ISOMatch Grip

016-0171-722PT Rev. A 12/20

E36600

Copyright 2020
1

Identificação da máquina
Prefácio
Símbolos utilizados
Indicações de segurança

Etiquetas de instruções de segurança
Indicações gerais de segurança
Utilização prevista

5
5
7

Conhecer o produto

Produtos IsoMatch
Características
Fornecimento de produtos IsoMatch Grip
Dimensões IsoMatch Grip
Comprimentos de cabos e pinagem
Dimensões de componentes de conjunto de grampos
Especificações técnicas
Requisitos IsoMatch Grip
Ligação do IsoMatch Grip a terminais IsoMatch
Montagem do conjunto de grampos no IsoMatch Grip
Montagem do IsoMatch Grip na cabina do tractor

9
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19

Vista geral do IsoMatch Grip
Predefinição

20
21

Trabalhar com IsoMatch Grip
Arranque inicial

Consultar também a página seguinte



Ecrã Início
Ecrã Trabalho
Ecrã Definições de utilizador
Definições de operação
Definições de tempo do accionador
Definições do número de modo
Definições de Alteração de modo
Definição da intensidade do LED
Atribuição de função Um para Um
Definição do alarme
Ecrã Definição do alarme
Ecrã Alarme
Menu Sistema
Ecrã Menu Sistema
Ecrã Informações de diagnóstico
Ecrã Saídas de diagnóstico
Ecrã Entradas de diagnóstico
Ecrã Definições do sistema
Ecrã Eventos

23
24
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
43
45
46

Ecrã de controlo IsoMatch Grip
Itens de dados de entrada disponíveis para exibição
Atribuir manualmente funções aos botões

48
49
52

Atribuir funções aos botões de pressão

 Consultar também a página anterior

Consultar também a página seguinte



Atribuir funções aos botões em Modo de aprendizagem
Atribuir múltiplas funções a um botão

54
56

Falha técnica: O que fazer?
Resolução de problemas do IsoMatch Grip

61
62

Resolução de problemas

Limpeza e armazenamento
Remoção
Declaração de conformidade CE

 Consultar também a página anterior

MANUAL DO UTILIZADOR

IsoMatch Grip

1

Identificação da máquina
Para que seja possível fornecer a melhor assistência ao produto possível, o seu agente comercial necessita de alguns detalhes acerca da especificação do terminal.
Designação
IsoMatch Grip
Número do artigo
IsoMatch Grip A136138200
Versão do hardware
IsoMatch Grip V1.1
Endereço do fabricante

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

A Kverneland Group Mechatronics BV detém todos os direitos de autor e de utilização. Os conteúdos deste manual de instruções estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Todos os direitos reservados. Reservado o direito a revisão técnica.
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Prefácio
Grupo alvo deste manual
Este manual de instruções destina-se ao pessoal de controlo, utilização e manutenção do produto.
Contém todos os dados necessários para um manuseamento, uma utilização e uma manutenção seguros do produto.

Para a sua segurança
Antes de efectuar quaisquer ajustes e de utilizar este produto, familiarize-se com este manual de instruções. Ao fazê-lo, garante a sua segurança e o desempenho ideal. É muito importante ler este
manual atentamente antes de utilizar o produto e mantê-lo acessível para consulta. Deste modo, terá a
possibilidade de evitar acidentes, respeitar as condições de garantia e ter sempre um dispositivo funcional, em perfeito estado de funcionamento.

Para a entidade patronal
Todo o pessoal deverá receber formação regular sobre a utilização do produto (pelo menos, uma vez
por ano), de acordo com as orientações da seguradora do seguro de responsabilidade civil da entidade patronal. As pessoas sem formação ou autorização não têm permissão para utilizar o produto.
A responsabilidade pela operação e manutenção seguras do seu produto é sua. Deve garantir que
qualquer pessoa que vá operar, efectuar a manutenção ou trabalhar em redor da unidade está familiarizada com os procedimentos de operação e manutenção e as informações de segurança relacionadas,
incluídas neste manual.
Prefácio
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Símbolos utilizados
Neste manual de instruções, utilizam-se os seguintes símbolos e termos:
Um ponto representa uma enumeração.

Um triângulo representa passos obrigatórios.
Uma seta representa referências cruzadas para outras passagens de texto.
Além destes símbolos, utilizam-se pictogramas, que irão ajudá-lo a localizar passagens de texto:
Sugestão! Esta palavra mostra sugestões e conselhos para uma fácil utilização da máquina/produto.
O triângulo refere um perigo na montagem ou ajuste da máquina/produto.
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Símbolos utilizados

Indicações de segurança
Etiquetas de instruções de segurança
Este capítulo descreve indicações gerais de segurança relativas a este produto.
Para sua segurança, são colocadas etiquetas de instruções de segurança em locais importantes do dispositivo. Não as remova. Se elas se tornarem ilegíveis ou começarem a separar-se, substitua-as com autocolantes sobressalente adequados.
Durante a utilização de um dispositivo de limpeza a alta pressão, nunca aponte directamente o jacto
para o produto.

Indicações gerais de segurança
Leia e compreenda as seguintes indicações gerais de segurança. Ao longo deste manual, são apresentadas indicações de segurança específicas.

Leia e siga as instruções
Antes de iniciar a utilização do produto, leia o manual de instruções e siga as instruções. O incumprimento das instruções pode causar danos ou ferimentos.

Apenas pessoal qualificado
A instalação, operação e manutenção só podem ser realizadas por pessoal qualificado, com formação
para a instalação, operação e manutenção do produto.
Indicações de segurança
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Verificar falhas técnicas
Antes de começar a utilizar o produto, verifique se este se encontra em perfeitas condições de funcionamento. No caso de existirem componentes com defeito, contacte o seu agente comercial, para realizar a reparação e substituição. Os componentes com defeito podem causar falhas, dando origem a danos ou ferimentos.

Manter em boas condições de funcionamento
Mantenha o produto em boas condições de funcionamento.

Utilizar peças de substituição originais
Utilize apenas peças de substituição originais do Grupo Kverneland. A utilização de outros produtos
pode causar falhas de funcionamento do produto ou reduzir a segurança. A garantia não é válida no
caso de serem utilizadas peças de substituição não originais.

Não abra o produto
Não abra a caixa do produto. Abrir a caixa pode levar à redução do período de vida útil e a falhas de
funcionamento do produto. Abrir o produto representa a anulação da garantia.

Verificar os cabos
Verifique o estado dos cabos e substitua cabos danificados antes de ligar o produto. Os cabos danificados podem causar danos ou falhas de funcionamento da máquina/produto.

Desligar a alimentação eléctrica durante a manutenção
Durante os trabalhos de instalação ou manutenção, desligue a alimentação eléctrica da bateria. Caso
contrário, podem ocorrer danos no produto.
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Indicações de segurança

Observar a faixa de temperatura
Observe a faixa de temperatura da máquina/produto:
Temperatura de armazenamento -20 a +70 graus Celsius.
Temperatura de funcionamento -20 a +70 graus Celsius.
Temperaturas de funcionamento extremamente altas ou baixas podem causar falhas de funcionamento do produto.

Utilização prevista
Este dispositivo foi concebido para ser utilizado em trabalhos agrícolas ou semelhantes. Qualquer
outra utilização do dispositivo é considerada indevida. O fabricante e o agente comercial não são responsáveis por danos ou ferimentos causados por uma utilização inadequada.

Limpeza do produto
Mantenha o produto limpo em todas as condições. Limpe o produto com um pano seco ou ligeiramente molhado.

Armazenamento do produto
Quando o produto não estiver montado no tractor, guarde-o em local seco e limpo. Respeite a faixa de
temperatura ambiente para armazenamento.

Indicações de segurança
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Resolução de problemas
Quando ocorre uma falha técnica
pare o funcionamento!
consulte a resolução de problemas para resolver o problema!
se o problema persistir, contacte o seu agente comercial local!
Continuar a operação quando ocorre uma falha técnica pode causar danos no dispositivo!
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Indicações de segurança

Conhecer o produto
Produtos IsoMatch
A gama de produtos IsoMatch foi desenvolvida para monitorização, operação e controlo das alfaias
agrícolas do Grupo Kverneland.
IsoMatch Grip é um dispositivo AUX compatível com ISOBUS, que pode ser usado em combinação com
os terminais virtuais e máquinas ISOBUS do Grupo Kverneland, bem como com sistemas ISOBUS compatíveis da concorrência. Com as suas 44 atribuições de funções programáveis e o design ergonómico,
proporciona controlo total de qualquer máquina ISOBUS compatível, com o mínimo de esforço para o
condutor do tractor.

Características
INTELIGENTE
Programe as atribuições de funções como desejar, é completamente configurável. As atribuições são
guardadas por máquina.
EFICIENTE
Controlo total de toda a operação da máquina na ponta dos dedos!
SIMPLES
Utilize o terminal virtual ISOBUS de forma interactiva como auxiliar ao aprender as atribuições de funções para uma máquina específica.

Conhecer o produto
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Fornecimento de produtos IsoMatch Grip
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Conhecer o produto

Dimensões IsoMatch Grip

Conhecer o produto
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Comprimentos de cabos e pinagem
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Conhecer o produto

Dimensões de componentes de conjunto de grampos

Conhecer o produto
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Especificações técnicas
Assunto
Materiais:

Cor:

Peso:
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Item

Descrição

Caixa

PA reforçado com fibra de vidro

Teclado

Silicone

Placa de base

Alumínio

Conjunto de grampos

Alumínio

Bolas de borracha

Borracha + Alumínio

Caixa

RAL 7021

Teclado

Preto

Placa de base

Alumínio escovado

Conjunto de grampos

Revestimento a pó preto

Bolas de borracha

Preto

IsoMatch Grip com cabo

410 g

Conhecer o produto

Assunto

Item

Descrição

IsoMatch Grip sem cabo

290 g

Peso:

Conjunto de grampos

194 g

Especificações:

Ligação

Cabo 9P no lado inferior para
o dispositivo ISOBUS seguinte
(CPC 9M) e para o tractor (CPC
9F).

Classificações:

Saída

ISOBUS

Alimentação eléctrica

6-32V DC

Temperatura de funcionamento

-20 a +70 graus Celsius

Temperatura de armazenamento

-20 a +70 graus Celsius

Classificação IP

IP 64

Conhecer o produto
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Requisitos IsoMatch Grip

Nota: IsoMatch Gripé um dispositivo AUX compatível com ISOBUS que também pode ser usado em
combinação com os sistemas ISOBUS compatíveis da concorrência. Para mais informações, recomendamos que contacte o seu agente comercial ou consulte o seu manual do utilizador específico.
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Conhecer o produto

Ligação do IsoMatch Grip a terminais IsoMatch

Detalhe A: o conector pode ser ligado a outros ‘dispositivos no interior da cabina’. Utilizar sempre uma
tampa de protecção quando não estiver conectado a outro dispositivo.
Conhecer o produto
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Montagem do conjunto de grampos no IsoMatch Grip
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Conhecer o produto

Montagem do IsoMatch Grip na cabina do tractor
Para montagem do IsoMatch Grip na cabina do tractor

seleccione um local adequado na cabina do tractor onde
seja fácil ligar e operar do IsoMatch Grip
o IsoMatch Grip não obstrua a utilização correcta da máquina
a localização ou uso do IsoMatch Grip não cause danos na máquina ou ferimentos.

Em seguida, ligue o IsoMatch Grip ao conector ISOBUS no interior da cabina.

Conhecer o produto
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Trabalhar com IsoMatch Grip
Vista geral do IsoMatch Grip
Apresentação do modo do
LED

Área do teclado com
botões de pressão

Dispositivo
de segurança
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Trabalhar com IsoMatch Grip

Predefinição
Abra o ecrã de configuração do UT do seu terminal e consulte a versão do UT actualmente
enumerada.
Se necessário, adapte os parâmetros da versão do UT.

Instância do UT 0
Versão 3 do UT ou superior (não seleccionável em IsoMatch Tellus GO e Isomatch Tellus PRO).
Nota: Alguns fabricantes de UT utilizam 1 como o número de instância mais baixo em vez de 0. Neste caso, deve
ser definida a instância 1.
Importante!
O IsoMatch Grip requer Versão 3 do UT ou superior.
O IsoMatch Grip funciona apenas com uma alfaia ligada a Instância do UT 0 (1).
A alteração de parâmetros da versão do UT requer uma reinicialização do seu terminal.
Trabalhar com IsoMatch Grip
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Arranque inicial
Ligue o terminal IsoMatch.
Prima o botão Selector de aplicações para aceder ao selector de aplicações onde estão

enumeradas todas as alfaias compatíveis com ISOBUS.
Nota: O aspecto dos ecrãs pode ser diferente em função do terminal ISOBUS em uso.

Implement IsoMatch Grip

Nota: Enquanto a ligação ao UT não for (ainda) estabelecida, os botões piscam sequencialmente, da esquerda para a direita.

Prima o ícone Implement IsoMatch Grip para aceder ao ecrã Início.
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Arranque inicial

Ecrã Início
Após premir o ícone Implement IsoMatch Grip aparece o ecrã inicial, a partir de onde é possível navegar para o ecrã Trabalho do IsoMatch Grip.

Botão do ecrã Trabalho do IsoMatch
Grip

Para se familiarizar com o Ecrã trabalho, prima o botão Ecrã trabalho.

Arranque inicial
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Ecrã Trabalho
O ecrã Trabalho que aparece, apresenta funções auxiliares atribuídas aos botões de pressão (exemplo)
e permite mudar o modo de trabalho.
Indicador do modo de trabalho
Botão Início
Botão de alteração do modo de trabalho

Função auxiliar atribuída (Exemplo)
Sem função atribuída (Exemplo)
Estado do accionador. Consulte Definições de tempo do accionador
O indicador do modo de trabalho apresenta o modo de trabalho actual por cor (azulvermelho-verde-amarelo).
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Arranque inicial

Nota: Alteração do modo de trabalho permite alternar de forma inteligente entre os modos de trabalho quando estiverem atribuídas funções auxiliares a mais de um modo.
Se estiverem atribuídas funções auxiliares a mais do que um modo, a alteração do modo de
trabalho no Indicador do modo de trabalho ocorre com auxílio do botão Alteração do
modo de trabalho.

Se estiverem atribuídas funções auxiliares a mais de dois modos e apenas um botão estiver
configurado para alteração do modo, a direcção do botão Alteração do modo de trabalho pode ser alterada premindo o Accionador.
Nota: Os botões Alteração do modo de trabalho podem ser premidos no ecrã, os botões
de Funções auxiliares atribuídas não podem ser premidos no ecrã.
Nota: Para mais informações relativas a Definições do modo de trabalho e Alteração do modo de
trabalho consulte Definições de operação.

Prima o botão Início para regressar ao ecrã Início.

Arranque inicial
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O ecrã Início permite definir ou editar Definições de utilizador.

Botão Definições de utilizador

Prima o botão Definições de utilizador.
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Arranque inicial

Ecrã Definições de utilizador
O ecrã Definições do utilizador aparece, o que facilita a definição ou edição de Definições de operação, alarme e sistema.
Botão Definições de operação
Botão Definições do alarme

Menu Sistema

Prima o botão Definições de operação.

Arranque inicial
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Definições de operação
O ecrã Definições de operação permite definir e editar Tempo do accionador , número de modos,
alteração de modo, intensidade do LED e Atribuição de função Um para Um.

Tempo do accionador
Número de modos
Alteração de modo
Intensidade do LED
Atribuição de função Um para Um

Prima o campo Tempo do accionador.
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Arranque inicial

Definições de tempo do accionador
O Tempo do accionador é uma função de segurança, que funciona como desactivação e que pode ser
definida para 1 segundo, 30 segundos, 5 minutos ou mais.
Quando o accionador for pressionado, os botões do IsoMatch Grip permanecem activados até que decorra o tempo especificado. Após esse período, os botões são desactivados até que o accionador seja
novamente premido.

Tempo do accionador

Nota: Caso a funcionalidade do Activador não
seja desejada,
defina o Tempo do accionador para nenhum (x).

Defina o Tempo do accionador.
Prima o campo Número de modo.
Arranque inicial
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Definições do número de modo
É possível atribuir um máximo de 44 funções auxiliares a 11 botões do IsoMatch Grip em 4 modos de
trabalho diferentes. Os modos de trabalho são identificados pela cor do LED do Indicador de Modo
(azul-vermelho-verde-amarelo).
Sugestão: Em caso de uso limitado das
funções, é recomendável reduzir o número de modos.

Número de modos
Nota: A alteração do número de modos
implica a remoção de atribuições já existentes.

Seleccione Número de modo.
Prima o campo Alteração do modo de trabalho.
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Arranque inicial

Definições de Alteração de modo
Alteração de modo define como alternar entre modos múltiplos. É possível configurar um total de 4
botões para Alteração de modo (os dois superiores e os dois inferiores) de acordo com as preferências
do utilizador. Caso existam mais de 2 modos, é possível seleccionar a direcção da alteração, utilizando
dois botões de Alteração de modo ou um botão de Alteração de modo em combinação com o Accionador.

Escolha da alteração de modo
Nota: Em combinação com o Accionador, é possível alterar a orientação do
botão de Alteração de modo da esquerda para a direita e vice-versa.

Seleccione a sua escolha para Alteração de modo.
Prima o campo Intensidade do LED .
Arranque inicial
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Definição da intensidade do LED
Após premir o campo Intensidade do LED, surge um teclado numérico para introdução de um valor
de Intensidade do LED.
A definição da intensidade do LED permite aumentar ou reduzir o brilho do indicado de modo por
LED e a retroiluminação dos botões de pressão.
Percentagem da intensidade do LED

Introduza um valor válido para a Intensidade do LED (10 - 100%).
Confirme a introdução.
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Arranque inicial

Atribuição de função Um para Um
A Função de atribuição Um para Um é a predefinição, o que significa que uma função específica da máquina pode apenas ser atribuída a uma entrada auxiliar específica. A desactivação da Função de atribuição
Um para Um facilita a atribuição de mais do que uma função da máquina a um botão de pressão específico,
num modo específico.
Nota: Recomenda-se activar a Função
de atribuição Um para Um para simplificar o mapeamento de funções e por razões de segurança (p. ex., para evitar
funções indesejadas).

Atribuição de função Um para Um

Mantenha a Função de atribuição Um para Um ou escolha a atribuição de múltiplas funções.
Regresse ao ecrã Definição do utilizador.

Arranque inicial
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Definição do alarme
O ecrã Definição do utilizador aparece e permite definir ou editar a Definição do alarme.

Botão Definição do alarme

Prima o botão Definição do alarme.
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Arranque inicial

Ecrã Definição do alarme
Qualquer actividade de botões de função enquanto a opção Definição de alarme estiver activada (predefinição) origina um alarme quando não no modo do ecrã Trabalho.

Definição de alarme

Mantenha a opção Definição de alarme activada.
Nota: Se a opção Definição de alarme estiver desactivada, não será accionado
qualquer alarme, mas os LEDs do IsoMatch Grip começarão a piscar.

Arranque inicial
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Ecrã Alarme
O Alarme é accionado se forem premidos botões do IsoMatch Grip e esta não se encontrar em modo
de trabalho. Quando o ecrã Alarme aparece, indica que está bloqueada qualquer actividade dos botões de pressão do IsoMatch Grip.
Botão Confirmar
Botão Abortar
Campo de 4 botões centrais

Botão Configuração do alarme

Prima o botão Confirmar para ir para o ecrã de trabalho e anular o bloqueio.
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Arranque inicial

Ou prima o botão Confirmação do alarme para ir para o ecrã de trabalho e anular o bloqueio.

Em alternativa, é possível anular o bloqueio premindo directamente os 4 botões cen-

trais do IsoMatch Grip. A ordem cronológica não é relevante, desde que os 4 botões centrais do IsoMatch Grip sejam premidos sucessivamente. O processo é exibido no campo
4 Botões centrais.

Prima o botão Abortar para permanecer no ecrã inicial sem desbloquear o IsoMatch
Grip.

Nota: Se a opção Definição do alarme for desactivada, não será apresentado qualquer Alarme. Em vez de um Alarme, os LEDs do botão de pressão do IsoMatch Grip
iniciam a piscar, indicando que se encontra a operar no modo do ecrã inicial e que,
por isso, a actividade dos botões de pressão está bloqueada.
Regresse ao ecrã Definições do utilizador.

Arranque inicial
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Menu Sistema
O ecrã Definições de utilizador permite aceder ao Menu Sistema.

Botão Menu Sistema

Prima o botão Menu Sistema.
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Arranque inicial

Ecrã Menu Sistema
O ecrã Menu Sistema facilita a execução do Diagnóstico do sistema e a apresentação de Eventos.
Botão de acesso (apenas para assistência técnica)
Botão Eventos
Botão Diagnóstico

Prima o botão Diagnóstico.

Arranque inicial
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Ecrã Informações de diagnóstico
O ecrã Informações de diagnóstico aparece e fornece informações de diagnóstico, tais como:

Tipo de alfaia
Versão do software
Modelo/Versão do hardware/Número
de série/Número de peça sobresselente
Versão de software do carregador de
arranque
Certificação ISOBUS

Prima o botão Próximo separador para aceder ao ecrã Saídas de diagnóstico.
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Arranque inicial

Ecrã Saídas de diagnóstico
O ecrã Saídas de diagnóstico permite testar a funcionalidade dos LED dos botões de pressão e da indicação do modo activo.

Campos de marca de selecção da funcionalidade dos LED
Funcionalidade LED a verificar

Para verificar a funcionalidade dos LED de um botão de pressão, prima o campo de marca de selecção
correspondente no ecrã.

Prima o campo Marca de selecção.

Arranque inicial
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Se estiver a funcionar correctamente, o botão de pressão correspondente ou o indicador de modo do
IsoMatch Grip irá acender.

Funcionalidade dos LED verificada

Para verificar a funcionalidade dos LED dos restantes botões, prima cada marca de verificação consecutivamente no ecrã.

Prima o botão Próximo separador para aceder ao ecrã Entradas de diagnóstico.
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Arranque inicial

Ecrã Entradas de diagnóstico
O ecrã Entradas de diagnóstico permite testar a funcionalidade dos botões de pressão e o accionador
no lado posterior do IsoMatch Grip.

Funcionalidade do botão de pressão
do IsoMatch Grip a verificar.

Indicador da verificação do accionador
do IsoMatch Grip

Prima qualquer botão de pressão ou o accionador do IsoMatch Grip a verificar.

Arranque inicial
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Se estiver a funcionar correctamente, o botão de pressão correspondente ou o campo do accionador
no ecrã será assinalado a verde.

Funcionalidade do botão de pressão
do IsoMatch Grip verificada

Funcionalidade do accionador do IsoMatch Grip verificada

Verifique a funcionalidade dos restantes botões de pressão premindo-os consecutivamente.
Regresse ao ecrã Definições do sistema.
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Arranque inicial

Ecrã Definições do sistema
O ecrã Definições do sistema permite a inspecção de Eventos.

Botão Eventos

Prima o botão Eventos .

Arranque inicial
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Ecrã Eventos
O ecrã Eventos aparece e fornece todas as informações relacionadas com o IsoMatch Grip, ordenadas
por ordem cronológica, data e hora.

Eventos individuais

Botão para deslocar para baixo

 Se existirem mais eventos além dos visíveis, use o botão para deslocar para baixo para
os visualizar a todos.

46

Arranque inicial

Atribuir funções aos botões de pressão
Ao atribuir funções auxiliares aos botões de pressão do IsoMatch Grip, recomendamos executar o
Ecrã trabalho do IsoMatch Grip em segundo plano enquanto abre o Ecrã Configuração:

Prima o botão Ecrã trabalho.

Prima o botão Configuração do IsoMatch Tellus.

Em seguida, prima o botão IsoMatch Grip para abrir o ecrã de controlo do IsoMatch
Grip.

Atribuir funções aos botões de pressão
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Ecrã de controlo IsoMatch Grip
O ecrã de controlo IsoMatch Grip oferece três estados de Controlo auxiliar:
Desactivado
Activado
Modo de aprendizagem

Para controlar funções de uma alfaia com o IsoMatch Grip, o estado de controlo auxiliar deve ser Activado.

Para controlar uma função de uma alfaia com o IsoMatch Grip, o mapeamento deverá estar concluído.
Estes mapeamentos ou atribuições podem ser completados manual ou semiautomaticamente ao configurar o estado do controlo auxiliar para Modo de aprendizagem. Isto está descrito em mais pormenor abaixo.
Os mapeamentos são armazenados na alfaia. Da próxima vez que a alfaia for conectada ao IsoMatch
Grip com as mesmas definições/configuração, será recuperada a última configuração utilizada. Este
mapeamento só precisará de ser realizado uma única vez.
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Se a alfaia for utilizada com outro/um novo dispositivo de entrada auxiliar ou se a configuração for alterada, o mapeamento auxiliar terá de ser realizado novamente para este novo dispositivo de entrada
auxiliar, o que pode resultar na substituição do mapeamento anterior.

Itens de dados de entrada disponíveis para exibição
Selecção da alfaia
Dispositivo de entrada do IsoMatch Grip

Entrada auxiliar

Função auxiliar

Informação: Se estiver conectada mais do que uma alfaia, todas as alfaias disponíveis para selecção
serão apresentadas numa lista pendente de Selecção da alfaia.
O mesmo se aplica a múltiplos Dispositivos de entrada.
Atribuir funções aos botões de pressão
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Selecção da alfaia (Exemplo)
Selecção da alfaia a configurar para o IsoMatch Grip. São apenas apresentadas na lista as
alfaias que suportem controlos auxiliares..
Função auxiliar (Exemplo)
É apresentada aqui uma lista com todas as funções auxiliares suportadas pelo sistema da
alfaia..
Dispositivo de entrada do IsoMatch Grip (Exemplo)
Seleccione o dispositivo de entrada de controlo auxiliar (IsoMatch Grip) para operar a alfaia.
Entrada auxiliar (Exemplo)
A entrada é configurada atribuindo um botão do IsoMatch Grip a uma determinada função auxiliar da alfaia.
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Botão Ecrã principal

Regresse ao ecrã Configuração.

Botão Página seguinte

Botão para seleccionar as funções auxiliares seguintes, quando a alfaia oferece mais do
que 4 funções auxiliares.

Botão Página anterior

Regresse ao conjunto anterior de funções auxiliares.

Atribuir funções aos botões de pressão
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Atribuir manualmente funções aos botões
Seleccione uma alfaia (Exemplo).
Aparece abaixo uma lista de entradas com todas as funções auxiliares disponíveis.

Seleccione uma função auxiliar (Exemplo).

Seleccione um dispositivo de entrada auxiliar (Exemplo).

Seleccione um botão do IsoMatch Grip na lista de 44 opções. (Exemplo).
Nota! A cor azul indica que esta função do botão auxiliar se encontra atribuída no IsoMatch Grip durante trabalhos em modo de LED azul. Cada entrada pode ser atribuída a
uma função diferente em cada modo, de modo a que o número de entradas de atribuição única seja igual ao número de modos vezes o número de botões atribuíveis.
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Nota! A cor vermelha indica que esta função do botão auxiliar se encontra atribuída no
IsoMatch Grip durante trabalhos em modo de LED vermelho.

Nota! A cor verde indica que esta função do botão auxiliar se encontra atribuída no IsoMatch Grip durante trabalhos em modo de LED verde.

Nota! A cor amarela indica que esta função do botão auxiliar se encontra atribuída no IsoMatch Grip durante trabalhos em modo de LED amarelo.

Nota! Quando aparece uma seta a apontar para a
função auxiliar correspondente significa que a
atribuição foi bem sucedida.

Repita este procedimento para atribuir funções auxiliares a outros botões.
Atribuir funções aos botões de pressão
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Atribuir funções aos botões em Modo de aprendizagem
O ecrã de controlo do IsoMatch Grip oferece Modo de aprendizagem de controlo auxiliar.
O Modo de aprendizagem do controlo auxiliar permite que o
operador atribua uma função auxiliar a uma entrada auxiliar premindo a respectiva entrada.

Seleccione Modo de aprendizagem.
Seleccione uma alfaia (Exemplo).
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Seleccione uma função auxiliar (Exemplo).

Seleccione um dispositivo de entrada auxiliar (Exemplo).

Em primeiro lugar, verifique se o IsoMatch Grip se encontra a operar no modo
pretendido. Quando necessário, altere o modo com o botão de Alteração de
modo predefinido no teclado.
Em seguida, seleccione uma entrada auxiliar premindo o respectivo botão
de pressão (Exemplo) no IsoMatch Grip.

A atribuição foi executada com êxito.

Repita este procedimento para atribuir funções auxiliares a outros botões.
Atribuir funções aos botões de pressão
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Atribuir múltiplas funções a um botão
É possível atribuir a um botão específico múltiplas funções de uma ou mais alfaias.
Nota! As atribuições de múltiplas funções são apenas aplicáveis com a Atribuição de função Um para
Um desactivadaAtribuição de função Um para Um.
Precaução de segurança! A atribuição de múltiplas funções a um botão implica o risco de activar funções acidentalmente devido ao facto de as funções atribuídas não serem sempre apresentadas no ecrã
Trabalho.

Seleccione uma alfaia (Exemplo).

Seleccione uma função auxiliar (Exemplo).

Seleccione um dispositivo de entrada auxiliar (Exemplo).
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Seleccione uma entrada auxiliar (Exemplo).

A atribuição foi executada com êxito.

Seleccione agora uma segunda alfaia (Exemplo).

Seleccione uma função auxiliar (Exemplo).

Seleccione um dispositivo de entrada auxiliar (Exemplo).

Atribuir funções aos botões de pressão
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Seleccione a mesma entrada auxiliar usada para a primeira atribuição de função auxiliar
(Exemplo).

A segunda atribuição foi executada com êxito.
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O ecrã Trabalho indica a atribuição de múltiplas funções auxiliares a um botão de pressão.

Funções auxiliares de atribuição múltipla

Prima o botão.

Atribuir funções aos botões de pressão
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O ecrã Trabalho apresenta agora as alfaias seleccionadas e as funções auxiliares associadas atribuídas
a um botão de pressão específico.

Janela de apresentação de múltiplas alfaias e funções auxiliares atribuídas associadas.

Prima ESC para desbloquear o ecrã Trabalho .
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Resolução de problemas
Falha técnica: O que fazer?
Quando ocorre uma falha técnica
pare o funcionamento!
consulte os conselhos da resolução de problemas para resolver o problema!
se o problema persistir, contacte o seu agente comercial!
Continuar a operação quando ocorre uma falha técnica pode causar danos no terminal!
Durante os trabalhos de instalação, soldadura e manutenção, desligue a alimentação eléctrica da bateria. Caso contrário, o terminal pode ficar danificado.

Resolução de problemas
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Resolução de problemas do IsoMatch Grip
Falha

Causa possível

A alfaia conectada não apare- A alfaia não está conectada correctace na Selecção da alfaia.
mente.

Solução
Verifique as ligações dos

cabos.

A alfaia não é compatível com ISOBUS.

Verifique a compatibili-

Aviso de alarme: É necessária
a versão 3 do UT ou superior.

Não foi encontrada a versão 3 do UT.

Com a ajuda do Ecrã

Aviso de alarme: Nenhuma
instância 1 do UT (0) encontrada.

É necessária a instância 1 do UT (0).

Verifique a instância do
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dade ISOBUS da alfaia.

de predefinições, verifique a versão do UT (não
seleccionável em IsoMatch Tellus GO e PRO).
Reinicie o terminal após a
alteração da versão do
UT.
UT com a ajuda do Ecrã
de predefinições.
Reinicie o terminal após a
alteração da versão do
UT.
Resolução de problemas

Falha

Causa possível

O IsoMatch Grip não aparece
no Selector de Aplicações.

O cabo do IsoMatch Grip não está ligada correctamente ao terminal.

Verifique a ligação do

Tampa de protecção não colocada.

Verifique a colocação da

Danos ou ruptura no cabo do IsoMatch
Grip.

Verifique os cabos quan-

Avaria no botão de pressão.

Verifique a funcionalida-

Não são possíveis entradas /
entrada presa.

Aviso de alarme: entrada pre- Avaria do botão de pressão ou botão
sa.
de pressão partido.

Foram premidos botões de pressão
durante o arranque.

Resolução de problemas

Solução
cabo ao terminal.

tampa de protecção.

to a danos exteriores ou
ruptura. Contacte o seu
agente comercial em
caso de danos ou ruptura.
de do botão de pressão
com a ajuda do ecrã Entradas de diagnóstico.

Verifique a funcionalida-

de do botão de pressão
com a ajuda do ecrã Entradas de diagnóstico.

Desbloqueie o botão de

pressão.

63

Falha

Os LEDs não acendem

Teste de funcionalidade de
botão de pressão com falhas.
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Causa possível

Solução

A actividade do botão de pressão encontra-se bloqueada pelo alarme.

Desbloqueie no ecrã

O IsoMatch Grip não está ligado correctamente ao terminal.

Verifique a ligação do

Danos ou ruptura no cabo do IsoMatch
Grip.

Verifique os cabos quan-

Anomalia no LED.

Contacte o seu agente

Avaria no botão de pressão.

Verifique a funcionalida-

Aviso de alarme.
Desactive o Aviso de alarme.
cabo ao terminal.

to a danos exteriores ou
ruptura. Contacte o seu
agente comercial em
caso de danos ou ruptura.
comercial.

de do botão de pressão
com a ajuda do ecrã Entradas de diagnóstico.
Contacte o seu agente
comercial.

Resolução de problemas

Falha

Causa possível

Solução

Teste de funcionalidade de
LED com falhas.

Avaria no LED.

Contacte o seu agente

Aviso de alarme: A temperatura de funcionamento é superior a 70 graus Celsius.

O IsoMatch Grip sobreaqueceu devido
a insolação ou acumulação de calor.

Desligue o IsoMatch Grip

Resolução de problemas

comercial.

e deixe arrefecer. Evite a
exposição solar directa.
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Limpeza e armazenamento
Este capítulo fornece instruções para a limpeza e armazenamento do produto/máquina.
Limpeza do produto

Mantenha o produto limpo em todas as condições.
Limpe o produto com um pano seco ou ligeiramente húmido.
Limpar cabos e conectores

Não limpe cabos e conectores com água.
Limpe os cabos e conectores com um pano seco.
Armazenamento do produto

Quando o produto/máquina não estiver montado no tractor, guarde-o em local seco e limpo. Respeite a faixa de temperatura ambiente para armazenamento.
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Remoção
Uma vez expirada a vida útil deste produto, este deve ser eliminado de modo ecológico.

Remova os componentes do dispositivo de forma correcta.
Respeite as regras locais.
Plástico

Elimine o plástico como lixo normal ou em conformidade com as regras locais.
Metal

Envie o metal para uma instalação de reciclagem de metal.
Placa de circuito impresso

Envie os componentes electrónicos para um centro de reciclagem especializado ou devolva-os ao fabricante que irá eliminá-los de forma ecológica.

Remoção
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Declaração de conformidade CE

(em conformidade com a directiva 14/30/UE)
Nós:
Kverneland Group Mechatronics B.V.
Hoofdweg 1278
NL-2153 LR Nieuw Vennep
Países Baixos
Declaramos, sob a nossa responsabilidade, que o(s) seguinte(s) produto(s):
ISOMATCH GRIP e acessórios
encontram-se em conformidade com as secções relevantes da directiva:
Directiva CEM 14/30/UE- através da aplicação das secções relevantes das seguintes normas (harmonizadas):
EN-ISO 14982: 2009 Máquinas agrícolas e florestais - Compatibilidade electromagnética - Métodos de
ensaio e critérios de aceitação
Quando aplicável, os nossos sistemas estão em conformidade com a Directiva 14/53/UE através da selecção de componentes com marcação CE.

Sanne de Voogd
Director geral e representante autorizado
Nieuw Vennep, 1 de Setembro de 2016
68

Declaração de conformidade CE

INDEX
A
Accionador 24, 25
Activado 48
actividade dos botões 36
Alarme 35, 36, 37
alimentação eléctrica 6
Alteração de modo 28, 31
Alteração do modo de trabalho 25
Armazenamento 7, 66
Atribuição de função Um para Um 28, 33
Atribuir funções 47, 52, 54
Atribuir múltiplas funções 56

B
bloqueada 36, 37
botões 24, 30, 31, 36, 41, 47

C
compatível 16
Comprimento de cabos 12
Configuração UT 21

D
Definição do alarme 34
Definições de operação 28
Definições de utilizador 27
desactivação 29
Desactivado 48

Dimensões 11, 13
direcção da alteração 31
Dispositivo de entrada 49, 50
dispositivo de entrada auxiliar 49
dispositivos no interior da cabina 17

E
Ecrã Configuração 47
ecrã de controlo 48
Ecrã Início 23
Ecrã Trabalho 24
Entrada auxiliar 49, 50
Entradas diagnóstico 43
Especificações técnicas 14
Eventos 46

F
faixa de temperatura 7
falhas técnicas 6
Função auxiliar 49, 50
função da máquina 33
Funcionalidade do accionador 29
Funcionalidade LED 42

G
grampo 13, 18
Grupo alvo 3

I

P

Indicações de segurança 5
Informações de diagnóstico 40
Instância do UT 21
Intensidade do LED 28, 32

peças de substituição 6
pinagem 12
Predefinição 21
predefinição 35

L

R

Ligar 17
Limpeza 7, 66
lista de entradas 52

Remoção 67
Resolução de problemas 8, 61, 62

M

Saídas de diagnóstico 41
segurança 3, 33
Selecção da alfaia 49, 50
Símbolos 4

Menu Sistema 38, 39
Modo de aprendizagem 48, 54
modo de trabalho 25
modo LED amarelo 53
modo LED azul 52
modo LED verde 53
modo LED vermelho 53
Montagem 18, 19

N
Número de modo 30
Número de modos 28

S

T
teclado numérico 32
Temperatura de armazenamento 7
Temperatura de funcionamento 7
Tempo do accionador 28, 29

V
Versão do UT 21

