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GEBRUIKERSHANDLEIDING

IsoMatch Grip

1

Identificatie van de machine
Om de best mogelijke productondersteuning aan te bieden, heeft uw dealer verscheidene gegevens
nodig met betrekking tot de specificatie van de terminal.
Benaming
IsoMatch Grip
Artikelnummer
IsoMatch Grip A136138200
Hardwareversie
IsoMatch Grip V1.1
Adres fabrikant

Kverneland Group Mechatronics BV.
Hoofdweg 1278
NL-2153 LR Nieuw Vennep
Nederland

Kverneland Group Mechatronics BV is houder van alle copyright en gebruikersrechten. De inhoud van deze gebruikshandleiding kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. Alle rechten voorbehouden. Het recht van technische wijzigingen is aan houder voorbehouden.
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Voorwoord
Doelgroep van deze gebruikshandleiding
Deze gebruikshandleiding is bedoeld voor personen die betrokken zijn bij de bediening, het gebruik
en onderhoud van het product. Ze omvat alle benodigde gegevens voor een veilig gebruik en onderhoud ervan.

Met het oog op uw veiligheid
Maak uzelf vertrouwd met deze handleiding voordat u dit product aanpast of gebruikt. Zo bereikt u
optimale arbeidsresultaten en werkt u veilig. Het is uitermate belangrijk om deze handleiding zorgvuldig door te lezen voordat u het product gebruikt en om deze binnen handbereik te houden voor raadpleging. Op die manier voorkomt u ongevallen, leeft u de garantievoorwaarden na en beschikt u
steeds over een toestel dat perfect functioneert.

Voor de werkgever
Alle personeel moet regelmatig (minimaal eenmaal per jaar) worden getraind in het gebruik van het
product overeenkomstig de wettelijke aansprakelijkheidsrichtlijnen. Het is niet-getrainde of onbevoegde personen niet toegestaan om het product te gebruiken.
U bent verantwoordelijk voor een veilig gebruik en onderhoud van het product. U moet zich ervan
verzekeren, dat u en ieder ander die de machine gaat gebruiken, gaat onderhouden of eraan gaat werken de bedienings- en onderhoudsprocedures en daaraan gerelateerde veiligheidsaanwijzingen in
deze gebruikshandleiding kent.
Voorwoord
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Verklaring symbolen
In deze gebruikshandleiding worden de volgende symbolen en definities gebruikt:
Een punt stelt opsommingen voor.

Een driehoek stelt verplichte stappen voor.
Een pijl verwijst naar een andere plaats in de tekst.
Naast deze symbolen worden pictogrammen gebruikt om u te helpen bepaalde tekstgedeeltes gemakkelijk te vinden:
Tip! Dit woord geeft tips en advies aan voor het vlotte gebruik van de machine/het product.
De driehoek duidt op gevaar tijdens montage- of afstelwerkzaamheden van de machine/het product.
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Verklaring symbolen

Veiligheidsinformatie
Veiligheidsstickers
Dit hoofdstuk geeft algemene veiligheidsinformatie over dit ‐product.
Voor uw veiligheid zijn veiligheidsstickers aangebracht op belangrijke plaatsen op het toestel. Verwijder deze niet. Als ze onleesbaar worden of los beginnen te raken, vervang ze dan door passende reservestickers.
Richt een hogedrukreiniger nooit rechtstreeks op het product.

Algemene veiligheidsaanwijzingen
Lees de volgende algemene veiligheidsaanwijzingen aandachtig door. Specifieke ‐veiligheidsaanwijzingen worden in de loop van deze handleiding gegeven.

De instructies lezen en naleven
Lees voor gebruik van het product de gebruikshandleiding en volg ‐de instructies op. Het niet naleven
van de instructies kan leiden tot schade of letsel.

Alleen gekwalificeerd personeel
Installatie, bediening en onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerde personen die geschoold zijn in het installeren, bedienen en onderhouden van het product.
Veiligheidsinformatie
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Controleren op technische storingen
Controleer voor gebruik van het product of het in perfect werkende staat verkeert. Neem in geval van
defecte onderdelen contact op met uw leverancier voor reparatie en vervanging. Defecte onderdelen
kunnen storingen veroorzaken, wat kan leiden tot schade of letsel.

In goed werkende conditie houden
Het product in goed werkende conditie houden.

Originele onderdelen gebruiken
Gebruik uitsluitend originele onderdelen van Kverneland Group. Het gebruik van andere producten
kan leiden tot storingen aan het product of een verminderde veiligheid. De geldigheid van de garantie
vervalt indien niet-originele reserveonderdelen worden gebruikt.

Het product niet openen
De productbehuizing niet openen. Het openen van de behuizing kan leiden tot een verminderde levensduur
en een verstoorde werking van het product. Wanneer het product wordt geopend, vervalt de garantie.

Kabels controleren
Controleer de staat van de kabels, vervang beschadigde kabels vooraleer het product aan te sluiten. Beschadigde kabels kunnen leiden tot schade aan of storingen van de machine/het product.

Stroomtoevoer afsluiten tijdens onderhoud
Sluit de stroomtoevoer van de accu af tijdens onderhouds- en installatiewerkzaamheden. Anders kan
het product worden beschadigd.
6

Veiligheidsinformatie

Het temperatuurbereik controleren
Let op het temperatuurbereik van de machine/het product:
Opslagtemperatuur -20 tot +70 graden Celsius.
Bedrijfstemperatuur -20 tot +70 graden Celsius.
Extreem hoge of lage bedrijfstemperaturen kunnen leiden tot storingen aan het product.

Correct gebruik
Dit apparaat is ontwikkeld voor gebruik voor agrarische of soortgelijke doeleinden. Alle overige
gebruik van het apparaat is in strijd met de gebruiksbestemming. De fabrikant en de leverancier zijn
niet aansprakelijk voor schade of letsel door verkeerd gebruik.

Het product reinigen
Houd het product onder alle omstandigheden schoon. Reinig het product met een droge of licht vochtige doek.

Het product opbergen
Als het product niet op de tractor is gemonteerd, berg het dan op een droge en schone plaats op. Neem
het omgevingstemperatuurbereik voor opslag in acht.

Veiligheidsinformatie
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Storingen verhelpen
Als zich een technische storing voordoet
Bediening stopzetten!
raadpleeg Storingen verhelpen om het probleem op te lossen!
als het probleem aanhoudt, contact opnemen met uw lokale leverancier!
Doorgaan met de bediening in geval van een technische storing kan leiden tot beschadiging ‐van het
apparaat!
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Veiligheidsinformatie

Kennismaking met het product
IsoMatch producten
Het IsoMatch productassortiment is ontworpen voor het controleren, bedienen en besturen van landbouwwerktuigen van Kverneland.
De IsoMatch Grip is een ISOBUS-compatibel AUX-apparaat dat kan worden gebruikt in combinatie met
de virtuele ISOBUS-terminals en -machines van Kverneland en andere ISOBUS-compatibele systemen
van concurrerende bedrijven. De 44 programmeerbare functietoewijzingen en het ergonomische ontwerp bezorgen een volledige controle over alle compatibele ISOBUS-machines, met een minimale inspanning van de tractorbestuurder.

Kenmerken
SLIM
Programmeer naar wens de functietoewijzingen, het apparaat is volledig programmeerbaar. De toewijzingen worden opgeslagen per machine.
EFFICIËNT
Volledige bediening van heel de machine binnen handbereik!
EENVOUDIG
Gebruik de ISOBUS virtuele terminal als interactieve geheugensteun bij het instuderen van de functietoewijzingen voor een bepaalde machine.

Kennismaking met het product
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Leveringsinhoud IsoMatch Grip
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Kennismaking met het product

Afmetingen IsoMatch Grip

Kennismaking met het product
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Kabellengtes en pin-configuratie

12

Kennismaking met het product

Afmetingen onderdelen klemmenset

Kennismaking met het product
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Technische gegevens
Onderwerp
Materialen:

Kleur:

Gewicht:
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Item

Beschrijving

Behuizing

Met glasvezels versterkt PA

Toetsenblok

Siliconen

Basisplaat

Aluminium

Klemmenset

Aluminium

Rubberen ballen

Rubber + aluminium

Behuizing

RAL 7021

Toetsenblok

zwart

Basisplaat

Geborsteld aluminium

Klemmenset

Zwarte poedercoating

Rubberen ballen

zwart

IsoMatch Grip met kabel

410 g

IsoMatch Grip zonder kabel

290 g
Kennismaking met het product

Onderwerp

Item

Beschrijving

Gewicht:

Klemmenset

194 g

Specificaties:

Aansluiting

9P-kabel op de onderkant van
het volgende ISOBUS-apparaat (CPC 9M) en de tractor
(CPC 9F).

Waarden:

Uitgang

ISOBUS

Voedingsspanning

6-32V DC

Bedrijfstemperatuur

-20 tot +70 graden Celsius

Opslagtemperatuur

-20 tot +70 graden Celsius

IP-waarde

IP 64

Kennismaking met het product
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IsoMatch Grip vereisten

Opmerking: De IsoMatch Grip is een ISOBUS-compatibel AUX-apparaat dat ook kan worden gebruikt
in combinatie met ISOBUS-compatibele systemen van concurrerende bedrijven. Voor meer informatie
raden wij u aan contact op te nemen met uw leverancier of om uw specifieke handleiding te raadplegen.
16

Kennismaking met het product

De IsoMatch Grip aansluiten op IsoMatch terminals

Onderdeel A: deze connector kan worden aangesloten op andere 'In-Cab-apparaten'. Gebruik altijd de
beschermkap indien niet aangesloten op een ander apparaat.
Kennismaking met het product
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De klemmenset op de IsoMatch Grip monteren
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Kennismaking met het product

De IsoMatch Grip in de tractorcabine monteren
De IsoMatch Grip in de tractorcabine monteren

kies een passende en geschikte plaats in de tractorcabine
waar

de IsoMatch Grip gemakkelijk kan worden bevestigd en bediend
de IsoMatch Grip het beoogde en bedoelde gebruik van de
machine niet verhindert
de plaatsing of het gebruik van de IsoMatch Grip de machine
niet beschadigt of tot letsels leidt.

Sluit vervolgens de IsoMatch Grip aan op de ISOBUS In-Cab-connector.

Kennismaking met het product
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Werken met de IsoMatch Grip
Overzicht van de IsoMatch Grip
Modusscherm met leds

Toetsenblok met
drukknoppen

Veiligheidsschakelaar

20

Werken met de IsoMatch Grip

Voorinstelling
Open het UT-configuratiescherm van uw terminal en controleer de momenteel weergegeven
UT-versie.
Indien nodig, pas parameters UT-versie aan.

UT-instantie 0
UT-versie 3 of hoger (niet selecteerbaar op de IsoMatch Tellus GO en de IsoMatch Tellus PRO).
Opmerking: Sommige UT-fabrikanten gebruiken 1 in
plaats van 0 als laagste instantienummer. In dat geval
moet u 1 ingeven.
Belangrijk!
De IsoMatch Grip vereist UT-versie 3 of hoger.
De IsoMatch Grip werkt alleen wanneer een werktuig is aangesloten op UT-instantie 0 (1).
Voor het wijzigen van de parameters van de UT-versie moet uw terminal opnieuw opgestart worden.
Werken met de IsoMatch Grip
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Eerste opstart
Schakel de IsoMatch terminal in.
Druk op de knop Toepassingskiezer voor de toepassingskiezer waar alle ISOBUS-com-

patibele werktuigen staan weergegeven.
Opmerking: De schermen kunnen er anders uitzien, afhankelijk van de gebruikte ISOBUSterminal.

IsoMatch Grip toepassen

Opmerking: Zolang de aansluiting met de
UT (nog) niet in stand is gebracht, knipperen
de knoppen opeenvolgend met de klok mee.

Druk op het pictogram IsoMatch Grip toepassen om naar het Startscherm te gaan.

22

Eerste opstart

Startscherm
Nadat u het pictogram IsoMatch Grip toepassen hebt ingedrukt, verschijnt het startscherm, dat toegang biedt tot het Werkscherm van de IsoMatch Grip.

Werkschermtoets op IsoMatch Grip

Druk op de werkschermtoets om vertrouwd te raken met het Werkscherm.

Eerste opstart
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Werkscherm
Het Werkscherm dat verschijnt toont aan de drukknoppen toegewezen hulpfuncties (voorbeeld) en
maakt het mogelijk om te schakelen tussen de werkmodi.
Scherm werkmodus
Knop startpagina
Knop omschakelen werkmodus

Toegewezen hulpfunctie (voorbeeld)
Geen functie toegewezen (voorbeeld)
Schakelaarstatus. Raadpleeg Instellingen Activeringstijd
Het werkmodusscherm geeft de kleur aan van de huidige werkmodus (blauw-roodgroen-geel).
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Eerste opstart

Opmerking: Schakelen tussen werkmodi laat u toe om slim van werkmodus te veranderen indien er
meer dan één modus met hulpfuncties is toegewezen.
Als meer dan één modus met hulpfuncties is toegewezen, dan schakelt u tussen de werkmodi in het scherm Werkmodus met de toets Schakelen tussen werkmodi.

Als meer dan twee modi met hulpfuncties zijn toegewezen en er voor het schakelen tussen
de modi een enkele toets is geconfigureerd, dan kunt u de richting van de toets Schakelen
tussen werkmodi omkeren door de Schakelaar in te drukken.
Opmerking: De toetsen Schakelen tussen werkmodi kunnen op het scherm worden ingedrukt, Toegewezen hulpfuncties kunnen niet worden ingedrukt op het scherm.
Opmerking: Voor meer gedetailleerde informatie over de Instellingen werkmodi en Schakelen tussen werkmodi, raadpleeg Bedieningsinstellingen.

Druk op de Start-toets om terug te keren naar het Startscherm.

Eerste opstart
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In het Startscherm kunt u Gebruikersinstellingen activeren of bewerken.

Toets Gebruikersinstellingen

Druk op de toets Gebruikersinstellingen.
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Eerste opstart

Scherm Gebruikersinstellingen
Het scherm Gebruikersinstellingen verschijnt, zodat u de Bedienings-, alarm- en systeeminstellingen gemakkelijk kunt instellen of bewerken.
Toets bedieningsinstellingen
Toets Alarminstellingen

Systeemmenu

Druk op de toets Bedieningsinstellingen.

Eerste opstart
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Bedieningsinstellingen
In het scherm Bedieningsinstellingen kunt u Activeringstijd, aantal modi, schakelen tussen modi,
ledintensiteit en de Eén-op-één functietoewijzing activeren en bewerken.

Activeringstijd
Aantal modi
Schakelen tussen modi
Ledintensiteit
Eén-op-één functietoewijzing

Druk op het veld Activeringstijd.
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Eerste opstart

Instellingen Activeringstijd
De Activeringstijd is een veiligheidsfunctie die werkt als time-out en die u kunt instellen op 1 seconde,
30 seconden, 5 minuten of geen.
Wanneer de schakelaar wordt ingedrukt, worden de toetsen van de IsoMatch Grip actief tot de vastgelegde time-out optreedt. Daarna worden de toetsen gedeactiveerd tot de schakelaar opnieuw wordt
ingedrukt.

Activeringstijd

Opmerking: Als u geen Activeringstijd wenst,
stel dan de Activeringstijd in op "geen" (x).

De Activeringstijd instellen.
Druk op het veld Modusnummer.
Eerste opstart
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Instellingen modusnummer
Er kan een maximum van 44 hulpfuncties worden toegewezen aan 11 IsoMatch Grip-functietoetsen in
4 verschillende werkmodi. Werkmodi worden geïdentificeerd door de kleur van de led van het modusscherm (blauw-rood-groen-geel).
Tip: Als bepaalde functie maar zelden
worden gebruikt, is het handiger om het
aantal modi te beperken.

Aantal modi
Opmerking: Het aantal modi wijzigen,
verwijderd reeds bestaande toewijzingen.

Het Modusnummer selecteren.
Druk op het veld Schakelen tussen werkmodi.
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Eerste opstart

Instellingen Schakelen tussen modi
Schakelen tussen modi bepaalt hoe u tussen verschillende modi kunt schakelen. In het totaal kunnen
4 toetsen worden geconfigureerd voor het Schakelen tussen modi (de bovenste twee en de onderste
twee), naargelang de voorkeur van de gebruiker. Bij meer dan 2 modi kunnen, om de schakelrichting
te kiezen, twee toetsen worden gebruikt voor het Schakelen tussen modi, of één toets in combinatie
met de Schakelaar.

Keuze voor Schakelen tussen modi
Opmerking: In combinatie met de
Schakelaar kan de oriëntatie van de
toets Schakelen tussen modi worden
omgeschakeld van links naar rechts en
omgekeerd.

Maak uw keuze voor Schakelen tussen modi.
Druk op het veld Ledintensiteit.
Eerste opstart
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Instelling ledintensiteit
Na het indrukken van het veld ledintensiteit verschijnt een numeriek toetsenblok waarop u een waarde kunt ingeven voor de ledintensiteit.
Met de Instelling voor ledintensiteit kunt u de helderheid van het ledmodusscherm en de achtergrondverlichting van de drukknoppen verhogen of verlagen.
Percentage ledintensiteit

Voer een geldige waarde in voor Ledintensiteit (10 - 100 %).
De invoer bevestigen.
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Eerste opstart

Eén-op-één functietoewijzing
De Eén-op-één functietoewijzing is standaard geactiveerd, wat betekent dat een specifieke machinefunctie alleen aan een specifieke hulpingang kan worden toegewezen. Het uitschakelen van de Eén-op-één
functietoewijzing vereenvoudigt de toewijzing van meer dan een machinefunctie aan een specifieke drukknop in een specifieke modus.
Opmerking: Wij bevelen aan om de
Eén-op-één functietoewijzing te activeren, om gemakkelijk functies toe te wijzen en om veiligheidsredenen (bv. om
het onbedoeld inschakelen van functies
te vermijden).

Eén-op-één functietoewijzing

Handhaaf de Eén-op-één functietoewijzing of kies de toewijzing van meerdere functies.
Keer terug naar het scherm Gebruikersinstellingen.

Eerste opstart
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Alarminstellingen
Het scherm Gebruikersinstellingen verschijnt en maakt het mogelijk om de Alarminstellingen in te
stellen of te bewerken.

Toets Alarminstellingen

Druk op de toets Alarminstellingen.
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Eerste opstart

Scherm Alarminstellingen
Als de optie Alarminstelling is geactiveerd (standaardinstelling), veroorzaakt elke activiteit op een
functieknop een alarm als deze zich niet in de werkschermmodus bevindt.

Alarminstelling

Houd de optie Alarminstellingen geactiveerd.
Opmerking: Als de optie Alarminstelling is uitgeschakeld, wordt het alarm niet
geactiveerd, maar beginnen de leds van de IsoMatch Grip te knipperen.

Eerste opstart
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Alarmscherm
Het Alarm wordt geactiveerd als de toetsen van de IsoMatch Grip worden ingedrukt wanneer deze zich
niet in werkmodus bevindt. Wanneer het Alarmscherm verschijnt, geeft het aan dat alle drukknopactiviteit van de IsoMatch Grip vergrendeld is.
Knop bevestigen
Knop annuleren
Veld met 4 centrale knoppen

Toets Alarmbevestiging

Druk op de toets Bevestigen om naar het werkscherm te gaan en het slot te ontgrendelen.
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Eerste opstart

Druk op de toets Alarm bevestigen om naar het werkscherm te gaan en het slot te ontgrendelen.

Het slot kan ook worden ontgrendeld door direct te drukken op de 4 centrale knoppen

van de IsoMatch Grip. De chronologische volgorde is niet van belang zolang de 4 centrale knoppen van de IsoMatch Grip allemaal opeenvolgend worden ingedrukt. In het veld
voor de 4 centrale knoppen wordt het proces weergegeven.

Druk op de toets Afbreken om op het startscherm te blijven zonder de IsoMatch Grip te
ontgrendelen.

Opmerking: Als de optie Alarminstelling is uitgeschakeld, verschijnt er geen
Alarm. In plaats van een Alarm beginnen de leds van de drukknoppen van de IsoMatch Grip te knipperen, om aan te geven dat u actief bent in de startschermmodus en dat daarom de drukknopactiviteit is vergrendeld.
Keer terug naar het scherm Gebruikersinstellingen.

Eerste opstart
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Systeemmenu
Het scherm Gebruikersinstellingen geeft u toegang tot het Systeemmenu.

Toets systeemmenu

Druk op de toets Systeemmenu.
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Eerste opstart

Scherm systeemmenu
In het scherm Systeemmenu kunt u de Systeemdiagnostiek uitvoeren en Gebeurtenissen weergeven.
Toegangsknop (alleen voor onderGebeurtenissenknop
Diagnostiekknop

Druk op de Diagnostiekknop.

Eerste opstart

39

Diagnostisch informatiescherm
Het scherm Diagnostische informatie verschijnt en verschaft de volgende diagnostische informatie:

Werktuigtype
Softwareversie
Model/Hardwareversie/Serienummer/
Onderdeelnummer
Bootloader softwareversie
ISOBUS-certificatie

Druk op de toets Volgend tabblad om naar het scherm Uitvoerdiagnose te gaan.
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Eerste opstart

Scherm Uitvoerdiagnose
In het scherm Uitvoerdiagnose kunt u de ledfunctionaliteit testen van de drukknoppen, alsmede de
aanduiding van de actieve modus.

Selectievakjes ledfunctionaliteit
Aan te vinken ledfunctionaliteit

Vink het overeenkomstige selectievakje aan op het scherm om de ledfunctionaliteit van een drukknop
te controleren.

Druk op het selectievakje.

Eerste opstart

41

Bij een correcte werking gaat de led van de overeenkomstige drukknop of modusindicator van de IsoMatch Grip knipperen.

Ledfunctionaliteit aangevinkt

Vink om de ledfunctionaliteit van de andere knoppen te controleren opeenvolgend alle selectievakjes op het scherm aan.

Druk op de toets Volgend tabblad om naar het scherm Uitvoerdiagnose te gaan.
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Eerste opstart

Scherm Invoerdiagnose
In het scherm Invoerdiagnose kunt u de correcte werking van de drukknoppen en de schakelaar op de
achterkant van de IsoMatch Grip testen.

Aan te vinken IsoMatch Grip drukknopfunctionaliteit.

Controlescherm IsoMatch Grip schakelaar

Druk op elke drukknop van de IsoMatch Grip die moeten worden gecontroleerd of op de schakelaar.

Eerste opstart
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Als de knop naar behoren werkt, dan wordt het overeenkomstige drukknop- of schakelaarveld groen
gemarkeerd.

Aan te vinken IsoMatch Grip drukknopfunctionaliteit

Controlescherm werking IsoMatch
Grip schakelaar

Controleer de werking van de andere drukknoppen door ze opeenvolgend in te drukken.
Keer terug naar het scherm Systeeminstellingen.
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Eerste opstart

Scherm systeeminstellingen
In het Scherm systeeminstellingen kunt u Gebeurtenissen inspecteren.

Gebeurtenissenknop

Druk op de knop Gebeurtenissen.

Eerste opstart
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Gebeurtenissenscherm
Het Gebeurtenissenscherm verschijnt en geeft informatie over alle gebeurtenissen die verband houden met de IsoMatch Grip in chronologische volgorde, volgens datum en tijdstip.

Afzonderlijke gebeurtenissen

Toets Omlaag scrollen

Als er meer gebeurtenissen worden opgesomd dan er zichtbaar zijn, gebruik dan de
toets Omlaag scrollen om ze allemaal te bekijken.
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Eerste opstart

Functies toewijzen aan de drukknoppen
Bij het toewijzen van hulpfuncties aan de drukknoppen van de IsoMatch Grip raden wij aan om het
Werkscherm van de IsoMatch Grip in de achtergrond te laten draaien terwijl u het Configuratiescherm opent:

Druk op de toets Werkscherm.

Druk op de Configuratietoets van de IsoMatch Tellus.

Druk vervolgens op de knop van de IsoMatch Grip om het bedieningsscherm van de
IsoMatch Grip te openen.

Functies toewijzen aan de drukknoppen
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Bedieningsscherm van de IsoMatch Grip
Het Bedieningsscherm van de IsoMatch Grip biedt drie standen voor Hulpbediening:
Uitgeschakeld
Ingeschakeld
Leermodus

Om de besturingsfuncties van een werktuig met de IsoMatch Grip
te bedienen, moet de hulpbedieningsstand zijn Ingeschakeld.

Om een functie van een werktuig met de IsoMatch Grip te bedienen, moet u de toewijzing voltooien.
U kunt deze toewijzingen handmatig of semi-automatisch uitvoeren door de hulpbedieningsstand op
Leermodus te zetten. Hieronder wordt dit nader beschreven.
De instellingen worden opgeslagen in het werktuig. De volgende keer dat u het werktuig op een IsoMatch Grip met dezelfde instellingen/configuratie aansluit, wordt de laatst gebruikte configuratie
opgeslagen. Deze toewijzing moet maar een keer worden uitgevoerd.
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Functies toewijzen aan de drukknoppen

Gebruikt u het werktuig met een ander/nieuw hulpbedieningsapparaat, dan moet u de toewijzingen
voor dit nieuwe hulpbedieningsapparaat herhalen, waardoor de vorige instellingen eventueel worden
overschreven.

Beschikbare inputgegevensitems voor weergave
Werktuigkeuze
Invoerapparaat IsoMatch Grip

Hulpinput

Hulpfunctie

Informatie: Als meer dan een werktuig is aangesloten, dan toont een meerkeuzelijst voor Werktuigkeuze alle beschikbare werktuigen.
Hetzelfde geldt als er meerdere Invoerapparaten beschikbaar zijn.
Functies toewijzen aan de drukknoppen
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Werktuigkeuze (voorbeeld)
Selectie van het werktuig dat moet worden geconfigureerd voor de IsoMatch Grip. Alleen
werktuigen die hulpbedieningselementen ondersteunen, staan in de lijst.
Hulpfunctie (voorbeeld)
Alle hulpfuncties die ondersteund worden door het werktuigsysteem worden hier weergegeven.

Invoerapparaat IsoMatch Grip (Voorbeeld)
Kies het hulpbedieningsapparaat (IsoMatch Grip) om het werktuigsysteem te bedienen.

Hulpinput (voorbeeld)
U kunt de input configureren door een knop van de IsoMatch Grip toe te wijzen aan de
hulpfunctie van een bepaald werktuig.
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Functies toewijzen aan de drukknoppen

Knop Hoofdscherm

Keer terug naar het Configuratiescherm.

Knop "Volgende Pagina"

Hiermee kiest u de volgende hulpfuncties wanneer het werktuig meer dan 4 hulpfuncties
heeft.

Knop "Vorige Pagina"

Keer terug naar de vorige set hulpfuncties.

Functies toewijzen aan de drukknoppen
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Functies handmatig aan de knoppen toewijzen
Selecteer een werktuig (voorbeeld).
 Hieronder verschijnt een inputlijst met alle beschikbare hulpfuncties.

Selecteer een hulpfunctie (voorbeeld).

Selecteer een hulpbedieningsapparaat (voorbeeld).

Selecteer een toets van de IsoMatch Grip uit de lijst met 44 opties. (Voorbeeld).
Opmerking! De blauwe kleur geeft aan dat deze hulpfunctieknop is toegewezen aan de
IsoMatch Grip bij werking in de blauwe ledmodus. Elke input kan worden toegewezen
aan een andere functie in elke modus, zodat het aantal uniek toewijsbare inputs dus gelijk is aan het aantal modi, vermenigvuldigd met het aantal toewijsbare knoppen.
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Functies toewijzen aan de drukknoppen

Opmerking! De rode kleur wijst erop dat deze hulpfunctieknop is toegewezen aan de
IsoMatch Grip bij werking in rode ledmodus.

Opmerking! Groen wijst erop dat deze hulpfunctietoets aan de IsoMatch Grip is toegewezen bij werking in groene ledmodus.

Opmerking! Geel wijst erop dat deze hulpfunctietoets aan de IsoMatch Grip is toegewezen bij werking in gele ledmodus.

Opmerking! Verschijnt er een pijl die naar de betreffende hulpfunctie wijst, dan is de toewijzing
gelukt.

Herhaal deze procedure om hulpfuncties aan de andere knoppen toe te wijzen.
Functies toewijzen aan de drukknoppen
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Functies aan de knoppen toewijzen in Leermodus
Het Bedieningsscherm van de IsoMatch Grip heeft een stand voor Leermodus hulpbediening.
In de Leermodus hulpbediening kan de gebruiker een hulpfunctie aan een hulpinput toewijzen door op de overeenkomstige input te drukken.

Selecteer Leermodus.
Selecteer een werktuig (voorbeeld).
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Functies toewijzen aan de drukknoppen

Selecteer een hulpfunctie (voorbeeld).

Selecteer een hulpbedieningsapparaat (voorbeeld).

Controleer eerst of de IsoMatch Grip werkt in de gewenste modus. Wijzig indien nodig van modus met de voorgeprogrammeerde toets op het toetsenblok voor het Schakelen tussen modi.
Selecteer vervolgens een hulpinput door de overeenkomstige drukknop
(Voorbeeld) op de IsoMatch Grip in te drukken.

De toewijzing is gelukt.

Herhaal deze procedure om hulpfuncties aan de andere knoppen toe te wijzen.
Functies toewijzen aan de drukknoppen
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Meerdere functies aan één knop toewijzen
Meerdere functies van een of meer werktuigen kunnen aan één knop worden toegewezen.
Opmerking! Meerdere functietoewijzingen zijn alleen van toepassing als de Eén-op-één functietoewijzingEén-op-één functietoewijzing is uitgeschakeld.
Veiligheidsmaatregel! Het toewijzen van meerdere functies aan één toets brengt het risico met zich
mee dat functies per ongeluk kunnen worden geactiveerd, omdat de toegewezen functies niet altijd
op het Werkscherm worden weergegeven.

Selecteer een werktuig (voorbeeld).

Selecteer een hulpfunctie (voorbeeld).

Selecteer een hulpbedieningsapparaat (voorbeeld).
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Functies toewijzen aan de drukknoppen

Selecteer een hulpbediening (voorbeeld).

De toewijzing is gelukt.

Selecteer nu een tweede werktuig (Voorbeeld).

Selecteer een hulpfunctie (Voorbeeld).

Selecteer een hulpbedieningsapparaat (Voorbeeld).

Functies toewijzen aan de drukknoppen
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Selecteer dezelfde hulpinput als degene die werd gebruikt voor de eerste hulpfunctietoewijzing (Voorbeeld).

De tweede toewijzing is gelukt.
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Functies toewijzen aan de drukknoppen

Het Werkscherm geeft een toewijzing aan van meerdere hulpfuncties aan één drukknop.

Meerdere toegewezen hulpfuncties

Druk op de knop.

Functies toewijzen aan de drukknoppen
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Het Werkscherm toont nu de geselecteerde werktuigen en de eraan gekoppelde hulpfuncties, toegewezen aan de drukknop in kwestie.

Scherm met meerdere werktuigen en
de eraan gekoppelde toegewezen
hulpfuncties.

Druk op de toets ESC om het Werkscherm te verlaten.
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Functies toewijzen aan de drukknoppen

Storingen verhelpen
Technische storing: Wat nu?
Als zich een technische storing voordoet
bediening stopzetten!
raadpleeg storingen verhelpen om het probleem op te lossen!
als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw lokale leverancier!
Doorgaan met de bediening in geval van een technische storing kan leiden tot beschadiging ‐van de
terminal!
Sluit de stroomtoevoer van de accu af tijdens onderhouds- en installatiewerkzaamheden. Anders
kan de terminal beschadigd raken.

Storingen verhelpen
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Technische storingen van de IsoMatch Grip verhelpen
Probleem
Het aangesloten werktuig
verschijnt niet in de Werktuigkeuze.

Alarm: de IsoMatch Grip vereist UT-versie 3 of hoger.
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Mogelijke oorzaak

Oplossing

Het werktuig is slecht aangesloten.

Controleer de aansluiting

Het werktuig is niet ISOBUS-compatibel.

Controleer de ISOBUS-

UT-versie 3 of hoger is niet gevonden.

Controleer de UT-versie

van de kabel.

compatibiliteit van het
werktuig.

in het Scherm voorinstellingen (niet selecteerbaar op de IsoMatch
Tellus GO en PRO).
Herstart de terminal na
wijziging van de UT-versie.

Storingen verhelpen

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Alarm: UT-instantie 1 (0) niet
gevonden.

UT-instantie 1 (0) is vereist.

Controleer de UT-instan-

De IsoMatch Grip verschijnt
niet in de Toepassingskiezer.

De kabel van de IsoMatch Grip is slecht
op de terminal aangesloten.

Controleer de aansluiting

Beschermkap niet geplaatst.

Controleer de plaatsing

Kabel van de IsoMatch Grip beschadigd of gebroken.

Controleer de kabels op

Defecte drukknop.

Controleer met behulp

Invoer input niet mogelijk /
input blijft haperen.

Storingen verhelpen

tie in het Scherm
voorinstellingen.
Herstart de terminal na
wijziging van de UT-instantie.

van de kabel op de terminal.
van de beschermkap.

beschadiging van buitenaf of op breuk. Neem bij
schade of breuk contact
op met uw leverancier.
van het Diagnostisch
scherm de werking van
de drukknop.
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Probleem
Alarm: input blijft haperen.

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Defecte of kapotte drukknop.

Controleer met behulp

De drukknoppen werden ingedrukt tijdens het opstarten.

De drukknop loslaten.

De activiteit van de drukknop is vergrendeld met een alarm.

Ontgrendel het slot

van het Diagnostisch
scherm de werking van
de drukknop.

Alarmscherm.

Deactiveer het Alarm.

De leds gaan niet branden
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De kabel van de IsoMatch Grip is slecht
op de terminal aangesloten.

Controleer de aansluiting

Kabel van de IsoMatch Grip beschadigd of gebroken.

Controleer de kabels op

Defecte led.

Neem contact op met uw

van de kabel op de terminal.
beschadiging van buitenaf of op breuk. Neem bij
schade of breuk contact
op met uw leverancier.
leverancier.

Storingen verhelpen

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Test drukknopfunctionaliteit
mislukt.

Defecte drukknop.

Controleer met behulp

Test ledfunctionaliteit mislukt.

Defecte led.

Neem contact op met uw

Alarm: Bedrijfstemperatuur is
hoger dan 70 graden Celsius.

De IsoMatch Grip is oververhit door
zonnestraling of door hitteaccumulatie.

De IsoMatch Grip uit-

Storingen verhelpen

van het Diagnostisch
scherm de werking van
de drukknop.
Neem contact op met uw
leverancier.
leverancier.

schakelen en laten afkoelen. Vermijd directe
blootstelling aan zonlicht.
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Reiniging en opslag
Dit hoofdstuk geeft instructies voor het reinigen en opbergen van het product/de machine.
Het product reinigen

Houd het product onder alle omstandigheden schoon.
Reinig het product met een droge of licht vochtige doek.
Elektrische kabels en connectoren reinigen

Kabels en stekkers niet reinigen met water.
Kabels en stekkers reinigen met een droog doek.
Het product opbergen

Als het product/de machine niet op de tractor is gemonteerd, het opbergen op een droge en schone
plaats. Neem het omgevingstemperatuurbereik voor opslag in acht.
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Reiniging en opslag

Verwijdering
Na afloop van de functionele levensduur van dit product moet het verwijderd worden op een milieuvriendelijke manier.

Verwijder de onderdelen van het apparaat op correcte wijze.
Volg de plaatselijke voorschriften op.
Kunststof

Verwijder kunststof als normaal restafval of in overeenstemming met lokale wetgeving.
Metaal

Breng metaal naar een metaalrecyclingbedrijf.
Printplaat

Breng elektronica naar een gespecialiseerd recyclingbedrijf of stuur het terug naar de fabrikant. Deze
zal het op een milieuvriendelijke manier verwijderen.

Verwijdering
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EG-verklaring van overeenstemming

(volgens Richtlijn 14/30/EU)
Wij:
Kverneland Group Mechatronics B.V.
Hoofdweg 1278
NL-2153 LR Nieuw Vennep
Nederland
Verklaren, uitsluitend onder onze eigen verantwoordelijkheid, dat het volgende product (producten):
ISOMATCH GRIP en toebehoren
voldoet aan de volgende relevante onderdelen van de richtlijn:
EMC-richtlijn 14/30/EU - door toepassing van de relevante delen van de volgende (geharmoniseerde) normen:
EN-ISO 14982:2009 Land- en bosbouwmachines - Elektromagnetische compatibiliteit - Beproevingsmethoden en acceptatiecriteria
Waar van toepassing voldoen onze systemen aan Richtlijn 14/53/EU door de selectie van CE-gemarkeerde onderdelen.

Sanne de Voogd
Algemeen directeur en gevolmachtigde vertegenwoordiger
Nieuw Vennep, 1 september 2016
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