Täytön pikaopas, LEEB LT ja GS, versio CCS Pro
1. Käynnistä traktori
¾¾ Säädä dieselin kierrosluvuksi noin 1500 r/min.

Täyttörajan
syöttäminen

Täytön
käynnistys

2. Avaa vasen sivuverhous, yhdistä imuletku
täyttöliitäntään ja avaa täyttöhana.

Pysäytys

Kuvassa
esitetään:
Leeb LT

Täyttöhana
Täyttöliitin

Vahvistaminen

ylös/alas
siirtyminen

3. Ulkokäyttöpäätteessä
¾¾ Syötä

täyttöraja
¾¾ Käynnistä täyttö

Kun haluttu arvo on saavutettu, täyttö pysähtyy
automaattisesti. Keskeytys on mahdollista milloin vain pysäytyspainikkeesta.
4. Sulje täyttöhana, irrota imuletku ja sulje sivuverhous.

OHJE
Koneen käytön pikaopasta saa käyttää vain ottaen huomioon siihen kuuluvan käyttöohjeen turvallisuusohjeet ja varoitukset. Emme korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöohjeen noudattamatta
jättämisestä.
Tuotenro: 80901823

Täytön pikaopas, LEEB LT ja GS, versio CCS
1. Käynnistä traktori

4. Päätteessä

¾¾ Säädä dieselin kierrosluvuksi noin 1500 r/min.

2. Avaa vasen sivuverhous, yhdistä imuletku
täyttöliitäntään ja avaa täyttöhana.

Kuvassa
esitetään:
Leeb LT

¾¾ Syötä

täyttöraja
¾¾ Käynnistä täyttö
Täyttörajan
syöttäminen

Täyttöhana

jälki-imu

Täyttöliitin
3. Aseta imu- ja painepuolen pallohana täyttöasentoon.

Täytön
käynnistys

Pysäytys
Kun haluttu arvo on saavutettu, täyttö pysähtyy
automaattisesti. Keskeytys on mahdollista milloin vain pysäytyspainikkeesta.
¾¾ Tai täyttäminen (ilman täyttörajaa) voidaan

käynnistää kytkemällä pumppu päälle
mini-ulkokäyttöpäätteestä. Keskeytys on
mahdollista milloin tahansa kytkemällä
pumppu pois päältä.

Painepuolen
palloventtiili
Imupuolen
palloventtiili

Kytke pumppu
päälle
5. Sulje täyttöhana, irrota imuletku ja sulje sivuverhous.

OHJE
Koneen käytön pikaopasta saa käyttää vain ottaen huomioon siihen kuuluvan käyttöohjeen turvallisuusohjeet ja varoitukset. Emme korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöohjeen noudattamatta
jättämisestä.
Tuotenro: 80901823

Täytön pikaopas, LEEB LT ja GS, versio ECO
1. Avaa vasen sivuverhous, yhdistä imuletku
täyttöliitäntään ja avaa täyttöhana.

3. Käynnistä traktori
¾¾ Kytke voimanottoakseli päälle noin 540 min-1

-kierrosluvulla.

4. Tarkkaile lietesäiliön täyttötasoa ja kytke
voimanottoakseli pois päältä, kun haluttu
täyttötaso tai nimellistilavuus saavutetaan.
Keskeytys on mahdollista milloin tahansa
kytkemällä voimanottoakseli pois päältä.

Kuvassa
esitetään:
Leeb LT

Täyttöhana
Täyttöliitin

2. Aseta imu- ja painepuolen pallohana täyttöasentoon.

Lietesäiliön
täyttötaso
5. Sulje täyttöhana, irrota imuletku ja sulje sivuverhous.

Painepuolen
palloventtiili
Imupuolen
palloventtiili

OHJE
Koneen käytön pikaopasta saa käyttää vain ottaen huomioon siihen kuuluvan käyttöohjeen turvallisuusohjeet ja varoitukset. Emme korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöohjeen noudattamatta
jättämisestä.
Tuotenro: 80901823

Ruiskutuksen pikaopas, LEEB LT ja GS,
versiot ECO, CCS ja CCS Pro
1. Täytä kone

5. Säädä ruiskutuspuomiston työkorkeus

2. Koneversiot ECO ja CCS: Aseta imupuolen pallohana asentoon Ruiskutusainesäiliö
ja painepuolen pallohana asentoon Kierto/
ruiskutus.

6. Syötä tavoitearvo l/ha
7. Tarkasta sallitun ruiskutuspainealueen arvot
"min. paine" ja "maks. paine".
8. Kytke puomiston ohjaus päälle
9. Kytke kierto päälle
Kierto
päällä/pois

Tavoitearvo l/ha Kääntövalikko

Painepuolen
palloventtiili

Imupuolen palloventtiili
Ruiskutus
päällä/pois

3. Käynnistä traktori
¾¾ Versio ECO: Kytke voimanottoakseli päälle.

CCS ja CCS Pro: Säädä dieselin
kierrosluvuksi noin 1500 r/min.
4. Napauta kääntövalikossa uloskääntämisen
painikkeeseen ja pidä sitä painettuna, kunnes
puomisto on kääntynyt kokonaan ulos.
¾¾ Versiot

Pääkäyttöpuoli

Puomiston ohjaus
päällä/pois

10. Kytke ruiskutuksen pääkytkin päälle
Kääntö sisään

Ruiskutuksen
pääkytkin
Kääntövalikko

Kääntö ulos

OHJE
Koneen käytön pikaopasta saa käyttää vain ottaen huomioon siihen kuuluvan käyttöohjeen turvallisuusohjeet ja varoitukset. Emme korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöohjeen noudattamatta
jättämisestä.
Tuotenro: 80901823

