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VAIHE

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

VAIHE 1

1

HUOMAA
Lue tämä ohjaimen mukana toimitettava käyttö- ja turvallisuusopas huolellisesti ottaessasi käyttöön ja asentaessasi
AutoBoom™-järjestelmää.
• Noudata kaikkia tässä käyttöoppaassa esitettyjä turvaohjeita.
• Jos tarvitset apua missä tahansa asennusvaiheessa tai Raven-laitteiston huollossa, ota yhteyttä paikalliseen
Raven-jälleemyyjään.
• Noudata kaikkia AutoBoom-järjestelmän osiin kiinnitettyjä turvamerkintöjä. Pidä turvamerkinnät hyvässä
kunnossa, ja korvaa puuttuvat tai vaurioituneet merkinnät. Saat korvaavat merkit kadonneiden tai
vaurioituneiden tilalle ottamalla yhteyttä paikalliseen Raven-jälleenmyyjääsi.
Kun käytät konetta AutoBoomin asennuksen jälkeen, huomioi seuraavat turvatoimet:
• Ole valpas ja huomioi ympäristösi.
• Älä käytä AutoBoomia äläkä muutakaan maatalouskonetta alkoholin tai laittomien aineiden vaikutuksen
alaisena.
• Pysy kuljettajan paikalla tai turvallisen matkan päässä puomeista aina kun AutoBoom on käytössä.
• Kytke AutoBoom pois päältä, kun poistut kuljettajan paikalta ja koneesta.
• Älä aja koneella AutoBoomin ollessa käytössä millään julkisella tiellä.
• Määrittele ja pidä turvallinen työetäisyys muihin ihmisiin. Käyttäjä on vastuussa AutoBoomin sammuttamisesta,
kun turvallinen työskentelyetäisyys on liian pieni.
• Varmista, että AutoBoom on pois käytöstä ennen kun teet AutoBoomin tai koneen huoltotöitä.

VAROITUS
• Kun käynnistät koneen ensimmäisen kerran AutoBoomin asennuksen jälkeen, varmista, ettei sen lähellä ole
muita siltä varalta, että letkujen kiristys ei ole ollut riittävä.
• Koneen on pysyttävä paikoillaan ja sammutettuna, puomit avaamattomana ja tuettuina asennuksen ja huollon
ajan.

HUOMAUTUS
P/N 016-0130-078FI Tark. A
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KAPITEL 1

HYDRAULIIKKA
• Raven Industries suosittelee asianmukaisten henkilönsuojainten käyttöä hydraulijärjestelmän parissa
työskennellessä.
• Älä koskaan yritä avata äläkä työskennellä hydraulijärjestelmän parissa, kun laitteisto on käynnistetty.
Paineistetun järjestelmän parissa työskennellessä on aina kiinnitettävä erityistä huolta turvallisuuteen.
• Hydrauliletkuja irrottaessa tai niitä tarvittaessa puhdistaessa huomioi, että hydraulineste voi olla äärimäisen
kuumaa ja korkeapaineista. Niitä on käsiteltävä erityisen varovasti.
• Hydraulijärjestelmätyöt on suoritettava koneen valmistajan hyväksymien huolto-ohjeiden mukaisesti.
• AutoBoom-hydraulijärjestelmää asentaessa tai diagnosoidessa, huoltaessa tai korjatessa varmista, että työ
tehdään varovaisesti, jotta koneen hydraulijärjestelmään ei pääsisi vierasmateriaalia eikä saastuttavia aineita.
Koneen hydraulijärjestelmän suodattimen ohittaneet esineet tai materiaalit heikentävät suorituskykyä ja
saattavat vaurioittaa AutoBoom-hydrauliventtiiliä.

SÄHKÖT
• Varmista aina, että virtajohdot on kytketty oikeanapaisesti merkintöjen mukaan. Väärin päin kytketyt virtajohdot
saattavat aiheuttaa vakavia vaurioita koneelle.
• Varmista, että virtajohto on viimeinen kytkettävä johto.
• Enintään 15 VDC:llä toimivan järjestelmän käyttöön tarvitaan vähintään 12 VDC.
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ESITTELY

VAIHE 2

2

Onnittelut Raven ISO AutoBoom™ -järjestelmän hankinnasta! AutoBoom-järjestelmä käytettynä yhdessä Virtual
Terminal (VT) -näytön kanssa on tarkoitettu maatalouskoneiden automaattiseen puomin korkeuden säätöön.
Koneen olemassaolevaa hydrauliikkaa käyttäen AutoBoomin rinnakkainen hydraulijärjestelmä pitää koneen
hydraulijärjestelmän auki käyttäen vain sen verran hydraulinestettä, mikä tarvitaan tasapainottamaan
hydraulisylinterit, jotta puomit voivat nousta ja laskea vaivattomasti.
Tämä käyttöohje on tarkoitettu auttamaan AutoBoom-järjestelmän oikeassa kalibroinnissa ja käytössä, kun sitä
käytetään yhdessä VT-näytön kanssa.
IMPORTANT:AutoBoom-järjestelmän asennus on tehtävä loppuun saakka ennen järjestelmän kalibrointia. Jos sinulla on
kysyttävää AutoBoom-järjestelmän asennuksesta, katso konekohtaiset AutoBoom-asennusohjeet, jotka
toimitetaan asennussarjan mukana. Jos sinulla on kysymyksiä kenttätietokoneesta/-ohjaimesta, katso
kenttätietokoneen/-ohjaimen mukana toimitetut asennus- ja käyttöohjeet.
NOTE:

VT:n tila on oltava instanssi 0, jotta se olisi yhteensopiva Raven ISO -tuotteiden kanssa.

PÄIVITYKSET
Koneiden asennusohjeiden ja ohjelmistojen päivityksiä on saatavilla Raven Industries Applied Technology
-verkkosivustolla osoitteessa:
www.ravenhelp.com
Tilaa ilmoitukset sähköpostiisi, ja ilmoitamme sinulle, kun verkkosivuiltamme on saatavilla Raven-tuotteiden
päivityksiä!

P/N 016-0130-078FI Tark. A
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Raven Industries pyrkii tekemään tuotekokemuksesi mahdollisimman palkitsevaksi. Yksi tapa
kehittää kokemusta on antaa meille palautetta tästä käyttöohjeesta.
Palautteesi auttaa meitä muotoilemaan dokumentaation tulevia versioita ja yleistä palvelua.
Katsomme itseämme mieluusti asiakkaan näkökulmasta, ja keräämme innokkaasti ajatuksia siitä,
kuinka olemme onnistuneet auttamaan sinua, ja missä voimme tehdä paremmin.
Jotta voisimme palvella sinua parhaalla tavalla, lähetä sähköposti seuraavine tietoineen
osoitteeseen:
techwriting@ravenind.com
-ISO AutoBoom Kalibrointi- ja käyttöopas, Ohjelmistoversiot 6.0 ja uudemmat
-P/N 016-0130-078FI Tark. A
-Kommentit tai palautteesi (mukaan lukien kappale tai sivunumerot, jos asia koskee ohjeita).
-Kerro meille, kuinka kauan olet käyttänyt tätä tai muita Raven-tuotteita.
Emme levitä sähköpostiosoitettasi emmekä muitakaan antamiasi tietoja eteenpäin. Arvostamme
palautettasi. Se on meille erittäin tärkeää.
Kiitos ajastasi.

ESIASENNUS

VAROITUS
Lue tämän käyttöoppaan ja konekohtaisten
asennusohjeiden turvaohjeet ja -varoitukset
huolellisesti ja noudata niitä. Turvaohjeiden
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
konevaurion, henkilövahingon tai kuoleman.
Ennen kuin mitään AutoBoom-järjestelmän osaa asennetaan, aktivoidaan tai käytetään, ja jokaisen vuodenajan
alkaessa Raven Industries suosittelee suorittamaan seuraavat toimenpiteet, joiden avulla voit varmistaa, että kone
toimii AutoBoom-järjestelmän kanssa.
1. Varmista, että koneen hydraulisuodattimet on vaihdettu, ja ettei koneen hydraulijärjestelmän osissa ole vikoja.
• Hydraulipumppuongelmat
• Vialliset hydraulimoottorit
• Muut ongelmat, jotka saattavat jättää hienoja metallijäämiä piireihin.
2. Käytä jokaista koneen puomihydraulitoimintoa kolme kertaa varmistaaksesi, että koneen venttiilissä on uutta
öljyä ja että kaikki lika on huuhdeltu pois järjestelmän letkuista, venttiileistä ja suodattimista.
• Kallistus
• Taitto
• Keskitelineen ohjaus
• Jatkoaisa
• Kaikki muut koneen hydrauliventtiilien käyttämät toiminnot
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ESITTELY

JOHDOTUSLIITÄNNÄT

HUOMAUTUS
Liitä aina virtajohto viimeisenä johdottaessa,
ja varmista, että virtajohdot on liitetty oikeaan
polariteettiin. Väärin päin kytketyt virtajohdot
saattavat aiheuttaa vakavia vaurioita koneelle.

Ohjaamon ulkopuolella tehtäviin johtoliitäntöihin on lisättävä runsaasti dielektristä silikonirasvaa
(P/N 222-0000-006) sekä liitinten uros- että naaraspäihin. Rasvan käyttö estää nastojen ja johtojen syöpymistä.

P/N 016-0130-078FI Tark. A
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VAIHE

POWERGLIDE PLUS

VAIHE 3

3

PowerGlide AutoBoom -järjestelmä käyttää ultraääniantureita mittaamaan puomin korkeutta maanpinnan
yläpuolella ja korkealaatuista hydrauliikkaa ylläpitämään jatkuvaa hydraulista painetta kallistussylintereissä.
PowerGlide Plus -järjestelmiä käytetään yleensä itämistä edeltävissä sovelluksissa.
NOTE:

Maasto-olosuhteet ja koneen hydraulijärjestelmä sanelevat nopeudet, jotka käytön aikana voidaan
oikeasti saavuttaa koneeseen kytketyllä AutoBoom-järjestelmällä. Karkeammalla ja
monimuotoisemmalla pellolla on tavanomaisesti ajettava hitaammin AutoBoomia käytettäessä.

POWERGLIDE PLUS -SARJAN SISÄLTÖ
Seuraavaksi luetellun sarjan sisällön lisäksi ISO AutoBoom -järjestelmän asennukseen tarvitaan yksi seuraavista
johtosarjoista:
Koneen kuvaus

Osanumero
115-0171-974
115-0171-988

Vedettävä ruisku ilman ISO-tuoteohjausta

115-0171-989
115-0171-975
115-0171-990
115-0171-931
115-0171-932

Vedettävä ruisku, jossa Raven- tai John Deere -tuoteohjaus

115-0171-933
115-0171-960
115-0171-961

Ruisku, jossa John Deere -tuoteohjaus

P/N 016-0130-078FI Tark. A
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KAPITEL 3
ISO AutoBoom -järjestelmän asennukseen tarvitaan seuraavissa taulukoissa esitettyjä osia. Etsi ruisku, johon
järjestelmää asennetaan, ja katso koneeseen soveltuvat osat. Vaihe 6, Järjestelmädiagrammit sisältää näiden osien
järjestelmäpiirrokset.
TABLE 1. Vedettävä ruisku (P/N 117-0137-037)
Tuotteen kuvaus

Osanumero

Määrä

Ohjekirja – ISO AutoBoomin kalibrointi ja käyttö

016-0130-078

1

Noodi – ISO AutoBoom CAN-ohjain

063-0130-016

1

Terminaattori – ISO

063-0172-964

1

Johto – Raven ISO passiiviseen terminaattoriin

115-0171-963

1

Johto – AutoBoom-noodi/venttiili

115-0230-085

1

TABLE 2. AGCO itseliikkuva ja RoGator ja GTA (P/N 117-0137-039)
Tuotteen kuvaus

Osanumero

Määrä

Ohjekirja – ISO AutoBoomin kalibrointi ja käyttö

016-0130-078

1

Noodi – ISO AutoBoom CAN-ohjain

063-0130-016

1

Johto – Falcon II Rogator PowerGlide Plus/
UltraGlide ISO CAN -ohjainnoodi

115-2001-041

1

TABLE 3. John Deere 4630, 4730, 4830 (malli vuodelta 2008+), 4920, 4930 (P/N 117-0137-038)
Tuotteen kuvaus
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Osanumero

Määrä

Ohjekirja – ISO AutoBoomin kalibrointi ja käyttö

016-0130-078

1

Noodi – ISO AutoBoom CAN-ohjain

063-0130-016

1

Johto – ISO CAN -väylän terminaattorisovitin

115-0230-024

1

Johto – JD SP -virtajohdinsarja ISO CAN
AutoBoom

115-0230-025

1

Johto – JD SP -venttiililiitin ISO CAN AutoBoom

115-0230-026

1
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TABLE 4. John Deere 4720 ja 4830 (2007) (P/N 117-0137-050)
Tuotteen kuvaus

Osanumero

Määrä

Ohjekirja – ISO AutoBoomin kalibrointi ja käyttö

016-0130-078

1

Noodi – ISO AutoBoom CAN-ohjain

063-0130-016

1

Johto – ISO CAN -väylän terminaattorisovitin

115-0230-024

1

Johto – JD SP -virtajohdinsarja ISO CAN
AutoBoom

115-0230-025

1

Johto – JD SP -venttiililiitin ISO CAN AutoBoom

115-0230-053

1

Tuotteen kuvaus

Osanumero

Määrä

Ohjekirja – ISO AutoBoomin kalibrointi ja käyttö

016-0130-078

1

Noodi – ISO AutoBoom CAN-ohjain

063-0130-016

1

Johto – ISO CAN -väylän terminaattorisovitin

115-0230-024

1

Johto – JD SP -virtajohdinsarja ISO CAN
AutoBoom

115-0230-025

1

Johto – JD SP -venttiililiitin ISO CAN AutoBoom

115-0230-044

1

3

TABLE 5. John Deere 4700 ja 4710 ja Green Star 2 tai uudempi (P/N 117-0137-052)

POWERGLIDE PLUS -TAVANOMAINEN KÄYTTÖ
PowerGlide AutoBoom -järjestelmä käyttää ultraääniantureita mittaamaan puomin korkeutta maanpinnan
yläpuolella ja korkealaatuista hydrauliikkaa ylläpitämään jatkuvaa hydraulista painetta kallistussylintereissä.
PowerGlide Plus -järjestelmiä käytetään yleensä itämistä edeltävissä sovelluksissa.
NOTE:

Maasto-olosuhteet ja koneen hydraulijärjestelmä sanelevat nopeudet, jotka käytön aikana voidaan
oikeasti saavuttaa koneeseen kytketyllä AutoBoom-järjestelmällä. Karkeammalla ja
monimuotoisemmalla pellolla on tavanomaisesti ajettava hitaammin AutoBoomia käytettäessä.

NOTE:

VT:n tila on oltava instanssi 0, jotta se olisi yhteensopiva Raven ISO -tuotteiden kanssa.

AUTOBOOM-KUVAKKEET
Kun AutoBoom-noodi on asennettu, AutoBoom-kuvakkeet avautuvat Aloitusnäytölle osoittaen, että AutoBoomnoodi on havaittu.
P/N 016-0130-078FI Tark. A
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KAPITEL 3
FIGURE 1. Käyttöönotto havaittu

Katso kuvakkeiden kuvaukset alta, kun määrittelet AutoBoom-ominaisuuksia ISO-terminaalissa.
FIGURE 2. AutoBoom-aloitusnäyttö
Pääkatkaisija
Asetukset
Kalibrointi
Diagnostiikka
Aloitus

• Valitse Pääkytkin-kuvake käynnistääksesi ja sammuttaaksesi AutoBoom-järjestelmän.
• Valitse Setup-kuvake käyttääksesi asetustyökaluja.
• Valitse CAL-kuvake käyttääksesi kalibrointinäyttöä.
• Valitse diagnostiikkapainike suorittaaksesi diagnostiikka-ajoja.
• Valitse Aloitus-painike palataksesi AutoBoom-päävalikkoon.

ASETUSTYÖKALUT
Asetustyökaluilla voi hienosäätää AutoBoom-järjestelmän puomin vähimmäispainetta ja anturin korkeuden
poikkeamaparametreja. Voit käyttää näitä työkaluja valitsemalla Asetukset-kuvakkeen. Voit säätää mitä tahansa ISO
AutoBoom -asetusarvoja korostamalla arvon ja käyttämällä nuolia ylös ja alas. Palaa AutoBoom-aloitusnäyttöön
valitsemalla Aloitus-kuvakkeen.
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POWERGLIDE PLUS
FIGURE 3. Säätö 1 -näyttö

Diagnostiikka
Aloitus

• XT PWM taajuus – Asettaa PWM-signaalin taajuuden jako-ohjainventtiilin mukaisesti. 60 Hz oletusventtiilin
arvoa suositellaan käytettäväksi kulmikaskäämisissä AutoBoom-venttiileissä ja 250 Hz arvoa pyöreäkäämisissä.
• Manuaalinen nopeuden lisäys ja manuaalinen nopeuden vähennys – Käyttäjä voi säätää AutoBoomin puomin
hydrauliventtiilin nosto- ja laskunopeutta koneissa, joissa ei ole omaa hydrauli-ohjausta. Aseta asetus
oletusarvoisesti nollaksi, jos koneessa on omat puomin hydrauliohjaimet.
FIGURE 4. Poikkeamanäyttö

• Korkeuspoikkeamat (Keski-, Sisä-, Väli-, ja Ulko) – Käyttäjä voi säätää anturikorkeuksia anturin asennuspaikan
mukaisesti. Syötä positiivinen arvo, jos anturit on asennettu ruiskusuulakkeiden yläpuolelle, ja negatiivinen
arvo, jos anturit ovat niiden alapuolella. Katso lisätietoa Ultraääniantureiden korkeuspoikkeamat page 44osiosta.

P/N 016-0130-078FI Tark. A
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• Vähimmäispaine% – Asettaa paineen alarajan, mikä estää puomin painetta putoamasta alle staattisen
paineprosentin ja ohittaen tarvittaessa ohjauksen, jotta puomeissa säilyisi matala paineraja. Vähimmäispaine%
estää myös puomeja lepäämästä liikerajoitettujen puomien pysäyttimien päällä.

KAPITEL 3
FIGURE 5. Ominaisuudet

• Keskitelineen ohjaus – Käynnistää ja sammuttaa keskitelineen ohjauksen. Keskitelineen ohjaus
ON -valinta sallii keskitelineen ohjauksen kenttätietokoneelta/-konsolilta tai koneen kytkimestä. Jos
Keskitelineen ohjaus OFF on valittu, keskitelinettä ei voida käyttää.
NOTE:

Keskitelineen ohjaus pitäisi käynnistää vain, jos koneessa on keskitelineanturi ja keskitelineen
ohjaukseen tarkoitettu johdotus.

DIAGNOSTIIKKATYÖKALUT
Integroidut diagnostiikkatyökalut sallivat kaikkien AutoBoom-syötteiden ja tulojen katsomisen ISOterminaalinäytössä. Voit käyttää näitä diagnostiikkatyökaluja valitsemalla Diagnostiikka-kuvakkeen. Seuraava
näyttö aukeaa:

• Paine, Anturi-Ht, Väli-Ht ja Sisempi-Ht -Osoittavat vastaavien antureiden tilan.
• Nosta- ja laske-painikkeet -Näyttävät puomikatkaisijoiden tilan. Kun käytät koneen manuaalisia ohjaustoimintoja,
vastaava puomikytkin näkyy ON-asennossa. Näitä painikkeita voidaan käyttää myös johdotus- tai
hydrauliongelmien vianetsinnässä käyttäen AutoBoom-venttiiliä nosto-/laskutoimintoihin ja käyttämällä koneen
hydrauliventtiiliä keskitelinetoimintoihin (jos koneessa on keskitelineen ohjausjohdotus).
• Avaa – Jos koneessa on etäisyysanturi tai AutoFold, Avaa ilmoittaa puomien tilan. OFF osoittaa, ettei puomeja
ole avattu, ja ON osoittaa, että puomit ovat avatut. Jos koneessa ei ole etäisyysanturia eikä AutoFoldia, Avaa on
aina OFF-tilassa.
• Lohkoventtiili – Osoittaa kaksois-lohkoventtiilin lähdön tilaa. Lohkoventtiili on ON-asennossa, kun yksittäiset
puomit ovat käytössä tai niitä kalibroidaan.
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POWERGLIDE PLUS
• PWM% – Osoittaa jakoventtiileiden kuormitusta. Tämä arvo on 0, jos yksittäiset puomit eivät ole käytössä ja
vaihtelevat lähdöltään jopa sataan, kun AutoBoom on käytössä ja järjestelmä toimii.
• Perus-PWM% – Osoittaa järjestelmän laskeman kuormituksen oikean korkeuden tai paineen ylläpitämiseksi.
Tämä Lukema vaihtuu yleensä hitaasti 0 – 5 pistettä tavallisen käytön aikana.
• Tilasto – Puomin toiminnan kuvaaja. Tätä arvoa voidaan käyttää vain Raven-sovelluksissa.
• Manuaaliset ohjauspainikkeet
– Käytetään vastaavien puomitoimintojen käynnistykseen. Niitä
voidaan käyttää johdotuksen tai hydrauliikan vianhaussa.

HÄLYTYKSET

3

Hälytysäänet eivät kuulu, jos käyttäjä selaa määrittelyvalikoita. Käyttöönotto-/käytöstäpoistohälytykset kuuluvat
kuitenkin aina niitä käytettäessä.

• Matala paine -hälytykset – Matala paine -hälytys kuuluu, kun paine vasemmassa tai oikeassa
kallistussylintereissä on matala. Hälytys on tasainen ääni, ja se sammuu välittömästi, kun järjestelmän paine on
palautunut.
• Paineanturin virhehälytykset – Paineanturin virhehälytys soi välittömästi, kun järjestelmä ei havaitse
paineanturia. Hälytys on tasainen ääni, ja se sammuu välittömästi, kun järjestelmä havaitsee anturin.
FIGURE 6. Matala HC-virta

• Matala HC-virta – Tämä hälytys annetaan, kun noodien jännite putoaa alle 12 voltin. Hälytys on tasainen ääni, ja
se sammuu välittömästi, kun noodien jännite on palautunut.
P/N 016-0130-078FI Tark. A
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FIGURE 7. Virheellinen noodi -ilmoitus

• Virheellinen noodi -ilmoitus – Tämä ilmoitus annetaan, jos järjestelmään on kytketty väärä ECU. Varmista, että
ISO AutoBoom ECU on asennettu.
• Muut äänet – Kun käynnistät AutoBoom -järjestelmän automaattitilassa koneen puominohjaintoiminnoista tai kytkimistä, kuulet yksittäisen piippauksen. AutoBoomia sammuttaessa kuuluu kaksi piippausta.

AUTOBOOM-ESIKALIBROINTIDIAGNOSTIIKKA
Olemme tehneet kaikkemme merkitäksemme ja dokumentoidaksemme AutoBoom-järjestelmän hydrauli- ja
sähköjärjestelmien osat, mutta puomitoimintoja ei ehkä voida tunnistaa koneen valmistajan tekemien
mallimuutosten takia. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää jäljittää letkut liitäntäpisteistä ja varmistaa oikeat
sähköliitännät, jotta AutoBoom-järjestelmän oikeanlainen toiminto voidaan taata. Liitäntöjen varmistamiseksi on
tarpeellista suorittaa kalibrointia edeltävä diagnostiikkatesti.
1. Valitse Asetukset-kuvake.
2. Valitse Diagnostiikka-kuvake. Seuraava näyttö aukeaa:

3. Varmista, että seuraavat osat näkyvät oikein ISO-terminaalinäytöllä ja muuttuvat puomia nostaessa ja laskiessa
koneen ohjaimista. Tarkista myös AutoBoomin manuaaliset toiminnot:
•Paineet
•Anturin korkeudet
•Oikea ja vasen nosta/laske-toiminnot
•Keski nosta/laske-toiminnot
•Taita/avaa-toiminnot
14
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•Manuaaliset nosto- ja laskupainikkeet

KALIBROINTI
Kun AutoBoomin asennus on valmis, se pitää kalibroida ennen käyttöä. AutoBoomin kalibroinnin aikana koneen
sylintereissä on oltava painetta ja puomin on pystyttävä liikkumaan riittävästi, jotta järjestelmä voisi havaita
toiminnan peruskuormituksen. Puomien on pystyttävä liikkua 25 cm ylös tai alas ilman, että ne koskettavat
sylinteripysäyttimien ylä- tai alaosia.
Kalibroinnin ja toiminnan aikana on tärkeää pitää kone käynnissä riittävillä kierroslukemilla, jotta hydraulipumppu
pystyisi syöttämään riittävän virtauksen hydraulijärjestelmään.
NOTE:

Jos koneessa on avoin hydrauliikkajärjestelmä, tai järjestelmän tyyppi on tuntematon, kaikki
kalibrointitoimenpiteet pitäisi suorittaa koneen käydessä normaaleilla koneen kierroslukemilla.

3

1. Kosketa Aloitus-kuvaketta näyttääksesi AutoBoom-pääohjausvalikkon.

2. Valitse PowerGlide Plus Ominaisuudet-sivun Asetukset-valikosta.
3. Varmista, että AutoBoom on käynnistetty.
4. Varmista, ettei puomeja ole avattu, ja laske keskitelinettä siten, että pyörät ovat noin 15 cm korkeudella maasta.
NOTE:

Jos puomit eivät liiku keskipisteen yli, tai niiden liikettä on rajoitettu, nosta puomeja siten, että niiden
kärjet ovat noin 25 cm vaakatason yläpuolella, ja laske keskiosaa hieman tavallisen
ruiskutuskorkeuden alapuolelle. Tarkista, että pyörät ovat edelleen noin 25 cm etäisyydellä maasta.

5. Valitse CAL. Seuraava näyttö aukeaa:

P/N 016-0130-078FI Tark. A
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6. Valitse CAL-painikkeet kalibroidaksesi vasemman ja oikean puomin.
NOTE:

Kalibrointi saattaa kestää useita sekunteja. Kun puomin kalibrointi on valmis, Cal L/R-kuvake katoaa, ja
seuraava näyttö aukeaa:

7. Valitse Aloitus-kuvake palataksesi AutoBoom-päävalikkoon.

KESKITELINEEN OHJAUKSEN KALIBROINTI (JOS KUULUU KALUSTOON)
Koneen keskitelinetoimintojen ohjaukseen käytetään useita venttiilimäärityksiä. AutoBoom-järjestelmän on
”opittava”, mitkä koneen solenoideista nostavat ja laskevat puomeja. Suorita seuraavat vaiheet keskitelineen
ohjauksen kalibroimiseksi sen jälkeen, kun yksittäiset puomit on kalibroitu.
1. Paina keskitelineen painiketta ja pidä sitä painettuna koneen ohjauspaneelissa tai ohjaussauvassa kuuden
sekunnin ajan, kunnes keskiteline nousee.
NOTE:

Keskiteline on ehkä nyt saavuttanut ylärajoittimensa, mutta jatka painikkeen painamista, kunnes
täydet kuusi sekuntia on kulunut.

2. Paina keskitelineen painiketta ja pidä sitä painettuna koneen ohjauspaneelissa tai ohjaussauvassa kuuden
sekunnin ajan, kunnes keskiteline laskee.
NOTE:

Keskiteline on ehkä nyt saavuttanut alarajoittimensa, mutta jatka painikkeen painamista, kunnes
täydet kuusi sekuntia on kulunut.

TAVANOMAINEN KÄYTTÖ
OHJAUSSAUVAN TOIMINNOT
• Kun AutoBoom-ohjaus on käynnissä, molempien puomien ohjaus voi olla erikseen käytössä tai pois käytöstä
ISO-terminaalin kautta tai napauttamalla ruiskun kytkintoimintoja (jos sellainen on käytössä).
NOTE:

Painamalla alas-toimintoa kauemmin kuin 1/2 sekuntia kytkee toiminnon manuaalisesti ohjattavaksi.
Käyttäjän on napautettava alas-toimintoa ottaakseen AutoBoomin käyttöön.

◦

Yksittäinen ylösnapautus ruiskun kytkintoiminnon päällä poistaa AutoBoomin käytöstä kyseisessä
puomissa.

◦

Yksittäinen alasnapautus ruiskun kytkintoiminnon päällä ottaa AutoBoomin käyttöön kyseisessä puomissa.

• Nopeaa laskemistoimintoa (kaksoisnapautus alas) käytetään laskemaan puomeja nopeasti, kun paineasetus on
asetettu korkeammaksi aiheuttaen puomien laskeutumisen hitaasti. Nopeaa nostotoimintoa (kaksoisnapautus
ylös) käytetään nostamaan yhtä puomia vähän.

16
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◦

Koneissa, joissa on yksi jakoventtiili (kulmikkaat käämit AutoBoom-venttiileissä) kaksoisnapautus ylös
kummassa tahansa puomikytkimessä nostaa hieman molempia puomeja. Kaksoisnapautus jommassa
kummassa puomikytkimessä laskee molempia puomeja nopeasti, ja AutoBoom käynnistyy uudelleen
asetetulla paineasetuksella.

◦

Koneissa, joissa on kaksi jakoventtiiliä (pyöreät käämit AutoBoom-venttiileissä) kaksoisnapautus ylös
oikeassa tai vasemmassa puomikytkimessä nostaa hieman molempia puomeja. Kaksoisnapautus laskee
molempia puomeja nopeasti, ja AutoBoom käynnistyy uudelleen asetetulla paineasetuksella.

3

AUTOBOOMIN KÄYTTÖÖNOTTO ISO-TERMINAALIN KAUTTA

1. Kosketa AutoBoom -kuvaketta VT-näytössä.

2. Valitse AutoBoom ON näytön oikeassa ylälaidassa.
NOTE:

AutoBoom-järjestelmässä on nyt virrat päällä, mutta se ei ole vielä käytössä.

P/N 016-0130-078FI Tark. A
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3. Valitse Vasen, Oikea ja Keski -kuvakkeet käynnistääksesi vastaavat puomien osat.
NOTE:

Puomit voidaan ottaa pois käytöstä poistamalla Vasemman, Oikean ja Keskikuvakkeen valinta,
valitsemalla vaihtokytkinkuvake oikeasta yläkulmasta tai suorittamalla koneen kallistustoiminto.

PUOMIN SÄÄDÖT PELLON PIENNARTA LÄHESTYTTÄESSÄ
Lähestyessäsi pellon piennarta kääntymistarkoituksessa, sisempää mittauspyörää on nostettava noin 15 cm maasta,
jottei se liukuisi sivulle tai taaksepäin aiheuttaen vaurioita mittauspyörän kokoonpanolle. Nopeaa nostotoimintoa
voidaan käyttää nostamaan sisempi pyörä tähän asentoon.

KESKITELINEEN OHJAUS (AUTOBOOM KÄYTÖSSÄ JA KESKITELINEEN OHJAUS KÄYTÖSSÄ) – JOS KUULUU VARUSTEISIIN
NOTE:

Kone saattaa vaatia puomiventtiilin ja/tai pääruiskukatkaisijan aktivointia, jotta keskitelineen ohjaus
olisi käytettävissä.

NOTE:

Toisiaan seuraavat napautukset ylös tai alas on tehtävä 1,5 sekunnin kuluessa toisistaan.

NOTE:

Palaa korkeuteen ja palaa kuljetuskorkeuteen ovat sadon korkeuteen viittaavia mittoja, ei välttämättä
maanpinnan tasoon.

• Keski alas -kytkin – Yksi napautus alas laskee keskitelineen haluttuun ruiskutuskorkeuteen, ottaa käyttöön
keskitelineen ja molemmat puomit.
• Keski ylös -kytkin – Yksi napautus ylös poistaa käytöstä keskitelineen ja molemmat puomit. Kaksi perättäistä
napautusta ylös nostaa keskitelineen haluttuun kuljetuskorkeuteen (jos asetettu). Neljä perättäistä napautusta
nostavat keskitelineen enimmäiskorkeuteen, sammuttaa AutoBoomin ja säilyttää uuden kuljetuskorkeuden
enimmäiskorkeutena.

18

◦

Aseta matalampi kuljetuskorkeus – Kun keskiteline palautuu kuljetusasentoon, napauta keskikytkintä
kerran alas, kun uusi kuljetuskorkeus on saavutettu.

◦

Aseta kuljetuskorkeuden enimmäiskorkeus – Kun keskiteline on korkeammalla kuin nykyinen
kuljetuskorkeus eikä AutoBoom ole palautumassa kuljetuskorkeuteen, napauta keskikytkintä ylös kahdesti
siirtääksesi keskitelineen enimmäiskorkeuteen.
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KESKITELINEEN OHJAUS (AUTOBOOM KÄYTÖSSÄ JA KESKITELINEEN OHJAUS POIS KÄYTÖSTÄ) – JOS KUULUU
VARUSTEISIIN.
NOTE:

Kone saattaa vaatia puomiventtiilin ja/tai pääruiskukatkaisijan aktivointia, jotta keskitelineen ohjaus
olisi käytettävissä.

NOTE:

Toisiaan seuraavat napautukset ylös tai alas on tehtävä 1,5 sekunnin kuluessa toisistaan.

NOTE:

Palaa korkeuteen ja palaa kuljetuskorkeuteen ovat sadon korkeuteen viittaavia mittoja, ei välttämättä
maanpinnan tasoon.

• Keski alas -kytkin – Kaksi napautusta alas laskee keskitelineen haluttuun ruiskutuskorkeuteen ja ottaa
molemmat puomit käyttöön.
NOTE:

Keskitelineen ohjain ei ole käytössä, koska keskitelineen ohjaus on pois päältä.

◦

Aseta matalampi kuljetuskorkeus – Kun keskiteline palautuu kuljetusasentoon, napauta keskikytkintä
kerran alas, kun uusi kuljetuskorkeus on saavutettu.

◦

Aseta kuljetuskorkeuden enimmäiskorkeus – Kun keskiteline on korkeammalla kuin nykyinen
kuljetuskorkeus eikä AutoBoom ole palautumassa kuljetuskorkeuteen, napauta keskikytkintä ylös kahdesti
siirtääksesi keskitelineen enimmäiskorkeuteen.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT
AutoBoom-järjestelmä laskee kalibroinnin aikana oletusarvoisen Paineasetuksen. Lasketun arvoin pitäisi tavallisesti
olla tasolla, jossa koneen pitäisi toimia. Joskus on kuitenkin tarpeen säätää Paineasetusta.
NOTE:

Tavanomaisen käytön aikana mittapyörien pitäisi koskettaa hetken maata, nousta hieman ja sen
jälkeen laskea takaisin tavoitekorkeuteen. Pyörät eivät saa pyöriä maan pinnalla jatkuvasti.

1. Etsi Vasen- ja Oikea painesarja kuvakkeet AutoBoom-aloitusnäytöstä.
2. Varmista, että AutoBoom on päällä ja valitse sitten Vasen käyttöön tai Oikea käyttöön, tai napauta vasenta ja
oikeaa puomi alas -painikkeita ohjaussauvasta.
3. Poistu ohjaamosta, ja nosta itse molempien puomien päitä ja tarkkaile puomien vastinetta.
NOTE:

Käyttäjän puomien nostamiseen käyttämä voima ei saa koskaan ylittää 900 N.

P/N 016-0130-078FI Tark. A
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• Keski ylös -kytkin – Kaksi perättäistä napautusta ylös nostaa keskitelineen haluttuun kuljetuskorkeuteen. Neljä
perättäistä napautusta nostavat keskitelineen enimmäiskorkeuteen, sammuttaa AutoBoomin ja säilyttää
uuden kuljetusasennon enimmäiskorkeutena.

KAPITEL 3
4. Säädä molempien puomien Paineasetusta tarpeen mukaan optimoidaksesi toiminnan korostamalla painesarjakuvakkeen ja käyttämällä asetuksen säätöön + ja – -painikkeita.
•Paineasetusten nostaminen tekee puomista kevyemmän ja hidastaa laskunopeutta.
•Paineasetusten laskeminen tekee puomista raskaamman ja lisää laskunopeutta.
5. Valitse Poista käytöstä Vasen tai Poista käytöstä Oikea, tai napauta vasemman ja oikean puomin
nostopainikkeita ohjaussauvasta.
6. Valitse OK.

NOLLAUS OLETUSARVOIHIN
Vaikka tämä ei ole tavallisesti tarpeen, voi olla tilanteita, joissa järjestelmä on nollattava oletusarvoihinsa.
Oletusarvoihin nollaaminen pyyhkii kaikki AutoBoom-järjestelmäasetukset ja tehdyt säädöt. Oletusarvoihin
palauttamisen jälkeen tarvitaan kalibrointi.
1. Valitse CAL-kuvake AutoBoom-aloitus-näytöltä. Seuraava näyttö aukeaa:

2. Valitse Nollaa-kuvake. Seuraava näyttö aukeaa:

20
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VAIHE

ULTRAGLIDE

VAIHE 4

4

UltraGlide AutoBoom -järjestelmä käyttää ultraääniantureita mittaamaan puomin korkeutta maanpinnan
yläpuolella ja korkealaatuista hydrauliikkaa ylläpitämään jatkuvaa hydraulista painetta kallistussylintereissä.
UltraGlide AutoBoom -järjestelmä sopii erinomaisesti itämistä edeltäviin ja sen jälkeisiin sovelluksiin.
NOTE:

Maasto-olosuhteet ja koneen hydraulijärjestelmä sanelevat nopeudet, jotka käytön aikana voidaan
oikeasti saavuttaa koneeseen kytketyllä AutoBoom-järjestelmällä. Karkeammalla ja
monimuotoisemmalla pellolla on tavanomaisesti ajettava hitaammin AutoBoomia käytettäessä.

ULTRAGLIDE -SARJAN SISÄLTÖ
Seuraavaksi luetellun sarjan sisällön lisäksi ISO AutoBoom -järjestelmän asennukseen tarvitaan yksi seuraavista
johtosarjoista:
Koneen kuvaus

Osanumero
115-0171-974
115-0171-988

Vedettävä ruisku ilman ISO-tuoteohjausta

115-0171-989
115-0171-975
115-0171-990
115-0171-931
115-0171-932

Vedettävä ruisku, jossa Raven- tai John Deere -tuoteohjaus

115-0171-933
115-0171-960
115-0171-961

Ruisku, jossa John Deere -tuoteohjaus

P/N 016-0130-078FI Tark. A
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ISO AutoBoom -järjestelmän asennukseen tarvitaan seuraavissa taulukoissa esitettyjä osia. Etsi ruisku, johon
järjestelmää asennetaan, ja katso koneeseen soveltuvat osat.
TABLE 1. Vedettävä ruisku (P/N 117-0137-041)
Tuotteen kuvaus

Osanumero

Määrä

Ohjekirja – ISO AutoBoomin kalibrointi ja käyttö

016-0130-078

1

Noodi – ISO AutoBoom CAN-ohjain

063-0130-016

1

Terminaattori – ISO

063-0172-964

1

Johto – 70’ ultraäänianturin jatko

115-0171-527

2

Johto – Raven ISO passiiviseen terminaattoriin

115-0171-963

1

Johto – AutoBoom-noodi/venttiili

115-0230-085

1

.
TABLE 2. John Deere 4700/4710 ja GS2 tai uudempi (P/N 117-0137-053)
Tuotteen kuvaus

Osanumero

Määrä

Ohjekirja – ISO AutoBoomin kalibrointi ja käyttö

016-0130-078

1

Noodi – ISO AutoBoom CAN-ohjain

063-0130-016

1

Johto – 60’ ultraäänianturin jatko

115-0230-051

2

Johto – ISO Can-väylän terminaattorisovitin

115-0230-024

1

Johto – JD SP -virtajohdinsarja ISO AutoBoom

115-0230-025

1

Johto – JD SP -venttiililiitin ISO AutoBoom

115-0230-053

1

.
TABLE 3. AGCO itseliikkuva ja GTA (P/N 117-0137-043)
Tuotteen kuvaus
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Osanumero

Määrä

Ohjekirja – ISO AutoBoomin kalibrointi ja käyttö

016-0130-078

1

Noodi – ISO AutoBoom CAN-ohjain

063-0130-016

1
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TABLE 3. AGCO itseliikkuva ja GTA (P/N 117-0137-043)
Tuotteen kuvaus

Osanumero

Määrä

Johto – 70’ ultraäänianturin jatko

115-0171-527

2

Johto – Falcon II Rogator PowerGlide Plus/
UltraGlide ISO CAN -ohjainnoodi

115-2001-041

1

.
TABLE 4. John Deere 4720 ja 4830 (2007) (P/N 117-0137-051)
Tuotteen kuvaus

Osanumero

Määrä

Ohjekirja – ISO AutoBoomin kalibrointi ja käyttö

016-0130-078

1

Noodi – ISO AutoBoom CAN-ohjain

063-0130-016

1

Johto – 40’ ultraäänianturin jatko

115-0171-602

2

Johto – ISO Can-väylän terminaattorisovitin

115-0203-024

1

Johto – JD SP -virtajohdinsarja ISO CAN
AutoBoom

115-0230-025

1

Johto – JD SP -venttiililiitin ISO CAN AutoBoom

115-0230-044

1

4

.
TABLE 5. John Deere 4630, 4730, 4830 (Mallivuosi 2008+), 4920 & 4930 (P/N 117-0137-042)
Tuotteen kuvaus

Osanumero

Määrä

Ohjekirja – ISO AutoBoomin kalibrointi ja käyttö

016-0130-078

1

Noodi – ISO AutoBoom CAN-ohjain

063-0130-016

1

Johto – 70’ ultraäänianturin jatko

115-0171-527

2

Johto – ISO Can-väylän terminaattorisovitin

115-0203-024

1

Johto – JD SP -virtajohdinsarja ISO CAN
AutoBoom

115-0230-025

1

Johto – JD SP -venttiililiitin ISO CAN AutoBoom

115-0230-026

1
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ULTRAGLIDE -TAVANOMAINEN KÄYTTÖ
UltraGlide AutoBoom -järjestelmä käyttää ultraääniantureita mittaamaan puomin korkeutta maanpinnan
yläpuolella ja korkealaatuista hydrauliikkaa ylläpitämään jatkuvaa hydraulista painetta kallistussylintereissä.
UltraGlide AutoBoom -järjestelmä sopii erinomaisesti itämistä edeltäviin ja sen jälkeisiin sovelluksiin.
NOTE:

Maasto-olosuhteet ja koneen hydraulijärjestelmä sanelevat nopeudet, jotka käytön aikana voidaan
oikeasti saavuttaa koneeseen kytketyllä AutoBoom-järjestelmällä. Karkeammalla ja
monimuotoisemmalla pellolla on tavanomaisesti ajettava hitaammin AutoBoomia käytettäessä.

NOTE:

VT:n tila on oltava instanssi 0, jotta se olisi yhteensopiva Raven ISO -tuotteiden kanssa.

AUTOBOOM-KUVAKKEET
Kun AutoBoom-noodi on asennettu, AutoBoom-kuvakkeet avautuvat Aloitusnäytölle osoittaen, että AutoBoomnoodi on havaittu.
FIGURE 1. Käyttöönotto havaittu

Katso kuvakkeiden kuvaukset alta, kun määrittelet AutoBoom-ominaisuuksia ISO-terminaalissa.
FIGURE 2. AutoBoom-aloitusnäyttö
Pääkatkaisija
Asetukset
Kalibrointi
Diagnostiikka
Aloitus

• Valitse Pääkytkin-kuvake käynnistääksesi ja sammuttaaksesi AutoBoom-järjestelmän.
26
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• Valitse Setup-kuvake käyttääksesi asetustyökaluja.
• Valitse CAL-kuvake käyttääksesi kalibrointinäyttöä.
• Valitse diagnostiikkapainike suorittaaksesi diagnostiikka-ajoja.
• Valitse Aloitus-painike palataksesi AutoBoom-päävalikkoon.

ASETUSTYÖKALUT
Asetustyökaluilla voi hienosäätää AutoBoom-järjestelmän vakausohjausta, puomin vähimmäispainetta ja anturin
korkeuden poikkeamaparametreja. Voit käyttää näitä työkaluja valitsemalla Asetukset-kuvakkeen. Voit säätää mitä
tahansa ISO AutoBoom -asetusarvoja korostamalla arvon ja käyttämällä nuolia ylös ja alas. Palaa AutoBoomaloitusnäyttöön valitsemalla Aloitus-kuvakkeen.
FIGURE 3. Säätö 1 -näyttö

4

• Nopeus – Ohjaa kuinka nopeasti puomi siirtyy syrjään esteen edessä ja kuinka paljon puomi ylittää
kohdekorkeuden. Nopeus pitäisi asettaa siten, että puomin liike on tasaista eikä kone heilu. Säädä nopeutta
tarvittaessa siten, että puomin nostonopeus täsmää käden liikkeen nopeuden kanssa, mutta siten etteivät
puomit ylireagoi ja muutu epävakaiksi.
• Herkkyys – Käyttäjä voi säätää antureiden herkkyyttä. Jos herkkyysasetus on liian korkea, puomi tuntuu
epävakaalta ja tärisevältä, ja se reagoi pieniinkin kohdekorkeuden ja ruohon liikkeen muutoksiin.
• Vakauskerroin – Käyttäjä voi hienosäätää koneen keskitelineen jäykkyyttä. Oletusarvoa 20 suositellaan
käytettäväksi koneissa, joissa on jäykkä keskiteline. Arvoja 5 – 14 suositellaan käytettäväksi koneissa, joiden
keskitelineet liikkuvat vapaasti. Säädä tätä arvoa tarvittaessa estääksesi puomin tärinän.

◦ Vakausasetus 0 poistaa vakaudenohjauksen kokonaan käytöstä tehden vasemman ja oikean puomin täysin
toisistaan riippumattomiksi. Kohteen yläpuolella molempien puomien ohjausta kiihdytetään, jotta
laskunopeus nousisi. Tämä asetus on käytännöllinen koneissa, joissa on jäykkä keskiteline.

◦ Vakausasetukset 1 – 99 säätävät keskiosan vakautta. Pienemmät lukemat aiheuttavat sen, ettei vastapäinen
puomi, jota ei ohjata vastaa ohjatun puomin liikkeitä nostamalla tasapainottamaan tai vakauttamaan
keskiosaa ja estämään epätoivottua kiertoa tai liikettä. Matalammat lukemat antavat puomien reagoida
samalla nopeudella, mutta ne saattavat estää puomeja laskeutumasta. Korkeat lukemat antavat puomien
reagoida toisistaan riippumatta, mutta ne voivat myös aiheuttaa keskiosion tärinää, mikä heikentää
toimivuutta.
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• XT-vahvistus (jos kuuluu varusteisiin sekä XT-ohjaus käytössä) – Käyttäjä voi hienosäätää keskiosan jousituksen
kiertoa. Korkea lukema lisää painetta XT-ohjaussylintereihin, kun alusta on käytössä haastavassa maastossa.
FIGURE 4. Säätö 2 -näyttö

• Vähimmäispaine% – Asettaa paineen alarajan, mikä estää puomin painetta putoamasta alle staattisen
paineprosentin ja ohittaen tarvittaessa ohjauksen, jotta puomeissa säilyisi matala paineraja. Vähimmäispaine%
estää myös puomeja lepäämästä liikerajoitettujen puomien pysäyttimien päällä.
• XT PWM taaj. – Asettaa PWM-signaalin taajuuden jako-XR-ohjainventtiilin mukaisesti. Oletusarvo on 250 Hz.
• XT PWM taajuus – Asettaa PWM-signaalin taajuuden jako-ohjainventtiilin mukaisesti. 60 Hz oletusventtiilin
arvoa suositellaan käytettäväksi kulmikaskäämisissä AutoBoom-venttiileissä ja 250 Hz arvoa pyöreäkäämisissä.
• Manuaalinen Dn-nopeus ja manuaalinen nopeuden lisäys – Käyttäjä voi säätää AutoBoomin puomin
hydrauliventtiilin nosto- ja laskunopeutta koneissa, joissa ei ole omaa hydrauli-ohjausta. Aseta asetus
oletusarvoisesti nollaksi, jos koneessa on omat puomin hydrauliohjaimet.
FIGURE 5. Poikkeamanäyttö

• Korkeuspoikkeamat (Keski-, Sisä-, Väli-, ja Ulko) – Käyttäjä voi säätää anturikorkeuksia anturin asennuspaikan
mukaisesti. Syötä positiivinen arvo, jos anturit on asennettu ruiskusuulakkeiden yläpuolelle, ja negatiivinen
arvo, jos anturit ovat niiden alapuolella. Katso lisätietoa Antureiden korkeuspoikkeamat page 44-osiosta.
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FIGURE 6. Ominaisuudet

• Ulommat anturit – Käyttäjä voi poistaa ulommat puomianturit pois käytöstä, jos koneessa on valinnaiset
sisemmät puomianturit. Tämä ominaisuus on käytännöllinen, kun ulommat puominkärjet ovat sisäänkäännetyt,
ja vain sisempiä puomiantureita tarvitaan ohjaukseen.
NOTE:

Järjestelmä saattaa vaatia uudelleenkalibrointia, jos ulommat anturit poistetaan käytöstä ja otetaan
uudelleen käyttöön.

• Keskitelineen ohjaus – Käynnistää ja sammuttaa keskitelineen ohjauksen. Keskitelineen ohjaus
ON -valinta sallii keskitelineen ohjauksen kenttätietokoneelta/-konsolilta tai koneen kytkimestä. Jos
Keskitelineen ohjaus OFF on valittu, keskitelinettä ei voida käyttää.
NOTE:

Keskitelineen ohjaus pitäisi käynnistää vain, jos koneessa on keskitelineanturi ja keskitelineen
ohjaukseen tarkoitettu johdotus.

4

• XT-ohjaus – Käynnistää ja sammuttaa XT-toiminnon.
FIGURE 7. Kalibrointinäyttö

• Koneen valintatietokanta – Konetyyppi voidaan valita valitsemalla CAL-painike näytön oikeasta reunasta.
Koneen valintatietokanta sisältää luettelon koneista, jotka valittuna suorittavat automaattisesti kyseisen koneen
parhaat asetukset.
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FIGURE 8. Koneen valintanäyttö

Jos haluamaasi konetta ei ole listalla, valitse konetta parhaiten vastaava profiili:

◦
◦
◦

Standard0 – Useimmille koneille sopiva geneerinen profiili.
Standard100 – Geneerinen profiili raskaspuomisille koneille, jotka tarvitsevat enemmän painetta puomien
nopeaan nostoon. Valitse tämä profiili, jos puomien nostoon vaadittu paine on 1 800 psi [12 411 kPa] tai
suurempi.
Standard200 – Geneerinen profiili kevytpuomisille koneille, jotka tarvitsevat vähemmän painetta puomien
nopeaan nostoon. Valitse tämä profiili, jos puomien nostoon vaadittu paine on 900 psi [6 205 kPa] tai
suurempi.

DIAGNOSTIIKKATYÖKALUT
Integroidut diagnostiikkatyökalut sallivat kaikkien AutoBoom-syötteiden ja tulojen katsomisen
ISO-terminaalinäytössä. Voit käyttää näitä diagnostiikkatyökaluja valitsemalla Diagnostiikka-kuvakkeen. Seuraava
näyttö aukeaa:

• Paine, Anturi-Ht, Väli-Ht ja Sisempi-Ht – Osoittavat vastaavien antureiden tilan.
• Nosta- ja laske-painikkeet – Näyttävät puomikatkaisijoiden tilan. Kun käytät koneen manuaalisia
ohjaustoimintoja, vastaava puomikytkin näkyy ON-asennossa. Näitä painikkeita voidaan käyttää myös
johdotus- tai hydrauliongelmien vianetsinnässä käyttäen AutoBoom-venttiiliä nosto-/laskutoimintoihin ja
käyttämällä koneen hydrauliventtiiliä keskitelinetoimintoihin (jos koneessa on keskitelineen ohjausjohdotus).
• Avaa – Jos koneessa on etäisyysanturi tai AutoFold, Avaa ilmoittaa puomien tilan. OFF osoittaa, ettei puomeja
ole avattu, ja ON osoittaa, että puomit ovat avatut. Jos koneessa ei ole etäisyysanturia eikä AutoFoldia, Avaa on
aina OFF-tilassa.
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• Lohkoventtiili – Osoittaa kaksois-lohkoventtiilin lähdön tilaa. Lohkoventtiili on ON-asennossa, kun yksittäiset
puomit ovat käytössä tai niitä kalibroidaan.
• PWM% – Osoittaa jakoventtiileiden kuormitusta. Tämä arvo on 0, jos yksittäiset puomit eivät ole käytössä ja
vaihtelevat lähdöltään jopa sataan, kun AutoBoom on käytössä ja järjestelmä toimii.
• Perus-PWM% – Osoittaa järjestelmän laskeman kuormituksen oikean korkeuden tai paineen ylläpitämiseksi.
Tämä Lukema vaihtuu yleensä hitaasti 0 – 5 pistettä tavallisen käytön aikana.
• Tilasto – Puomin toiminnan kuvaaja. Tätä arvoa voidaan käyttää vain Raven-sovelluksissa.
• XT PWM% – Osoittaa XT-ohjattujen jakoventtiileiden kuormitusta. Tämä arvo on 0, jos XT-ohjaus ei ole
käytössä ja vaihtelevat lähdöltään jopa sataan, kun XT-ohjaus on käytössä ja toimii. Vähimmäisarvoa
ylläpidetään, kun XT-ohjaus on käytössä ja siirtyy hieman, kun puomia keskitetään uudelleen.
• Liikenopeus – Osoittaa alustan mitatun liikenopeuden. Tämä arvo muuttuu, kun koneen alusta liikkuu
vasemmalle tai oikealle. Liikenopeutta mitataan asteina sekunnissa.
• Ast Käyttäjä voi katsoa kääntöasteita käyttäessään manuaalista XT-ohjainta.
• Manuaaliset ohjauspainikkeet
– Käytetään vastaavien puomitoimintojen käynnistykseen.
Niitä voidaan käyttää johdotuksen tai hydrauliikan vianhaussa.

HÄLYTYKSET

4

Hälytysäänet eivät kuulu, jos käyttäjä selaa määrittelyvalikoita. Käyttöönotto-/käytöstäpoistohälytykset kuuluvat
kuitenkin aina niitä käytettäessä.

• Matala paine -hälytykset – Matala paine -hälytys kuuluu, kun paine vasemmassa tai oikeassa
kallistussylintereissä on matala. Hälytys on tasainen ääni, ja se sammuu välittömästi, kun järjestelmän paine on
palautunut.
• Paineanturin virhehälytykset – Paineanturin virhehälytys soi välittömästi, kun järjestelmä ei havaitse
paineanturia. Hälytys on tasainen ääni, ja se sammuu välittömästi, kun järjestelmä havaitsee anturin.
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• Ultraäänianturi – liian matala -hälytys – Tämä hälytys annetaan, jos ultraäänianturi on lähempänä kuin 13 cm
maan pinnasta 1/2 sekunnin ajan.

• Ultraäänianturi – liian korkea-hälytys – Tämä hälytys annetaan, jos ultraäänianturi on korkeammalla kuin 165 cm
maan pinnasta 1/2 sekunnin ajan.

• Ultraäänianturi – virhehälytys – Paineanturin virhehälytys soi välittömästi, kun järjestelmä ei havaitse
ultraäänianturia. Hälytys on tasainen ääni, ja se sammuu välittömästi, kun järjestelmä havaitsee anturin.
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FIGURE 9. Matala HC-virta

• Matala HC-virta – Tämä hälytys annetaan, kun noodien jännite putoaa alle 12 voltin. Hälytys on tasainen ääni, ja
se sammuu välittömästi, kun noodien jännite on palautunut.

4

FIGURE 10. Virheellinen noodi -ilmoitus

• Virheellinen noodi -ilmoitus – Tämä ilmoitus annetaan, jos järjestelmään on kytketty väärä ECU. Varmista, että
ISO AutoBoom ECU on asennettu.
• Muut äänet – Kun käynnistät AutoBoom -järjestelmän automaattitilassa koneen puominohjaintoiminnoista tai kytkimistä, kuulet yksittäisen piippauksen. AutoBoomia sammuttaessa kuuluu kaksi piippausta.

AUTOBOOM-ESIKALIBROINTIDIAGNOSTIIKKA
Olemme tehneet kaikkemme merkitäksemme ja dokumentoidaksemme AutoBoom-järjestelmän hydrauli- ja
sähköjärjestelmien osat, mutta puomitoimintoja ei ehkä voida tunnistaa koneen valmistajan tekemien
mallimuutosten takia. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää jäljittää letkut liitäntäpisteistä ja varmistaa oikeat
sähköliitännät, jotta AutoBoom-järjestelmän oikeanlainen toiminto voidaan taata. Liitäntöjen varmistamiseksi on
tarpeellista suorittaa kalibrointia edeltävä diagnostiikkatesti.
1. Valitse Asetukset-kuvake.
2. Valitse Diagnostiikka-kuvake. Seuraava näyttö aukeaa:
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3. Varmista, että seuraavat osat näkyvät oikein ISO-terminaalinäytöllä ja muuttuvat puomia nostaessa ja laskiessa
koneen ohjaimista. Tarkista myös AutoBoomin manuaaliset toiminnot:
•

Paineet

•Anturin korkeudet
•Oikea ja vasen nosta/laske-toiminnot
•Keski nosta/laske-toiminnot
•Taita/avaa-toiminnot
•Manuaaliset nosto- ja laskupainikkeet

KALIBROINTI
Kun AutoBoomin asennus on valmis, se pitää kalibroida ennen käyttöä. AutoBoomin kalibroinnin aikana koneen
sylintereissä on oltava painetta ja puomin on pystyttävä liikkumaan riittävästi, jotta järjestelmä voisi havaita
toiminnan peruskuormituksen. Puomien on pystyttävä liikkua 25 cm ylös tai alas ilman, että ne koskettavat
sylinteripysäyttimien ylä- tai alaosia.
Kalibroinnin ja toiminnan aikana on tärkeää pitää kone käynnissä riittävillä kierroslukemilla, jotta hydraulipumppu
pystyisi syöttämään riittävän virtauksen hydraulijärjestelmään.
NOTE:

Jos koneessa on avoin hydrauliikkajärjestelmä, tai järjestelmän tyyppi on tuntematon, kaikki
kalibrointitoimenpiteet pitäisi suorittaa koneen käydessä normaaleilla koneen kierroslukemilla.

IMPORTANT:Varmista, ettei alueella ole ihmisiä eikä esteitä ennen kalibrointiprosessin aloittamista.
1. Siirrä kone tasaiselle alustalle.
2. Varmista, että AutoBoom on käynnistetty.
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3. Varmista, ettei puomeja ole avattu, ja laske keskiteline.
NOTE:

Jos puomit eivät liiku keskipisteen yli, tai niiden liikettä on rajoitettu, nosta puomeja siten, että niiden
kärjet ovat noin 25 cm vaakatason yläpuolella, ja laske keskiosaa noin 50 senttimetriin.

4. Käytä mittanauhaa apuna mitatessasi etäisyyden anturin pohjasta ruiskusuulakkeen kärkeen.
5. Siirry AutoBoom-asetusnäyttöön.
6. Säädä pystyanturin korkeuspoikkeama-asetuksia ISO-terminaalissa anturin asemaan, joka on mitattu vaiheessa
4.
•

Positiiviset poikkeamat osoittavat, että anturin pinta on lähimpien ruiskusuulakkeiden yläpuolella.

•

Negatiiviset poikkeamat osoittavat, että anturin pinta on lähimpien ruiskusuulakkeiden alapuolella.

•

Sisemmän, ulomman ja keskipoikkeaman ei tarvitse olla samoja koneen leveyssuunnassa, mutta ne on
mitattava oikein ruiskusuulakkeisiin suhteutettuna.

7. Nosta puomien kärjet tavoitekorkeuteen.
Oletusarvoinen tavoitekorkeus on 76 cm. Varmista, etteivät puomit ole täysin nostettu kiinni
pysäyttimiin saakka. Jos mittauspyörät on asennettu, asetuksen on oltava säädettynä
110 – 115 senttimetriin, jotteivät pyörät koskettaisi maata järjestelmän kalibroinnin aikana.

4

NOTE:

8. Valitse Ominaisuudet-sivu Asetukset-valikosta.

9. Valitse UltraGlide Tila-osiosta, ja käynnistä AutoBoom oikeasta yläkulmasta.
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10. Valitse CAL. Seuraava näyttö aukeaa:

11. Valitse vasemman puomin kalibrointikuvake aloittaaksesi vasemman puomin kalibrointi.
NOTE:

Vasen puomi nousee ja laskee. Tämä on normaali osa kalibrointia. Näet seuraavat näytöt kalibroinnin
aikana:

12. Toista edellä esitetyt vaiheet 9 – 10 kalibroidaksesi oikeanpuoleisen puomin. Kun oikeanpuoleisen puomin
kalibrointi on valmis, näet seuraavan näytön:

13. Valitse Aloitus-kuvake.
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XT-OHJAUKSEN KALIBROINTI

1. Varmista, että XT-ohjaus on käynnistetty Asetukset-valikon Ominaisuudet-näytöstä.

4

2. Valitse CAL-kuvake Aloitus-näytöltä.

3. Valitse CAL-kuvake näytön vasemmasta reunasta.
4. Syötä suuntanuolen numero eteenpäin osoittavasta noodista.

NOTE:

Puomin kärjet saattavat nousta automaattisesti, jotta keskiosa pääsisi pyörimään vapaasti. Paine yhdessä
XT-sylinterissä kasvaa, kunnes keskiosa alkaa pyöriä hitaasti. Tämän jälkeen keskiosa pyörii
keskipyörintäanturin asemoinnin kalibroimiseksi täysin myötäpäivään ja sen jälkeen vastapäivään.

NOTE:

Keskipyörintäanturi voidaan keskittää uudelleen kalibroimalla XT-ohjain uudelleen tai manuaalisella
keskityspultin säädöllä, kun keskiosa on varmasti keskiasemassa.
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KESKITELINEEN OHJAUKSEN KALIBROINTI
Koneen keskitelinetoimintojen ohjaukseen käytetään useita venttiilimäärityksiä. AutoBoom-järjestelmän on
”opittava”, mitkä koneen solenoideista nostavat ja laskevat puomeja. Suorita seuraavat vaiheet keskitelineen
ohjauksen kalibroimiseksi sen jälkeen, kun yksittäiset puomit on kalibroitu.
1. Paina keskitelineen painiketta ja pidä sitä painettuna koneen ohjauspaneelissa tai ohjaussauvassa kuuden
sekunnin ajan, kunnes keskiteline nousee.
NOTE:

Keskiteline on ehkä nyt saavuttanut ylärajoittimensa, mutta jatka painikkeen painamista, kunnes
täydet kuusi sekuntia on kulunut.

2. Paina keskitelineen painiketta ja pidä sitä painettuna koneen ohjauspaneelissa tai ohjaussauvassa kuuden
sekunnin ajan, kunnes keskiteline laskee.
NOTE:

Keskiteline on ehkä nyt saavuttanut alarajoittimensa, mutta jatka painikkeen painamista, kunnes
täydet kuusi sekuntia on kulunut.

TAVANOMAINEN KÄYTTÖ
OHJAUSSAUVAN TOIMINNOT
• Kun AutoBoom-ohjaus on käynnissä, molempien puomien ohjaus voi olla erikseen käytössä tai pois käytöstä
ISO-terminaalin kautta tai napauttamalla ruiskun kytkintoimintoja (jos sellainen on käytössä).
NOTE:

Painamalla alas-toimintoa kauemmin kuin 1/2 sekuntia kytkee toiminnon manuaalisesti ohjattavaksi.
Käyttäjän on napautettava alas-toimintoa ottaakseen AutoBoomin käyttöön.

◦

Yksittäinen ylösnapautus ruiskun kytkintoiminnon päällä poistaa AutoBoomin käytöstä kyseisessä
puomissa.

◦

Yksittäinen alasnapautus ruiskun kytkintoiminnon päällä ottaa AutoBoomin käyttöön kyseisessä puomissa.

AUTOBOOMIN KÄYTTÖÖNOTTO VT-NÄYTÖN KAUTTA

1. Kosketa AutoBoom-kuvaketta VT-näytössä.
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2. Valitse On näytön oikeassa ylälaidassa.
AutoBoom-järjestelmässä on nyt virrat päällä, mutta se ei ole vielä käytössä.

4

NOTE:

3. Valitse Vasen ja Oikea -kuvakkeet käynnistääksesi puomit.
NOTE:

Puomit voidaan ottaa pois käytöstä poistamalla Oikean ja Vasemman kuvakkeen valinta, valitsemalla
vaihtokytkinkuvake oikeasta yläkulmasta tai suorittamalla koneen kallistustoiminto.

PUOMIN SÄÄDÖT PELLON PIENTAREELLE SAAVUTTAESSA (JOS MITTAUSPYÖRÄT OVAT KÄYTÖSSÄ)
Lähestyessäsi pellon piennarta kääntymistarkoituksessa, sisempää mittauspyörää on nostettava noin 15 cm
maasta, jottei se liukuisi sivulle tai taaksepäin aiheuttaen vaurioita sisemmän mittauspyörän kokoonpanolle.

KESKITELINEEN OHJAUS (AUTOBOOM KÄYTÖSSÄ JA KESKITELINEEN OHJAUS KÄYTÖSSÄ)
NOTE:

Kone saattaa vaatia puomiventtiilin ja/tai pääruiskukatkaisijan aktivointia, jotta keskitelineen ohjaus
olisi käytettävissä.

NOTE:

Toisiaan seuraavat napautukset ylös tai alas on tehtävä 1,5 sekunnin kuluessa toisistaan.

NOTE:

Palaa korkeuteen ja palaa kuljetuskorkeuteen ovat sadon korkeuteen viittaavia mittoja, ei välttämättä
maanpinnan tasoon.
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• Keski alas -kytkin – Yksi napautus alas laskee keskitelineen haluttuun ruiskutuskorkeuteen, ottaa käyttöön
keskitelineen ja molemmat puomit.
• Keski ylös -kytkin – Yksi napautus ylös poistaa käytöstä keskitelineen ja molemmat puomit. Kaksi perättäistä
napautusta ylös nostaa keskitelineen haluttuun kuljetuskorkeuteen. Neljä perättäistä napautusta nostavat
keskitelineen enimmäiskorkeuteen, sammuttaa AutoBoomin ja säilyttää uuden kuljetuskorkeuden
enimmäiskorkeutena.

◦

Aseta matalampi kuljetuskorkeus – Kun keskiteline palautuu kuljetusasentoon, napauta keskikytkintä kerran
alas, kun uusi kuljetuskorkeus on saavutettu.

◦

Aseta kuljetuskorkeuden enimmäiskorkeus – Kun keskiteline on korkeammalla kuin nykyinen
kuljetuskorkeus eikä AutoBoom ole palautumassa kuljetuskorkeuteen, napauta keskikytkintä ylös kahdesti
siirtääksesi keskitelineen enimmäiskorkeuteen.

KESKITELINEEN OHJAUS (AUTOBOOM KÄYTÖSSÄ JA KESKITELINEEN OHJAUS POIS KÄYTÖSTÄ)
NOTE:

Kone saattaa vaatia puomiventtiilin ja/tai pääruiskukatkaisijan aktivointia, jotta keskitelineen ohjaus
olisi käytettävissä.

NOTE:

Toisiaan seuraavat napautukset ylös tai alas on tehtävä 1,5 sekunnin kuluessa toisistaan.

NOTE:

Palaa korkeuteen ja palaa kuljetuskorkeuteen ovat sadon korkeuteen viittaavia mittoja, ei välttämättä
maanpinnan tasoon.

• Keski alas -kytkin – Kaksi napautusta alas laskee keskitelineen haluttuun ruiskutuskorkeuteen ja ottaa molemmat
puomit käyttöön.
NOTE:

Keskitelineen ohjain ei ole käytössä, koska keskitelineen ohjaus on pois päältä.

• Keski ylös -kytkin – Kaksi perättäistä napautusta ylös nostaa keskitelineen haluttuun kuljetuskorkeuteen. Neljä
perättäistä napautusta nostavat keskitelineen enimmäiskorkeuteen, sammuttaa AutoBoomin ja säilyttää uuden
kuljetusasennon enimmäiskorkeutena.

◦

Aseta matalampi kuljetuskorkeus – Kun keskiteline palautuu kuljetusasentoon, napauta keskikytkintä
kerran alas, kun uusi kuljetuskorkeus on saavutettu.

◦

Aseta kuljetuskorkeuden enimmäiskorkeus – Kun keskiteline on korkeammalla kuin nykyinen
kuljetuskorkeus eikä AutoBoom ole palautumassa kuljetuskorkeuteen, napauta keskikytkintä ylös kahdesti
siirtääksesi keskitelineen enimmäiskorkeuteen.

ULTRAGLIDE AUTOBOOM -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ POWERGLIDE PLUS -TILASSA (AUTOBOOM-VENTTIILIT
NELIKULMAISET KÄÄMIT)
UltraGlide AutoBoom -järjestelmä pystyy toimimaan myös PowerGlide Plus -tilassa. Alla luetellun AutoBoomventtiilimuutoksen lisäksi tarvitaan mittauspyöräsarja, jotta järjestelmä voisi toimia PowerGlide Plus -tilassa. Saat
tietoa saatavilla olevista sarjoista ja tilaustiedoista ottamalla yhteyttä paikalliseen Raven-jälleenmyyjään.
Suorita seuraavat toimenpiteet siirtääksesi UltraGlide AutoBoom -venttiilin PowerGlide Plus -tilaan.
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FIGURE 11. UltraGlide AutoBoom -venttiilin neulaventtiilit

1. Etsi neulaventtiilit AutoBoom-venttiilin Ports RT ja -LF:stä.
2. Avaa neulaventtiileiden vastamutterit.
3. Käytä kuusiokoloavainta kääntääksesi näitä ruuveja vastapäivään, kunnes ne eivät liiku pidemmälle.
4. Kiristä vastamutterit.
NOTE:

Kun siirrät AutoBoom-järjestelmän takaisin UltraGlideksi, neulaventtiilien on oltava kiristetty takaisin
(myötäpäivään).

4

FIGURE 12. ISO-Terminaali ohjelmoituna käytettäväksi PowerGlide Plus -tilassa

5. Valitse PowerGlide + -tila Ominaisuudet-sivun Asetukset-valikosta.
NOTE:

Kun siirrät AutoBoom-järjestelmää takaisin UltraGlideksi, ISO-terminaalinäytössä on oltava valittuna
UltraGlide-tila.

ULTRAGLIDE AUTOBOOM -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ POWERGLIDE PLUS -TILASSA (AUTOBOOM-VENTTIILIT PYÖREÄT
KÄÄMIT)
Ennen järjestelmän käyttöä PowerGlide Plus -tilassa, AutoBoom-järjestelmän venttiilistä on poistettava
läpivientikumit. Jos näitä kumeja ei poisteta, venttiili rajoittaa puomien laskunopeutta, kun järjestelmä on käytössä.
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FIGURE 13. Portti 3A ja 3B Sijainti

Portti 3B

Portti
3A

1. Etsi AutoBoom-venttiilistä Portit 3A ja 3B.
FIGURE 14. Käämit poistettu AutoBoom-venttiilistä

2. Poista käämit solenoideista Porttien 3A ja 3B läheltä päästäksesi helposti käsiksi näihin portteihin.
FIGURE 15. Porttipistokkeet poistettu AutoBoom-venttiilistä

3. Käytä kuusioavainta pistokkeiden irrotukseen Porteista 3A ja 3B.
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FIGURE 16. Aukkosovitin poistettu AutoBoom-venttiilistä

Aukkosovitin
poistettu – Säilytä
tulevaa käyttöä varten

4. Poista aukkosovittimet Porteista 3A ja 3B.
IMPORTANT:Kallista AutoBoom-venttiiliä ja käytä kuusioavainta irrottaaksesi läpivientikumi aukosta. Huolehdi ettei kumi
tipahda venttiiliin.

4

FIGURE 17. Porttipistokkeet asennettu uudelleen AutoBoom-venttiiliin

5. Käytä kuusioavainta asentaaksesi uudelleen porttipistokkeet AutoBoom-venttiilin Portteihin 3A ja 3B.
FIGURE 18. Käämit asennettu uudelleen AutoBoom-venttiiliin
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6. Asenna AutoBoom-venttiilin solenoidien käämit.
NOTE:

Kun muunnat AutoBoom-järjestelmää takaisin UltraGlideksi, asenna läpivientikumit takaisin.

FIGURE 19. ISO-Terminaali ohjelmoituna käytettäväksi PowerGlide Plus -tilassa

7. Valitse PowerGlide + -tila Ominaisuudet-sivun Asetukset-valikosta.
NOTE:

Kun siirrät AutoBoom-järjestelmää takaisin UltraGlideksi, VT-näytössä on oltava valittuna UltraGlidetila.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT
NOTE:

AutoBoom on otettava käyttöön sen jälkeen kun molemmat puomit on kalibroitu, jos halutaan tehdä
järjestelmäsäätöjä.

ULTRAÄÄNIANTURIN KORKEUSPOIKKEAMAT
Ultraäänianturin korkeuspoikkeamasäätöjä käytetään kompensoimaan anturin pinnan ja ruiskusuulakkeiden
korkeuseroja. Poikkeuskorkeus lasketaan mittaamalla etäisyys anturin pohjasta sadon korkeuteen, mittaamalla
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NOTE:

Korkeuspoikkeaman enimmäisarvo on 76 cm.

NOTE:

Ultraäänianturit reagoivat ensimmäiseen kohteeseen, joka heijastaa kaiun, olipa se maa tai sato.
Riveissä kasvatettavaa satoa käsitellessä voi olla tarpeellista säätää antureiden asento suoraan rivin
päälle tai lisätä puomiantureita.

• Kosketa ylös-nuolta Anturin korkeus -osassa lisätäksesi arvoa, joka määrittelee etäisyyttä anturin ja maan välillä.
• Kosketa alas-nuolta Anturin korkeus -osassa vähentääksesi arvoa, joka määrittelee etäisyyttä anturin ja maan
välillä.
NOTE:

Jos koneen puomeissa on pysäyttimet, keskianturin korkeuspoikkeama on ehkä syötettävä
pienempänä kuin anturista maahan mitattu arvo, jotta puomisylintereissä olisi riittävästi painetta
käytön aikana.

HERKKYYS
1. Aseta toinen käsi maan tasolle toisen puomianturin alle ja nosta sitä hitaasti (noin 30 cm sekunnissa) noin 30
cm päähän anturin pinnasta.
NOTE:

Puomin pitäisi reagoida välittömästi ja nousta jotakuinkin samalla nopeudella kätesi kanssa.

2. Säädä Herkkyysasetusta tarpeen mukaan saadaksesi puomin reagoimaan käden liikkeisiin haluamallasi tavalla.
NOTE:

Jos herkkyysasetus on liian korkea, puomi tuntuu epävakaalta ja tärisevältä, ja se reagoi pieniinkin
kohdekorkeuden ja sadon liikkeen muutoksiin. Tavallisen käytön aikana AutoBoomin ei pitäisi
reagoida muutoksiin 5 – 8 cm korkeudella, mutta sen pitäisi reagoida nopeasti vähintään 12 cm
muutoksiin.
Rivissä kasvavaa satoa käsitellessä, tai kun sato on hajallaan eikä peitä maan pintaa kokonaan, voi olla
tarpeen vähentää herkkyyttä siten, ettei puomi reagoi yhtäkkisiin muutoksiin sadon korkeudessa,
jolloin suorituskykyä heikentävät äkkiliikkeet vähenevät.
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ruiskusuulakkeiden etäisyys sadon korkeuteen nähden, ja sitten vähentämällä ruiskusuulakkeiden etäisyys anturin
etäisyydestä. Katso seuraavasta taulukosta, pitääkö poikkeama-arvon olla positiivinen vai negatiivinen.

KAPITEL 4

NOPEUS
Nopeusasetus ohjaa kuinka nopeasti puomi siirtyy syrjään esteen edessä ja kuinka paljon puomi ylittää
kohdekorkeuden. Nopeus pitäisi asettaa siten, että puomin liike on tasaista eikä kone heilu. Säädä nopeutta
tarvittaessa siten, että puomin nostonopeus täsmää käden liikkeen nopeuden kanssa, mutta siten etteivät puomit
ylireagoi ja muutu epävakaiksi.
1. Aseta toinen käsi maan tasolle toisen puomianturin alle ja nosta sitä nopeasti (noin 60 cm sekunnissa) noin 30
cm päähän anturin pinnasta.
NOTE:

Puomin pitäisi reagoida välittömästi ja säätyä käden liikettä vastaavaan nostonopeuteen ylittäen
uuden tavoitekorkeuden enintään 30 cm:llä.

2. Säädä tarvittaessa nopeusasetusta.
NOTE:

Nopeus pitäisi asettaa siten, että puomin liike on tasaista eikä kone heilu. Useimmissa koneissa
parhaiten toimiva nopeusasetus on 22 – 27, mutta se voi olla paljon korkeampi riippuen puomin
staattisesta paineesta, puomin mittasuhteista ja Herkkyysasetuksista.

VAKAUS
1. Aseta toinen käsi maan tasolle toisen puomianturin alle ja nosta sitä nopeasti (noin 60 cm sekunnissa) noin 30
cm päähän anturin pinnasta, ja tarkkaile samalla toisen puomin liikettä.
NOTE:

Vastakkaisen puomin pitäisi nousta hieman (yleensä enintään 15 cm) samanaikaisesti.

2. Säädä Vakausasetusta vähentääksesi vastakkaisen puomin liikettä.
NOTE:

Laske Vakausarvoa tehdäksesi vastakkaisesta puomista jäykemmän, mutta pidä lukema riittävän
korkeana, jotta puomi voisi liikkua luonnollisesti vaikuttamatta alustan liikkeeseen.

VÄHIMMÄISPAINE%
NOTE:

Koneissa, joiden puomin liikettä on rajoitettu, käytä AutoBoom-järjestelmää keskitelineen ohjaus
käytössä, tai keskianturi kohdekorkeudessa tai vähän sen alle estääksesi puomeja siirtymästä jatkuvasti
Vähimmäispaine%-tilaan. Tämä tila on tarkoitettu vain puomin hätäsuojeluun, eikä AutoBoomjärjestelmää pitäisi käyttää tässä tilassa normaalikäytön aikana.

1. Nosta keskitelineosaa tavoitekorkeuteen siten, että puomit ja keskiteline ovat vaakatasossa.
2. Ota AutoBoom-järjestelmä käyttöön.
3. Etsi Vähimmäispaine%-asetus AutoBoom-ohjausvalikoista.
NOTE:

Oletusarvo on 65.

4. Lisää Vähimmäispaine%-arvoa noin 80:een.
5. Aseta toinen käsi maan tasolle toisen puomianturin alle ja nosta sitä nopeasti (noin 30 cm sekunnissa) noin 30
cm päähän anturin pinnasta, tai kunnes puomi on noussut noin 1 metrin alkuperäistä tavoitekorkeutta
korkeammalle.
6. Vedä käsi pois, ja varmista että puomit laskeutuvat hitaasti pienen viiveen jälkeen.
NOTE:

Jos puomit eivät laskeudu, vähennä Vähimmäispaine%-asetusta yhdellä ja toista edelliset vaiheet.
Jatka suorittamalla Vähimmäispaine%-testi, kunnes puomit alkavat laskeutua.

XT-VAHVISTUS
Toiminnolla voidaan hienosäätää keskiosan jousituksen kiertoa. Korkeammat XT-vahvistusarvot saavat
XT-ohjaimen reagoimaan voimakkaammin, kun noodi havaitsee alustan liikettä, ja voi tehdä puomista erittäin
jäykän, mikä voi aiheuttaa vaurioita keskitelineelle. Matalammat XT-vahvistusarvot saavat XT-ohjaimen
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reagoimaan heikommin ja aiheuttaa järjestelmän reagoimattomuutta, jolloin se ei ohjaa alustan liikkeeseen
mukautuvaa jousitusta.
1. Vie kone pellolle, ja tarkkaile keskiosan jousituksen kierrettä AutoBoom-järjestelmä käynnissä ja vasen, oikea ja
XT-ohjaus käynnissä.
2. Säädä XT-vahvistusasetusta, jotta XT-ohjain olisi enemmän tai vähemmän reagoiva.
NOTE:

Oletusarvo on 10.

NOLLAUS OLETUSARVOIHIN
Vaikka tämä ei ole tavallisesti tarpeen, voi olla tilanteita, joissa järjestelmä on nollattava oletusarvoihinsa.
Oletusarvoihin nollaaminen pyyhkii kaikki AutoBoom-järjestelmäasetukset ja tehdyt säädöt. Oletusarvoihin
palauttamisen jälkeen tarvitaan kalibrointi.

4

1. Kosketa CAL:ia ISO-terminaalinäytöllä. Seuraava näyttö aukeaa:

2. Valitse Nollaa-kuvake. Seuraava näyttö aukeaa:
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5

NOODI
AutoBoom CAN -ohjausnoodeissa on useita vihreitä valodiodeja (LED), joita voidaan käyttää AutoBoomjärjestelmän ongelmanratkaisussa.
NOTE:

Jos LEDejä ei näy, kuten seuraavassa kuvassa esitetään, tai ne kaikki ovat jatkuvasti päällä, tarkista
noodien CAN-liitännät ja ohjauskaapeli. Jos ongelma ei katoa, ota yhteyttä paikalliseen Ravenjälleenmyyjään saadaksesi teknistä lisätukea.

FIGURE 1. AutoBoom CAN-ohjausnoodin LEDit

Looginen virta – Palaa, kun noodi saa
+12 V virtaa.

HC (High Current – vahvavirta) Virta –
Palaa, kun noodi saa vahvavirtaa.
Micro 1 Hz – Vilkkuu kerran
sekunnissa prosessorin ollessa
CAN Rx – Vilkkuu osoittimena CANviestien vastaanotosta noodissa. Tämä
valo vilkkuu yleensä nopeasti.
CAN Rx – Vilkkuu osoittimena CANviestien lähettämisestä noodiin.
Diag 1 – Palaa, kun vasen sisempi
anturi havaitaan UltraGlideDiag 2 – Palaa, kun oikea sisempi
anturi havaitaan UltraGlidejärjestelmän kaksoisanturissa.
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KAPITEL 5

AUTOBOOM-ESIKALIBROINTIDIAGNOSTIIKKA
Ongelma

Mahdollinen aiheuttaja
AutoBoom-noodia ei havaita.

Korjaustoimenpide
Tarkista noodin sähköliitännät
mukaan lukien virtaliitäntä ja
CAN-viestipiirit.
• Tarkasta virtapiirit.

Virtapiirejä ei ole kytketty kunnolla.

AutoBoom-kuvake ei ilmesty
VT-näytölle.

Viallinen/väärin liitetty
CAN-järjestelmä.

• Tarkista, että vahvavirta, looginen
ja CAN-virtajärjestelmät on liitetty
akkuun ja kytketty oikein.
• Varmista, että CAN-järjestelmä on
asennettu oikein.
• Tarkista, että terminaattorit,
johdot ja liitännät toimivat.

Järjestelmän käynnistys on tehty
väärin.

Katkaise CAN-järjestelmän virta ja
käynnistä uudelleen.

Mittayksiköt ohjelmoitu väärin.

Ohjelmoi VT-näyttö uudelleen
esittämään oikeita mittayksiköitä.

Vasemman- ja oikeanpuoleiset
paineen anturiliitännät ovat ristissä.

Vaihda vasemman- ja
oikeanpuoleisen paineen
anturiliitännät keskenään.

Vasemman- ja oikeanpuoleiset
letkuliitännät ovat ristissä.

Vaihda vasen ja oikea
sylinteriliitäntä keskenään
AutoBoom-venttiilistä.

Vasemman- ja oikeanpuoleiset
ultraääniliitännät ovat ristissä.

Vaihda vasen ja oikea anturiliitäntä
keskenään AutoBoomjohtosarjasta.

Ulommat anturit liitetään
sisemmän anturin liittimiin.

Irrota anturit AutoBoomjohdinsarjasta, ja liitä ulommat
anturiliittimet antureihin.

Vasenta, oikeaa ja keskinosto/laskutoimintoa ei havaita oikein,
kun koneen toimintoja käytetään.

Puomin ilmaisinjohdot/liitännät on
liitetty vääriin koneen käämeihin.

Tarkista koneen käämiliitännät ja
jäljitä johdotus varmistaaksesi, että
liitännät on tehty oikeisiin
käämeihin.

Keskiosa ei nouse/laske
manuaalisesti koneen toimintojen
mukana.

Keskitelineen puomin
ilmaisinjohtoja ei ole liitetty
oikeaan keskihavainto/ohjaustoimintoon.

Tarkista koneen käämiliitännät ja
jäljitä johdotus varmistaaksesi, että
liitännät on tehty oikeisiin
käämeihin.

Paineita/korkeuksia ei näytetä
oikeissa mittayksiköissä.

Vasemman ja oikean puomin
paineita ei näy oikeilla puolilla.

Ultraäänianturin korkeudet
näyttävät vääriä sijainteja.
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AUTOBOOMIN KALIBROINTI
Ongelma

Puomit eivät liiku kalibroinnin
aikana.

Mahdollinen aiheuttaja

Korjaustoimenpide

Jako/lohkoventtiililiitännät ovat
keskenään ristissä tai
huolimattomasti liitetty.

Tarkasta AutoBoom-venttiilin
liitännät varmistaaksesi, että
johdinsarjaliitännät ovat liitetty
oikeisiin portteihin.

Hydrauliliitännät ovat huonosti
liitetyt.

Tarkasta hydrauliliitännät.

Puomit nojaavat rajoittimiensa
päällä tai sylinterit ovat täysin
ojentuneina.

Nosta puomeja ja laske
keskitelinettä varmistaaksesi, että
puomien paine riittää kalibrointiin.

Paineanturi tai -liitäntä on viallinen.

Tarkista anturiliitännät AutoBoomjohdinsarjaan.

Vahvavirtaa ei ole riittävästi.

Tarkista virta- ja maaliitännät
akussa ja AutoBoom-noodissa.

Sisemmät ja ulommat
anturiliitännät ovat ristissä.

Tarkista sisemmän ja ulomman
anturin liitännät, ja vaihda ne
tarvittaessa keskenään.
• Tarkasta anturien johdotukset.

Puomit nousevat kokonaan
kalibroinnin aikana mutteivät
laskeudu.
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Hydrauliliitännät ovat huonosti
liitetyt.

• Tarkista, että anturin pinta on
puhdas.
• Tarkista ettei anturilukemia
häiritse esteet eikä puomin osat.
• Tarkasta hydrauliliitännät.
• Vaihda hydraulivivun suuntaa
vetotyyppisissä ruiskuissa.

AutoBoom-järjestelmän
sähköliitännät ovat keskenään
ristissä.

Tarkasta jako- ja lohkoventtiilin
liitännät, ja vaihda tarvittaessa
keskenään.

Nopeusasetus on liian korkea.

Vähennä nopeusasetusta.

Herkkyysasetus on liian korkea.

Vähennä herkkyysasetusta.

Hydraulivirtaus on liian suuri (vain
vetotyyppiset ruiskut).

Laske hydraulivirtausta AutoBoompiiristä kauko-ohjauksella.
Virtauksen pitäisi olla 3 – 5 gpm
[11-19 l/min]
tai 20 – 30 %.
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Ultraäänianturit antavat huonoja
lukemia.

KAPITEL 5
Ongelma

Mahdollinen aiheuttaja
Jakoventtiilin liitännät ovat
keskenään ristissä AutoBoomventtiilissä.
Hydrauliliitännät ovat huonosti
liitetyt.

Korjaustoimenpide
Tarkasta AutoBoom-venttiilin
liitännät varmistaaksesi, että
johdinsarjaliitännät ovat liitetty
oikeisiin portteihin.
• Tarkasta hydrauliliitännät.
• Vaihda hydraulivivun suuntaa
vetotyyppisissä ruiskuissa.
Käännä jakoventtiilin säätöruuveja
varmistaaksesi puomien nousun
kalibroinnin aikana.

Puomit putoavat maahan
kalibroinnin aikana
Jakoventtiili toimii huonosti.

• Jos puomit nousevat, tee
vianhaku sähköjärjestelmään ja/
tai AutoBoom-noodiin.
• Jos puomit eivät nouse, tee
vianhaku hydraulijärjestelmään ja/
tai AutoBoom-noodiin.

Hydrauliikkaa ei ole käynnistetty
(vain vetotyyppiset ruiskut).

Puomit ylireagoivat tai tärisevät
kalibroinnin aikana.
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• Tarkista, onko hydrauliikkaa
käynnistetty.
• Varmista, että hydraulivirta kulkee
AutoBoom-venttiiliin.

Esineet antureiden alla aiheuttavat
virheellisiä lukemia.

Yritä kalibroida järjestelmä
tasaisella ja avoimella maalla tai
tasaisen sadon päällä.

Sisemmät ja ulommat
anturiliitännät ovat ristissä.

Tarkista sisemmän ja ulomman
anturin liitännät, ja vaihda
tarvittaessa keskenään.

Virheelliset ultraäänianturilukemat.

Tarkista anturit ja johdotukset ja
vaihda tarvittaessa.

Nopeusasetus on liian korkea.

Vähennä nopeusasetusta.

Herkkyysasetus on liian korkea.

Vähennä herkkyysasetusta.

Hydraulivirtaus on liian suuri (vain
vetotyyppiset ruiskut).

Laske hydraulivirtausta AutoBoompiiristä kauko-ohjauksella.
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AUTOBOOMIN KÄYTTÖ
Mahdollinen aiheuttaja
Puomin ilmaisinsovittimen kaapelit
ovat vaurioituneet tai niitä ei ole
liitetty.
Puomeja ei oteta käyttöön koneen
toimintojen alasnapautuksella.

• Käytä Diagnostiikkavalikkoa
oikean johdotuksen määritykseen.
Käytä yleismittaria tarkistamaan,
että koneen käämeihin tulee +12 V,
kun toiminto on aktiivinen.

AutoBoom-järjestelmää ei ole
kalibroitu.

Kalibroi AutoBoom-järjestelmä.

AutoBoom-johdinssarja on
vaurioitunut.

Tarkista onko johto vaurioitunut ja
korjaa tai vaihda se tarvittaessa.

AutoBoom-noodi on viallinen.

Vaihda AutoBoom-noodi.

Painehälytyksen alaraja PowerGlide
Plus -tilassa on liian matala.

Nosta painehälytysrajaa.

Paine- ja säiliöletkut ovat
keskenään ristissä.

Tarkista letkut ja vaihda liitännät
keskenään tarvittaessa.

Paineanturi on viallinen.

• Tarkista anturi ja varmista
painelukemat
Diagnostiikkanäytöllä.
• Vaihda paineanturi tarvittaessa.

Paineantureita ei ole liitetty
AutoBoom-johdinsarjaan.

Liitä paineanturit AutoBoomjohdinsarjaan.

AutoBoom-johdinssarja on
vaurioitunut.

Tarkista onko johto vaurioitunut ja
korjaa tai vaihda se tarvittaessa.

Puomit nojaavat rajoittimiensa
päällä tai sylinterit ovat täysin
ojentuneina.

Nosta puomit, laske keskiosa ja
käynnistä AutoBoom uudelleen.

Tarkista, ovatko vasemman- ja
oikeanpuoleiset anturiliitännät
ristissä.

Tarkista vasemman ja oikean
anturin liitännät, ja vaihda ne
tarvittaessa keskenään.

Jakoventtiilin liitännät ovat
keskenään ristissä tai toista puolta
ei ole liitetty.

Tarkasta AutoBoom-venttiilin
liitännät varmistaaksesi, että
johdinsarjaliitännät ovat liitetty
oikeisiin portteihin.

Vakausasetus on liian matala.

Lisää Vakausasetusta vähitellen,
kunnes vastakkainen puoli nousee
hieman.

Jakoventtiili on viallinen.
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• Tarkista johdotus.

Järjestelmä ei saa riittävästi virtaa.

Painehälytys ei sammu.

Esineet toisen puomin alla saavat
vastakkaisen puolen reagoimaan.

Korjaustoimenpide

5

Ongelma

• Tarkista jakoventtiili.
• Puhdista ja/tai korvaa tarvittaessa.
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KAPITEL 5
Ongelma

Mahdollinen aiheuttaja

Puomit tärisevät tai ylireagoivat
koneen ollessa paikoillaan.

Puomit nousevat mutteivät
laskeudu, tai laskeutuvat liian
hitaasti käytön aikana.
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Korjaustoimenpide

Herkkyysasetus on liian korkea.

Vähennä Herkkyysasetusta yhdellä
askeleella, kunnes puomi ei enää
tärise.

Tuuli vaikuttaa anturin lukemiin.

Vähennä Herkkyysasetusta yhdellä
askeleella, kunnes puomi ei enää
tärise.

Nopeusasetus on liian korkea.

Vähennä Nopeusasetusta yhdellä
askeleella, kunnes puomi ei enää
tärise.

Keskiosa on epävakaa.

Vähennä Vakausasetusta
tasapainottaaksesi puomien
liikkeen keskiosan molemmin
puolin.

Hajanaiset ultraäänianturilukemat.

Tarkista ovatko anturin johdot
vaurioituneet ja korjaa tai vaihda
tarvittaessa.

Virheellinen PWM-taajuus on
syötetty.

Tarkista PWM-taajuusasetus
Raven-konsolista/
kenttätietokoneesta. (kulmikkaissa
käämiventtiileissä 60 Hz, pyöreissä
käämiventtiileissä 250 Hz).

Nopeusasetus on liian matala

Lisää nopeusasetusta.

Vähimmäispaine% on liian korkea.

Laske vähimmäispaine%-asetusta
yhdellä askeleella kunnes puomit
laskeutuvat halutulla nopeudella.

Asetettu paine on liian korkea (vain
PowerGlide Plus).

Laske vähimmäispaine%-asetusta
10 mitta-asteella kunnes puomit
laskeutuvat halutulla nopeudella.

Sisemmät ja ulommat
anturiliitännät ovat ristissä.

Tarkista sisemmän ja ulomman
anturin liitännät, ja vaihda ne
tarvittaessa keskenään.

Virheelliset ultraäänianturilukemat.

Tarkista anturit ja johdotukset ja
vaihda tarvittaessa.

Kumien tai piirien rajoittimet
rajoittavat paluuvirtauksen
kallistussylintereistä.

Tarkista AutoBoom-hydrauliikka, ja
poista kumit tai rajoittimet piiristä
tarvittaessa.
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ONGELMANRATKAISU
Ongelma

Puomit nousevat hitaasti tai eivät
vastaa korkeuden muutoksiin.

Puomit nousevat mutteivät
laskeudu konetta käynnistäessä tai
hydrauliikkaa käyttöönotettaessa
(vetotyyppiset ruiskut), kun
AutoBoom on käytössä.

Mahdollinen aiheuttaja

Korjaustoimenpide

Nopeusasetus on liian matala.

Lisää nopeusasetusta.

Herkkyysasetus on liian matala.

Lisää herkkyysasetusta.

Liiallinen maanopeus.

Vähennä maanopeutta.

Virheellinen anturin korkeuden
poikkeama on syötetty.

Tarkista oikea korkeuspoikkeama,
ja säädä asetuksia tarvittaessa.
Katso tämän oppaan oikeasta
kappaleesta, kuinka Ravenohjainta/kenttätietokonetta
käytetään
korkeuspoikkeamalaskelman
tekoon.

Kumien tai piirien rajoittimet
rajoittavat paluuvirtauksen
kallistussylintereistä.

Tarkista AutoBoom-hydrauliikka, ja
poista kumit tai rajoittimet piiristä
tarvittaessa.

PWM-perus on liian korkea.

Käynnistä AutoBoom-hydrauliikka
ja anna PWM-perusasetuksen ja
puomien laskea automaattisesti.

Järjestelmän kalibrointi on
menetetty.

Kalibroi AutoBoom-järjestelmä
uudelleen.
• Liitä ultraäänianturit

Ultraääniantureita ei havaita.
PowerGlide Plus -tilasta ei voida
siirtyä UltraGlide -tilaan.
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• Tarkista johdotus antureihin ja
noodit ja korjaa tai vaihda
tarvittaessa.

Ultraäänianturit on liitetty
sisempiin anturiliittimiin non-dualanturijärjestelmässä.

Liitä ultraäänianturit ulompiin
anturiliittimiin.

UltraGlide-noodia ei ole liitetty
CAN-väylään.

Varmista, että noodia on liitetty
CAN-väylään.
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KAPITEL 5
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VAIHE
6

JÄRJESTELMÄDIAGRAMMIT

VAIHE 6

Tämä osio sisältää konekohtaisen ISO AutoBoom -konemäärityksen järjestelmädiagrammeja. Tunnista oikea kaavio
sen konetyypin mukaisesti, johon ISO AutoBoom -järjestelmä asennetaan.
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KAPITEL 6
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JÄRJESTELMÄDIAGRAMMIT
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KAPITEL 6
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JÄRJESTELMÄDIAGRAMMIT
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KAPITEL 6

VASEN SOLENOIDI
(PORTTI 4A)

VASEN SUHT.
(PORTTI 5A)

VASEN PAINE
(PORTTI G1)

KESKISOLENOIDI ALAS

KESKISOLENOIDI YLÖS

OIKEA SOLENOIDIILMAISIN

VASEN SOLENOIDIILMAISIN

OIKEA SUHT.
(PORTTI 13A)

OIKEA PAINE
(PORTTI G4)

OIKEA SOLENOIDI
(PORTTI 4B)

ILMAISIN

ILMAISIN

OHJAIN

AVAA KESKIVENTTIILI

OHJAIN

OIKEA ULOMPI ANTURI

KESKIANTURI

VASEN SISEMPI ANTURI

OIKEA SISEMPI ANTURI

VASEN ULOMPI ANTURI

AKKUVIRTA
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