Navigerings knappar

Knappsats för träd-diagram

Lämna en meny

Det första steget för val av en meny visas i träd-diagramet nedanför.

(håll in knappen för att lämna
samtliga menyer)

Tryck

för tillträde till menyn. Välj relevant avsnitt i instruktionsboken.

Lämna menyn utan att
ändra värde

Tryck

och håll in knappen för att lämna samtliga menyer.

Flytta markören till vänter
eller till höger
Komma in i en meny

5 Protokoll

5.1 Skriv ut
5.2 Dataöverföring

4 Funktioner

4.1 Mäta (meter,ha)
4.2 Serviceintervall
4.3 Stoppur
4.4 Alarmklocka
4.5 Testa
4.6 Hastighetssimulering
4.7 SafeTrack nödbetjäning

3 Kalibrering

3.1 Hastighetskalibrering
3.2 Flödeskalibrering
3.3 Ramp
3.4 Regleringskonstant
3.5 Nivåmätare
3.6 SafeTrack

2 Inställningar

2.1 Displayvisning
2.2 AUTO funktioner
2.3 GPS/mottagning
2.4 Klockinställning
2.5 Alarm
2.6 Registernamn

Bekräfta ett värde

Pila upp
Öka värde
Öka doseringen i intervaller
eller för att välja en annan inställd
dosering
Pila ned
Minska ett värde
Minska doseringen i intervaller eller
eller för att välja en annan inställd
dosering
Radera ett värde
Radera det aktiva registret
(håll inne tills nedräkningen är
klar)

Huvudmeny

Grunduppstart

Rampdata, flöde- och hastighetskalibrering
och dosering måste knappas in.
Gå in i meny på datorn och hitta rätt avsnitt i instruktionsboken

1.1 Dosering
1.2 Tankinnehåll
1.3 Välj register

Dosering
Tryck

och håll inne tills

[1.1 DOSERING) visas.

SafeTrack

Rampdata
[3.1.1 Bredd]
[3.3.2 Antal sektioner]
[3.3.3 Munstycke / sektion]

Hydraulikuttag skall aktiveras innan start av HC5500.
Systemet kalibreras för användning och vid traktorbyte.

Hastighetskalibrering

Kalibrering av flödesmätare
[3.2.1 FLÖDESKONSTANT}
Nedanstående PPU värde är ungefärligt och en
praktiskt kalibrering rekommenderas.
Standardvärde för HARDI flödeshus är
ID
Kod
Ett utsidigt spår
Inga utsidiga spår

1 Dagliga
inställningar

Håldiam
mm
13.5
20.0

Tryck

och håll inne tills en av följande visas.

[3.1.1 Spruta] Givare på sprutan
[3.1.2 Traktor] Hastighetsgivaren på traktorn
[3.1.3 Radar] Hastighetsgivaren är en radar
Praktisk kalibrering rekommenderas
Flöde
l/min
5 til 150
10 til 300

Ungefär
PPU
120.00
60.00

