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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.
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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.

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
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.

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.
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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.

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.
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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
Sprayarkontrollen används tillsammans med konsoler i X-serien. Se
även de förarhandböcker för vägledning och autostyrning som
medföljer konsolen.

Sprayaren och autosektionsstyrningen 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.

Med hjälp av autosektionsstyrning 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 sedan konfigureras
för att styra upp till 30 sektioner om tre ASC-10 ECU:er används (10
sektioner med en ASC-10 för X14-konsolen).

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
(variabel hastighetsstyrning är inte tillgängligt med X14-konsolen).

När sprayarkontroll, autosektionsstyrning och variabel
hastighetsstyrning har ställts in kan de aktiveras och avaktiveras via
konsolen.

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.

X14-konsol

X25-konsol
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X30-konsol

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
autosektionsstyrning.

2.1. Ställa in ett nytt redskap
2.1.1. X30- och X25-konsoler
Skapar en ny redskapsprofil för det anslutna verktyget.

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

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.

Observera: 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.

5. Välj REDSKAPSSTYRNING, välj Endast sektionsstyrning
eller Sektionsstyrning och hastighetsstyrning, bekräfta och välj
Nästa.

6. Välj ECU-TYP, välj ASC-10, bekräfta och välj nästa.
Observera: Gränssnittet för sprayarkontroll som beskrivs i
kapitel 3 och 4 i denna handbok endast används för styrning av
sprayare som är utrustade med ECU:er av typ Topcon ASC-10.

Om ISOBUS ECU väljs beror funktionaliteten på den anslutna
ISOBUS-enheten. ISOBUS ECU kan styras via konsolens
universalterminalfunktion. Läs mer i dokumentationen för
ISOBUS ECU.
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7. Välj REDSKAPSFUNKTION, välj Sprayare, bekräfta och välj
nästa.
Observera: Det krävs fler ECU:er om det finns fler än 10
sektioner eller fler än en tank.

ECU:er ska anslutas till CAN2-anslutningen på konsolens
termineringskablage. Starta med alla ECU:er bortkopplade från
CAN-ledningen och bekräfta att kablaget är anslutet till konsolen.
Endast en terminering krävs, vilken ska vara placerad på den ECU
som är längst från konsolen.

Följ nedanstående steg och, på uppmaning, anslut första ECU:n till
CAN-ledningen. Endast en ECU i taget kan registreras. När varje
ECU är registrerad, anslut nästa ECU på uppmaning.

Den blå statusindikatorn på ASC-10 blinkar sakta tre gånger och
sedan snabbt tre gånger, som indikation på normal drift.

8. Kontrollera att endast en ECU är ansluten och välj nästa.
Systemet försöker att registrera den anslutna ECU:n. Om det inte
lyckas, kontrollera att ECU:n är ansluten.

9. När ECU:n har registrerats, välj nästa.
En sammanfattning över registrerade ECU:er visas.
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10. Om du vill lägga till fler ECU:er, välj Lägg till ECU och följ
stegen enligt anvisningarna. Nära alla ECU:er har registrerats, välj
nästa.

11. Välj vilken ECU som ska ta emot indata från hjulsensorn vid
behov, bekräfta och välj nästa.
Observera: Om det endast finns en tank måste
hastighetsstyrningen för ECU 2 avaktiveras.

12. När skärmen visar att installationen är klar, bekräfta.
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2.1.2. X14-konsol
Skapar en ny redskapsprofil för det anslutna redskapet.

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

Skapa ett nytt redskap:

1. Kontrollera att ASC-10-ECU:n är ansluten till CAN-bussen.
Om ASC-10 inte detekteras när redskapets profil skapas kommer
redskapet inte att konfigureras för hastighetsstyrning.

2. Gå till inställningsskärmen och välj Redskap/Nytt.
3. Använd pilarna för att välja redskapets Typ och bekräfta.

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.

Observera: 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. Konsolen startar om och visar
redskapsgeometriskärmen.
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2.2. Ställa in redskapsgeometrin
Ställer in redskapsmåtten så att vägledning och produktapplicering
kan fungera exakt.

Observera: Mät redskapets mått så noga som möjligt. Vi
rekommenderar en tolerans på +/- 5 cm.

Så här ställer du in redskapsgeometrin:

1. Välj Redskap/Geometri.

2. Välj ett redskapsmått. Namnet på måttet visas i namnlisten.
Vilka mått som behövs varierar med den redskapstyp som är vald.

3. Lägg till eller justera mått där det behövs och bekräfta.
Följande mått kan användas:

l Stråkbredd: Mäter redskapets arbetsbredd (det vill säga den
bredd som bearbetas av redskapet under en vända).

l Arbetslängd: Längden från start till slut på bommens
arbetsområde. Tillsammans med stråkbredden definierar
den arbetsområdet som är den yta som bommen täcker med
produkt.

l Överlappning: Mäter bredden på överlappningen mellan två
intilliggande rader.
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l Redskapsförskjutning: Mäter avståndet mellan dragpunkten och
redskapets hjul.

l Redskapets hjulförskjutning: Mäter avståndet mellan hjulen och
redskapets arbetsområde.

l Linjeförskjutning: 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.

l Släpförskjutning: Mäter avståndet mellan släpets dragpunkt och
släpets hjul.

l Spårförskjutning: Mäter avståndet mellan redskapets dragpunkt
och släpets hjul.
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2.3. Ställa in sektionsstyrning
Konsolen kan användas för att styra upp till 30 sektioner om tre
ASC-10 ECU:er används (10 sektioner med en ASC-10 för X14-
konsolen).

En ISOBUS-ECU kan identifiera upp till 32 sektioner automatiskt.
Gör de ändringar som behövs för ISOBUS ECU.

Den maximala totalbredden hos alla sektioner är 100 m, delat med
antalet sektioner.

Så här ställer du in sektionsstyrning:

1. Välj Redskap/Sektionsstyrning/Sektioner.
2. Välj SEKTIONER och ange antal sektioner med plus- och

minusknapparna och bekräfta sedan.

3. Ställ in sektionsbredden för alla sektioner genom att välja Bredd
bredvid Alla.

4. 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 låghastighetströskeln genom att välja

Avstängningsanordning vid låg hastighet intill en sektion (eller
intill Alla), ange tröskelvärdet och bekräfta. Sektionerna stängs av
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när systemet är i automatiskt regleringsläge och fordonshastigheten
sjunker under den här hastigheten och slås på när
fordonshastigheten överskrider den här hastigheten.

8. Ställ in antalet munstycken per sektikon genom att välja sektion
underMunstycken, ange antal och bekräfta.
Observera: 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.

2.3.1. Ställa in tidtagning
I de här inställningarna anges sektionernas responstid när de slås av och
på. 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, sida 52).

2. Använd ett tidtagarur för att mäta fördröjningen mellan aktivering
av en sektion och spridning av produkten. Det här är TID PÅ.

3. När sektionen stängs av, ta tid på fördröjningen mellan
avstängningen och att produkten slutar flöda. Det här är TID AV.

Ställa in responstiderna:

1. Välj Redskap/Sektionsstyrning/Tidtagning.
2. Välj TID PÅ 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 TID AV 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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2.3.2. Ställa in sektionsbrytaren
Huvudbrytaren kan antingen vara virtuell (på konsolskärmen) eller
extern (en fysisk brytare som är ansluten till ASC-10 ECU).

Så här konfigurerar du brytarna:

1. Välj Redskap/Sektionsstyrning/Sektionsbrytare.
2. Välj TYP.

Välj Virtuell för att använda en virtuell kopplingsdosa på
driftskärmen. Ett ytterligare alternativ visas på skärmen 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.

Välj Extern ECU-avkänning för att använda en extern
kopplingsdosa som är ansluten till ASC-10-kablaget.

Välj Ingen om bomväxling inte krävs.

Om du väljer Virtuell eller Extern ECU-avkänning visas följande
alternativ.

OMKOPPLARE till vänster används för att ställa in hur många
sektionsbrytare som är tillgängliga. Det kan vara ett annat antal än det
totala sektionssantalet som angivits i
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Redskap/Sektionsstyrning/Sektioner, men kan inte vara högre än
antalet sektioner.

Tabellen till höger används för att avgöra vilken brytare som styr
vilken sektion. Tilldela den önskade brytaren till varje sektion.
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Kapitel 3 – Inställning av
sprayarkontroll.
Det här kapitlet beskriver hur du ställer in sprayarkontrollen. Det styr
hur mycket produkt som appliceras i specifika sektioner. Det här
alternativet är tillgängligt om redskaps- och ECU-inställningarna har
slutförts eller om en befintlig redskapsfil har importerats till
konsolen.

Alternativ för variabel hastighetsstyrning (VRC) är endast tillgängliga
om VRC har aktiverats i funktionsmenyn
(System/Funktioner/Redskap). Observera: Variabel
hastighetsstyrning är inte tillgängligt på X14-konsolen.

Observera att de här inställningarna gäller hastighetsstyrning. De syns
inte om redskapet endast ställs in på sektionskontroll.

Observera: Läs alltid i sprayertillverkarens handbok för att ställa in
effektiva och säkra inställningar för det specifika redskapet.
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3.1. Ställa in tankar
Ställa in en tank och dess volym:

1. Välj Redskap/Sprayare/Tank.

l Använd produkt som namn: På drifttankpanelen (se sidan 42)
visas produkten som tanknamn om detta alternativ är aktiverat.
Om det är avaktiverat används tanknamnet som anges i steget
nedan.

De numrerade flikarna till vänster anger vilken tank som visas.

2. Välj NAMN för att ändra standarnamnet eller KAPACITET för
att ställa in tankens kapacitet.

3. Upprepa för övriga tankar efter behov.
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3.2. Ställa in produktflödet
Det här avsnittet ställer in de värden som påverkar produktflödet.
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, sida 52.

Observera: Produkten måste ha definierats på driftskärmen innan
kalibreringsfaktorn kan anges här eftersom kalibreringsfaktorn kan
variera med olika produkter. Se Välja/lägga till en produkt, sidan 45.

Om Kalibreringsfaktorn inte är känd ska det här fältet lämnas tomt
och guiden för kalibrering av automatiskt flöde följas, se
Flödesmätarkalibrering, sida 52.

1. Välj Redskap/Sprayare/Flöde.

l Kalibreringsfaktor: Antalet pulser från flödesmätaren per liter
vätska.

l Min. 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.



3.2. Ställa in produktflödet

20

l Min. flöde, munstycke (alla tankar): Ställer in det lägsta 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.

l Backdumpventil: 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.

l Balanserade ventiler: Sprutarens programvara kan kontrollera
system som använder balanserad 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.
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3.3. Ställa in tryck
Det här avsnittet ställer in trycksensorer och reglage. Se
specifikationerna för den sprayare som används för korrekta
inställningar.

1. Välj Redskap/Sprayare/Tryck.

2. Välj tank på flikarna till vänster och välj SENSORTYP.
3. Välj Ström eller Spänning och bekräfta. Följande skärmar och

alternativ varierar beroende på det här valet.

3.3.1. Använda strömsensor

l Maxtryck: Det maximala tryck som sensorn kan läsa av.
l Alarm min.: Det tryck där sprayarens munstycken tappar effekten
och utlöser larmet så att det ljuder och visas.

l Alarm max.: Det tryck där sprayarens munstycken tappar effekten
och utlöser larmet så att det ljuder och visas.
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l Källa för lågtrycksstopp: Tillåter systemet att gå till
lågtrycksstopp baserat på antingen hastighet eller tryck. Om
styrenheten är i automatläge och trycket eller hastigheten sjunker
under det inställda värdet, slutar systemet att styra den inställda
appliceringshastigheten och går till manuellt läge. När
trycket/hastigheten åter stiger över det här värdet aktiveras
automatläget igen. Tryck- och/eller hastighetströskeln måste
anges.
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3.3.2. Använda spänningssensorn

l Maxtryck: Det maximala tryck som sensorn kan läsa av.
l Min. spänning: Den nominella minimispänningen (0–5) för
sensorn.

l Max. spänning: Den nominella maximispänningen (0–5).
l Alarm min.: Det tryck där sprayarens munstycken tappar effekten
och utlöser larmet så att det ljuder och visas.

l Alarm max.: Det tryck där sprayarens munstycken tappar effekten
och utlöser larmet så att det ljuder och visas.

l Källa för lågtrycksstopp: Tillåter systemet att gå till
lågtrycksstopp baserat på antingen hastighet eller tryck. Om
styrenheten är i automatläge och trycket eller hastigheten sjunker
under det inställda värdet, slutar systemet att styra den inställda
appliceringshastigheten och går till manuellt läge. När
trycket/hastigheten åter stiger över det här värdet aktiveras
automatläget igen. Tryck- och/eller hastighetströskeln måste anges.
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3.4. Ställa in tryckkontroll
Se specifikationerna för sprayaren och en ISO-
standardmunstyckestabell för korrekta inställningar.

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 hör inställningen avaktiveras om Sensortyp ställs
på Ingen under Redskap/Sprayare/Tryck.
1. Välj Redskap/Sprayare/Tryckkontroll.

2. Välj tank på flikarna till vänster och välj TRYCKKONTROLL.
3. Välj Endast tryck eller Välj tryck vid lågt flöde. Följande

skärmar och alternativ varierar beroende på det här valet.
Bekräfta.
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3.4.1. Endast tryck

l ISO-munstycke: Välj standardmunstycksstorlek. Om du väljer
Anpassad för munstycket, se de två punkterna nedan:
l Referenstryck: Ska ställas in på målspraytrycket. Kontrollera
informationen från munstyckstillverkaren.

l Munstyckskalibreringsfaktor: Den verkliga
munstyckskalibreringsfaktorn. Vid behov, välj att justera för
avvikelser som orsakats av slitage. Om du är osäker, testa den
verkliga hastigheten genom att samla in flödet under en minut
och mäta den insamlade mängden.

l Faktisk hastighet för munstycke: Den verkliga flödeshastigheten.
Välj att justera för slitage om det behövs. Om du är osäker, testa
den verkliga hastigheten genom att samla in flödet under en minut
och mäta den insamlade mängden.

l Densitet: Vätskans densitet (vatten = 1).
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3.4.2. Välj tryck vid lågt flöde

l ISO-munstycke: Välj standardmunstycksstorlek. Om du väljer
Anpassad för munstycket, se de två punkterna nedan:
l Referenstryck: Ska ställas in på målspraytrycket. Kontrollera
informationen från munstyckstillverkaren.

l Munstyckskalibreringsfaktor: Den verkliga
munstyckskalibreringsfaktorn. Vid behov, välj att justera för
avvikelser som orsakats av slitage. Om du är osäker, testa den
verkliga hastigheten genom att samla in flödet under en minut
och mäta den insamlade mängden.

l Faktisk hastighet för munstycke: Den verkliga
flödeshastigheten. Välj att justera för slitage om det behövs. Om
du är osäker, testa den verkliga hastigheten genom att samla in
flödet under en minut och mäta den insamlade mängden.

l Densitet: Vätskans densitet (vatten = 1).
l Styrningsväxlingspunkt: Den låga flödeshastighet som aktiverar
tryckkontrollen.
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3.5. Ställa in kontrollventilen
Kontrollventilen används för att mäta/styra hur mycket produkt som
matas ut från bommen.

3.5.1. Regulatorventilsystem
Regulatorventilsystem sitter i linje med pumpen och justerar
produktflödet till bommen genom att avleda överblivet flöde tillbaka
till tanken.

1. Välj Redskap/Sprayare/Kontrollventil.
2. Välj REGLERVENTIL och välj Regulator.

l Flödesmätarprov: Ställer in hur ofta provtagning görs.
Standardprovtagning rekommenderas. Minskat rekommenderas
endast om flödet kan vara mycket oregelbundet (till exempel på
sliten utrustning).

l Ventilhastighet: Ställer in hastigheten som ventilen drivs med för
att styra hastigheten.

l Stäng ventil vid avstängning: Säkerställer att ventilen är stängd
när tanken inte används. Detta stänger ventilen när huvudbrytaren är
av och/eller när alla sektioner stängs av.

l Backventil: På vissa sprayare kan ventilen vara kopplad så att den
fungerar omvänt. Med den här inställningen kan ventilen fungera
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omvänt.
l Min. aktiv tid: Den kortaste tid som ström måste tillföras för att
flytta ventilen.

l Max. aktiv tid: Den längsta tid som ström kan tillföras för att
flytta ventilen.

l Inställning av förstärkning: Ställer in hur snabbt styrenheten
försöker uppnå önskat värde. 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.

l PWM-inställning: 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.

l Tryckökning: 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.
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3.5.2. Proportionellt ventilsystem
Proportionella ventilsystem styr normalt en hydraulventil som justerar
pumpens hastighet för att styra flödet som levereras direkt till bommen.

1. Välj Redskap/Sprayare/Kontrollventil.
2. Välj REGLERVENTIL och välj Proportionell.

l Flödesmätarprov: Ställer in hur ofta provtagning görs.
Standardprovtagning rekommenderas. Minskat rekommenderas
endast om flödet kan vara mycket oregelbundet (till exempel på
sliten utrustning).

l Lägg till vibration: Vibrerar ventilen något för att förhindra
påbyggnad av materialet. Ventilens kvalitet och märke anger om
inställningen krävs.

l Min. PWM: Den tid som pulsbreddsmoduleringen (PWM) är aktiv.
Högre värden ställer in strömpulsen under längre tid under en
pulscykel. Minsta PWM används för att avgöra när en ventil eller
motor svarar på den tillhandahållna strömmen. Under det här värdet
svarar inte redskapet (motor, ventilmanöverdon).

l Max. PWM: 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).
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l Kontrollrespons: Detta styr hur snabbt spridaren försöker nå den
önskade hastigheten. 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.

l PWM-frekvens: Den frekvens som ventilen drivs med. Ventiler
av högre kvalitet svarar bättre på PWM med hög frekvens.

l Agiteringsläge: Håller igång den proportionella ventilen när
huvudbrytaren stängs av. I agiteringsläge tillåts en lätt omrörning
för att hålla blandningen i rörelse.
l När omrörning aktiveras visas alternativet Agitering PMW. Det
ställer in pumphastigheten under omrörning.

l Tryckökning: Håller 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.
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3.6. Ställa in pumphastigheten
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.

1. Välj Redskap/Sprayare/Pumphastighet.

l Pulser/varv: Ställer in antalet pulser som registreras vid varje varv
hos pumpen.
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3.7. Ställa in hastighetskälla
Ställer in informationen om hastighetskälla som levereras till
redskapet som används för att avgöra den appliceringshastighet som
krävs.

1. Välj Redskap/Sprayare/Hastighetskälla.

l Hastighetskälla: Den hastighetskälla som används för att avgöra
begärd appliceringshastighet från sprayaren.

l reserv, typ: Hastighetskällan som används om GPS väljs och
signalen tappas.

l Hjulfaktor: Om Hjulsensor väljs som hastighetskälla måste
kalibreringsfaktorn för hjulhastighet beräknas (eller anges här om
den är känd). Se Hjulsensorkalibrering, sida 51.
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3.8. Ställa in redskapsljud
Ställer in ljudåterkopplingen för arbete med redskap.

1. Välj Redskap/Sprayare/Ljud.

Ljud kan vara aktiverat för följande åtgärder: vrida huvudbrytaren på
och av, vrida en tank på och av och vrida en sektion på och av. Varje
ljud är unikt.



3.9. Ställa in larm

34

3.9. 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 mängd: Detta larm ljuder och visas om den detekterade
verkliga mängden skiljer sig från den förinställda mängden med
tröskelvärdet i procent. Ange procentvärdet i FELAKTIG
HASTIGHETSTRÖSKEL (ett lägre värde innebär högre
känslighet).

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.
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l Låg tanknivå: Detta larm ljuder och visas om innehållet i tanken
sjunker under den förinställda procentandelen för varje tank.
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3.10. Aktivera sektionskontroll
Det här alternativet måste aktiveras för att använda
autosektionsstyrning.

1. Välj System/Funktioner/Redskap och ställ in AUTOMATISK
SEKTIONSKONTROLL på Aktiverad.
Observera: Endast alternativet Automatisk sektionskontroll
finns tillgängligt på den här skärmen om du använder en X14-
konsol.

2. Om du använder VHS-planeringskartor, välj VARIABEL
HASTIGHETSSTYRNING och välj Aktiverad och bekräfta.

3. Upprepa för varje funktion du vill aktivera eller avaktivera.
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Kapitel 4 – Åtgärd (X30/X25)
När inställningarna är klara och autosektionsstyrning och
sprayarkontroll är aktiverade, visas ikonerna för autosektionsstyrning
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 autosektionskontroll

2 Sprayarkontrollens ikon

3 Sprayningsinstrumentpanel

4 Sprayarens huvudbrytare
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4.1. Använd sprayningsinstrumentpanelen
Sprayningsinformation läggs till på instrumentpanelen när
sprayarkontrollen aktiveras.

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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4.2. Öppna autosektionsstyrning
Autosektionsstyrning är tillgänglig när ett redskap och ECU har ställts
in och autosektionsstyrning har aktiverats på inställningsskärmen
(System/Funktioner/Redskap).

1. Välj Autosektionsstyrning . Autosektionsstyrningens 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 Kantgräns: Ställer in vilken typ av kantgräns som stänger av
sprejning när du använder autosektionsstyrning.
l Fältgräns och Vändteg definieras i fältmenyn på driftskärmen.
Se handboken för Vägledning och Autostyrning för mer
information om detta.

l ASC på/av: Slår på/av autosektionsstyrning.
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4.3. 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. Om du väljer Sprayhastighetskontroll öppnas en minivy .

Använd minivyn för att övervaka statusen, justera hastigheten
eller byta tankar.

2. Minivyn kan flyttas till en annan plats på skärmen genom att dras
uppåt eller nedåt.

3. Öppna sprayarkontrollen i helskärmsläge genom att peka
någonstans i minivyn och dra från vänster till höger eller genom
att trycka på knappen minimera/maximera (uppe till höger). Du
kan behålla styrhjälpsskärmen som minivy.
När sprayarkontroll visas på hela skärmen visas ett antal paneler.
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1 Styrhjälpens minivy

2 Sprayarens verktygsfält

3 Sprayarpaneler

4. Välj vilka paneler som ska visas med hjälp av sprayarens
verktygslist.
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4.4. Välja/byta tankar
1. Välj Tank på verktygsfältet till höger på skärmen för att öppna

panelen för den tank som används.
Observera: Om alla paneler är öppna kan du behöva skjuta
vissa paneler åt vänster eller höger för att se den nödvändiga
informationen.

2. Tryck på tankpanelens namnlist för att expandera panelen så att
den visar produktinformation.
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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 avaktiveras om VRC används.

3 Öka/minska den begärda appliceringshastigheten med ett
förinställt hastighetssteg (stegens storlek ställs in med knappen
som visas i 6).

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. Här kan du välja VRC eller
automatisk reglering för en specifik tank eller alla produkter.

Manuell inställning kan även väljas för alla tankar (men inte för
en specifik tank). Observera att autosektionsstyrning inte fungerar
i manuellt läge. I manuellt läge är den begärda hastigheten
gråmarkerad och den verkliga hastigheten kan justeras med
knapparna + och –.

6 Produktkonfiguration. Öppnar tankens
produktkonfigurationsfönster. Se Välja/lägga till en produkt, sidan
45.

7 Tankfyllning. Öppnar tankens påfyllningsfönster för att fylla på
av den produkt som används. Se Fylla på tankar, sida 47.

8 Tankmätning på/av. Grön när tanken är på (mätning aktiverad),
röd när tanken är av (mätning avbruten).

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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4.4.1. Tankfärger
Grå tank. Röd
på/av. 
Systemet är i
standby-läge.
Tanken är
avstängd.
Kontrollera
huvudbrytaren
och tank på/av.

Röd tank. Grön
på/av.
Tanken är på, men
tom.

Blå tank. Grön
på/av.
Tanken är på.

De blå dropparna
visar den
ungefärliga
kvarvarande nivån
av produkten.
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4.4.2. Välja/lägga till en produkt
Så här väljer du eller lägger till en ny produkt:

1. Tryck på produktkonfigurationsknappen.

Skärmen för produktkonfiguration visas.

2. Välj PRODUKTNAMN för att välja en produkt i listan eller för att
lägga till en ny produkt.
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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 Hastighetsökning: Anger hur mycket appliceringshastigeten 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 Förinställd
hastighet 1. 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 förinställning 1.

l Förinställning 1/Förinställning 2: Definierar förinställda
appliceringshastigheter.
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4.4.3. Fylla på tankar
Så här fyller du på sprayartankarna:

1. Tryck på tankpåfyllningsknappen.

Skärmen för tankpåfyllning visas.

Set volume (Ange volym): Ställa in produktvolymen i tanken.

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

Fyll tank helt: Fylla tanken till den volym som angivits på
inställningsskärmen (Redskap/Spridare/Tank).
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Öka volym med "Volymökning": Lägger till produkter med
den volym som ställts in för Volymökning.

Fyll alla tankar helt: Fyll alla tankar till den volym som
angivits på inställningsskärmen (Redskap/Spridare/Tank).
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.
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4.5. Konfigurering och kalibrering
1. Välj Konfigurering i verktygsfältet till höger på skärmen.

Konfigurationsskärmen visas.

l Manuell hastighet: Tillåter användare 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.
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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 Manual speed display (Visa manuell hastighet): Aktiverar
manuell inmatning av hastigheten. Den här indikatorn ändras till
Hjulsensor om det väljs som hastighetskälla på
inställningsskärmen Redskap/Sprayare/Hastighetskälla, se
Hjulsensorkalibrering, sida 51.

l Tank: Visar information om trycksensorer, pumphastighet och
flödesmätare för varje tank.

l Trycksensor: Visar trycksensorns kalibreringsstatus. Se
inställningsskärmen Redskap/Sprayare/Tryck.

l Pumphastighet: Visar aktuell status för pumphastigheten. Se
inställningsskärmen Redskap /Sprayare/Pumphastighet.

l Flödesmätare: Visar kalibreringsguiden för flödesmätaren som
ska användas om kalibreringsvärdet för flödesmätaren inte är känt
och har matats in på inställningsskärmen
Redskap/Sprayare/Flöde. Se Flödesmätarkalibrering, sida 52.
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4.5.1. Hjulsensorkalibrering
Om Hjulsensor väljs på inställningsskärmen
Redskap/Sprayare/Hastighetskälla måste hjulfaktorn kalibreras.
Hjulfaktorn definierar hur många meter per puls som tas emot från
hjulhastighetgivaren.

Så här kalibrerar du hjulfaktorn:

1. Välj Hjulsensor på sprayarens konfigurationsskärm.

Guiden för automatisk hastighetskalibrering visas.

2. Följ anvisningarna i guiden för att kalibrera hjulsensorn.



4.5. Konfigurering och kalibrering

52

4.5.2. Flödesmätarkalibrering
Flödesmätarkalibreringen avgör antalet pulser från flödesmätaren per
liter vätska.

Så här kalibrerar du flödesmätaren:

1. Kontrollera att den valda tanken har valts med vänster och höger
knapp för Tank.

2. Välj Flödesmätare på sprayarens konfigurationsskärm.

Guiden för automatisk flödeskalibrering visas.

3. Följ anvisningarna i guiden för att kalibrera flödesmätaren.
I steg 2 blir flödesmätarens kalibrering mer exakt ju större volym
som mäts. Knapparna + och – kan användas för att öka eller
minska flödet och trycket.
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4.6. 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.

Så här aktiverar du områdesräknare:

1. Gå till inställningsskärmen och välj System/Funktioner /Redskap.

2. Välj OMRÅDESRÄKNARE och välj något av följande:
l Aktiverad (lagras per jobb): områdesräknare lagras separat för
varje jobb (om ett jobb startas och täckning läggs, sedan ett annat
jobb och täckning läggs, kommer räknaren från det första jobbet
det första jobbet att visa räknare för det första jobbet).

l Aktiverad (lagras 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.

Återställ områdesräknare
Det här alternativet är bara tillgängligt om Aktiverad (lagras per jobb)
har valts.



4.6. Ställa in områdesräknare

54

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.
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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.

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



4.6. Ställa in områdesräknare

56

Återställ områdesräknarfönstret
Välj det här alternativet för att återställa data för en tank, den valda
jobbområdesräknaren, eller alla jobbområdesräknare.
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4.7. Använda huvudbrytaren
När Virtuell har valts på inställningsskärmen (Redskap/Huvudbrytare)
slår sprayarens huvudbrytare på driftskärmen på sprayarsystemet. Den
här brytaren fungerar inte om Extern ECU-avkänning väljs som
huvudbrytare.

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.
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Kapitel 5 – Åtgärd (X14)
När inställningarna är klara och autosektionsstyrning och
sprayarkontroll är aktiverade, visas ikonerna för autosektionsstyrning
och sprayarkontroll på skärmen Välj visning.

Sprayarkontrollsinformation läggs till på instrumentpanelen.
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5.1. 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).
1. Välj Auto Section Control (autosektionsstyrning).

Autosektionskontrollens skärm 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 kantgräns som
stänger av sprejning när du använder autosektionskontroll:
l Fältgräns definieras i fältmenyn på driftskärmen. Se handboken
för Vägledning och Autostyrning för mer information om dessa.

l ASC på/av: Slår på/av autosektionskontroll.
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5.2. Öppna sprayarkontrollen
För att öppna sprayarkontrollens skärmar:

1. Välj ikonen för sprayhastighetskontroll.

Skärmen för sprayarkontrollen öppnas.

Konfigurationsskärmen är tillgänglig via fliken längst upp på skärmen.
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5.3. Konfigurera tankar och
appliceringshastigheter

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

2 Lägesväljare för hastighetsstyrning. Du kan välja automatisk
kontroll.

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

3 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.

4 Öka/minska den begärda appliceringshastigheten med ett
förinställt hastighetssteg (stegens storlek ställs in med knappen
som visas i 6).

5 Tankfyllning. Öppnar tankens påfyllningsfönster för att fylla på
av den produkt som används. Se Fylla på tankar, sida 66.
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6 Produktkonfiguration. Öppnar tankens
produktkonfigurationsfönster. Se Välja/lägga till en produkt,
sida 64.

7 Begärd appliceringshastighet. Används för att ange och visa
appliceringshastighet. Kontrollsystemet använder
kalibreringsfaktorn för att justera produktflödet för den givna
produkten.

5.3.1. Tankfärger
Blå tank.
Tanken är
full.

De blå dropparna visar den
ungefärliga kvarvarande
nivån av produkten.

Röd tank.
Tanken är
tom.

.
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5.3.2. Välja/lägga till en produkt
Så här väljer du eller lägger till en ny produkt:

1. Tryck på produktkonfigurationsknappen.

Skärmen för produktkonfiguration visas.

2. Välj PRODUKTNAMN för att välja en produkt i listan eller för
att lägga till en ny produkt.
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Välj Ny produkt för att öppna guiden Ny produktinställning.
Följ guiden för att lägga till en ny produkt.

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 Förinställd
hastighet 1. 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.

l Förinställd hastighet 1/Förinställd hastighet 2: Definierar
förinställda appliceringshastigheter.
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5.3.3. Fylla på tankar
Så här fyller du på sprayartankarna:

1. Tryck på tankpåfyllningsknappen.

Skärmen för tankpåfyllning visas.

Ange volym: Ställa in produktvolymen i tanken.

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

Fyll tank helt: Fylla tanken till den volym som angivits på
inställningsskärmen (Redskap/Spridare/Tank).

Öka volym med "Volymökning": Lägger till produkter med
den volym som ställts in för Volymökning.
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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.
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5.4. Konfigurering och kalibrering
1. Välj fliken Konfiguration på skärmen för sprayarkontrollen.

Skärmen Konfigurering visas.

l Manuell hastighet: Tillåter användare 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 Manual speed display (Visa manuell hastighet): Aktiverar
manuell inmatning av hastigheten. Den här indikatorn ändras till
Hjulsensor om det väljs som hastighetskälla på
inställningsskärmen Redskap/Sprayare/Hastighetskälla, se
Hjulsensorkalibrering, sida 70.

l Trycksensor: Visar trycksensorns kalibreringsstatus. Se
inställningsskärmen Redskap/Sprayare/Tryck.

l Pumphastighet: Visar aktuell status för pumphastigheten. Se
inställningsskärmen Redskap /Sprayare/Pumphastighet.

l Flödesmätare: Visar kalibreringsguiden för flödesmätaren som
ska användas om kalibreringsvärdet för flödesmätaren inte är känt
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och har matats in på inställningsskärmen Redskap/Sprayare/Flöde.
Se Flödesmätarkalibrering, sida 71.
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5.4.1. Hjulsensorkalibrering
Om Hjulsensor väljs på inställningsskärmen
Redskap/Sprayare/Hastighetskälla måste hjulfaktorn kalibreras.
Hjulfaktorn definierar hur många meter per puls som tas emot från
hjulhastighetgivaren.

Så här kalibrerar du hjulfaktorn:

1. Välj Hjulsensor på sprayarens konfigurationsskärm.

Guiden för automatisk hastighetskalibrering visas.

2. Följ anvisningarna i guiden för att kalibrera hjulsensorn.
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5.4.2. Flödesmätarkalibrering
Flödesmätarkalibreringen avgör antalet pulser från flödesmätaren per
liter vätska.

Så här kalibrerar du flödesmätaren:

1. Välj Flödesmätare på sprayarens konfigurationsskärm.

Guiden för automatisk flödeskalibrering visas.

2. Följ anvisningarna i guiden för att kalibrera flödesmätaren.
I steg 2 blir flödesmätarens kalibrering mer exakt ju större volym
som mäts. Knapparna + och – kan användas för att öka eller minska
flödet och trycket.
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Kapitel 6 – Variabel hastighetsstyrning
Observera: Variabel hastighetsstyrning är inte tillgängligt på X14-
konsolen.

Före användning måste variabel hastighetsstyrning (VRC) ställas in
på en styrenhet och aktiveras på inställningsskärmen
(System/Funktioner/Redskap).

Välj för att aktivera eller avaktivera VRC-kartvisningen på
vägledningsskärmen.

6.1. När du använder VRC-kartor
Det finns tre sätt att utföra VRC:

l Importera planeringskartor (shapefiler och ISO XML-filer) till
skapade jobb med VRC-importguiden.

l Använda realtidsdata från kvävegivarna på traktorn (till exempel:
Topcon CropSpec).

l Använda uppgiftsdatabaserade planeringskartor.

Följande anvisningar beskriver de första två metoderna. Om du
använder uppgiftsdata, se Vägledningshandbok AGA4084.

Både shapefiler (.shp) och ISO XML-filer (.xml) kan importeras till
skapade jobb. Observera att endast planeringskartdelen av data
används om .xml-filer importeras.

1. Välj klient/gård/fält.
2. Skapa ett nytt jobb.

3. Välj Jobbmeny /Konfigurera variabel hastighetsstyrning

.
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4. Välj nästa i steg 1 i VRC-konfigurationsguiden.
5. Välj kontrollkanaler för VRC och välj Nästa. Möjliga alternativ

är:
l Shapefiler
l ISO XML
l CropSpec (om aktiverad)
Observera att shapefiler och ISO XML inte kan användas
samtidigt. CropSpec dock användas tillsammans med shape-filer
eller ISO XML.

Om Shapefiler eller ISO XML väljs i steg 2 visas alla kartor som
importerats tidigare till det aktuella fältet så att tidigare använda
kartor kan återanvändas.

l Om de önskade kartorna inte redan finns på konsolen, sätt i ett
USB-minne med planeringskartor.

l Välj USB-ikonen längst ner på skärmen . Fönstrets
bakgrund blir blå för att ange att du visar USB-fillistan.

l Välj USB-hemikonen för att visa roten i USB-
filstrukturen. Filer och mappar i USB-roten visas.
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l Välj en mapp för att öppna den. Hitta önskad fil och välj den. Den
vitmarkeras och Nästa aktiveras. Observera att det går att välja
flera filer.

l Välj Nästa.
6. Om du valde ISO XML i steg 2, välj den uppgift som du vill köra.

Filen kan ha flera listade uppgifter. Välj den uppgift som matchar
det anslutna redskapet.

7. Välj Nästa.
Källa och attribut måste nu tilldelas till kanalerna.

l Kanal: Den tank som styrs.
l Källa: Källan till planeringskartan för kanalen. Listan över filer
som valdes tidigare visas här eller så kan du välja en livekälla som
CropSpec eller Yara.

l Attribut: En av egenskaperna i shapefilen eller ISOXML-filen
eller sensorutdata från CropSpec. Samma shapefil kan ha flera
attribut för att definiera hastigheter för mer än en tank, så detta
gör det möjligt för föraren att koppla planeringen till rätt tank.

l Skala om: Den här kolumnen ställs på 1 som standard, vilket
innebär att planeringen som definierats i källan används direkt.
Dock kan föraren beroende på väderförhållanden välja att öka
eller minska appliceringshastigheten. Det möjliggör en gemensam
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ökning för alla definierade hastigheter. Till exempel innebär en
omskalning på 1,1 att 110 procent av hastigheten i källan
används.

l Standard: Definierar vilken hastighet som ska användas om
källan inte anger en hastighet för den delen av hagen, eller om
GPS-signalen försvinner. 

8. Välj Nästa.
9. I det sista steget måste du bekräfta inställningarna. Det går inte att

ändra för jobbet, så se till att det stämmer innan du fortsätter. Välj
Tillbaka för att ändra konfigurationen eller OK för att bekräfta.

Kartan visas. Om den inte visas, se till att du befinner dig när kartans
position geografiskt.
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