Snelstartgids

Envizio Pro™

Overzicht
De Envizio Pro-console is een alles-in-één veldcomputer die productregeling biedt
voor maximaal twee producten, GPS-informatie levert aan andere apparaten in de
cabine en bij werkzaamheden in het veld op het scherm geleiding weergeeft. Al
deze opties kunnen tegelijkertijd worden bediend met het gebruiksvriendelijke
aanraakscherm.
Daarnaast kan de Envizio Pro worden gebruikt in combinatie met:
• Raven AccuBoom™ en AccuRow™ automatische sectiecontrolesystemen.
• Raven AutoBoom™ regelssystemen voor spuitboomhoogte
• Raven SmarTrax™, SmartSteer™, of QuickTrax™ automatische
besturingssystemen
• Raven TM-1-hellingsmodule voor DGPS-geleiding met hellingscorrectie op ruig
en heuvelachtig terrein.
• Field Hub™ voor draadloze communicatie en internettoegang.
• SCS Sidekick™ directe injectiesystemen voor automatische afgiftecontrole
van geïnjecteerde chemicaliën.

Opstarten
U start de Envizio Pro-console op door de aan/uit-knop aan de rechterzijde van
de Envizio Pro-console in te drukken.

USB-poort

Wel en niet doen
Wel: zorg dat u het serienummer van uw Envizio Pro bij de hand hebt als u belt
voor technische assistentie. Als u belt voor ondersteuning kunt u het beste in
de cabine zitten en recht voor de Envizio Pro.
Wel: lees de handleiding volledig door voordat u de Envizio Pro in gebruik neemt.
Niet: zet de Envizio Pro niet uit voordat u open taken correct hebt afgesloten.
Als de Envizio Pro wordt uitgeschakeld tijdens een taak, zal de informatie in de
taakbestanden verloren gaan en kunnen de aan te taak gerelateerde bestanden
beschadigd raken.
Niet: gebruik geen scherpe voorwerpen of chemicaliën op het aanraakscherm
van de Envizio Pro. U kunt hiermee het display beschadigen.
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Beginscherm
Raak

aan op de plaats waar het verschijnt om terug te keren naar het Beginscherm.

Raak het:
pictogram Taakstart aan om een nieuwe taak te starten of om verder te
gaan met een bestaande taak.
pictogram Hulpmiddelen aan om het Menu Hulpmiddelen te openen.
Het Menu Hulpmiddelen bevat de instellingen en kalibraties van het
Envizio Pro-systeem.
pictogram Uitschakelen aan om de Envizio Pro-console uit te schakelen.
Het pictogram Uitschakelen verschijnt alleen als er geen taak actief is.
Sluit de console af voordat u deze uitschakelt.
pictogram Taak beëindigen aan om een actieve taak te beëindigen.
Het pictogram Taak beëindigen verschijnt alleen als een taak actief
is en vervangt het pictogram Uitschakelen in het Beginscherm.

GPS Statusindicator
De status van de GPS-ontvangst wordt links bovenin het Beginscherm
weergegeven. Als het volgende pictogram verschijnt:
DGPS is OK.
Envizio Pro heeft een conditie voor een DGPS-waarschuwing
aangetroffen.
Er is geen DGPS-positie beschikbaar.
Raak de indicator GPS Status in het Beginscherm aan om het scherm GPSstatus weer te geven.
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Menu Hulpmiddelen
De volgende secties bevatten een overzicht van het Menu Hulpmiddelen en sommige
opties uit de menu's Systeem, GPS, Computer, Voertuig en Setup-wizard.

Snelstartbalk
In het Menu Hulpmiddelen blijft de Snelstartbalk bovenin het scherm zichtbaar.
Deze balk geeft u snel toegang tot de menu's Setup-wizard, Systeem, GPS,
Computer, en Voertuig.

Raak het pictogram Alles weergeven aan om alle beschikbare menu's in het
Menu Hulpmiddelen te zien.

Menu Setup-wizard
Raak het pictogram Menu Setup-wizard aan in de Snelstartbalk om de
beschikbare Setup-wizards weer te geven. De Setup-wizards kunnen worden
gebruikt om stap voor stap de kalibratie van de Envizio Pro uit te voeren voor een
nieuwe machine of nieuw werktuig, net als via de eerste Setup-wizard.
Voor meer informatie of hulp bij het uitvoeren van de Setup-wizards, zie de
Envizio Pro installatie- en bedieningshandleiding.

Systeem
Open het menu Systeem om het Envizio Pro productcontrolesysteem
(Bedieningsinterface) in te stellen of om de optionele AccuBoom™ of AutoBoom™
systemen te configureren.
De CAN-busverbinding nogmaals proberen:
Als de Envizio Pro de CAN-knooppunten niet herkent als de console voor het eerst
wordt ingeschakeld, dient u mogelijk de CAN-busverbinding opnieuw op te starten.
1. Druk vanuit het Beginscherm op:
CANMenu
BedieningsMenu
diagnose
Hulpmi
interface
Systeem
ddelen
2. Selecteer de knop Nieuwe poging CAN om de verbinding tussen de CAN-bus
en de Envizio Pro te herstellen.
Als de CAN-busverbinding niet wordt hersteld, zie dan de Envizio Pro installatieen bedieningshandleiding voor informatie en assistentie bij het oplossen van
problemen.

Voertuig
Open het menu Voertuig om voertuigprofielen in te stellen of aan te passen voor
iedere machine of ieder werktuig waarmee de Envizio Pro zal worden gebruikt.
Profielen stellen de gebruiker in staat om antennehoogtes en -afwijkingen in te
stellen, evenals de werkbaanbreedte en sectie-instelling voor ieder werktuig.
Deze instellingen kunnen zo worden overgezet naar een thuis- of kantoor-pc,
een andere Envizio Pro-console, of op een later tijdstip opnieuw worden geladen.
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Profielen bewerken:
1. Druk vanuit het Beginscherm op:
Menu
Menu
Profielen
Hulpmiddelen
Voertuig
2. Het scherm Profielbeheer geeft de naam weer van het profiel dat momenteel
in gebruik is.
Profielen opslaan:
Raak de knop Bestaand profiel
opslaan aan en gebruik het
weergegeven toetsenpaneel om de
huidige instellings- en kalibratiewaarden
in het profiel een naam te geven.
Profielen laden:
Raak de knop Profiel selecteren
voor gebruik aan en selecteer een
opgeslagen profiel uit de lijst.

Computer
Het menu Computer wordt gebruikt
voor het instellen van weergave- en
optie-instellingen van de Envizio Pro-console en de interne lichtbalk, of de optionele externe
lichtbalk. Open het menu Computer om de helderheid van het display, taal en eenheden te
wijzigen, om speciale opties te activeren of om de Envizio Pro-software te updaten.
Bestandsbeheer
Met de optie Bestandsbeheer kan de gebruiker bestanden van en naar de Envizio
Pro-console verplaatsen. Bestanden zoals opgeslagen veldgrenzen of
geleidingspaden, kaarten van bestreken gebied voor voltooide taken en
planningskaarten kunnen worden overgezet via de volgende procedure.
Bestandsbeheer uitvoeren:
1. Vanuit het Beginscherm, selecteert u:
Menu
Menu Computer
Bestandsbeheer
Hulpmiddelen
2. Als er eerder nog geen USB-flashdrive is gebruikt in combinatie met de Envizio
Pro, raakt u de knop Bestandsstructuur op USB-drive maken aan.
3.Selecteer het type bestanden
waarop u bestandsbeheer wilt
uitvoeren. Raak bijvoorbeeld de
optie Taakbestand aan om
voltooide taakbestanden over te
zetten van de Envizio Pro naar
een aangesloten USB-drive.
4.Selecteer de actie die moet
worden uitgevoerd op het
geselecteerde bestandstype om een
lijst met beschikbare bestanden
weer te geven. Selecteer
bijvoorbeeld Kopiëren vanaf USBdrive om een lijst met bestanden
van het geselecteerde type weer te
Bestandstypen
Acties geven die momenteel op de
aangesloten USB-flashdrive zijn
opgeslagen.
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5. Selecteer een bestand uit de lijst
en raak de knop aan die de
gekozen actie uitvoert. Raak
bijvoorbeeld de knop Verwijderen
aan om een geselecteerd bestand
van de Envizio Pro-console te
verwijderen.
Raak de knop Alle aan om de
geselecteerde actie op alle
weergegeven bestanden in de lijst
toe te passen.
Updates
Updates voor de Envizio ProActie toepassen
Actie uitvoeren op
software en handleidingen zijn
op alle bestanden
geselecteerd
beschikbaar op de website van
Raven Flow Controls Division
http://www.ravenprecision.com.
De nieuwste Envizio Pro-software toepassen:
1. Bezoek de Raven-website en download de nieuwste software-update.
2. Pak het gedownloade bestand uit naar uw flashdrive.
3. Sluit uw flashdrive aan op de USB-poort aan de achterzijde van uw Envizio Proconsole als deze aanstaat.
4. Vanuit het Beginscherm, selecteert u:
Menu
Menu Computer
Updates
Hulpmiddelen
5. Selecteer de gewenste toe te passen update en raak het pictogram
aan.
6. Zodra de update is voltooid, dient u de console opnieuw op te
starten om de updateprocedure te voltooien.

GPS
In het menu GPS treft u de instellingen voor de DGPS-bron aan, stelt u de
meldingsgang in of selecteert u de PRN (alleen voor interne DGPS-ontvanger),
bekijkt u de status van GPS-ontvangst of configureert u een optionele TM-1
kantelhoekmodule.
GPS meldingsuitvoer instellen:
1. Druk vanuit het Beginscherm op:
Menu
Menu GPS
Uitvoer
Hulpmiddelen
Opmerking: het pictogram Uitvoer verschijnt alleen als de GPS-bron is ingesteld
op Intern.
Het scherm GPS-uitvoer geeft de beschikbare uitvoermeldingen, de huidige
uitvoerfrequentie van iedere melding en de beschikbare baudrate-instellingen
weer voor de ingebouwde GPS-ontvanger van de Envizio Pro.
2. Gebruik de schuifbalk naast de gewenste uitvoermeldingen om de
uitvoerfrequentie, in hertz, in te stellen voor iedere melding.
3. Selecteer de gewenste baudrate voor de uitvoermeldingen uit de lijst aan
de rechterzijde van het scherm.
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Een taak starten
1. Om een taak te starten, raakt u het pictogram Taakstart
aan op het
Beginscherm.
Het scherm Taakstart - Instellingen verifiëren wordt weergegeven.

Envizio Pro maakt standaard een nieuwe taak aan als het scherm Taakstart Instellingen verifiëren wordt weergegeven. Raak
aan als u het
instellingsproces van de taak wilt afbreken.
2. Raak de knop Taak aan en selecteer het pictogram Nieuwe maken
bovenaan het scherm om de naam van het nieuwe taakbestand te wijzigen of
om een vorig taakbestand uit de lijst te selecteren.
3. Als u klaar bent, raakt u het pictogram
aan om terug te keren naar
het scherm Taakstart - Instellingen
verifiëren.
4. Raak de knop Patroon aan om een van de beschikbare geleidingspatronen
voor de taak te selecteren:

Verbeterde
Recht
Vaste
Draaien
functie
(A-B) Lijn
hoogtelijn
5. Bij gebruik van de optionele AccuBoom™ functie raakt u de knop AccuBoom
aan om deze functie in te schakelen. Om een spuitzonekaart te maken of te
laden, selecteert u de optie "Spuitzonekaart gebruiken".
6. Raak de knop Product 1 of Product 2 aan om de bedieningsmodus te
selecteren en de doelafgiftehoeveelheid voor de taak in te stellen. Als de
optionele sleutel voor variabele afgiftecontrole voor één product is geactiveerd,
kan een planningskaart worden geselecteerd door het pictogram
aan te
raken op de productknop.
7. Bij gebruik van het optionele AutoBoom™ systeem, kan het systeem worden
ingeschakeld door de knop AutoBoom te selecteren.
8. Als u de functies en opties voor de taak hebt ingesteld, raakt u het pictogram
aan op het scherm Taakstart - Instellingen verifiëren om de
weergegeven instellingen te accepteren en het Geleidingsscherm
van de Envizio Pro weer te geven.
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Geleidingsscherm
Het Envizio Pro Geleidingsscherm is het hoofdscherm dat u ziet bij producttoepassing.
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1. De schermbalk wordt bovenaan het Geleidingsscherm weergegeven.
De instellingen voor de lichtbalk kunnen worden gevonden via:
Menu
Weergave
Menu Computer
Hulpmiddelen
2. De GPS-statusindicator verschijnt op het Geleidingsscherm. Zie de sectie
GPS Statusindicator op pagina 2 voor meer informatie.
3. Het display Afstand tot werkbaan geeft de afstand tot en de richting van
het weergegeven Geleidingspad weer.
4. Dit gebied geeft de Snelheid of Koers weer. Raak dit gebied aan om de
informatieweergave in of uit te schakelen.
5. De SmarTrax™ status wordt weergegeven als een optioneel SmarTrax™, SmartSteer™,
of QuickTrax™ systeem is aangesloten op de Envizio Pro. Deze indicator is groen als het
systeem is ingeschakeld, of rood als het systeem is uitgeschakeld.
6. De Tank- of Reservoir-indicator geeft de berekende resterende hoeveelheid
product in de tank of het reservoir weer. Raak deze indicator aan om het
scherm Tank- of Reservoirconfiguratie weer te geven.
7. Bestreken gebied geeft de totale veldoppervlakte weer die is bestreken door
de actieve secties (ingeschakelde secties) binnen de huidige taak.
8. Raak het pictogram Dag/Nacht aan om het display te laten schakelen tussen
dag- of nachtbedrijf.
9. Het Sectiestatus-display geeft informatie weer over iedere geconfigureerde
sectie. Actieve secties verschijnen in het groen en uitgeschakelde secties
verschijnen in het wit.
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10. Het Producthoeveelheidsdisplay geeft de huidige afgiftehoeveelheid
en de doelhoeveelheid weer, evenals het geselecteerde product.
Raak de naam van een product aan om het geselecteerde product in of
uit te schakelen of druk binnnen het hoeveelheidsgebied om het scherm
Productconfiguratie tijdens taak te openen. Extra weergaveopties kunnen
worden geactiveerd in het scherm Productconfiguratie tijdens taak.
11. Raak de knoppen Verhoging/verlaging aan om de hoeveelheid geselecteerd
product te verhogen of te verlagen. Bij Automatische besturing dienen de
knoppen Verhoging/verlaging om de doelhoeveelheid te verhogen of te
verlagen. Bij Handmatige besturing dienen deze knoppen om de huidige
afgiftehoeveelheid aan te passen.
12. Open het Menu om extra hulpmiddelen en opties van de huidige taak weer
te geven. Het Menu bevat de hulpmiddelen voor het vastleggen van een
veldgrens en het aanpassen van een Geleidingspad.
13. De AutoBoom™ Statusindicator wordt weergegeven als er een optioneel
AutoBoom™ systeem is aangesloten op de Envizio Pro. Zie de sectie
AutoBoom™ voor meer informatie over de AutoBoom™ Statusindicator.
14. Baaninformatie geeft het aantal huidige banen weer bij gebruik van de
patronen Rechte lijn, Vaste hoogtelijn of Draaien. Als u het patroon Verbeterde
functie Laatste Baan gebruikt, wordt in dit gebied LAST weergegeven.
15. Raak het pictogram Verplaatsing aan om het scherm
Verplaatsingsinstellingen tijdens taak weer te geven. Gebruik dit scherm
om de bedieningselementen voor verplaatsing in of uit te schakelen, om
de actieve verplaatsingswaarden in en af te stellen en om de algemene
verplaatsing die is toegepast op het huidige Geleidingspad te resetten.
16. Raak het pictogram Zoom aan om het huidige Geleidingsdisplay af te stellen.
Als het pictogram Zoom wordt aangeraakt bij maximaal zoomniveau, schakelt
het beeld naar minimaal zoomniveau.
17. Raak de knop Alternatief geleidingspatroon aan om te wisselen van
geleidingspatroon voor de huidige taak.

Menu
Raak het pictogram Menu aan op het Geleidingsscherm voor extra hulpmiddelen
en functies van de Envizio Pro. Het Menu geeft ook toegang tot het Beginscherm
van de Envizio Pro. De onderstaande hulpmiddelen en functies kunnen niet
tegelijkertijd worden gebruikt. Zorg ervoor dat u de omschrijvingen hebt gelezen
en dat de juiste informatie op het scherm wordt weergegeven voor toegang tot de
volgende functies en hulpmiddelen.

Geleidingsweergaven
Voor het Envizio Pro Geleidingsscherm zijn de volgende weergaven beschikbaar:
De weergave Bovenaanzicht wordt standaard weergegeven op het
geleidingsscherm. Deze weergave is het zicht vanuit de voertuigcabine.
Schakel naar de weergave Vogelvlucht om de weergave van boven de
huidige locatie van het voertuig weer te geven.
Gebruik de Veldoverzichtmodus voor de weergave van grote delen
van een toepassingskaart en gebieden in het veld waar het voertuig zich
momenteel niet bevindt. Bij een optionele actieve VRA-sleutel opent u
de Veldoverzichtmodus om informatie over de planningskaart te bekijken.
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Hulpmiddelen (A-B) Geleidingspad
De volgende hulpmiddelen en functies kunnen in het Menu beschikbaar zijn als
de geleidingspatronen Rechte lijn, Vaste hoogtelijn of Draaien actief zijn.
Een A-B lijn laden:
Raak het pictogram A-B lijn laden aan om een eerder opgeslagen lijn in de
huidige taak te laden. Dit pictogram verschijnt niet als er al een A-B lijn is
ingesteld. Reset de lijn om toegang te krijgen tot het hulpmiddel A-B lijn laden.
Een A-B lijn maken:
Opmerking: de pictogrammen A instellen en B instellen worden weergegeven
op het Geleidingsscherm als het Geleidingspatroon Rechte lijn actief is.
Door het pictogram A instellen aan te raken, wordt het eerste punt, punt A,
geplaatst op de huidige locatie van het voertuig op het pad. Het maakt niet uit waar
het voertuig vanaf dit punt naartoe gaat, de Envizio Pro gebruikt het geselecteerde
patroon om dit punt met het volgende in te stellen punt te verbinden. Nadat het
pictogram A instellen is geselecteerd, verschijnt het pictogram B instellen.
Raak het pictogram B instellen aan om het tweede punt, punt B, van het
geleidingspad te plaatsen. Zodra punt B is ingesteld, gebruikt de Envizio
Pro het geselecteerde Patroon om het Geleidingspad dat wordt
weergegeven op het Geleidingsscherm te maken.
Functie B instellen via Richting:
Gebruik de functie B instellen via Richting om een geleidingspad in een
richting te maken. Raak dit pictogram aan en gebruik het weergegeven
toetsenpaneel om een richting tussen 0° en 359° in te voeren (0° is in
noordelijke richting).
Opmerking: de functie B instellen via Richting is alleen beschikbaar bij het
Geleidingspatroon Rechte lijn.
Een weergegeven A-B lijn configureren:
Selecteer het pictogram A-B hulpmiddelen om extra hulpmiddelen te
openen voor gebruik met de huidige A-B lijn.
Selecteer het pictogram A-B lijn resetten om het weergegeven pad te wissen.
Als het weergegeven pad in de toekomst nogmaals moet worden gebruikt,
zorg er dan voor dat u het huidige pad opslaat voordat u op reset drukt.
Raak het pictogram A-B lijn opslaan aan om het weergegeven pad op
te slaan. Eenmaal opgeslagen kan een A-B lijn op ieder moment worden
opgeroepen of in andere taken worden geladen. Daarnaast kunnen
opgeslagen paden worden overgezet van de Envizio Pro via de optie
Bestandsbeheer. Zie de Envizio Pro installatie- en bedieningshandleiding
voor details over de optie Bestandsbeheer en het overzetten van
opgeslagen paden.
Gebruik het hulpmiddel A-B lijn herkalibreren om het weergegeven pad
opnieuw te kalibreren naar de huidige positie van het voertuig. Omdat DGPS
afwijkingen in de loop van de tijd kan vertonen, kan de gebruiker met deze
optie de A-B lijn opnieuw kalibreren naar een bekende positie in het veld.
Verplaatsingsfunctie:
Met de Verplaatsingsfunctie kan de gebruiker het weergegeven pad preciezer
afstellen voor de huidige veldomstandigheden.
Raak het pictogram Verplaatsen naar rechts aan om het geleidingspad
naar rechts te verplaatsen in stappen van 2 cm.
Raak het pictogram Verplaatsen naar links aan om het geleidingspad
naar links te verplaatsen in stappen van 2 cm.
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Opname van een veldgrens
Een veldgrens opnemen:
1. Begin een taakbestand door de procedure te volgen in de sectie Een taak starten.
2. Begin met een stilstaand voertuig op de startpositie van de veldgrens en druk op:

Menu

Veld
Grenshulpmiddelen

Veld opnemen
Grens

3. Begin te rijden over de veldgrens. De Envizio Pro maakt een pad dat wordt
weergegeven in de kleur geel.
4. U kunt op elk moment op Pauze
drukken om het opnemen van de
veldgrens tijdelijk te stoppen. Deze functie is handig wanneer u product moet
bijvullen of wanneer het pad van het voertuig geen deel uitmaakt van de huidige
veldgrens. Raak Hervatten
aan om door te gaan met het opnemen van
de huidige grens.
5. Om de veldgrens te sluiten, raakt u het pictogram Stop
aan op het
Geleidingsscherm. De Envizio Pro verbindt het beginpunt van de grens met de
huidige locatie van het voertuig met een rechte lijn bij het sluiten van een grens.

Andere hulpmiddelen voor veldgrenzen
De volgende pictogrammen worden gebruikt bij het maken van een Veldgrens.
Raak het pictogram Grenshulpmiddelen aan om de beschikbare
grenshulpmiddelen voor de huidige taak weer te geven.
Een eerder opgenomen grens kan in het huidige taakbestand worden
geladen door het pictogram Veldgrens laden in het menu te selecteren.
Een lijst met opgeslagen taakbestanden op de Envizio Pro wordt
weergegeven. Selecteer de taaknaam om de grens die in die Veldgrens
is opgenomen te laden in de huidige taak.
Raak het pictogram Grens verwijderen aan om de huidige veldgrens te
resetten. Dit pictogram verschijnt alleen in het Menu als er een veldgrens
aanwezig is in de huidige taak.
Raak het pictogram Veldgrens opnemen aan om een nieuwe veldgrens op te
nemen. Tijdens het opnemen van een Veldgrens worden de pictogrammen
Pauze en Einde veldgrens weergegeven op het Geleidingsscherm.
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AccuBoom™
De volgende secties geven een overzicht van het optionele Raven AccuBoom™
systeem, bij gebruik in combinatie met de Envizio Pro-console. Zie de Envizio Pro
installatie- en bedieningshandleiding voor meer informatie over het AccuBoom™
systeem.

Instelling
Om de huidige instellingen voor een optioneel AccuBoom™ systeem weer te
geven, drukt u op:
Menu
Menu
AccuBoom
Hulpmiddelen
Systeem
Het scherm AccuBoomconfiguratie wordt weergegeven.
1. De optie Negeren is het aantal
seconden voor AccuBoom™
1
2
Override. Zorg ervoor dat u de optie
Popup "Zero-Speed Override"
inschakelen onderaan het scherm
3
hebt aangevinkt om de AccuBoom™
Popup weer te geven als de
voertuigsnelheid op nul uitkomt.
4
2. De waarde voor het
Uitschakelpercentage bepaalt
het percentage van de breedte
van de spuitboomsecties dat zich
in een eerder toegepast gebied, of
spuitvrije zone, moet bevinden voordat AccuBoom™ die sectie bedient.
3. Raak de knop Spuitboomselectie aan om de spuitboomsecties te selecteren
die automatisch door AccuBoom™ worden bediend.
4. Pas de instellingen voor Vooruitkijken aan of uit om te compenseren voor
de tijd die nodig is om het regelventiel te openen of te sluiten.

Bediening
Als de optie Spuitzonekaart gebruiken is ingeschakeld voor de actieve taak
(zie de sectie Een taak starten), bevat het Menu hulpmiddelen voor het opnemen
van AccuBoom™ Spuitzonekaart-functies.
Een Spuitzonekaart in een actieve taak laden:
1. Start een AccuBoom™ taak met de optie Spuitzonekaart gebruiken
ingeschakeld (zie de sectie Een taak starten eerder in deze handleiding).
2. Druk op:
Hulpmiddelen
SpuitzoneMenu
Spuitzone
kaart laden
3. Selecteer de naam van de gewenste Spuitzonekaart uit de lijst en raak
aan om de kaart te laden.
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Een Spuitzonekaart bewerken:
1. Start een AccuBoom™ taak met de optie Spuitzonekaart gebruiken
ingeschakeld (zie de sectie Een taak starten eerder in deze handleiding).
2. Druk op:
Hulpmiddelen
Menu
Spuitzone
3. Selecteer de volgende pictogrammen om de opname te starten van een:

Spuitvrije
Spuitzone
zone
4. Selecteer het referentiepunt van het voertuig en raak vervolgens het pictogram
aan.
5. Het Geleidingsscherm verschijnt weer en de Envizio Pro begint met de opname
van de grens of een functie. Op het Geleidingsscherm verschijnen een
pictogram voor Pauze en Stop voor de huidige opnamefunctie.
Veldgrens

Pictogrammen
Pauze en Stop

Opgenomen
pad

AccuBoom™
Het Geleidingsscherm geeft ook een herinnering weer boven het pictogram
Menu als de Envizio Pro zich in de modus Spuitzone bewerken bevindt.
Het Menu bevat hulpmiddelen voor het bewerken van Spuitzones als deze
herinnering verschijnt. Om de bewerkingsmodus af te sluiten, raakt u het
pictogram
aan in het Menu.
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AutoBoom™
De volgende secties geven een overzicht van de kalibratie en het gebruik van
het optionele Glide-serie AutoBoom™ systeem in combinatie met de Envizio Pro.
Zie de Envizio Pro installatie- en bedieningshandleiding voor meer informatie over
het AutoBoom™ systeem.

Kalibratie
1. Druk op:
Menu
Menu
AutoBoom
Systeem
Hulpmiddelen
De Envizio Pro geeft het configuratiescherm weer voor uw Glide-serie AutoBoom™
systeem. Dit configuratiescherm ziet er min of meer hetzelfde uit als:

2. Als
rechts bovenin wordt weergegeven, raakt u het pictogram aan om
het AutoBoom-systeem in te schakelen.
3. Raak de knop Kalibreren rechts of links aan om het kalibratieproces te starten.
Waarschuwing: spuitbomen kunnen onverwacht omhoog of omlaag bewegen.
Controleer of zich in het gebied rondom de spuitbomen geen personen of
obstakels bevinden voordat u de kalibratieknoppen aanraakt.
4. Herhaal stap 3 voor de resterende spuitboom.
5. De kalibratie van uw Glide-serie AutoBoom™ systeem is voltooid.
Raak het pictogram
aan op het scherm Kalibratie Glide-serie AutoBoom™ als
het systeem moet
worden aangepast of als het AutoBoom™ systeem preciezer
moet worden afgesteld.
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Bediening
Tijdens een taak wordt de AutoBoom™ Statusindicator weergegeven op
het Geleidingsscherm van de Envizio Pro.

Dit gebied kan de volgende indicatoren voor de huidige status van het
AutoBoom™ systeem weergeven:

Uit

Uitgeschakeld

Links/rechts
Beide
ingeschakeld
ingeschakeld
Raak het weergegeven statuspictogram aan om het scherm Kalibratie
Glide-serie AutoBoom™ te openen.

Problemen oplossen
Hierna volgen enkele algemene tips voor het oplossen van problemen van het
Envizio Pro-systeem. Zie de Envizio Pro installatie- en bedieningshandleiding
voor meer informatie over het oplossen van problemen.
Probleem

Mogelijke
oorzaak

CAN-bus kan het • CAN-busproductknooppunt
uiteindes niet
niet lezen
afgesloten

Oplossing
• Zorg ervoor dat beide uiteindes van het
CAN-bussysteem correct zijn afgesloten.
Zie de Envizio Pro installatie- en
bedieningshandleiding voor meer informatie.

• Roestende
• Controleer de kabelaansluitingen van
pinnen in CANde CAN-bus op sterk roestende pinnen.
busaansluitingen • Controleer of er op alle aan weersen veldomstandigheden blootgestelde
kabelaansluitingen diëlektrisch
smeermiddel is aangebracht.
• Vocht in de
aansluiting

• Controleer de kabelaansluitingen van
de CAN-bus op verroeste pinnen.
• Controleer of er op alle aan weersen veldomstandigheden blootgestelde
kabelaansluitingen diëlektrisch
smeermiddel is aangebracht.

• Connectoren
niet goed
aangesloten

• Controleer of alle kabelaansluitingen
van de CAN-bus volledig zijn ingestoken
(totdat het vergrendelingsmechanisme
inschakelt).
• Zorg ervoor dat er geen vocht zit in
aansluitingen die niet goed zijn
aangesloten. Controleer op verroeste
pinnen en breng diëlektrisch
smeermiddel aan bij het opnieuw
aansluiten van CAN-buskabels.
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