Návod na kalibráciu a používanie

ISO AutoBoom®

Softvér ver. 6.0 a novší

Vyhlásenie
Hoci sme sa snažili o dosiahnutie čo najvyššej presnosti tohto dokumentu,
spoločnosť Raven Industries nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné
chýbajúce informácie alebo chyby. Rovnako nenesieme zodpovednosť za
žiadne škody, ktoré vznikli následkom použitia informácií uvedených v tomto
návode.
Spoločnosť Raven Industries nenesie zodpovednosť za náhodné alebo
následné škody, ani za stratu predpokladaných výhod alebo zisku, zastavenie
prác alebo stratu či poškodenie dát, k čomu došlo následkom používania alebo
nemožnosti používať tento systém alebo niektorú jeho súčasť. Spoločnosťou
Raven Industries nenesie zodpovednosť za úpravy alebo opravy vykonané
mimo našich výrobných závodov, ani za škody vzniknuté z dôvodu zanedbanej
údržby tohto systému.
Podobne ako pri signáli bezdrôtovej siete alebo satelitnom signáli, dostupnosť a
presnosť bezdrôtovej a satelitnej navigácie a korekčných služieb (GPS, GNSS,
SBAS a pod.) môže ovplyvňovať niekoľko faktorov. Z toho dôvodu spoločnosť
Raven Industries nemôže garantovať presnosť, integritu, plynulosť ani
dostupnosť týchto služieb, ani garantovať možnosť používať systémy a produkty
Raven, ktoré sú súčasťou systémov, ktoré závisia od príjmu týchto signálov
alebo dostupnosti týchto služieb. Spoločnosť Raven Industries neprijíma žiadnu
zodpovednosť za používanie ktoréhokoľvek z týchto signálov alebo služieb na
iné účely, než je tu uvedené.

©Raven Industries, Inc. 2015
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1

Dôležité bezpečnostné
informácie
Kapitola1

POZNÁMKA
Pred inštaláciou systému AutoBoom™ si pozorne prečítajte túto príručku, návod na používanie a
bezpečnostné pokyny dodané s vaším príslušenstvom a/alebo riadiacim prvkom.

• Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny uvedené v tejto príručke.
• Ak potrebujete pomoc s ktoroukoľvek časťou inštalácie alebo so servisom vášho zariadenia Raven, obráťte
sa na miestneho predajcu Raven.

• Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na štítkoch prilepených na súčastiach systému AutoBoom.
Bezpečnostné štítky udržiavajte v dobrom stave a akékoľvek chýbajúce alebo poškodené štítky vymeňte.
Náhradné bezpečnostné štítky vám poskytne miestny predajca Raven.
Pri obsluhuje stroja po nainštalovaní systému AutoBoom dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny:

• Majte prehľad o svojom okolí.
• Neobsluhujte systém AutoBoom ani žiadne iné poľnohospodárske zariadenia pod vplyvom alkoholu alebo
nelegálnych látok.

• Počas používania systému AutoBoom zostaňte vždy na mieste operátora alebo v bezpečnej vzdialenosti od
ramien.

• Pri opúšťaní sedadla operátora a stroja deaktivujte systém AutoBoom.
• Keď je aktivovaný systém AutoBoom, nejazdite so strojom po verejných komunikáciách.
• Stanovte a udržujte bezpečnú pracovnú vzdialenosť od iných osôb. Operátor je zodpovedný za
deaktivovanie systému AutoBoom, keď nie je možné dodržať bezpečnú pracovnú vzdialenosť.

• Pred začatím údržby stroja alebo systému AutoBoom sa uistite, že systém AutoBoom je vypnutý.

VÝSTRAHA
• Pri prvom štartovaní stroja po nainštalovaní systému AutoBoom sa uistite, že všetky osoby sú v bezpečnej
vzdialenosti, pre prípad, že niektorá hadica nebola dostatočne dotiahnutá.

• Počas inštalácie alebo údržby musí byť stroj zastavený a vypnutý, ramená sklopené a podopreté.

Č. príručky 016-0130-078SK, rev. A
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Kapitola 1

UPOZORNENIE

Hydraulický systém
• Spoločnosť Raven Industries odporúča pri práci na hydraulickom systéme používať vhodné ochranné
prostriedky.

• Nikdy sa nepokúšajte otvárať hydraulický systém alebo na ňom pracovať počas prevádzky stroja.
Pri otváraní natlakovaného systému je potrebné byť vždy maximálne opatrný.

• Keď je potrebné odpojenie alebo uvoľnenie hydraulických hadíc, majte na pamäti, že hydraulická kvapalina
môže byť extrémne horúca a pod vysokým tlakom. Je potrebné byť veľmi opatrný.

• Všetky práce na hydraulickom systéme musia byť vykonané v súlade s pokynmi na údržbu schválenými
výrobcom stroja.

• Pri inštalácii hydraulických komponentov systému AutoBoom alebo vykonávaní diagnostiky, údržby či
rutinného servisu dodržiavajte všetky upozornenia, aby sa zabránilo vstupu cudzieho materiálu alebo
kontaminantov do hydraulického systému stroja. Predmety alebo materiály, ktoré sú schopné prejsť cez
filter hydraulického okruhu, môžu znížiť výkon hydraulické systému AutoBoom alebo ho poškodiť.

Elektrický systém
• Vždy skontrolujte, či sú napájacieho káble pripojené k správnej polarite, ako je vyznačené. Opačné
pripojenie napájania môže mať za následok vážne poškodenie zariadení.

• Dbajte na to, aby napájací kábel bol pripojený ako posledný.
• Na prevádzku systému sa vyžaduje napätie najmenej 12 V jednosmer., s maximálnym napätím 15 V
jednosmer.
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Úvod

Kapitola2

Gratulujeme vám k nákupu systému Raven ISO AutoBoom™! Systém AutoBoom, v spojení so zariadením
Virtual Terminal (VT) Display, je navrhnutý na automatické udržiavanie nastavenej výšky ramena pre
poľnohospodárske zariadenia. Vďaka využitiu existujúcej hydrauliky stroja, paralelný hydraulický systém
AutoBoom udržiava hydraulický systém stroja otvorený, pričom používa iba hydraulickú kvapalinu potrebnú na
zachovanie rovnováhy hydraulických valcov, ktoré umožňujú jednoduché zdvíhanie alebo spúšťanie ramena.
Pokyny uvedené v tejto príručke slúžia na to, aby vám pomohli pri správnej kalibrácii a obsluhe systému
AutoBoom pri jeho použití so zariadením VT Display.

Dôležité upozornenie: Inštalácia systému AutoBoom musí byť dokončená pred kalibráciou systému.
Ak máte otázky týkajúce sa inštalácie systému AutoBoom, prečítajte si návod na
inštaláciu systému AutoBoom podľa typu stroja, dodaný s inštalačnou súpravou.
Ak máte otázky týkajúce sa palubného počítača/ovládača, prečítajte si návod na
inštaláciu a používanie k palubnému počítaču/ovládaču.

Poznámka:

Displej VT musí byť inštancia 0, aby bol kompatibilný s produktmi Raven ISO.

Aktualizácie
Aktualizácie inštalačných príručiek a softvéru zariadenia sú dostupné na webovej stránke spoločnosti Raven
Industries Applied Technology:
www.ravenhelp.com
Zaregistrujte sa na prijímanie e-mailových upozornení a keď budú na webovej stránke dostupné aktualizácie,
budeme vás automaticky informovať.
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Kapitola 2

V spoločnosti Raven Industries sa snažíme, aby bola vaša práca s našimi produktmi čo
najpríjemnejšia. Jednou z možností, ako vaše skúsenosti vylepšiť, je, že nám poskytnete
spätnú odozvu na túto príručku.
Váš názor nám pomôže zlepšovať produktovú dokumentáciu a celkové služby, ktoré
poskytujeme. Oceňujeme možnosť vidieť samých seba očami našich zákazníkov a tešíme sa
na všetky názory, ako vám pomáhame a to môžeme robiť ešte lepšie.
Aby sme vám poskytovali čo najlepšie služby, pošlite nám e-mail s nižšie uvedenými
informáciami na adresu
techwriting@ravenind.com
-Návod na kalibráciu a používanie systému ISO AutoBoom, softvér ver. 6.0 a novší
-Č. príručky 016-0130-078SK, rev. A
- Napíšte svoje komentáre alebo spätnú odozvu (uveďte číslo kapitoly alebo strany).
- Uveďte informáciu, ako dlho používate tento alebo iné produkty Raven.
Vašu e-mailovú adresu ani žiadne informácie, ktoré nám napíšete, nebudeme zdieľať z nikým
ďalším. Vaša spätná odozva je pre nás veľmi cenná a mimoriadne dôležitá.
Ďakujeme za váš čas.

Príprava na inštaláciu
UPOZORNENIE
Pozorne si prečítajte a dodržiavajte všetky
bezpečnostné požiadavky a upozornenia
uvedené v tejto príručke a inštalačnej príručke
k stroju. Nedodržiavanie bezpečnostných
pokynov môže viesť k poškodeniu zariadenia,
zraneniu osôb alebo smrti.
Pred inštaláciou, aktivovaním alebo obsluhovaním ktorejkoľvek časti systému AutoBoom, a na začiatku každej
sezóny, odporúča spoločnosť Raven Industries vykonať nasledujúce kroky na zabezpečenie správneho
fungovania stroja so systémom AutoBoom.
1.

Uistite sa, že filtre hydraulického okruhu stroja boli vymenené a že sa nevyskytujú problémy so žiadnym
komponentom hydraulického systému stroja:

•
•
•
2.

nefunkčné hydraulické motory,
iné problémy, ktoré môžu v okruhoch zanechať jemné kovové usadeniny.

Uveďte trikrát do pohybu všetky hydraulické funkcie ramena stroja, aby sa do ventilov stroja dostal čerstvý
olej a cez hadice, ventily a filtre sa vyplavili všetky prípadné usadeniny.

•
•
•
•
•
4

chybné hydraulické čerpadlo,

náklon,
sklopenie
ovládanie stredovej konzoly,
vysúvanie jazýčka,
všetky ďalšie funkcie ovládané hydraulickými ventilmi stroja.
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Káblové pripojenia
UPOZORNENIE
Napájací kábel vždy pripájajte ako posledný
krok pri zapájaní a overte, či sú napájacie káble
pripojené so správnou polaritou. Opačné
pripojenie napájania môže mať za následok
vážne poškodenie zariadení.
Pri pripájaní káblov mimo kabíny vozidla aplikujte na kladný aj záporný konektor dostatočné množstvo
dielektrického silikónového maziva (č. dielu 222-0000-006). Mazivo zabráni vzniku korózie na konektoroch
a kábloch.
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PowerGlide Plus

Kapitola3

Systém AutoBoom PowerGlide Plus využíva kolieska na udržiavanie optimálnej výšky ramena, zatiaľ čo
špičková hydraulika udržuje konštantný hydraulický tlak vo valcoch ovládajúcich náklon. Systémy PowerGlide
Plus sa obvykle používajú v aplikáciách pre vzklíčením.

Poznámka:

Terénne podmienky a hydraulický systém stroja určujú skutočnú rýchlosť, ktorú možno
dosiahnuť počas aplikácie s aktivovaným systémom AutoBoom. Nerovný a rôznorodý terén
vo všeobecnosti vyžaduje nižšie rýchlosti, keď je aktívny systém AutoBoom.

Obsah súpravy PowerGlide Plus
Okrem nižšie uvedených dielov, ktoré sú súčasťou súpravy, sa na inštaláciu systému ISO AutoBoom vyžaduje
jeden z nasledujúcich káblových zväzkov:
Popis stroja

Číslo dielu
115-0171-974
115-0171-988

Ťahaný postrekovač bez produktového riadenia ISO

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

Ťahaný postrekovač s produktovým riadením Raven alebo John Deere

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

Postrekovač s produktovým riadením John Deere

Č. príručky 016-0130-078SK, rev. A
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Kapitola 3
Na inštaláciu systému ISO AutoBoom sú potrebné komponenty uvedené v nasledujúcich tabuľkách.
Vyhľadajte typ postrekovača, na ktorý sa bude systém inštalovať, kde nájdete zoznam komponentov, ktoré sa
na stroj vzťahujú. Systémové nákresy týchto komponentov sa nachádzajú v Kapitola 6, Schémy systému.
TABUĽKA 1. Ťahaný

postrekovač (č. dielu 117-0137-037)
Číslo dielu

Množ.

Príručka – Návod na kalibráciu a používanie
systému ISO AutoBoom

016-0130-078

1

Kontrolný uzol – CAN zbernica ISO AutoBoom

063-0130-016

1

Ukončovač – ISO

063-0172-964

1

Kábel – Raven ISO – pasívny ukončovač

115-0171-963

1

Kábel – AutoBoom kontrolný uzol/ventil

115-0230-085

1

Popis položky

TABUĽKA 2. AGCO

samohybný postrekovač s GTA (č. dielu 117-0137-039)
Číslo dielu

Množ.

Príručka – Návod na kalibráciu a používanie
systému ISO AutoBoom

016-0130-078

1

Kontrolný uzol – CAN zbernica ISO AutoBoom

063-0130-016

1

Kábel – Falcon II RoGator PowerGlide Plus/
Kontrolný uzol ISO CAN UltraGlide

115-2001-041

1

Popis položky

TABUĽKA 3. John Deere 4630, 4730, 4830 (modelový rok 2008+), 4920,
4930 (č. dielu 117-0137-038)

Číslo dielu

Množ.

Príručka – Návod na kalibráciu a používanie
systému ISO AutoBoom

016-0130-078

1

Kontrolný uzol – CAN zbernica ISO AutoBoom

063-0130-016

1

Kábel – ISO CAN Bus ukončovací adaptér

115-0230-024

1

Kábel – JD SP napájací kábel ISO CAN AutoBoom

115-0230-025

1

Kábel – JD SP pripojenie ventilov ISO CAN
AutoBoom

115-0230-026

1

Popis položky
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PowerGlide Plus

TABUĽKA 4. John

Deere 4720 a 4830 (2007) (č. dielu 117-0137-050)
Číslo dielu

Množ.

Príručka – Návod na kalibráciu a používanie
systému ISO AutoBoom

016-0130-078

1

Kontrolný uzol – CAN zbernica ISO AutoBoom

063-0130-016

1

Kábel – ISO CAN Bus ukončovací adaptér

115-0230-024

1

Kábel – JD SP napájací kábel ISO CAN AutoBoom

115-0230-025

1

Kábel – JD SP pripojenie ventilov ISO CAN
AutoBoom

115-0230-053

1

Popis položky

Číslo dielu

Množ.

Príručka – Návod na kalibráciu a používanie
systému ISO AutoBoom

016-0130-078

1

Kontrolný uzol – CAN zbernica ISO AutoBoom

063-0130-016

1

Kábel – ISO CAN Bus ukončovací adaptér

115-0230-024

1

Kábel – JD SP napájací kábel ISO CAN AutoBoom

115-0230-025

1

Kábel – JD SP pripojenie ventilov ISO CAN
AutoBoom

115-0230-044

1

Popis položky

3

TABUĽKA 5. John Deere 4700 a 4710 so systémom Green Star 2 alebo novším
(č. dielu 117-0137-052)

Bežná prevádzka systému PowerGlide Plus
Systém AutoBoom PowerGlide Plus využíva kolieska na udržiavanie optimálnej výšky ramena, zatiaľ čo
špičková hydraulika udržuje konštantný hydraulický tlak vo valcoch ovládajúcich náklon. Systémy PowerGlide
Plus sa obvykle používajú v aplikáciách pre vzklíčením.

Poznámka:

Terénne podmienky a hydraulický systém stroja určujú skutočnú rýchlosť, ktorú možno
dosiahnuť počas aplikácie s aktivovaným systémom AutoBoom. Nerovný a rôznorodý terén
vo všeobecnosti vyžaduje nižšie rýchlosti, keď je aktívny systém AutoBoom.

Poznámka:

Displej VT musí byť inštancia 0, aby bol kompatibilný s produktmi Raven ISO.

Č. príručky 016-0130-078SK, rev. A
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Ikony systému AutoBoom
Po nainštalovaní kontrolného uzla AutoBoom sa na úvodnej obrazovke zobrazia ikony systému AutoBoom,
ktoré indikujú, že bol rozpoznaný kontrolný uzol AutoBoom.
OBRÁZOK 1.

Rozpoznané príslušenstvo

Pri konfigurácii funkcie AutoBoom na termináli ISO použite vysvetlivky ikon uvedené nižšie.
OBRÁZOK 2.

Úvodná obrazovky systému AutoBoom
Hlavný vypínač

Nastavenia
Kalibrácia

Diagnostika

Domov

•
•
•
•
•

Pomocou ikony Hlavný vypínač môžete systém AutoBoom zapnúť a vypnúť.
Ikona Nastavenia slúži na prístup do ponuky nastavení zariadenia.
Ikona Kalibrácia slúži na prístup k obrazovke kalibrácie zariadenia.
Tlačidlo Diagnostika umožňuje spustiť nástroje na diagnostiku systému.
Stlačením tlačidla Domov sa vrátite do hlavnej ponuky systému AutoBoom.

Ponuka nastavení
Ponuka Nastavenia umožňuje jemné doladenie parametrov tlaku v ramene a odchýlky výšky senzora v
systéme AutoBoom. Na prístup do ponuky zvoľte ikonu Nastavenia. Ak chcete upraviť niektoré nastavenia ISO
AutoBoom, označte hodnotu a pomocou šípok nahor a nadol zmeňte nastavenie. Na návrat na úvodnú
obrazovku systému AutoBoom zvoľte ikonu Domov.
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Návod na kalibráciu a používanie systému ISO AutoBoom, softvér ver. 6.0 a novší

PowerGlide Plus
OBRÁZOK 3.

Obrazovka Doladenie nastavení 1

Diagnostika

Domov

• Min. tlak % – Nastavuje dolnú hranicu tlaku, čo zabráni poklesu tlaku v ramene pod určité percento
statického tlaku. V prípade potreby bude ignorované nastavenie ovládania systému s cieľom udržať
minimálny tlak v každom ramene. Položka Minimálny tlak % tiež zabraňuje ramenám s obmedzeným
zdvihom klesnúť pri zastavení.

3

• Frekvencia PWM – Umožňuje nastaviť frekvenciu PWM signálu variabilného riadiaceho ventilu.
Predvolená hodnota ventilu 60 Hz sa odporúča pre ventily systému AutoBoom so štvorcovými cievkami
a 250 Hz pre ventily s okrúhlymi cievkami.

• Manuálna rýchlosť nahor a Manuálna rýchlosť nadol – Umožňuje nastaviť rýchlosť, pri ktorej
hydraulický ventil systému AutoBoom manuálne zdvihne alebo spustí ramená na strojoch, ktoré nie sú
vybavené vlastným hydraulickým ovládaním. Ak je stroj vybavený funkciami na hydraulické ovládanie
ramena, ponechajte predvolenú hodnotu 0.
OBRÁZOK 4.

Obrazovka Odchýlky

• Odchýlky výšky (Stred, Vnútorný, Stredný a Vonkajší) – Umožňuje nastaviť výšku jednotlivých senzorov
vzhľadom na montážnu polohu senzora. Zadajte kladnú hodnotu, ak sú senzory namontované vyššie ako
dýzy postrekovača alebo zápornú hodnotu, ak sú senzory namontované nižšie ako dýzy. Ďalšie informácie
nájdete v časti Odchýlka výšky ultrazvukového senzora na str. 45.

Č. príručky 016-0130-078SK, rev. A
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OBRÁZOK 5.

Funkcie

• Ovládanie stredovej konzoly – Zapína a vypína ovládanie stredovej konzoly. Nastavenie Ovládanie
stredovej konzoly ZAP. umožňuje povoliť ovládanie stredovej konzoly pomocou palubného počítača/
konzoly alebo prepínača na stroji. Ak vyberiete možnosť Ovládanie stredovej konzoly VYP., ovládanie
stredovej konzoly nebude možné používať.

Poznámka:

Ovládanie stredovej konzoly zapnite len v prípade, že je stroj vybavený senzorom stredovej
konzoly a príslušnou kabelážou, ktorá umožňuje ovládanie stredovej konzoly.

Diagnostické nástroje
Integrované diagnostické nástroje vám umožňujú prezrieť si stav všetkých vstupov a výstupov systému
AutoBoom na displeji terminálu ISO. Na prístup k diagnostickým nástrojom zvoľte ikonu Diagnostika. Zobrazí
sa nasledujúca obrazovka:

• Tlak, Výš. senzora, Stredná výš. a Vnútorná výš. – Indikuje stav príslušných senzorov.
• Tlačidlá zdvihnutia a spustenia (nahor a nadol) – Indikujú stav prepínačov ramena. Keď používate
manuálne ovládanie stroja, príslušný prepínač ramena bude indikovať hodnotu Zap. Tieto tlačidlá tiež
možno využiť na riešenie problémov so zapojením alebo hydraulickým systémom použitím ventilu systému
AutoBoom na zdvíhanie/spúšťanie ramena a použitím hydraulického ventilu stroja na ovládanie stredovej
konzoly (ak je stroj vybavený kabelážou na ovládanie stredovej konzoly).

• Rozložené – Ak je stroj vybavený snímačom priblíženia alebo funkciou AutoFold (automatické sklápanie
ramien), položka Rozložené uvádza stav ramien. Hodnota VYP. indikuje, že ramená nie sú zložené a
hodnota ZAP. indikuje, že ramená sú zložené. Ak stroj nie je vybavený snímačom priblíženia alebo funkciou
AutoFold (automatické sklápanie ramien), položka Rozložené bude vždy indikovať hodnotu VYP.

• Blokovač – Indikuje stav výstupu dvojitého blokovania. Blokovač bude indikovať hodnotu ZAP. v prípade,
že sú jednotlivé ramená zapojené alebo sa kalibrujú.

12

Návod na kalibráciu a používanie systému ISO AutoBoom, softvér ver. 6.0 a novší

PowerGlide Plus

• PWM% – Indikuje pracovný cyklus variabilných ventilov. Táto hodnota bude 0, ak sú jednotlivé odpojené
a výstup bude variabilný až do 100, ak je systém AutoBoom zapojený a systém v prevádzke.

• Základný PWM% – Indikuje vypočítaný statický pracovný cyklus systému na udržiavanie nastavenej výšky
alebo tlaku. Toto číslo sa bude počas bežnej prevádzky obvykle pomaly meniť v rozsahu 0 až 5.

• Štatistiky – Znázorňuje výkon ramena. Táto hodnota je určená len na použitie spoločnosťou Raven.
• Tlačidlá manuálneho ovládania

– Slúžia na spustenie príslušných funkcií ramena. Možno ich
využiť na riešenie problémov so zapojením alebo hydraulickým systémom.

Výstrahy

3

Zvuk výstrahy nebude znieť počas prechádzania ponukami konfigurácie. Zvuk zapnutia/vypnutia výstrahy
bude podľa potreby vždy znieť.

• Nízky tlak – V prípade nízkeho tlaku v ľavom alebo pravom valci náklonu zaznie zvuk výstrahy nízkeho
tlaku. Zvuk výstrahy je stabilný tón a po obnovení tlaku v systéme okamžite prestane znieť.

• Zlyhanie senzora tlaku – Keď sa nerozpozná senzor tlaku, okamžite sa aktivuje výstraha zlyhania senzora
tlaku. Zvuk výstrahy je stabilný tón a po rozpoznaní senzora okamžite prestane znieť.
OBRÁZOK 6.

Nízke HC napätie

Č. príručky 016-0130-078SK, rev. A
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• Nízke HC napätie – Táto výstraha sa aktivuje, keď napätie kontrolného uzla klesne pod hodnotu 12 V. Zvuk
výstrahy je stabilný tón a po obnovení správneho napätia v kontrolnom uzle okamžite prestane znieť.
OBRÁZOK 7.

Nesprávny kontrolný uzol

• Nesprávny kontrolný uzol – Táto výzva sa zobrazí v prípade, že je k systému pripojená nesprávna
riadiaca jednotka. Uistite sa, že je nainštalovaná riadiaca jednotka ISO AutoBoom.

• Ďalšie zvuky – Keď aktivujete systém AutoBoom v automatickom režime prostredníctvom ovládacích
funkcií alebo ovládacích prvkov ramena, ozve sa krátke pípnutie. Po deaktivovaní systému AutoBoom sa
ozvú dve pípnutia.

Predkalibračná diagnostika systému AutoBoom
Hoci sme sa maximálne snažili správne označiť a zdokumentovať pripojenie hydraulických a elektrických
komponentov systému AutoBoom, pripojenie funkcií ramena nemusia byť označené kvôli rôznym značkám a
modelom stroja. Z toho dôvodu je na zabezpečenie správnej funkcie systému AutoBoom mimoriadne dôležité
sledovať vedenie hadíc od pripojovacích bodov a overiť správnosť elektrického zapojenia. Na overenie
správnosti pripojenia je potrebné vykonať predkalibračný diagnostický test.
1.

Zvoľte ikonu Nastavenia.

2.

Zvoľte ikonu Diagnostika. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

3.

Skontrolujte, či sa nasledujúce komponenty na obrazovke ISO terminálu zobrazujú a menia správne pri zdvíhaní
a spúšťaní ramien prostredníctvom ovládacích prvkov stroja a manuálnych funkcií systému AutoBoom:

•
•
14
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•
•
•
•

funkcia zdvíhania/spúšťania pravého a ľavého ramena,
funkcie zdvíhania/spúšťania stredovej konzoly,
funkcie sklápania/odklápania,
tlačidlá na manuálne zdvíhanie a spúšťanie.

Kalibrácia
Po dokončení inštalácie je potrebné systém AutoBoom pred použitím vykalibrovať. Kalibrácia systému
AutoBoom vyžaduje tlak vo valcoch stroja a dostatočný zdvih ramena, aby systém našiel základný pracovný
cyklus pre používanie. Ramená musia mať priestor na zdvihnutie o 25 cm nahor alebo nadol bez toho, aby sa
dosiahol horný alebo dolný doraz valca.
Počas kalibrácie a používania je dôležité ponechať stroj naštartovaný a motor na dostatočných otáčkach, aby
hydraulické čerpadlo dokázalo dodať plnohodnotný prietok kvapaliny do hydraulického systému.
Ak má stroj hydraulický systém s otvoreným stredom, alebo typ hydraulického systému
nepoznáte, všetky kalibračné procedúry je potrebné vykonať pri normálnych prevádzkových
otáčkach motora.

1.

Dotknite sa ikony AutoBoom na displeji, aby sa zobrazila hlavná ovládacia obrazovka systému AutoBoom.

2.

Na stránke Funkcie v ponuke Nastavenia vyberte možnosť PowerGlide Plus.

3.

Uistite sa, že systém AutoBoom je zapnutý.

4.

Uistite sa, že ramená sú rozložené a spustite stredovú konzolu tak, aby boli kolesá približne 15 cm
od zeme.

Poznámka:

Ak ramená neprechádzajú ponad stred alebo je ich zdvih limitovaný, zdvihnite ich, aby dýzy
boli približne 25 cm nad horizontálnou polohou a stredovú časť mierne spustite pod
normálnu postrekovaciu výšku. Skontrolujte, či sú kolesá stále približne 25 cm nad zemou.

Č. príručky 016-0130-078SK, rev. A
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5.

Stlačte CAL. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

6.

Pomocou tlačidiel KAL. vykalibrujte ľavé a pravé rameno.

Poznámka:

7.

Kalibrácia môže trvať niekoľko sekúnd. Po dokončení kalibrácie sa prestane zobrazovať
ikona Kal. Ľ/P a zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

Stlačením tlačidla Domov sa vrátite do hlavnej ponuky systému AutoBoom.

Kalibrácia ovládania stredovej konzoly (ak je ňou stroj vybavený)
Na ovládanie funkcií stredovej konzoly stroja sa využíva mnoho rôznych konfigurácií ventilov. Systém
AutoBoom je potrebné „naučiť“, ktoré ventily stroja slúžia na zdvíhanie a spúšťanie ramien. Po dokončení
kalibrácie jednotlivých ramien vykalibrujte funkciu ovládania stredovej konzoly pomocou nasledujúcich krokov.
1.

Stlačte a na šesť sekúnd podržte tlačidlo alebo pákový ovládač zdvihnutia stredovej konzoly na ovládacom
paneli stroja, aby sa stredová konzola zdvihla.

Poznámka:
2.

Stlačte a na šesť sekúnd podržte tlačidlo alebo pákový ovládač spustenia stredovej konzoly na ovládacom
paneli stroja, aby sa stredová konzola spustila.

Poznámka:

16

Počas toho môže stredová konzola dosiahnuť horný limit zdvihu. Tlačidlo však držte aj
naďalej, kým neuplynie celých šesť sekúnd.

Počas toho môže stredová konzola dosiahnuť spodný limit zdvihu. Tlačidlo však držte aj
naďalej, kým neuplynie celých šesť sekúnd.
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Bežná prevádzka
Funkcie pákového ovládača
Keď je ovládanie systémom AutoBoom aktivované, ovládanie každého ramena možno aktivovať alebo
deaktivovať pomocou ISO terminálu alebo stlačením prepínača funkcií postrekovača (ak je ním stroj
vybavený).

Poznámka:

•

Stlačením funkcie nadol na dlhšie ako pol sekundy prepne funkciu na manuálne ovládanie.
Na aktivovanie systému AutoBoom musí operátor stlačiť funkciu nadol.

◦

Jednoduchým stlačením prepínača funkcie postrekovača nahor sa deaktivuje ovládanie systémom
AutoBoom na danom ramene.

◦

Jednoduchým stlačením prepínača funkcie postrekovača nadol sa aktivuje ovládanie systémom
AutoBoom na danom ramene.

Funkcia rýchlo nadol (dvojité stlačenie nadol) slúži na rýchle spustenie ramien, keď je nastavenie tlaku
nastavené na vyššiu hodnotu, čo spôsobuje pomalé spustenie ramien. Funkcia rýchlo nahor (dvojité
stlačenie nahor) slúži na mierne zdvihnutie jedného ramena.

◦

Na strojoch s jedným variabilným ventilom (štvorcové cievky na ventile systému AutoBoom) dôjde po
dvojitom stlačení zdvihnutia jedného alebo druhého ramena k miernemu zdvihnutiu oboch ramien.
Dvojitým stlačením spustenia jedného alebo druhého ramena dôjde k rýchlemu spusteniu oboch
ramien a systém AutoBoom sa znovu aktivuje na nastavenú hodnotu tlaku.

◦

Na strojoch s dvomi variabilnými ventilmi (okrúhle cievky na ventile systému AutoBoom) dôjde po
dvojitom stlačení zdvihnutia pravého alebo ľavého ramena k miernemu zdvihnutiu daného ramena.
Dvojitým stlačením spustenia ramena dôjde k rýchlemu spusteniu ramena a systém AutoBoom sa
znovu aktivuje na nastavenú hodnotu tlaku.

Aktivovanie systému AutoBoom pomocou ISO terminálu

1.

Dotknite sa ikony AutoBoom na obrazovke ISO terminálu.

Č. príručky 016-0130-078SK, rev. A
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2.

Vyberte možnosť AutoBoom ZAP. v pravom hornom rohu obrazovky.

Poznámka:

3.

Systém AutoBoom je teraz zapnutý, ale ešte nie je aktívny.

Stlačením ikon Ľavé, Pravé a Stred aktivujete príslušné sekcie ramena.

Poznámka:

Ramená možno deaktivovať zrušením výberu ikon Ľavé, Pravé a Stred, prepnutím ikony
v pravom hornom rohu alebo vykonaním zdvihnutia pomocou ovládačov stroja.

Nastavenie ramena pri približovaní sa na koniec poľa
Pri priblížení sa na koniec poľa a robení obrátky je potrebné vnútorné koleso ramena zdvihnúť do výšky
približne 15 cm od zeme, aby sa zabránilo jeho šmýkaniu bokom alebo dozadu, čo by spôsobilo poškodenie
sústavy kolesa. Na zdvihnutie kolesa v takejto situácii možno využiť funkciu rýchle zdvihnutie.

Ovládanie stredovej konzoly (systém AutoBoom aktivovaný a ovládanie stredovej
konzoly zapnuté) – ak je ňou stroj vybavený

Poznámka:

Na aktivovanie funkcie ovládania stredovej konzoly môže stroj vyžadovať aktivovanie ventilu
ramena a/alebo zapnutie hlavného prepínača postreku.

Poznámka:

Postupné stláčanie šípky nahor a nadol je potrebné vykonať s odstupom najviac 1,5 sekundy.

Poznámka:

Hodnoty Návrat na výšku a Návrat na prepravnú výšku sú hodnoty, ktoré sa vzťahujú na
výšku plodiny, nie na zem.
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• Tlačidlo spustenia stredu – Jedným stlačením tlačidla sa spustí stredová konzola na požadovanú výšku
postrekovania, a aktivuje stredovú konzolu a obidve ramená.

• Tlačidlo zdvihnutia stredu – Jedným stlačením tlačidla sa deaktivuje stredová konzola a obidve ramená.
Stlačením dvakrát po sebe sa stredová konzola zdvihne do požadovanej prepravnej výšky (ak je
nastavená). Stlačením nahor štyrikrát po sebe sa stredová konzola zdvihne do maximálnej výšky, vypne
sa systém AutoBoom a nová prepravná výška sa nastaví ako maximálna výška.

◦

Nastavenie nižšej prepravnej výšky – Kým sa stredová konzola vracia do prepravnej polohy, stlačte
raz tlačidlo stredovej konzoly nadol, keď sa dosiahne nová prepravná výška.

◦

Nastavenie prepravnej výšky na maximálnu výšku – Keď je stredová konzola vyššie než aktuálna
prepravná výška a systém AutoBoom sa nevracia do prepravnej výšky, stlačte dvakrát tlačidlo
stredovej konzoly nahor, čím sa stredová konzola zdvihne do maximálnej výšky.

Ovládanie stredovej konzoly (systém AutoBoom aktivovaný a ovládanie stredovej
konzoly vypnuté) – ak je ňou stroj vybavený
Na aktivovanie funkcie ovládania stredovej konzoly môže stroj vyžadovať aktivovanie
ventilu ramena a/alebo zapnutie hlavného prepínača postreku.

Poznámka:

Postupné stláčanie šípky nahor a nadol je potrebné vykonať s odstupom najviac 1,5 sekundy.

Poznámka:

Hodnoty Návrat na výšku a Návrat na prepravnú výšku sú hodnoty, ktoré sa vzťahujú na
výšku plodiny, nie na zem.

3

Poznámka:

• Tlačidlo spustenia stredovej konzoly – Stlačením tlačidla nadol dvakrát po sebe sa spustí stredová
konzola na požadovanú výšku postrekovania a aktivujú sa obidve ramená.

Poznámka:

Ovládanie stredovej konzoly sa neaktivuje, pretože je vypnuté.

• Tlačidlo zdvihnutia stredovej konzoly – Stlačením tlačidla nahor dvakrát po sebe sa deaktivujú obidve
ramená a stredová konzola sa zdvihne do požadovanej výšky. Stlačením tlačidla nahor štyrikrát po sebe
sa stredová konzola zdvihne do maximálnej výšky, systém AutoBoom sa vypne a nová prepravná výška
sa nastaví ako maximálna výška.

◦

Nastavenie nižšej prepravnej výšky – Kým sa stredová konzola vracia do prepravnej polohy, stlačte
raz tlačidlo stredovej konzoly nadol, keď sa dosiahne nová prepravná výška.

◦

Nastavenie prepravnej výšky na maximálnu výšku – Keď je stredová konzola vyššie než aktuálna
prepravná výška a systém AutoBoom sa nevracia do prepravnej výšky, stlačte dvakrát tlačidlo
stredovej konzoly nahor, čím sa stredová konzola zdvihne do maximálnej výšky.

Nastavenia systému
Počas kalibrácie systém AutoBoom vypočíta predvolenú hodnotu nastavenia tlaku. Za normálnych okolností
bude vypočítaná hodnota predstavovať úroveň, pri ktorej má stroj pracovať. Niekedy však môže byť potrebné
nastavenie tlaku upraviť.

Poznámka:

Počas bežnej prevádzky sa môžu kolesá ramena na chvíľu dotknúť zeme, potom sa mierne
zdvihnúť a zase klesnúť do cieľovej výšky. Kolesá nemajú trvalo jazdiť po zemi.
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1.

Na úvodnej obrazovke systému AutoBoom nájdite ikony Nastavenie tlaku vľavo a Nastavenie tlaku vpravo.

2.

Skontrolujte, či je systém AutoBoom zapnutý a potom stlačte tlačidlo Aktivovať ľavé alebo Aktivovať
pravé, alebo ľavé a pravé tlačidlo spustenia ramena na pákovom ovládači.

3.

Vystúpte z kabíny a fyzicky nadvihnite koniec každého ramena, pričom sledujte odozvu ramien.

Poznámka:
4.

Sila požadovaná na zdvihnutie ramena operátorom by nikdy nemala prekročiť 900 N.

Upravte nastavenie tlaku každého ramena podľa potreby na optimalizáciu výkonu označením ikony
nastavenia tlaku a stlačením ikony + alebo –.

•
•

Zvýšením nastavenia tlaku bude rameno ľahšie a zníži sa rýchlosť spúšťania nadol.
Znížením nastavenia tlaku bude rameno ťažšie a zvýši sa rýchlosť spúšťania nadol.

5.

Stlačte tlačidlo Deaktivovať ľavé alebo Deaktivovať pravé, alebo stlačte ľavé a pravé tlačidlo zdvihnutia
ramena na pákovom ovládači.

6.

Stlačte OK.

Obnovenie predvolených hodnôt
Aj keď to bežne nie je potrebné, za určitých okolností môže byť potrebné obnoviť predvolené nastavenia
systému. Obnovením predvolených hodnôt sa vymažú všetky nastavenia systému AutoBoom a vykonané
zmeny nastavení. Po obnovení predvolených hodnôt bude potrebné vykonať kalibráciu systému.
1.
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Stlačte ikonu Obnoviť. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

3

2.
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UltraGlide

Kapitola4

Systém AutoBoom UltraGlide využíva ultrazvukové senzory na meranie výšky ramena nad zemou a špičkovú
hydrauliku na udržiavanie konštantného hydraulického tlaku vo valcoch ovládajúcich náklon. Systém
AutoBoom UltraGlide je ideálny na aplikácie pred a po vzklíčení.

Poznámka:

Terénne podmienky a hydraulický systém stroja určujú skutočnú rýchlosť, ktorú možno
dosiahnuť počas aplikácie s aktivovaným systémom AutoBoom. Nerovný a rôznorodý terén
vo všeobecnosti vyžaduje nižšie rýchlosti, keď je aktívny systém AutoBoom.

Obsah súpravy UltraGlide
Okrem nižšie uvedených dielov, ktoré sú súčasťou súpravy, sa na inštaláciu systému ISO AutoBoom vyžaduje
jeden z nasledujúcich káblových zväzkov:
Popis stroja

Číslo dielu
115-0171-974
115-0171-988

Ťahaný postrekovač bez produktového riadenia ISO

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

Ťahaný postrekovač s produktovým riadením Raven alebo John Deere

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

Postrekovač s produktovým riadením John Deere
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Na inštaláciu systému ISO AutoBoom sú potrebné komponenty uvedené v nasledujúcich tabuľkách.
Vyhľadajte typ postrekovača, na ktorý sa bude systém inštalovať, kde nájdete zoznam komponentov, ktoré sa
na stroj vzťahujú.
TABUĽKA 1. Ťahaný

postrekovač (č. dielu 117-0137-041)
Číslo dielu

Množ.

Príručka – Návod na kalibráciu a používanie
systému ISO AutoBoom

016-0130-078

1

Kontrolný uzol – CAN zbernica ISO AutoBoom

063-0130-016

1

Ukončovač – ISO

063-0172-964

1

Kábel – 21m predlžovací kábel k ultrazvukovému
snímaču

115-0171-527

2

Kábel – Raven ISO – pasívny ukončovač

115-0171-963

1

Kábel – AutoBoom kontrolný uzol/ventil

115-0230-085

1

Popis položky

.
TABUĽKA 2. John

Deere 4700/4710 so systémom GS2 alebo novším (č. dielu 117-0137-053)
Číslo dielu

Množ.

Príručka – Návod na kalibráciu a používanie
systému ISO AutoBoom

016-0130-078

1

Kontrolný uzol – CAN zbernica ISO AutoBoom

063-0130-016

1

Kábel – 18m predlžovací kábel k ultrazvukovému
snímaču

115-0230-051

2

Kábel – ISO Can Bus ukončovací adaptér

115-0230-024

1

Kábel – JD SP napájací kábel ISO AutoBoom

115-0230-025

1

Kábel – JD SP pripojenie ventilov ISO AutoBoom

115-0230-053

1

Popis položky

.
TABUĽKA 3. AGCO

samohybný postrekovač s GTA (č. dielu 117-0137-043)
Číslo dielu

Množ.

Príručka – Návod na kalibráciu a používanie
systému ISO AutoBoom

016-0130-078

1

Kontrolný uzol – CAN zbernica ISO AutoBoom

063-0130-016

1

Popis položky
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TABUĽKA 3. AGCO

samohybný postrekovač s GTA (č. dielu 117-0137-043)
Číslo dielu

Množ.

Kábel – 21m predlžovací kábel k ultrazvukovému
snímaču

115-0171-527

2

Kábel – Falcon II Rogator PowerGlide
Plus/Kontrolný uzol ISO CAN UltraGlide

115-2001-041

1

Popis položky

.
TABUĽKA 4. John

Deere 4720 a 4830 (2007) (č. dielu 117-0137-051)
Číslo dielu

Množ.

Príručka – Návod na kalibráciu a používanie
systému ISO AutoBoom

016-0130-078

1

Kontrolný uzol – CAN zbernica ISO AutoBoom

063-0130-016

1

Kábel – 12m predlžovací kábel k ultrazvukovému
snímaču

115-0171-602

2

Kábel – ISO Can Bus ukončovací adaptér

115-0203-024

1

Kábel – JD SP napájací kábel ISO CAN AutoBoom

115-0230-025

1

Kábel – JD SP pripojenie ventilov ISO CAN
AutoBoom

115-0230-044

1

Popis položky

4

.
TABUĽKA 5. John Deere 4630, 4730, 4830 (modelový rok 2008+), 4920,
4930 (č. dielu 117-0137-042)

Číslo dielu

Množ.

Príručka – Návod na kalibráciu a používanie
systému ISO AutoBoom

016-0130-078

1

Kontrolný uzol – CAN zbernica ISO AutoBoom

063-0130-016

1

Kábel – 21m predlžovací kábel k ultrazvukovému
snímaču

115-0171-527

2

Kábel – ISO Can Bus ukončovací adaptér

115-0203-024

1

Kábel – JD SP napájací kábel ISO CAN AutoBoom

115-0230-025

1

Kábel – JD SP pripojenie ventilov ISO CAN
AutoBoom

115-0230-026

1

Popis položky
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UltraGlide – Bežná prevádzka
Systém AutoBoom UltraGlide využíva ultrazvukové senzory na meranie výšky ramena nad zemou a špičkovú
hydrauliku na udržiavanie konštantného hydraulického tlaku vo valcoch ovládajúcich náklon. Systém
AutoBoom UltraGlide je ideálny na aplikácie pred a po vzklíčení.

Poznámka:

Terénne podmienky a hydraulický systém stroja určujú skutočnú rýchlosť, ktorú možno
dosiahnuť počas aplikácie s aktivovaným systémom AutoBoom. Nerovný a rôznorodý terén
vo všeobecnosti vyžaduje nižšie rýchlosti, keď je aktívny systém AutoBoom.

Poznámka:

Displej VT musí byť inštancia 0, aby bol kompatibilný s produktmi Raven ISO.

Ikony systému AutoBoom
Po nainštalovaní kontrolného uzla AutoBoom sa na úvodnej obrazovke zobrazia ikony systému AutoBoom,
ktoré indikujú, že bol rozpoznaný kontrolný uzol AutoBoom.
OBRÁZOK 1.

Rozpoznané príslušenstvo

Pri konfigurácii funkcie AutoBoom na termináli ISO použite vysvetlivky ikon uvedené nižšie.
OBRÁZOK 2.

Úvodná obrazovky systému AutoBoom
Hlavný vypínač

Nastavenia
Kalibrácia

Diagnostika

Domov
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•
•
•
•
•

Pomocou ikony Hlavný vypínač môžete systém AutoBoom zapnúť a vypnúť.
Ikona Nastavenia slúži na prístup do ponuky nastavení zariadenia.
Ikona Kalibrácia slúži na prístup k obrazovke kalibrácie zariadenia.
Tlačidlo Diagnostika umožňuje spustiť nástroje na diagnostiku systému.
Stlačením tlačidla Domov sa vrátite do hlavnej ponuky systému AutoBoom.

Ponuka nastavení
Ponuka Nastavenia umožňuje jemné doladenie riadenia stability, minimálneho tlaku v ramene a odchýlky
výšky senzora v systéme AutoBoom. Na prístup do ponuky zvoľte ikonu Nastavenia. Ak chcete upraviť
niektoré nastavenia ISO AutoBoom, označte hodnotu a pomocou šípok nahor a nadol zmeňte nastavenie.
Na návrat na úvodnú obrazovku systému AutoBoom zvoľte ikonu Domov.
Obrazovka Doladenie nastavení 1

4

OBRÁZOK 3.

• Rýchlosť – Určuje, ako rýchlo sa rameno vyhne prekážke a ako veľmi rameno prekročí cieľovú výšku.
Položku Rýchlosť je potrebné nastaviť tak, aby bol pohyb ramena plynulý a stroj nekmital. Upravte
nastavenie rýchlosti podľa potreby, aby rýchlosť zdvíhania ramena zodpovedala rýchlosti pohybu ruky,
avšak aby ramená neboli príliš rýchle a nestabilné.

• Citlivosť – Umožňuje operátorovi upraviť citlivosť senzorov. Ak je nastavená príliš vysoká citlivosť, rameno
bude nestabilné a často v pohybe, bude reagovať na malé zmeny v cieľovej výške alebo na pohyb trávy.

• Faktor stability – Umožňuje jemné doladenie pevnosti stredovej konzoly stroja. Predvolená hodnota 20 sa
odporúča pre stroje s pevnou stredovou konzolou. Hodnota 5 až 14 sa odporúča pre stroje s voľne
plávajúcimi stredovými konzolami. Túto hodnotu nastavte podľa potreby, aby sa zabránilo oscilácii ramien.

◦ Hodnota nastavenie stability 0 úplne deaktivuje kontrolu stability, vďaka čomu budú ľavé a pravé
rameno absolútne nezávislé od seba. Keď sú nad cieľovou hodnotou, ovládanie oboch ramien sa
zrýchli, aby sa zvýšila rýchlosť spúšťania nadol. Toto nastavenie je užitočné pre stroje, ktoré majú
pevnú stredovú konzolu.

◦ Hodnota nastavenia stability 1 až 99 upravuje stabilitu stredovej časti. Nižšie hodnoty spôsobia, že
protiľahlé rameno, ktoré nie je ovládané, sa bude pohybovať protichodne oproti ovládanému ramenu
a teda sa zdvihne za účelom vyváženia alebo stabilizácie stredovej sekcie a na zabránenie nechcenej
rotácii alebo pohybu. Nižšie hodnoty umožnia ramenám reagovať rovnakým spôsobom a v rovnakom
čase. Nízke hodnoty môžu zabrániť ramenám v spustení nadol. Vyššie hodnoty nastavenia stability
umožňujú ramenám reagovať nezávisle od seba, avšak môžu spôsobiť osciláciu stredovej sekcie
a znížiť tak výkon.
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• XT zisk (ak je stroj vybavený funkciou XT Control a tá je aktívna) – Umožňuje jemné doladenie povolenej
rotácie zavesenia stredovej sekcie. Predvolená hodnota je 10. Vyššia hodnota aplikuje vyšší tlak na
ovládacie valce XT, keď podvozok manévruje ponad náročný terén.
OBRÁZOK 4.

Obrazovka Doladenie nastavení 2

• Min. tlak % – Nastavuje dolnú hranicu tlaku, čo zabráni poklesu tlaku v ramene pod určité percento
statického tlaku. V prípade potreby bude ignorované nastavenie ovládania systému s cieľom udržať
minimálny tlak v každom ramene. Položka Minimálny tlak % tiež zabraňuje ramenám s obmedzeným
zdvihom klesnúť pri zastavení.

• Frekvencia PWM XT – Umožňuje nastaviť frekvenciu PWM signálu variabilného riadiaceho ventilu XT.
Predvolené nastavenie je 250 Hz.

• Frekvencia PWM – Umožňuje nastaviť frekvenciu PWM signálu variabilného riadiaceho ventilu.
Predvolená hodnota ventilu 60 Hz sa odporúča pre ventily systému AutoBoom so štvorcovými cievkami
a 250 Hz pre ventily s okrúhlymi cievkami.

• Manuálna rýchlosť nadol a Manuálna rýchlosť nahor – Umožňuje nastaviť rýchlosť, pri ktorej
hydraulický ventil systému AutoBoom manuálne zdvihne alebo spustí ramená na strojoch, ktoré nie sú
vybavené vlastným hydraulickým ovládaním. Ak je stroj vybavený funkciami na hydraulické ovládanie
ramena, ponechajte predvolenú hodnotu 0.
OBRÁZOK 5.

Obrazovka Odchýlky

• Odchýlky výšky (Stred, Vnútorný, Stredný a Vonkajší) – Umožňuje nastaviť výšku jednotlivých senzorov
vzhľadom na montážnu polohu senzora. Zadajte kladnú hodnotu, ak sú senzory namontované vyššie ako
dýzy postrekovača alebo zápornú hodnotu, ak sú senzory namontované nižšie ako dýzy. Ďalšie informácie
nájdete v časti Odchýlka výšky senzora na str. 45.
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OBRÁZOK 6.

Funkcie

• Vonkajšie senzory – Umožňuje operátorovi deaktivovať vonkajšie senzory ramena, ak je stroj vybavený
voliteľnými vnútornými senzormi ramena. Táto funkcia je užitočná vtedy, keď dýzy vonkajšieho ramena sú
sklopené smerom dnu a na ovládanie sú potrebné len senzory vnútorného ramena.

Poznámka:

Keď vonkajšie senzory deaktivujete a potom znovu aktivujete, systém môže vyžadovať
opätovnú kalibráciu.

• Ovládanie stredovej konzoly – Zapína a vypína ovládanie stredovej konzoly. Nastavenie Ovládanie
stredovej konzoly ZAP. umožňuje povoliť ovládanie stredovej konzoly pomocou palubného počítača/
konzoly alebo prepínača na stroji. Ak vyberiete možnosť Ovládanie stredovej konzoly VYP., ovládanie
stredovej konzoly nebude možné používať.
Ovládanie stredovej konzoly zapnite len v prípade, že je stroj vybavený senzorom stredovej
konzoly a príslušnou kabelážou, ktorá umožňuje ovládanie stredovej konzoly.

4

Poznámka:

• Ovládanie XT – Zapne/vypne funkciu ovládania XT.
OBRÁZOK 7.

Obrazovka kalibrácie

• Databáza strojov – Stlačením tlačidla KAL. na pravej strane obrazovky môžete vybrať váš typ stroja.
Databáza strojov obsahuje zoznam strojov, z ktorého keď si vyberiete váš stroj, automaticky sa aplikujú
ideálne nastavenia pre daný stroj.

Č. príručky 016-0130-078SK, rev. A
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OBRÁZOK 8.

Obrazovka výberu stroja

Ak nie je niektorý stroj v zozname, zvoľte profil, ktorý sa najlepšie hodí k vášmu stroju:

◦
◦

Standard0 – Všeobecný profil vhodný pre väčšinu strojov.

◦

Standard200 – Všeobecný profil pre stroje s ľahšími ramenami, ktoré vyžadujú nižší tlak, umožňujúci
rýchlejšie spúšťanie ramien. Tento profil vyberte, ak statický tlak potrebný na udržanie ramien v rovine
je 900 psi (6205 kPa) alebo nižší.

Standard100 – Všeobecný profil pre stroje s ťažkými ramenami, ktoré vyžadujú vyšší tlak, umožňujúci
rýchle zdvihnutie ramien. Tento profil vyberte, ak statický tlak potrebný na udržanie ramien v rovine
je 1800 psi (12 411 kPa) alebo vyšší.

Diagnostické nástroje
Integrované diagnostické nástroje vám umožňujú prezrieť si stav všetkých vstupov a výstupov systému
AutoBoom na displeji terminálu ISO. Na prístup k diagnostickým nástrojom zvoľte ikonu Diagnostika. Zobrazí
sa nasledujúca obrazovka:

• Tlak, Výš. senzora, Stredná výš. a Vnútorná výš. – Indikuje stav príslušných senzorov.
• Tlačidlá zdvihnutia a spustenia (nahor a nadol) – Indikujú stav prepínačov ramena. Keď používate
manuálne ovládanie stroja, príslušný prepínač ramena bude indikovať hodnotu Zap. Tieto tlačidlá tiež
možno využiť na riešenie problémov so zapojením alebo hydraulickým systémom použitím ventilu systému
AutoBoom na zdvíhanie/spúšťanie ramena a použitím hydraulického ventilu stroja na ovládanie stredovej
konzoly (ak je stroj vybavený kabelážou na ovládanie stredovej konzoly).
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• Rozložené – Ak je stroj vybavený snímačom priblíženia alebo funkciou AutoFold (automatické sklápanie
ramien), položka Rozložené uvádza stav ramien. Hodnota VYP. indikuje, že ramená nie sú zložené a
hodnota ZAP. indikuje, že ramená sú zložené. Ak stroj nie je vybavený snímačom priblíženia alebo funkciou
AutoFold (automatické sklápanie ramien), položka Rozložené bude vždy indikovať hodnotu VYP.

• Blokovač – Indikuje stav výstupu dvojitého blokovania. Blokovač bude indikovať hodnotu ZAP. v prípade,
že sú jednotlivé ramená zapojené alebo sa kalibrujú.

• PWM% – Indikuje pracovný cyklus variabilných ventilov. Táto hodnota bude 0, ak sú jednotlivé odpojené a
výstup bude variabilný až do 100, ak je systém AutoBoom zapojený a systém v prevádzke.

• Základný PWM% – Indikuje vypočítaný statický pracovný cyklus systému na udržiavanie nastavenej výšky
alebo tlaku. Toto číslo sa bude počas bežnej prevádzky obvykle pomaly meniť v rozsahu 0 až 5.

• Štatistiky – Znázorňuje výkon ramena. Táto hodnota je určená len na použitie spoločnosťou Raven.
• XT PWM% – Indikuje pracovný cyklus variabilných ventilov ovládania XT. Táto hodnota bude 0, ak nie je
ovládanie XT aktívne a výstupná hodnota sa môže meniť až do 100, ak je ovládanie XT aktívne a v
prevádzke. Keď je ovládací systém XT aktívny, bude sa udržiavať minimálna hodnota, ktorá mierne stúpne,
keď sa rameno centruje.

• Miera náklonu – Indikuje nameranú mieru bočného náklonu podvozku. Táto hodnota sa bude meniť podľa
toho, ako sa podvozok nakláňa doľava alebo doprava. Miera náklonu sa meria v stupňoch za sekundu.

• Stup. – Ukazuje operátorovi stupne otočenia pri obsluhe manuálneho ovládania XT.
• Tlačidlá manuálneho ovládania

– Slúžia na spustenie príslušných funkcií ramena.
Možno ich využiť na riešenie problémov so zapojením alebo hydraulickým systémom.

Výstrahy

4

Zvuk výstrahy nebude znieť počas prechádzania ponukami konfigurácie. Zvuk zapnutia/vypnutia výstrahy
bude podľa potreby vždy znieť.

• Nízky tlak – V prípade nízkeho tlaku v ľavom alebo pravom valci náklonu zaznie zvuk výstrahy nízkeho
tlaku. Zvuk výstrahy je stabilný tón a po obnovení tlaku v systéme okamžite prestane znieť.

• Zlyhanie senzora tlaku – Keď sa nerozpozná senzor tlaku, okamžite sa aktivuje výstraha zlyhania senzora
tlaku. Zvuk výstrahy je stabilný tón a po rozpoznaní senzora okamžite prestane znieť.

Č. príručky 016-0130-078SK, rev. A
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• Ultrazvukový senzor – príliš nízko – Táto výstraha sa vyskytne, keď je ultrazvukový senzor vo
vzdialenosti menej ako 13 cm od zeme po dobu viac ako 0,5 sekundy.

• Ultrazvukový senzor – príliš vysoko – Táto výstraha sa vyskytne, keď je ultrazvukový senzor vo
vzdialenosti viac ako 165 cm od zeme po dobu viac ako 5 sekúnd.

• Ultrazvukový senzor – zlyhanie – Táto výstraha sa vyskytne okamžite, keď nebude ultrazvukový senzor
rozpoznaný. Zvuk výstrahy je stabilný tón a po rozpoznaní senzora okamžite prestane znieť.
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OBRÁZOK 9.

Nízke HC napätie

• Nízke HC napätie – Táto výstraha sa aktivuje, keď napätie kontrolného uzla klesne pod hodnotu 12 V. Zvuk
výstrahy je stabilný tón a po obnovení správneho napätia v kontrolnom uzle okamžite prestane znieť.
Nesprávny kontrolný uzol

4

OBRÁZOK 10.

• Nesprávny kontrolný uzol – Táto výzva sa zobrazí v prípade, že je k systému pripojená nesprávna
riadiaca jednotka. Uistite sa, že je nainštalovaná riadiaca jednotka ISO AutoBoom.

• Ďalšie zvuky – Keď aktivujete systém AutoBoom v automatickom režime prostredníctvom ovládacích
funkcií alebo ovládacích prvkov ramena, ozve sa krátke pípnutie. Po deaktivovaní systému AutoBoom sa
ozvú dve pípnutia.

Predkalibračná diagnostika systému AutoBoom
Hoci sme sa maximálne snažili správne označiť a zdokumentovať pripojenie hydraulických a elektrických
komponentov systému AutoBoom, pripojenie funkcií ramena nemusia byť označené kvôli rôznym značkám a
modelom stroja. Z toho dôvodu je na zabezpečenie správnej funkcie systému AutoBoom mimoriadne dôležité
sledovať vedenie hadíc od pripojovacích bodov a overiť správnosť elektrického zapojenia. Na overenie
správnosti pripojenia je potrebné vykonať predkalibračný diagnostický test.
1.

Zvoľte ikonu Nastavenia.

2.

Zvoľte ikonu Diagnostika. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:
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3.

Skontrolujte, či sa nasledujúce komponenty na obrazovke ISO terminálu zobrazujú a menia správne pri
zdvíhaní a spúšťaní ramien prostredníctvom ovládacích prvkov stroja a manuálnych funkcií systému
AutoBoom:

•
•
•
•
•
•

hodnoty tlaku,
výšky senzorov,
funkcia zdvíhania/spúšťania pravého a ľavého ramena,
funkcie zdvíhania/spúšťania stredovej konzoly,
funkcie sklápania/odklápania,
tlačidlá na manuálne zdvíhanie a spúšťanie.

Kalibrácia
Po dokončení inštalácie je potrebné systém AutoBoom pred použitím vykalibrovať. Kalibrácia systému
AutoBoom vyžaduje tlak vo valcoch stroja a dostatočný zdvih ramena, aby systém našiel základný pracovný
cyklus pre používanie. Ramená musia mať priestor na zdvihnutie o 25 cm nahor alebo nadol bez toho, aby sa
dosiahol horný alebo dolný doraz valca.
Počas kalibrácie a používania je dôležité ponechať stroj naštartovaný a motor na dostatočných otáčkach, aby
hydraulické čerpadlo dokázalo dodať plnohodnotný prietok kvapaliny do hydraulického systému.

Poznámka:

Ak má stroj hydraulický systém s otvoreným stredom, alebo typ hydraulického systému
nepoznáte, všetky kalibračné procedúry je potrebné vykonať pri normálnych prevádzkových
otáčkach motora.

Dôležité upozornenie: Pred začatím kalibrácie sa uistite, že sa v priestore nenachádzajú žiadni ľudia
ani prekážky.
1.

Prejdite so strojom na rovný povrch.

2.

Uistite sa, že systém AutoBoom je zapnutý.
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Skontrolujte, či sú ramená rozložené a spustite stredovú konzolu.

Poznámka:

Ak ramená neprechádzajú ponad stred alebo je ich zdvih limitovaný, zdvihnite ich, aby dýzy boli
približne 25 cm nad horizontálnou polohou a stredovú časť spustite do výšky približne 50 cm.

4.

Pomocou metra odmerajte vzdialenosť od spodnej časti senzora po dýzu postrekovača.

5.

Otvorte obrazovku nastavenia systému AutoBoom.

6.

Pomocou ISO terminálu nastavte vertikálnu odchýlku výšky senzora na hodnotu nameranú v kroku 4.

•
•
•
7.

Pozitívna hodnota odchýlky indikuje, že povrch senzora sa nachádza vyššie, než najbližšie dýzy.
Negatívna hodnota odchýlky indikuje, že povrch senzora sa nachádza nižšie, než najbližšie dýzy.
Odchýlka vnútorného, stredného a vonkajšieho senzora nemusí byť rovnaká v rámci celej šírky stroja,
avšak je potrebné ich správne odmerať vzhľadom na postrekovacie dýzy.

Zdvihnite rameno s dýzami približne do cieľovej výšky.

Poznámka:

Predvolená cieľová výška je 76 cm. Uistite sa, že ramená nie sú zdvihnuté až na doraz. Ak
sú na ramenách nainštalované kolesá, nastavenie je potrebné upraviť na 100 až 115 cm,
aby sa počas kalibrácie nedotýkali zeme.

8.

Vyberte možnosť Funkcie v ponuke Nastavenia.

9.

V ponuke Režim vyberte možnosť UltraGlide a zapnite systém AutoBoom v pravom hornom rohu
obrazovky.

Č. príručky 016-0130-078SK, rev. A
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10.

Stlačte CAL. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

11.

Výberom ikony kalibrácie ľavého ramena spustite kalibráciu ľavého ramena.

Poznámka:

Ľavé rameno sa zdvihne a potom spustí. To je normálna súčasť kalibračného procesu.
Počas kalibrácie sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

12.

Zopakovaním krokom 9 a 10 a vykalibrujte pravé rameno. Po skončení kalibrácie pravého ramena sa
zobrazí nasledujúca obrazovka:

13.

Stlačte ikonu Domov.
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1.

Na obrazovke Funkcie v ponuke Nastavenia skontrolujte, či je funkcia Ovládanie XT zapnutá.

2.

Na úvodnej obrazovke zvoľte ikonu KAL.

3.

Stlačte ikonu KAL. zobrazenú úplne vľavo.

4.

Zadajte číslo šípky na kontrolnom uzle, ktorá smeruje dopredu.

Poznámka:

4

Kalibrácia systému XT Control

Ramená sa môžu automaticky zdvihnúť, aby umožnili úplné otočenie stredovej sekcie.
Tlak v jednom valci XT sa zvýši, kým sa stredová sekcia nezačne mierne otáčať.

Č. príručky 016-0130-078SK, rev. A
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Stredová sekcia sa potom úplne otočí smerom doľava, čím sa vykalibruje pozícia
senzora otáčania stredu.

Poznámka:

Senzor otáčania stredu možno vycentrovať opätovnou kalibráciou ovládania XT alebo
manuálnym nastavením centrovacej skrutky, pokiaľ je stredová sekcia v presne strednej
polohe.

Kalibrácia ovládania stredovej konzoly
Na ovládanie funkcií stredovej konzoly stroja sa využíva mnoho rôznych konfigurácií ventilov. Systém
AutoBoom je potrebné „naučiť“, ktoré ventily stroja slúžia na zdvíhanie a spúšťanie ramien. Po dokončení
kalibrácie jednotlivých ramien vykalibrujte funkciu ovládania stredovej konzoly pomocou nasledujúcich krokov:
1.

Stlačte a na šesť sekúnd podržte tlačidlo alebo pákový ovládač zdvihnutia stredovej konzoly na ovládacom
paneli stroja, aby sa stredová konzola zdvihla.

Poznámka:
2.

Počas toho môže stredová konzola dosiahnuť horný limit zdvihu. Tlačidlo však držte aj
naďalej, kým neuplynie celých šesť sekúnd.

Stlačte a na šesť sekúnd podržte tlačidlo alebo pákový ovládač spustenia stredovej konzoly na ovládacom
paneli stroja, aby sa stredová konzola spustila.

Poznámka:

Počas toho môže stredová konzola dosiahnuť spodný limit zdvihu. Tlačidlo však držte aj
naďalej, kým neuplynie celých šesť sekúnd.

Bežná prevádzka
Funkcie pákového ovládača
• Keď je ovládanie systémom AutoBoom aktivované, ovládanie každého ramena možno aktivovať alebo
deaktivovať pomocou ISO terminálu alebo stlačením prepínača funkcií postrekovača (ak je ním stroj
vybavený).

Poznámka:
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Stlačením funkcie nadol na dlhšie ako pol sekundy prepne funkciu na manuálne ovládanie.
Na aktivovanie systému AutoBoom musí operátor stlačiť funkciu nadol.

◦

Jednoduchým stlačením prepínača funkcie postrekovača nahor sa deaktivuje ovládanie systémom
AutoBoom na danom ramene.

◦

Jednoduchým stlačením prepínača funkcie postrekovača nadol sa aktivuje ovládanie systémom
AutoBoom na danom ramene.
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Aktivovanie systému AutoBoom pomocou VT displeja

Dotknite sa ikony AutoBoom na obrazovke VT displeja.

2.

Vyberte možnosť Zap. v pravom hornom rohu obrazovky.

4

1.

Poznámka:

Systém AutoBoom je teraz zapnutý, ale ešte nie je aktívny.

Č. príručky 016-0130-078SK, rev. A
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3.

Stlačením ikon Ľavé, Pravé a Stred aktivujete príslušné ramená.

Poznámka:

Ramená možno deaktivovať zrušením výberu ikon Ľavé a Pravé, prepnutím ikony v pravom
hornom rohu alebo vykonaním funkcie náklonu nahor.

Nastavenie ramena pri približovaní sa na koniec poľa (ak je vybavené kolesami)
Pri priblížení sa na koniec poľa a robení obrátky je potrebné vnútorné koleso ramena zdvihnúť do výšky približne 15
cm od zeme, aby sa zabránilo jeho šmýkaniu bokom alebo dozadu, čo by spôsobilo poškodenie sústavy kolesa.

Ovládanie stredovej konzoly (systém AutoBoom aktivovaný a ovládanie stredovej
konzoly zapnuté)

Poznámka:

Na aktivovanie funkcie ovládania stredovej konzoly môže stroj vyžadovať aktivovanie ventilu
ramena a/alebo zapnutie hlavného prepínača postreku.

Poznámka:

Postupné stláčanie šípky nahor a nadol je potrebné vykonať s odstupom najviac 1,5 sekundy.

Poznámka:

Hodnoty Návrat na výšku a Návrat na prepravnú výšku sú hodnoty, ktoré sa vzťahujú na
výšku plodiny, nie na zem.

• Tlačidlo spustenia stredu – Jedným stlačením tlačidla sa spustí stredová konzola na požadovanú výšku
postrekovania, a aktivuje stredovú konzolu a obidve ramená.

• Tlačidlo zdvihnutia stredu – Jedným stlačením tlačidla sa deaktivuje stredová konzola a obidve ramená.
Stlačením nahor dvakrát po sebe sa stredová konzola zdvihne do požadovanej prepravnej výšky. Stlačením
nahor štyrikrát po sebe sa stredová konzola zdvihne do maximálnej výšky, vypne sa systém AutoBoom a
nová prepravná výška sa nastaví ako maximálna výška.

◦ Nastavenie nižšej prepravnej výšky – Kým sa stredová konzola vracia do prepravnej polohy, stlačte raz
tlačidlo stredovej konzoly nadol, keď sa dosiahne nová prepravná výška.

◦ Nastavenie prepravnej výšky na maximálnu výšku – Keď je stredová konzola vyššie než aktuálna
prepravná výška a systém AutoBoom sa nevracia do prepravnej výšky, stlačte dvakrát tlačidlo
stredovej konzoly nahor, čím sa stredová konzola zdvihne do maximálnej výšky.

Ovládanie stredovej konzoly (systém AutoBoom aktivovaný a ovládanie stredovej
konzoly vypnuté)

Poznámka:

Na aktivovanie funkcie ovládania stredovej konzoly môže stroj vyžadovať aktivovanie ventilu
ramena a/alebo zapnutie hlavného prepínača postreku.

Poznámka:

Postupné stláčanie šípky nahor a nadol je potrebné vykonať s odstupom najviac 1,5 sekundy.

Poznámka:

Hodnoty Návrat na výšku a Návrat na prepravnú výšku sú hodnoty, ktoré sa vzťahujú na
výšku plodiny, nie na zem.

• Tlačidlo spustenia stredovej konzoly – Stlačením tlačidla nadol dvakrát po sebe sa spustí stredová
konzola na požadovanú výšku postrekovania a aktivujú sa obidve ramená.

Poznámka:

Ovládanie stredovej konzoly sa neaktivuje, pretože je vypnuté.

• Tlačidlo zdvihnutia stredovej konzoly – Stlačením tlačidla nahor dvakrát po sebe sa deaktivujú obidve
ramená a stredová konzola sa zdvihne do požadovanej výšky. Stlačením tlačidla nahor štyrikrát po sebe sa
stredová konzola zdvihne do maximálnej výšky, systém AutoBoom sa vypne a nová prepravná výška sa
nastaví ako maximálna výška.

◦
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Nastavenie nižšej prepravnej výšky – Kým sa stredová konzola vracia do prepravnej polohy, stlačte
raz tlačidlo stredovej konzoly nadol, keď sa dosiahne nová prepravná výška.
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◦

Nastavenie prepravnej výšky na maximálnu výšku – Keď je stredová konzola vyššie než aktuálna
prepravná výška a systém AutoBoom sa nevracia do prepravnej výšky, stlačte dvakrát tlačidlo
stredovej konzoly nahor, čím sa stredová konzola zdvihne do maximálnej výšky.

Používanie systému AutoBoom UltraGlide v režime PowerGlide Plus (štvorcové
cievky na ventile AutoBoom)
Systém AutoBoom UltraGlide je tiež možné používať v režime PowerGlide Plus. Aby bolo možné používať
systém v režime PowerGlide Plus, vyžaduje sa okrem nižšie uvedenej úpravy ventila AutoBoom aj použitie kolies
na ramene. Dostupné súpravy a objednávacie informácie vám poskytne miestny predajca techniky Raven.
Vykonajte nasledovné kroky na konverziu ventilu AutoBoom UltraGlide na režim PowerGlide Plus.
Ihlové ventily na ventile AutoBoom UltraGlide

1.

Nájdite ihlové ventily v portoch RT a LF na ventile systému AutoBoom.

2.

Uvoľnite poistné matice na ihlových ventiloch.

3.

Pomocou šesťhranného kľúča otáčajte nastavovacie skrutky smerom doľava až na doraz.

4.

Dotiahnite poistné matice.

Poznámka:
OBRÁZOK 12.

4

OBRÁZOK 11.

Pri spätnej konverzii systému AutoBoom na UltraGlide je potrebné zaskrutkovať ihlové
ventily späť dnu až na doraz (smerom doprava).

ISO terminál naprogramovaný na prevádzku v režime PowerGlide Plus

Č. príručky 016-0130-078SK, rev. A
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5.

Na stránke Funkcie v ponuke Nastavenia zvoľte režim PowerGlide +.

Poznámka:

Pri konverzii systému AutoBoom späť na UltraGlide musí byť na displeji ISO terminálu
zobrazený zvolený režim UltraGlide.

Používanie systému AutoBoom UltraGlide v režime PowerGlide Plus (okrúhle cievky
na ventile AutoBoom)
Pred používaním systému v režime PowerGlide Plus je potrebné odstrániť z ventilu systému AutoBoom
armatúry s otvorom. Pokiaľ armatúry neodstránite, po aktivovaní systému bude obmedzená rýchlosť spúšťania
ramien.
OBRÁZOK 13.

Umiestnenie portov 3A a 3B

Port 3B

Port 3A

1.

Nájdite porty 3A a 3B na ventile systému AutoBoom.
OBRÁZOK 14.

2.

42

Cievka odmontovaná z ventilu AutoBoom

Odmontujte cievky zo solenoidových ventilov v blízkosti portov 3A a 3B, aby ste získali prístup k portom.
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OBRÁZOK 15.

3.

Uzávery portov odmontované z ventilu AutoBoom

Pomocou šesťhranného kľúča odskrutkujte uzávery portov 3A a 3B.
OBRÁZOK 16.

Armatúra s otvorom vybratá z ventilu AutoBoom

4

Armatúra s otvorom
vybratá – odložte ju
na budúce použitie

4.

Vyberte armatúry z portov 3A a 3B.

Dôležité upozornenie: Preklopte ventil AutoBoom na bok a pomocou šesťhranného kľúča opatrne
vyberte armatúry z otvoru tak, aby nespadli do ventilu.
OBRÁZOK 17.

Uzávery portov namontované späť na ventil AutoBoom

Č. príručky 016-0130-078SK, rev. A
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5.

Pomocou šesťhranného kľúča zaskrutkujte uzávery portov do portov 3A a 3B na ventile AutoBoom.
OBRÁZOK 18.

6.

Cievka namontovaná späť na ventil AutoBoom

Namontujte cievky späť na solenoidy ventilu AutoBoom.

Poznámka:
OBRÁZOK 19.

7.

ISO terminál naprogramovaný na prevádzku v režime PowerGlide Plus

Na stránke Funkcie v ponuke Nastavenia zvoľte režim PowerGlide +.

Poznámka:
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Pri konverzii systému AutoBoom naspäť na UltraGlide je potrebné namontovať armatúry späť.

Pri konverzii systému AutoBoom späť na UltraGlide musí byť na displeji VT terminálu
zobrazený zvolený režim UltraGlide.
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Nastavenia systému
Poznámka:

Po vykalibrovaní oboch ramien je potrebné aktivovať systém AutoBoom, aby bolo možné
vykonať nastavenia systému.

Odchýlka výšky ultrazvukového senzora

Poznámka:

Maximálna výška odchýlky je 76 cm.

Poznámka:

Ultrazvukové senzory zareagujú na prvý predmet, ktorý odrazí zvuk, či už je to zem alebo
plodiny. Pri riadkovej výsadbe môže byť vhodné nastaviť pozície senzorov priamo nad
plodinou, alebo pridať na ramená ďalšie senzory.

Č. príručky 016-0130-078SK, rev. A
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4

Nastavenie odchýlky ultrazvukového senzora slúži na kompenzáciu rozdielu medzi výškou senzory a výškou
postrekovacej dýzy. Výška odchýlky sa vypočíta odmeraním vzdialenosti od spodnej časti senzory po vrch
plodiny, odmeraním vzdialenosti medzi postrekovacou dýzou a vrchom plodiny a potom odčítaním vzdialenosti
dýzy od vzdialenosti senzory. Pozrite si nižšie uvedený nákres, kde zistíte, či má byť hodnota odchýlky kladná
alebo záporná.

Kapitola 4

• Šípkou nahor v sekcii Výška senzora zvýšte hodnotu, ktorá predstavuje vzdialenosť medzi senzorom
a zemou.

• Šípkou nadol v sekcii Výška senzora znížte vzdialenosti medzi senzorom a zemou.

Poznámka:

Na strojoch s ramenami s obmedzeným zdvihom môže byť potrebné nastaviť odchýlku
stredných senzorov o trochu menej, než nameraná hodnota od senzora po zem, aby sa
zabezpečil dostatočný tlak vo valcoch na zdvíhanie ramien počas prevádzky.

Citlivosť
1.

Položte ruku na zem pod jeden zo senzorov ramena a pomaly ju zdvíhajte (rýchlosťou približne 30 cm za
sekundu) do výšky 30 cm od senzora.

Poznámka:
2.

Rameno by malo začať reagovať okamžite a zdvíhať sa približne rovnakou rýchlosťou ako
vaša ruka.

Podľa potreby upravte citlivosť, aby rameno reagovalo na pohyb ruky rýchlejšie alebo pomalšie.

Poznámka:

Predvolená hodnota je 15. Ak je nastavená príliš vysoká citlivosť, rameno bude nestabilné
a často v pohybe, bude reagovať na malé zmeny v cieľovej výške alebo na pohyb trávy.
Typické nastavenie citlivosti, vhodné pre väčšinu strojov, je 13 až 17. Počas bežnej
prevádzky by systém AutoBoom nemal reagovať na zmeny výšky v rozsahu 5 až 8 cm,
ale mal by rýchlo reagovať na zmeny v rozsahu 12 cm a viac.
Pri riadkovej výsadbe alebo roztrúsených plodinách, ktoré úplne nepokrývajú zem, môže byť
vhodné znížiť citlivosť, aby bolo rameno menej citlivé na náhle zmeny výšky plodiny a
zabránilo sa náhlym pohybom, ktoré majú za následok nižší výkon.

Rýchlosť
Nastavenie rýchlosti určuje, ako rýchlo sa rameno vyhne prekážke a ako veľmi rameno prekročí cieľovú výšku.
Položku Rýchlosť je potrebné nastaviť tak, aby bol pohyb ramena plynulý a stroj nekmital. Upravte nastavenie
rýchlosti podľa potreby, aby rýchlosť zdvíhania ramena zodpovedala rýchlosti pohybu ruky, avšak aby ramená
neboli príliš rýchle a nestabilné.
1.

Položte ruku na zem pod jeden zo senzorov ramena a pomaly ju zdvíhajte (rýchlosťou približne 60 cm za
sekundu) do výšky 30 cm od senzora.

Poznámka:
2.

Rameno by malo reagovať okamžite a zdvíhať sa takou rýchlosťou akou pohybujete rukou,
pričom by nemalo prekročiť novú cieľovú výšku o viac ako 30 cm.

V prípade potreby nastavenie rýchlosti upravte.

Poznámka:

Predvolené nastavenie je 25. Položku Rýchlosť je potrebné nastaviť tak, aby bol pohyb
ramena plynulý a stroj nekmital. Bežné nastavenie rýchlosti, ktoré je vhodné pre väčšinu
strojov, je 22 až 27. Avšak v závislosti od statického tlaku v ramenách, geometrie ramien
a nastavenia citlivosti môže byť hodnota aj oveľa vyššia.

Stabilita
1.

Položte ruku na zem pod jeden zo senzorov ramena a pomaly ju zdvíhajte (rýchlosťou približne 60 cm za
sekundu) do výšky 30 cm od senzora. Sledujte pritom pohyb protiľahlého ramena.

Poznámka:
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Protiľahlé rameno by sa malo súčasne mierne zdvíhať (obvykle nie viac ako 15 cm).
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2.

Nastavenie stability upravte tak, aby sa minimalizoval pohyb protiľahlého ramena.

Poznámka:

Znížte hodnotu stability, ak má byť protiľahlé rameno pevnejšie, ale zachovajte dostatočne
vysokú hodnotu na prirodzený pohyb ramena bez toho, aby spôsobilo náklon podvozka.

Min. tlak %
Na strojoch s ramenami s obmedzeným zdvihom používajte systém AutoBoom s aktívnym
ovládaním stredovej konzoly alebo so stredovým senzorom v cieľovej výške alebo mierne
pod ňou, aby sa zabránilo neustálemu prechodu do režimu Min. tlak %. Tento režim slúži len
na núdzovú ochranu ramena a systém AutoBoom by sa nemal bežne používať v tomto
režime.

1.

Zdvihnite stredovú sekciu do cieľovej výšky, aby boli ramená a stredová konzola v horizontálnej polohe.

2.

Aktivujte systém AutoBoom.

3.

Otvorte nastavenie Min. tlak % v ponuke ovládania AutoBoom.

Poznámka:

Predvolené nastavenie je 65.

4.

Zvýšte hodnotu Min. tlak % približne na 80.

5.

Položte ruku na zem pod jeden zo senzorov ramena a pomaly ju zdvíhajte (rýchlosťou približne 30 cm za
sekundu) do výšky 30 cm od senzora, alebo pokiaľ sa rameno nezdvihne približne o 1 m nad pôvodnú
cieľovú výšku.

6.

Dajte ruku preč a overte, či sa ramená po krátkej dobe začnú pomaly spúšťať.

Poznámka:

Ak sa ramená nespustia, znížte hodnotu nastavenia Min. tlak % o jedno a zopakujte hore
uvedené kroky. Pokračujte v testovaní nastavenia Min. tlak %, kým sa nezačnú ramená
spúšťať.

XT zisk
Umožňuje jemne doladiť povolenú rotáciu zavesenia stredovej sekcie. Vyššie hodnoty nastavenia XT zisk
spôsobia agresívnejšie reagovanie ovládania XT pri zaznamenaní náklonu podvozka kontrolným uzlom a
môžu spôsobiť nadmernú tuhosť ramien a prípadné poškodenie stredovej konzoly. Nižšie hodnoty nastavenia
XT zisk spôsobujú menej agresívne reagovanie ovládania XT a môžu spôsobiť zlú odozvu systému, nulové
ovládanie zavesenia na základe náklonu podvozka.
1.

Prejdite so strojom na pole a sledujte rotáciu zavesenia stredovej sekcie pri zapnutom systéme AutoBoom,
aktivovanom ľavom a pravom ramene a ovládaní XT.

2.

Upravte nastavenia hodnoty XT zisk tak, aby poskytovalo ovládanie XT vyššiu alebo nižšiu odozvu.

Poznámka:

Predvolené nastavenie je 10.

Obnovenie predvolených hodnôt
Aj keď to bežne nie je potrebné, za určitých okolností môže byť potrebné obnoviť predvolené nastavenia
systému. Obnovením predvolených hodnôt sa vymažú všetky nastavenia systému AutoBoom a vykonané
zmeny nastavení. Po obnovení predvolených hodnôt bude potrebné vykonať kalibráciu systému.
1.

Dotknite sa ikony KAL. na obrazovke ISO terminálu. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:
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Poznámka:

Kapitola 4

2.
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Stlačte ikonu Obnoviť. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:
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KAPITOLA

5

Riešenie problémov

Kapitola5

Kontrolný uzol
Kontrolný uzol typu CAN systému AutoBoom obsahuje niekoľko svetelných indikátorov (LED), ktoré možno
využiť pri diagnostikovaní problémov so systémom AutoBoom.

Poznámka:

OBRÁZOK 1.

Ak LED indikátory nesvietia ako je znázornené na nižšie uvedenom obrázku, alebo ak
všetky svietia, skontrolujte pripojenie zbernice CAN a ovládacích káblov ku kontrolnému
uzlu. Ak problém pretrváva, obráťte sa na svojho miestneho predajcu Raven, ktorý vám
poskytne ďalšiu technickú podporu.

LED indikátory kontrolného uzla CAN AutoBoom

Logické napájanie – Svieti, keď je kontrolný
uzol napájaný napätím +12 V
Napájanie HC (vysokoprúdové) – Svieti,
keď je kontrolný uzol napájaný napätím
s vysokým prúdom.
Micro 1 Hz – Počas aktivity procesora bliká
každú sekundu.

CAN Rx – Blikaním indikuje príjem správ
z CAN zbernice do kontrolného uzla.
Tento indikátor obvykle bliká rýchlo.
CAN Tx – Blikaním indikuje odosielanie správ
z kontrolného uzla do CAN zbernice.
Rýchlosť blikania tohto indikátora kolíše.
Diag 1 – Svieti, keď je rozpoznaný ľavý
vnútorný senzor v systéme UltraGlide
s dvomi senzormi.
Diag 2 – Svieti, keď je rozpoznaný pravý
vnútorný senzor v systéme UltraGlide
s dvomi senzormi.
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Kapitola 5

Predkalibračná diagnostika systému AutoBoom
Problém

Možná príčina
Kontrolný uzol systému AutoBoom
nebol rozpoznaný.

Opravná činnosť
Skontrolujte elektrické pripojenie
kontrolného uzla, vrátane napájania
a komunikačného obvodu CAN.
• Skontrolujte napájací obvod.

Ikona AutoBoom sa na displeji VT
nezobrazuje.

Nesprávne pripojené napájanie.

Nefunkčný/nesprávne pripojený
systém CAN.

• Overte správne pripojenie
vysokoprúdového napätia, logického
obvodu a systémov CAN zbernice
k batérii a ich správne zapnutie.
• Overte, či je systém CAN správne
nainštalovaný.
• Skontrolujte funkčnosť konektorov,
káblov a spojov.

Nesprávne vykonané spustenie
systému.

Vypnite a znovu zapnite napájanie
systému CAN.

Nesprávne naprogramované merné
jednotky.

Preprogramujte displej VT, aby
zobrazoval správne merné jednotky.

Opačne zapojený kábel k ľavému a
pravému snímaču tlaku.

Vymeňte medzi sebou ľavý a pravý
kábel.

Opačne zapojená ľavá a pravá
hydraulická hadica.

Vymeňte medzi sebou pripojenie
hydraulických hadíc k ventilu
AutoBoom.

Opačne zapojený ľavý a pravý
ultrazvukový senzor.

Vymeňte medzi sebou pripojenie
ľavého a pravého vonkajšieho
senzora na káblovom zväzku
systému AutoBoom.

Vonkajšie senzory sú pripojené do
konektorov pre vnútorné senzory.

Odpojte senzory od káblového
zväzku systému AutoBoom a pripojte
senzory do konektorov pre vonkajšie
senzory.

Funkcie zdvíhania/spúšťania ľavej,
pravej a strednej sekcie nie sú počas
používania funkcií stroja správne
snímané.

Káble/konektory snímačov ramena sú
pripojené k nesprávnym cievkam
stroja.

Skontrolujte pripojenie k cievkam
stroja a skontrolujte vedenie káblov,
aby ste overili, že sú káble pripojené
k správnym cievkam.

Stredová sekcia sa nedá zdvihnúť/
spustiť manuálne pomocou
ovládacích prvkov stroja.

Káble k senzorom ramena na
stredovej konzole nie sú pripojené
k správnemu senzoru/ovládaciemu
prvku.

Skontrolujte pripojenie k cievkam
stroja a skontrolujte vedenie káblov,
aby ste overili, že sú káble pripojené
k správnym cievkam.

Hodnoty tlaku/výšky sa nezobrazujú
v správnych merných jednotkách.

Tlak ľavého a pravého ramena sa
zobrazuje na nesprávnej strane.

Výšky ultrazvukových senzorov sa
zobrazujú na nesprávnom mieste.
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Riešenie problémov

Kalibrácia systému AutoBoom
Problém

Počas kalibrácie sa ramená
nepohybujú.

Možná príčina

Opravná činnosť

Opačné alebo nesprávne pripojenie
variabilného/blokovacieho ventilu.

Skontrolujte pripojenie do ventilu AutoBoom,
či sú káble pripojené v správnych
konektoroch.

Nesprávne pripojené hydraulické
potrubie.

Skontrolujte hydraulické prípojky.

Ramená stoja na dorazoch alebo
valce úplne vysunuté.

Zdvihnite ramená a spustite stredovú
konzolu, aby ste sa uistili, že v ramenách je
dostatočný tlak na vykonanie kalibrácie.

Chybný tlakový prevodník alebo
pripojenie.

Skontrolujte pripojenie káblového zväzku
systému AutoBoom do tlakového
prevodníka.

Nedostatočné napätie vo
vysokoprúdovom okruhu.

Skontroluje pripojenie napájania
a uzemnenia na batérii a kontrolnom uzle
systému AutoBoom.

Navzájom vymenené pripojenie
vnútorného a vonkajšieho senzora.

Skontrolujte pripojenie vnútorného
a vonkajšieho senzora a v prípade potreby
medzi sebou vymeňte pripájacie konektory.
• Skontrolujte káble k senzorom.

Ultrazvukové senzory poskytujú zlé
hodnoty.

• Skontrolujte, či je povrch senzora čistý.
• Uistite sa, že funkciu senzorov nenarúšajú
prekážky alebo súčasti ramena.
• Skontrolujte hydraulické prípojky.
• Dajte páku hydraulického okruhu do
opačnej polohy (na ťahaných
postrekovačoch).

Elektrické prípojky k ventilu
AutoBoom sú navzájom vymenené.

Skontrolujte prípojky k variabilnému
a blokovaciemu ventilu a v prípade potreby
ich navzájom vymeňte.

Príliš vysoká hodnota v nastavení
položky Rýchlosť.

Znížte hodnotu v nastavení položky
Rýchlosť.

Príliš vysoká hodnota v nastavení
položky Citlivosť.

Znížte hodnotu v nastavení položky Citlivosť.

Príliš vysoký prietok v hydraulickom
okruhu (len pri ťahaných
postrekovačoch).

Znížte prietok hydraulickej kvapaliny do
diaľkového ovládača okruhu AutoBoom.
Hodnota prietoku musí byť 3 až 5 gal/m
[11 až 19 l/m] alebo 20 až 30 %.
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Počas kalibrácie sa ramená
úplne zdvihnú a neklesnú
nadol.

Nesprávne pripojené hydraulické
potrubie.
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Kapitola 5

Problém

Opravná činnosť

Možná príčina
Pripojenia do variabilného ventilu
systému AutoBoom sú navzájom
vymenené.
Nesprávne pripojené hydraulické
potrubie.

Skontrolujte pripojenie do ventilu AutoBoom,
či sú káble pripojené v správnych
konektoroch.
• Skontrolujte hydraulické prípojky.
• Dajte páku hydraulického okruhu do opačnej
polohy (na ťahaných postrekovačoch).
Otočte nastavovacími skrutkami na
variabilnom ventile za účelom kontroly, či sa
počas kalibrácie ramená zdvihnú.

Ramená počas kalibrácie
spadnú až na zem
Nesprávne fungujúci variabilný ventil.

• Ak sa ramená zdvihnú, skontrolujte elektrický
systém alebo kontrolný uzol AutoBoom.
• Ak sa ramená nezdvihnú, skontrolujte
hydraulický systém alebo kontrolný uzol
AutoBoom.

Hydraulický systém nie je aktivovaný
(len ťahané postrekovače).

Ramená počas kalibrácie
reagujú príliš agresívne alebo
kmitajú.

• Overte, či je hydraulický systém aktivovaný.
• Overte, či cez ventil systému AutoBoom
preteká hydraulická kvapalina.

Pod senzormi sa nachádzajú
predmety, čo má za následok chybné
meranie.

Skúste systém vykalibrovať na zemi bez
porastu alebo s konzistentným porastom.

Navzájom vymenené pripojenie
vnútorného a vonkajšieho senzora.

Skontrolujte pripojenie vnútorného
a vonkajšieho senzora a v prípade potreby
medzi sebou vymeňte pripájacie konektory.

Chybné namerané hodnoty
ultrazvukového senzora.

Skontrolujte senzory a káblové vedenie a v
prípade potreby vymeňte.

Príliš vysoká hodnota v nastavení
položky Rýchlosť.

Znížte hodnotu v nastavení položky
Rýchlosť.

Príliš vysoká hodnota v nastavení
položky Citlivosť.

Znížte hodnotu v nastavení položky Citlivosť.

Príliš vysoký prietok v hydraulickom
okruhu (len pri ťahaných
postrekovačoch).

Znížte prietok hydraulickej kvapaliny do
diaľkového ovládača okruhu AutoBoom.

Prevádzka systému AutoBoom
Problém

Možná príčina
Káblový adaptér senzoru ramena
môže byť poškodený alebo nie je
pripojený.

Ramená nepovoľujú spustenie nadol
pomocou ovládacích prvkov stroja.
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Opravná činnosť
• Skontrolujte káblové vedenia.
• Pomocou ponuky Diagnostika zistite
správne zapojenie káblov.

V systéme je nesprávne napätie.

Pomocou multimetra overte, či pri
aktivovaní funkcie tečie do cievok
stroja napätie +12 V.

Systém AutoBoom nie je
vykalibrovaný.

Vykalibrujte systém AutoBoom.

Káblový zväzok systému AutoBoom
je poškodený.

Skontrolujte, či nie je kábel poškodený
a v prípade potreby ho opravte alebo
vymeňte.

Kontrolný uzol systému AutoBoom
nefunguje správne.

Vymeňte kontrolný uzol AutoBoom.

Návod na kalibráciu a používanie systému ISO AutoBoom, softvér ver. 6.0 a novší

Riešenie problémov

Problém

Možná príčina
Položka výstrahy tlaku v režime
PowerGlide Plus je nastavená na
príliš nízku hodnotu.

Zvýšte hodnotu nastavenia výstrahy
tlaku.

Tlakové a prívodné hadice sú
navzájom vymenené.

Skontrolujte hadice a v prípade
potreby ich vymeňte.

Tlakový prevodník nefunguje
správne.
Stále je aktivovaná výstraha týkajúca
sa tlaku.

Predmety pod jedným ramenom
spôsobujú reagovanie opačnej strany.

Opravná činnosť

• Skontrolujte prevodník a overte
nameranú hodnotu tlaku na
obrazovke Diagnostika.
• V prípade potreby vymeňte tlakový
prevodník.

Tlakové prevodníky nie sú pripojené
ku káblovému zväzku systému
AutoBoom.

Pripojte káblový zväzok systému
AutoBoom do tlakového prevodníka.

Káblový zväzok systému AutoBoom
je poškodený.

Skontrolujte, či nie je kábel poškodený
a v prípade potreby ho opravte alebo
vymeňte.

Ramená stoja na dorazoch alebo
valce úplne vysunuté.

Zdvihnite ramená, spustite stredovú
sekciu a znovu aktivujte systém
AutoBoom.

Zapojenie ľavého a pravého senzora
je navzájom vymenené.

Skontrolujte pripojenie ľavého a
pravého senzora a v prípade potreby
medzi sebou vymeňte pripájacie
konektory.

Opačne zapojený variabilný ventil
alebo jedna strana nezapojená.

Skontrolujte pripojenie do ventilu
AutoBoom, či sú káble pripojené
v správnych konektoroch.

Príliš nízka hodnota v nastavení
položky Stabilita.

Postupne zvyšujte nastavenia položky
Stabilita, až kým sa protiľahlá strana
takmer nepohne.
• Skontrolujte variabilný ventil.

Ramená kmitajú alebo reagujú príliš
agresívne, keď stroj stojí.

• V prípade potreby ho vyčistite alebo
vymeňte.

Príliš vysoká hodnota v nastavení
položky Citlivosť.

Postupne znižujte nastavenie položky
Citlivosť o jeden krok, kým neprestanú
ramená kmitať.

Vietor ovplyvňuje meranie senzora.

Postupne znižujte nastavenie položky
Citlivosť o jeden krok, kým neprestanú
ramená kmitať.

Príliš vysoká hodnota v nastavení
položky Rýchlosť.

Postupne znižujte nastavenie položky
Citlivosť o jeden krok, kým neprestanú
ramená kmitať.

Stredová sekcia je nestabilná.

Znížte nastavenie položky Stabilita na
vyváženie pohybu ramien na oboch
stranách stredovej sekcie.

Sporadické hodnoty ultrazvukového
senzora.

Skontrolujte, či nie je kábel poškodený
a v prípade potreby ho opravte alebo
vymeňte.
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Chybný variabilný ventil.

Kapitola 5

Problém

Ramená sa počas bežnej prevádzky
zdvíhajú ale neklesajú, alebo klesajú
príliš pomaly.

Ramená sa zdvíhajú pomaly alebo
pomaly reagujú na zmeny výšky.

Ramená sa zdvíhajú, ale nespustia
sa pri štartovaní stroja alebo
aktivovaní hydraulického okruhu
(ťahané postrekovače) so zapojeným
systémom AutoBoom.

Možná príčina

Opravná činnosť

Bola zadaná nesprávna frekvencia
PWM.

Overte nastavenie frekvencie PWM na
konzole Raven/v palubnom počítači.
(60 Hz pre ventily so štvorcovými
cievkami, 250 Hz pre ventily s
okrúhlymi cievkami).

Príliš nízka hodnota v nastavení
položky Rýchlosť.

Zvýšte hodnotu v nastavení položky
Rýchlosť.

Príliš vysoká hodnota v nastavení
položky Minimálny tlak %.

Znížte nastavenie položky minimálny
tlak % o jeden stupeň, kým sa
nezačnú ramená spúšťať
požadovanou rýchlosťou.

Nastavený tlak je príliš vysoký (len
PowerGlide Plus).

Znížte nastavený tlak o 10, kým sa
nezačnú ramená spúšťať
požadovanou rýchlosťou.

Navzájom vymenené pripojenie
vnútorného a vonkajšieho senzora.

Skontrolujte pripojenie vnútorného a
vonkajšieho senzora a v prípade
potreby medzi sebou vymeňte
pripájacie konektory.

Chybné namerané hodnoty
ultrazvukového senzora.

Skontrolujte senzory a káblové
vedenie a v prípade potreby vymeňte.

Armatúry alebo prekážky v obvode
obmedzujú vratný tok do valcov
náklonu.

Skontrolujte hydraulický okruh
systému AutoBoom a v prípade
potreby odstráňte armatúry alebo
prekážky v okruhu.

Príliš nízka hodnota v nastavení
položky Rýchlosť.

Zvýšte hodnotu v nastavení položky
Rýchlosť.

Príliš nízka hodnota v nastavení
položky Citlivosť.

Zvýšte hodnotu v nastavení položky
Citlivosť.

Príliš vysoká rýchlosť pojazdu.

Znížte rýchlosť pojazdu.

Zadaná nesprávna odchýlka výšky
senzora.

Overte správnu hodnotu odchýlky a
upravte nastavenie podľa potreby.
Prečítajte si príslušnú kapitolu tejto
príručky, kde nájdete postup
vypočítania odchýlky výšky senzora
pomocou ovládača Raven/palubného
počítača.

Armatúry alebo prekážky v obvode
obmedzujú vratný tok do valcov
náklonu.

Skontrolujte hydraulický okruh systému
AutoBoom a v prípade potreby odstráňte
armatúry alebo prekážky v okruhu.

Príliš vysoká základná hodnota
položky PWM.

Zapojte hydraulický systém AutoBoom a
nechajte automaticky znížiť základný
tlak PWM a spustiť ramená.

Systém nie je vykalibrovaný.

Vykalibrujte systém AutoBoom.
• Pripojte ultrazvukové snímače

Nie sú rozpoznané ultrazvukové
snímače.
Nemožno prepnúť z režimu
PowerGlide Plus do UltraGlide.
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• Skontrolujte káble vedúce k senzorom
a kontrolný uzol, a v prípade potreby
ich opravte alebo vymeňte.

Ultrazvukové senzory sú zapojené
do konektorov pre vnútorné senzory
v systéme bez duálnych senzorov.

Pripojte ultrazvukové senzory do
konektorov pre vonkajšie senzory.

Kontrolný uzol systému UltraGlide
nie je pripojený k zbernici CAN.

Skontrolujte, či je kontrolný uzol
pripojený k zbernici CAN.
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KAPITOLA

6

Schémy systému

Kapitola6

Táto časť obsahuje schémy systému pre špecifické konfigurácie systému ISO AutoBoom podľa typu stroja.
Nájdite si príslušnú schému pre typ stroja, na ktorý sa bude inštalovať systém ISO AutoBoom.
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Obmedzená záruka
Na čo sa vzťahuje záruka?
Táto záruka sa vzťahuje na všetky materiálové a dielenské chyby vášho produktu od
spoločnosti Raven Applied Technology Division pri bežnom používaní, údržbe a servise,
pokiaľ sa používa na určený účel.

Aká dlhá je záručná doba?
Na produkty od spoločnosti Raven Applied Technology sa vzťahuje záruka 12 mesiacov
odo dňa maloobchodného predaja. Doba obmedzenej záruky v žiadnom prípade
neprekračuje 24 mesiacov od dátumu vydania/vyrobenia produktu spoločnosťou Raven
Industries Applied Technology Division. Táto záruka sa vzťahuje len na pôvodného
majiteľa a je neprenosná.

Ako si môžem uplatniť servis?
Prineste chybný diel a doklad o kúpe k svojmu predajcovi produktov Raven.
Ak predajca schváli vašu reklamáciu, spracuje ju a postúpi spoločnosti Raven Industries
na konečné schválenie. Náklady na prepravu do spoločnosti Raven Industries znáša
zákazník. Na balíku s reklamovaným dielom odoslanom do spoločnosti Raven Industries
musí byť uvedené číslo RMA (Return Materials Authorization) a v balíku priložené všetky
potrebné dokumenty (vrátane dokladu o kúpe).

Ako bude postupovať spoločnosť Raven Industries?
Po potvrdení záručnej reklamácie spoločnosť Raven Industries (podľa vlastného
rozhodnutia) opraví alebo vymení chybný produkt a zaplatí poplatok za štandardnú
prepravu, bez ohľadu na spôsob dopravy k výrobcovi.
Na náklady zákazníka je možné diel poslať expresne.

Na čo sa nevzťahuje záruka?
Spoločnosť Raven Industries neakceptuje žiadne náklady ani zodpovednosť za opravy
vykonané mimo našich závodov bez písomného súhlasu. Spoločnosť Raven Industries
nenesie zodpovednosť za škody na inom vybavení alebo produktoch, ani za stratu zisku,
pracovného času alebo iné škody. Záväzky vyplývajúce z tejto záruky nahrádzajú všetky
ostatné záruky, vyslovené alebo predpokladané, a žiadna osoba ani organizácia nie je
oprávnená prijímať iné záruky v mene spoločnosti Raven Industries.

Na škody spôsobené normálnym opotrebovaním, nesprávnym používaním,
zneužitím, zanedbaním, nehodou alebo nesprávnou inštaláciou a údržbou sa
záruka nevzťahuje.
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Rozšírená záruka
Na čo sa vzťahuje záruka?

Táto záruka sa vzťahuje na všetky materiálové a dielenské chyby vášho produktu od spoločnosti
Raven Applied Technology Division pri bežnom používaní, údržbe a servise, pokiaľ sa používa na
určený účel.

Musím si zaregistrovať produkty, aby som mal právo na rozšírenú záruku?

Áno. Produkty/systémy musia byť zaregistrované do 30 dní od maloobchodného predaja, aby
získali krytie na základe rozšírenej záruky. Ak komponenty nemajú sériové číslo, je potrebné
zaregistrovať súpravou, ktorej súčasťou boli.

Kde si môžem zaregistrovať produkt, aby som získal/a rozšírenú záruku?

Prejdite na stránku www.ravenhelp.com a vyberte možnosť Product Registration (Registrácia
produktu).

Aká dlhá je záručná doba rozšírenej záruky?

Na produkty od spoločnosti Raven Applied Technology, ktoré sú zaregistrované online, sa vzťahuje
dodatočná záruka 12 mesiacov nad rámec obmedzenej záruky, vďaka čomu sú produkty kryté
zárukou 24 mesiacov od dátumu maloobchodného predaja. Doba rozšírenej záruky v žiadnom
prípade neprekračuje 36 mesiacov od dátumu vydania/vyrobenia produktu spoločnosťou Raven
Industries Applied Technology Division. Táto rozšírená záruka sa vzťahuje len na pôvodného
majiteľa a je neprenosná.

Ako si môžem uplatniť servis?

Prineste chybný diel a doklad o kúpe k svojmu predajcovi produktov Raven. Ak predajca schváli
vašu reklamáciu, spracuje ju a postúpi spoločnosti Raven Industries na konečné schválenie.
Náklady na prepravu do spoločnosti Raven Industries znáša zákazník. Na balíku s reklamovaným
dielom odoslanom do spoločnosti Raven Industries musí byť uvedené číslo RMA (Return Materials
Authorization) a v balíku priložené všetky potrebné dokumenty (vrátane dokladu o kúpe). Okrem
toho musia byť na balíku uvedené slová „Extended Warranty“ a všetky dokumenty, ak sa chyba
vyskytla medzi 12. a 24. mesiacom od maloobchodného predaja.

Ako bude postupovať spoločnosť Raven Industries?

Po potvrdení registrácie produktu za účelom rozšírenej záruky a samotnej záručnej reklamácie
spoločnosť Raven Industries (podľa vlastného rozhodnutia) opraví alebo vymení chybný produkt a
zaplatí poplatok za štandardnú prepravu, bez ohľadu na spôsob dopravy k výrobcovi. Na náklady
zákazníka je možné diel poslať expresne.

Na čo sa nevzťahuje rozšírená záruka?

Spoločnosť Raven Industries neakceptuje žiadne náklady ani zodpovednosť za opravy vykonané
mimo našich závodov bez písomného súhlasu. Spoločnosť Raven Industries nenesie
zodpovednosť za škody na inom vybavení alebo produktoch, ani za stratu zisku, pracovného času
alebo iné škody. Na káble, hadice, softvérové vylepšenia a prepracované diely sa rozšírená záruka
nevzťahuje. Záväzky vyplývajúce z tejto záruky nahrádzajú všetky ostatné záruky, vyslovené alebo
predpokladané, a žiadna osoba ani organizácia nie je oprávnená prijímať iné záruky v mene
spoločnosti Raven Industries.

Na škody spôsobené normálnym opotrebovaním, nesprávnym používaním,
zneužitím, zanedbaním, nehodou alebo nesprávnou inštaláciou a údržbou sa záruka
nevzťahuje.
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