Pikaopas, monitoimikahva ISOBUS-osallistujana
Monitoimikahva on jo ilmoitettu
ISOBUS-osallistujaksi

2. Näpäytä kohtaa "Auxiliary" ja valitse "AUX 2".

kuvassa nähdään, että monitoimikahva on jo ilmoitettu ISOBUS-osallistujaksi.

F

F

F

¾¾ Seuraavassa

3. Käynnistä lopuksi pääte uudelleen.

Ajurin "Auxiliary" asettaminen
ensin

Mikäli monitoimikahvan poolia ei ole vielä ladattu, on se ensiksi
ilmoitettava ISOBUS-osallistujaksi.

1. Valitse asetuksista sivu "Ajuri".

1. Sammuta traktorin virta tai ota pääte pois
käytöstä. Tällöin myös monitoimikahvan LED
sammuu.

F

Monitoimikahvan ilmoittaminen
ISOBUS-osallistujaksi

F

Monitoimikahva ei ole ilmoitettu
ISOBUS-osallistujaksi

2. Pidä valkoreunaista painiketta painettuna.

F
3. Kytke virta päälle tai käynnistä pääte uudelleen.

OHJE
Koneen käytön pikaopasta saa käyttää vain ottaen huomioon siihen kuuluvan käyttöohjeen turvallisuusohjeet ja varoitukset. Emme korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöohjeen noudattamatta
jättämisestä.
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4. Vapauta valkoreunainen painike noin 5 sekunnin kuluttua.

1. Valitse Auxiliary Editor.

F

F

F

5. Avaa monitoimikahvan sovellus.

Toimintojen kohdistaminen

2. Valitse haluttu toiminto ja näpäytä sitä. Vierittämällä päästään toisiin toimintoihin.

F

6. Konfiguroi monitoimikahva. Kohdassa "auxiliary input type" on valittava "AUX 2".

F

F
7. Kytke virta päälle ja lyhyen ajan kuluttua
jälleen päälle tai käynnistä pääte uudelleen.

OHJE
Koneen käytön pikaopasta saa käyttää vain ottaen huomioon siihen kuuluvan käyttöohjeen turvallisuusohjeet ja varoitukset. Emme korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöohjeen noudattamatta
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8. Vahvista kohdistukset väkäsellä

.

Monitoimikahvan
vakiotoiminnot

F

3. Valitse painike ja vahvista väkäsellä
.
Vierittämällä voidaan valita tasot punainen,
vihreä tai keltainen.

c

d

e

f

a

4. Toista tätä toimenpidettä niin kauan, kunnes
kaikki toiminnot on kohdistettu.

b

VAROITUS
Tuplasti varattu painike voi johtaa koneen
vaurioitumiseen tai henkilövahinkoihin! Varaa
jokainen painike vain yhdellä toiminnolla.

g

(a)
(b)

5. Paina väkästä

tallentaaksesi valinnan.

6. Kytke virta päälle ja lyhyen ajan kuluttua
jälleen päälle tai käynnistä pääte uudelleen.
7. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen pääkuvaruutuun tulee ilmoitus "Vahvista kohdistukset
/ vieritä loppuun asti".

(c)
(d)
(e)
(f)

OHJE
¾¾ Tämä

ilmoitus tulee nyt näkyviin jokaisen
uudelleenkäynnistyksen kuluessa ja se on
vahvistettava.
¾¾ Jos vieritystä ei suoriteta loppuun asti, monitoimikahva ei toimi.
¾¾ Painamalla

poistaa.

(g)
(h)

h

Olka-akselin ohjaus "automaattikäyttö"
¾¾ steer auto
Olka-akselin ohjaus "PÄÄLLE/POIS"
¾¾ steer street field
Vasen puomistosiipi ylös*
¾¾ wing left up
Oikea puomistosiipi ylös*
¾¾ wing right up
Vasen puomistosiipi alas*
¾¾ wing left down
Oikea puomistosiipi alas*
¾¾ wing right down
Manuaalinen ohjaus, ajosuunta vasemmalle
¾¾ steer right
Manuaalinen ohjaus, ajosuunta oikealle
¾¾ steer left

voidaan kaikki kohdistukset

OHJE
Koneen käytön pikaopasta saa käyttää vain ottaen huomioon siihen kuuluvan käyttöohjeen turvallisuusohjeet ja varoitukset. Emme korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöohjeen noudattamatta
jättämisestä.
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Ruiskutusmäärä "100 %"
¾¾ appl reset
(k) Ruiskutuskäyttö PÄÄLLE/POIS
¾¾ sprayer main switch
(m) Osaleveydet PÄÄLLE vasemmalta
¾¾ section left +
(n) Osaleveydet PÄÄLLE oikealta
¾¾ section right +
(o) Osaleveydet POIS PÄÄLTÄ vasemmalta
¾¾ section left (p) Osaleveydet POIS PÄÄLTÄ oikealta
¾¾ section right (q) Ruiskutusmäärän VÄHENNYS 5 %
¾¾ appl rate -5%
(r) Ruiskutusmäärän LISÄYS 5 %
¾¾ appl rate +5%
(i)

x

y

Automaattisen puomisto-ohjauksen aktivointi
¾¾ boom control auto
(t) Puomiston tai suunnikaskiinnittimen nosto
*
¾¾ boom up
(u) Puomiston automaattinen sisäänkääntö
¾¾ boom fold in
(v) Puomiston tai suunnikaskiinnittimen lasku
*
¾¾ boom down
(w) Puomiston automaattinen uloskääntö
¾¾ boom fold out
(x) Rinnetasaus vasemmalla ylös
¾¾ leveling left up
(y) Rinnetasaus oikealla ylös
¾¾ leveling right up
(s)

Monitoimikahvan painikkeiden toiminnot riippuvat kytkimen asennosta tai tila-LEDin väristä
* Vaihtoehto
** Painikkeiden toiminnot voivat vaihdella
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