Kalibrerings- og driftshåndbok

SmarTrax og SmartSteer

Fraskrivelse
Raven Industries har gjort sitt beste for å sikre at opplysningene i dette
dokumentet er så nøyaktige som mulig, men påtar seg ikke ansvaret for
eventuelle utelatelser og feil. Raven Industries påtar seg heller ikke noe ansvar
for skader som oppstår som følge av bruken av disse opplysningene.
Raven Industries skal ikke holdes ansvarlig for effekten atmosfæriske forhold og
solaktivitet har på ytelsen til våre produkter.
Raven Industries kan ikke garantere nøyaktigheten, integriteten, kontinuiteten
eller tilgjengeligheten til GPS-signalet fra USAs forsvarsdepartement / NAVSTAR
GPS-satellitter, korrigeringstjenesten OmniSTAR eller WAAS.
Raven Industries er ikke ansvarlig for bruken av signalet til annet enn det angitte
formålet. Raven Industries skal ikke holdes ansvarlig for tilfeldige skader eller
følgeskader, eller tap av forventede fordeler eller inntekter, stans eller tap av
arbeid eller forringelse av data som følge av bruk eller manglende mulighet til
bruk av SmarTrax eller noen av komponentene.
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KAPITTEL

1

Viktig
sikkerhetsinformasjon
KAPIT EL 1

MERKNAD
Les denne veiledningen nøye før du installerer SmarTrax-/SmartSteer-systemet.

• Følg all sikkerhetsinformasjon som presenteres i denne håndboken.
• Hvis du trenger hjelp med noen deler av installeringen eller servicen av Raven-utstyret, kan du kontakte din
lokale Raven-forhandler for kundestøtte.

• Følg alle sikkerhetsmerker som er festet på SmarTrax-/SmartSteer-systemkomponentene. Sørg for at
sikkerhetsmerker holdes i god stand, og skift ut merker som mangler eller er skadet. Kontakt din lokale
Raven-forhandler for å få nye sikkerhetsmerker dersom noen mangler eller er skadet.
Når du betjener maskinen etter installering av SmarTrax/SmartSteer, må du overholde følgende
sikkerhetsregler:

• Vær observant på omgivelsene.
• Ikke betjen SmarTrax/SmartSteer eller annet landbruksutstyr under påvirkning av alkohol eller ulovlige
stoffer.

•
•
•
•

Hold deg alltid i førerposisjonen i maskinen når SmarTrax/SmartSteer er aktivert.
Deaktiver SmarTrax/SmartSteer når du forlater førersetet og maskinen.
Ikke kjør maskinen på offentlige veier eller hovedveier mens SmarTrax/SmartSteer er aktivert.
Fastslå og hold en trygg arbeidsavstand til andre personer. Operatøren er ansvarlig for å deaktivere
SmarTrax/SmartSteer når den trygge arbeidsavstanden er redusert.

• Kontroller at SmarTrax/SmartSteer er deaktivert, før du utfører vedlikeholdsarbeid på SmarTrax/SmartSteer
eller maskinen.
Gå gjennom drifts- og sikkerhetsinstruksjonene som leveres med redskapen og/eller kontrolleren.
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Kapittel 1

ADVARSEL
Når du starter opp maskinen for første gang, må du sørge for at alle personer står på trygg avstand, i tilfelle en
slange ikke er festet godt nok eller et hjul beveger seg som følge av luft i hydraulikksystemet (kun SmarTrax).

FORSIKTIG
Hydraulikksikkerhet (kun SmarTrax)
Hydraulikken kan være under trykk. Forsøk aldri å åpne eller utføre arbeid på hydraulikksystemet mens
utstyret er i gang. Vær alltid forsiktig når du åpner et system som tidligere har vært under trykk.
Når du kobler fra hydraulikkslangene, eller når tømming er nødvendig, må du være oppmerksom på at
hydraulikkoljen kan være svært varm og under høytrykk. Utvis forsiktighet. Alt arbeid som utføres på
hydraulikksystemet, må være i samsvar med maskinprodusentens godkjente vedlikeholdsinstruksjoner. Raven
Industries anbefaler at du alltid bruker egnet beskyttelsesutstyr når du utfører arbeid på hydraulikksystemet.
Når du installerer SmarTrax-hydraulikk eller utfører diagnostikk, vedlikehold eller rutineservice, må du sørge
for å følge sikkerhetsreglene slik at ingen fremmede materialer eller forurensende stoffer tas opp i maskinens
hydraulikksystem. Gjenstander eller materialer som klarer å passere maskinens hydraulikkfiltreringssystem, vil
føre til redusert ytelse og kan skade SmarTrax-hydraulikkventilene.

Elektrisk sikkerhet
Ikke snu om på strømledninger. Det vil føre til alvorlig skade på utstyret. Kontroller alltid at strømledningene er
koblet til med riktig polaritet, som merket. Kontroller at strømkabelen er den siste kabelen som kobles til.
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KAPITTEL

2

Innledning

KAPIT EL 2

Gratulerer med kjøpet av Raven SmarTrax-/SmartSteer™-systemet!
Når du installerer systemet for første gang, må det kalibreres i forhold til din kontroller og ditt bestemte
kjøretøy. Når du kalibrerer og kjører SmarTrax/SmartSteer, er det viktig å sørge for at maskinen opprettholder
arbeidsturtall, slik at hydraulikkpumpen er i stand til å tilføre full gjennomstrømning til hydraulikksystemet.
Følgende instruksjoner er utviklet for å hjelpe deg med å kalibrere SmarTrax-/SmartSteer-systemet med Viper
Pro-systemet, Envizio Pro og Cruizer på riktig måte. Installeringen bør være fullført før du kalibrerer systemet.
Hvis du har spørsmål vedrørende installeringen av SmarTrax- eller SmartSteer-systemet, finner du
instruksjoner i installeringshåndboken. Innholdsfortegnelsen kan hjelpe deg med å finne instruksjoner for
kontrolleren din.

Retningslinjer for installering
Se i maskinens installeringsveiledning hvis du trenger instruksjoner for installering av MDU-enheten for
SmartSteer eller hydraulikkventilproppen eller -slangene for SmarTrax.

ADVARSEL
Les alle sikkerhetskravene og
forsiktighetsreglene i installeringsveiledningen
for maskinen før du betjener en maskin som er
utstyrt med SmarTrax-/SmartSteer-funksjonen.
Hvis sikkerhetsreglene ikke blir fulgt, kan det
føre til skade på utstyr, personskade eller død.
Før du bruker SmarTrax-/SmartSteer-funksjonen på konsollen din, må du konfigurere og kalibrere SmarTrax-/
SmartSteer-noden.
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Kapittel 2

FORSIKTIG
Ikke snu om på strømledningene. Det vil føre til
alvorlig skade på utstyret. Kontroller alltid at
strømledningene er koblet til med riktig
polaritet. Kontroller at strømkabelen er den
siste kabelen som kobles til.

Merk:

Kontroller at SmarTrax-/SmartSteer-noden er montert forsvarlig og vinkelrett på maskinen.

Merk:

Hvis du bruker en Cruizer, må du stille inn overføringshastigheten på 115 200.

Oppdateringer
Oppdateringer for Raven-håndbøker og programvare er tilgjengelige på webområdet Applied Technology
Division:
http://www.ravenprecision.com/Support/index2.jsp
Registrer deg for å motta e-postvarsler, så varsler vi deg når oppdateringer for Raven-produktene er
tilgjengelige på Ravens webområde.
http://www.ravenprecision.com

Oppdatere noden med en Viper Pro
1.

Last ned CanUpload-programmet og filen firmware.hex for å oppdatere en node gjennom Viper Pro.
Kontroller at rotkatalogen på minneenheten inneholder CanUpload-mappen, og at mappen inneholder
CanUpload.exe og fastvarefilen.

2.

Trykk på knappen Vis programliste når du starter opp eller avslutter Viper Pro-programmet, for å komme til
CAN-oppdateringsskjermen.

3.

Sett inn minneenheten. En ny knapp vises. Trykk på Oppdater CAN-noder, og velg den hex-filen du ønsker
å laste ned.

4.

Til slutt trykker du på SmarTrax-knappen for å begynne nedlastingen. Når nedlastingen er fullført, kan du
starte Viper Pro.

Merk:

Se i kalibrerings- og driftshåndboken for Viper Pro for å få en mer detaljert oppdateringsprosedyre.

Oppdatere noden med en Envizio Pro
1.

Hvis du ønsker å oppdatere en node gjennom Envizio Pro, må du kontrollere at filen firmware.hex befinner
seg i CanUpload-mappen i rotkatalogen på USB-minneenheten, og sette minneenheten inn i Envizio Prokonsollen.

2.

Trykk på informasjonsikonet øverst til høyre på skjermen, og velg den blå nodeknappen på skjermen.

3.

Kontroller at terrengkompensasjonsnoden registreres av CANbus-systemet. Hvis noden registreres, vises
det informasjon om nodeversjonen.
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Innledning
4.

Hvis nodeinformasjonen vises, velger du den blå knappen med piler oppover.

5.

Velg den programvareversjonen du vil ta i bruk fra listen over tilgjengelige programvareoppdateringer, og
trykk på programnodeknappen. Oppdateringen starter, og fullføringsprosenten vises.

6.

Når oppdateringen er tatt i bruk, tar du ut minneenheten fra Envizio Pro-konsollen og trykker på de grønne
hakeikonene for å gå tilbake til startskjermen.

Merk:

Se i kalibrerings- og driftshåndboken for Envizio Pro for å få en mer detaljert
oppdateringsprosedyre.

Oppdatere noden med en Cruizer
1.

Last ned Cruizer-installeringsmappen til rotkatalogen på minneenheten.

2.

Finn GPS Input-kontakten på Cruizer-grensesnittkabelen (delenummer 115-0171-794) som er koblet til bak
på Cruizer-konsollen.

3.

Koble fra GPS Output-pluggen, og sett SmarTrax Update-kontakten inn i GPS Input-kontakten.

4.

Sett minneenheten inn i Cruizer, og åpne verktøymenyen.

5.

Velg oppdateringsknappen, og velg deretter SmarTrax-filen for å oppdatere.

6.

Trykk på startknappen, og noden oppdaterer seg automatisk. Når oppdateringen er fullført, kobler du
kablene tilbake på plass igjen. Ta ut minneenheten før du trykker på den grønne haken (oppdateringen
starter på nytt hvis du trykker på den grønne haken mens minneenheten fortsatt står i).
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KAPITTEL

3

Kalibrering og drift av
Viper Pro
KAPIT EL 3

Bruk denne fremgangsmåten første gang du kalibrerer et SmarTrax-/SmartSteer-system med Viper Pro, eller
hvis standardinnstillingene er blitt gjenopprettet.

Første oppstart
Når du har installert SmarTrax-/SmartSteer-systemet, vises skjermen med advarselen om føreransvar hver
gang du starter Viper Pro.

1.

Trykk på OK.
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Kapittel 3

2.

Trykk på I. Cal i SmarTrax-/SmartSteer-området for å starte oppsettsveiviseren.

3.

Trykk på Ja.
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Kalibrering og drift av Viper Pro
Velg maskintype. Hvis maskinen din ikke er oppført, velger du enten FS-traktor (frontstyrt), SPsprøytemaskin F-bom (selvdrevet, frontbom), SP-sprøytemaskin R-bom (selvdrevet, bakbom), leddet eller
bakstyrt.

5.

Trykk på OK når du har valgt maskin.

6.

Trykk på Neste element.

7.

Velg kontrollenhet. Velg enten Raven-hydraulikk (hydraulikk levert av Raven), SmartSteer eller Steer Ready
(kun tilgjengelig på utvalgte maskiner).

8.

Trykk på OK.

9.

Trykk på Neste element.
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Kapittel 3
10.

Hvis maskinen er utstyrt med trykktransducer, vises følgende skjerm. Følg instruksjonene på skjermen, og
trykk på Start. Hvis systemet ikke er utstyrt med trykktransducer, kan du gå til trinn 15. Hvis du har en
SmartSteer-node, kan du gå til trinn 17.

11.

Vent på at systemet skal lese av trykkmålingen når det ikke finnes styringsinndata.
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12.

Vri på rattet for at systemet skal kunne merke trykket når det finnes styringsinndata.

13.

Følgende skjerm vises. Følg instruksjonene.

Merk:

3

Kalibrering og drift av Viper Pro

Når du øker frakoblingsinnstillingen, trenger systemet mer styringsinndata for å koble ut. Når du
senker frakoblingsinnstillingen, trenger systemet mindre styringsinndata for å kobles ut.

14.

Trykk på Neste element.

15.

Hvis maskinen ikke er utstyrt med trykktransducer, vises følgende skjerm. Hvis maskinen er utstyrt med
trykktransducer, kan du gå til trinn 17.
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Kapittel 3
16.

17.

Vri på rattet, og slipp det.

Trykk og slipp opp fotbryteren.

Merk:

Neste skjerm vises automatisk når fotbryteren er registrert.

18.

Noderetningskjermen vises. Følg instruksjonene for å finne nummeret på nodehuset som peker forover.
SmarTrax-/SmartSteer-systemet registrer automatisk nummeret som peker nedover.

19.

Vent mens noden kalibrerer de interne sensorene. Når kalibreringen av sensorene er fullført, går Viper Pro
automatisk videre til neste skjerm.
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Kalibrering og drift av Viper Pro
20.

Hvis du har valgt en bestemt maskin, fylles akselavstanden automatisk ut. Hvis du har valgt en generell
maskintype, skriver du inn akselavstanden. Akselavstanden måles fra midten av frontakselen til midten av
bakakselen. Hvis du har en leddet maskin, måler du begge sidene og regner ut gjennomsnittet. SmarTrax-/
SmartSteer-systemet krever nøyaktige målinger for å fungere optimalt.

Merk:

De følgende målingene (Akselavstand, Antenneposisjon (Foran/bak) og Antennehøyde) må angis
ved hjelp av de valgte visningsenhetene for Viper Pro. Den gjeldende innstillingen for
visningsenheter finnes nedenfor Antennehøyde-innstillingen.

21.

Trykk på Neste element.

22.

Skriv inn antennens posisjon. Antennens posisjon bestemmes av hvor langt foran (+) eller
bak (-) bakakselen antennen befinner seg. Raven anbefaler å montere antennen foran på førerhuset, langs
kjøretøyets midtlinje.

23.

Trykk på Neste element.

24.

Skriv inn antennehøyden. Antennehøyden er kritisk for å kunne kompensere for maskinkrengning. Mål fra
bakken til antennens bæreplate.

25.

Trykk på Neste element.
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3

Gjeldende
innstilling for
visningsenheter

Kapittel 3
26.

Kjør forover i arbeidsturtall med en fart på 5–9 km/t (3–6 mph).

27.

Trykk på fotbryteren for å starte hydraulikkalibreringen. Sørg for å ha et tilstrekkelig område med jevnt
underlag tilgjengelig for kalibrering. Størrelsen på maskinen og hydraulikksystemets hastighet avgjør hvor
mye plass du trenger.

28.

Under kalibreringen svinger maskinen ti ganger til venstre og deretter ti ganger til høyre. Hvis du vrir på
rattet eller trykker lett på fotbryteren, gjør kalibreringen et opphold, slik at du kan justere stillingen på
maskinen. Hvis du trykker lett på fotbryteren en gang til, starter kalibreringen på nytt. Når kalibreringen er
fullført, vises SmarTrax-/SmartSteer-menyen.

Merk:

14

Hvis kjøretøyet som skal kalibreres, er en sprøytemaskin, bør bommene være i stativet mens du
gjør dette.
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Kalibrering og drift av Viper Pro

Feilmeldinger
Hvis du får feilmeldinger under kalibreringen, må du sørge for

•
•
•
•
•
•

å begrense hvor mange ganger kalibreringen startes og stoppes
at FC-reguleringsmekanismen på ventilen er vridd helt ut (kun SmarTrax)
at du har et tilstrekkelig område med jevnt underlag tilgjengelig for kalibrering
at underlaget ikke er gjørmete eller isete, slik at fronthjulene ikke glir
at bommene er i stativet hvis kjøretøyet som kalibreres, er en sprøytemaskin
at kjøretøyet opprettholder arbeidsturtall

Kontroller at alle disse betingelsene er overholdt, og omkalibrer systemet.

Fullføre kalibreringsprosedyren
For å fullføre kalibreringsprosedyren må du starte en jobb og konfigurere en A-B-veiledningslinje.
Se i brukerhåndboken for Viper Pro hvis du trenger instruksjoner for å starte en jobb.

2.

Kjør i 13–16 km/t (8–10 mph) med maskinen i driftsturtall.

3.

Aktiver SmarTrax/SmartSteer mens du trykker lett på fotbryteren eller trykker på rattikonet på høyre side
av skjermen.

4.

La SmarTrax/SmartSteer kjøre i ti minutter, til systemet automatisk justerer seg selv.

Merk:

3

1.

Hvis maskinen ikke kjører på et akseptabelt nivå etter ti minutter, må systemet justeres for å rette
opp problemet.

Trykk i SmarTrax-området på Viper Pro-startskjermen.
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Kapittel 3
De to justeringene som kan gjøres, er Line Acquire (LA) Aggressiveness (Aggressivitet for linjeinnhenting) og
Online (OL) Sensitivity (Online-følsomhet).

Line Acquire-modusen er aktiv når systemet er aktivert og mer enn 0,6 m (2 fot) fra veiledningslinjen.

Online-modusen er aktiv når maskinen er mindre enn 0,6 m (2 fot) fra veiledningslinjen.

Merk:

16

Hvis systemet er mindre mottakelig enn du ønsker, men ikke streifer mer enn 0,6 m (2 fot) fra linjen,
kan du øke OL Sensitivity (OL-følsomhet) med ett hakk om gangen. Gi systemet minst 30 sekunder
etter justering til å implementere den nye OL Sensitivity-verdien (OL-følsomhetsverdien) mens
SmarTrax/SmartSteer er koblet inn. Hvis systemet virker overdrevent aggressivt, kan du redusere
OL Sensitivity (OL-følsomhet) med ett hakk om gangen. Likeledes kan du, hvis maskinen er mer enn
0,6 m (2 fot) fra linjen og ikke nærmer seg linjen så raskt som du ønsker, øke LA Aggressiveness
(LA-aggressivitet) med ett hakk om gangen. Hvis maskinen kjører over linjen, kan du redusere
LA Aggressiveness (LA-aggressivitet) med ett hakk om gangen.
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Kalibrering og drift av Viper Pro

Avansert oppsett og diagnostikk

3

Trykk på ST-oppsett på SmarTrax-kontrollerskjermen for å åpne systeminformasjonsskjermen.

Trykk på Angi for å åpne skjermen Null slingring.
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Kapittel 3

Merk:

Tallet som vises, kan ikke være null. Tallet som vises, er avlesningen fra slingringssensoren mens
kjøretøyet kjører rett frem. Hvis du nullstiller slingringssensoren, må maskinen være i ro.

Trykk på Lukk for å gå tilbake til systeminformasjonsskjermen.

Merk:

De eneste målingene du kan endre etter kalibrering, er Antenneposisjon og Antennehøyde.
Hvis du vil endre andre målinger, må du omkalibrere systemet.

Trykk på Set Antenna Measurements (Angi antennemålinger) for å åpne skjermen for antennemålinger.

Trykk på Lukk for å gå tilbake til systeminformasjonsskjermen.
Trykk på Lukk en gang til for å gå tilbake til SmarTrax-kontrollerskjermen.
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Kalibrering og drift av Viper Pro
Trykk på Sys Diag for å åpne skjermen for SmarTrax-systemdiagnostikk fra SmarTrax-kontrollerskjermen.

• Trykk på Tilbakestill for å nullstille timesgjennomsnittene for 2, 4 og 8 tommer (gjennomsnittsfarten og

3

feilen regnes ut i løpet av den siste aktive timen).

• Null slingring: Gjeldende slingringsnullpunkt regnes ut.
• Meldingsfrekvens: hyppighet for innleste GGA-meldinger.
• Maskinvareversj., Programvareversj. og Serienummer gjelder for SmarTrax-/SmartSteer-noden.

Merk:

Å justere PWM-innstillingene og vise feilloggskjermen er vanligvis bare nødvendig når du prøver
å løse et problem.

• Trykk på PWM-oppsett for å justere PWM-innstillingene manuelt.

Velg Min. eller Maks. og trykk på venstre- eller høyrepilen for å bevege hjulene manuelt. Hvis minimumsverdiene
for PMW er justert, lærer ikke systemet lenger minimumsverdiene for PMW. Systemet går tilbake læremodus
hvis du trykker på Manuell-knappen.
Trykk på Lukk for å gå tilbake til skjermen for SmarTrax-diagnostikk.
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Kapittel 3

• Trykk på Vis feillogg for å vise feilloggskjermen. Feilloggskjermen viser de ti siste feilene og tidspunktet de
inntraff.

Trykk på Lukk for å gå tilbake til skjermen for SmarTrax-systemdiagnostikk.
Trykk på Lukk en gang til for å gå tilbake til SmarTrax-kontrollerskjermen.
Trykk på Av. oppsett for å åpne skjermen Avansert oppsett.

HDOP-grense: HDOP er den horisontale presisjonsforringelsen, og angir kvaliteten på GPS-signalet. En høy
HDOP tyder på at satellittene ikke er jevnt nok fordelt på himmelen, noe som igjen betyr at signalet er mindre
nøyaktig, og at nøyaktigheten til veiledningssystemet er svekket. Tallet som vises, er det høyeste HDOP som
SmarTrax tillater å kjøre. Hvis du øker tallet, kan det føre til redusert ytelse.
GPS-overføring: GPS-overføringen er overføringshastigheten som systemet bruker til å kommunisere med
GPS-mottakeren, vanligvis 19 200.
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Kalibrering og drift av Viper Pro
Anti-oscillasjon: Anti-oscillasjon er en funksjon som bare brukes på leddede maskiner, og den bør ikke
aktiveres på noen annen type maskin. Denne funksjonen slår seg automatisk på når du velger en leddet
maskin. Hvis du aktiverer denne funksjonen på andre maskiner, kan det føre til redusert ytelse.
Gjeldende kompensasjon: Gjeldende kompensasjon brukes bare på enkelte maskiner som ikke er
styringsklare. Denne funksjonen slår seg automatisk på når du velger en godkjent maskin. Hvis du aktiverer
den på maskiner som ikke er godkjent, kan det føre til redusert ytelse.
Serviceside: Servicesiden brukes bare til programmeringsformål, og må åpnes med en kode.
Trykk på Lukk-knappen for å gå tilbake til SmarTrax-kontrollerskjermen.

3

Trykk på Terr Comp på SmarTrax-kontrollerskjermen for å åpne informasjonsskjermen for SmarTraxterrengkompensasjon. SmarTrax-terrengkompensasjon kompenserer for krengning (vipping fra side til side),
helning (vipping forover og bakover) og slingringskrefter ved å justere GPS-meldingen.

Hvis terrengkompensasjon ikke er aktivert, vises følgende skjerm.

Merk:

Du kan få tak i en aktiveringskode hos din lokale Raven-forhandler.

Veiledningsnr. 016-0171-387
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Skriv inn aktiveringskoden og trykk på OK for å aktivere terrengkompensasjon.

Når funksjonen er aktivert, vises følgende skjerm. Sanntidsdata vises for bevegelsene som kompenseres. Du
kan også nullstille krengnings-, helnings- og slingringsfrekvensen ved å trykke på Kalibrer TC når maskinen
står parkert på et flatt underlag.
Kjøreretningen viser gjeldende registrerte kjørebevegelse mens maskinen er i bevegelse. Hvis denne
retningen ikke er riktig, kjører du forover og trykker på Send Forward Command (Send foroverkommando).
Kontroller at kjøreretningen stemmer, ved å kjøre forover og rygge.
Forover og Nedover viser den gjeldende konfigurasjonen av noder som ble angitt under kalibreringen.
Terrengkompensasjon kan slås av og på ved å trykke på AKTIV.
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KAPITTEL

4

Envizio Pro og Cruizer
Kalibrering og drift
KAPIT EL 4

Bruk denne fremgangsmåten første gang du kalibrerer et SmarTrax-/SmartSteer-system med Envizio Pro eller
Cruizer, eller hvis standardinnstillingene er blitt gjenopprettet.

Merk:

Når du kalibrerer eller bruker SmarTrax/SmartSteer med en Cruizer-konsoll, må du kontrollere at
overføringshastigheten for port A og B er satt til 115 200. Du finner instruksjoner for endring av
overføringshastigheten i Cruizer-veiledningen.

Første oppstart
1.

Trykk på Verktøy-ikonet på startskjermen for å kalibrere CAN SmarTrax/SmartSteer.

Verktøy-knappen

Veiledningsnr. 016-0171-387
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2.

3.

4.

24

Trykk på Styring-ikonet eller Veiviser-ikonet (kun i Envizio Pro) for å vise menyen for oppsettsveiviseren.

Hvis oppsettsveiviseren er valgt, vises følgende skjerm. Trykk på ikonet for autostyring.

Skjermen med ansvarsfraskrivelsen vises. Den opplyser om sjåførens personlige ansvar ved bruk av
SmarTrax/SmartSteer. Trykk på Ja, jeg godtar for å fortsette kalibreringen eller Nei, jeg godtar ikke for
å avbryte kalibreringen.

Kalibrerings- og driftshåndbok for SmarTrax og SmartSteer

Envizio Pro og Cruizer Kalibrering og drift

Merk:

Skjermen med ansvarsfraskrivelsen vises første gang du starter en jobb, eller når SmarTrax-/
SmartSteer-skjermene åpnes etter hver oppstart.

Velg maskintype. Hvis maskinen din ikke er oppført, velger du enten FS-traktor (frontstyrt), SP-sprøytemaskin
F-bom (selvdrevet, frontbom), SP-sprøytemaskin R-bom (selvdrevet, bakbom), leddet eller bakstyrt.

6.

Trykk på

4

5.

for å fortsette.
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7.

Velg kontrollenhet. Velg enten Raven-hydraulikk (hydraulikk levert av Raven), SmartSteer eller Steer Ready
(kun tilgjengelig på utvalgte maskiner).

8.

Trykk på

9.

Hvis maskinen er utstyrt med trykktransducer, vises følgende skjerm. Hvis systemet ikke er utstyrt med
trykktransducer, kan du gå til trinn 15. Hvis du har et SmarTrax-system, kan du gå til trinn 16.

10.

Trykk på Start, og følg instruksjonene som vises på skjermen.

26

for å fortsette.
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Vent på at systemet skal lese av trykkmålingen når det ikke finnes styringsinndata.

12.

Vri på rattet for at systemet skal kunne merke trykket når det finnes styringsinndata.

13.

Vri rattet i den farten du vanligvis vrir det i enden av en rad. Kontroller at rattets status endrer seg når du vrir
på rattet. Hvis statusen ikke endrer seg når du vrir på rattet, må frakoblingsinnstillingen justeres.

4

11.

Merk:

14.

Trykk på

Når du øker frakoblingsinnstillingen, trenger systemet mer styringsinndata for å koble ut. Når du
senker frakoblingsinnstillingen, trenger systemet mindre styringsinndata for å koble ut.
for å fortsette.
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15.

Hvis maskinen ikke er utstyrt med trykktransducer, vises følgende skjerm. Vri på rattet, og slipp det. Hvis
maskinen er utstyrt med trykktransducer, kan du gå til trinn 16.

Merk:

28

SmarTrax-fotbryteren vises automatisk når et ratt registreres.
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Envizio Pro og Cruizer Kalibrering og drift
Trykk og slipp opp fotbryteren. På denne måten installeres fotbryteren på riktig måte.

4

16.

Merk:

Noderetningskjermen vises automatisk når fotbryteren er registrert.

17.

Følg instruksjonene for å finne nummeret på nodehuset som peker forover. SmarTrax-/SmartSteersystemet registrerer automatisk nummeret som peker nedover.

18.

Vent mens noden kalibrerer terrengkompensasjonssensorene. Når kalibreringen av sensorene er fullført,
går systemet automatisk videre til neste skjerm.

Veiledningsnr. 016-0171-387
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19.

Hvis du har valgt en bestemt maskin, fylles akselavstanden automatisk ut. Hvis du har valgt en generell
maskintype, skriver du inn akselavstanden. Akselavstanden måles fra midten av frontakselen til midten av
bakakselen. Hvis du har en leddet maskin, måler du begge sidene og regner ut gjennomsnittet. SmarTrax-/
SmartSteer-systemet krever nøyaktige målinger for å fungere optimalt.

20.

Trykk for å fortsette.

21.

Bruk tastaturet til å angi antennens posisjon foran eller bak. Skriv inn antennens posisjon. Antennens
posisjon bestemmes av hvor langt foran (+) eller bak (-) bakakselen antennen befinner seg. Raven
anbefaler å montere antennen foran på førerhuset, langs kjøretøyets midtlinje.

22.

Trykk på

30

for å fortsette.
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23.

Skriv inn antennehøyden. Antennehøyden er kritisk for å kunne kompensere for maskinkrengning. Mål fra
bakken til antennens bæreplate.

24.

Trykk på

25.

Kjør forover i arbeidsturtall med en fart på 5–9 km/t (3–6 mph).

26.

Trykk på fotbryteren for å starte hydraulikkalibreringen. Sørg for å ha et tilstrekkelig område med jevnt
underlag tilgjengelig for kalibrering. Størrelsen på maskinen og hydraulikksystemets hastighet avgjør hvor
mye plass du trenger.

4

for å fortsette.

Merk:
27.

Hvis kjøretøyet som skal kalibreres, er en sprøytemaskin, bør bommene være i stativet mens du
gjør dette.

Under kalibreringen svinger maskinen ti ganger til venstre og deretter ti ganger til høyre. Hvis du vrir på
rattet eller trykker lett på fotbryteren, gjør kalibreringen et opphold, slik at du kan justere stillingen på
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maskinen. Hvis du trykker lett på fotbryteren en gang til, starter kalibreringen på nytt. Når kalibreringen er
fullført, vises SmarTrax-/SmartSteer-menyen.

Feilmeldinger
Hvis du får feilmeldinger under kalibreringen, må du sørge for

•
•
•
•
•
•

å begrense hvor mange ganger kalibreringen startes og stoppes
at FC-reguleringsmekanismen på ventilen er vridd helt ut (kun SmarTrax)
at du har et tilstrekkelig område med jevnt underlag tilgjengelig for kalibrering
at underlaget ikke er gjørmete eller isete, slik at fronthjulene ikke glir
at bommene er i stativet hvis kjøretøyet som kalibreres, er en sprøytemaskin
at kjøretøyet opprettholder arbeidsturtall

Kontroller at alle disse betingelsene er overholdt, og omkalibrer systemet.

Fullføre kalibreringsprosedyren
1.

For å fullføre kalibreringsprosedyren må du starte en jobb og konfigurere en A-B-veiledningslinje. Se
i brukerhåndboken for Envizio Pro hvis du trenger instruksjoner for å starte en jobb.

2.

Kjør i 13–16 km/t (8–10 mph) med maskinen i driftsturtall.

3.

Aktiver SmarTrax/SmartSteer, enten ved hjelp av fotbryteren eller ved å trykke lett på rattikonet på høyre
side av skjermen, mens du er på linjen.

4.

La SmarTrax/SmartSteer kjøre i ti minutter, til systemet automatisk justerer seg selv.

Merk:
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Hvis maskinen ikke kjører på et akseptabelt nivå etter ti minutter, må systemet justeres for å rette
opp problemet.

Kalibrerings- og driftshåndbok for SmarTrax og SmartSteer
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De to justeringene som kan gjøres, er Line Acquire (LA) Aggressiveness (Aggressivitet for linjeinnhenting)
og Online (OL) Sensitivity (Online-følsomhet). Line Acquire-modusen er aktiv når systemet er aktivert og
mer enn 0,6 m (2 fot) fra veiledningslinjen. Online-modusen er aktiv når maskinen er mindre enn 0,6 m (2 fot)
fra veiledningslinjen.

Merk:

Hvis systemet er mindre mottakelig enn du ønsker, men ikke streifer mer enn 0,6 m (2 fot) fra
linjen, kan du øke OL Sensitivity (OL-følsomhet) med ett hakk om gangen. Hvis systemet virker
overdrevent aggressivt, kan du redusere OL Sensitivity (OL-følsomhet) med ett hakk om gangen.
Likeledes kan du, hvis maskinen er mer enn 0,6 m (2 fot) fra linjen og ikke nærmer seg linjen så
raskt som du ønsker, øke LA Aggressiveness (LA-aggressivitet) med ett hakk om gangen. Hvis
maskinen kjører over linjen, kan du redusere LA Aggressiveness (LA-aggressivitet) med ett hakk
om gangen.

Bruk følgende metode for å endre Line Acquire Aggressiveness (Aggressivitet for linjeinnhenting) og Online
Sensitivity (Online-følsomhet).
Du kan få tilgang til SmarTrax-/SmartSteer-innstillingsskjermen mens du holder på med en jobb, ved å
trykke på SmarTrax-/SmartSteer-skjoldet.

4

1.

SmarTrax-/
SmartSteer-skjold
SmarTrax-/
SmartSteerstatusskjerm og
knapp for
aktivering/
deaktivering
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2.

Online Sensitivity (Online-følsomhet) og Line Acquire Aggressiveness (Aggressivitet for linjeinnhenting)
kan justeres fra følgende skjerm.

3.

Trykk på

for å gå videre til SmarTrax-/SmartSteer-innstillingsskjermen, eller trykk på

for

å lukke SmarTrax-/SmartSteer-sidemenyen.

Avansert oppsett og diagnostikk
1.

34

Trykk på Styring-ikonet på Verktøy-menyen for å åpne SmarTrax-/SmartSteer-innstillingene.
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Trykk på SmarTrax-/SmartSteer-informasjon for å åpne informasjonsskjermen for SmarTrax/SmartSteer
fra SmarTrax-/SmartSteer-innstillingsskjermen.

3.

Trykk på Sensor-ikonet for å åpne sensoroppsettskjermen for SmarTrax/SmartSteer.

4

2.

Maskintype og Kontrollenhet: maskintypen som ble skrevet inn under kalibreringen.
Antennehøyde og Foran/bak: de eneste målingene du kan endre etter kalibreringen.
Akselavstand: målingen som ble skrevet inn under kalibreringsprosessen. Du må omkalibrere systemet for
å endre dette tallet.
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Merk:

Tallet som vises, kan ikke være null. Tallet som vises, er avlesningen fra slingringssensoren mens
kjøretøyet kjører rett frem. Hvis du nullstiller slingringssensoren, må maskinen være i ro.

4.

Trykk på

1.

Trykk på Oppsett for Terrain Comp på SmarTrax-/SmartSteer-kontrollerskjermen for å åpne
informasjonsskjermen for SmarTrax-/SmartSteer-terrengkompensasjon.

2.

Hvis terrengkompensasjon ikke er aktivert, vises følgende skjerm.

36

for å gå tilbake til SmarTrax-/SmartSteer-innstillingsskjermen.
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Merk:

Sanntidsdata vises for bevegelsene som kompenseres. Du kan også nullstille krengnings-, helnings- og
slingringsfrekvensen ved å trykke på Kalibrer TC mens maskinen står stille på et flatt underlag.

4

3.

Du kan kjøpe en aktiveringskode for denne funksjonen fra din lokale Raven-forhandler.

Kjøreretningen viser gjeldende registrerte kjørebevegelse mens maskinen er i bevegelse. Hvis denne
retningen ikke er riktig, kjører du forover og trykker på Send Forward Command (Send foroverkommando).
Kontroller at kjøreretningen stemmer, ved å kjøre forover og rygge.
Forover og Nedover viser den gjeldende konfigurasjonen av noder som ble angitt under kalibreringen.
Terrengkompensasjon kan slås av og på ved å trykke på Aktiv.

4.

Trykk på

Merk:

Trykk på

for å gå tilbake til SmarTrax-/SmartSteer-innstillingsskjermen.

De eneste målingene som kan endres etter kalibreringen, er Antennehøyde og Foran/bak. Hvis du
vil endre andre målinger, må du omkalibrere systemet.

for å gå tilbake til SmarTrax-/SmartSteer-innstillingsskjermen.
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Trykk på Avansert oppsett for å åpne skjermen Avansert oppsett for SmarTrax/SmartSteer fra SmarTrax-/
SmartSteer-innstillingsskjermen.

HDOP-grense: HDOP er den horisontale presisjonsforringelsen, og angir kvaliteten på GPS-signalet. En høy
HDOP tyder på at satellittene ikke er jevnt nok fordelt på himmelen, noe som igjen betyr at signalet er mindre
nøyaktig, og at nøyaktigheten til veiledningssystemet er svekket. Tallet som vises, er det høyeste HDOP som
SmarTrax tillater å kjøre. Hvis du øker dette tallet, kan det føre til redusert ytelse.
GPS-overføring: GPS-overføringen er overføringshastigheten som SmarTrax/SmartSteer bruker til å
kommunisere med GPS-mottakeren med, vanligvis 19 200.
Styringsbryterforsinkelse: Hvis du øker styringsbryterforsinkelsen, øker du mengden styringsinndata som
kreves for at systemet skal koble ut. Hvis du reduserer styringsbryterforsinkelsen, reduserer du mengden
styringsdata som kreves for at systemet skal koble ut.
Servicemodus: Servicesiden brukes bare til programmeringsformål. Du trenger en kode for å se denne
menyen.

Trykk på

for å se flere SmarTrax-/SmartSteer-innstillinger, inkludert nodens programvareversjon.

Anti-oscillasjon: Anti-oscillasjon er en funksjon som bare brukes på leddede maskiner, og den bør ikke
aktiveres på noen annen type maskin. Denne funksjonen slår seg automatisk på når du velger en leddet
maskin. Hvis du aktiverer den på andre maskiner, kan det føre til redusert ytelse.
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Gjeldende kompensasjon: Gjeldende kompensasjon brukes bare på enkelte maskiner som ikke er
styringsklare. Denne funksjonen slår seg automatisk på når du velger en godkjent maskin. Hvis du aktiverer
den på maskiner som ikke er godkjent, kan det føre til redusert ytelse.

Trykk på

for å gå tilbake til SmarTrax-/SmartSteer-innstillingsskjermen.

Trykk på Systemdiagnostikk på SmarTrax-/SmartSteer-innstillingsskjermen for å åpne skjermen
Systemdiagnostikk.

4

Ratt

Fotbryter

• Trykk på Tilbakestill for å nullstille timesgjennomsnittene for 2, 4 og 8 tommer (gjennomsnittsfarten og
feilen regnes ut i løpet av den siste aktive timen).

•
•
•
•

Trykk på Auto for å slå læring av eller på.
Rattet og fotbryteren blir grønne når de er aktivert, og røde når de er deaktivert.
Meldingsfrekvensen er den innleste GPS-meldingshyppigheten for GGA-meldingen.
Trykk på Endre PWM-innstillinger for å justere PWM-innstillingene manuelt. Følgende skjerm vises.
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Merk:

Det er vanligvis bare nødvendig å justere PWM-innstillingene når du prøver å løse et problem.

Hvis du vil bevege hjulene manuelt, velger du Min. eller Maks. Trykk på Venstre eller Høyre for å rotere
hjulene. Hvis minimumsverdiene for PWM er justert, lærer ikke systemet lenger minimumsverdiene for PWM.
Hvis du trykker på Manuell-ikonet på den forrige skjermen, veksler du fra manuelt system til Auto-modus.

Trykk på

for å gå tilbake til SmarTrax-innstillingsskjermen.

Trykk på

én gang til for å gå ut av SmarTrax-innstillingsskjermen.
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Problemløsing

KAPIT EL 5

5

Dette kapittelet inneholder mulige problemer du kan oppleve, og forslag til hvordan de kan løses. I dette
kapittelet finner du:

• hensikten med LED-statuslampene på kontrollnoden
• en liste over feilmeldinger som kontrolleren kan vise, hva disse feilmeldingene betyr, og hvordan du kan
rette opp feilen

• en liste over mekaniske problemer og hva du kan gjøre for å løse dem
• en liste over driftsproblemer og hva du kan gjøre for å løse dem

LED-statuslamper
LED-lampe

Hensikt

LOGISK STRØM

Denne LED-lampen viser om den logiske strømmen er tilkoblet på riktig
måte. Denne LED-lampen skal alltid være på når systemet er på.

STERKSTRØM

Denne LED-lampen viser om sterkstrømmen er tilkoblet på riktig måte.
Hvis maskinen er slått på, skal denne LED-lampen alltid være på.

MIKRO 1 Hz

Viser om prosessoren kjører programvaren. Denne LED-lampen skal
blinke én gang i sekundet.

CAN RX

Denne LED-lampen blinker hver gang noden mottar CAN-data. Den
kan brukes til å diagnostisere et CAN-kommunikasjonsproblem.

CAN TX

Denne LED-lampen blinker hver gang noden sender CAN-data. Den
kan brukes til å diagnostisere et CAN-kommunikasjonsproblem.

DIAG 1

Viser om kontrollernoden mottar gyldige GGA-meldinger. Denne
bekrefter ikke at skjermkonsollen mottar GPS. Denne LED-lampen må
være på før du kan aktivere SmarTrax/SmartSteer.

DIAG 2

Viser om terrengkompensasjon er tilgjengelig. Denne LED-lampen er
på hvis den er en SmarTrax-/SmartSteer-node, eller hvis du har skrevet
inn riktig aktiveringstast for terrengkompensasjon. Den viser ikke om
terrengkompensasjon er aktiv. Hvis du vil kontrollere at den er aktiv,
åpner du menyen Oppsett for Terrain Comp.
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Feilmeldinger
Feilmeldinger kan forekomme hvis SmarTrax-/SmartSteer-systemet ikke er riktig installert eller konfigurert,
eller hvis innstillingene er feil. Denne tabellen inneholder mulige feilmeldinger og forslag til hvordan feilen kan
løses.
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Feilmelding

Problem

Løsning

TC-feil

Terrengkompensasjon er deaktivert fordi en
gyro-enhet har sviktet, men SmarTrax/
SmartSteer kan fortsatt brukes.

Kontakt Ravenforhandleren din.

For sakte

Kjøretøyet beveger seg for sakte, og
kontrolleren har slått seg av.

Øk kjøretøyets fart, og
aktiver på nytt.

For rask

Kjøretøyet beveger seg i 45 km/t (28 mph)
og slår seg av om ni sekunder.

Reduser kjøretøyets fart.

For RASK

Kjøretøyet beveger seg i over 45 km/t
(28 mph), og kontrolleren har koblet seg ut.

Reduser kjøretøyets fart,
og aktiver SmarTrax-/
SmartSteer-kontrolleren
på nytt.

Veimodus

Veibryteren er av (kun for SmartSteer- og
Steering Ready-maskiner).

Slå veibryteren på.

XDucer-f.

Det har oppstått et problem med
trykktransduceren.

Kontroller koblingene til
trykktransduceren.
Skift ut transduceren.

Sl.-feil

Verdiene på slingringsfrekvenssensoren er
utenfor skalaen.

Skift ut SmarTrax-/
SmartSteer-noden.

Lav sats.

Mottakeren finner ikke nok satellitter.

Vent noen minutter, og se
om den finner flere
satellitter.

I. diff.

Det er ikke funnet noe GPSdifferensialsignal.

Kontroller mottakerens
differensialinnstillinger
hvis problemet vedvarer.

Skårl. h.

Veiledningspunktene som sendes fra
feltdatamaskinen, har hoppet av skårene.
Styringen er koblet ut.

Kontroller at
veiledningslinjen på
feltdatamaskinen ikke
bytter mellom linjer.

Ingen GPS

Ingen GPS-informasjon mottas.

Kontroller at GPSinnstillingen er riktige.

I. A-B-m.

A-B-linjen er ikke angitt på
feltdatamaskinen.

Angi A-B-linjen slik at
kontrolleren har en linje
den kan kjøre på.

Høy HDOP

Utilstrekkelig GPS-signal.

Vent noen minutter, og se
om signalet blir bedre.
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Feilmelding

Problem

Løsning

Veil.kom.

SmarTrax/SmartSteer mottar ikke lenger
veiledningspunkter.

Kontroller tilkoblingen
mellom SmarTrax/
SmartSteer og
feltdatamaskinen. Hvis du
bruker en Viper Pro, må
du kontroller at Send
Guidance Message (Send
veiledningsmelding) er
valgt.

I. VTG

Ingen VTG-meldinger mottas.

Kontroller
mottakerinnstillingene.

I. GGA

Ingen GGA-meldinger mottas.

Kontroller
mottakerinnstillingene.

I. CAL

SmarTrax/SmartSteer er ikke kalibrert.

Kalibrer SmarTrax/
SmartSteer ved hjelp av
kalibreringsveiviseren.

Mekaniske problemer
Mekaniske problemer med kjøretøyet kan forårsake at SmarTrax-/SmartSteer-systemene ikke virker ordentlig.
Følg alle slanger og ledninger før du begynner å feilsøke systemet, slik at du vet at de er koblet til de riktige
portene og kontaktene. Du kan unngå mange potensielle problemer ved å sørge for at alle ledninger og
slanger er koblet på riktig måte.

Merk:

Gjør små justeringer på de hydrauliske komponentene, slik at du kan identifisere problemer og
løsninger på riktig måte. Gjør én endring om gangen for å gjøre feilsøkingen enklere.

Denne tabellen inneholder vanlige mekaniske problemer, og hva som skal til for å løse dem.

SmarTrax/SmartSteer vil ikke
starte.

Løsning

•
•
•
•

Kontroller strømtilkoblingen.

5

Mekanisk problem

Kontroller sikringene.
Kontroller batteritilkoblingene.
Kontroller at systemet tilføres +12 V likestrøm ved hjelp av
en spenningsmåler.

• Skift ut kontrolleren.
Systemet aktiveres ikke når
jeg trykker på fotbryteren.

• Kontroller LED-lampene på noden.
• Kontroller at det ikke vises noen feilmeldinger.
• Kontroller at styringsbryteroverstyringen ikke er aktiv. Hvis
den er aktiv, må du justere frakoblingsinnstillingene.

Systemet deaktiveres ikke
når du vrir på rattet.

Veiledningsnr. 016-0171-387

• Juster frakoblingsinnstillingen på menyen for avansert
oppsett.

• Vri ut håndtaket på trykkbryteren (kun SmarTrax).

43

Kapittel 5

Mekanisk problem

Løsning

• Hjulene snur seg feil vei

• Bytt om venstre og høyre slange i Orbitrol- eller T-ventilene.

i forhold til rattet (kun
SmarTrax).

• Ventilen bråker eller
"piper" i standby-modus
(kun SmarTrax).

• Kan ikke svinge til venstre
eller høyre (kun
SmarTrax).

• Vri trykkavlastningsbryteren innover.
• Vri på reguleringsmekanismen for trykkavlastning (RV) på
SmarTrax-ventilen til lyden forsvinner.

• Kontroller slange- og kabeltilkoblingene.
• Kontroller statuslampene for sterkstrøm på kontrolleren.
• Kontroller at magnetventilene har riktig tilkobling og
spenning (12 V likestrøm).

• Kontroller at maksimumsverdiene er angitt, og at
maksimumsruten er haket av.

• Kontroller at FC-porten er vridd helt ut.
• Når strømmen er på, vrir
rattet seg på egen hånd
(kun SmarTrax).

• Styringsbryteren aktiveres
ikke når rattet vris (kun
SmarTrax).

• Kontroller at slangene er koblet til de riktige portene.
• Kontroller alle elektriske kabler.
• Vri håndtaket på trykkbryteren innover eller utover til
skjermen endrer seg.

• Kontroller at ledninger og slanger er riktig tilkoblet og sitter
godt.

• Systemet svinger feil vei
(kun SmarTrax).

• Kontroller at magnetventilene ikke er koblet bak frem, og
bytt dem i så fall.

• Kontroller at hydraulikkslangene ikke er koblet bak frem,
og bytt dem i så fall.

Driftsproblemer
Denne tabellen inneholder vanlige driftsproblemer og hva som skal til for å løse dem.
Driftsproblem

Systemet finner ikke linjen.

Løsning

• Kontroller at SmarTrax/SmartSteer er aktivert.
• Kontroller at du har et uhindret GPS-signal.
• Øk Line Acquire Aggressiveness (Aggressivitet for
linjeinnhenting) eller Online Sensitivity (Online-følsomhet).
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Hjulene "klaprer" når de er på
linjen.

• Reduser Online Sensitivity (Online-følsomhet).

Systemet oscillerer sakte når
det er på linjen.

• Øk Online Sensitivity (Online-følsomhet).

Kalibrerings- og driftshåndbok for SmarTrax og SmartSteer

Problemløsing

Driftsproblem

Løsning

Kjøretøyet kjører konsekvent
til venstre eller til høyre for
skårlinjen.

• Kontroller antennehøyden, og juster om nødvendig.
• Tilbakestill slingringssensoren mens maskinen er i ro.
• Øk Line Acquire Aggressiveness (Aggressivitet for
linjeinnhenting) eller Online Sensitivity (Online-følsomhet).

Systemet kobles ut når de
hydrauliske
reservefunksjonene er i bruk
(kun SmarTrax).

• Vri trykkavlastningsbryteren innover.
• Øk styringsbryterforsinkelsen.

Hjulene snur seg ikke raskt
nok når en ny linje blir
innhentet (kun SmarTrax).

• Øk Line Acquire Aggressiveness (Aggressivitet for

Rattet er tungt eller "krangler"
når du prøver å svinge på
kjøretøyet (kun SmarTrax).

• Vri trykkavlastningsbryteren utover.

5

linjeinnhenting) eller Online Sensitivity (Online-følsomhet).

Veiledningsnr. 016-0171-387
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KAPITTEL

6

Systemtegninger

KAPIT EL 6

Følgende diagrammer kan være nyttige ved installering eller feilsøking av SmarTrax-/SmartSteer-systemet.
Diagrammene kan vise valgfrie funksjoner eller komponenter som ikke kreves for drift, og gjelder ikke for
systemet hvis den nødvendige maskinvaren ikke er installert.
Kontakt din lokale forhandler for kjøp eller informasjon om komponenter som vises i diagrammene nedenfor.

Flere systemdiagrammer er tilgjengelige på Raven Industries-webområdet:
http://www.ravenprecision.com/Support/ApplicationDrawings/index2.jsp

Veiledningsnr. 016-0171-387
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Kapittel 6

Envizio Pro / Viper Pro

"DGPS UT"

PASSIV
TERMINATOR

ELLER

ENVIZIO PRO / VIPER PRO / SMARTSTEER 3D M/PHOENIX 300

INKLUDERT I SETTET

RØD

SVART

SETT BAKFRA

Kalibrerings- og driftshåndbok for SmarTrax og SmartSteer
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LOGISK STRØM
LOGISK JORDING

STERKSTRØM
STERKSTRØM, JORDING

ELLER

ENVIZIO PRO / VIPER PRO CAN SMARTRAX / SMARTRAX 3D M/PHOENIX 300

TIL HYDRAULIKKABEL

SETT BAKFRA
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"DGPS
UT"

KOBLE TIL
EKSISTERENDE
SMARTRAXKABEL

INKLUDERT I SETTET

RØD

SVART

6
Systemtegninger

LOGISK STRØM

LOGISK JORDING

STERKSTRØM

STERKSTRØM, JORDING

Kapittel 6

ELLER

UTKAST

ENVIZIO PRO / VIPER PRO CAN SMARTRAX / SMARTRAX 3D-OPPGRADERING M/PHOENIX 200, TM-1

"DGPS
UT"

KOBLE
TIL
EKSISTERENDE
SMARTRAXKABEL

TM1-HELNINGSSENSOREN BRUKES
IKKE MED 3D-SYSTEMET
ECO NR.

SVART
RØD

TEGNING NR.
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LOGISK STRØM

LOGISK JORDING

STERKSTRØM

STERKSTRØM, JORDING

DGPS
UT

KOBLE
TIL
EKSISTERENDE
SMARTRAXKABEL

ELLER

PASSIV
TERMINATOR

ENVIZIO PRO M/GPS / RGL 600 CAN SMARTRAX / SMARTRAX 3D

TIL HYDRAULIKKABEL

INKLUDERT I SETTET

ECO NR.

UTKAST

RØD
SVART

TEGNING NR.
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6
Systemtegninger

LOGISK STRØM

LOGISK JORDING

STERKSTRØM

STERKSTRØM, JORDING

Kapittel 6

"DGPS UT"

FOR INNKOBLING

ENVIZIO PRO / RGL 600 / SMARTSTEER 3D

INKLUDERT I SETTET

ECO NR.

UTKAST

RØD
SVART

TEGNING NR.
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LOGISK STRØM

LOGISK JORDING

STERKSTRØM

STERKSTRØM, JORDING

SKJERM

DGPS UT

SMARTRAX-OPPDATERING

CRUIZER MED HELIX-ANTENNE / SMARTRAX 3D

VALGFRI,
EKSTERN BRYTER

GPS UT
FRA CRUIZER
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FOR INNKOBLING

KOBLE TIL EKSISTERENDE
SMARTRAX-HYDRAULIKKABEL

GPS INN
TIL CRUIZER

6
Systemtegninger

Cruizer

LOGISK STRØM

LOGISK JORDING

STERKSTRØM

STERKSTRØM, JORDING

Kapittel 6

SKJERM

DGPS UT

SMARTRAX-OPPDATERING

FOR INNKOBLING

GPS UT
FRA CRUIZER

CRUIZER MED HELIX-ANTENNE / SMARTSTEER 3D

VALGFRI,
EKSTERN BRYTER

GPS INN
TIL CRUIZER
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LOGISK STRØM

LOGISK JORDING

STERKSTRØM

STERKSTRØM, JORDING
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RAVEN INDUSTRIES
Begrenset garanti
Hva dekker denne garantien?

Denne garantien dekker alle feil eller mangler i utførelse eller på
materialer i Raven Applied Technology-produktet ved vanlig bruk,
vedlikehold og service.

Hvor lenge er garantien gyldig?

Raven Applied Technology-produkter er dekket av denne garantien i
12 måneder etter kjøpsdatoen. Garantien gjelder bare for den
opprinnelige eieren, og kan ikke overføres.

Hvordan får jeg service?

Ta med den defekte delen og kjøpsbeviset til din Raven-forhandler.
Hvis forhandleren godkjenner garantikravet, vil forhandleren sende
delen og kjøpsbeviset til leverandøren eller til Raven Industries for
endelig godkjennelse.

Hva gjør Raven Industries?

Når garantikravet er bekreftet, vil Raven Industries etter eget skjønn
reparere eller erstatte den defekte delen og betale for returfrakten.

Hva dekkes ikke av denne garantien?

Raven Industries dekker ikke kostnader og tar ikke ansvar for
reparasjoner som er gjort andre steder enn på fabrikken vår, uten
skriftlig samtykke. Raven Industries er ikke ansvarlige for skade på
tilknyttet utstyr eller produkt, og kan ikke holdes ansvarlige for
inntektstap eller andre spesielle skader. Denne garantien gjelder i
stedet for alle andre garantier, uttrykte eller underforståtte, og ingen
person eller organisasjon er autorisert til å påta seg ansvar på vegne
av Raven Industries.
Skader som oppstår på grunn av normal slitasje, feil bruk, misbruk,
forsømmelse, ulykke eller feilaktig installasjon og vedlikehold, dekkes
ikke av denne garantien.

SmarTrax og SmartSteer
Kalibrerings- og driftshåndbok
(Delenummer 016-0171-387 Rev C 02/10 E15704)

Raven Industries
Applied Technology Division
P.O. Box 5107
Sioux Falls, SD 57117-5107

Grønt nummer (USA og Canada): (800)-243-5435
eller utenfor USA :1 605-575-0722
Faks: 605-331-0426
www.ravenprecision.com
atdinfo@ravenind.com

Merk: Dette dokumentet og informasjonen det inneholder, eies av Raven Industries, Inc. og kan bare brukes med tillatelse fra
Raven Industries, Inc. Med enerett i henhold til lover om opphavsrett.

