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INTRODUKTION
Raven Phoenix 200 GPS-modtager giver meget nøjagtig og pålidelig DGPS-navigation vha. WAAS
satellitbaserede DGPS-korrektioner. Denne modtager egner sig til GIS, precision farming eller andre
anvendelsesområder, hvor der kræves en modtager med høj ydeevne, som er robust og nem at
betjene.
GPS-MODTAGER
Phoenix 200 GPS-modtager kan generere realtidspositionsløsninger ved en hastighed på 10 løsninger
pr. sekund. Positionsløsninger er output via RS232 i NMEA-meddelelsesformat.
Phoenix 200 har to RS232 porte og kan kommunikere ved 1200, 2400, 4800, 9600, 19,2k, 38,4k,
57,6k eller 115,2k BPS. Baud-hastigheden og de ønskede output-meddelelser kan konfigureres via
begge serielle porte vha. konfigurationsmeddelelser.
Meddelelser i NMEA-format er standard for de fleste GPS-modtagere og skal derfor være kompatible
med stort set alt software eller hardware, der er designet til at arbejde sammen med GPS.
Modtageren leveres fra fabrikken med meddelelsesindstillinger, der skulle være kompatible med de
fleste applikationer. Se vejledningerne til tilslutningsudstyret for oplysninger om, hvilke meddelelsestyper
og serielle indstillinger, der kræves.
STANDARD SERIEL OPSÆTNING
PORT

NMEA-MEDDELELSE

MEDDELELSESHASTIGHED

BAUD-HASTIGHED

A

GGA, VTG, ZDA

10 Hz, 200mHz

19200 BPS

B

GGA, VTG, ZDA

5 Hz, 200mHz

19200 BPS
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WAAS-MODTAGER
Phoenix 200 leverer realtidsdifferentialløsninger vha. af omkostningsfrie korrektioner (WAAS), der
sendes fra en satellit. WAAS-korrektioner er tilgængelige uden abonnement overalt i USA, dele af
Canada, Mexico og Europa vha. et kompatibelt system kaldet EGNOS. Disse korrektioner er
tilgængelige døgnet rundt under alle vejrforhold.
HJÆLPESOFTWARE
Der kræves ikke hjælpesoftware til at konfigurere eller bruge modtageren inden for de fleste
anvendelsesområder. Men Raven stiller et hjælpeprogram til rådighed. Se Opdateringer til
modtagerfirmware for at finde softwaren.
OPDATERINGER TIL MODTAGERFIRMWARE
Firmware er software, som befinder sig i modtageren. Raven arbejder hele tiden på at forbedre ydelsen
af modtagerprodukterne og gør det undertiden muligt at få adgang til specialfunktioner. Når dette er
tilfældet, oprettes der en ny version af firmwaren. Firmwaren kan bestilles hos Raven. Modtageren
skal tilsluttes til en pc og den medfølgende programsoftware køres for at opdatere enheden. Bed
Raven forhandleren om en ny version af firmwaren.
Firmware og opgraderingsprogrammer kan hentes følgende steder:
hovedside for download:
http://www.ravenprecision.com/us/Support/Software/
Modtagerside:
http://www.ravenprecision.com/us/Support/Software/softwareCategory.jsp?ID=1
SPECIALFUNKTIONER
Phoenix 200 har mange specialfunktioner, der gør den specielt egnet til visse anvendelsesområder.
Raven er altid interesseret i at tilføje specialfunktioner til modtageren. Hvis du har en god ide, er du
velkommen til at sende os en e-mail på fcdinfo@ravenind.com eller ringe til os på 800-243-5435.
Vi kan ikke garantere, at din ide bliver implementeret, men vi skal nok tage den med i vores overvejelser.

RADAR OUT
Modtageren kan simulere en Doppler RADAR, der ofte anvendes på landbrugsudstyr til registrering
af hastighed. GPS-modtageren beregner hele tiden hastigheden, og kan generere signaler, som kan
anvendes af udstyr, der skal bruge RADAR input. Modtageren konfigureres som regel fra fabrikken
med henblik på RADAR output.
Der skal bruges et specielt kabel fra Raven for at benytte denne funktion. Det skal bemærkes, at GPS
kun kan bestemme hastigheden, når systemet navigerer. Hvis en trægrænse blokerer for for mange
satellitter, eller hvis modtageren af andre årsager ikke kan navigere, kan RADAR output stoppe med
at fungere.
Proportionalitetsfaktoren og tidssynkroniseringen, der styrer betjeningen af denne funktion, kan styres
via en seriel konfigurationsmeddelelse som defineret i det serielle Protokoldefinitionsdokument.
Modtageren udsender en standard på 45Hz pr. 1 mph.
INSTALLATION
Start med at vælge et sted til hver enkelt del af systemet. Kablerne må endnu ikke føres og Phoenix
200 modtageren må endnu ikke monteres permanent. Når systemet fungerer, skal kablerne føres og
Phoenix 200 modtageren skal monteres permanent. Dette vil nedbringe mængden af fejl, hvis der
opstår et problem der, hvor systemet først placeres.
OPSTART FØRSTE GANG
Phoenix 200 modtagerne er beskyttede mod returstrøm for at undgå beskadigelse af modtageren,
såfremt disse trin følges:
Sluk for al udstyr på apparatet. Modtageren trækker meget lidt strøm, og denne test tager kun et par
minutter. Alt andet udstyr bør være slukket, da det kan interferere med modtageren. Når Phoenix 200
kører, skal du tænde for det andet udstyr, og se, om der opstår problemer.
Tænd for strømmen til modtageren ved at tilslutte den sorte ledning til den negative (-) stolpe og den
røde ledning til den positive (+) stolpe på strømkilden (højst sandsynlig batteriet). For at kontrollere
strømtilslutningerne skal du tilslutte et lyspanel eller en anden seriel enhed til Phoenix 200 modtageren.
Hvis den er monteret på et lyspanel, lyser den, når der tændes for modtageren. Hvis der anvendes en
seriel enhed, skal du lede efter NMEA-strenge som f.eks. GGA for at rulle hen over skærmen. Hvis
ingen af disse reagerer, fjernes de røde og sorte ledninger fra strømkilden og tilslutningerne kontrolleres
igen. Hvis systemet er monteret i en bil eller en landbrugsmaskine, skal du prøve at dreje nøglen igen.
Hvis der stadig er problemer, skal du se strømafsnittet nedenfor eller ringe til vores tekniske supportlinje.
Når strømmen til modtageren er tilsluttet korrekt, kan du fortsætte og slukke for strømmen. Monter
Phoenix 200 og gentag de foregående trin.
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På dette tidspunkt skal strømmen tilsluttes til den monterede modtager. Phoenix 200 søger efter
satellitter, hvilket kan tage et par minutter. Når antennen har frit udsyn til himlen, sender modtageren
data til lyspanelet eller anden seriel enhed.
Vent på, at modtageren finder og sporer WAAS-signalet, det kan tage op til 15 minutter eller mere, før
modtageren modtager de nødvendige almanakdata fra den valgte WAAS-satellit. Opstartstiden er
kun nødvendig, første gang modtageren bruges. Når broadcast er fundet, starter modtageren op og
begynder at modtage signaler efter ca. 5 sekunder. Hvis der ikke modtages et signal inden for
30 minutter, kan der være en forstyrrelse, eller det kan skyldes, at modtageren ikke er i
dækningsområdet for den valgte WAAS-satellit.
På dette tidspunkt burde modtageren spore satellitter og generere en god differentialposition. Tænd
for det øvrige udstyr på maskinen. En enhed kan forstyrre GPS-satellitterne eller WAAS-signalerne.
Vent ca. 30 sekunder efter hver enhed er blevet tændt for at se, om modtageren stopper med at spore
satellitter. Til sidst startes maskinen igen og eventuelle problemer overvåges.
Hvis der efter aktivering af udstyr opstår et problem, skal du prøve at flytte antennen længere væk fra
enheden. Kontroller, at enheden fungerer korrekt og kontroller desuden strømtilslutningerne. Nogle
enheder kan generere for meget støj naturligt eller som følge af defekte komponenter.
Nu fungerer modtageren sammen med alt, der kan forstyrre. Sluk for det hele, monter modtageren og
tilslut kablerne. Når dette er gjort, gentages trinnene for opstart.
De sidste par trin omhandler tilslutning til andet udstyr, der får data fra Phoenix 200. Se fabrikantens
dokumentation for yderligere oplysninger som f.eks. baud-hastigheder og påkrævede meddelelser.
Det vil højst sandsynligt kun være nødvendigt at tilslutte interfacekablerne til enheden. Phoenix 200
konfigureres som standard til at arbejde sammen med de fleste systemer uden eventuelle justeringer.
Alle konfigurations- og WAAS-data lagres i Phoenix 200 modtagerens permanente lager. Hvis det er
nødvendigt at ændre WAAS- eller GPS-opsætninger, skal du køre modtagersoftwaren for at foretage
ændringerne.
STRØM
Phoenix 200 modtageren skal bruge vekselstrøm mellem 9 og 16 volt. Vekselstrøm leveres som regel
af batteriet på maskinen eller via en strømadapter. Hvis enheden blev leveret med en strømadapter til
køretøjet, skal du kontrollere, at køretøjet har et negativt stelsystem, før strømmen tilsluttes. Hvis
enheden blev leveret med en AC-adapter, skal du kun tilslutte adapteren til en AC-kilde.

GPS-ANTENNE
GPS er et synsviddesystem, hvilket betyder, at for at modtageren kan spore satellitter, skal der være
uhindret adgang til dem direkte. Bygninger, træer, maskiner og personer er almindelige forhindringer.
Ved søgning efter antenne/modtager skal du finde et sted, hvor antennen har uhindret udsyn til himlen.
Genstande som elektriske motorer, generatorer, vekselstrømsgeneratorer, stroboskoplys, radiosendere,
mobiltelefoner, mikrobølge-parabolantenner, radarer, aktive antenner osv. genererer alle elektriske
og magnetiske felter, som kan interferere med GPS- eller WAAS-signaler. Antennen/modtageren skal
monteres væk fra sådanne potentielle kilder til interferens.
GPS’ens tuning kan forstyrres, hvis den er for tæt på andre genstande. Hvis du f.eks. placerer antennen
under glasfiber, kan ydeevnen blive forringet. Hvis antennen/modtageren sænkes på en sådan måde,
at der er et mellemrum på mindst en kvart tomme mellem antennen/modtageren og det overdækkende
plastik eller glasfiber, kan der opnås acceptabel ydeevne. Metal og andre tætte materialer blokerer
fuldstændigt for GPS-signalerne.
BETJENING
Første opstart
Både den interne GPS-modtager og WAAS modtageren skal udføre en KOLDSTART, første gang
systemet startes. GPS-modtageren søger efter satellitter på himlen og downloader de nødvendige
data til betjening. WAAS-modtageren venter, indtil de nødvendige almanakdata modtages. Koldstarten
tager op til 15 minutter, men er kun nødvendig første gang enheden tændes.
Tilslut det serielle kabel mellem Phoenix 200 port A og computeren, og tænd for strømmen. Lad
modtageren arbejde, mens softwareprogrammet bliver installeret på computeren. Sluk for al unødvendig
elektrisk udstyr for at mindske elektrisk støj.
Normal betjening
Når den første “koldstart” er udført, kan modtageren betjenes på almindelig vis. Enheden skulle køre
i fuld DGPS-tilstand inden for få minutter, efter der blev tændt for strømmen.
Alle konfigurations- og WAAS-data lagres i Phoenix 200 modtagerens permanente lager.
Konfigurationsændringer foretages vha. hjælpesoftwaren.
Vær opmærksom på mulige satellitforhindringer, som kan interferere med GPS’ens funktion.
FEJLFINDING
·

Sørg for, at antennen er monteret således, at der er frit udsyn til himlen, og den er så langt væk fra
elektriske støjkilder som muligt.

Forsøg at isolere alle problemer som enten:
· Modtager/antenne
· Strøm
· Transmissionssted
· Seriel kommunikation
· Perifer enhed
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KONTROL AF INSTALLATION
Overvåg påvirkningen på GPS-modtagerens ydeevne, efterhånden som de forskellige enheder på
køretøjet startes. Hvis modtageren holder op med at fungere korrekt, når en enhed tændes, er det
den pågældende enhed, der er årsag til interferensen, og modtageren skal muligvis placeres et andet
sted. Hvis motoren f.eks. er årsag til interferensen, er det støj fra tændingen eller
vekselstrømsgeneratoren, der interfererer med signalmodtagelsen. Flyt modtageren længere væk fra
motoren.
Modtager – Der kræves normalt kun 5 GPS-satellitter for at opnå god præcision. Hvis der er tilsluttet
et lyspanel, skal du sørge for, at de 3 lysdioder i midten er grønne.
Transmission – Hvis modtageren kører i WAAS-tilstand, kan modtageren være uden for satellittens
rækkevidde eller satellitten kan være ude af drift. WAAS-statusinformation er
tilgængelig på internettet på
http://gps.faa.gov/programs/waas/waas.htm
Seriel Kom – Vha. GPS MON software skal du kontrollere, at kommunikationsindstillingerne, baudhastighed og COM portnummer er korrekte. Sørg for, at det anvendte kabel, hvis ikke
leveret af Raven, tilsluttes korrekt. Se afsnittet med titlen “Serielt interface.”

MODTAGERSPECIFIKATIONER
Størrelse

6,88" x 5,13"

Vægt

32 ounces

Driftstemperatur

-40°C til +70°C

Driftsfugtighed

5% til 95% R.H.,

Protokoller

NMEA v2.2

Montering

Magnetisk

Ikke-kondenserende, ved +60°C
Kanaler

12 GPS, 1 WAAS

Opdateringshastighed

10/sekunder port A
5/sekunder port B

Strømforbrug

3 - 2 watt Typisk

Opbevaringstemp.

-40°C til +85°C

Spænding

9-16 VDC

Opbevaringsfugt.

100% kondenserende

KONFIGURATION
Seriel interface
Phoenix 200 har to tovejs RS232 serielle interfaces til rådighed på 8-bens Con-X-All-hanstik.

8-bens Con-X-All
Bennummer

Signalnavn

1

TXA

2

RXA

3

GND

4

RADAR

5

TXB

6

+12 VDC

7
8

+12 VDC Pwr Output RT
RXB
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GLOBALPOSITIONERINGSSYSTEM (GPS)
GPS er et satellitbaseret globalt navigationssystem, der er oprettet og drives af det amerikanske
forsvarsministerium (United States Department of Defense (DOD)). Det var oprindeligt kun tiltænkt
som en forstærkning af mulighederne for militært forsvar, men GPS-systemet er blevet udvidet til at
give meget nøjagtige oplysninger om tid og position til mange civile anvendelsesområder.
Der kræves et indgående kendskab til GPS-systemet for helt at forstå det, men det er nemt at se
hvordan det fungerer, og hvad du kan få ud af det. Der er kort fortalt 24 satellitter i 6 baner, der kredser
om jorden to gange i døgnet med en vinkel på ca. 55 grader i forhold til ækvator. Denne konstellation
af satellitter transmitterer uafbrudt kodede positions- og tidsoplysninger ved høje frekvenser i området
1500 Megahertz. GPS-modtagere, hvis antenner er placeret så de har frit udsyn til disse satellitter,
kan opfange disse signaler og anvende de kodede oplysninger til at beregne en position i et
koordinatsystem for jorden.
GPS er det foretrukne navigationssystem i dag, og vil være det mange år fremover. GPS er tydeligvis
det mest nøjagtige navigationssystem, der kan bruges over hele kloden og i al slags vejr, men det har
dog stadig betydelige fejl. GPS-modtagere bestemmer en position ved at beregne den tid, det tager
for de transmitterede signaler fra hver satellit at nå jorden. Det er den kendte ligning “Afstand =
Hastighed x Tid”. Radiobølger bevæger sig med lysets hastighed (Hastighed). Tid bestemmes vha.
en indviklet kodematchningsteknik i GPS-modtageren. Når tiden er bestemt, og med det faktum, at
satellittens position er angivet i hver kodet navigationsmeddelelse, kan modtageren ved at anvende
en smule trigonometri bestemme sin placering på kloden.
Positionsnøjagtigheden afhænger af modtagerens evne til korrekt at beregne den tid, det tager for
hvert satellitsignal at nå jorden. Her ligger problemet. Der er primært fem fejlkilder, som kan påvirke
modtagerens beregninger. Disse fejl er:
1.

Ionosfæriske og troposfæriske forsinkelser af radiosignalet.

2.

Signal-multi-path.

3.

Fejl i modtagerens ur.

4.

Positionsfejl i satellitkredsløb (efemeriske fejl).

5.

Tilsigtet forringelse af satellitsignalet af det amerikanske forsvarsministerium
(United States Department of Defense (DOD)) (SA).

Denne tilsigtede forringelse af signalet kaldes “Selective Availability” (SA) og har til hensigt at hindre
fjender i at udnytte meget nøjagtige GPS-signaler og bruge dem mod USA og landets allierede. SA
kan tilskrives hovedparten af fejl. Kombinationen af disse fejl sammen med dårlig satellitgeometri kan
begrænse GPS-nøjagtigheden til 100 meter 95% af tiden, og op til 300 meter 5% af tiden. Heldigvis
kan mange af disse fejl mindskes eller elimineres via en teknik kaldet “Differential.”

DIFFERENTIAL GPS (DGPS)
WAAS
DGPS fungerer ved at placere en højtydende GPS-modtager (referencestation) på et angivet sted.
Da modtageren kender sin nøjagtige placering, kan den fastslå fejlene i satellitsignalerne. Dette sker
vha. måling af afstandene til satellitten vha. de signaler, der modtages, og ved at sammenligne disse
målte afstande til de faktiske afstande, der beregnes på basis af den kendte position. Forskellen
mellem den målte og den beregnede afstand er den samlede fejl. Fejldataene for hver sporet satellit
formateres i en korrektionsmeddelelse og sendes til GPS-brugere. Korrektionsmeddelelsesformatet
følger den standard, der er fastlagt af Radio Technical Commission for Maritime Services, Special
Committee 104 (RTCM-SC104). Disse differentialkorrektioner anvendes derefter til GPSberegningerne, og fjerner således det meste af satellitsignalfejlen og forbedrer nøjagtigheden. Graden
af den opnåede nøjagtighed er en funktion på GPS-modtageren. WAAS er baseret på et netværk på
ca. 25 referencestationer på jorden, der dækker et meget stort område. Signaler fra GPS-satellitter
modtages af referencestationerne, og anvendes til at generere DGPS-korrektioner.
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e-Dif
e-Dif blev udviklet til kunder, der har behov for, at sporfølgningsnøjagtigheden er bedre end det,
GPS tilbyder (~5 til 15 meter). e-Dif er til kunder, der ønsker en funktion uden et årligt
abonnementsgebyr. Det er en pålidelig differentialkilde til alle, der bruger en aktiveret modtager i
Sydamerika, Afrika, Asien, Australien og andre dele af verden, som ønsker nøjagtighed, der
næsten svarer til Wide Area korrektionssystemer som f.eks. SBAS eller OmniStar VBS service.
Det er desuden en god backup for dem, der anvender gratis differentialkilder, som f.eks. SBAS
(WAAS, EGNOS) og andre.
e-Dif giver positioner, der er meget nøjagtige i forhold til den midlertidige referenceplacering.
Dette gøres ved at samle løbende data fra satellitter i 20 minutter, og derefter beregne en
matchende differential korrektør for den specifikke placering — en proces, der kaldes kalibrering.
Dette giver en “lokaliseret korrektion”, der for det meste korrigerer atmosfæriske forhold. Kalibrering
startes automatisk, når strømmen slås til, og kan enten udføres mens køretøjet holder stille eller
mens det kører. Under kalibreringen skal brugeren have frit udsyn til himlen, mens
kalibreringsprocessen kører (20 minutter). Når der kører en e-Dif, justeres den kontinuerligt, så
den passer til de skiftende forhold på GPS-signalerne som følge af atmosfæren.
Når kalibreringen er afsluttet, kan brugeren fortsætte driften kontinuerligt i mange timer, ofte helt
op til 4 timer. Der er ikke noget behov for at rekalibrere, medmindre enheden er blevet slukket.
Nøjagtigheden af positionen, som angives af e-Dif modtageren er i starten meget høj og forringes
langsomt over tid. Positionsjitter holdes altid på et minimum. Derudover genereres der automatisk
nye korrektører, når satellitter kommer inden for din GPS-modtagers rækkevidde. Når signalet fra
satellitterne går tabt pga. deres position på himlen, eller fordi jorden skygger for dem, opleves der
stort set ingen signalafbrydelse.
e-Dif er en ekstrafunktion, som tilbydes af Raven Industries og kan ikke som standard installeres
i en modtager. For at få informationer om hvordan du anskaffer e-Dif autorisationskoder eller
yderligere oplysninger om
e-Dif bedes du kontakte din lokale leverandør.

NMEA-meddelelser
Phoenix 200 modtageren kan anvendes til at kommunikere med andre elektroniske enheder, inklusive
Ravens Envizio. En kommunikationsprotokol (et sæt regler), der kendes som NMEA-0183-standarden,
er fastsat af National Marine Electronics Association (Den amerikanske nationale marineelektronikforening).
NMEA-0183-standarden indeholder adskillige meddelelsesformater, som de nedenfor beskrevne, og
Phoenix 200 modtageren anvender dem til at kommunikere med andre enheder.
Phoenix 200 NMEA-meddelelser
GGA

Global Positioning System Fix Data (Faste data for det
globale positioneringssystem)

GLL

Geografisk position

GSA

GPS Dillution of Precision (DOP) (Præcisionsniveau)
og aktive satellitter

GST

GPS Pseudorange Noise Statistics (Støjstatistik for
pseudoafstand)

GSV

GPS Satellites in View (Synlige satellitter)

RMC

Recommended Minimum specific GPS/Transit Data
(Anbefalet minimum for specifikke GPS/Transitdata)

VTG

Course Over Ground and Ground Speed
(Beholdne kurs og fart)

ZDA

Klokkeslæt og dato
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EKSEMPEL PÅ GGA-MEDDELELSESSTRUKTUR
Det følgende eksempel på en GGA-meddelelse viser det typiske format for NMEA-meddelelser:

$GPGGA,171741,3019,3909,N,09741,8629,W,2,08,00,9,+00180,M,x.x,M,003,0800*78
Felt1
Felt 2
Felt 3
Meddelelsestype
Meddelelseskilde (GPS)

Felt 4
Felt 5
Felt 6
Felt 7
Felt 8
Felt 9
Felt 10
Felt 11
Felt 12
Felt 13

Meddelelsesflag

Felt

Beskrivelse

Felt

Beskrivelse

$

Meddelelsesflag

6

Horizontal Dilution of Precision
(Vandret positionsniveau)

GP

Meddelelseskilde (GPS)

7

Højdereference for antennen: Havniveau
(geoid)

GGA Meddelelsestype

8

Antennehøjdeenheder (meter i eksemplet)

1

Positionens universelle tidskoordinat (UTC)

9

Geoidal separation

2

Breddegrad, nord eller syd

10

Geoidal-separationsenheder
(meter i eksemplet)

3

Længdegrad, øst eller vest

11

Differentialdatas alder i sekunder

4

Kvalitetsindikator for GPS (tilstand)

12

Referencestationens ID

5

Antal satellitter i brug
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Kontrolsum

Starlink-protokol
Kontrol af Raven-modtagere udføres vha. et sæt beskyttede kommandoer kaldet “Starlink-protokollen”.
Disse kommandoer er kompatible med NMEA 0183. En komplet liste og beskrivelse af hver enkelt
kommando findes på
http://www.ravenprecision.com.
Følgende er en liste over kommandoer/spørgsmål, der understøttes i Phoenix 200.

Modtagerkommando
DIF
NME
PBM
PTA
PTB
RKC
RST
SAV
SLI
SPD
W1M

Modtagerforespørgsel
DIF
GPSID
NME
PAR
PBM
PTA
PTB
RID
RKC
SLI
W1S
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RAVEN INDUSTRIES
BEGRÆNSET GARANTI
HVAD DÆKKES?
Denne garanti dækker alle fejl i materialer og fabrikation i forbindelse med
dit Raven Flow Control produkt ved almindelig brug, vedligeholdelse og
service.
HVOR LANG ER DÆKNINGSPERIODEN?
Denne garanti gælder i 12 måneder fra købsdatoen af dit Raven Flow Control
produkt. Denne garanti gælder kun for den oprindelige ejer og kan ikke
overdrages.
HVORDAN FÅR JEG PRODUKTET REPARERET?
Tag den fejlbehæftede del og din kvittering med til din lokale forhandler.
Hvis forhandleren er enig i reklamationen, sender han delen og din kvittering
til leverandøren eller til Raven med henblik på endelig godkendelse.
HVAD GØR RAVEN INDUSTRIES?
Når vores undersøgelser viser, at reklamationen er i orden, vil vi efter eget
skøn reparere eller udskifte den defekte del og betale for returnering.
HVAD DÆKKER DENNE GARANTI IKKE?
Raven Industries påtager sig ikke ansvaret eller udgifterne for reparationer,
der er foretaget uden for vores fabrik, uden skriftligt samtykke. Vi er hverken
ansvarlige for skader på eventuelt tilknyttet udstyr eller produkter, eller for
tab af fortjeneste eller andre specielle skader. Disse garantiforpligtelser
erstatter alle andre garantier, såvel udtrykkelige som stiltiende, og ingen
personer er bemyndigede til at påtage sig vores ansvarsforpligtelse. Skader
som følge af almindeligt slid og ælde, misbrug, misligholdelse, uheld eller
forkert installation og vedligeholdelse er ikke omfattet af denne garanti.
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