du måste definiera kemikalier genom att välja Produkt

/Tankblandningar /Kemikalier innan de kan läggas till
i en blandning.

1. Välj Produkt /Tankblandningar /Blandningar

.
2. Välj Ny blandning från listan över blandningar för att skapa en

ny blandning.
3. Ange Blandningens namn.

4. Använd knappen för att lägga till en kemikalie för att lägga
till kemikalier i blandningen och ange önskad
appliceringsdosering. Mer än en kemikalie kan läggas till.

När en blandning har definierats kan den användas för att beräkna
mängden av varje kemikalie som måste läggas till i en tank för ett
jobb (se Välja en blandning, sidan 82) eller användas i
receptkalkylatorn (se Beräkna ett recept, sidan 84). Blandningens
beståndsdelar och appliceringsdoseringar registreras i
jobbinformationen och jobbrapporten.
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Kapitel 6 – Operation
När inställningarna är klara och automatisk sektionskontroll och
sprayarkontroll är aktiverade, visas ikonerna för automatisk
sektionskontroll och sprayarkontroll på navigeringslisten (till vänster
på skärmen).

Information om sprayarkontroll läggs till på instrumentpanelen och
sprayarens huvudbrytare visas nere till höger.

1 Ikon för automatisk sektionskontroll. Se Öppna automatisk
sektionskontroll, sidan 67.

2 Ikon för sprayarkontroll. Se Öppna sprayarkontrollen, sidan 69.

3 Sprayningsinstrumentpanel. Se Använd
sprayningsinstrumentpanelen, sidan 66.

4 Sprayarens huvudbrytare. Se Använda huvudbrytaren, sidan 96.
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6.1. Använd sprayningsinstrumentpanelen
Sprayningsinformation läggs till på instrumentpanelen när
sprayarkontrollen aktiveras.

Obs! De alternativ som visas på sprayarens instrumentpanel varierar
beroende på vilken typ av sprayningsredskap som valts.

1. Tryck på valfri plats på instrumentpanelen för att anpassa vad
som visas på instrumentpanelen.

2. Tryck igen på den aktuella panelen som ska anpassas för att visa
ytterligare alternativ.

3. Avmarkera och markera alternativ efter behov.

4. Bekräfta den nya visningen på instrumentpanelen. De valda
alternativen visas på instrumentpanelen.
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6.2. Öppna automatisk sektionskontroll
Automatisk sektionskontroll är tillgänglig när ett redskap och ECU har
ställts in och automatisk sektionskontroll har aktiverats på
inställningsskärmen (System/Funktioner/Redskap).

6.2.1. Enkel bom

1. Välj Automatisk sektionskontroll . Den automatiska
sektionskontrollens minivy öppnas.

l Kontrolläge: Använd glidreglaget eller siffertangenterna för att
ställa in så att du undviker överlappning (0) eller mellanrum (100).
Om du väljer undvik överlappning kan det hända att vissa ytor inte
täcks med produkten. Om du väljer undvik luckor kommer det att
bli viss spridningsöverlappning vid kanterna. Standardinställningen
(50) är en kompromiss.

l Gränsbegränsning: Ställer in vilken typ av gränsbegränsning som
stänger av sprayning när du använder automatisk sektionskontroll.
l Fältgräns och Vändteg definieras i fältmenyn på driftskärmen.
Se handboken för Vägledning och Autostyrning för mer
information om detta.

l ASC på/av: Slå på/av automatisk sektionskontroll.
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6.2.2. Flera bommar
Om redskapet har flera bommar kan kontrolläget justeras separat för
varje bom. Automatisk sektionskontroll kan också slås på/av för varje
bom.1

1Användning av flera bommar är endast tillgängligt för specifika kunder. Kontakta
återförsäljaren för mer information.
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6.3. Öppna sprayarkontrollen
Gränssnittet för sprayarkontrollen kan antingen visas i en minivy eller
på hela skärmen. När sprayarkontrollen visas på hela skärmen kan
styrhjälpskartan visas i en minivy, så att föraren fortfarande kan
övervaka kartan.

1. Välj sprayarikonen om du vill öppna en minivy, eller svep från
vänster till höger på ikonen för att öppna sprayarkontrollen i

helskärm . Du kan behålla styrhjälpsskärmen som minivy.

Använd minivyn för att övervaka status eller justera hastigheten.

2. Minivyn kan flyttas till en annan plats på skärmen genom att dras
uppåt eller nedåt.
När sprayarkontroll visas på hela skärmen visas ett antal paneler.
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1 Styrhjälpens minivy

2 Sprayarens verktygsfält

3 Sprayarpaneler

4 Statuspanel

3. Välj vilka paneler som ska visas med hjälp av sprayarens
verktygslist:

Tankpanel, se Använda tankpanelen, sidan 74.

Konfigurationspanel, se Konfigurering och kalibrering, sidan
87.

Områdesräknare, se Ställa in områdesräknare, sidan 92.

Anpassade kontroller, se Ställa in anpassade kontroller, sidan
19.

Obs! Om en trädgårdssprayare har valts är även
fläktövervakningspaneler tillgängliga.
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6.4. Minivyfönster
Om du vill visa sprayarkontrollens minivy väljer du sprayarikonen

i menyn till vänster. Sprayarkontrollens minivy har ett antal flikar
längst upp med information om olika funktioner. Endast aktiverade
funktioner och tankar visas.

Tank

Ikonen längst upp i minivyn är likadan för alla tanktyper, men
enheterna skiljer sig åt (mängd kväve per yta för NH3 och en andel av
vätsketankens enhet för kemikalieinsprutningstanken). Enheterna kan
ändras via Användare/Region/Enheter.
En förklaring av knapparna finns på Använda tankpanelen, sidan 74.
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Borr lyft/sänk

Lyft/sänk borr

Borr lyft/sänk följer huvudbrytaren (styr nedåtriktad kraft
med huvudbrytaren)

Anpassade kontroller

Se Ställa in anpassade kontroller, sidan 19.
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Fläkthastigheter

Visar fläkthastigheter för vänster och höger fläkt på trädgårdssprayare
med fler än en fläkt. Fläkthastigheterna visas också på
fläkthastighetspanelerna på sprayarens verktygslist till höger på
skärmen.
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6.5. Använda tankpanelen
1. Välj tankikonen på verktygsfältet till höger på skärmen för att

öppna panelen för den tank som används .
2. Tryck på tankpanelens namnlist för att expandera och dölja

panelen så att den visar produktinformation.

1 Visar två parametrar för angiven tank. Välj för att öppna ett
anpassat datafönster med en lista över tillgängliga parametrar
som kan visas.

2 Begärd appliceringshastighet. Används för att ange och visa
appliceringshastighet. Kontrollsystemet använder
kalibreringsfaktorn för att justera produktflödet för den givna
produkten. Detta inaktiveras om VRC eller manuellt läge
används.

3 Öka/minska den begärda appliceringshastigheten med ett
förinställt hastighetssteg (stegens storlek ställs in med knappen
som visas i 6).
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4 Begärda förinställningar av appliceringshastighet. Det här är de
förinställda användardefinierade
standardappliceringshastigheterna (ställs in med knappen som
visas i 6). Välj en av de här ikonerna för att justera
appliceringshastigheten till det värdet.

5 Lägesväljare för hastighetsstyrning. Du kan välja VRC eller
automatisk kontroll.

Manuellt kan även väljas. Observera att automatisk automatisk
sektionskontroll inte fungerar i manuellt läge. I manuellt läge är
den begärda hastigheten gråmarkerad och den verkliga
hastigheten kan justeras med knapparna + och –.

6 Produktval. Öppnar fönstret för vald produkt för tanken. Se
Välja en produkt, sidan 80.

7 Tankfyllning. Öppnar tankens påfyllningsfönster för att fylla på
av den produkt som används. Se Fylla på tankar, sidan 77.

8 Tanktillämpning på/av. Grön när tanken är på, röd när tanken är
av. Visas inte för redskap med en tank.

9 Visar upp till fem parametrar som är kopplade till den specifika
tanken. Öppnar ett anpassningsbart datafönster med en lista över
tillgängliga parametrar som kan visas.
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6.5.1. Tankfärger
Grå tank. På/av-knappen röd.
Systemet är i standby-läge. Tanken är avstängd.
Kontrollera huvudbrytaren och tank på/av.

Röd tank. På/av-knappen grön.
Tanken är på, men tom.

Blå tank. På/av-knappen grön.
Tanken är full och på.

De blå dropparna visar den ungefärliga kvarvarande
nivån av produkten.

Obs! Om tanken håller på att sköljas blinkar tankfärgen orange.
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6.5.2. Fylla på tankar
Så här fyller du på sprayartankarna:

1. Tryck på tankpåfyllningsknappen.

Skärmen för tankpåfyllning visas.

Ange volym: Ställ in produktvolymen i tanken.

Volymökning: Ställ in det volymvärde som ska användas när du
ökar volymen i tanken stegvis.

Fyll tank helt: Fyll tanken till den volym som angivits på
inställningsskärmen (Redskap/Sprayare/Vätska/Tank).
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Öka volym med "Volymökning": Lägger till produkter med
den volym som ställts in för Volymökning.
Justera kalibreringen
Det här alternativet används för att justera kalibreringsfaktorn när det
finns en känd startvolym och ett känt fel i slutvolymen. Det gör att
kalibreringsfaktorn automatiskt kan omberäknas baserat på
procentskillnaden mellan den beräknade och verkliga volymen som är
kvar. Det kan vara användbart när det finns en avvikelse mellan den
beräknade och verkliga volymen som är kvar.

1. Välj Justera kalibreringen.
2. Välj Faktisk återstående volym.
3. Ange produktmängden i tanken och bekräfta.
Kalibreringsjusteringens procentvärde beräknas automatiskt.

Automatisk fyllningskontroll
Det här alternativet låter tanken fyllas med en angiven mängd vätska
om en flödesmätare är ansluten till tankfyllningen. Kontrollera att
Redskap/Sprayare/Vätska/Tankfyllning har Flödesmätare valt
som TANKFYLLNINGSLÄGE på inställningsskärmen.

l Riktvärde för tankvolym: Ställ in produktvolymen som krävs i
tanken.
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l : Fyll tanken helt.
l Förinställning för fyllning 1/2: Ange två förinställda tankvolymer.

l : Fyll till de förinställda värdena.

l : Ange noll som tankvolym.

l Aktuell tankvolym: Volymen för den aktuella produkten i
tanken.

l Återstående volym till mål: Mängd produkt som behöver
läggas till för att nå målvolymen.

1. Välj Tankfyllning av för att börja fylla tanken till önskad volym.

2. Välj om du istället vill fylla tanken helt.

Tankspolning på/av
Aktiverar ett relä som använder färskvattentanken för att skölja
kemikalietanken när sprayningen är klar. Kontrollera att
Redskap/Sprayare/Dragning av
vatten/Tank/SKÖLJNINGSSTYRNING är aktiverad på
inställningsskärmen.
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6.6. Välja en produkt
6.6.1. Välja/lägga till en produkt
Så här väljer du eller lägger till en ny produkt:

1. Välj knappen för produktkonfiguration och sedan Välj produkt.

Skärmen för produktkonfiguration visas.

2. Välj PRODUKTNAMN för att välja en produkt i listan eller för
att lägga till en ny produkt. Produkter som definieras på
inställningsskärmen under Produkt/Vätska visas här.
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Välj Ny produkt för att öppna guiden Ny produktinställning.
Följ guiden för att lägga till en ny produkt. Anpassad produkt kan
väljas för att skapa en ny produkt från grunden eller så går det att välja
en produktmall i listan. Observera att vissa av de tillgängliga
produktmallarna endast gäller kornprodukter.

l Sprayhastighet: Definierar förinställd appliceringshastighet.
l Hastighetsökning: Anger hur mycket appliceringshastigheten ska
ändras när föraren trycker på knappen appliceringshastighet
upp/ner. Hastigheten kan ändras med en fast hastighet eller med en
procentandel av den hastighet som ställts in för Sprayhastighet. Så
här ändrar du ökningstyp för hastigheten:
1. Gå till inställningsskärmen och välj

Användare/Region/Enheter. Du kan ställa in
APPLICERINGSHASTIGHETENS ÖKNINGSTYP på Fast
hastighet eller Procentandel av förinställd hastighet 1. Obs!
Förinställning 1 är det angivna värdet för Sprayhastighet.

l Förinställd hastighet 2: Definierar en alternativ förinställd
appliceringshastighet.
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6.6.2. Välja en blandning
Alternativet Välj blandning kan användas för att beräkna mängden
kemikalier och en bärare, vid en definierad sprayhastighet, som krävs
för att fylla tanken.

1. Välj knappen för produktkonfiguration och sedan Välj
blandning.

Skärmen Välj blandning visas.

2. Välj önskad blandning från rullgardinsmenyn Blandning.
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Blandningar definieras på inställningsskärmen under
Produkt/Tankblandningar/Blandningar. Se Ställa in
blandningar, sidan 64.

3. Välj en Bärare (t.ex. vatten). Produkter som definieras på
inställningsskärmen under Produkt/Vätska visas här.

4. Ange önskad Sprayhastighet, Hastighetsökning och Förinställd
hastighet 2.
Hastighetsökning anger hur mycket appliceringshastigheten ska
ändras när föraren trycker på knappen appliceringshastighet
upp/ner. Förinställd hastighet 2 utgör en alternativ förinställd
appliceringshastighet.

De mängder som krävs för att fylla tanken visas. Välj
bockmarkeringen för att tilldela blandningen till tanken.
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6.6.3. Beräkna ett recept
Receptkalkylatorn möjliggör ett antal parametrar som ska användas
för att beräkna exakt kemisk mängd och antal tankfyllningar som
krävs, eller det område som kan sprayas med befintlig mängd.

1. Välj knappen för produktkonfiguration och sedan
Receptkalkylator.

Receptkalkylatorn visas.

2. När följande information är komplett väljer du nästa.
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l Recept för:
l Fast areal och hastighet: Beräknar den blandningsmängd som
krävs för ett fast område med en fast sprayhastighet.

l Fast hastighet: Beräknar det område som är möjligt för en fast
sprayhastighet med en begränsad blandningsmängd.

l Fast areal: Beräknar den sprayhastighet som är möjlig för ett fast
område med en begränsad blandningsmängd.

l Tom tank vid fast hastighet: Beräknar det område som är
möjligt för en fast sprayhastighet med blandningen som finns
kvar i tanken. (Välj fält och Område är gråmarkerade.)

l Välj fält: Flera fält från aktuell vald klient/gård kan väljas för att
beräkna området automatiskt. Välj knappen för att lägga till fält

, markera önskade fält och bekräfta. Det totala området visas.
l Område: Ange önskat område. Du kan också välja alternativet Välj
fält för att beräkna området för valda fält.

l Sprayhastighet: Ange önskad sprayhastighet.
l Tankvolym: Ange volym för tanken som ska användas.
3. Välj önskad blandning (se Ställa in blandningar, sidan 64) och

önskad bärare (den här listan visar flytande produkter, se
Välja/lägga till en produkt, sidan 80), och välj sedan nästa.
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Resultaten från beräkningen visas.

Om du väljer ja tilldelas receptet till den valda tanken. Om
receptkalkylatorn stängs utan att receptet tilldelas visas resultaten igen
nästa gång kalkylatorn öppnas.
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6.7. Konfigurering och kalibrering
1. Välj Konfigurering i verktygsfältet till höger på skärmen .

Skärmen Konfigurering visas.

6.7.1. Manuell hastighet
Tillåter användaren att välja manuell hastighet och åsidosätta valet på
inställningsskärmen Redskap/Sprayare/Hastighetskälla. Detta är bara
möjligt om fordonet står stilla eller om GPS har valts och signalen
försvinner. Hastigheten används för att beräkna appliceringshastigheter.

Observera att manuellt läge åsidosätter ett antal automatfunktioner och
inte rekommenderas för drift. Det ska endast användas för stillastående
test av munstycken. Kom ihåg att byta till rätt hastighetskälla innan
sprayaren används under normala förhållanden.

l Visning av manuell hastighet: Här kan manuell hastighet anges.
Den här indikatorn ändras till Hjulsensor om det väljs som
hastighetskälla på inställningsskärmen
Redskap/Sprayare/Hastighetskälla, se Sprayarmenyns
inställningar, sidan 36.
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6.7.2. Hjulsensorkalibrering
Om Hjulsensor väljs på inställningsskärmen
Redskap/Sprayare/Hastighetskälla måste hjulfaktorn kalibreras.
Hjulfaktorn definierar hur många meter per puls som tas emot från
hjulhastighetgivaren.

1. Välj Hjulsensor på konfigurationsskärmen.

Guiden för automatisk hastighetskalibrering visas.

2. Följ anvisningarna i guiden för att kalibrera hjulsensorn.

6.7.3. Tank
Visar receptkalkylatorn (se Beräkna ett recept, sidan 84) och
flödesmätaren:

l Flödesmätare: Visar kalibreringsguiden för flödesmätaren som
ska användas om kalibreringsfaktorn för flödesmätaren inte är
känd och har matats in på inställningsskärmen
Redskap/Sprayare/Vätska/Flöde. Se Flödesmätarkalibrering,
sidan 91.
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6.7.4. Bom

Obs! Om det finns mer än en bom ska du se till att inställningarna är
definierade för varje bom.1

l Munstycke: Visar val av munstycke. (Visas endast för redskap med
en sprayningslinje. Kan också väljas på inställningsskärmen via
Redskap/Bom/Sprayarlinje.)

l Droppstorlek: Välj bland de droppstorlekar som definierats för det
valda munstycket. Se Munstycksinställning, sidan 27.

l Flödeshastighetstabell: Visar möjliga sprayhastigheter vid olika
hastigheter för varje droppstorlek utifrån tryck som konfigurerats på
inställningsskärmen för munstycke (se Munstycksinställning, sidan
27).

1Flera bommar är bara tillgängliga för specifika kunder. Kontakta återförsäljaren för mer
information.
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6.7.5. Tvättprogram
Det går att skapa ett tvättprogram i flera steg som automatiskt leder
vattnet längs en angiven rutt under en angiven tid. Se Ställa in
tvättprogram, sidan 60 för anvisningar om inställning av
tvättprogram.

Kör ett tvättprogram:

1. Välj Tvättprogram på konfigurationsskärmen.

2. Välj om du vill starta tvättprogrammet. Total återstående tid,
aktuellt steg, återstående tid för aktuellt steg och utgångstillstånd
visas.

Obs! Tryck på knappen om du vill avsluta programmet.

Pausknappen pausar timern men lämnar utgångarna i aktuellt
tillstånd.

Återställningsknappen återställer programmet till början och
försätter utgångarna i det ursprungliga tillståndet.
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6.7.6. Flödesmätarkalibrering
Flödesmätarkalibreringen avgör antalet pulser från flödesmätaren per
liter vätska.

Så här kalibrerar du flödesmätaren:

1. Välj Tank på sprayarens konfigurationsskärm.

2. Välj önskad tank med vänster och höger tankknapp (om det finns
mer än en tank).

3. Välj Flödesmätare på tankskärmen.
Guiden för automatisk flödeskalibrering visas.

4. Avled flödet från en sektionsutgång till kalibreringsbehållaren.
5. Aktivera huvudbrytaren. Välj Nästa.
6. Kör vätskedrivningen tills tillräckligt mycket flytande produkt har

erhållits. (Ju större volym som mäts desto mer exakt blir
flödesmätarens kalibrering. Knapparna + och – kan användas för att
öka eller minska flödet och trycket.) Inaktivera huvudbrytaren för
att stänga av vätskedrivningen och välj nästa.

7. Mät produktvolymen i kalibreringsbehållaren.
8. Välj Insamlad volym i kalibreringsguiden och ange mängden

vätska som mätts upp i kalibreringsbehållaren, och välj sedan nästa.
9. Bekräfta den beräknade flödesfaktorn som visas.
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6.8. Ställa in områdesräknare
Områdesräknare används med spridare, sprayare och såmaskiner för
att registrera data som behandlat område, använd produkt, drifttid,
genomsnittshastighet och produktivitet. Områdesräknarna är inte
tillgängliga när du använder ISO-redskap.

Obs! Värden som registreras för områdesräknare skrivs ut i pdf-
jobbrapporten.

Så här aktiverar du områdesräknare:

1. Gå till inställningsskärmen och välj System /Funktioner

/Redskap .

2. Välj OMRÅDESRÄKNARE och välj något av följande:
l Aktiverad (lagrad per jobb): Områdesräknare lagras separat
för varje jobb (om ett jobb startas och täckning läggs och sedan
ett annat jobb väljs och täckning läggs innebär en återgång till
det första jobbet att områdesräknare för det första jobbet visas).

l Aktiverad (lagrad per redskap): Områdesräknare fortsätter
över jobb, men laddning av ett nytt redskap visar nya
områdesräknare. Om det första redskapet laddas om, visas
områdesräknare så som när redskapet senast användes.
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l Aktiverad (lagrad per jobb och redskap): Det finns separata
områdesräknare för jobb och redskap.

Återställ områdesräknare
Det här alternativet är bara tillgängligt om områdesräknare per jobb har
aktiverats.

l Aldrig: Områdesräknarna måste återställas manuellt, annars
fortsätter de att samla in data.

l Fråga: När ett jobb raderas tillfrågas du om områdesräknarna ska
återställas.

l Auto: När du skapar ett nytt jobb eller raderar ett jobb återställs
områdesräknarna automatiskt.

Så här använder du områdesräknare:

1. Välj områdesräknare i verktygsfältet till höger på skärmen.
Obs! Separata ikoner för områdesräknare för jobb och redskap
visas om båda är aktiverade.
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1 Ange nummer för aktiv områdesräknare

2 Återställ områdesräknarfönstret

3 Behandlat område

4 Använd produkt

5 Drifttid

6 Genomsnittshastighet (område)

7 Produktivitetstid

2. Om du vill välja den områdesräknare som data ska sparas i, välj
Ange nummer för aktiv områdesräknare och välj önskad
räknare.
Samma områdesräknare måste användas varje gång data om
samma ämne ska sparas.

Data som sparas i områdesräknaren visas i fönstrets nedre halva.

3. Använd pilarna eller välj knappen Område i mitten för att visa
data som sparats i varje områdesräknare.
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4. Använd pilarna eller välj knappen Tank i mitten för att visa data
som sparats för varje tank.

Återställ områdesräknarfönstret
Välj det här alternativet för att återställa data för en tank, den valda
jobb- eller redskapsområdesräknaren, eller alla jobb- eller
redskapsområdesräknare.
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6.9. Använda huvudbrytaren
När Virtuell har valts på inställningsskärmen
(Redskap/Operatörsindata/Huvudbrytare) slår sprayarens
huvudbrytare på driftskärmen på sprayarsystemet. Se Inställning av
huvudbrytare, sidan 16.

Brytaren visar även om systemet är redo.

Grön
Sprayarkontrollen är på och arbetar.
Välj huvudbrytaren för att slå av
sprayaren.

Vitt:
Sprayarkontrollen är i standby-läge.
Välj huvudbrytaren för att slå på
spridaren.

Röd
Sprayarkontrollen är av och kan inte
användas. Välj Master Switch
(huvudomkopplaren) för att
undersöka möjliga problemorsaker.
Se exemplet nedan.

Grönt indikerar att systemet är redo.
Rött indikerar att systemet inte är redo.

Välj för att återgå till
huvudskärmen och fullgöra nödvändiga
åtgärder.
Knappen för larmklockan visar antalet
aktiva larm.
Redskap kalibrerat indikerar att en
flödeskalibreringsfaktor inte har fastställts
(se Flödesmätarkalibrering, sidan 91).
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6.10. Använda extern knappsats
Knappsatsen är en extern enhet som kan användas i hytten och/eller på
sprayarens ram för att styra utvalda funktioner. Se Inställning av
knappsats, sidan 21 för installationsinformation.

Lysdiodens beteende
l Om en tilldelad funktion inte är tillgänglig är lysdioden röd.
l Om en funktion är tillgänglig men inaktiv är lysdioden orange.
l Om en funktion är tillgänglig och aktiv är lysdioden grön.
l Om den tilldelade funktionen är en öknings-/minskningsknapp
blinkar den gröna lysdioden och den orange lysdioden förblir tänd
medan värdet ändras.
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Kapitel 7 – Information om Apollo-
ECU:n
Det finns två tillgängliga typer av Apollo-ECU:er:

l CM-40 är huvudkontrollmodulen.
l EM-24 är I/O-expansionsmodulen.

7.1. Tolka Apollo-ECU:ns lysdioder

Strömlysdiod

Lysdiod för sändning

Lysdiod för mottagning

Lysdiod för ECU-status

Obs! Om ett fel uppstår i ECU:n kan det hända att en felkod visas.
Se Felkoder i Apollo-ECU:n, sidan 103.

7.1.1. Strömlysdioder
Strömlysdioderna visar olika beteenden på ECU:erna CM-40 och
EM-24.

Följande typer av 12 V-spänning tillämpas på Apollo-ECU:er:

l ECU-ström: Strömförsörjning till intern logik och sensor.
l solenoidström: Strömförsörjning till reläer och H-bryggor.
l VCB-solenoidström: (Vertical Connector Board):
Strömförsörjning till ECU-anslutningarna.
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Strömlysdiod CM-40
Lysdiodens
tillstånd Strömtillstånd

Grön ECU-ström på
solenoidström på
VCB-solenoidström på

Orange ECU-ström på
Antingen solenoidström eller VCB-solenoidström på

Blinkar orange ECU-ström på
solenoidström av
VCB-solenoidström av

Röd Fel i strömförsörjningen till ECU, solenoid, VCB-solenoid
eller sensor
solenoidström och VCB-solenoidström av
strömförsörjning till berörd sensor av
ett larm utlöses

Av strömförsörjningen till ECU, solenoid, VCB-solenoid och
sensor avstängd

Sensorström på när ECU:n är på, om det inte är fel i
sensorströmförsörjningen.

Strömlysdiod EM-24
Lysdiodens
tillstånd Strömtillstånd

Grön ECU-ström på
solenoidström på
VCB-solenoidström på
sensorström (5 V, 8 V och 12 V) på
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Lysdiodens
tillstånd Strömtillstånd

Orange ECU-ström på
solenoidström på
VCB-solenoidström på
en del eller all sensorström av

Blinkar orange ECU-ström på
solenoidström av
VCB-solenoidström av
sensorström av

Röd Fel i strömförsörjningen till ECU, solenoid, VCB-solenoid
eller sensor
solenoidström och VCB-solenoidström av
strömförsörjning till berörd sensor av
ett larm utlöses

7.1.2. Lysdiod för sändning
Lysdiodens
tillstånd Kommunikationstillstånd

Blinkar grön Indikerar att styrprocessorn kör programmets fasta
programvara.

Blinkar röd Om lysdioden är släckt betyder det att startprogrammet körs.

7.1.3. Lysdiod för mottagning
Lysdiodens tillstånd Kommunikationstillstånd

Blinkar grön Kommunicerar med master. Inga CAN-fel.

Orange Ingen kommunikation med master. Inga CAN-fel.

Blinkar orange Kommunicerar med master. CAN körs i aktivt felläge.

Röd Ingen kommunikation med master. CAN-bussfel (buss av).

Blinkar röd Kommunicerar med master. CAN körs i passivt felläge.



7.1. Tolka Apollo-ECU:ns lysdioder

102

7.1.4. Lysdiod för ECU-status
Lysdiodens
tillstånd ECU-tillstånd

Grön Styrutdata (PWM och relä) tillåts. Ingen ström, fel i
kommunikation eller ECU-konfiguration.

Orange Styrutdata är spärrade. Inga fel är aktiva. Ett exempel: "aktivera
drivning".

Blinkar
orange

Styrutdata tillåts för delsystem som inte påverkas.
Ett fel på varningsnivå är aktivt. Ett larm visas. Ett exempel:
"relä överström".

Röd Styrutdata är spärrade.
Feltillstånd. Ett larm kommer att avges.

Av Startprogrammet körs.
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7.2. Felkoder i Apollo-ECU:n
7.2.1. Felnivåer
Det finns tre olika allvarlighetsgrader för fel.

Allvarlighetsgrad Beskrivning

Fel Alla styrutdata stoppas. Reläer och manöverorgan stängs av.

Varning Styrutdata fortsätter för undersystem som inte påverkas av felet.
Om t.ex. överström uppstår i strömförsörjningen till en sensor
stängs inte reläerna av.

Information Styrutdata påverkas inte.

7.2.2. Felkodssignatur
Felkoderna som visas har följande signatur:

IOGGPPDDEE
Betydelsen av varje sifferpar beskrivs i följande avsnitt.

Obs! Det här är ett hexadecimalt tal, bas 16 aritmetisk ska användas.

7.2.3. Felkoder i CM-40-ECU:n
EE – ECU-feltillstånd
De här två siffrorna ger en indikation på vilka ECU-undersystem som
har fel med hög allvarlighetsgrad.

De specifika felen i varje undersystem, som anges med EE, kan hittas
genom avkodning av de föregående siffrorna (IOGGPPDD).

Inte alla fel med hög allvarlighetsgrad ingår i de föregående siffrorna, i
det här fallet identifieras endast felaktiga undersystem. IOGGPPDD kan
vara noll (visas inte) i det här fallet och endast EE har ett värde.

Om någon av de föregående siffrorna inte är noll, men siffrorna för
feltillståndet (EE) är noll, är felet som identifierats av de föregående
siffrorna bara en varning eller information.

EE-värde Undersystem

01 Kommunikation (CAN)
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EE-värde Undersystem

02 Drivning (H-bryggor eller reläer)

04 Ström

08 Allmänt

10 ECU-indata/utdata

DD – drivfel
De här siffrorna identifierar enskilda fel i drivundersystemet.

DD-värde Undersystem

01 H-brygga A (kanal 1 och 2), varning för övertemperatur

02 H-brygga B (kanal 3 och 4), varning för övertemperatur

04 Hårdvara överström avstängning

08 Programvara överström avstängning

20 Avstängning av drivning

40 Fel, överström i relä

PP – strömfelsflaggor
De här siffrorna identifierar fel i strömundersystemen.

PP-värde Undersystem

01 Solenoidström, underspänning

02 Solenoidström, överspänning eller överström

04 Anslutningskortets solenoidström, överspänning eller överström

08 ECU-ström, överspänning eller överström

10 12 V sensorspänning överström

20 5V sensorspänning överström

40 Solenoidström, MOSFET av

80 ECU-ström, MOSFET av
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GG – allmänna flaggor
De här siffrorna ger information eller identifierar fel som påverkar
ECU:n men som inte passar in i några andra undersystem eller
kategorier.

GG-värde Undersystem

01 Transport/inaktiverat läge aktivt

02 ECU-viloläge aktiv

04 Utdata inaktiverade konfiguration av programvara rensad

08 ECU-programvara, konfigurationsfel

I/O – I/O-flaggor i ECU
De här siffrorna identifierar fel i ECU-indata och -utdata.

IO-värde Undersystem

01 Indatainsamling, överfrekvens

7.2.4. Felkoder i EM-24-ECU:n
EE – ECU-feltillstånd
De här siffrorna har samma betydelse som för CM-40-ECU:n. Om EE-
värdet inte är noll identifierar det undersystem med hög
allvarlighetsgrad. Om det är noll är felet som anges av de föregående
siffrorna bara en varning eller information.

EE-värde Undersystem

01 Kommunikation (CAN eller SPI)

02 Drivutdata (relä)

04 Ström

08 Allmänt

10 ECU-indata/utdata
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DD – drivfel
De här siffrorna identifierar enskilda komponenter med fel i
drivundersystemet.

DD-värde Undersystem

40 Relä, överström

PP – strömfelsflaggor
De här siffrorna identifierar fel i strömundersystemen.

PP-värde Undersystem

01 Solenoidström, underspänning

02 Solenoidström, överspänning eller överström

04 Anslutningskortets solenoidström, överspänning eller överström

08 ECU-ström, överspänning eller överström

10 5V sensorspänning överström

20 8V sensorspänning överström

40 12 V sensorspänning överström

80 Solenoidström, MOSFET av

GG – allmänna flaggor
De här siffrorna ger information eller identifierar fel som påverkar
ECU:n men som inte passar in i några andra undersystem eller
kategorier.

GG-
värde Undersystem

01 Transport/inaktiverat läge aktivt

04 Utdata inaktiverade konfiguration av programvara rensad

08 ECU-programvara, konfigurationsfel

10 Ingen kommunikation med extraprocessorn (extraprocessor i
startprogramsläge)
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GG-
värde Undersystem

20 Huvudprocessorns och extraprocessorns fasta programvara stämmer
inte överens

I/O – I/O-flaggor i ECU
De här siffrorna identifierar fel i ECU-indata och -utdata.

IO-värde Undersystem

01 Indatainsamling, överfrekvens

7.2.5. Avkodning av felkoder
De här exemplen visar hur du avkodar felkoderna med signaturen.

Exempel 1
Det här exemplet gäller både CM-40 och EM-24.

IOGGPPDDEE = Felsignatur

0000010004 = Visat fel (10004 visas i Sunrise)
Felet som visas är uppdelat i tre värden i den universella terminalen –
de ska slås samman.

Passa in den sista siffran i felet som visas med den sista siffran i
signaturen.

Observera att inledande nollor (blå) inte visas när du använder Sunrise
och ska läggas till.

Signaturens siffror Avkodat fel

EE = 04 Strömundersystemet har ett fel med hög allvarlighetsgrad

DD = 00 Drivundersystemet har inga fel

PP = 01 Särskilt fel i det här fallet är:
Solenoidström, underspänning

GG = 00 Det finns inga allmänna fel

IO = 00 Det finns inga indata- eller utdatafel
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Exempel 2
Det här exemplet gäller endast CM-40-ECU:n.

DDEE = Felsignatur (förkortad för att spara plats).

0502= Visat fel

Signaturens
siffror Avkodat fel

EE = 02 Drivundersystemet har fel med hög allvarlighetsgrad

DD = 05 (=
01 + 04)

I det här fallet finns det flera aktiva fel, eftersom värdet 05 inte är
angivet i tabellen med drivfel.
Du kan hitta felen genom att fastställa vilka nummer som
sammanlagt utgör det värde som visas
I det här fallet blir 01 och 04 tillsammans 05
Felen är:
01 = H-brygga A (kanal 1 och 2), varning för övertemperatur
04 = Hårdvara överström avstängning
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7.3. Uppdatera Apollo-ECU:ns fasta
programvara
För en CM-40-ECU
1. På en Windows-dator, packa upp ZIP-filen med den fasta

programvaran på en USB-flashenhet.
2. På inställningsskärmen väljer du System/Funktioner/Konsol och

ser till att FILSERVER är aktiverad.
3. Välj Redskap/ECU/Uppgradera ECU.
4. Öppna filen README.html som medföljer i de zippade filerna för

att kontrollera de medföljande fasta programvaruversionerna.
5. Kontrollera versionerna som visas i kolumnen Version av fast

programvara mot den medföljande fasta programvaran. Alla
versioner som inte stämmer överens måste uppdateras.

Den första delen av de fasta programvaruversionerna som visas
(2.11-r3 i exemplet ovan) avser huvudprocessorversionen. Den
andra delen (0.0.17) avser extraprocessorversionen.

6. Klicka i kolumnen Version av fast programvara på ECU:erna
som ska uppdateras och välj följande:
l Uppgradera huvudprocessor: Väljs om den första delen av den
fasta programvaruversionen som visas inte stämmer överens med
den medföljande fasta programvaran.

l Uppgradera extraprocessor: Väljs om den andra delen av den
fasta programvaruversionen som visas inte stämmer överens med
den medföljande fasta programvaran.

l Uppgradera båda: Väljs om båda delarna av den fasta
programvaruversionen som visas inte stämmer överens med den
medföljande fasta programvaran.
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7. När alla val har gjorts väljer du UPPGRADERA ECU:NS
FASTA PROGRAMVARA överst på skärmen.

8. Bekräfta varningsmeddelandet och välj nästa pil.
9. Sätt i USB-flashenheten som innehåller den fasta programvaran i

konsolen och välj nästa när USB-enheten identifieras.
10. Innehållet på USB-enheten visas. Navigera till de fasta

programvarufilerna och välj nästa pil.
11. Bekräfta meddelandet för att starta uppdateringen. Obs! Om

Uppgradera båda har valts visas meddelandena "Konfigurerar
ECU" och "Synkroniserar ECU" under uppgraderingsprocessen.
TRYCK INTE på den gröna bekräftelsemarkeringen förrän de har
slutförts.

12. Uppgradering klar visas när processen har slutförts. Bekräfta för
att starta om konsolen.

13. Om den extra CPU:n eller båda CPU:erna har uppgraderats när
konsolen har startat om ska du stänga av systemet och kontrollera
att ECU:erna har stängts av innan du sätter på dem igen.
Obs! Om de fasta programvaruversionerna som visas inte är rätt
efter omstart ska du stänga av och starta om traktorn.

För flera CM-40-ECU:er
Om systemet har fler än en CM-40-ECU installerad ska en
dummyredskapsprofil skapas för att uppdatera huvudprocessorns fasta
programvara för den extra CM-40-ECU:n.

1. Skapa en ny redskapsprofil för en CM-40-ECU med den extra
CM-40-ECU:n som CM-40 1 (se Ställa in ett nytt redskap, sidan
5).

2. Följ uppdateringsstegen som beskrivs ovan för en CM-40-ECU.

För EM-24-ECU:er
1. På en Windows-dator, packa upp ZIP-filen med den fasta

programvaran på en USB-flashenhet.
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2. På inställningsskärmen väljer du System/Funktioner/Konsol och
ser till att FILSERVER är aktiverad.

3. Välj Redskap/ECU/Uppgradera ECU.
4. Öppna filen README.html som medföljer i de zippade filerna för

att kontrollera de medföljande fasta programvaruversionerna.
5. Kontrollera versionerna som visas i kolumnen Version av fast

programvara mot den medföljande fasta programvaran. Alla
versioner som inte stämmer överens måste uppdateras.

6. Klicka i kolumnen Version av fast programvara på de ECU:er
som ska uppdateras och välj Uppgradera båda .

7. Välj UPPGRADERA ECU:NS FASTA PROGRAMVARA överst
på skärmen.

8. Bekräfta varningsmeddelandet och välj nästa pil.
9. Sätt i USB-flashenheten som innehåller den fasta programvaran i

konsolen och välj nästa när USB-enheten identifieras.
10. Innehållet på USB-enheten visas. Navigera till de fasta

programvarufilerna och välj nästa pil.
11. Bekräfta meddelandet för att starta uppdateringen.
12. Uppgradering klar visas när processen har slutförts. Bekräfta för

att starta om konsolen.
Obs! Om de fasta programvaruversionerna som visas inte är rätt
efter omstart ska du stänga av och starta om traktorn.
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