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Atruna
Lai gan ir pieliktas visas pūles, lai nodrošinātu šī dokumenta precizitāti, Raven
Industries neuzņemas nekādu atbildību par izlaidumiem un kļūdām, kā arī
neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem, ko izraisa šajā dokumentā
ietvertās informācijas izmantošana.
Raven Industries nav atbildīga un neuzņemas nekādas saistības par nejaušiem
vai izrietošiem bojājumiem vai zaudētu paredzamo ieguvumu vai peļņu, darba
apturēšanu vai zaudējumu vai datu vērtības mazināšanos, ko izraisa
izmantošana vai nespēja izmantot šo sistēmu vai jebkuru tās sastāvdaļu. Raven
Industries neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām modifikācijām vai
remontu, kas veikti ārpus mūsu uzņēmuma, vai par bojājumiem, ko izraisījusi
nepietiekama sistēmas tehniskā apkope.
Tāpat kā gadījumā ar jebkādiem bezvadu vai satelītu signāliem, bezvadu un
satelītu navigācijas, kā arī koriģēšanas pakalpojumu (piem., GPS, GNSS, SBAS
u. c.). pieejamību un precizitāti var ietekmēt vairāki faktori. Tāpēc Raven
Industries nevar garantēt šo pakalpojumu precizitāti, integritāti, nepārtrauktību
un pieejamību un nevar garantēt spēju lietot Raven sistēmas vai izstrādājumus,
kas tiek lietoti kā sistēmu sastāvdaļas, kuru darbība balstās uz šo signālu
saņemšanu vai šo pakalpojumu saņemšanu. Raven Industries neuzņemas
nekādu atbildību par jebkuru šādu signālu vai pakalpojumu izmantošanu,
izņemot gadījumus, kas saistīti ar norādīto nolūku.
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NODAĻA

1

Svarīga informācija
par drošību
Nodaļ 1

PIEZĪME
Uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un norādījumus par ekspluatāciju un drošību, kas piegādāti kopā ar
instrumentu un/vai vadības iekārtu, pirms AutoBoom™ sistēmas uzstādīšanas.

•
•
•

Ievērojiet visu informāciju par drošību, kas izklāstīta šajā rokasgrāmatā.
Ja jums nepieciešama palīdzība, lai veiktu jebkuru Raven aprīkojuma uzstādīšanas vai apkopes daļu,
sazinieties ar vietējo Raven izplatītāju.
Ievērojiet drošības uzlīmes, kas piestiprinātas uz AutoBoom sistēmas sastāvdaļām. Nodrošiniet, lai
drošības uzlīmes būtu labā stāvoklī, un nomainiet jebkuru trūkstošu vai bojātu uzlīmi. Lai saņemtu uzlīmes
trūkstošo vai bojāto uzlīmju nomaiņai, sazinieties ar vietējo Raven izplatītāju.

Ekspluatējot mašīnu pēc AutoBoom uzstādīšanas, ievērojiet tālāk norādītos drošības pasākumus:

•
•

Esiet uzmanīgs un vērojiet apkārtni.

•
•
•
•

Kad darbojas AutoBoom, vienmēr palieciet operatora vietā vai drošā darba attālumā no izlicēm.

•

Pārliecinieties, ka AutoBoom ir atspējots pirms jebkādu AutoBoom vai mašīnas tehniskās apkopes un
remonta darbu uzsākšanas.

Neekspluatējiet AutoBoom vai jebkuru citu lauksaimniecības aprīkojumu, ja atrodaties alkohola vai
aizliegto vielu ietekmē.
Atspējojiet AutoBoom, atstājot operatora sēdekli un mašīnu.
Nevadiet mašīnu pa koplietošanas ceļiem, ja ir iespējots AutoBoom.
Nosakiet drošu darba attālumu no citām personām un ievērojiet to. Operators ir atbildīgs par AutoBoom
atspējošanu, kad vairs netiek ievērots drošs darba attālums.

BRĪDINĀJUMS
•

Palaižot mašīnu pirmo reizi pēc AutoBoom uzstādīšanas, pārliecinieties, ka tuvumā neatrodas cilvēki, jo
viņi var ciest, ja nav pienācīgi pievilkta šļūtene.

•

Uzstādīšanas un tehniskās apkopes un remonta darbu laikā mašīnai jābūt nekustīgā un izslēgtā stāvoklī
un tās izlicēm jābūt saliektām un atbalstītām.
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Nodaļa 1

UZMANĪBU!

Hidraulika
•
•

Raven Industries iesaka vienmēr lietot piemērotus aizsardzības līdzekļus, strādājot ar hidraulisko sistēmu.
Nekādā gadījumā nemēģiniet atvērt vai strādāt ar hidraulisko sistēmu, kad aprīkojums darbojas. Vienmēr
jāuzmanās, atverot sistēmu, kas pirms tam ir bijusi zem spiediena.

•

Ja nepieciešams atvienot hidrauliskās šļūtenes vai izpūst sistēmu, ņemiet vērā, ka hidrauliskais šķidrums
var būt ļoti karsts un zem augsta spiediena. Jāievēro piesardzība.

•

Jebkurš ar hidraulisko sistēmu saistītais darbs jāveic saskaņā ar mašīnas ražotāja apstiprinātiem
norādījumiem par tehnisko apkopi un remontu.

•

Uzstādot AutoBoom hidrauliku vai veicot diagnostiku, tehnisko apkopi vai plānveida apkopi, nodrošiniet,
ka tiek veikti piesardzības pasākumi, lai novērstu jebkādu svešu piemaisījumu vai piesārņotāju iekļūšanu
mašīnas hidrauliskajā sistēmā. Priekšmeti vai materiāli, kas spēj iziet cauri mašīnas hidrauliskajai
filtrēšanas sistēmai, mazinās AutoBoom hidrauliskā vārsta veiktspēju un, iespējams, sabojās to.

Elektriskā sistēma
•

Vienmēr pārbaudiet, vai barošanas vadi ir pievienoti atbilstoši marķējumam, ievērojot pareizo polaritāti.
Samainot barošanas vadus vietām, aprīkojumam var rasties smagi bojājumi.

•
•

Nodrošiniet, ka barošanas vads ir pēdējais pievienojamais vads.

2

Nepieciešama līdzstrāva ar vismaz 12 V lielu spriegumu, lai sistēma darbotos ar ne vairāk kā 15 V līdzstrāvu.
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NODAĻA

2

Ievads

Nodaļ 2

Apsveicam ar Raven ISO AutoBoom™ sistēmas iegādi! AutoBoom sistēma, izmantojot kopā ar virtuālā
termināļa (VT) displeju, ir paredzēta automātiskai izliču augstuma regulēšanai lauksaimniecības aprīkojumam.
Izmantojot mašīnas esošo hidrauliku, AutoBoom sistēmas paralēlā hidrauliskā sistēma saglabā mašīnas
hidraulisko sistēmu atvērtu. Tā izmanto tikai tik daudz hidrauliskā šķidruma, cik nepieciešams, lai līdzsvarotu
hidrauliskos cilindrus, kas ļauj izlicēm viegli pacelties un nolaisties.
Norādījumi šajā rokasgrāmatā ir paredzēti, lai nodrošinātu pareizu kalibrēšanu un AutoBoom sistēmas pareizu
darbību kopā ar VT displeju.

Svarīgi: AutoBoom sistēma jāuzstāda pirms tās kalibrēšanas. Ja jums ir jautājumi par AutoBoom sistēmas
uzstādīšanu, skatiet no konkrētās mašīnas atkarīgās AutoBoom sistēmas uzstādīšanas
rokasgrāmatu, kas ir iekļauta uzstādīšanas komplektā. Jautājumi par lauka datoru/vadības iekārtu
ir apskatīti uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmatā, kas ir iekļauta lauka datora/vadības
iekārtas piegādes komplektā.

Piezīme:

VT instancei jābūt iestatītai uz 0, lai tā būtu saderīga ar Raven ISO izstrādājumiem.

Atjauninājumi
Aprīkojuma uzstādīšanas rokasgrāmatas un programmatūra ir pieejamas Raven Industries Lietišķo tehnoloģiju
nodaļas tīmekļa vietnē
www.ravenhelp.com
Reģistrējieties, lai saņemtu e-pasta brīdinājumus, un jums tiks nosūtīti automātiski paziņojumi, kad tīmekļa
vietnē būs pieejami atjauninājumi jūsu Raven izstrādājumiem.
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Nodaļa 2

Mēs uzņēmumā Raven Industries cenšamies padarīt jūsu pieredzi darbā ar mūsu
izstrādājumiem pēc iespējas lietderīgāku. Viens veids, kā uzlabot šo pieredzi, ir sniegt
atsauksmes par šo rokasgrāmatu.
Jūsu atsauksmes palīdzēs izstrādāt mūsu turpmāko dokumentāciju un mūsu sniegtos
pakalpojumus kopumā. Mēs augstu vērtējam iespēju paraudzīties uz sevi no klientu
skatupunkta un tiecamies apkopot idejas par to, kā esam palīdzējuši vai ko varam darīt labāk.
Lai sniegtu maksimāli efektīvus pakalpojumus, lūdzu, sūtiet e-pasta ziņojumu ar tālāk norādīto
informāciju uz adresi
techwriting@ravenind.com
- ISO AutoBoom kalibrēšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata, programmatūras versija: 6.0 un
jaunākas
- Rokasgrāmatas Nr. 016-0130-078LV, Red. A
- Jebkādi komentāri vai atsauksmes (ja piemērojams, iekļaujiet nodaļas vai lappuses numuru).
- Pastāstiet, cik ilgi lietojat šo vai citus Raven izstrādājumus.
Mēs nevienam neatklāsim jūsu e-pasta ziņojuma saturu vai jebkuru informāciju, ko sniegsiet.
Jūsu atsauksmes ir vērtīgas un ārkārtīgi svarīgas mums.
Paldies par veltīto laiku!

Iepriekšēja uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS
Rūpīgi izlasiet un ievērojiet visas šajā rokasgrāmatā un no
mašīnas atkarīgajā uzstādīšanas rokasgrāmatā ietvertās
prasības attiecībā uz drošību un piesardzības pasākumus.
Drošības norādījumu neievērošana var izraisīt aprīkojuma
bojājumu, traumas vai nāvi.
Pirms jebkuru AutoBoom sistēmas sastāvdaļu uzstādīšanas, aktivizēšanas vai ekspluatēšanas un katras
sezonas sākumā Raven Industries iesaka veikt tālāk norādītos pasākumus, lai nodrošinātu, ka mašīna
darbosies kopā ar AutoBoom sistēmu.
1.

Nodrošiniet, lai tiktu nomainīti mašīnas hidrauliskie filtri un nebūtu nekādu problēmu ne ar vienu mašīnas
hidrauliskās sistēmas sastāvdaļu:

•
•
•
2.

Bojāti hidraulikas motori.
Citas problēmas, kuru dēļ kontūros var būt smalku metāla daļiņu nosēdumi.

Darbiniet katru mašīnas izlices hidrauliskās sistēmas funkciju trīs reizes, lai pārliecinātos, ka mašīnas
vārstā ir svaiga eļļa un jebkādi gruži ir izskaloti cauri sistēmas šļūtenēm, vārstiem un filtriem.

•
•
•
•
•
4

Hidrauliskā sūkņa darbības problēmas.

Noliekšana
Saliekšana
Centrālā balsta vadība
Dīsteles pagarinājums
Jebkuras citas funkcijas, kuras darbina mašīnas hidrauliskie vārsti
ISO AutoBoom kalibrēšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata, programmatūras versija: 6.0 un jaunākas

Ievads

Vadu savienojumi
UZMANĪBU!
Vadu pievienošanas procesa laikā barošanas kabeli
vienmēr pievienojiet kā pēdējo un pārbaudiet, vai
barošanas vadi ir pievienoti, ievērojot pareizo polaritāti.
Samainot barošanas vadus vietām, aprīkojumam var
rasties smagi bojājumi.
Vadu savienojumiem, kas tiek veidoti ārpus kabīnes, bagātīgi uzklājiet dielektriskā silikona smērvielu (detaļas
numurs 222-0000-006) uz iekšējiem un ārējiem savienotāju galiem. Smērvielas uzklāšana nepieļaus korozijas
veidošanos uz tapām un vadiem.
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NODAĻA

3

PowerGlide Plus

Nodaļ 3

PowerGlide Plus AutoBoom sistēmā tiek izmantoti priekšriteņi, lai saglabātu optimālu izliču augstumu.
Savukārt modernā hidraulika saglabā pastāvīgu hidraulisko spiedienu uz sagāšanas cilindriem. Parasti
PowerGlide Plus sistēmas tiek izmantotas pirmsdīgšanas periodā.

Piezīme:

Faktisko ātrumu, ko var sasniegt pielietojuma laikā ar ieslēgtu AutoBoom sistēmu, nosaka reljefa
apstākļi un mašīnas hidrauliskā sistēma. Parasti nelīdzenāks un mainīgs lauka reljefs prasa
mazāku ātrumu, ja ir iespējota AutoBoom sistēma.

PowerGlide Plus komplekta saturs
Papildus tālāk norādītajām komplekta sastāvdaļām ISO AutoBoom sisitēmas uzstādīšanai nepieciešams viena
no tālāk norādītajiem kūļa kabeļiem.
Mašīnas apraksts

Detaļas numurs
115-0171-974
115-0171-988

Velkamais smidzinātājs bez ISO izstrādājuma vadības

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

Velkamais smidzinātājs ar Raven vai John Deere izstrādājuma vadību

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

Smidzinātājs ar John Deere izstrādājuma vadību

Rokasgrāmatas Nr. 016-0130-078LV, Red. A
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Nodaļa 3
ISO AutoBoom sistēmas uzstādīšanai nepieciešamas tālāk sniegtajās tabulās norādītās sastāvdaļas. Nosakiet
smidzinātāju, uz kura tiks uzstādīta sistēma, lai atrastu mašīnai piemērotu sastāvdaļu sarakstu. Sistēmas
rasējumi ir pieejami Nodaļa 6, Sistēmas shēmas.
TABULA 1. Velkamais

smidzinātājs (detaļas numurs 117-0137-037)

Vienuma apraksts

Detaļas numurs

Skaits

Rokasgrāmata — ISO AutoBoom kalibrēšana un
ekspluatācija

016-0130-078

1

Mezgls — ISO AutoBoom CAN vadība

063-0130-016

1

Terminators — ISO

063-0172-964

1

Kabelis –– no Raven ISO uz pasīvo terminatoru

115-0171-963

1

Kabelis — AutoBoom mezgls/vārsts

115-0230-085

1

TABULA 2. AGCO

RoGator pašgājējs ar GTA (detaļas numurs 117-0137-039)

Vienuma apraksts

Detaļas numurs

Skaits

Rokasgrāmata — ISO AutoBoom kalibrēšana un
ekspluatācija

016-0130-078

1

Mezgls — ISO AutoBoom CAN vadība

063-0130-016

1

Kabelis — Falcon II RoGator PowerGlide Plus/
UltraGlide ISO CAN vadības mezgls

115-2001-041

1

TABULA 3. John Deere 4630, 4730, 4830 (2008. gada un vēlākie modeļi), 4920, 4930
(detaļas numurs 117-0137-038)

Vienuma apraksts

8

Daļas numurs

Skaits

Rokasgrāmata — ISO AutoBoom kalibrēšana un
ekspluatācija

016-0130-078

1

Mezgls — ISO AutoBoom CAN vadība

063-0130-016

1

Kabelis –– ISO CAN kopnes terminatora adapters

115-0230-024

1

Kabelis — JD SP barošanas vadu kūlis ISO CAN
AutoBoom

115-0230-025

1

Kabelis — JD SP vārsta savienojums ISO CAN
AutoBoom

115-0230-026

1
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PowerGlide Plus

TABULA 4. John

Deere 4720 un 4830 (2007.) (detaļas numurs 117-0137-050)

Vienuma apraksts

Daļas numurs

Skaits

Rokasgrāmata — ISO AutoBoom kalibrēšana un
ekspluatācija

016-0130-078

1

Mezgls — ISO AutoBoom CAN vadība

063-0130-016

1

Kabelis –– ISO CAN kopnes terminatora adapters

115-0230-024

1

Kabelis — JD SP barošanas vadu kūlis ISO CAN
AutoBoom

115-0230-025

1

Kabelis — JD SP vārsta savienojums ISO CAN
AutoBoom

115-0230-053

1

Deere 4700 & 4710 ar Green Star 2 vai jaunāku modeli
(detaļas numurs 117-0137-052)
Vienuma apraksts

Daļas numurs

Skaits

Rokasgrāmata — ISO AutoBoom kalibrēšana un
ekspluatācija

016-0130-078

1

Mezgls — ISO AutoBoom CAN vadība

063-0130-016

1

Kabelis –– ISO CAN kopnes terminatora adapters

115-0230-024

1

Kabelis — JD SP barošanas vadu kūlis ISO CAN
AutoBoom

115-0230-025

1

Kabelis — JD SP vārsta savienojums ISO CAN
AutoBoom

115-0230-044

1

3

TABULA 5. John

PowerGlide Plus parastā ekspluatācija
PowerGlide Plus AutoBoom sistēmā tiek izmantoti priekšriteņi, lai saglabātu optimālu izliču augstumu.
Savukārt modernā hidraulika saglabā pastāvīgu hidraulisko spiedienu uz noliekšanas cilindriem. Parasti
PowerGlide Plus sistēmas tiek izmantotas pirmsdīgšanas periodā.

Piezīme:

Faktisko ātrumu, ko var sasniegt pielietojuma laikā ar ieslēgtu AutoBoom sistēmu, nosaka
reljefa apstākļi un mašīnas hidrauliskā sistēma. Parasti nelīdzenāks un mainīgs lauka reljefs
prasa mazāku ātrumu, ja ir ieslēgta AutoBoom sistēma.

Piezīme:

VT instancei jābūt iestatītai uz 0, lai tā būtu saderīga ar Raven ISO izstrādājumiem.

Rokasgrāmatas Nr. 016-0130-078LV, Red. A
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Nodaļa 3

AutoBoom ikonas
Kad ir uzstādīts AutoBoom mezgls, AutoBoom ikonas tiks parādītas palaišanas ekrānā, norādot, ka ir atklāts
AutoBoom mezgls.
ATTĒLS 1.

Instruments atklāts

Skatiet tālāk sniegtās ikonu definīcijas, konfigurējot AutoBoom funkciju ISO terminālī.
ATTĒLS 2.

AutoBoom sākuma ekrāns
Galvenais slēdzis

Iestatījumi
Kalibrēt

Diagnostika

Sākums

•
•
•
•
•

Atlasiet galvenā slēdža ikonu, lai izslēgtu vai ieslēgtu AutoBoom sistēmu.
Atlasiet iestatīšanas ikonu, lai piekļūtu iestatīšanas rīkiem.
Atlasiet ikonu CAL (KALIBRĒŠANA), lai piekļūtu kalibrēšanas ekrānam.
Atlasiet diagnostikas pogu, lai darbinātu sistēmas rīkus.
Atlasiet sākuma pogu, lai atgrieztos AutoBoom galvenajā izvēlnē.

Iestatīšanas rīki
Iestatīšanas rīki ļauj noregulēt minimālo izlices spiedienu un sensoru augstuma kompensēšanas parametrus
AutoBoom sistēmā. Lai piekļūtu šiem rīkiem, atlasiet iestatīšanas ikonu. Lai regulētu jebkura ISO AutoBoom
iestatījuma vērtību, iezīmējiet vērtību un izmantojiet augšup un lejup vērstās bultiņas. Lai atgrieztos AutoBoom
sākuma ekrānā, atlasiet sākuma ikonu.
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ATTĒLS 3.

1. regulēšanas ekrāns

Diagnostika

•

Minimum Pressure % (Minimālais spiediens, %) — iestata spiedienu ar zemu robežvērtību, novēršot
izlices spiediena krišanos zem statiskā spiediena procentuālās vērtības, un pārņem kontroli, kad tas
nepieciešams, lai katrā izlicē saglabātu zemu spiediena robežvērtību. Funkcija "Minimum Pressure %"
novērš arī izliču balstīšanos uz izliču ar ierobežotu gājienu cilindru aizturiem.

•

PWM Frequency (Impulsa platuma modulācijas (PWM) frekvence) — iestata PWM signālu
proporcionālajam regulētājvārstam. AutoBoom vārstiem ar taisnstūra spoli ieteicamā noklusējuma vārsta
vērtība ir 60 Hz, ar apaļo spoli — 250 Hz.

•

Manual Up Speed (Manuāla ātruma palielināšana) un Manual Down Speed (Manuāla ātruma
samazināšana) — ļauj regulēt mašīnu, kas nav aprīkotas ar hidraulisko vadību, AutoBoom hidrauliskā
vārsta manuālās pacelšanas un nolaišanas ātrumu. Ja mašīna ir aprīkota ar hidrauliski vadāmām
izlices funkcijām, atstājiet iestatījuma noklusējuma vērtību — 0.
ATTĒLS 4.

•

Kompensēšanas ekrāns

Augstuma kompensēšana (Center (Centrālais), Inner (Iekšējais), Mid (Vidējais) un Outer (Ārējais)) —
ļauj regulēt sensoru augstumu atbilstoši sensoru uzstādīšanas vietai. Ievadiet pozitīvu vērtību, ja sensori ir
uzstādīti virs izsmidzināšanas uzgaļiem, un negatīvu, ja sensori uzstādīti zem tiem. Sīkāku informāciju skatiet
sadaļā par ultraskaņas sensoru augstuma kompensēšanu lpp. 45.
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ATTĒLS 5.

•

Funkcijas

Center Rack Control (Centrālā balsta vadība) — ieslēdz un izslēdz centrālo balsta vadību. IESLĒDZOT
centrālā balsta vadību, tā tiek iespējota lauka datorā/konsolē vai uz mašīnas slēdža. IZSLĒDZOT centrālā
balsta vadību, to nevar izmantot.

Piezīme:

Centrālā balsta vadība jāieslēdz vienīgi tad, kad mašīna ir aprīkota ar centrālā balsta sensoru
un atbilstošiem kabeļiem, kas ļauj veikt centrālā balsta vadību

Diagnostikas rīki
Integrētie diagnostikas rīki ļauj skatīt visu ievades un izvades AutoBoom datu statusu ISO termināļa displejā.
Lai piekļūtu diagnostikas rīkiem, atlasiet diagnostikas ikonu. Parādīsies tālāk redzamais ekrāns:

•

Pressure (Spiediens), Sensor Height (Sensora augstums), Mid Ht (Vidējās daļas augstums) un
Inner Ht (Iekšējās daļas augstums) — norāda atbilstošo sensoru statusu.

•

Pogas Raise (Pacelt) un Lower (Nolaist) — norāda izliču slēdžu statusu. Izmantojot mašīnas manuālās
vadības funkcijas, atbilstošais izlices slēdzis norādīs, ka ir ieslēgts. Šīs pogas var izmantot arī, lai
novērstu ar vadiem vai hidrauliku saistītās problēmas, izmantojot AutoBoom vārstu pacelšanas/nolaišanas
funkcijai un mašīnas hidraulisko vārstu centrālā balsta funkcijām (ja mašīna ir aprīkota ar centrālā balsta
vadības kabeļiem).

•

Unfold (Atvērt) — ja mašīna ir aprīkota ar tuvuma sensoru vai AutoFold funkciju, funkcija "Unfold" parāda
izliču statusu. Statuss IZSLĒGTS norāda, ka izlices ir atvērtas, un statuss IESLĒGTS norāda, ka izlices
ir saliktas. Ja mašīna nav aprīkota ar tuvuma sensoru vai AutoFold funkciju, funkcijas "Unfold" statuss
būs IZSLĒGTS.
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•

Blocker (Bloķētājs) — norāda dubultā bloķētāja izvades datu statusu. Bloķētāja statuss būs IESLĒGTS,
ja tiks darbinātas vai kalibrētas atsevišķas izlices.

•

PWM% (PWM, %) — norāda darba ciklu proporcionālajiem vārstiem. Šī vērtība būs 0, ja atsevišķas izlices
netiek darbinātas, un izvades dati atšķirsies, norādot vērtību līdz 100, ja tiek darbināta AutoBoom un
ekspluatēta sistēma.

•

Base PWM% (Bāzes PWM, %) — norāda sistēmas aprēķināto statisko darba ciklu, lai uzturētu iestatīto
augstumu vai spiedienu. Parastās operācijas laikā šis skaitlis lēni mainīsies no 0–5 punktiem.

•

Stats (Statistika) — atspoguļo izliču veiktspēju. Šī vērtība tiek izmantota tikai Raven vajadzībām.

•

Manuālās vadības pogas
— tiek izmantotas, lai darbinātu atbilstošās izliču funkcijas. Tās var
izmantot, lai novērstu ar vadiem vai hidrauliku saistītās problēmas.

Brīdinājumi

3

Brīdinājuma signāli neatskanēs, ja operators navigēs jebkurā konfigurācijas izvēlnē. Tomēr iespējošanas/
atspējošanas brīdinājuma signāli vienmēr atskanēs, kad tas būs nepieciešams.

•

Brīdinājumi par zemu spiedienu — kad spiediens kreisās vai labās puses noliekšanas cilindros ir zems,
atskanēs brīdinājuma signāls par zemu spiedienu. Brīdinājums ir nepārtraukts signāls, un tas tiek
pārtraukts, tiklīdz spiediens sistēmā ir atjaunots.

•

Brīdinājumi par spiediena sensora atteicēm — brīdinājums par spiediena sensora atteici atskan uzreiz
pēc tam, kad netiek atklāts spiediena sensors. Brīdinājums ir nepārtraukts signāls, un tas tiek pārtraukts,
tiklīdz sensors tiek atrasts.
ATTĒLS 6.

Zems augstfrekvences strāvas spriegums
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•

Zems augstfrekvences strāvas spriegums — šis brīdinājuma signāls atskan, kad spriegums mezglā
krītas zem 12 voltiem. Šis brīdinājums ir nepārtraukts signāls, un tas tiek pārtraukts, tiklīdz mezglā tiek
atjaunots pienācīgs spriegums.
ATTĒLS 7.

Nepareiza mezgla uzvedne

•

Nepareiza mezgla uzvedne — šī uzvedne parādās, ja sistēmai tiek pievienota nepareiza elektroniskā
vadības ierīce. Pārliecinieties, vai ir uzstādīta ISO Autoboom elektroniskā vadības ierīce.

•

Citi signāli — iespējojot AutoBoom sistēmas automātisko režīmu ar mašīnas izlices vadības funkciju vai
slēdžu palīdzību, atskanēs viens pīkstiens. Atspējojot AutoBoom, atskanēs divi pīkstieni.

AutoBoom pirmskalibrācijas diagnostika
Lai gan ir pieliktas visas pūles, lai pienācīgi marķētu un dokumentētu AutoBoom sistēmas hidraulisko un
elektrisko sastāvdaļu savienojumus, izlices funkciju savienojumi var nebūt identificēti mašīnas konstrukcijas
un modeļa izmaiņu dēļ. Tāpēc ir īpaši svarīgi pārbaudīt šļūtenes, sākot no savienojuma vietām, un to, vai
elektriskie savienojumi ir pareizi, lai nodrošinātu pareizu AutoBoom sistēmas darbību. Lai pārbaudītu
savienojumus, nepieciešams veikt pirmskalibrācijas diagnostikas testu.
1.

Atlasiet iestatīšanas ikonu.

2.

Atlasiet diagnostikas ikonu. Parādīsies tālāk redzamais ekrāns:

3.

Pārbaudiet, vai tālāk norādītās sastāvdaļas ISO termināļa ekrānā tiek attēlotas pareizi, un mainiet tās,
paceļot vai nolaižot izlices ar mašīnas vadības ierīču un AutoBoom manuālo funkciju palīdzību:

•
•
14

Spiedieni
Sensoru augstums
ISO AutoBoom kalibrēšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata, programmatūras versija: 6.0 un jaunākas

PowerGlide Plus

•
•
•
•

Labās un kreisās izlices pacelšanas/nolaišanas funkcija
Centrālās daļas pacelšanas/nolaišanas funkcija
Salikšanas/atvēršanas funkcija
Manuālās pacelšanas un nolaišanas pogas

Kalibrēšana
Pēc tam, kad ir pabeigta AutoBoom uzstādīšana, pirms AutoBoom sistēmas izmantošanas ir nepieciešama tās
kalibrēšana. AutoBoom kalibrēšanai nepieciešams spiediens mašīnas cilindros un pietiekams izliču gājiens, lai
sistēmas darbībai tiktu atrasti sistēmas bāzes darba cikli. Izliču gājienam jābūt 25 cm (desmit collas) uz augšu
vai uz leju, un tās nedrīkst saskarties ar cilindru aizturu auģšējām vai apakšējām daļām.
Kalibrēšanas un ekspluatācijas laikā ir svarīgi uzturēt mašīnas darbību pie pietiekama dzinēja apgriezienu
skaita, lai hidrauliskais sūknis spētu nodrošināt pilnu plūsmu uz hidraulisko sistēmu.
Ja mašīnai ir atvērtā centra hidrauliskā sistēma vai arī hidrauliskās sistēmas tips nav zināms,
visas kalibrēšanas procedūras jāveic, kad mašīna darbojas pie dzinēja apgriezieniem normālas
darbības režīmā.

1.

Skariet AutoBoom ikonu ekrānā, lai parādītu AutoBoom galveno vadības ekrānu.

2.

Atlasiet PowerGlide Plus no funkciju lapas iestatījumu izvēlnē.

3.

Pārbaudiet, vai ir ieslēgta AutoBoom funkcija.

4.

Pārbaudiet, vai izlices ir saliktas, un nolaidiet centrālo balstu, lai riteņi atrastos aptuveni 15 cm (sešas
collas) virs zemes.

Piezīme:

3

Piezīme:

Ja izlices nesedz centrālo daļu vai arī ir ierobežots to gājiens, paceliet izlices, lai uzgaļi atrastos
aptuveni 25 cm (desmit collas) virs horizontālā stāvokļa, un nedaudz nolaidiet centrālo sekciju zem
parastā izsmidzināšanas augstuma. Pārbaudiet, vai riteņi joprojām atrodas aptuveni 15 cm (sešu
collu) augstumā virs zemes.

Rokasgrāmatas Nr. 016-0130-078LV, Red. A
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5.

Atlasiet funkciju CAL (KALIBRĒŠANA). Parādīsies tālāk redzamais ekrāns:

6.

Atlasiet CAL (KALIBRĒŠANA) pogas, lai kalibrētu kreiso un labo izlici.

Piezīme:

7.

Kalibrēšanas process var aizņemt vairākas sekundes. Kad izliču kalibrēšana būs pabeigta,
displejā pazudīs ikona Cal L/R (Kalibrēt kreiso/labo) un parādīsies tālāk redzamais ekrāns:

Atlasiet sākuma ikonu, lai atgrieztos AutoBoom galvenajā vadības ekrānā.

Centrālā balsta vadības sistēmas kalibrēšana (ja uzstādīta)
Lai kontrolētu mašīnas centrālā balsta funkcijas, ir iespējamas vairākas vārstu konfigurācijas. AutoBoom
sistēmai “jāzina”, kuri mašīnas solenoīdi tiek izmantoti izliču pacelšanai un nolaišanai. Veiciet tālāk norādītās
darbības, lai kalibrētu centrālā balsta vadības funkciju, pēc tam, kad ir kalibrētas atsevišķas izlices.
1.

Nospiediet un turiet nospiestu centrālā balsta pacelšanas pogu mašīnas vadības panelī vai kursorsviru
sešas sekundes, lai centrālais balsts paceltos.

Piezīme:
2.

Nospiediet un turiet nospiestu centrālā balsta nolaišanas pogu mašīnas vadības panelī vai kursorsviru
sešas sekundes, lai centrālais balsts nolaistos.

Piezīme:
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Parastā ekspluatācija
Kursorsviras funkcijas
Kad ir ieslēgta AutoBoom vadība, katras izlices vadību var iespējot vai atspējot, izmantojot ISO termināli
vai skarot smidzinātāja slēdža funkcijas (ja ietilpst aprīkojumā).

Piezīme:

•

Nospiežot un turot ilgāk nekā pussekundi funkcijas "Uz leju" pogu, funkcija tiks pārslēgta uz
manuālo vadību. Operatoram jāskar funkcijas "Uz leju" poga, lai iespējotu AutoBoom.

◦

Vienreiz skarot smidzinātāja slēdža funkcijas "Uz augšu" pogu, tiek atspējota attiecīgās izlices
AutoBoom funkcija.

◦

Vienreiz skarot smidzinātāja slēdža funkcijas "Uz leju" pogu, tiek iespējota attiecīgās izlices AutoBoom
funkcija.

Ātrās nolaišanas funkcija (divreiz skarot funkcijas "Uz leju" pogu) tiek izmantota, lai ātri nolaistu izlices,
kad spiediena iestatījuma vērtība ir augstāka, kas izraisa lēnu izliču nolaišanos. Ātrās pacelšanas funkcija
(divreiz skarot funkcijas "Uz augšu" pogu) tiek izmantota, lai lēni nolaistu vienu izlici.

◦

Mašīnām ar vienu proporcionālo vārstu (taisnstūra spoles uz AutoBoom vārsta), divreiz skarot
funkcijas "Uz augšu" pogu uz jebkuras izlices slēdža, abas izlices nedaudz pacelsies. Divreiz skarot
funkcijas "Uz leju" pogu uz jebkuras izlices slēdža, abas izlices ātri nolaidīsies un AutoBoom atkārtoti
aktivizēs iepriekš izvēlēto spiediena iestatījumu.

◦

Mašīnām ar diviem proporcionālajiem vārstiem (apaļās spoles uz AutoBoom vārsta), divreiz skarot
funkcijas "Uz augšu" pogu uz labās vai kreisās izlices slēdža, attiecīgā izlice nedaudz pacelsies.
Divreiz skarot funkcijas "Uz leju" pogu, izlice ātri nolaidīsies un AutoBoom atkārtoti aktivizēs iepriekš
izvēlēto spiediena iestatījumu.

AutoBoom iespējošana, izmantojot ISO termināli

1.

Skariet AutoBoom ikonu ISO termināļa ekrānā.

Rokasgrāmatas Nr. 016-0130-078LV, Red. A
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2.

Ekrāna augšējā labajā stūrī atlasiet opciju AutoBoom ON (AutoBoom IESLĒGTS).

Piezīme:

3.

AutoBoom sistēma tagad ir ieslēgta, taču vēl nav iespējota.

Atlasiet ikonas Left (Kreisā), Right (Labā) un Center (Centrālā), lai iespējotu attiecīgās izlices sekcijas.

Piezīme:

Izlices var atspējot, noņemot atlasi no ikonām Left (Kreisā), Right (Labā) un Center (Centrālā),
atlasot sviras slēdža ikonu augšējā labajā stūrī vai aktivizējot mašīnas pacelšanas funkciju.

Izlices regulēšana, tuvojoties lauka malai
Tuvojoties lauka malai, lai veiktu pagriezienu, iekšējais priekšritenis jāpaceļ par aptuveni 15 cm (sešām collām)
no zemes, lai nepieļautu tā slīdēšanu uz sāniem vai atpakaļ, kas var izraisīt priekšriteņa bloka bojājumu. Šajā
situācijā iekšējā riteņa pacelšanai var izmantot ātrās pacelšanas funkciju.

Centrālā balsta vadība (iespējota AutoBoom funkcija un ieslēgta centrālā balsta
vadība) — ja uzstādīta

Piezīme:

Mašīnai var būt nepieciešama izlices vārsta un/vai galvenā smidzinātāja slēdža aktivizēšana, lai
ieslēgtu centrālā balsta vadības funkciju.

Piezīme:

Secīga slēdža funkciju "Uz augšu" un "Uz leju" pogu skaršana jāveic ar 1,5 sekunžu atstarpi.

Piezīme:

Atgriešanās pie augstuma un atrgiešanās pie transportēšanas augstuma ir mērījumi, kas tiek
veikti attiecībā pret augu segu, nevis zemes līmeni.
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•

Centrālais nolaišanas slēdzis — vienreiz skarot slēdža funkcijas "Uz leju" pogu, līdz vēlamajam
izsmidzināšanas augstumam tiks nolaists centrālais balsts, tiks iespējots centrālais balsts, kā arī abas
izlices.

•

Centrālais pacelšanas slēdzis — vienreiz skarot slēdža funkcijas "Uz augšu" pogu, tiks atspējots
centrālais balsts, kā arī abas izlices. Divas reizes secīgi skarot funkcijas "Uz augšu" pogu, centrālais balsts
pacelsies līdz vēlamajam transportēšanas augstumam (ja tas ir iestatīts). Četras reizes secīgi skarot
funkcijas "Uz augšu" pogu, centrālais balsts pacelsies līdz maksimālajam augstumam, tiks izslēgta
AutoBoom funkcija un transportēšanas augstums tiks saglabāts kā maksimālais augstums.
◦ Zemāka transportēšanas augstuma iestatīšana — kamēr centrālais balsts atgriežas transportēšanas
augstumā, vienreiz skariet centrālā slēdža funkcijas "Uz leju" pogu, kad ir sasniegts jauns
transportēšanas augstums.
◦ Transportēšanas augstuma iestatīšana maksimālajā augstumā — kad centrālais balsts atrodas
augstāk par esošo transportēšanas augstumu un AutoBoom tajā brīdī neatgriežas transportēšanas
augstumā, divas reizes skariet centrālā slēdža funkcijas "Uz augšu" pogu, lai pārvietotu centrālo
balstu maksimālajā augstumā.

Piezīme:

Mašīnai var būt nepieciešama izlices vārsta un/vai galvenā smidzinātāja slēdža aktivizēšana,
lai ieslēgtu centrālā balsta vadības funkciju.

Piezīme:
Piezīme:

Secīga slēdža funkciju "Uz augšu" un "Uz leju" pogu skaršana jāveic ar 1,5 sekunžu atstarpi.

•

Atgriešanās pie augstuma un atrgiešanās pie transportēšanas augstuma ir mērījumi, kas tiek
veikti attiecībā pret augu segu, nevis zemes līmeni.

Centrālais nolaišanas slēdzis — divas reizes secīgi skarot slēdža funkcijas "Uz leju" pogu, līdz
vēlamajam izsmidzināšanas augstumam tiks nolaists centrālais balsts, tiks iespējots centrālais balsts,
kā arī abas izlices.

Piezīme:
•

3

Centrālā balsta vadība (iespējota AutoBoom funkcija un izslēgta centrālā balsta
vadība) — ja uzstādīta

Centrālā balsta vadība netiks iespējota, jo tā ir izslēgta.

Centrālais pacelšanas slēdzis — divas reizes secīgi skarot slēdža funkcijas "Uz augšu" pogu,
tiks atspējotas abas izlices un līdz vēlamajam transportēšanas augstumam pacelts centrālais balsts.
Četras reizes secīgi skarot funkcijas "Uz augšu" pogu, centrālais balsts pacelsies līdz maksimālajam
augstumam un tiks izslēgta AutoBoom funkcija. Jaunais transportēšanas augstums tiks saglabāts kā
maksimālais augstums.
◦ Zemāka transportēšanas augstuma iestatīšana — kamēr centrālais balsts atgriežas transportēšanas
augstumā, vienreiz skariet centrālā slēdža funkcijas "Uz leju" pogu, kad ir sasniegts jauns
transportēšanas augstums.
◦ Transportēšanas augstuma iestatīšana maksimālajā augstumā — kad centrālais balsts atrodas
augstāk par esošo transportēšanas augstumu un AutoBoom tajā brīdī neatgriežas transportēšanas
augstumā, divas reizes skariet centrālā slēdža funkcijas "Uz augšu" pogu, lai pārvietotu centrālo balstu
maksimālajā augstumā.

Sistēmas regulēšana
Kalibrēšanas procesa laikā AutoBoom sistēma aprēķina noklusējuma spiediena iestatījumu. Parasti
aprēķinātā vērtība ir līmenis, kurā mašīnai jādarbojas. Tomēr reizēm var būt nepieciešama spiediena
iestatījuma regulēšana.

Piezīme:

Parastās ekspluatācijas laikā priekšriteņiem uzreiz jānolaižas, viegli jāpaceļas un pēc tam
jānolaižas līdz mērķa augstumam. Riteņi nedrīkst nepārtraukti braukt pa zemi.

Rokasgrāmatas Nr. 016-0130-078LV, Red. A
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1.

AutoBoom sākuma ekrānā atrodiet ikonas Left Pressure Set (Kreisās izlices spiediena iestatījums) un Right
Pressure Set (Labās izlices spiediena iestatījums).

2.

Pārbaudiet, vai AutoBoom ir ieslēgts, pēc tam atlasiet opciju Enable Left (Iespējot kreiso) vai Enable
Right (Iespējot labo) vai arī skariet kursorsviras kreisās un labās izlices nolaišanas pogu.

3.

Izejiet no kabīnes un fiziski paceliet katras izlices galu, novērojot izliču reakciju.

Piezīme:
4.

Izlices pacelšanai nepieciešamais operatora spēks nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt 900 N
(200 mārciņas).

Iestatījuma regulēšanai iezīmējot spiediena iestatīšanas ikonu un izmantojot ikonas "+" un "-", pēc
nepieciešamības noregulējiet katras izlices spiediena iestatījumu, lai optimizētu veiktspēju.

•
•

Palielinot spiediena iestatījuma vērtību, izlice kļūst vieglāka un samazinās nlaišanas ātrums.
Samazinot spiediena iestatījuma vērtību, izlice kļūst vieglāka un samazinās nolaišanas ātrums.

5.

Atlasiet opciju Disable Left (Atspējot kreiso) vai Disable Right (Atspējot labo) vai arī skariet kursorsviras
kreisās un labās izlices pacelšanas pogu.

6.

Atlasiet OK (Labi).

Noklusējuma vērtību atiestatīšana
Kaut gan parasti tas nav vajadzīgs, var rasties apstākļi, kuros var būt nepieciešams atiestatīt sistēmas
noklusējuma vērtības. Noklusējuma vērtību atiestatīšana nodzēš visas AutoBoom sistēmas iestatījumu
vērtības un veiktos ieregulējumus. Pēc noklusējuma vērtību atiestatīšanas būs nepieciešama sistēmas
kalibrēšana.
1.

20

AutoBoom sākuma ekrānā atlasiet ikonu CAL (KALIBRĒŠANA). Parādīsies tālāk redzamais ekrāns:
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PowerGlide Plus
Atlasiet ikonu Reset (Atiestatīšana). Parādīsies tālāk redzamais ekrāns:

3

2.
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NODAĻA

4

UltraGlide

Nodaļ 4

UltraGlide AutoBoom sistēmā tiek izmantoti ultraskaņas sensori, lai izmērītu izlices augstumu virs zemes.
Savukārt modernā hidraulika saglabā pastāvīgu hidraulisko spiedienu uz sagāšanas cilindriem. UltraGlide
AutoBoom sistēma ir ideāli piemērota pirmsdīgšanas un pēcdīgšanas periodos.

Piezīme:

Faktisko ātrumu, ko var sasniegt pielietojuma laikā ar ieslēgtu AutoBoom sistēmu, nosaka reljefa
apstākļi un mašīnas hidrauliskā sistēma. Parasti nelīdzenāks un mainīgs lauka reljefs prasa
mazāku ātrumu, ja ir ieslēgta AutoBoom sistēma.

UltraGlide komplekta saturs
Papildus tālāk norādītajām komplekta sastāvdaļām ISO AutoBoom sisitēmas uzstādīšanai nepieciešams viena
no tālāk norādītajiem kūļa kabeļiem.
Mašīnas apraksts

Detaļas numurs
115-0171-974
115-0171-988

Velkamais smidzinātājs bez ISO izstrādājuma vadības

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

Velkamais smidzinātājs ar Raven vai John Deere izstrādājuma vadību

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

Smidzinātājs ar John Deere izstrādājuma vadību

Rokasgrāmatas Nr. 016-0130-078LV, Red. A
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ISO AutoBoom sistēmas uzstādīšanai nepieciešamas tālāk sniegtajās tabulās norādītās sastāvdaļas. Nosakiet
smidzinātāju, uz kura tiks uzstādīta sistēma, lai atrastu mašīnai piemērotu sastāvdaļu sarakstu.
TABULA 1. Velkamais

smidzinātājs (detaļas numurs 117-0137-041)

Vienuma apraksts

Detaļas numurs

Skaits

Rokasgrāmata — ISO AutoBoom kalibrēšana un
ekspluatācija

016-0130-078

1

Mezgls — ISO AutoBoom CAN vadība

063-0130-016

1

Terminators — ISO

063-0172-964

1

Kabelis — 70’ ultraskaņas sensora pagarinātājs

115-0171-527

2

Kabelis –– no Raven ISO uz pasīvo terminatoru

115-0171-963

1

Kabelis — AutoBoom mezgls/vārsts

115-0230-085

1

.
TABULA 2. John

Deere 4700/4710 ar GS2 vai jaunāku modeli (detaļas numurs 117-0137-053)

Vienuma apraksts

Detaļas numurs

Skaits

Rokasgrāmata — ISO AutoBoom kalibrēšana un
ekspluatācija

016-0130-078

1

Mezgls — ISO AutoBoom CAN vadība

063-0130-016

1

Kabelis — 60’ ultraskaņas sensora pagarinātājs

115-0230-051

2

Kabelis –– ISO CAN kopnes terminatora adapters

115-0230-024

1

Kabelis — JD SP barošanas vadu kūlis ISO
AutoBoom

115-0230-025

1

Kabelis — JD SP vārsta savienojums ISO
AutoBoom

115-0230-053

1

.
TABULA 3. AGCO

pašgājējs ar GTA (detaļas numurs 117-0137-043)

Vienuma apraksts

24

Detaļas numurs

Skaits

Rokasgrāmata — ISO AutoBoom kalibrēšana un
ekspluatācija

016-0130-078

1

Mezgls — ISO AutoBoom CAN vadība

063-0130-016

1
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UltraGlide
TABULA 3. AGCO

pašgājējs ar GTA (detaļas numurs 117-0137-043)

Vienuma apraksts

Detaļas numurs

Skaits

Kabelis — 70’ ultraskaņas sensora pagarinātājs

115-0171-527

2

Kabelis — Falcon II RoGator PowerGlide Plus/
UltraGlide ISO CAN vadības mezgls

115-2001-041

1

.
TABULA 4. John

Deere 4720 un 4830 (2007.) (detaļas numurs 117-0137-051)

Vienuma apraksts

Daļas numurs

Skaits

Rokasgrāmata — ISO AutoBoom kalibrēšana un
ekspluatācija

016-0130-078

1

Mezgls — ISO AutoBoom CAN vadība

063-0130-016

1

Kabelis — 40’ ultraskaņas sensora pagarinātājs

115-0171-602

2

Kabelis –– ISO CAN kopnes terminatora adapters

115-0203-024

1

Kabelis — JD SP barošanas vadu kūlis ISO CAN
AutoBoom

115-0230-025

1

Kabelis — JD SP vārsta savienojums ISO CAN
AutoBoom

115-0230-044

1

4

.
TABULA 5. John

Deere 4630, 4730, 4830 (2008. gada un vēlākie modeļi),
4920 un 4930 (detaļas numurs 117-0137-042)
Vienuma apraksts

Daļas numurs

Skaits

Rokasgrāmata — ISO AutoBoom kalibrēšana un
ekspluatācija

016-0130-078

1

Mezgls — ISO AutoBoom CAN vadība

063-0130-016

1

Kabelis — 70’ ultraskaņas sensora pagarinātājs

115-0171-527

2

Kabelis –– ISO CAN kopnes terminatora adapters

115-0203-024

1

Kabelis — JD SP barošanas vadu kūlis ISO CAN
AutoBoom

115-0230-025

1

Kabelis — JD SP vārsta savienojums ISO CAN
AutoBoom

115-0230-026

1
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UltraGlide parastā ekspluatācija
UltraGlide AutoBoom sistēmā tiek izmantoti ultraskaņas sensori, lai izmērītu izlices augstumu virs zemes.
Savukārt modernā hidraulika saglabā pastāvīgu hidraulisko spiedienu uz sagāšanas cilindriem. UltraGlide
AutoBoom sistēma ir ideāli piemērota pirmsdīgšanas un pēcdīgšanas periodos.

Piezīme:

Faktisko ātrumu, ko var sasniegt pielietojuma laikā ar ieslēgtu AutoBoom sistēmu, nosaka
reljefa apstākļi un mašīnas hidrauliskā sistēma. Parasti nelīdzenāks un mainīgs lauka reljefs
prasa mazāku ātrumu, ja ir iespējota AutoBoom sistēma.

Piezīme:

VT instancei jābūt iestatītai uz 0, lai tā būtu saderīga ar Raven ISO izstrādājumiem.

AutoBoom ikonas
Kad ir uzstādīts AutoBoom mezgls, AutoBoom ikonas tiks parādītas palaišanas ekrānā, norādot, ka ir atklāts
AutoBoom mezgls.
ATTĒLS 1.

Instruments atklāts

Skatiet tālāk sniegtās ikonu definīcijas, konfigurējot AutoBoom funkciju ISO terminālī.
ATTĒLS 2.

AutoBoom sākuma ekrāns
Galvenais slēdzis

Iestatījumi
Kalibrēt

Diagnostika

Sākums
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•
•
•
•
•

Atlasiet galvenā slēdža ikonu, lai izslēgtu vai ieslēgtu AutoBoom sistēmu.
Atlasiet iestatīšanas ikonu, lai piekļūtu iestatīšanas rīkiem.
Atlasiet ikonu CAL (KALIBRĒŠANA), lai piekļūtu kalibrēšanas ekrānam.
Atlasiet diagnostikas pogu, lai darbinātu sistēmas rīkus.
Atlasiet sākuma pogu, lai atgrieztos AutoBoom galvenajā izvēlnē.

Iestatīšanas rīki
Iestatīšanas rīki ļauj noregulēt stabilitātes kontroli, minimālo izlices spiedienu un sensoru augstuma
kompensēšanas parametrus AutoBoom sistēmā. Lai piekļūtu šiem rīkiem, atlasiet iestatīšanas ikonu. Lai
regulētu jebkura ISO AutoBoom iestatījuma vērtību, iezīmējiet vērtību un izmantojiet augšup un lejup vērstās
bultiņas. Lai atgrieztos AutoBoom sākuma ekrānā, atlasiet sākuma ikonu.
1. regulēšanas ekrāns

4

ATTĒLS 3.

• Speed (Ātrums) — kontrolē, cik ātri izlice virzīsies prom no šķēršļa un par cik izlice pārregulē mērķa
augstumu. Ātruma iestatījuma vērtība jāiestata, lai izlices kustība būtu vienmērīga un mašīna nesvārstītos.
Noregulējiet ātruma iesttījumu pēc nepieciešamības, lai izlice pacelšanas ātrums atbilstu roku kustības
ātrumam, taču vienlaikus arī, lai izlices pārāk strauji nereaģētu un nekļūtu nestabilas.

• Sensitivity (Jutība) — ļauj operatoram regulēt sensoru jutības līmeni. Ja jutības iestatījums ir pārāk liels,
izlice būs nestabila un raustīga, reaģējot uz nelielām mērķa augstuma izmaiņām vai zāles kustībai.

• Stability Factor (Stabilitātes koeficients) — ļauj precīzi regulēt mašīnas centrālā balsta stingrumu.
Noklusējuma vērtība 20 ir ieteicama mašīnām ar stingru centrālo balstu. Vērtības no 5 līdz 14 ir ieteicamas
mašīnām ar centrālo balstu, kas brīvi kustas. Pēc nepieciešamības noregulējiet šo vērtību, lai nepieļautu
izliču svārstīšanos.

◦ Stabilitātes iestatījuma vērtība 0 nozīmē, ka stabilitātes kontrole ir pilnībā atspējota un kreisā un labā
izlice ir pilnībā neatkarīgas viena no otras. Kad izlices atrodas virs mērķa augstuma, abu izliču kontrole
tiek paātrināta, lai palielinātu nolaišanas ātrumu. Šis iestatījums ir noderīgs mašīnām, kurām ir stingrs
centrālais balsts.

◦ Stabilitātes iestatījuma vērtības no 1 līdz 99 tiek izmantotas, lai regulētu centrālās sekcijas stabilitāti.
Mazāki numuri izraisa pretējās izlices, kas netiek kontrolēta, pretdarbību pret kontrolētās izlices
kustību, paceļoties, lai līdzsvarotu vai stabilizētu centrālo sekciju un nepieļautu nevēlamu rotēšanu vai
kustību. Lai gan mazāki skaitļi ļauj izlicēm reaģēt ar vienādu ātrumu un vienādā laikā, zema iestatījuma
vērtība var neļaut izlicēm nolaisties. Lielākas stabilitātes iestatījuma vērtības ļauj izlicēm reaģēt
neatkarīgi vienai no otras, taču var arī izraisīt centrālās sekcijas svārstīšanos, pasliktinot veiktspēju.
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• XT Gain (XT pastiprinājums) (ja aprīkots ar XT vadības funkciju, kas ir iespējota) — ļauj precīzi regulēt
centrālās sekcijas atsperojuma pieļaujamo rotāciju. Noklusējuma vērtība ir 10. Lielāks skaitlis nozīmēs
lielāku spiedienu uz XT vadības cilindriem, kad šasija manevrē pa sarežģītu reljefu.
ATTĒLS 4.

2. regulēšanas ekrāns

• Minimum Pressure % (Minimālais spiediens, %) — iestata spiedienu ar zemu robežvērtību, novēršot
izlices spiediena krišanos zem statiskā spiediena procentuālās vērtības, un pārņem kontroli, kad tas
nepieciešams, lai katrā izlicē saglabātu zemu spiediena robežvērtību. Funkcija "Minimum Pressure %"
novērš arī izliču balstīšanos uz izliču ar ierobežotu gājienu cilindru aizturiem.

• XT PWM Frequency (XT PWM frekvence) — iestata PWM signālu proporcionālajam XT regulētājvārstam.
Noklusējuma vērtība ir 250 Hz.

• PWM Frequency (Impulsa platuma modulācijas (PWM) frekvence) — iestata PWM signālu
proporcionālajam regulētājvārstam. AutoBoom vārstiem ar taisnstūra spoli ieteicamā noklusējuma vārsta
vērtība ir 60 Hz, ar apaļo spoli — 250 Hz.

• Manual Down Speed (Manuāla ātruma samazināšana) un Manual Up Speed (Manuāla ātruma
palielināšana) — ļauj regulēt mašīnu, kas nav aprīkotas ar hidraulisko vadību, AutoBoom hidrauliskā
vārsta manuālās pacelšanas un nolaišanas ātrumu. Ja mašīna ir aprīkota ar hidrauliski vadāmām
izlices funkcijām, atstājiet iestatījuma noklusējuma vērtību — 0.
ATTĒLS 5.

Kompensēšanas ekrāns

• Augstuma kompensēšana (Center (Centrālais), Inner (Iekšējais), Mid (Vidējais) un Outer (Ārējais)) —
ļauj regulēt sensoru augstumu atbilstoši sensoru uzstādīšanas vietai. Ievadiet pozitīvu vērtību, ja sensori ir
uzstādīti virs izsmidzināšanas uzgaļiem, un negatīvu, ja sensori uzstādīti zem tiem. Sīkāku informāciju
skatiet sadaļā par sensoru augstuma kompensēšanu lpp. 45.
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ATTĒLS 6.

Funkcijas

• Ārējie sensori — ļauj operatoram atspējot ārējos izliču sensorus, ja mašīna ir aprīkota ar papildu iekšējiem
izliču sensoriem. Šī funkcija ir noderīga, kad ārējīe izliču uzgaļi ir salikti un vadībai ir nepieciešami tikai
iekšējie izliču sensori.

Piezīme:

Sistēmu var būt nepieciešams atkārtoti kalibrēt, ja ārējo sensoru opcija ir atspējota un pēc tam
atkārtoti iespējota.

• Center Rack Control (Centrālā balsta vadība) — ieslēdz un izslēdz centrālo balsta vadību. IESLĒDZOT
centrālā balsta vadību, tā tiek iespējota lauka datorā/konsolē vai uz mašīnas slēdža. IZSLĒDZOT centrālā
balsta vadību, to nevar izmantot.

Piezīme:

Centrālā balsta vadība jāieslēdz vienīgi tad, kad mašīna ir aprīkota ar centrālā balsta sensoru un
atbilstošiem kabeļiem, kas ļauj veikt centrālā balsta vadību

ATTĒLS 7.

4

• XT control (XT vadība) — ieslēdz un izslēdz XT funkciju.
Kalibrēšanas ekrāns

• Mašīnu atlases datubāze — mašīnas tipu var izvēlēties, atlasot pogu CAL (KALIBRĒŠANA) ekrāna labajā
malā. Mašīnu atlases datubāze satur mašīnu, kuras atlases gadījumā automātiski aizpilda iestatījumus ar
attiecīgajai mašīnai ideālajām vērtībām, sarakstu.
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ATTĒLS 8.

Mašīnas atlases ekrāns

Ja konkrētā mašīna nav piedāvāta sarakstā, izvēlieties profilu, kas vislabāk atbilst mašīnai:

◦
◦

◦

Standard0 — vispārējs profils, kas piemērots vairumam mašīnu.
Standard100 — vispārējs profils mašīnām ar smagām izlicēm, kuru ātrai pacelšanai nepieciešams
lielāks spiediens. Atlasiet šo profilu, ja nepieciešamais statiskais spiediens izliču līmeņa noturēšanai ir
12 411 kPa (1800 psi) vai vairāk.
Standard200 — vispārējs profils mašīnām ar vieglākām izlicēm, kuru ātrākai nolaišanai nepieciešams
mazāks spiediens. Atlasiet šo profilu, ja nepieciešamais statiskais spiediens izliču līmeņa noturēšanai
ir 6205 kPa (900 psi) vai mazāk.

Diagnostikas rīki
Integrētie diagnostikas rīki ļauj skatīt visu ievades un izvades AutoBoom datu statusu ISO termināļa displejā.
Lai piekļūtu diagnostikas rīkiem, atlasiet diagnostikas ikonu. Parādīsies tālāk redzamais ekrāns:

• Pressure (Spiediens), Sensor Height (Sensora augstums), Mid Ht (Vidējās daļas augstums) un Inner
Ht (Iekšējās daļas augstums) — norāda atbilstošo sensoru statusu.

• Pogas Raise (Pacelt) un Lower (Nolaist) — norāda izliču slēdžu statusu. Izmantojot mašīnas
manuālās vadības funkcijas, atbilstošais izlices slēdzis norādīs, ka ir ieslēgts. Šīs pogas var izmantot arī,
lai novērstu ar vadiem vai hidrauliku saistītās problēmas, izmantojot AutoBoom vārstu pacelšanas/nolaišanas
funkcijai un mašīnas hidraulisko vārstu centrālā balsta funkcijām (ja mašīna ir aprīkota ar centrālā balsta
vadības kabeļiem).
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• Unfold (Atvērt) — ja mašīna ir aprīkota ar tuvuma sensoru vai AutoFold funkciju, funkcija "Unfold" parāda
izliču statusu. Statuss IZSLĒGTS norāda, ka izlices ir atvērtas, un statuss IESLĒGTS norāda, ka izlices ir
saliktas. Ja mašīna nav aprīkota ar tuvuma sensoru vai AutoFold funkciju, funkcijas "Unfold" statuss
būs IZSLĒGTS.

• Blocker (Bloķētājs) — norāda dubultā bloķētāja izvades datu statusu. Bloķētāja statuss būs IESLĒGTS,
ja tiks darbinātas vai kalibrētas atsevišķas izlices.

• PWM% (PWM, %) — norāda darba ciklu atbilstošajiem vārstiem. Šī vērtība būs 0, ja atsevišķas izlices
netiek darbinātas, un izvades dati atšķirsies, norādot vērtību līdz 100, ja tiek darbināta AutoBoom un
ekspluatēta sistēma.

• Base PWM% (Bāzes PWM, %) — norāda sistēmas aprēķināto statisko darba ciklu, lai uzturētu iestatīto
augstumu vai spiedienu. Parastās operācijas laikā šis skaitlis lēni mainīsies no 0–5 punktiem.

• Stats (Statistika) — atspoguļo izliču veiktspēju. Šī vērtība tiek izmantota tikai Raven vajadzībām.
• XT PWM% (XT PWM, %) — norāda darba ciklu XT vadības proporcionālajiem vārstiem. Šī vērtība būs 0,
ja nav iespējota XT vadība, un izvades dati var atšķirties, norādot vērtību līdz 100, ja tiek izmantota un
ekspluatēta XT vadība. Minimālā vērtība tiks saglabāta, kad XT vadības sistēma ir iespējota, un lēni
mainīsies, kad izlice tiks atkārtoti centrēta.

• Roll Rate (Sasveres ātrums) — norāda izmērīto šasijas sasveres ātrumu. Šī vērtība mainīsies, kad
mašīnas šasija sasveras pa kreisi vai pa labi. Sasveres ātrums tiek mērīts grādos sekundē.

• Degree (Grāds) — ļauj operatoram redzēt rotācijas grādus, veicot manuālu XT vadība.
• Manuālās vadības pogas

— tiek izmantotas, lai darbinātu atbilstošās izliču funkcijas.
Tās var izmantot, lai novērstu ar vadiem vai hidrauliku saistītās problēmas.

Brīdinājumi

4

Brīdinājuma signāli neatskanēs, ja operators navigēs jebkurā konfigurācijas izvēlnē. Tomēr iespējošanas/
atspējošanas brīdinājuma signāli vienmēr atskanēs, kad tas būs nepieciešams.

• Brīdinājumi par zemu spiedienu — kad spiediens kreisās vai labās puses noliekšanas cilindros ir zems,
atskanēs brīdinājuma signāls par zemu spiedienu. Brīdinājums ir nepārtraukts signāls, un tas tiek
pārtraukts, tiklīdz spiediens sistēmā ir atjaunots.

• Brīdinājumi par spiediena sensora atteicēm — brīdinājums par spiediena sensora atteici atskan uzreiz
pēc tam, kad netiek atklāts spiediena sensors. Brīdinājums ir nepārtraukts signāls, un tas tiek pārtraukts,
tiklīdz sensors tiek atrasts.
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• Ultraskaņas sensors: brīdinājums par pārāk mazu augstumu — šis brīdinājuma signāls atskan,
kad ultraskaņas sensors pussekundi atrodas tuvāk par 13 cm [5 collām] no zemes.

• Ultraskaņas sensors: brīdinājums par pārāk lielu augstumu — šis brīdinājuma signāls atskan,
kad ultraskaņas sensors piecas sekundes atrodas augstāk par 165 cm [65 collām] no zemes.

• Ultraskaņas sensors: brīdinājums par atteici — šis brīdinājums atskan uzreiz pēc tam, kad netiek atklāts
ultraskaņas sensors. Brīdinājums ir nepārtraukts signāls, un tas tiek pārtraukts, tiklīdz sensors tiek atrasts.
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ATTĒLS 9.

Zems augstfrekvences strāvas spriegums

• Zems augstfrekvences strāvas spriegums — šis brīdinājuma signāls atskan, kad spriegums mezglā
krītas zem 12 voltiem. Šis brīdinājums ir nepārtraukts signāls, un tas tiek pārtraukts, tiklīdz mezglā tiek
atjaunots pienācīgs spriegums.
Nepareiza mezgla uzvedne

4

ATTĒLS 10.

• Nepareiza mezgla uzvedne — šī uzvedne parādās, ja sistēmai tiek pievienota nepareiza elektroniskā
vadības ierīce. Pārliecinieties, vai ir uzstādīta ISO Autoboom elektroniskā vadības ierīce.

• Citi signāli — iespējojot AutoBoom sistēmas automātisko režīmu ar mašīnas izlices vadības funkciju vai
slēdžu palīdzību, atskanēs viens pīkstiens. Atspējojot AutoBoom, atskanēs divi pīkstieni.

AutoBoom pirmskalibrācijas diagnostika
Lai gan ir pieliktas visas pūles, lai pienācīgi marķētu un dokumentētu AutoBoom sistēmas hidraulisko un
elektrisko sastāvdaļu savienojumus, izlices funkciju savienojumi var nebūt identificēti mašīnas konstrukcijas un
modeļa izmaiņu dēļ. Tāpēc ir īpaši svarīgi pārbaudīt šļūtenes, sākot no savienojuma vietām, un to, vai
elektriskie savienojumi ir pareizi, lai nodrošinātu pareizu AutoBoom sistēmas darbību. Lai pārbaudītu
savienojumus, nepieciešams veikt pirmskalibrācijas diagnostikas testu.
1.

Atlasiet iestatīšanas ikonu.

2.

Atlasiet diagnostikas ikonu. Parādīsies tālāk redzamais ekrāns:
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3.

Pārbaudiet, vai tālāk norādītās sastāvdaļas ISO termināļa ekrānā tiek attēlotas pareizi, un mainiet tās,
paceļot vai nolaižot izlices ar mašīnas vadības ierīču un AutoBoom manuālo funkciju palīdzību:

•
•
•
•
•
•

Spiedieni
Sensoru augstums
Labās un kreisās izlices pacelšanas/nolaišanas funkcija
Centrālās daļas pacelšanas/nolaišanas funkcija
Salikšanas/atvēršanas funkcija
Manuālās pacelšanas un nolaišanas pogas

Kalibrēšana
Pēc tam, kad ir pabeigta AutoBoom uzstādīšana, pirms AutoBoom sistēmas izmantošanas ir nepieciešama tās
kalibrēšana. AutoBoom kalibrēšanai nepieciešams spiediens mašīnas cilindros un pietiekams izliču gājiens, lai
sistēmas darbībai tiktu atrasti sistēmas bāzes darba cikli. Izliču gājienam jābūt 25 cm (desmit collas) uz augšu
vai uz leju, un tās nedrīkst saskarties ar cilindru aizturu auģšējām vai apakšējām daļām.
Kalibrēšanas un ekspluatācijas laikā ir svarīgi uzturēt mašīnas darbību pie pietiekama dzinēja apgriezienu
skaita, lai hidrauliskais sūknis spētu nodrošināt pilnu plūsmu uz hidraulisko sistēmu.

Piezīme:

Ja mašīnai ir atvērtā centra hidrauliskā sistēma vai arī hidrauliskās sistēmas tips nav zināms,
visas kalibrēšanas procedūras jāveic, kad mašīna darbojas pie dzinēja apgriezieniem normālas
darbības režīmā.

Svarīgi: Pirms kalibrēšanas procesa uzsākšanas pārliecinieties, ka apkārtnē nav cilvēku un šķēršļu.
1.

Pārvietojiet mašīnu uz līdzenu vietu.

2.

Pārbaudiet, vai ir ieslēgta AutoBoom funkcija.
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3.

Pārbaudiet, vai izlices ir atvērtas, un nolaidiet centrālo balstu.

Piezīme:

Ja izlices nesedz centrālo daļu vai arī ir ierobežots to gājiens, paceliet izlices, lai izliču uzgaļi
atrastos aptuveni 25 cm (desmit collas) virs horizontālā stāvokļa, un nolaidiet centrālo sekciju
līdz aptuveni 50 cm (20 collu) augstumam.

4.

Izmantojot mērlenti, izmēriet attālumu no sensora apakšējās daļas līdz smidzinātājsprauslas uzgalim.

5.

Atveriet AutoBoom iestatīšanas ekrānu.

6.

ISO terminālī pielāgojiet vertikālā sensora augstuma kompensēšanas iestatījumus sensora stāvoklim, kā
izmērīts 4. darbībā.
Pozitīvas kompensēšanas vērtības norāda, ka sensora virsma atrodas virs tuvākajiem smidzināšanas
uzgaļiem.

•

Negatīvas kompensēšanas vērtības norāda, ka sensora virsma atrodas zem tuvākajiem
smidzināšanas uzgaļiem.

•

Iekšējām, ārējām un centrālajām kompensēšanas vērtībām nav jābūt vienādām visā mašīnas
platumā, taču tām jābūt pareizi izmērītām attiecībā pret smidzināšanas uzgaļiem.

4

7.

•

Paceliet izliču uzgaļus aptuveni mērķa augstumā.

Piezīme:

Noklusējuma mērķa augstums ir 76 cm (30 collas). Pārbaudiet, vai izlices ir pilnībā paceltas līdz izliču
aizturiem. Ja ir uzstādīti priekšriteņi, iestatījums jānoregulē līdz 100–115 cm (40–45 collām),
lai sistēmas kalibrēšanas laikā nepieļautu riteņu pieskaršanos zemei.

8.

Atlasiet lapu Features (Funkcijas) iestatīšanas izvēlnē.

9.

Režīmu sadaļā atlasiet UltraGlide un augšējā labajā stūrī ieslēdziet AutoBoom sistēmu.
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10.

Atlasiet funkciju CAL (KALIBRĒŠANA). Parādīsies tālāk redzamais ekrāns:

11.

Atlasiet kreisās izlices kalibrēšanas ikonu, lai sāktu kreisās izlices kalibrēšanu.

Piezīme:

Kreisā izlice pacelsies un pēc tam nolaidīsies. Tā ir parasta kalibrēšanas procesa daļa.
Kalibrēšanas procesa laikā tiks parādīts tālāk redzamais ekrāns:

12.

Atkārtojiet iepriekš aprakstīto 9. un 10. darbību, lai kalibrētu labo izlici. Kad labās izlices kalibrēšana būs
pabeigta, tiks parādīts tālāk redzamais ekrāns:

13.

Atlasiet sākuma ikonu.
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1.

Pārbaudiet, vai funkciju lapas iestatīšanas izvēlnē ir ieslēgta funkcija XT Control (XT vadība).

2.

Sākuma ekrānā atlasiet ikonu CAL (KALIBRĒŠANA).

3.

Ekrāna kreisajā malā atlasiet ikonu CAL (KALIBRĒŠANA).

4.

Ievadiet virziena bultiņas numuru uz mezgla, kas ir vērsts uz priekšu.

Piezīme:

4

XT vadības sistēmas kalibrēšana

Izliču uzgaļi var pacelties automātiski, lai ļautu pilnībā rotēt centrālajai sekcijai. Spiediens vienā
XT cilindrā palielināsies, līdz centrālā sekcija sāks lēni rotēt. Pēc tam centrālā sekcija pilnībā
rotēs pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai kalibrētu centrālā rotācijas sensora pozīciju.
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Piezīme:

Centrālo rotācijas sensoru var centrēt atkārtoti, atkārtoti kalibrējot XT vadību vai manuāli regulējot
centrēšanas skrūvi, kamēr centrālā sekcija atrodas centrālajā stāvoklī, par ko esat pārliecinājies.

Centrālā balsta vadības sistēmas kalibrēšana
Lai kontrolētu mašīnas centrālā balsta funkcijas, ir iespējamas vairākas vārstu konfigurācijas. AutoBoom
sistēmai “jāzina”, kuri mašīnas solenoīdi tiek izmantoti izliču pacelšanai un nolaišanai. Veiciet tālāk norādītās
darbības, lai kalibrētu centrālā balsta vadības funkciju, pēc tam, kad ir kalibrētas atsevišķas izlices.
1.

Nospiediet un turiet nospiestu centrālā balsta pacelšanas pogu mašīnas vadības panelī vai kursorsviru
sešas sekundes, lai centrālais balsts paceltos.

Piezīme:
2.

Šajā laikā centrālais balsts var sasniegt augšējo gājiena ierobežotāju. Tomēr turpiniet turēt
pogu, līdz paiet pilnas sešas sekundes.

Nospiediet un turiet nospiestu centrālā balsta nolaišanas pogu mašīnas vadības panelī vai kursorsviru
sešas sekundes, lai centrālais balsts nolaistos.

Piezīme:

Šajā laikā centrālais balsts var sasniegt apakšējo gājiena ierobežotāju. Tomēr turpiniet turēt
pogu, līdz paiet pilnas sešas sekundes.

Parastā ekspluatācija
Kursorsviras funkcijas
• Kad ir ieslēgta AutoBoom vadība, katras izlices vadību var iespējot vai atspējot, izmantojot ISO termināli vai
skarot smidzinātāja slēdža funkcijas (ja ietilpst aprīkojumā).

Piezīme:

38

Nospiežot un turot ilgāk nekā pussekundi funkcijas "Uz leju" pogu, funkcija tiks pārslēgta uz
manuālo vadību. Operatoram jāskar funkcijas "Uz leju" poga, lai iespējotu AutoBoom.

◦

Vienreiz skarot smidzinātāja slēdža funkcijas "Uz augšu" pogu, tiek atspējota attiecīgās izlices
AutoBoom funkcija.

◦

Vienreiz skarot smidzinātāja slēdža funkcijas "Uz leju" pogu, tiek iespējota attiecīgās izlices
AutoBoom funkcija.
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AutoBoom iespējošana, izmantojot VT displeju

Skariet AutoBoom ikonu VT displeja ekrānā.

2.

Ekrāna augšējā labajā stūrī atlasiet opciju On (Ieslēgts).

4

1.

Piezīme:

AutoBoom sistēma tagad ir ieslēgta, taču vēl nav iespējota.
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3.

Atlasiet ikonas Left (Kreisā) un Right (Labā), lai iespējotu izlices.

Piezīme:

Izlices var atspējot, noņemot atlasi no ikonām Left (Kreisā) un Right (Labā), atlasot sviras slēdža
ikonu augšējā labajā stūrī vai aktivizējot mašīnas pacelšanas funkciju.

Izlices regulēšana, tuvojoties lauka malai (ja aprīkojumā ietilpst priekšriteņi)
Tuvojoties lauka malai, lai veiktu pagriezienu, iekšējais priekšritenis jāpaceļ par aptuveni 15 cm (sešām collām) no
zemes, lai nepieļautu tā slīdēšanu uz sāniem vai atpakaļ, kas var izraisīt iekšējā priekšriteņa bloka bojājumu.

Centrālā balsta vadība (iespējota AutoBoom funkcija un ieslēgta centrālā balsta vadība)

Piezīme:

Mašīnai var būt nepieciešama izlices vārsta un/vai galvenā smidzinātāja slēdža aktivizēšana,
lai ieslēgtu centrālā balsta vadības funkciju.

Piezīme:
Piezīme:

Secīga slēdža funkciju "Uz augšu" un "Uz leju" pogu skaršana jāveic ar 1,5 sekunžu atstarpi.
Atgriešanās pie augstuma un atrgiešanās pie transportēšanas augstuma ir mērījumi, kas tiek
veikti attiecībā pret augu segu, nevis zemes līmeni.

• Centrālais nolaišanas slēdzis — vienreiz skarot slēdža funkcijas "Uz leju" pogu, līdz vēlamajam
izsmidzināšanas augstumam tiks nolaists centrālais balsts, tiks iespējots centrālais balsts, kā arī abas izlices.

• Centrālais pacelšanas slēdzis — vienreiz skarot slēdža funkcijas "Uz augšu" pogu, tiks atspējots
centrālais balsts, kā arī abas izlices. Divas reizes secīgi skarot funkcijas "Uz augšu" pogu, centrālais balsts
pacelsies līdz vēlamajam transportēšanas augstumam. Četras reizes secīgi skarot funkcijas "Uz augšu"
pogu, centrālais balsts pacelsies līdz maksimālajam augstumam, tiks izslēgta AutoBoom funkcija un
transportēšanas augstums tiks saglabāts kā maksimālais augstums.

◦

Zemāka transportēšanas augstuma iestatīšana — kamēr centrālais balsts atgriežas transportēšanas
augstumā, vienreiz skariet centrālā slēdža funkcijas "Uz leju" pogu, kad ir sasniegts jauns
transportēšanas augstums.

◦

Transportēšanas augstuma iestatīšana maksimālajā augstumā — kad centrālais balsts atrodas
augstāk par esošo transportēšanas augstumu un AutoBoom tajā brīdī neatgriežas transportēšanas
augstumā, divas reizes skariet centrālā slēdža funkcijas "Uz augšu" pogu, lai pārvietotu centrālo balstu
maksimālajā augstumā.

Centrālā balsta vadība (iespējota AutoBoom funkcija un izslēgta centrālā balsta vadība)

Piezīme:

Mašīnai var būt nepieciešama izlices vārsta un/vai galvenā smidzinātāja slēdža aktivizēšana,
lai ieslēgtu centrālā balsta vadības funkciju.

Piezīme:
Piezīme:

Secīga slēdža funkciju "Uz augšu" un "Uz leju" pogu skaršana jāveic ar 1,5 sekunžu atstarpi.
Atgriešanās pie augstuma un atrgiešanās pie transportēšanas augstuma ir mērījumi, kas tiek
veikti attiecībā pret augu segu, nevis zemes līmeni.

• Centrālais nolaišanas slēdzis — divas reizes secīgi skarot slēdža funkcijas "Uz leju" pogu, līdz
vēlamajam izsmidzināšanas augstumam tiks nolaists centrālais balsts, tiks iespējots centrālais balsts, kā arī
abas izlices.

Piezīme:

Centrālā balsta vadība netiks iespējota, jo tā ir izslēgta.

• Centrālais pacelšanas slēdzis — divas reizes secīgi skarot slēdža funkcijas "Uz augšu" pogu, tiks
atspējotas abas izlices un līdz vēlamajam transportēšanas augstumam pacelts centrālais balsts. Četras
reizes secīgi skarot funkcijas "Uz augšu" pogu, centrālais balsts pacelsies līdz maksimālajam augstumam
un tiks izslēgta AutoBoom funkcija. Jaunais transportēšanas augstums tiks saglabāts kā maksimālais
augstums.

◦
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Zemāka transportēšanas augstuma iestatīšana — kamēr centrālais balsts atgriežas transportēšanas
augstumā, vienreiz skariet centrālā slēdža funkcijas "Uz leju" pogu, kad ir sasniegts jauns
transportēšanas augstums.
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◦

Transportēšanas augstuma iestatīšana maksimālajā augstumā — kad centrālais balsts atrodas
augstāk par esošo transportēšanas augstumu un AutoBoom tajā brīdī neatgriežas transportēšanas
augstumā, divas reizes skariet centrālā slēdža funkcijas "Uz augšu" pogu, lai pārvietotu centrālo
balstu maksimālajā augstumā.

UltraGlide AutoBoom sistēmas ekspluatācija PowerGlide Plus režīmā (taisnstūra spoles uz
AutoBoom vārsta)
UltraGlide AutoBoom sistēma spēj darboties arī PowerGlide Plus režīmā. Papildus tālāk norādītajai AutoBoom
vārsta modifikācijai sistēmai ir nepieciešams priekšriteņa komplekts, lai darbotos PowerGlide Plus režīmā. Lai
saņemtu informāciju par pieejamajiem komplektiem un pasūtīšanu, sazinieties ar vietējo Raven izplatītāju
Veiciet tālāk norādītās darbības, lai pārvērstu UltraGlide AutoBoom vārstu darbībai PowerGlide Plus režīmā.
Adatvārsti uz UltraGlide AutoBoom vārsta

4

ATTĒLS 11.

1.

Ievietojiet adatvārstus AutoBoom vārsta pieslēgvietās RT un LF.

2.

Atlaidiet kontruzgriežņus uz adatvārstiem.

3.

Izmantojiet seškanšu atslēgu, lai pagrieztu skrūves pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz tās vairs nevar
pagriezt. tālāk.

4.

Pievelciet kontruzgriežņus.

Piezīme:
ATTĒLS 12.

Pārvēršot AutoBoom sistēmu atpakaļ uz UltraGlide, adatvārsti ir jāieskrūvē atpakaļ līdz galam
(pilksteņrādītāja kustības virzienā).
ISO terminālis, kas ieprogrammēts darbībai PowerGlide Plus režīmā
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5.

Atlasiet PowerGlide Plus lapas Features (Funkcijas) iestatīšanas izvēlnē.

Piezīme:

Pārvēršot AutoBoom sistēmu atpakaļ uz UltraGlide, ISO termināļa displejā jāparādās, ka ir
atlasīts UltraGlide režīms.

UltraGlide AutoBoom sistēmas ekspluatācija PowerGlide Plus režīmā (apaļās spoles uz
AutoBoom vārsta)
Pirms sistēmas ekspluatācijas PowerGlide Plus režīmā no vārsta AutoBoom sistēmā jānoņem sprauslu
stiprinājumi. Ja šie stiprinājumi no vārsta netiks noņemti, tiks ierobežots izliču nolaišanas ātrums, kad sistēma
būs iespējota.
ATTĒLS 13.

Pieslēgvietu 3A un 3B atrašanās vietas

Pieslēgvieta 3B

Pieslēgvieta 3A

1.

Novietojiet adatvārstus 3A un 3B uz AutoBoom vārsta.
ATTĒLS 14.

2.

42

No AutoBoom vārsta noņemtā spole

Noņemiet spoles no solenoīdiem pieslēgvietu 3A un 3B tuvumā, lai varētu viegli piekļūt šīm pieslēgvietām.
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ATTĒLS 15.

3.

No AutoBoom vārsta noņemtie pieslēgvietu aizbāžņi

Izmantojiet seškanšu atslēgu, lai noņemtu aizbāžņus no pieslēgvietām 3A un 3B.
ATTĒLS 16.

No AutoBoom vārsta noņemtais sprauslas stiprinājums

4

Noņemtais sprauslas
stiprinājums — saglabājiet
izmantošanai nākotnē

4.

Noņemiet sprauslu stiprinājumus no pieslēgvietām 3A un 3B.

Svarīgi: Sagāziet AutoBoom vārstu un izmantojiet seškanšu atslēgu, lai uzmanīgi izņemtu sprauslu no
dobuma, neļaujot stiprinājumam iekrist vārstā.
ATTĒLS 17.

Uz AutoBoom vārsta atkārtoti uzstādītais pieslēgvietas aizbāznis

Rokasgrāmatas Nr. 016-0130-078LV, Red. A
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5.

Izmantojiet seškanšu atslēgu, lai atpakaļ uzstādītu aizbāžņus AutoBoom vārsta pieslēgvietām 3A un 3B.
ATTĒLS 18.

6.

Uzstādiet atpakaļ spoles uz AutoBoom vārsta solenoīdiem.

Piezīme:
ATTĒLS 19.

7.

Pārvēršot AutoBoom sistēmu atpakaļ uz UltraGlide, sprauslu stiprinājumi jāuzstāda atpakaļ.
ISO terminālis, kas ieprogrammēts darbībai PowerGlide Plus režīmā

Atlasiet PowerGlide Plus lapas Features (Funkcijas) iestatīšanas izvēlnē.

Piezīme:
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Uz AutoBoom vārsta atpakaļ uzstādītā spole

Pārvēršot AutoBoom sistēmu atpakaļ uz UltraGlide, VT displejā jāparādās, ka ir atlasīts
UltraGlide režīms.

ISO AutoBoom kalibrēšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata, programmatūras versija: 6.0 un jaunākas

UltraGlide

Sistēmas regulēšana
Piezīme:

Pēc abu izliču kalibrēšanas AutoBoom sistēmai jābūt iespējotai, lai veiktu sistēmas regulēšanu.

Ultraskaņas sensoru augstuma kompensēšana

Piezīme:

Maksimālā kompensēšanas augstuma vērtība ir 76 cm (30 collas).

Piezīme:

Ultraskaņas sensori reaģēs uz pirmo objektu, kas atstaros skaņu, radot atbalsi, — vai nu zemi,
vai kultūru. Rušināmkultūrām var būt noderīgi noregulēt sensoru stāvokļus tieši virs vagām vai
pievienot papildu izliču sensorus.

Rokasgrāmatas Nr. 016-0130-078LV, Red. A
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Ultraskaņas sensoru augstuma kompensēšanas regulēšanu izmanto, lai kompensētu starpību starp sensora
virsmas augstumu un smidzināšanas uzgaļa augstumu. Kompensēšanas augstumu aprēķina, izmērot
attālumu no sensora apakšējās daļas līdz kultūras augstumam. Tiek mērīts attālums starp smidzināšanas
uzgali un kultūras augstumu, un pēc tam smidzināšanas uzgaļa attālums tiek atņemts no sensora attāluma.
Skatiet zemāk redzamo shēmu, lai noteiktu, vai kompensēšanas vērtībai jābūt pozitīvai vai negatīvai.

Nodaļa 4

• Skariet augsupvērsto bultiņu sensora augstuma sadaļā, lai palielinātu vērtību, kas norāda uz attālumu starp
sensoru un zemi.

• Skariet lejupvērsto bultiņu sensora augstuma sadaļā, lai samazinātu vērtību, kas norāda uz attālumu starp
sensoru un zemi.

Piezīme:

Mašīnu, kuru izlicēm ir ierobežots gājiens, centrālā sensora augstuma kompensēšanai var būt
nepieciešams ievadīt vērtību, kas ir mazāka par izmērīto vērtību (attālums no sensora līdz
zemei), lai nodrošinātu, ka izliču cilindriem ekspluatācijas laikā ir pietiekams spiediens.

Jutība
1.

Uzlieciet vienu roku uz zemes zem viena izlices sensora un celiet to lēnām uz augšu (ar ātrumu aptuveni
30 cm (viena pēda) sekundē), līdz tiek sasniegts 30 cm (12 collu) attālums līdz sensora virsmai.

Piezīme:
2.

Izlicei jāreaģē nekavējoties un jāpaceļas aptuveni ar tādu pašu ātrumu, ar kādu kustas jūsu roka.

Pēc nepieciešamības noregulējiet jutības iestatījumu, lai izlice vairāk vai mazāk reaģētu uz rokas kustībām.

Piezīme:

Noklusējuma iestatījuma vērtība ir 15. Ja jutības iestatījums ir pārāk liels, izlice būs nestabila un
raustīga, reaģējot uz nelielām mērķa augstuma izmaiņām vai kultūras kustībai. Parastais jutības
iestatījums, kas ir vislabāk piemērots vairumam mašīnu, ir 13–17. Parastās ekspluatācijas laikā
AutoBoom nedrīkst reaģēt uz izmaiņām 5–8 cm (2–3 collu) augstumā, taču tai ātri jāreaģē uz
izmaiņām, kas sasniedz vai pārsniedz 12 cm (5 collas).
Rušināmkultūrām vai gadījumos, kad kultūra ir reta un pilnībā nenosedz zemi, var būt noderīgi
samazināt jutību, lai izlice mazāk reaģētu uz pēkšņām kultūras augstuma izmaiņām un būtu
mazāka pēkšņu kustību iespējamība, kas pasliktina veiktspēju.

Ātrums
Ātruma iestatījums kontrolē, cik ātri izlice virzīsies prom no šķēršļa un par cik izlice pārregulē mērķa augstumu.
Ātruma iestatījuma vērtība jāiestata, lai izlices kustība būtu vienmērīga un mašīna nesvārstītos. Noregulējiet
ātruma iesttījumu pēc nepieciešamības, lai izlice pacelšanas ātrums atbilstu roku kustības ātrumam, taču
vienlaikus arī, lai izlices pārāk strauji nereaģētu un nekļūtu nestabilas.
1.

Uzlieciet vienu roku uz zemes zem viena izlices sensora un celiet to ātri uz augšu (ar ātrumu aptuveni
60 cm (divas pēdas) sekundē), līdz tiek sasniegts 30 cm (12 collu) attālums līdz sensora virsmai.

Piezīme:
2.

Izlicei jāreaģē nekavējoties un jāpielāgojas pacelšanas ātrumam, kas atbilst rokas kustībai,
pārregulējot jauno mērķa augstumu par ne vairāk kā 30 cm (1 pēdu).

Pēc nepieciešamības noregulējiet ātruma iestatījumu.

Piezīme:

Noklusējuma iestatījuma vērtība ir 25. Ātruma iestatījuma vērtība jāiestata, lai izlices kustība būtu
vienmērīga un mašīna nesvārstītos. Parastais ātruma iestatījums, kas ir vislabāk piemērots
vairumam mašīnu, ir 22–27, taču tas var būt daudz lielāks atkarībā no izlices statiskā spiediena,
izlices ģeometrijas un jutības iestatījumiem.

Stabilitāte
1.

Uzlieciet vienu roku uz zemes zem viena izlices sensora un celiet to ātri uz augšu (ar ātrumu aptuveni
60 cm (divas pēdas) sekundē), līdz tiek sasniegts 30 cm (12 collu) attālums līdz sensora virsmai, vienlaikus
vērojot pretējās izlices kustību.

Piezīme:
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Pretējai izlicei vienlaikus nedaudz jāpaceļas (parasti ne vairāk kā par 15 cm (sešām collām)).
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UltraGlide
2.

Pielāgojiet stabilitātes iestatījumu, lai līdz minimumam samazinātu pretējās izlices kustību.

Piezīme:

Samaziniet stabilitātes vērtību, lai padarītu pretējo izlici stringrāku, taču saglabājiet pietiekami
lielu skaitli, lai izlice dabiski kustētos un netiktu ietekmēta šasijas sasvere.

Min. spiediens, %

Piezīme:

Mašīnām, kuru izlicēm ir ierobežots gājiens, ekspluatējiet AutoBoom sistēmu ar iespējotu
centrālā balsta vadību vai ar centrālo sensoru, kas atrodas mērķa augstumā vai nedaudz zem
tā, lai nepieļautu izliču pastāvīgu ieiešanu režīmā "Min. spiediens, %". Šis režīms ir paredzēts
tikai izlices avārijas aizsardzībai, un parastās ekspluatācijas laikā AutoBoom sistēmu šajā
režīmā nedrīkst darbināt.

1.

Paceliet centrālā balsta sekciju līdz mērķa augstumam, lai izlices un centrālais balsts atrastos
horizontālā stāvoklī.

2.

Iespējojiet AutoBoom sistēmu.

3.

AutoBoom vadības izvēlnēs atrodiet iestatījumu "Min. spiediens, %".

Piezīme:

Noklusējuma iestatījuma vērtība ir 65.

4.

Palieliniet iestatījuma "Min. spiediens, %" vērtību līdz aptuveni 80.

5.

Uzlieciet vienu roku uz zemes zem viena izlices sensora un celiet to lēnām uz augšu (ar ātrumu aptuveni
30 cm (viena pēda) sekundē), līdz tiek sasniegts 30 cm (12 collu) attālums līdz sensora virsmai vai izlice
paceļas, par aptuveni 1 m (trim pēdām) pārsniedzot sākotnējo mērķi.

6.

Noņemiet roku un pārbaudiet, vai pēc neilgas aizkavēšanās izlices nolaižas lēnām.
Ja izlices nenolaižas, samaziniet iestatījuma "Min. spiediens, %" vērtību par vienu vienību un
atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības. Turpiniet veikt iestatījuma "Min. spiediens, %" pārbaudi,
līdz izlices sāk nolaisties.
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Piezīme:

XT pastiprinājums
Ļauj precīzi regulēt centrālās sekcijas atsperojuma pieļaujamo rotāciju. Lielākas XT pastiprinājuma vērtības
izraisa agresīvāku XT vadības reakciju, kad mezgls uztver šasijas sasveri, un var izraisīt pārmērīgu izlices
stingrību, tādējādi, iespējams, radot centrālā balsta bojājumu. Mazākas XT pastiprinājuma vērtības izraisa
mazāk agresīvu XT vadības reakciju un var izraisīt sistēmas nespēju reaģēt. Tādējādi netiek kontrolēts
atsperojums, balstoties uz šasijas sasveri.
1.

Izmēģiniet mašīnu laukā un vērojiet centrālās sekcijas atsperojuma rotēšanu ar ieslēgtu AutoBoom sistēmu
un iespējotu kreiso izlici, labo izlici un XT vadību.

2.

Pielāgojiet XT pastiprinājuma iestatījumu, lai XT vadība reaģētu ātrāk vai vēlāk.

Piezīme:

Noklusējuma iestatījuma vērtība ir 10.

Noklusējuma vērtību atiestatīšana
Kaut gan parasti tas nav vajadzīgs, var rasties apstākļi, kuros var būt nepieciešams atiestatīt sistēmas
noklusējuma vērtības. Noklusējuma vērtību atiestatīšana nodzēš visas AutoBoom sistēmas iestatījumu
vērtības un veiktos ieregulējumus. Pēc noklusējuma vērtību atiestatīšanas būs nepieciešama sistēmas
kalibrēšana.
1.

Skariet CAL (KALIBRĒŠANA) ISO termināļa ekrānā. Tiks parādīts tālāk redzamais ekrāns:
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2.
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Atlasiet ikonu Reset (Atiestatīšana). Parādīsies tālāk redzamais ekrāns:
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NODAĻA

5

Problēmu novēršana

Nodaļ 5

Mezgls
AutoBoom CAN vadības mezgls piedāvā vairākas zaļas gaismas diodes, kuras var izmantot, lai diagnosticētu
problēmas AutoBoom sistēmā.

Piezīme:

ATTĒLS 1.

Ja gaismas diodes nav redzamas, kā parādīts attēlā zemāk, vai arī visas ir pastāvīgi ieslēgtas,
pārbaudiet CAN savienojumus un vadības kabeļa savienojumus pie mezgla. Ja problēma
saglabājas, sazinieties ar vietējo Raven izplatītāju, lai saņemtu papildu tehnisko atbalstu.
AutoBoom CAN vadības mezgla gaismas diodes

Logic Power (Loģiskā jauda) — iedegas,
kad mezglam tiek pievadīta strāva ar
spriegumu virs 12 V.
HC Power (Augstfrekvences jauda) —
iedegas, kad mezglam tiek pievadīta
augstfrekvences jauda.
Micro 1 Hz (Mikro 1 Hz) — mirgo reizi sekundē
procesora aktivitātes laikā.

CAN Rx — mirgo, lai norādītu, ka mezgls
saņem CAN ziņojumus. Šis indikators
parasti mirgo ātri.
CAN Tx — mirgo, lai norādītu, ka mezgls
pārraida CAN ziņojumus. Šī indikatora
mirgošanas ātrums ir atšķirīgs.
Diag 1 — iedegas, kad duālā sensora
UltraGlide sistēmā ir atklāts kreisais
iekšējais sensors.
Diag 2 — iedegas, kad duālā sensora
UltraGlide sistēmā ir atklāts labais
iekšējais sensors.
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AutoBoom pirmskalibrācijas diagnostika
Problēma

Iespējamais cēlonis
AutoBoom mezgls nav atklāts.

Darbības problēmas novēršanai
Pārbaudiet elektriskos savienojumus
pie mezgla, tostarp spēka ķēdes un
CAN komunikācijas kontūru.
• Pārbaudiet spēka ķēdes.

VT displejā neparādās AutoBoom
ikona.

Spēka ķēdes nav pareizi savienotas.

CAN sistēma darbojas nepareizi/ir
pievienota nepareizi.

• Pārbaudiet, vai augstfrekvences
strāvas, loģiskā un CAN jaudas
sistēmas ir pievienotas
akumulatoram un pareizi ieslēgtas.
• Pārbaudiet, vai CAN sistēma ir
uzstādīta pareizi.
• Pārbaudiet, vai funkcionē
terminatori, kabeļi un savienojumi.

Sistēmas palaišana tika veikta
nepareizi.

Izslēdziet CAN sistēmas barošanu,
pēc tam ieslēdziet.

Ieprogrammētas nepareizas
mērvienības.

Pārprogrammējiet VT displeju, lai
rādītu pareizās mērvienības.

Apmainīti vietām kreisās un labās
puses spiediena devēju savienojumi.

Apmainiet vietām kreisās un labās
puses devēju savienojumus.

Apmainīti vietām kreisās un labās
puses šļūteņu savienojumi.

Apmainiet vietām kreisās un labās
puses cilindru savienojumus uz
AutoBoom vārsta.

Apmainīti vietām kreisās un labās
puses ultraskaņas sensoru
savienojumi.

Apmainiet vietām kreisās un labās
puses ārējos sensoru savienojumus
uz AutoBoom kūļa kabeļa.

Arējie sensori pievienoti iekšējo
sensoru savienotājiem.

Atvienojiet sensorus no AutoBoom
kūļa kabeļa un savienojiet ārējā
sensora savienotājus ar sensoriem.

Izmantojot mašīnas funkcijas,
kreisās, labās un centrālās daļas
pacelšanas/nolaišanas funkcijas
nedarbojas pareizi.

Izliču sensoru kabeļi/savienojumi ir
pievienoti nepareizām mašīnas
spolēm.

Pārbaudiet savienojumus ar mašīnas
spolēm un pārbaudiet vadus, lai
pārliecinātos, ka savienojumi ir
izveidoti ar pareizajām spolēm.

Centrālā sekcija nepaceļas/
nenolaižas, manuāli darbinot
mašīnas funkcijas.

Centrālā balsta izlices sensoru kabeļi
nav pievienoti pareizajai centrālajai
sensora/vadības funkcijai.

Pārbaudiet savienojumus ar mašīnas
spolēm un pārbaudiet vadus, lai
pārliecinātos, ka savienojumi ir
izveidoti ar pareizajām spolēm.

Spiediens/augstums netiek attēlots
pareizās mērvienībās.

Spiediena vērtības kreisajai un labajai
izlicei netiek attēlotas pareizajā malā.

Ultraskaņas sensora augstums tiek
parādīts nepareizās vietās.
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Problēmu novēršana

AutoBoom kalibrēšana
Problēma

Izlices kalibrēšanas laikā
nepārvietojas.

Iespējamais cēlonis

Darbības problēmas novēršanai

Apmainīti vietām vai nepareizi
savienoti proporcionālie/bloķētāja
savienojumi.

Pārbaudiet savienojumus ar AutoBoom
vārstu, lai pārliecinātos, ka kūļa kabeļu
savienojumi ir pievienoti pareizajām
pieslēgvietām.

Nepareizi savienoti hidrauliskie
savienojumi.

Pārbaudiet hidrauliskos savienojumus.

Izlices balstās uz aizturiem vai cilindri
ir pilnībā izbīdīti.

Paceliet izlices un nolaidiet centrālo
balstu, lai pārliecinātos, ka izlicēs ir
kalibrēšanai pietiekams spiediens

Bojāts spiediena devējs vai
savienojums.

Pārbaudiet devēja savienojumus ar
AutoBoom kūļa kabeli.

Nepietiekama augstfrekvences jauda.

Pārbaudiet jaudas un zemējuma
savienojumus pie akumulatora un
AutoBoom mezgla.

Apmainīti vietām iekšējo un ārējo
sensoru savienojumi.

Pārbaudiet iekšējo un ārējo sensoru
savienojumus un nepieciešamības
gadījumā apmainiet tos vietām.
• Pārbaudiet sensoru kabeļus.

Nepareizi savienoti hidrauliskie
savienojumi.
Kalibrēšanas laikā izlices pilnībā
paceļas un nenolaižas.

• Pārbaudiet, vai sensoru virsma ir tīra.
• Pārbaudiet, vai nav traucēkļu un vai
izliču sastāvdaļas netraucē sensoru
lasījumu veikšanai.
• Pārbaudiet hidrauliskos savienojumus.
• Mainiet hidrauliskās sviras virzienu uz
velkamajiem smidzinātājiem.

Apmainīti vietām elektriskie
savienojumi ar AutoBoom vārstu.

Pārbaudiet savienojumus pie
proporcionālajiem un bloķēšanas
vārstiem un nepieciešamības gadījumā
apmainiet tos vietām.

Ātruma iestatījuma vērtība ir pārāk
liela.

Samaziniet ātruma iestatījuma vērtību.

Jutības iestatījuma vērtība ir pārāk
liela.

Samaziniet jutības iestatījuma vērtību.

Pārāk augsta hidrauliskā plūsma (tikai
velkamajiem smidzinātājiem).

Samaziniet hidraulisko plūsmu uz
AutoBoom attālo kontūru. Plūsmai
jābūt 11–19 l/m (3–5 galoniem minūtē)
jeb 20–30 %.
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Ultraskaņas sensori sniedz
nepareizus lasījumus.
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Problēma

Iespējamais cēlonis
Apmainīti vietām AutoBoom vārsta
proporcionālā vārsta savienojumi.

Nepareizi savienoti hidrauliskie
savienojumi.

Darbības problēmas novēršanai
Pārbaudiet savienojumus ar AutoBoom
vārstu, lai pārliecinātos, ka kūļa kabeļu
savienojumi ir pievienoti pareizajām
pieslēgvietām.
• Pārbaudiet hidrauliskos savienojumus.
• Mainiet hidrauliskās sviras virzienu uz
velkamajiem smidzinātājiem.
Pagrieziet iestatījuma skrūves
proporcionālajā vārstā, lai pārbaudītu
izliču pacelšanu kalibrēšanas laikā.

Kalibrēšanas laikā izlices nolaižas
uz zemes.
Proporcionālais vārsts darbojas
nepareizi.

• Ja izlices paceļas, novērsiet problēmas
elektriskajā sistēmā un/vai AutoBoom
mezglā.
• Ja izlices nepaceļas, novērsiet
problēmas hidrauliskajā sistēmā un/vai
AutoBoom mezglā.

Hidraulika nav aktivizēta (tikai
velkamajiem smidzinātājiem).

Izlices kalibrēšanas laikā reaģē
pārāk strauji vai svārstās.

• Pārbaudiet, vai hidraulika ir aktivizēta.
• Pārliecinieties, ka hidrauliskā plūsma
virzās uz AutoBoom vārstu.

Zem sensoriem ir objekti, kas izraisa
kļūdainus lasījumus.

Mēģiniet kalibrēt sistēmu, atrodoties atvērtā
laukā vai uzbraucot uz augu segas.

Apmainīti vietām iekšējo un ārējo
sensoru savienojumi.

Pārbaudiet un nepieciešamības gadījumā
apmainiet vietām iekšējo un ārējo
sensoru savienojumus.

Kļūdaini ultraskaņas sensora lasījumi.

Pārbaudiet un nepieciešamības gadījumā
nomainiet sensorus un kabeļus.

Iestatītā ātruma vērtība ir pārāk liela.

Samaziniet ātruma iestatījuma vērtību.

Jutības iestatījuma vērtība ir pārāk liela.

Samaziniet jutības iestatījuma vērtību.

Pārāk augsta hidrauliskā plūsma (tikai
velkamajiem smidzinātājiem).

Samaziniet hidraulisko plūsmu uz
AutoBoom attālo kontūru.

AutoBoom ekspluatācija
Problēma

Iespējamie cēloņi

Darbības problēmas novēršanai
• Pārbaudiet kabeļus.

Izlices sensora adaptera kabeļi ir
bojāti vai nav pievienoti.

Mašīna netiks iespējota, ja
nospiesta mašīnas funkciju "Uz
leju" poga.
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• Izmantojiet diagnostikas izvēlni, lai
noteiktu pareizu elektroinstalācijas
iestatījumu.

Sistēmai nepiemērots spriegums.

Izmantojiet multimetru, lai pārbaudītu, vai
mašīnas spolēm tiek pievadīta strāva ar
vairāk nekā 12 V spriegumu, kad ir
aktivizēta funkcija.

AutoBoom sistēma nav kalibrēta.

Kalibrējiet AutoBoom sistēmu.

Bojāts AutoBoom kūļa kabelis.

Pārbaudiet, vai kabelis nav bojāts, un pēc
nepieciešamības nomainiet.

AutoBoom mezgls ir bojāts.

Nomainiet AutoBoom mezglu.

ISO AutoBoom kalibrēšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata, programmatūras versija: 6.0 un jaunākas

Problēmu novēršana

Problēma

Nepārtraukti skan brīdinājums par
spiedienu.

Objekti zem vienas izlices liek
reaģēt pretējai izlicei.

Iespējamie cēloņi

Darbības problēmas novēršanai

Brīdinājuma par spiedienu iestatījuma
vērtība PowerGlide Plus režīmā ir
pārāk maza.

Palieliniet brīdinājuma par spiedienu
iestatījuma vērtību.

Apmainīti vietām spiediena un
tvertnes šļūteņu savienojumi.

Pārbaudiet šļūtenes un, ja nepieciešams,
apmainiet vietām.

Bojāts spiediena devējs.

• Apskatiet devēju un diagnostikas ekrānā
pārbaudiet spiediena lasījumu.
• Ja nepieciešams, nomainiet spiediena
devēju.

Spiediena devēji nav pievienoti
AutoBoom kūļa kabelim.

Pievienojiet spiediena devējus AutoBoom
kūļa kabelim.

Bojāts AutoBoom kūļa kabelis.

Pārbaudiet, vai kabelis nav bojāts, un pēc
nepieciešamības salabojiet vai nomainiet.

Izlices balstās uz aizturiem vai cilindri
ir pilnībā izbīdīti.

Paceliet izlices, nolaidiet centrālo sekciju
un atkārtoti iedarbiniet AutoBoom.

Apmainīti vietām kreisās un labās
puses sensoru savienojumi.

Pārbaudiet kreiso un labo sensoru
savienojumus un nepieciešamības
gadījumā apmainiet tos vietām.

Apmainīti vietām proporcionālo vārstu
savienojumi vai nav pievienota viena
puse.

Pārbaudiet savienojumus ar AutoBoom
vārstu, lai pārliecinātos, ka kūļa kabeļu
savienojumi ir pievienoti pareizajām
pieslēgvietām.

Stabilitātes iestatījuma vērtība ir pārāk
maza.

Pakāpeniski palieliniet stabilitātes
iestatījuma vērtību, līdz pretējā izlice
nedaudz paceļas.
• Apskatiet proporcionālo vārstu.

Izlices svārstās vai reaģē pārāk
strauji, kad mašīna stāv uz vietas.

• Iztīriet vai nepieciešamības gadījumā
nomainiet to

Jutības iestatījuma vērtība ir pārāk liela.

Samaziniet jutības iestatījuma vērtību par
vienu vienību, līdz beidzas izlices
svārstīšanās.

Vējš ietekmē sensoru lasījumus.

Samaziniet jutības iestatījuma vērtību par
vienu vienību, līdz beidzas izlices
svārstīšanās.

Ātruma iestatījuma vērtība ir pārāk liela.

Samaziniet ātruma iestatījuma vērtību par
vienu vienību, līdz beidzas izlices
svārstīšanās.

Nestabila centrālā sekcija.

Samaziniet stabilitātes iestatījuma
vērtību, lai līdzsvarotu izliču kustību abās
centrālās sekcijas pusēs.

Neregulāri ultraskaņas sensora
lasījumi.

Pārbaudiet, vai sensora kabelis nav
bojāts, un pēc nepieciešamības salabojiet
vai nomainiet.
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53

5

Bojāts proporcionālais vārsts.

Nodaļa 5

Problēma

Izlices paceļas, taču
ekspluatācijas laikā nenolaižas vai
nolaižas pārāk lēni.

Izlices lēnām paceļas vai nereaģē
uz augstuma izmaiņām.

Izlices paceļas, taču nenolaižas,
kad tiek palaista mašīna vai
iedarbināta hidraulika
(velkamajiem smidzinātājiem) ar
ieslēgtu AutoBoom sistēmu.

Iespējamie cēloņi

Darbības problēmas novēršanai

Ievadīta nepareiza PWM frekvence.

Pārbaudiet PWM frekvences iestatījumu
Raven konsolē/lauka datorā. (60 Hz —
vārstiem ar taisnstūra spoli, 250 Hz —
vārstiem ar apaļo spoli).

Ātruma iestatījuma vērtība ir pārāk
maza.

Palieliniet ātruma iestatījuma vērtību.

Iestatījuma "Minimālais iestatījums,
%" vērtība ir pārāk liela.

Samaziniet iestatījuma "Minimālais
iestatījums, %" vērtību par vienu vienību,
līdz izlices nolaižas ar vēlamo ātrumu.

Pārāk augsts iestatītais spiediens
(tikai PowerGlide Plus).

Samaziniet iestatīto spiediena vērtību par
10 vienībām, līdz izlices nolaižas ar
vēlamo ātrumu.

Apmainīti vietām iekšējo un ārējo
sensoru savienojumi.

Pārbaudiet iekšējo un ārējo sensoru
savienojumus un nepieciešamības
gadījumā apmainiet tos vietām.

Kļūdaini ultraskaņas sensora lasījumi.

Pārbaudiet un nepieciešamības gadījumā
nomainiet sensorus un kabeļus.

Sprauslas vai kontūra ierobežotāji
kavē atgriezes plūsmu no sagāšanas
cilindriem.

Apskatiet AutoBoom hidrauliku un
nepieciešamības gadījumā noņemiet
sprauslas vai kontūra ierobežotājus.

Ātruma iestatījuma vērtība ir pārāk
maza.

Palieliniet ātruma iestatījuma vērtību.

Jutības iestatījuma vērtība ir pārāk
maza.

Palieliniet jutības iestatījuma vērtību.

Pārmērīgs braukšanas ātrums.

Samaziniet braukšanas ātrumu.

Ievadīta nepareiza sensora augstuma
kompensēšanas vērtība.

Pārbaudiet, vai augstuma
kompensēšanas vērtība ir pareiza, un pēc
nepieciešamības pielāgojiet iestatījumus.
Skatiet atbilstošu šīs rokasgrāmatas
nodaļu par izmantoto Raven vadības
iekārtu/lauka datoru, lai noteiktu
augstuma kompensēšanas iestatījuma
vērtību aprēķināšanas metodi.

Sprauslas vai kontūra ierobežotāji
kavē atgriezes plūsmu no sagāšanas
cilindriem.

Apskatiet AutoBoom hidrauliku un
nepieciešamības gadījumā noņemiet
sprauslas vai kontūra ierobežotājus.

PWM bāzes vērtība ir pārāk liela.

Iedarbiniet AutoBoom hidrauliku un ļaujiet
PWM bāzes vērtībai samazināties un
izlicēm automātiski nolaisties.

Sistēma nav kalibrēta.

Atkārtoti kalibrējiet AutoBoom sistēmu.
• Pievienojiet ultraskaņas sensorus.

Nav iespējams pārslēgties no
PowerGlide Plus režīma uz
UltraGlide.
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Nav atklāti ultraskaņas sensori.

• Pārbaudiet un nepieciešamības
gadījumā salabojiet vai nomainiet kabeļu
sensorus un mezglu.

Ultraskaņas sensori pievienoti iekšējo
sensoru savienotājiem sensora, kas
nav duāls, sistēmā.

Pievienojiet ultraskaņas sensorus ārējiem
sensoru savienotājiem.

UltraGlide mezgls nav savienots ar
CAN kopni.

Pārbaudiet, vai mezgls ir pievienots CAN
kopnei.
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NODAĻA

6

Sistēmas shēmas

Nodaļ 6

Šajā sadaļā ir iekļautas sistēmas shēmas no konkrētās mašīnas atkarīgās ISO AutoBoom mašīnas konfigurācijām.
Nosakiet pareizu shematisko diagrammu mašīnas tipam, uz kuras ir uzstādīta ISO AutoBoom sistēma.
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Nodaļa 6
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Nodaļa 6
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Lerobežotā garantija
Ko sedz šī ierobežotā garantija?
Šī garantija sedz visus jūsu izstrādājuma, kura ražotājs ir Raven Lietišķo tehnoloģiju
nodaļa, kas tiek lietots normālas lietošanas apstākļos un kam tiek veikta tehniskā
apkope un remonts pēc izmantošanas paredzētajam nolūkam, izejmateriālu vai
ražošanas defektus.

Cik ilgs ir garantijas seguma periods?
Šīs garantijas seguma periods Raven Lietišķo tehnoloģiju nodaļas izstrādājumiem ir
12 mēneši, sākot no dienas, kad tie ir pārdoti mazumtirdzniecībā. Ierobežotās
garantijas periods nekādā gadījumā nepārsniegs 24 mēnešus, sākot no dienas, kad
Raven Industries Lietišķo tehnoloģiju nodaļa ir izlaidusi izstrādājumu. Garantija
attiecas tikai uz sākotnējo īpašnieku un nav nododama citam.

Kā es varu saņemt garantijas apkalpošanu?
Nogādājiet vietējam Raven izplatītājam defektīvo detaļu un pirkumu apliecinošu
dokumentu.
Ja izplatītājs apstiprinās garantijas prasību, tas apstrādās prasību un nosūtīs to
uzņēmumam Raven Industries galīgai apstiprināšanai. Vedmaksa par nogādāšanu
līdz Raven Industries būs jāmaksā klientam. Atgrieztā krājuma autorizācijas (AKA)
kodam jābūt redzamam uz kārbas un visa dokumentācija (tostarp pirkumu
apliecinošs dokuments) jāiekļauj kastes saturā, kas jāsūta uz Raven Industries.

Ko darīs Raven Industries?
Pēc garantijas prasības apstiprināšanas Raven Industries (pēc saviem ieskatiem)
salabos vai nomainīs defektīvo izstrādājumu un apmaksās standarta atgriešanas
vedmaksu neatkarīgi no piegādes metodes.
Steidzama kravas nosūtīšana ir iespējama uz klienta rēķina.

Ko nesedz šī garantija?
Raven Industries neuzņemsies nekādas izmaksas vai saistības par remontu, kas
veikts ārpus uzņēmuma, ja tam nav saņemta rakstiska atļauja. Raven Industries nav
atbildīgs par jebkura saistītā aprīkojuma vai izstrādājumu bojājumu un neuzņemsies
saistības par peļņas, darba zudumu vai citu kaitējumu. Šīs garantijas saistības
aizvieto visas pārējas izteiktās vai izrietošās garantijas, un neviena persona vai
organizācija nav pilnvarota uzņemties jebkādas saistības Raven Industries vārdā.

Garantija nesedz bojājumus, ko izraisījis dabīgais nodilums, nepareiza
lietošana, ļaunprātīga lietošana, nolaidība, negadījums vai nepareiza
uzstādīšana un apkope.
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Paplašinātā garantija
Ko sedz šī ierobežotā garantija?

Šī garantija sedz visus jūsu izstrādājuma, kura ražotājs ir Raven Lietišķo tehnoloģiju nodaļa, kas
tiek lietots normālas lietošanas apstākļos un kam tiek veikta tehniskā apkope un remonts pēc
izmantošanas paredzētajam nolūkam, izejmateriālu vai ražošanas defektus.

Vai man jāreģistrē savs izstrādājums, lai uz to attiektos paplašinātā
garantija?

Jā. Izstrādājumi/sistēmas jāreģistrē 30 dienu laikā pēc iegādāšanās mazumtirdzniecībā, lai uz tiem
attiektos paplašinātā garantija. Ja uz sastāvdaļas nav etiķetes ar sērijas numuru, tās vietā jāreģistrē
komplekts, ar kuru kopā tā tika piegādāta.

Kur es varu reģistrēt savu izstrādājumu, lai uz to attiektos paplašinātā
garantija?

Lai reģistrētos, internetā atveriet vietni www.ravenhelp.com un atlasiet sadaļu "Product
Registration" (Izstrādājumu reģistrācija).

Cik ilgs ir paplašinātās garantijas seguma periods?

Garantijas seguma periods Raven Lietišķo tehnoloģiju nodaļas izstrādājumiem, kuri ir reģistrēti
tiešsaistē, tiek pagarināts vēl par 12 mēnešiem (papildus ierobežotās garantijas periodam), kopā
sasniedzot 24 mēnešu periodu, sākot no dienas, kad tie ir pārdoti mazumtirdzniecībā. Paplašinātās
garantijas periods nekādā gadījumā nepārsniegs 36 mēnešus, sākot no dienas, kad Raven
Industries Lietišķo tehnoloģiju nodaļa ir izlaidusi izstrādājumu. Šī paplašinātā garantija attiecas tikai
uz sākotnējo īpašnieku un nav nododama citam.

Kā es varu saņemt garantijas apkalpošanu?

Nogādājiet vietējam Raven izplatītājam defektīvo detaļu un pirkumu apliecinošu dokumentu. Ja
izplatītājs apstiprinās garantijas prasību, tas apstrādās prasību un nosūtīs to uzņēmumam Raven
Industries galīgai apstiprināšanai. Vedmaksa par nogādāšanu līdz Raven Industries būs jāmaksā
klientam. Atgrieztā krājuma autorizācijas (AKA) kodam jābūt redzamam uz kārbas un visa
dokumentācija (tostarp pirkumu apliecinošs dokuments) jāiekļauj kastes saturā, kas jāsūta uz
Raven Industries. Turklāt uz kārbas un visiem dokumentiem jābūt redzamiem vārdiem "Paplašinātā
garantija", ja atteice notikusi laikā starp 12 un 24 mēnešiem pēc izstrādājuma iegādes
mazumtirdzniecībā.

Ko darīs Raven Industries?

Pēc izstrādājuma reģistrācijas paplašinātajai garantijai apstiprināšanas un prasības saņemšanas
Raven Industries (pēc saviem ieskatiem) salabos vai nomainīs defektīvo izstrādājumu un
apmaksās standarta atgriešanas vedmaksu neatkarīgi no piegādes metodes. Steidzama kravas
nosūtīšana ir iespējama uz klienta rēķina.

Ko nesedz paplašinātā garantija?

Raven Industries neuzņemsies nekādas izmaksas vai saistības par remontu, kas veikts ārpus
uzņēmuma, ja tam nav saņemta rakstiska atļauja. Raven Industries nav atbildīgs par jebkura
saistītā aprīkojuma vai izstrādājumu bojājumu un neuzņemsies saistības par peļņas, darba zudumu
vai citu kaitējumu. Šī paplašinātā garantija neattiecas uz kabeļiem, šļūtenem, programmatūras
iespēju paplašināšanu un pārstrādātām detaļām. Šīs garantijas saistības aizvieto visas pārējas
izteiktās vai izrietošās garantijas, un neviena persona vai organizācija nav pilnvarota uzņemties
jebkādas saistības Raven Industries vārdā.
Garantija nesedz bojājumus, ko izraisījis dabīgais nodilums, nepareiza lietošana,
ļaunprātīga lietošana, nolaidība, negadījums vai nepareiza uzstādīšana un apkope.
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Raven Industries
Lietišķo tehnoloģiju nodaļa
P.O. Box 5107
Sioux Falls, SD 57117-5107
www.ravenprecision.com

Bezmaksas tālrunis (ASV un Kanāda): (800)-243-5435
vai ārpus ASV: 1 605-575-0722
Fakss: 605-331-0426
www.ravenhelp.com
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