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Produktvillkor

Förord
Denna handbok ger information om drift och underhåll av denna produkt från Thorsen Teknik. Korrekt drift och ser-
vice är viktiga för säker och tillförlitlig drift av produkten. Det är mycket viktigt att du tar dig tid att läsa denna manual 
innan du använder produkten. Informationen i denna handbok är aktuell vid tidpunkten för publicering. Ett system 
kan variera något. Tillverkaren förbehåller sig rätten att omkonstruera och modifiera systemet vid behov utan förvar-
ning.

Villkor
Obs: Läs dessa villkor noggrant.

Allmänt
ANVÄNDNING - Du accepterar dessa villkor när du köper produkten från AGROTECH eller någon av AGROTECHs 
återförsäljare.  COPYRIGHT - All information i den här handboken är Thorsen Tekniks immateriella rättigheter och 
skyddat material. All rights reserved. Du får inte använda, kopiera, lagra, visa, skapa härledda verk från, sälja, mo-
difiera, publicera, distribuera, eller låta någon tredje part tillgång till grafik, innehåll, information eller data i denna 
bruksanvisning utan Thorsen-Tekniks skriftliga tillstånd, och du får endast använda sådan information för vård och 
användning av produkten.

Viktigt
SÄKERHET: Felaktig användning av produkten kan leda till dödsfall eller skada, materiella skador och/
eller fel på produkten. Produkten får endast repareras av Thorsen Teknik. Du bör noga granska säker-
hetsvarningarnas föreskrifter och anvisningar för korrekt användning av produkten i denna manual och 
alltid följa dem.

Retur och reparation
Under garantiperioden kan någon ingående komponent som funnits defekt, skickas till AGROTECH för reparation. 
Vi kommer omgående att ombesörja reparation eller byta ut den defekta komponenten och skicka tillbaka den till 
dig. Du måste betala kostnaden för frakt och hantering i samband därmed. Kalibrering av komponenter, arbets- och 
resekostnader för avlägsnande och utbyte av komponenter i fält, täcks inte av denna garanti.

Ovanstående garanti gäller EJ för skador eller defekter som orsakats av:
(I) katastrof, olycka eller missbruk
(II) normalt slitage
(III) Felaktig användning och / eller underhåll
(IV) otillåtna ändringar av produkten
(V) användning av produkten i kombination med andra produkter som inte levererats eller specificerats av Thorsen 
Teknik.

Programvara som medföljer produkten är licensierad för användning med produkten, inte såld. Användning av pro-
gramvaran som levereras med en separat slutanvändarlicensavtal (“EULA”), är underställda villkor, inklusive villkoren 
för underförstådda garantier, gällande EULA, om inte annat anges i dessa villkor.

ANSVARSFRISKRIVNING - UTOM FÖR OVANSTÅENDE GARANTIER OCH GARANTIER SOM ANGES I ETT RELEVANT 
GARANTIBEVIS, BILAGA ELLER SLUTANVÄNDAREAVTAL TILLHANDAHÅLLS DENNA HANDBOK, PRODUKTEN OCH 
TILLHÖRANDE PROGRAMVARA “SOM DEN ÄR”. DET FINNS INGA ANDRA GARANTIER OCH I DEN OMFATTNING 
SOM TILLÅTS AV LAGEN UTESLUTER THORSEN-TEKNIK ALLA UNDERLIGGANDE VILLKOR OCH GARANTIER I SAM-
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BAND MED HANDBOKEN OCH PRODUKTEN (INKLUSIVE GARANTI OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR EN 
VISS ANVÄNDNING ELLER VISST SYFTE ). THORSEN-TEKNIK ÄR INTE ANSVARIG FÖR DRIFTEN AV GNSS SATELLITER 
OCH / ELLER TILLGÄNGLIGHET, KONTINUITET, NOGGRANNHET OCH INTEGRERING AV GNSS SATELLITSIGNALER. 
FÖR ANVÄNDNING MED AUTO CONTROL.

Begränsning av  ansvar och ersättning
Agrotechs återförsäljare och representanter skall inte vara ansvariga för tekniska eller redaktionella fel eller ute-
lämnanden i detta dokument eller för speciella, indirekta, ekonomiska eller tillfälliga skador eller följdskador till 
följd av  anskaffandet eller användningen av detta material, produkten eller dess medföljande programvara (även 
när Thorsen Teknik har informerats om risken för sådana skador). Sådana ersättningskrav inkluderar, men är inte 
begränsade till, tidsförlust, förlust eller förstörelse av data, utebliven vinst, besparingar eller intäkter, eller förlust av 
eller skada på produkten. Du skall försvara, gottgöra och hålla Thorsen Teknik skadeslöst mot alla anspråk, åtgärder, 
förfaranden, krav, garantikrav och utgifter (inklusive advokatkostnader) som kan uppstå till följd av eller i samband 
med (a) din operativa användning eller underhåll av produkten och / eller annan programvara än vad som anges i 
denna bruksanvisning eller respektive slutanvändarlicens; och (b) din vårdslöshet eller försummelse  i samband med 
produkten.

Under alla omständigheter skall Thorsen Tekniks ansvar gentemot dig eller någon annan person för några krav för 
förluster eller skador (genom avtal, utanför avtalet eller i någon annan basis) begränsas (av Thorsen Tekniks val) att 
antingen (a) ersättning eller reparation av produkten eller (b) betalning av kostnaden för byte eller reparation av 
produkten.

Annat
Dessa användarvillkor kan när som helst ändras, ändras, ersättas eller återkallas av Thorsen Teknik.

Allmän säkerhet
FARA: Det är viktigt att läsa och förstå följande information och de produktspecifika säkerhetsupp-
lysningarna.

De flesta händelser som inträffar under drift, underhåll och reparation, sker som ett resultat av underlåtenhet att 
iaktta grundläggande säkerhetsregler och åtgärder. Var alltid uppmärksam på eventuella risker och farliga situatio-
ner. Följ alltid instruktionerna som medföljer en varning eller försiktighetsmeddelande. Den information som dessa 
anger  har för avsikt att minimera risken för personskador och / eller egendomsskador. Följ speciellt de instruktioner 
som presenteras som säkerhetsmeddelanden.

Säkerhetsmeddelanden och varningar
Säkerhetssymbolen används med orden: FARA, VARNING eller FÖRSIKTIGHET. Meddelanden markerade på detta 
sätt rekommenderar en säkerhetsåtgärd. LÄR dem och använd dem.

FARA:  
Indikerar en omedelbar fara som kan orsaka dödsfall eller svåra skador om den inte undviks.

VARNING:  
Indikerar en potentiell fara som kan orsaka dödsfall eller allvarliga skador om den inte undviks.

FÖRSIKTIGHET:  
Indikerar en potentiell fara som kan orsaka ENKLARE SKADA, om den inte undviks.
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Säkerhetsskyltar
VARNING: Det är inte tillåtet att ta bort eller täcka säkerhetsetiketter. Byt ut oläsliga eller saknade 
varningsskyltar. Det kan erhållas nya varningsskyltar hos återförsäljaren om de har försvunnit eller för-
störts.

Om du har köpt ett begagnat fordon, se till att alla säkerhetsskyltar är korrekt placerade och kan läsas. Byt säkerhets-
skyltar, som inte kan läsas eller saknas. Säkerhetsskyltar som ersättning kan erhållas från återförsäljaren.

Förarens säkerhet
VARNING: Det är ditt ansvar att läsa och förstå avsnitten om säkerhet i denna bruksanvisning innan 
fordonet används. Kom ihåg att du är nyckeln till säkerhet. 

Goda säkerhetsrutiner inte bara skyddar dig själv utan även de runt dig. Läs den här bruksanvisningen 
som en del av ditt säkerhetsprogram. Denna säkerhetsinformation gäller endast Thorsen-Teknik utrustning och 
ersätter inte andra sedvanliga säkra arbetsrutiner.

VARNING: Produkten får under inga omständigheter användas eller vara påslagen på allmän väg.

VARNING: Kontrollera, at strömtillförseln är bruten på utrustningen innan underhåll  eller reparation av 
fordonet eller redskapet.

VARNING: Se till att det finns lämpliga skyddsåtgärder före hantering av farliga ämnen. Läs alltid data-
bladet materialsäkerhet innan arbetet påbörjas.

VARNING: I några av bilderna eller illustrationerna i denna handbok kan paneler eller skydd vara bort-
tagna för demonstrationsändamål. Använd aldrig fordonet utan att alla paneler och skyddsanordningar 
monteras. Om det är nödvändigt att ta bort paneler eller skydd för att utföra reparationer, måste de vara 
återmonterade före användning.

VARNING: Se alltid till att eventuella burna redskap till fordonet sänks till marken före reparations- eller 
underhållsarbete på fordonet.

VARNING: Fordons-  och redskapsdelar kan bli heta under drift och kan vara satta under tryck. Se 
fordonets instruktionsböcker .

VARNING: Använd skyddskläder som passar de villkor och det  arbete som skall utföras.

VARNING: Använd inte utrustningen i närheten av explosiva och lättantändliga ämnen.

Innan användning

• Läs och förstå denna manual och lär känna allt hanhavande innan du använder utrustningen.
• Förvara instruktionsboken med utrustningen.
• Om utrustningen flyttas till ett annat fordon, skall instruktionsboken följa med.
• Läs bruksanvisningen för det fordon som utrustningen skall användas med, och se till att fordonet är utrustat 
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med lämplig utrustning i enlighet med lokala föreskrifter.
• Se till att du förstår hur fordonet fungerar vad gäller hastighet, bromsar, styrning, stabilitet och lastningsegenska-

per innan du börjar.
• Provkör utrustningen i ett område utan människor , djur och hinder Innan arbetet påbörjas.
• Identifiera potentiella risker.

VARNING: Utrustningen får inte användas under påverkan av alkohol eller droger. Rådgör med din 
läkare om du använder receptbelagda eller andra läkemedel.
 

Ansvarsfriskrivning
Tillverkaren Thorsen-Teknik tar inget ansvar för skada på egendom, personskada eller dödsfall på grund av missbruk 
av någon av deras produkter. Dessutom påtar sig Tillverkaren inget ansvar för användningen av utrustning eller 
GNSS signal för andra ändamål än det avsedda, när den används med automatisk kontroll. Thorsen Teknik eller 
Agrotech kan inte garantera riktigheten, integriteten, kontinuiteten eller tillgängligheten av GNSS-signalen när den 
används med automatisk kontroll. Föraren måste se till att utrustningen är ordentligt avstängd när den inte används. 
Innan du kör ett fordon utrustat med Thorsen-Teknik produkter, skall följande produktspecifika skyddsåtgärder vara 
lästa och förstådda.

VIKTIGA SÄKERHETSUPPLYSNINGAR

Förarens vaksamhet och ansvar
Systemet hjälper föraren att styra fordonet, men föraren är fortfarande ansvarig och måste vara alert och ha full kon-
troll över fordonet hela tiden. Föraren är ansvarig för att utrustningen används på rätt sätt. Det är viktigt att uppfylla 
säkerhetskraven under drift av systemet och alla dess komponenter. Alla förare och annan berörd personal måste 
informeras om säkerhetskraven.

ELEKTRISK SÄKERHET
VARNING: Felaktig anslutning av el kan orsaka allvarliga skador på personer eller utrustning.

Vid  arbete med elektriska komponenter bör man observera följande:
• Se till att den negativa polen på batteriet är avbruten innan svetsning på fordonet.
• Se till att alla strömkablar till systemkomponenterna är anslutna med rätt polaritet enligt märkningen. Se for-

donets handbok för säkerhetsinformation.
• Kontrollera att utrustningen är jordad i enlighet med installationsanvisningarna .

Drift och risk för hinder

Följande lista är inte uttömmande eller begränsande. För att använda systemet för styrning måste föraren se till att 
den används:
• På ett betryggande avstånd från människor och hinder.
• På ett betryggande avstånd från kraftledningar eller andra höga hinder (Identifiera eventuella frihöjdsproblem 

innan systemet aktiveras)
• På privat egendom utan allmänhetens tillgång
• Utanför allmänna vägar eller tillfartsvägar.

NOTERA
• Föraren måste alltid veta fordonets position och fältförhållanden .
• Föraren måste reagera om GNSS satellit eller differentiell korrektionssignalen förloras temporärt, när den an-
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vänds med automatisk kontroll.
• Systemet kan inte upptäcka hinder (personer, djur eller andra).
• Använd endast systemet i områden som är fria från hinder, och att håll korrekt avstånd.
• Styrningen måste inaktiveras till manuell drift om det visar sig vara ett hinder på fältet, eller om fordonet är på 

väg bort från körlinjen.

PÅ/AV MANUELL BETJÄNING
VARNING: Se till att strömbrytaren är i läge OFF för att förhindra oavsiktlig aktivering av det automatis-
ka styrsystemet. Vid underhåll av fordonet/redskapet se till att fordonet inte kan flyttas. Inaktivera styr-
ningen, aktivera bromsarna och ta bort nycklarna.

Föraren måste se till att strömbrytaren är i läge OFF (alla indikatorlampor är släckta) när styrningen inte används. 
Föraren måste inaktivera styrningen och använda manuell drift  om ett hinder finns i körlinjen eller flyttar sig in mot 
denna, eller om fordonet rör sig bort från den önskade körlinjen.

Att inaktivera styrningen:
• Vrid ratten några grader  

ELLER
• Välj knappen på konsolen för att inaktivera styrningen  

OCH / ELLER
• Om du använder en fjärrkontrollerad switch för att stänga av, skall man inaktivera med denna om ovanstående 

åtgärder inte inaktiverar styrningen.

SÄKERHET VID AVSTÄNGNING AV FORDONET
Innan du lämnar fordonet, kopplar ur styrenheten, koppla bort den externa
styrkontakten om denna används, och ta ut nyckeln ur tändningslåset .

VARNINGSSYMBOLER
Det används två varningssymboler i denna manual: 
OBS! Detta ger ytterligare information.

VARNING: Det visas en varningssignal på säkerhetsskyltar och i denna handbok för att visa att denna 
information är mycket viktigt för din säkerhet. LÄR dig dessa, och ANVÄND dem.
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Produkten får under inga om ständig heter 
användas eller vara påslagen på allmänna 
vägar!

Föraren måste se till att ström brytaren är 
i läget OFF när traktorn befinner sig på all-
männa vägar.

Kontrollera allt handhavande på ett 
område där inte människor och hinder 
förekommer innan du börjar ditt arbete. 

Systemet hjälper föraren att styra fordo-
net, men föraren är fortfarande ansvarig 
och måste vara vaksam och ha fullständig 
kontroll över fordonet hela tiden. Föraren 
är ansvarig för utrustningen används på 
rätt sätt.

Teckenförklaring
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Reglagestyrning (Open Loop)
Styrhjulen följer styrningsreglaget och stannar i 
sin position när reglaget släpps.

Programmerings-
brygga

5. LED-indikator för 
EIKSteer controller

3. Anslut programmerings-
bryggan till kortplats B

Ansluta EIKSteer mot PVED-ventil
EIKSteer kan programmeras för två olika lägen:

Installation av Reglagestyrning (Open Loop)  
1. Parametrarna i PVED-ventilen läses in med EDT. Hydrauliken kalibreras med EDT.
2. Anslut kontakten från EIKSteer controllern i diagnosuttaget till PVED-ventilen.
3. Installera programmeringsbryggan i kortplats B på controllern.
4. Slå på tändningen och aktivera PVED-ventilen.
5. LED-indikatorn på EIKSteer-controllern blinkar nu rött. Programmering av PVED har nu startat.  

Programmeringen är klar när LED-indikatorn blinkar grönt.
6. Stäng av tändningen och ta bort programmeringsbryggan från kortplats B. 
7. Installera EIKSteer controller i det lediga utrymmet vid diagnosuttaget.
8. Återstarta PVED. EIKSteer är nu installerad!

Autocentrering (Closed Loop) 
Styrhjulen ställer sig i centerläge efter att 
styrnings reglaget släpps.

7. Installera EIKSteer-
controll ern i utrymme vid 
diagnosuttag 

2. Anslut EIKSteer till  
PVED diagnosuttag
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Ändra till Autocentrering (Closed Loop)
Om man vill ändra från reglagestyrning (Open Loop) till autocentrering (Closed Loop) på  EikSteer:

1. Installera programmeringsbryggan i ingång C på EIKSteer-controllern. 
2. Slå på tändningen och aktivera PVED-ventilen. 
3. LED-indikatorn på EIKSteer-controllern blinkar nu rött. Programmering av PVED har nu startat.  

Programmeringen är klar när LED-indikatorn blinkar grönt.
4. Avlägsna programmeringsbryggan från ingång C. 
5. Återstarta PVED. EIKSteer är nu installerad!

1. Anslut programmerings-
bryggan till kortplats C

3. LED-indikator för 
EIKSteer controller

För att ändra mellan Reglagestyrning (Open Loop) och 
Autocentrering (Closed Loop), följ programmerings-
instruktionerna på sidorna 10-11.  
 
Reglagestyrning (Open Loop) = Kortplats B 
Autocentrering (Closed Loop) = Kortplats C

Programmerings-
brygga
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Ändra styrriktningen på PVED
Om styrriktningen (höger/vänster) önskas ändras i EIKSteer, gör så här:

1. Håll den svarta kontakten intryckt i 20 sekunder tills dioden i kontakten blinkar.
2. När dioden slutat blinka är styrriktningen den omvända.

SVART KNAPP 

Håll intryckt i 20 sekunder, så ändras/vänds riktningen 
(höger/vänster) för styrningsreglaget. 
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Montering av EIKSteer på armstöd (tillval)

Lossa skruven. Skilj delarna åt, och för in spännplattan till 
EIKSteer-beslaget i spåret på armstödet.

Montera bottenplattan till EIKSteer och 
sätt samman delarna igen.

1 2

3
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Lossa på skyddet.

1 2

43

Lossa på det ursprungliga armstödet.

Montera EIKSteer-armstödet. Klart!

Montering av EIKSteer armstöd (tillval)
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Placering av varningsetikett
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Använda EIKSteer

1 Slå till fordonets styrningsventil (PVED)

2
EIKSteer är nu aktiverad.
tryck reglaget till vänster för att svänga till 
vänster. Tryck till höger för att svänga till 
höger.

Aktivering av EIKSteer när autostyrning är aktiv
Om autostyrning används och Autocentrering (Closed Loop) är 
valt, måste man trycka vänster/höger på reglaget för att aktivera 
EIKSteer. (Hjulen måste fångas i aktuell styrposition.)
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RÖD KNAPP 

Aktiverar autostyrning (om sådan finns).

STYRNINGSREGLAGE 

Tryck vänster för att svänga vänster.
Tryck höger för att svänga höger.

EIKSteer är fullt proportionell:
Ju mer du trycker, desto snävare sväng.

Funktioner

SVART KNAPP 

Önskad aggressivitet på hjulens rörelse.  
Kan ställas i två lägen: Snabb eller Normal.

SVART knapp släckt = Normalläge 
SVART knapp lyser = Snabbläge

OBS! Svart knapp är ur funktion när 
läget Autocentrering (Closed Loop) 
valts. Läs mer på sidan 12.


