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BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINFORMATIE
HO FDSTUK1

OPMERKING
Lees deze handleiding en de bedienings - en veiligheidsinstructies die bij uw machine en/of controller zijn
meegeleverd voordat u het Raven RS1™ geleidings- en stuursysteem installeert.
• Volg alle veiligheidsvoorschriften die in deze handleiding worden beschreven.
• Neem contact op met uw Raven-dealer als u hulp nodig hebt met de installatie of als uw Raven-apparatuur
moet worden onderhouden.
• Let op alle veiligheidslabels die op de RS1-systeemcomponenten zijn bevestigd. Controleer of de
veiligheidslabels in goede staat worden gehouden en vervang ontbrekende of beschadigde labels. Om
ontbrekende of beschadigde veiligheidslabels te vervangen, moet u contact opnemen met uw Raven-dealer.
Bij gebruik van de machine na het installeren van RS1 moet u de volgende veiligheidsmaatregelen in acht nemen:
• Wees alert op en bewust van de omgeving.
• Gebruik de RS1 of andere landbouwmachines niet als u onder invloed van alcohol of verdovende middelen
bent.
• Blijf altijd in de bestuurderspositie van de machine wanneer RS1 is ingeschakeld.
• Schakel RS1 uit bij het verlaten van de bestuurderspositie en machine.
• Gebruik de machine niet op de openbare weg als RS1 is ingeschakeld.
• Bepaal en blijf op veilige werkafstand van mensen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitschakelen van
RS1 als deze zich niet meer op een veilige werkafstand bevindt.
• Zorg ervoor dat RS1 is uitgeschakeld voordat er onderhoudswerkzaamheden aan de machine worden
uitgevoerd.

WAARSCHUWING
• Lees en volg alle veiligheidsvereisten en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding en de machinespecifieke
Installatiehandleiding. Het niet volgen van veiligheidsinstructies kan leiden tot schade aan apparatuur,
persoonlijk letsel of fatale ongelukken.
• Als de machine voor de eerste keer na de installatie van RS1 wordt gestart, moeten alle personen zich op
afstand bevinden voor het geval dat een leiding niet goed werd vastgezet.
• De machine moet tijdens RS1-installatie of onderhoud stilstaan en zijn uitgeschakeld.

LET OP
P/N 016-4010-001NL Rev. C
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INSTRUCTIES VOOR GELEIDING VAN SLANG
Het woord "slang" wordt gebruikt om alle flexibele vloeistofdragende onderdelen aan te duiden. Volgde route van
bestaande slangen zo veel mogelijk en gebruik deze richtlijnen:
Slangen mogen niet in contact komen met, of bevestigd worden aan:
• Onderdelen met hoge trillingskrachten
• Onderdelen die hete vloeistoffen bevatten, buiten de specificatie van het component
Vermijd contact met scherpe randen of schurende vlakken, zoals, maar niet beperkt tot:
•
•
•
•

Afgesneden of doorgeknipte metalen randen
Randen van bewerkte oppervlakken
Schroefdraden van spanners of schroefkoppen
Uiteinde van verstelbare slangklemmen

Bij het aanleggen van slangen voorkomen dat:
• Slangen onder het apparaat hangen
• Slangen beschadigd kunnen raken door blootstelling aan de buitenomgeving. (d.w.z. takken, puin,
hulpstukken)
• Slangen moeten niet aangelegd worden op locaties waar ze in contact kunnen komen met machineonderdelen
die heter kunnen woorden dan de temperatuurgrenzen van de slang
• De slangen moeten worden beschermd of afgeschermd als vlakbij onderdelen worden aangebracht die heter
zijn dan de temperatuurgrenzen van de slang
Slangen mogen niet in een scherpe bocht worden aangelegd
Zorg voor voldoende afstand tot machineonderdelen, zoals:
•
•
•
•
•
•
•

Aandrijfassen, universele koppelingen en trekhaken (3-punts trekhaak)
Poelies, tandwielen, tanden
Doorbuiging en speling van riemen en kettingen
Instellingszones van verstelbare beugels
Veranderingen van de positie van stuur- en ophangingssystemen
Bewegende koppelingen, cilinders, scharnierkoppelingen, verbindingen
Onderdelen die met de grond in contact komen

Voor slangen die tijdens het gebruik van de machine bewegen:
• Zorg voor voldoende lengte voor een vrije beweging zonder interferentie ter voorkoming van: trekken,
knijpen, beklemming of wrijving, vooral bij articulatie en draaipunten
• Klem deze slangen goed vast, zodat alleen het gewenste slanggedeelte beweegt
• Vermijd dat slangen op de kortste afstand draaien of buigen
Bescherm slangen tegen:
•
•
•
•
•
•

2

Vreemde voorwerpen zoals stenen die met de machine in aanraking kunnen komen
Ophoping van vuil, modder, sneeuw, ijs, onderdompeling in water en olie
Boomtakken, kreupelhout en puin
Schade door gebruikers wanneer ze op de slang stappen of als handgreep gebruiken
Schade bij het passeren van metalen constructies
Reiniging onder hoge druk
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HYDRAULISCH
ALGEMEEN
• Raven Industries raadt aan om tijdens werkzaamheden aan het hydraulische systeem de juiste
beschermingsmiddelen te dragen.
• Probeer nooit om werkzaamheden aan een hydraulisch systeem uit te voeren of deze te openen als de
apparatuur is ingeschakeld. Wees altijd voorzichtig bij het openen van een systeem dat onder druk staat.
• Bij het ontkoppelen van de hydraulische slangen of wanneer aftappen vereist is, moet u zich ervan bewust zijn
dat de hydraulische vloeistof zeer heet is en onder hoge druk kan staan. Voorzichtigheid is geboden.
• Alle werkzaamheden aan het hydraulische systeem moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de
goedgekeurde onderhoudsinstructies van de fabrikant van de machine.
• Als u de hydraulica van SmarTrax installeert of diagnose of onderhoud uitvoert, zorg er dan voor dat u
voorzorgsmaatregelen neemt om te voorkomen dat vreemd materiaal in het hydraulische systeem van de
machine terechtkomt. Voorwerpen of materialen die langs het hydraulische filtratiesysteem van de machine
gaan, kunnen de prestaties verminderen en mogelijk schade aan het hydraulische ventiel van SmarTrax
veroorzaken.

INSTRUCTIES VOOR GELEIDING VAN SLANG
Het woord "slang" wordt gebruikt om alle flexibele vloeistofdragende onderdelen aan te duiden. Volgde route van
bestaande slangen zo veel mogelijk en gebruik deze richtlijnen:
Slangen mogen niet in contact komen met, of bevestigd worden aan:
• Onderdelen met hoge trillingskrachten
• Onderdelen die hete vloeistoffen bevatten, buiten de specificatie van het component
Vermijd contact met scherpe randen of schurende vlakken, zoals, maar niet beperkt tot:
• Afgesneden of doorgeknipte metalen randen
• Randen van bewerkte oppervlakken
• Schroefdraden van spanners of schroefkoppen
• Uiteinde van verstelbare slangklemmen
Bij het aanleggen van slangen voorkomen dat:
• Slangen onder het apparaat hangen
• Slangen beschadigd kunnen raken door blootstelling aan de buitenomgeving. (d.w.z. takken, puin,
hulpstukken)
• Slangen moeten zodanig worden aamgelegd dat ze niet in contact kunnen komen met machineonderdelen
die heter kunnen woorden dan de temperatuurgrenzen van de slang
• De slangen moeten worden beschermd of afgeschermd als ze vlakbij onderdelen worden aangebracht die
heter zijn dan de temperatuurgrenzen van de slang
Slangen mogen niet in een scherpe bocht worden aangelegd
Zorg voor voldoende afstand tot machineonderdelen, zoals:
• Aandrijfassen, universele koppelingen en trekhaken (3-punts trekhaak)
• Poelies, tandwielen, tanden
• Doorbuiging en speling van riemen en kettingenwielen
• Instellingszones van verstelbare beugels
• Veranderingen van de positie van SmarTrax en ophangingssystemen
P/N 016-4010-001NL Rev. C
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• Bewegende koppelingen, cilinders, scharnierkoppelingen, verbindingen
• Onderdelen die met de grond in contact komen
Voor slangen die tijdens gebruik van de machine bewegen:
• Zorg voor voldoende lengte voor ongehinderde beweging zonder interferentie ter voorkoming van: trekken,
knijpen, beklemming of wrijving, vooral bij verbindingen en draaipunten
• Klem deze slangen goed vast, zodat alleen het gewenste slanggedeelte beweegt
• Vermijd dat slangen op de kortste afstand draaien of buigen
Bescherm slangen tegen:
• Vreemde voorwerpen zoals stenen die met de machine in aanraking kunnen komen
• Ophoping van vuil, modder, sneeuw, ijs, onderdompeling in water en olie
• Boomtakken, kreupelhout en puin
• Schade door gebruikers wanneer ze op de slang staan of als handgreep gebruiken
• Schade bij het passeren van metalen constructies
• Reiniging onder hoge druk

ELEKTRISCH
ALGEMEEN
• Controleer altijd of de stroomkabels zijn aangesloten op de juiste polariteit, zoals aangegeven. Het omkeren
van de stroomkabels kan ernstige schade aan de apparatuur veroorzaken.
• De stroomkabel moet de laatste kabel zijn die wordt aangesloten.
• Een minimum van 12 VDC is vereist voor het gebruik van het systeem, maximaal 15 VDC.

INSTRUCTIES VOOR GELEIDING VAN KABELS
Het woord "kabelbundel" wordt gebruikt om alle elektrische leidingen en kabels, gebundeld en ongebundeld aan
te duiden. Bij het installeren van de kabelbundels moeten deze ten minste elke 30 cm (12in) aan het frame worden
bevestigen. Volg de bestaande kabelbundels zo veel mogelijk en gebruik deze richtlijnen:
De kabelbundel mag niet in contact komen met, of bevestigd worden aan:
• Leidingen en slangen met hoge trillingskrachten of drukpieken
• Leidingen en slangen die hete vloeistoffen vervoeren, buiten de specificaties van de kabelbundel
Vermijd contact met scherpe randen of schurende vlakken, zoals, maar niet beperkt tot:
• Afgesnede of doorgeknipte metalen randen
• Randen van bewerkte oppervlakken
• Schroefdraden van spanners of schroefkoppen
• Uiteinde van verstelbare slangklemmen
• Kabels die zonder bescherming uit leidingingen komen, aan beide uiteinden of zijkanten van de leiding
• Slang en leidingfittingen

4
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Bij het aanleggen mogen kabelbundels niet:
• Onder het apparaat hangen
• Beschadigd kunnen raken door blootstelling aan de buitenomgeving. (d.w.z. takken, puin, hulpstukken)
• Op locaties worden geplaatst waar ze in contact kunnen komen met machineonderdelen die heter kunnen
woorden dan de temperatuurgrenzen van het harness
• De draden moeten worden beschermd of afgeschermd als ze in de buurt van onderdelen worden aangebracht
die heter worden de temperatuurgrenzen van de kabelbundel
Kabelbundels mogen mag niet in scherpe bochten worden gelegd
Zorg voor voldoende afstand tot bewegende machineonderdelen, zoals:
• Aandrijfassen, universele koppelingen en trekhaken (3-punts trekhaak)
• Poelies, tandwielen, tanden
• Doorbuiging en speling van riemen en kettingen
• Instellingszones van verstelbare beugels
• Veranderingen van de positie van SmarTrax en ophangingssystemen
• Bewegende koppelingen, cilinders, scharnierkoppelingen, verbindingen
• Onderdelen die met de grond in contact komen
Voor kabelbundels die tijdens gebruik van de machine bewegen:
• Zorg voor voldoende lengte voor ongehinderde beweging zonder interferentie ter voorkoming van: trekken,
knijpen, beklemming of wrijving, vooral bij verbindingen en draaipunten
• Klem de kabelbundel goed vast, zodat alleen het gewenste kabelbundelgedeelte beweegt
• Voorkom dat kabelbundels op korte afstand kunnen draaien of buigen
• Kabelbundelgedeeltes die kunnen bewegen mogen geen connectoren en verbindingen bevatten
Bescherm de kabelbundel tegen:
• Vreemde voorwerpen zoals stenen die met de machine in aanraking kunnen komen
• Ophoping van vuil, modder, sneeuw, ijs, onderdompeling in water en olie
• Boomtakken, kreupelhout en puin
• Schade door gebruikers wanneer ze op de slang staan of als handgreep gebruiken
• Schade bij het passeren van metalen constructies
BELANGRIJK:
•

Vermijd dat elektrische onderdelen in contact komen met water onder hoge druk. Water
onder hoge druk kan de afdichtingen binnendringen en elektrische onderdelen laten roesten
of anderszins beschadigen. Bij het uitvoeren van onderhoud:

•

Controleer alle elektrische componenten en aansluitingen op beschadiging of corrosie.
Repareer of vervang componenten, verbindingen of kabels, indien nodig.

•

Zorg dat alle verbindingen schoon, droog en onbeschadigd zijn. Repareer of vervang
componenten, verbindingen of kabels, indien nodig.

•

Maak componenten of verbindingen schoon met water onder lage druk, perslucht of een
aerosol voor het schoonmaken van elektrische componenten.

•

Verwijder zichtbaar oppervlaktewater van componenten, verbindingen of afdichtingen met
behulp van perslucht of een aerosol om elektrische componenten te reinigen. Laat de
componenten volledig drogen voordat u de kabels opnieuw aansluit.

P/N 016-4010-001NL Rev. C
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RS1 ELEKTRISCHE RATING
De onderstaande specificaties zijn specifiek voor het RS1-systeem:

6

Huidige rating

Spanningsbereik

6 Amp

8 - 24 Volt
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2

Gefeliciteerd met uw aankoop van het Raven RS1-systeem! Dit systeem is ontworpen om geavanceerde, handsfree
besturing van de machine via GPS-coördinaten (Global Positioning System) te bieden.
De instructies in deze handleiding zijn bedoeld om te helpen bij de juiste kalibratie en bediening van het RS1systeem bij gebruik met de veldcomputers Viper 4 of CR7 series.
BELANGRIJK:

De installatie van het RS1-systeem moet zijn voltooid voordat het systeem kan worden gekalibreerd. Als u
vragen hebt over de installatie van het RS1-systeem, raadpleegt u de machinespecifieke RS1installatiehandleiding die bij de installatieset wordt geleverd.

BELANGRIJK:

De Raven-veldcomputer moet specifiek voor het voertuig worden gekalibreerd voordat deze wordt
gebruikt om het RS1-systeem te bedienen. Raadpleeg voor vragen over de veldcomputer de installatie- en
bedieningshandleiding die bij de veldcomputer is geleverd.

INSTALLATIE

WAARSCHUWING
Lees en volg alle veiligheidsvereisten en
voorzorgsmaatregelen in deze handleiding en de
machinespecifieke Installatiehandleiding. Het niet
volgen van veiligheidsinstructies kan leiden tot
schade aan apparatuur, persoonlijk letsel of
fatale ongelukken.

AANBEVELINGEN
Voordat u het RS1-systeem installeert, moet u de machine parkeren op een vlakke, schone en droge ondergrond.
Ontlast de druk van het hydraulische systeem en laat de machine gedurende het installatieproces uitgeschakeld.
Volg tijdens het installatieproces goede veiligheidsmaatregelen. Zorg ervoor dat u de instructies in deze
handleiding zorgvuldig leest terwijl u het installatieproces voltooit.
Raven Industries beveelt de onderstaande procedures aan wanneer u het RS1-systeem voor de eerste keer
installeert of gebruikt, aan het begin van het seizoen, of wanneer u het RS1-systeem naar een andere machine
overbrengt:
• Controleer of het hydraulische systeem van de machine verse olie gebruikt en of de filters onlangs zijn vervangen
• Zorg ervoor dat er geen problemen zijn met het hydraulische systeem van de machine (bijv. problemen met de
pomp, defecte hydraulische motoren, metaalafzettingen in de hydraulische slangen, enz.).

P/N 016-4010-001NL Rev. C
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REFERENTIEPUNT
De instructies in deze handleiding gaan ervan uit dat u achter de machine staat en naar de cabine kijkt.

UPDATES
Software en handmatige updates zijn beschikbaar op de website van Raven Applied Technology.
https://portal.ravenprecision.com/
Meld u aan voor e-mailberichten en u ontvangt automatisch een melding wanneer updates voor uw Ravenproducten beschikbaar zijn op de website!
Raven Industries streeft ernaar uw ervaring met onze producten optimaal te maken. Een manier
om deze ervaring te verbeteren, is ons feedback te geven over deze handleiding.
Uw feedback zal mede bepalend zijn voor de toekomst van onze productdocumentatie en de
algehele service die wij bieden. Wij waarderen de mogelijkheid om onszelf te zien zoals onze
klanten ons zien en willen graag ideeën verzamelen over hoe wij behulpzaam kunnen zijn en hoe
wij het beter kunnen doen.
Om u optimaal van dienst te zijn, vragen wij u een e-mail te sturen met de onderstaande
informatie naar
techwriting@ravenind.com
-Raven RS1 Guidance and Steering Calibration & Operation Manual
-P/N 016-4010-001NL Rev. C
-Eventuele opmerkingen of feedback (inclusief hoofdstuk- of paginanummers indien van toepassing).
-Laat ons weten hoe lang u deze of andere Raven-producten hebt gebruikt.
Wij zullen uw e-mail of andere informatie die u verstrekt niet met anderen delen. Uw feedback
wordt gewaardeerd en is buitengewoon belangrijk voor ons.
Hartelijk dank voor uw tijd.

8

Raven RS1 Guidance and Steering Calibration & Operation Manual

HOOFDSTUK
3

KALIBRATIE - HDU-SPECIFIEK,
MD EN STUURKLAAR
HO FDSTUK3

INLEIDING
AFBEELDING 1. Startscherm

Raven Geleiding en Sturing
Werksetpictogram

Slingshot
Werkset
pictogram

Startscherm Begeleidings- en sturingsoftware

Slingshot Software Startscherm

De RS1-unit bevat twee sets software die in de Universal Terminal op de veldcomputer zijn geladen.
•

Geleiding en Sturing - Hiermee kunnen de stuur- en GPS-instellingen in de RS1 worden gekalibreerd en
aangepast.

•

Slingshot - Hiermee kunnen de mobiele cellulaire, Ethernet- en WiFi-instellingen in de RS1 worden gewijzigd.

P/N 016-4010-001NL Rev. C
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RS1 GEBRUIKSVOORWAARDEN
AFBEELDING 2. Operatoraansprakelijkheid scherm

Lees en accepteer de waarschuwing voor operatoraansprakelijkheid. Als de operator geen aansprakelijkheid
aanvaardt, wordt het RS1-systeem uitgeschakeld en kan het niet opnieuw worden geactiveerd totdat de
aansprakelijkheidswaarschuwing is geaccepteerd. De melding Operatoraansprakelijkheid verschijnt telkens
wanneer een stuurpartner voor de RS1 wordt geregistreerd.

GPS EN STUURKALIBRATIE
OPMERKING:

De schermen voor Systeeminformatie, DTC en Machinetest kunnen tijdens de kalibratie worden
bekeken. Raadpleeg de volgende secties van deze handleiding voor meer informatie over deze
instellingen:
•

"Systeeminformatie" op pagina 56

•

"Diagnostische foutcodes (DTC)" op pagina 51

•

"Systeeminformatie" op pagina 56

GPS-KALIBRATIE
AFBEELDING 3. Machine keuzescherm
Systeeminformatie
Alarm
Machinetest

1. Selecteer het machinetype, machinefabrikant en machinemodel in de vervolgkeuzelijsten in Machinekeuze.
10
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KALIBRATIE - HDU-SPECIFIEK, MD EN STUURKLAAR
AFBEELDING 4. Stuurconfiguratiescherm

2. Controleer of de juiste stuurcontrolepartner is geïdentificeerd:
•

OEM TECU (elektronische regeleenheid van tractor)

•

Sauer Danfoss CL/CLS Valve

•

SmarTrax MD

•

SmarTrax HD Analog

•

SmarTrax HD PWM

3. Selecteer de Volgende pijl.
AFBEELDING 5. Antenne voor/achter scherm

4. Selecteer het waardevak om de Antenne voor/achter-positie in te voeren.
OPMERKING:

De positie Antenne voor/achter wordt berekend door vanaf de achteras van de machine tot het
midden van de RS1-unit te meten. Voer een negatieve waarde in als de RS1-eenheid zich achter
de achteras bevindt.

5. Selecteer de Volgende pijl.

P/N 016-4010-001NL Rev. C
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AFBEELDING 6. Antenne Center Offset scherm

6. Selecteer het waardevak om de Antenne Center Offset-positie in te voeren.
OPMERKING:

De Antenne Center Offset-positie wordt berekend door vanaf het midden van de machine tot het
midden van de RS1-unit te meten. Voer een negatieve waarde in als de RS1-unit zich links van de
middenlijn van de machine bevindt.

7. Selecteer de Volgende pijl.
AFBEELDING 7. Antennehoogte scherm

8. Selecteer het waardevak om de Antennehoogte in te voeren.
OPMERKING:

De Antennehoogte wordt berekend door vanaf de grond tot het midden van de RS1-unit te meten.

9. Selecteer de Volgende pijl.

12

Raven RS1 Guidance and Steering Calibration & Operation Manual

KALIBRATIE - HDU-SPECIFIEK, MD EN STUURKLAAR
AFBEELDING 8. Wielbasis scherm

10. Selecteer het waardevak om de Wielbasis in te voeren.
OPMERKING:

De Wielbasis wordt berekend door vanaf het midden van de voorband naar het midden van de
achterband aan beide zijden van de machine te meten. Tel deze metingen op en deel door twee
om de gemiddelde waarde van de wielbasis te krijgen.

11. Selecteer de Volgende pijl.
AFBEELDING 9. GPS Differentiaal Configuratie screen

12. Selecteer de juiste GPS Differentiaal Bron in de vervolgkeuzelijst:
•

GL1DE

•

SBAS

•

Satelliet GS

•

RTK

OPMERKING:

Afhankelijk van het aantal ontgrendelde functies, zijn alle opties mogelijk niet beschikbaar voor
selectie in de vervolgkeuzelijst. Neem contact op met uw Raven-dealer voor extra
ontgrendelingscodes.

13. Selecteer de Volgende pijl.

P/N 016-4010-001NL Rev. C
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AFBEELDING 10. Positie nauwkeurigheidsscherm

14. Selecteer de Volgende pijl.

TERREIN COMPENSATIE KALIBRATIE
AFBEELDING 11. Terrein Compensatie Kalibratie Wizard

1. Rijd de machine 10 meter naar voren en parkeer op een vlakke ondergrond.
OPMERKING:

14

De machine moet vóór de kalibratie een voorwaartse beweging detecteren om te bepalen welke
richting naar voren is.
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AFBEELDING 12. Terrein Compensatie Kalibratie Wizard

2. Volg de instructies op het scherm op om de kalibratie uit te voeren.
AFBEELDING 13. Achteras van machine gemarkeerd vóór terreincompensatie kalibratie

3. Plaats markeringen aan de buitenzijde van elk wiel van de vaste as van de machine.
•

Achteras - Sproeiers aan de voorkant, spuitbomen van de achtergiek en machines met voorsturing

•

Vooras - Kniktrekkers, achterwaarts gestuurde machines en windroerders

•

Midden van spoor - Sporen

AFBEELDING 14. Terrein Comp Kalibratie scherm

P/N 016-4010-001NL Rev. C
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4. Selecteer Kalibreren om het kalibratieproces te starten. Het onderstaande scherm wordt weergegeven:
AFBEELDING 15. Terrein Comp Kalibratie scherm

5. Wacht tot het kalibratieproces is voltooid voordat u het voertuig verplaatst.
AFBEELDING 16. Machine-oriëntatie na Terreincompensatie Kalibratie

6. Draai de machine ongeveer 180° en parkeer met de machine in tegenovergestelde richting met de vaste as
tussen de markeringen.
AFBEELDING 17. Terrein Comp Kalibratie scherm

7. Selecteer Kalibreren. Als de kalibratie is voltooid, verschijnt het onderstaande scherm.
16
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AFBEELDING 18. Voltooi de kalibratie

8. Selecteer de Volgende pijl.
OPMERKING:

Als u alleen een GPS-kalibratie uitvoert, is de wizard voltooid en wordt er een overzichtspagina geopend.

STUURKALIBRATIE
KALIBRATIE HERVATTEN/UITSCHAKELEN
AFBEELDING 19. Hervattingsschakelaar Verificatie scherm

1. Druk op de hervattingsschakelaar.
OPMERKING:

Het scherm moet automatisch naar het volgende scherm gaan als de hervattingsschakelaar
wordt gedetecteerd.

OPMERKING:

Als de On-Screen Engage-widget wordt gebruikt, selecteert u Gebruik On-Screen Engage. Het
scherm moet automatisch naar het volgende scherm gaan.
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AFBEELDING 20. Ontkoppeling kalibratiescherm

2. Kalibreer de ontkoppelingssensor door aan het stuurwiel te draaien.
OPMERKING:

De indicator voor de ontkoppelingsstatus wordt rood wanneer het stuurwiel wordt gedraaid en
gaat naar het volgende scherm zodra de kalibratie is voltooid.

OPMERKING:

Als er een druktransducer of encoder wordt gebruikt, wordt een scherm weergegeven met de
gekalibreerde ontkoppelingswaarde. Deze waarde kan worden bewerkt.

KALIBREER DE WIELHOEKSENSOR (WAS)
OPMERKING:

De machine moet blijven bewegen tijdens de WAS-kalibratie.

AFBEELDING 21. Kalibratie linkerhoekhoeksensor (WAS) scherm

1. Rij vooruit tussen 1 - 7 km/u.
2. Draai het stuur geheel om naar het linker stuurslot.
3. Druk op de Links knop om de linker WAS-waarde in te stellen.
OPMERKING:

18

Draai niet aan het stuurwiel totdat het WAS-scherm verder gaat naar de Midden WAS-instelling.
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AFBEELDING 22. Midden WAS Kalibratiescherm

4. Rij naar voren tussen 1 - 7 km/u met de wielen van de machine recht vooruit.
5. Druk op de Midden knop om de midden WAS-waarde in te stellen.
OPMERKING:

Draai niet aan het stuurwiel totdat het WAS-scherm verder gaat naar de Rechter WAS-instelling.

AFBEELDING 23. Rechter WAS Kalibratiescherm

6. Rij vooruit tussen 1 - 7 km/u.
7. Draai het stuur geheel om naar het rechter stuurslot.
8. Druk op de Rechts knop om de rechter WAS-waarde in te stellen.
OPMERKING:

Draai niet aan het stuur totdat het onderstaande scherm Kalibratie Voltooid wordt weergegeven:

P/N 016-4010-001NL Rev. C
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AFBEELDING 24. Kalibratie Voltooid screen

9. Lees de WAS-kalibratie-informatie.
10. Selecteer de Volgende pijl.

KALIBREER HET MACHINESTUURSYSTEEM
OPMERKING:

Hoewel het RS1 stuur- en geleidingssysteem automatisch moet worden gekalibreerd om
optimale systeemprestaties te garanderen, kan de automatische kalibratie van het systeem
worden omzeild met de Gebruik Snelle Kalibratie option. Hierdoor wordt de standaardwaarden
van het systeem voor de machine tijdens het kalibratieproces geladen.

Het kalibratieproces van de stuurinrichting stelt de RS1 in staat om de hydraulische functies van de machine te
leren voor optimale stuurprestaties op het terrein.
Voordat u met de stuurkalibratie van de machine begint, moet u ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan:
•

De gieken zijn geplaatst op zelfrijdende eenheden.

•

Er zijn geen apparaten aangesloten op de trekhaak.

•

De motor van de machine draait op het normale toerental.

•

De afmetingen van de machine zijn correct ingevoerd in de Viper 4.

•

De hydraulische vloeistof van de machine is op de normale bedrijfstemperatuur.

WAARSCHUWING
De wielen van de machine gaan automatisch
draaien. Zorg dat de ruimte rondom het voertuig
vrij is van mensen en apparatuur voordat u het
stuursysteem inschakelt.

20
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OPMERKING
De kalibratie van het stuursysteem van de
machine moet worden uitgevoerd op een terrein
of een andere grote, open ruimte en bij
omstandigheden die vergelijkbaar zijn met de
normale werking van het voertuig.
Als de grond of het oppervlak glibberig,
modderig of recent omgeploegd is, kan het RS1systeem onjuiste stuurresponses leren voor
normale bedrijfsomstandigheden.
Zorg ervoor dat de hydraulica van de machine
naar behoren werkt en dat er geen andere
mechanische problemen zijn die de prestaties
van het RS1-systeem kunnen beïnvloeden.
OPMERKING:

Om ervoor te zorgen dat de kalibratie correct wordt uitgevoerd, moet het aantal starts en stops
tijdens het kalibratieproces worden beperkt. Als het nodig is om het kalibratieproces te
onderbreken, draai dan aan het stuurwiel of druk op de Stop knop op de veldcomputer. Tik
nogmaals op de voet/activeringsschakelaar om de kalibratie te hervatten.

OPMERKING:

Tijdens de kalibratie maakt de machine meerdere scherpe bochten naar links en rechts. Pas de
snelheid en locatie van het voertuig aan waar nodig.

OPMERKING:

Als er een foutmelding wordt weergegeven tijdens de kalibratie, raadpleegt u Hoofdstuk 10,
Diagnostiek en probleemoplossing op pagina 47 voor mogelijke oorzaken en stappen voor
corrigerende actie die moeten worden genomen.

1. Parkeer de machine op een vlakke ondergrond met meerdere hectaren vlakke grond.
AFBEELDING 25. Stuurbediening Kalibratie scherm

De knop "Snelle
Galibratie
gebruiken" omzeilt
het kalibratieproces
van de automatische
besturingseenheid.

De knop "Afspelen"
start het
kalibratieproces van
de automatische
besturingseenheid.

2. Rij vooruit tussen 1 - 7 km/u.
3. Druk op de hervattingsschakelaar of gebruik de pijl op het scherm om te beginnen met kalibreren. De
onderstaande schermen worden tijdens het proces weergegeven:
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AFBEELDING 26. Kalibratie Bezig-schermen

4. Als het kalibratieproces is voltooid, drukt u op de Volgende pijl.
AFBEELDING 27. Kalibratie Voltooid-screen

5. Lees de Kalibratiewizard samenvatting.
6. Druk op Accepteren.

22
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STARTSCHERM BESTURING

HO FDSTUK4

4

AFBEELDING 1. Startscherm

• Antenne Shift (alleen tractoren) - Met de instellingen Antenne Shift kan de gebruiker het middelpunt van de
antenne verschuiven ten opzichte van het middelpunt van de machine. Negatieve waarden geven aan dat de
antenne zich links van het middelpunt van de machine bevindt.
OPMERKING:

De Antenna Shift-waarde kan worden geverifieerd door de koppelingspen van de tractor te markeren, een
geleidingslijn in te stellen, de machine 180° te draaien en te stoppen op de geleidingslijn met de
koppelingspen op dezelfde locatie. Als de koppelingspen niet op één lijn staat met de markering, deelt u
het aantal inches [cm] door twee en voert u die waarde in het veld Antenne Shift in. Als de koppelingspen
aan de rechterkant van de markering valt, voert u een positieve Antenne Shift-waarde in Als de
koppelingspen links van de markering valt, voert u een negatieve waarde in.

• Sensitivity - De Sensitivity (gevoeligheids)- waarde bepaalt hoe agressief de machine zal proberen om op de
geleidingslijn te blijven. De Gevoeligheidswaarde wordt gebruikt om het RS1-systeem nauwkeurig af te
stemmen. Waarden liggen tussen 50 - 200.
OPMERKING:

Als de machine traag reageert na een stuuraanpassing, verhoogt u de gevoeligheidsinstelling in
stappen van 10. Als het apparaat een aanpassing te snel doet, verlaagt u de gevoeligheidswaarde.

• Line Acquire - De Line Acquire-waarde bepaalt de afstand vanaf de ingestelde geleidingslijn waarop het
apparaat aanpassingen zal maken om dichter bij de geleidingslijn te komen. Als u een lage waarde invoert,
maakt het apparaat een aanpassing op grotere afstand terwijl het van de geleidingslijn afwijkt. Als een hoge
waarde wordt ingevoerd, past de machine de stuurinrichting sneller aan, terwijl deze nog steeds dicht bij de
geleidingslijn staat. Waarden liggen tussen 1 - 200.
OPMERKING:

Een lage waarde minimaliseert het risico op overcorrectie, maar het kan langer duren om de
geleidingslijn te verkrijgen. Een hoge waarde verhoogt het risico op overcorrectie, maar de
machine zal de geleidingslijn sneller herkrijgen. Als de machine te veel tijd neemt om de
geleidingslijn te verkrijgen, verhoogt u de Line Acquire-waarde in stappen van 10. Als de machine
de geleidingslijn overschrijdt, verlaagt u de waarde in stappen van 10.

P/N 016-4010-001NL Rev. C

23

HOOFDSTUK 4
• Response Speed - De Responssnelheid bepaalt hoe snel de wielen van de machine zullen draaien wanneer
daarom wordt gevraagd. Als de Responsesnelheid te hoog is, kan de wielbeweging schokkerig worden. Als de
Responsesnelheid te laag is, kan de wielbeweging 'dwalen.' Waarden liggen tussen 1 - 255.
OPMERKING:

Als de besturing schokkerig wordt, verlaagt u de waarde van de responssnelheid in stappen van
10. Als de besturing niet schokkerig wordt, kan de waarde van de reactiesnelheid in stappen van
10 worden verhoogd totdat de gewenste responssnelheid is bereikt.

• Last Pass Sensitivity - De Last Pass Sensitivity bepaalt hoe strak de machine in een bocht probeert te sturen.
Als de instelling te hoog is, stuurt de machine naar de binnenkant van een bocht. Als de instelling te laag is,
stuurt de machine naar de buitenkant van een bocht. De Last Pass Sensitivity-waarde varieert van 1 - 500.
OPMERKING:

De Last Pass Sensitivity-waarde past alleen de systeemprestaties op de Last Pass- en AB Curvelijnen aan.

OPMERKING:

Het aanpassen van de waarde van de Last Pass Sensitivity-waarde heeft geen invloed op de
draaiprestaties. Om de draaiprestaties aan te passen, past u de waarden voor Responssnelheid
en Gevoeligheid-waarden aan.
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MACHINE-INSTELLINGEN

HO FDSTUK5

5

AFBEELDING 1. Machine-instellingen scherm

Op het scherm Machine-instellingen worden de machinespecifieke metingen getoond die tijdens de
systeemkalibratie zijn ingevoerd.
AFBEELDING 2. Machine Configuratiescherm

• In het scherm Profiel wijzigen kan de gebruiker een bestaand profiel selecteren of een nieuw profiel maken.
• Het scherm Machineconfiguratie-informatie geeft het machineprofiel weer dat is ingevoerd tijdens het
kalibratieproces. De instellingen voor de Machineconfiguratie kunnen alleen worden gewijzigd als het RS1systeem opnieuw is gekalibreerd. Druk op de knop Controleren in de rechterbenedenhoek van het scherm om
terug te keren naar het scherm Machine-instellingen.
• Met het scherm Machine Offsets Instelling kan de gebruiker het volgende controleren en aanpassen:
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AFBEELDING 3. Machine Offsets Instelscherm

• Antenne Hoogte - De Antenne Hoogte wordt berekend door vanaf de grond tot het midden van de RS1eenheid te meten.
• Antenne Center Offset - De Antenne Center Offset-positie wordt berekend door vanaf het midden van de
machine tot het midden van de RS1-eenheid te meten. Voer een negatieve waarde in als de RS1-unit zich links
van de middenlijn van de machine bevindt.
• Antenne Voor/Achter - De positie Antenne Voor/Achter wordt berekend door vanaf de achteras van de
machine tot het midden van de RS1-eenheid te meten. Voer een negatieve waarde in als de RS1-eenheid zich
achter de achteras bevindt.
• Wielbasis - De Wielbasis wordt berekend door vanaf het midden van de voorband naar het midden van de
achterband te meten.
• Helpmenu Pictogram
- Druk op het pictogram Helpmenu om het Helpmenu te openen. Het Helpmenu
bevat aanvullende informatie over de instellingen op dat scherm.
Profiel wijzigen stelt de gebruiker in staat om naar een ander profiel te veranderen of om naar een nieuw profiel
te veranderen.
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BESTURING INSTELLEN

HO FDSTUK6

6

AFBEELDING 1. Besturingstatus scherm

Het scherm Besturing instellen toont de besturingspartner waarmee de RS1-unit communiceert tijdens het
besturen. Het scherm Besturing instellen bevat de functies waarmee de bestuurder het stuursysteem nauwkeurig
kan afstellen.
OPMERKING:

Het tabblad Besturing instelling is niet zichtbaar als Alleen GPS is geselecteerd tijdens de RS1systeemkalibratie.

GEAVANCEERDE TUNING
AFBEELDING 2. Menu Geavanceerde tuning
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• Position Gain - Bepaalt hoe agressief het RS1-systeem reageert op een off-track fout. Een hogere Position
Gain-waarde resulteert in een agressievere reactie op een off-track fout, terwijl een lagere waarde een minder
agressieve reactie aangeeft.
• Heading Gain - Bepaalt hoe agressief het RS1-systeem reageert op een koersfout. Een hogere Position Gainwaarde resulteert in een agressievere reactie op een koersfout, terwijl een lagere waarde een minder
agressieve reactie aangeeft.
• Yaw Rate Gain - Bepaalt de impact van de yaw rate (giersnelheid) op de trackingprestaties. Een hogere Yaw
Rate Gain-waarde resulteert in een agressievere reactie op de yaw rate, terwijl een lagere waarde resulteert in
een minder agressieve reactie.
• Integral Gain - Deze waarde corrigeert langetermijnfouten in de wielbesturing. Als het systeem tijdens het
gebruik niet de gewenste wielhoek bereikt, stuurt het systeem de wielen naar het gewenste instelpunt. Deze
waarde is over het algemeen op of nabij nul.
• Terrace Mode - Kies het selectievakje terrasmodus om de terrasmodus in te schakelen. Deze modus past
tijdelijk enkele configuratie-instellingen aan om de prestaties op terrasvormige velden te verbeteren.
AFBEELDING 3. Geavanceerde tuning Pagina 2

• Max G-Force - Beperkt de centripetale kracht die de operator tijdens een bocht ervaart. Met een hogere waarde
kan de machine scherpere bochten maken, terwijl een lagere waarde de draaicirkel van de machine beperkt.
AFBEELDING 4. Geavanceerd Wielafstemming scherm

• Proportional Gain - Bepaalt de snelheid van de reactie van het wiel. Door de Proportional Gain-waarde te
verhogen, wordt de reactie van het wiel sneller, maar kan de machine de doelwielhoekpositie overschrijden of
kan het langer duren voordat de wielen stabiliseren.
28
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• Integral Gain - Deze waarde corrigeert langetermijnfouten in de stuurregelkring. Deze instelling moet alleen
door gekwalificeerde technici worden aangepast.
• Derivative Gain - De waarde Derivative Gain beperkt de responstijd van het wiel. Een grotere Derivative Gainwaarde vermindert de neiging om de hoekpositie van het doelwiel te overschrijden, maar beperkt de
wielsnelheid.
• Left System Gain - Compenseert eventuele bias of niet-lineariteit in de stuurklep terwijl de machine naar links
draait.
• Right System Gain - Compenseert eventuele bias of niet-lineariteit in de stuurklep terwijl de machine naar
rechts draait.

INSTELLINGEN WIELBESTURING
AFBEELDING 5. Instellingen Wielbesturing scherm

• Wheel Velocity - De snelheid waarmee de wielen bewegen, gemeten in graden per seconde.
• Control Effort - De hoeveelheid inspanning die het RS1-systeem gebruikt om de wielen aan te drijven.
• Left/Right Min - De minimale controle-inspanning die de machineklep moet gebruiken om de wielen te laten
draaien. Waarden liggen tussen 0 - 99.
OPMERKING:

De Min-waarden kunnen de Max-waarden niet overschrijden.

• Left/Right Max - De maximale controle-inspanning die de machineklep kan gebruiken om de wielen te laten
draaien. Waarden liggen tussen 1 - 100.
• Helpmenu Pictogram
- Druk op het pictogram Helpmenu om het Helpmenu te openen. Het Helpmenu
bevat aanvullende informatie over de instellingen op dat scherm.
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WIELBESTURINGSKALIBRATIE
AFBEELDING 6. Wielbesturing Kalibratie scherm

OPMERKING:

Met de wielbesturing kalibratie kan het hydraulische systeem van de machine apart worden
gekalibreerd, onafhankelijk van de complete RS1-systeemkalibratie.

Het kalibratieproces van de stuurcontrole stelt de RS1 in staat om de hydraulische functies van de machine te
leren voor optimale stuurprestaties op het terrein.
Voordat u met de stuurkalibratie van de machine begint, moet u ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan:
•

De gieken zijn geplaatst op zelfrijdende eenheden.

•

Er zijn geen apparaten aangesloten op de trekhaak.

•

De motor van de machine draait op het normale toerental.

•

De afmetingen van de machine zijn correct ingevoerd in de veldcomputer.

•

De hydraulische vloeistof van de machine is op de normale bedrijfstemperatuur.

WAARSCHUWING
De wielen van de machine gaan automatisch
draaien. Zorg dat de ruimte rondom het voertuig
vrij is van mensen en apparatuur voordat u het
stuursysteem inschakelt.
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OPMERKING
De kalibratie van het stuursysteem van de
machine moet worden uitgevoerd op een terrein
of een andere grote, open ruimte en bij
omstandigheden die vergelijkbaar zijn met de
normale werking van het voertuig.
Als de grond of het oppervlak glibberig,
modderig of recent omgeploegd is, kan het RS1systeem onjuiste stuurresponses leren voor
normale bedrijfsomstandigheden.
Zorg ervoor dat de hydraulica van de machine
naar behoren werkt en dat er geen andere
mechanische problemen zijn die de prestaties
van het RS1-systeem kunnen beïnvloeden.
OPMERKING:

Om ervoor te zorgen dat de kalibratie correct wordt uitgevoerd, moet het aantal starts en stops
tijdens het kalibratieproces worden beperkt. Als het nodig is om het kalibratieproces te
onderbreken, draai dan aan het stuurwiel of druk op de Stop knop op de veldcomputer. Tik
nogmaals op de voet/activeringsschakelaar om de kalibratie te hervatten.

OPMERKING:

Tijdens de kalibratie maakt de machine meerdere scherpe bochten naar links en rechts. Pas de
snelheid en locatie van het voertuig aan waar nodig.

OPMERKING:

Als er een foutmelding wordt weergegeven tijdens de kalibratie, raadpleegt u Hoofdstuk 10,
Diagnostiek en probleemoplossing op pagina 47 voor mogelijke oorzaken en stappen voor
corrigerende actie die moeten worden genomen.

1. Parkeer de machine op een vlakke ondergrond met meerdere hectaren vlakke grond.
AFBEELDING 7. Stuurbediening Kalibratie scherm

2. Rij vooruit tussen 1 - 7 km/u.
3. Druk op de hervattingsschakelaar of gebruik de pijl op het scherm om te beginnen met kalibreren. De
onderstaande schermen worden tijdens het proces weergegeven:
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AFBEELDING 8. Kalibratie Bezig-schermen

4. Druk op Accepteren om de kalibratie te voltooien.
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WIELHOEKSENSOR INSTELLINGEN
AFBEELDING 9. Wielhoeksensor Kalibratie scherm

• Left/Center/Right - Toont de huidige kalibratiewaarden. Deze waarden kunnen worden gewijzigd door de
gewenste WAS-waarde die moet worden gewijzigd te selecteren, de wielen naar de juiste positie te draaien en
op de Accept knop te drukken.
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• Current Sensor Voltage - Toont de sensorspanning die is gedetecteerd tijdens kalibratie.
• Current Wheel Angle - Toont de WAS-hoek die is gedetecteerd tijdens kalibratie.
• Center Learning - Wanneer de Center Learning-optie is geselecteerd, zal het systeem voortdurend de
gekalibreerde middenpositie corrigeren terwijl de machine rechtdoor stuurt.

ONTKOPPELINGSINSTELLINGEN
AFBEELDING 10. Besturing ontkoppelinginstellingen scherm

• Disengage Type - Geeft het type ontkoppelingsschakelaar weer dat in het systeem wordt gebruikt. Het type
ontkoppelingsschakelaars die hier kunnen worden getoond zijn ondermeer:

◦
◦
◦
◦

CAN-schakelaar
Drukomzetters
Encoder
Flow-schakelaar

• Ontkoppelingstatus - Toont de status van de ontkoppelingsschakelaar. Ontkoppelingschakelaar statustypen
die in dit veld worden getoond zijn ondermeer:

◦ Groen - De ontkoppelingsschakelaar wordt gedetecteerd en het stuurwiel beweegt niet. Het RS1-systeem
kan worden ingeschakeld wanneer deze status wordt getoond.

◦ Rood - De ontkoppelingsschakelaar wordt gedetecteerd en het stuurwiel beweegt. Het RS1-systeem kan
niet worden ingeschakeld wanneer deze status wordt getoond.

◦ Geel - Geen ontkoppelingsschakelaar gedetecteerd in het systeem. Draai aan het stuurwiel om de

ontkoppelingsschakelaar te activeren. Als de ontkoppelingsschakelaar niet is geactiveerd, controleer dan
de bekabeling op losse of ontbrekende verbindingen.

• Disengage Threshold - De minimumwaarde die de ontkoppelingssensor moet halen om de stuurinrichting uit
te schakelen wanneer het stuurwiel handmatig wordt gedraaid.
• Encoder Rate - Toont de snelheid waarmee het stuurwiel wordt gedraaid.
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BESTURING INSTELLEN

KALIBRATIE GAINS OPNIEUW INSTELLEN
AFBEELDING 11. Reset Gekalibreerd Gains scherm

• Reset Calibrated Gains - Zet de kalibratie-instellingen van het apparaat terug naar de fabrieksinstellingen.
Selecteer de vinkknop om de stuurinstellingen van de machine terug te zetten naar de fabrieksinstellingen of
selecteer de X-knop om de huidige stuurinstellingen te behouden.

P/N 016-4010-001NL Rev. C
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GPS-CONFIGURATIE

HO FDSTUK7

7

CONFIGUREER GPS IN VIPER 4/VIPER 4+
AFBEELDING 1. GPS-opstelling

1. Selecteer Edit.
2. Selecteer GPS.
AFBEELDING 2. GPS-instelscherm

3. Selecteer NMEA2000.
OPMERKING:

Door NMEA2000 te selecteren, kunnen GPS-gegevens van de RS1-eenheid worden overgebracht
naar de Viper 4/Viper 4+.

BELANGRIJK:

Als de RS1 een stuursysteem vervangt, moet de oude sturing-ECU worden losgekoppeld en een seriële
herdetectie worden uitgevoerd voordat u verder gaat.

P/N 016-4010-001NL Rev. C
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CONFIGUREER GPS IN RS1
AFBEELDING 3. GPS-instelscherm

• GPS Shutdown Timer - De GPS Shutdown Timer-waarde bepaalt hoe lang de RS1-unit blijft werken nadat de
machine is uitgeschakeld. De GPS blijft geconvergeerd gedurende de geselecteerde tijdsduur.
AFBEELDING 4. GPS-statusinformatie instelscherm

• Status - Toont de absolute status van de GPS-nauwkeurigheid. Statussen die hier kunnen worden
weergegeven zijn ondermeer :

◦
◦
◦
◦

Geen signaal
Fout
Convergerend
Geconvergeerd

• Huidige nauwkeurigheid - Als de machine dag na dag op exact dezelfde plek staat, moeten de GPSpositiewaarden binnen de afstand liggen die wordt weergegeven in het veld Huidige nauwkeurigheid.
• Nauwkeurigheidsdrempel - Deze waarde bepaalt de afstand waarvan de GPS-positie van de machine kan
afwijken van de huidige nauwkeurigheidspositie. Als de GPS-oplossing buiten de ingestelde
nauwkeurigheidsdrempel valt, wordt een DTC-invoer weergegeven in het scherm Diagnostische foutcode. De
nauwkeurigheidsdrempel wordt ingevuld met een standaardwaarde die tijdens het kalibratieproces kan
worden gewijzigd.
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AFBEELDING 5. Terrein Compensatie Instelscherm

• Roll, Pitch, Yaw Rate en Richting - Realtime meetgegevens gebruikt door de functie 3D-terreincompensatie.
• Kalibreer terreincompensatie - Begint het terreincompensatieproces.
AFBEELDING 6. 3D GPS Output/Radar-instellingenscherm

• 3D GPS Output/Radar - Hiermee kan het RS1-systeem schakelen tussen een seriële 3D-gecompenseerde
GPS-positie-uitvoer of een gesimuleerde radaruitvoer. De baudsnelheid en berichttypen worden niet gebruikt
in radaruitgangen.

P/N 016-4010-001NL Rev. C
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AFBEELDING 7. Differentieel configuratiescherm

4. Geeft toont GPS-configuratieconfiguratieopties in de vervolgkeuzelijst:
•

GL1DE

•

SBAS

•

Satelliet GS

•

RTK

OPMERKING:

Afhankelijk van het aantal ontgrendelde functies, zijn alle opties mogelijk niet beschikbaar. Neem
contact op met uw Raven-dealer voor extra ontgrendelingscodes.

AFBEELDING 8. GPS-Informatiescherm

• Breedtegraad - De hoekafstand van een plaats ten noorden of ten zuiden van de evenaar van de aarde.
• Lengtegraad - De hoekafstand van een plaats ten oosten of ten westen van de meridiaan in Greenwich,
Engeland.
• Verhoging (MSL) - De hoogte van de antenne in relatie tot zeeniveau.
• Snelheid - Huidige snelheid op basis van GPS-metingen.
• GGA-kwaliteit (modus) - De huidige convergentietoestand van de GPS-ontvanger.
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◦
◦
◦

0 = Geen differentiële correcties worden ontvangen, enkelvoudig oplossing.

◦

4 = RTK-vaste modus voor fijne GPS-koerscorrectiemodus.

1 = Geen differentiële correcties worden ontvangen, enkelvoudig oplossing.
2 = Wanneer de DGPS-ontvanger is vergrendeld op een differentiële bron (SBAS of convergentie met
GS/PmniSTAR-correcties).

Raven RS1 Guidance and Steering Calibration & Operation Manual

GPS-CONFIGURATIE

◦

5 = Vaste GS- of OnmiSTAR XP/HP-correctiemodi of RTK-zweefmodus.

• Aantal satellieten - Het aantal satellieten dat momenteel wordt bekeken door de GPS-ontvanger.
• HDOP - Horizontale afname van precisie. Als alle satellieten in het zicht uit dezelfde richting komen, zal het
getal hoger zijn en zal de nauwkeurigheid afnemen.
• Richting - De rijrichting van de machine.
• Differentiaal ID - Het ID van de gebruikte satelliet om differentieel te verkrijgen.
• Age of Differential - Tijd (in seconden) sinds de laatste differentiële correctie werd ontvangen. Als een
differentiële bron momenteel niet wordt gevolgd, is dit item “- - - -”.

P/N 016-4010-001NL Rev. C
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HOOFDSTUK

FUNCTIE ONTGRENDELCODES

HO FDSTUK8

8

De RS1-unit is in de fabriek uitgerust met SmarTrax™, Real-Time Kinematic (RTK) en satelliet GS differentiële
correcties. Om een van deze producten te activeren, is een functie-ontgrendelcode vereist. Neem contact op met
uw Raven-dealer voor aankoop van ontgrendelingscodes.
AFBEELDING 1. Functie Ontgrendel scherm

1. Selecteer het Tandwiel pictogram op het RS1-startscherm.
2. Selecteer de Hangslot tab.
3. Selecteer het Hangslot pictogram naast de functie die moet worden ontgrendeld.
AFBEELDING 2. Functie Ontgrendel Informatie scherm

P/N 016-4010-001NL Rev. C
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4. Voer de functie-ontgrendelcode in en druk op Versturen.
OPMERKING:

Een melding wordt getoond dat aangeeft of de ontgrendelde code wel of niet geldig is. Als de
code geldig is, wordt het hangslotpictogram naast de functie groen om aan te geven dat het
ontgrendeld is, zoals getoond in Afbeelding 3 op pagina 44.

AFBEELDING 3. Functie ontgrendeld
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ROUTINEGEBRUIK

HO FDSTUK9

9

WIDGET- EN KNOPDEFINITIES
Hieronder volgt veelvoorkomende status- of modusinformatie die tijdens een taak in een RS1-systeem kan worden getoond:
Display

Melding
De RS1-node wordt gedetecteerd, maar de operator
moet verantwoordelijkheid voor gebruik van het RS1systeem aanvaarden.
Er is geen A-B pad of geleidingslijn ingesteld of een
actieve DTC voorkomt dat het RS1-systeem wordt
ingeschakeld.

RS1 wordt gedetecteerd, ingeschakeld en gekalibreerd.

RS1 wordt gedetecteerd en in bedrijf.

De voertuigsnelheid is te snel of te langzaam voor RS1werking en het systeem zal worden uitgeschakeld.
Accepteer - Slaat de gemaakte wijzigingen in het RS1systeem op aan het einde van het instellingsproces en
keert terug naar het menu Tools.
Volgende - Slaat de aangebrachte wijzigingen in het
RS1-systeem op en gaat door naar de volgende stap in
het instellingsproces.
Vorige - Retourneert de Viper 4-scherm naar het vorige
scherm tijdens het instellingsproces.
OPMERKING:

Zie Diagnostische foutcodes (DTC) sectie op pagina 51 voor extra statusvoorwaarden die kunnen
worden weergegeven in de RS1-widget op het scherm.

P/N 016-4010-001NL Rev. C
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EEN JOB STARTEN
Raadpleeg de ROS (Raven Operating System) Basis bedieningshandleiding (P/N 016-0171-539) voor instructies
over het starten van een taak en het instellen van geleidingslijnen.

ACTIVEREN VAN RS1
AFBEELDING 1. RS1 Status Widget

RS1 Status
Widget

OPMERKING:

Als de stuurwidget RS1 niet op het scherm verschijnt, raadpleeg dan de installatie- en
bedieningshandleiding van de Viper/Viper4+ (P/N 016-0171-539) voor meer informatie over het
toevoegen van widgets.

OPMERKING:

De bediener moet de aansprakelijkheid accepteren voordat het RS1-systeem kan worden
vrijgegeven voor gebruik.

De RS1-besturing kan ook worden ingeschakeld met behulp van de volgende methoden:
• Druk op de voetschakelaar of tuimelschakelaar om de RS1-functies in te schakelen tijdens veldbediening.
• Druk op de RS1 statuswidget op het scherm om de RS1 te activeren tijdens veldbewerking.

UPDATEN VAN RS1
Raadpleeg de installatie- en bedieningshandleiding van de Viper 4 (P/N 016-0171-539) voor instructies over het
updaten van de RS1-software.
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DIAGNOSTIEK EN
PROBLEEMOPLOSSING

HO FDSTUK10

KNOPDEFINITIES
STUURSTATUS
AFBEELDING 1. Startscherm

Onderstaand zijn veel voorkomende besturingsstatus- of modusmeldingen die kunnen verschijnen terwijl het RS1systeem is ingeschakeld:
Display

Melding
Actieve diagnose- en probleemoplossingscodes zijn aanwezig.
Het RS1-systeem kan niet in deze status worden gebruikt.
Actieve diagnose- en probleemoplossingscodes zijn
aanwezig. Het RS1-systeem kan in deze toestand worden
gebruikt, maar de kwaliteit van de prestaties kan afnemen.
Geen actieve diagnose- en probleemoplossingscodes aanwezig.
Het RS1-systeem is klaar om te worden gebruikt. OPMERKING:
Zowel het stuurwiel als de GPS-pictogrammen moeten groen
zijn om het RS1-systeem te kunnen inschakelen.
De besturing is ingeschakeld, er zijn geen actieve
diagnose- of probleemoplossingscodes aanwezig in het
RS1-systeem.

P/N 016-4010-001NL Rev. C
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AFBEELDING 2. Stuurstatusscherm

Druk op het stuurwielpictogram om het scherm Stuurstatus weer te geven. In het veld Stuurstatus wordt de laatste
afsluitcode weergegeven en de reden waarom sturing is uitgeschakeld.

HOOFDSCHAKELAAR
Display

Melding
De hoofdschakelaar is ingesteld op "wegmodus". Het
RS1-systeem kan pas worden geactiveerd als de
hoofdschakelaar op "veldmodus" is gezet.
De hoofdschakelaar is losgekoppeld. Het RS1-systeem
kan pas worden ingeschakeld als de hoofdschakelaar
opnieuw is aangesloten.
De hoofdschakelaar is ingesteld op "veldmodus" en het
RS1-systeem kan worden ingeschakeld.

HERVATSCHAKELAAR
Display

Melding
De hervattingsschakelaar staat in de UIT-stand.

De hervatschakelaar is losgekoppeld.

De hervatschakelaar staat in de AAN-stand.
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ONTKOPPELINGSENSOR
Display

Melding
De RS1-ontkoppelingssensor is actief. Het RS1-systeem
kan niet worden ingeschakeld.

De RS1-ontkoppelingssensor is buiten bereik of niet
verbonden.

De RS1-ontkoppelingssensor is inactief. Het RS1-systeem
kan worden ingeschakeld.

WIELHOEKSENSOR
Display

Melding
De wielhoeksensor (WAS) bevindt zich buiten het bereik
of is losgekoppeld.

De wielhoeksensor (WAS) is gekalibreerd en klaar voor
gebruik.

OPERATOR AANWEZIGHEIDSSCHAKELAAR
Display

Melding
De operator is niet aanwezig in de stoel.

10

De aanwezigheidschakelaar van de bestuurder is
losgekoppeld.
De aanwezigheidschakelaar van de bestuurder
detecteert de bestuurder. Het RS1-systeem kan worden
bediend.

P/N 016-4010-001NL Rev. C
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GPS-STATUS
AFBEELDING 3. Startscherm

Onderstaand is algemene GPS-status of modusinformatie die kan verschijnen terwijl het RS1-systeem is ingeschakeld
Er wordt geen GPS-informatie gedetecteerd in het RS1systeem.

GPS-signalen zijn niet geconvergeerd of GPS is
geconvergeerd en een waarschuwings-DTC is aanwezig.
GPS-signalen zijn geconvergeerd en er zijn geen
waarschuwings-DTC's actief. OPMERKING: Zowel het
stuurwiel als de GPS-pictogrammen moeten groen zijn om
het RS1-systeem te kunnen inschakelen.
Druk op het GPS-pictogram om het GPS-statusscherm weer te geven.
Display

Melding
Geeft de geselecteerde GPS-convergentiestatus weer.
• Fout

Status

• Geen signaal
• Convergerend
• Geconvergeerd

50

Huidige nauwkeurigheid

Als de machine dag na dag op exact dezelfde plek staat,
moet de PGPS-positiewaarde binnen de weergegeven
afstand liggen.

Aantal satellieten

Het aantal satellieten dat momenteel wordt bekeken door
de GPS-ontvanger.
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Display

Melding

HDOP

Horizontale vermindering van precisie. Als alle satellieten
in het zicht uit dezelfde richting komen, zal het getal
hoger zijn en zal de nauwkeurigheid afnemen.

Age of Differential

Tijd (in seconden) sinds de laatste differentiële correctie
werd ontvangen. Als een differentiële bron momenteel
niet wordt gevolgd, is dit item “- - - -”.

DIAGNOSTISCHE FOUTCODES (DTC)
AFBEELDING 4. Diagnostische foutcodes scherm

Op het scherm Diagnostische foutcode worden actieve en vorige diagnostische foutcodes (DTC's) getoond die
optreden tijdens de werking van het RS1-systeem. Actieve DTC's moeten worden hersteld voordat het RS1-systeem
kan worden geactiveerd voor geleiding en besturing. Nadat een DTC is gecorrigeerd, wordt de code verplaatst naar
de inactieve DTC-codelijst. Zie Afbeelding 4 op pagina 51 voor een voorbeeld van DTC's en DTC-overzichten.

10

AFBEELDING 5. Diagnostische foutcodes scherm

Diagnostische
foutcode (DTC)
DTC Overzicht

OPMERKING:

In Afbeelding 4 op pagina 51 bovenstaande, actieve DTC is 522250.31 en de DTC-samenvatting is
"Geen geleidingspunten". De inactieve DTC is 522261.31 en de DTC-samenvatting is "Geen SCU
gedetecteerd."
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AFBEELDING 6. Infoscherm

Door op de Info knop te drukken wordt de volledige beschrijving van de gemarkeerde actieve DTC getoond.
AFBEELDING 7. Inactieve DTC's gewist uit foutenlogboek

Door op Wissen te drukken worden de inactieve DTC's uit het Inactive DTC-foutenlogboek gewist. Voor een
volledige lijst van de RS1-DTC's gaat u naar:
http://ravenprecision.force.com/knowledgebase/articles/Tech_Tip/RS1-Lights-and-Diagnostic-Codes/
Druk op Logboekfout om een willekeurige foutconditie vast te leggen.

SYSTEEMGEZONDHEIDSTESTS

WAARSCHUWING
De wielen van de machine draaien automatisch
tijdens het uitvoeren van de
systeemgezondheidstest. Zorg dat de ruimte
rondom het voertuig vrij is van mensen en
apparatuur voordat u het RS1-systeem inschakelt.
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AFBEELDING 8. Test selectiescherm

Systeemgezondheidstests worden uitgevoerd om problemen met de kalibratie van de machine en RS1 te
diagnosticeren en te corrigeren. De volgende systeemgezondheidstest kan worden uitgevoerd via het RS1-systeem:
•

Systeemresponstest

P/N 016-4010-001NL Rev. C
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STAP RESPONSTEST
De Stap Responstest wordt gebruikt om het reactievermogen van het stuursysteem van de machine te bepalen.
AFBEELDING 9. Stap Respontest scherm
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1. Rij 1 - 7 km/u vooruit met het motortoerental ingesteld op 3/4 vermogen.
AFBEELDING 10. Stap Respontest scherm

2. Draai het stuurwiel naar rechts, zodat de Werkelijke waarde 20 graden weergeeft.
3. Druk op de middenste pijl-omhoog toets.
4. Wacht tot de volgende velden worden ingevuld en de gegevens worden vastgelegd:
•

Stapgrootte

•

Vertragingstijd

•

Stijgingstijd

•

Insteltijd

•

Overshoot

5. Rij 1 - 7 km/u vooruit met het motortoerental ingesteld op 3/4 vermogen.
6. Draai het stuurwiel naar rechts, zodat de werkelijke waarde 20 graden weergeeft.
7. Druk op de middenste pijl-omhoog toets.
8. Wacht tot de volgende velden worden ingevuld en de gegevens worden vastgelegd:
•

Stapgrootte

•

Vertragingstijd

•

Stijgingstijd

•

Insteltijd

•

Overshoot

9. Herhaal stap 1 tot stap 8.
OPMERKING:

Nadat de Stap Responstest is voltooid, moet de prestatiemeting van de machine binnen de
aanbevolen systeeminstellingen zijn:

P/N 016-4010-001NL Rev. C
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SYSTEEMINFORMATIE
AFBEELDING 11. Systeeminformatie scherm

1. Selecteer het stuurcontrole-apparaat in het vervolgkeuzemenu.
2. Selecteer het gewenste systeemcomponent in het tweede vervolgkeuzemenu.
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AFBEELDING 12. Systeeminformatie schermen
RS1 Informatie

GPS Ontvanger Informatie

Stuurgeleider Controller Informatie

Mobiele Modem Informatie

RS1 Unit uren

P/N 016-4010-001NL Rev. C
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AFBEELDING 13. Systeemoverzicht scherm

Op het scherm Systeemoverzicht worden de machine-instellingen en gekalibreerde besturingsinstellingen voor
het RS1-systeem getoond.
AFBEELDING 14. Gains Overzicht scherm

Het scherm Gain Overzicht geeft alle geavanceerde stuurinstellingen weer die worden gebruikt om de machine te sturen.
AFBEELDING 15. Preset Steering Gains
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Met de optie Preset Gains kan de bestuurder heen en weer schakelen tussen twee sets
stuurversterkingsinstellingen. Verschillende sets instellingen kunnen handig zijn wanneer:
•

De machine twee bandconfiguraties (dobber- versus rijgewasbanden) gebruikt

•

Verschillende grondsoorten

•

Verschillende snelheden (planten versus sproeien)
AFBEELDING 16. Preset Gains instellingen

Druk op de knop

om te schakelen tussen de instellingen.

PRESTATIE MONITOR
AFBEELDING 17. RS1 Startscherm

1. Selecteer het Prestatie pictogram aan de rechterkant van het scherm Machine-instellingen om de korte
termijn systeemprestaties te bekijken.
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AFBEELDING 18. Korte termijn- en Resetbare Prestatie scherm

OPMERKING:

Het Korte Termijn Prestatie scherm geeft de gemiddelden en 95% prestatiewaarden weer.

2. Selecteer het tabblad met het horlogepictogram om de resettable prestatie-waarden te bekijken.
3. Selecteer het Reset pictogram om de waarden opnieuw in te stellen.
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SLINGSHOT

HO FDSTUK1

11

AFBEELDING 1. Hoofdscherm

Selecteer het RS1 Slingshot-pictogram op de RS1-startpagina voor toegang tot het startscherm van de Slingshot.

KNOPDEFINITIES
Het volgende zijn algemene status- of modusberichten die kunnen verschijnen.
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MOBIELE MODEM
AFBEELDING 2. Mobiele statusscherm

Display

Melding
RS1 is verbonden met het netwerk via het mobiele
modem.

Het mobiele modem is actief, maar is niet verbonden
met het netwerk.

De mobiele modem is niet actief en RS1 is niet
verbonden met het netwerk.
De RS1-eenheid is uitgerust met een mobiel modem,
maar de functie is niet ontgrendeld. Neem contact op
met uw Raven-dealer voor aankoop van
ontgrendelingscodes.
De RS1-unit is niet uitgerust met een mobiel modem.
Accepteren - Slaat wijzigingen in het RS1-systeem op en
brengt de gebruiker terug naar het vorige statusscherm
(of keert terug naar het menu Tools tijdens het eerste
instellingsproces).
Volgende - Indrukken om door te gaan naar de
volgende pagina.

Vorige - Retourneert de weergave van de veldcomputer
naar het vorige scherm in het instellingsproces.
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MOBIELE STATUS
De onderstaande tabel definieert termen die worden gebruikt als mobiele status:
Status

Definitie

Mobiele APN

Geeft de huidige APN weer die wordt gebruikt door de
mobiele modus. Als Niet beschikbaar wordt getoond, is
er geen mobiele verbinding tot stand gebracht of heeft
de gebruiker geen APN ingevoerd.

WAN

Toont het Wide Area Network (WAN) IP-adres dat de
mobiele modem ontvangt van het netwerk.

Mobiele signaal

Geeft de huidige RSS1 (signaalsterkte) van het mobiele
modem weer.

Mobiele service

Toont het huidige verbindingstype van de mobiele
service.

Roaming-status

Wordt getoond bij roaming van mobiele modem.

ETHERNET-STATUS
AFBEELDING 3. Ethernet-statusscherm

Display

Melding
Geeft aan dat er een geldige verbinding tot stand is gebracht
tussen de RS1 en een veldcomputer of een veldhub.
Geeft aan dat de RS1 herkent dat een Ethernetverbinding tot stand is gebracht, maar dat er geen
geldige verbinding met een veldcomputer of een
veldhub tot stand is gebracht.
Er is geen Ethernet-verbinding tot stand gebracht of de RS1
herkent niet dat er een Ethernet verbinding is gemaakt.

P/N 016-4010-001NL Rev. C

63

HOOFDSTUK 11
Display

Melding
Toont het IP-adres dat de RS1 naar een aangesloten
apparaat zal uitzenden.

IP-adres apparaat

De snelheidsgegevens kunnen van de RS1 naar de
apparaten gaan waarmee deze is verbonden.

Verbindingssnelheid

WIFI-STATUS
AFBEELDING 4. Ethernet-statusscherm

Display

Melding
Het WiFi-toegangspunt is actief en functioneert correct.

WiFi werkt niet correct.

SSID

Hostname

Toegewezen IP

De Service Set IDentifier (SSID) is een naam voor een
draadloos netwerk-ID waarmee verbinding kan worden
gemaakt via een WiFi-netwerk.
De Hostname is de naam van elk apparaat dat op de
RS1 is aangesloten.
Het toegewezen IP-adres is het IP-adres dat aan het
apparaat wordt gegeven wanneer het verbinding maakt
met de RS1.

SLINGSHOT EN RTK-STATUS
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AFBEELDING 5. Startscherm
RTK-status
Slingshot-status

Display

Melding
RS1 is verbonden met het Slingshot-portal.

RS1 is niet verbonden met het Slingshot-portal.

RS1 ontvangt RTK-correcties.
OPMERKING: Dit pictogram is verborgen als RTKcorrecties niet zijn ontgrendeld in de RS1-unit.
RS1 ontvangt geen RTK-verbindingen.
OPMERKING: Dit pictogram is verborgen als RTKcorrecties niet zijn ontgrendeld in de RS1-unit.
RS1 Remote Diagnostics worden verzonden naar het
Slingshot-portal.

RS1 Remote Diagnostics worden niet verzonden naar
het Slingshot-portaal.

Slingshot-naam

P/N 016-4010-001NL Rev. C

Toont de standaard systeemnaam gegeven aan de RS1
in de Slingshot-portal toen het apparaat werd
geregistreerd.
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VELDUPDATES
AFBEELDING 6. Slingshot startscherm

1. Selecteer Veldupdate om de nieuwste software-updates voor de RS1-unit te bekijken.
AFBEELDING 7. Software Download scherm

2. Selecteer Controleer op serverupdates.
OPMERKING:

Hiermee wordt in het RS1-systeem gezocht naar de nieuwste software-updates.

3. Selecteer de gewenste software-update in de lijst.
4. Selecteer Accepteren.
OPMERKING:

De software wordt gedownload naar de RS1-unit, maar wordt pas later in de procedure in het
systeem geïnstalleerd.

OPMERKING:

Wanneer op de knop wordt gedrukt, verschijnt het volgende waarschuwingsscherm om de
gebruiker te informeren dat mobiele gegevens worden gebruikt om de software te downloaden
en de gebruiker wordt gevraagd of de download nu uitgevoerd moet worden.
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AFBEELDING 8. Gegevensgebruik Waarschuwingsscherm

OPMERKING:

Selecteer Annuleren om de veldupdate te sluiten zonder een software-update uit te voeren.

AFBEELDING 9. Kennisgeving software-update

5. Druk op Accepteren om de softwaredownload te starten.
6. Wacht tot de softwaredownload is voltooid.
AFBEELDING 10. Kennisgeving software-update
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7. Druk op Accepteren om de softwaredownload te installeren.
OPMERKING:

Schakel de RS1 of de veldcomputer tijdens de software-update niet uit.

AFBEELDING 11. Software-installatie in uitvoering

OPMERKING:

Druk op "Release Notes" om de wijzigingen te lezen die zijn aangebracht in de
geselecteerde softwareversie.

REMOTE DIAGNOSTICS
De knop Remote diagnotiscs stelt de RS1 in staat gebruikslogboeken naar de Slingshot-server te verzenden voor gebruik
door Raven om de RS1-prestaties te bewaken. Druk op Remote Diagnostics en accepteer de
eindgebruikerslicentieovereenkomst (EULA). De EULA moet na elke stroomcyclus worden ingedrukt. Om de EULA te
accepteren zodat dit de volgende keer niet nodig is als deze is bijgewerkt, accepteert u de EULA op het Slingshot-portaal.

SYSTEEMINSTELLINGEN
MOBIELE INSTELLINGEN
AFBEELDING 12. Slingshot startscherm
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Op het scherm Mobiele instellingen kan de operator toegang krijgen tot de mobiele informatie en mobiele
instellingen die worden gebruikt in het RS1-systeem.
AFBEELDING 13. Mobiele informatiescherm

• IMEI # - Toont het identificatienummer van de internationale mobiele apparatuur (IMEI #) met de modem
geïnstalleerd in de RS1-unit.
• Phone Number - Toont het telefoonnummer dat is toegewezen aan de SIM-kaart in het RS1-modem wanneer
een geldig dataplan actief is.
• SIM - Toont het identificatienummer dat is gekoppeld aan de SIM-kaart die momenteel in gebruik is in het
RS1-systeem.
• Network - Toont het mobiele netwerk dat Slingshot gebruikt.
• Country - Toont het land waarin het mobiele netwerk wordt aangeboden.
• Netwerk Provider- Toont het mobiele netwerk dat wordt gebruikt door de SIM-kaart in de modem in de RS1.
OPMERKING:

Verwijs naar de “Mobiele modem” op pagina 62 voor aanvullende informatie over mobiele
instellingen.

• APN Password - Bepaalt door de mobiele aanbieder. Dit is niet van toepassing op alle netwerken.
AFBEELDING 14. Mobiele configuratiescherm

• Mode - Toont de mobiele cellulaire netwerkmodus waarin de RS1-ontvanger werkt.
• Roam - Hiermee kan de gebruiker het gebruik van mobiele gegevens beperken of toestaan wanneer het
systeem zich niet in zijn thuisnetwerk bevindt. Dit is niet beschikbaar op alle mobiele netwerken.
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AFBEELDING 15. Mobiele instellingsscherm

• Country - Toont het door de gebruiker gekozen land van de mobiele aanbieder. Kan door de gebruiker
worden gewijzigd.
• Network Provider - Toont de door de gebruiker gekozen mobiele netwerkaanbieder. De instelling kan op
deze pagina worden gewijzigd.
• Cellular APN - Toont de mobiele APN die in gebruik is. Het netwerk kan worden geselecteerd uit de
vervolgkeuzelijst of worden gedefinieerd door de gebruiker.
• APN User name and Password - Toont de APN-gebruikersnaam en het wachtwoord, indien van toepassing.
Dit wordt alleen gebruikt door sommige aanbieders en moet door de provider worden verstrekt.

ETHERNET-INSTELLINGEN
AFBEELDING 16. Ethernet-instellingenscherm

Er zijn twee selecteerbare modi voor de Ethernet-verbinding in de RS1-eenheid.
• Raven Field Computer (Server Mode) - Selecteer deze modus wanneer de RS1-unit via een Ethernet-kabel
rechtstreeks op de veldcomputer is aangesloten.
• Field Hub (Client Mode) - Selecteer deze modus wanneer de RS1-eenheid via een Ethernet-kabel rechtstreeks
op de veldhub is aangesloten.
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WIFI-INSTELLINGEN
AFBEELDING 17. Wi-Fi Hotspot Instellingenscherm

• SSID - Toont de Wi-Fi SSID (netwerknaam). Deze instelling kan niet door de operator worden gewijzigd.
• Encryption Type - Toont de versleutelingsmodus die wordt gebruikt op de RS1 Wi-Fi hotspot. Deze instelling
kan niet door de operator worden gewijzigd.
• Mode - Kan niet worden gewijzigd.
• Wi-Fi Channel - Toont het kanaal dat de WiFi-hotspot momenteel gebruikt. Als de operator problemen
ondervindt met de verbinding of om verbonden te blijven, kan het aanpassen van deze instellingen
verbindingsproblemen oplossen. Deze instelling kan door de operator worden gewijzigd. Het WiFiwachtwoord kan alleen worden gewijzigd via de Slingshot-website.

RTK-BRONINSTELLINGEN
AFBEELDING 18. RTK-bronscherm
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Het RTK-bronscherm geeft de informatie van het basisstation weer (indien van toepassing) en stelt de gebruiker in
staat de RTK-bron te kiezen.
OPMERKING:

Over het algemeen moet de RTK-broninstelling zijn ingesteld op "Auto". Deze instelling kan
echter worden vergrendeld met een "Serieel"-instelling als de RTK wordt geleverd via een nietRaven-bron. Deze instelling kan worden geschakeld op basis van locatie of klant.

OPMERKING:

Als RTK niet is ontgrendeld in de RS1-unit, wordt op dit tabblad "RTK is niet ontgrendeld"
getoond. Deze functie is pas beschikbaar als een ontgrendelingscode voor RTK in het systeem
wordt ingevoerd.

• Network - Selecteer op basis van de geleverde bron via de Slingshot-server, Ethernet of mobiele ontvanger.
• Serial - Selecteer of de bron wordt geleverd via seriële invoer naar de RS1-unit.
OPMERKING:

Als er meerdere RTK via CAN-apparaten in het systeem aanwezig zijn, gebruikt u deze instelling
om een bron uit te schakelen om de CAN-bandbreedte te verminderen.

FUNCTIE ONTGRENDELD
AFBEELDING 19. Functie Ontgrendel scherm

Het geïntegreerde Slingshot-modem wordt ontgrendeld via het scherm Functie ontgrendelt. Slingshot-modem
ontgrendelen:
1. Selecteer de Hangslot tab.
2. Selecteer het hangslot-pictogram in de kolom Status.
AFBEELDING 20. Ontgrendel informatiescherm
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3. Voer de functieontgrendelscode in.
4. Selecteer Versturen.
OPMERKING:

Nadat de Slingshot-modem is ontgrendeld, wordt het pictogram naast de functie groen. Als de
code ongeldig is, verschijnt er een bericht onder het veld ontgrendelingscode.

AFBEELDING 21. Functie Ontgrendel scherm
Gelukt

Mislukt

SYSTEEMINFORMATIE
AFBEELDING 22. Systeeminformatie scherm

Selecteer het gewenste systeemcomponent in het tweede vervolgkeuzemenu.
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AFBEELDING 23. Systeeminformatie schermen
RS1 Informatie

GPS Ontvanger Informatie

Stuurgeleider Controller Informatie

Mobiele Modem Informatie

RS1 Unit uren
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DIAGNOSTISCHE FOUTCODES (DTC)
AFBEELDING 24. Diagnostische foutcodes scherm

Op het scherm Diagnostische foutcode worden actieve en vorige diagnostische foutcodes (DTC's) getoond die
optreden tijdens de werking van het RS1-systeem. Actieve DTC's moeten worden hersteld voordat het RS1systeem kan worden geactiveerd voor geleiding en besturing. Nadat een DTC is gecorrigeerd, wordt de code
verplaatst naar de inactieve DTC-codelijst. Zie Afbeelding 3 voor een voorbeeld van DTC's en DTC-overzichten.
AFBEELDING 25. Diagnostische foutcodes scherm

Diagnostische
foutcode (DTC)

DTC Overzicht
OPMERKING:

In Afbeelding 3 hierboven: inactieve DTC 2.01 en de DTC-samenvatting is "Geen Ethernetverbinding".

• Door op de Info knop te drukken wordt de volledige beschrijving van de gemarkeerde actieve DTC getoond.
• Door op Wissen te drukken worden de inactieve DTC's uit het Inactive DTC-foutenlogboek gewist.
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SYSTEEMDIAGRAMMEN

HO FDSTUK12

12

De diagrammen in dit hoofdstuk kunnen van pas komen bij het installeren of oplossen van problemen met het RS1systeem. Sommige diagrammen kunnen optionele functies of componenten tonen die niet vereist zijn voor RS1werking en hoeven niet noodzakelijk van toepassing te zijn op het RS1-systeem dat op de machine is geïnstalleerd.
OPMERKING:

Neem contact op met uw Raven-dealer voor bestelinformatie over optionele functies
of componenten.

Extra systeemdiagrammen zijn beschikbaar op de website van Raven Industries:
https://portal.ravenprecision.com/
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AFBEELDING 1. RS1 met Viper 4 en MDU

V4 RS1 MDU GEN 3 BEKABELING

RS1 MDU KABEL

GEN 3 CHASSISKABEL

RS1 TEE-KABEL

IBBC CHASSISKABEL
IMPLEMENTEREN
IMPLEMENTEREN
GEN 3 3-PIN ACCESSOIRE VOEDING

UITGIFTEDATUM ECO # REV. TEKENING NR.
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SYSTEEMDIAGRAMMEN
AFBEELDING 2. RS1 met Gen II Cabling en MDU

V4 RS1 MDU Gen 2 Bekabeling

RS1 TEE-KABEL

RS1 GEN 2 MDU KABEL

12

CHASSISKABEL ALLEEN STUUR
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