
 

 

 

 

 

Pikaopas 
 

 

KÄ SI TT ELY N V AL M I STEL U  

 

1T yön  va l in ta  

Nollataanko kaikki tiedot? 

>Ei 
Kyllä 

Säiliö  

 3000 

l Täyttö : 

> Määrä : 1540 

l Täytetty määrä : 0 l  

 
> Valittu asetus 

HUOM! Enimmäistaso saavutettu 

Pysäytä täyttöpumppu: 

Säiliön enimmäistilavuus on saavutettu 

Säi l iön tä yt tö  

Säiliön tilavuus 

 Lisäasetukset/ 

S ä i l i ö /  

T i l a v u u s :  3 0 0 0  l  

Neste tankissa: 

syötä täytön jälkeen säiliössä 
olevan nesteen määrä 

Jos täyttövirtausmittari on liitetty, 
näytöllä näkyy myös täyttötila. 

Työn valinta 

02) 90 l/ha * 

>06) 240 l/ha 

> Valittu työ 

 * Aktiivinen työ 

ISO015 Vihr. 

ISO04 Pun. 

VAIN aktivoidut työt näytetään 

2 

 

Käynnistä vaaditut jakoventtiilit 

Aja pellon alkuun 

Käytä ohjausventtiilin kytkintä 

halutun määrän säätämiseen 

Aktivoi automaattikäyttö 

Käynnistä vaaditut jakoventtiilit 
 
Aja pellon alkuun 

Tietokone pitää määritetyn 
jakeluarvon vakiona 

Käytä ohjausventtiilin kytkintä 
muokkaamaan mittausta väliaikaisesti 

Tietojen vieritys tai 
arvojen muokkaus 

Tietojen nollaus 
Tietojen avauksen tai 
muutoksen vahvistus 

Toiminnosta 
poistuminen tai 
tietomuutosten hylkäys 

KÄYTTÖ 

Manuaalinen käsittelynvalvonta 

Automaattinen käsittelynvalvonta 

Aktivoi manuaalinen käyttö 

Kytke pääkatkaisin päälle 

Suorita käsittely 

Kytke pääkatkaisin päälle 

Suorita käsittely 



NÄYTÖN KOHTEIDEN SELITYS 

 

KÄYTTÖHÄLYTYKSET 

PYÖRÄTYYPIN VALINTA (VAKIO) 

 

 

 

Paine 

RPM / katettu alue 

Nestettä säiliössä (teksti/graf.) 

Suihkutustila 

Tavoitenopeus  

Mitattu ulostulo  

Ulostulon vaihtelu 

Tallentimen tila 

Kello 

Nopeus 

Virtausnopeus 

 

 

- Pääkytkin päällä koneen käynnistyessä 

- Pääkytkin päällä ja kone liikkumaton VAIN, kun 

a
u
t
o
m
a
t
i
c 

- Pääkytkin on päällä, kone liikkumaton, käynnissä 

mutta määrä on nolla 
- Paine ylittää käytössä olevan suuttimen enimmäistason 

- Paine on käytössä olevan suuttimen vähimmäistason alla 

- Määrä on pienempi kuin vaadittu jakeluarvo 

- Määrä ylittää jakeluun vaadittavan arvon 

- Kierrosluku ylittää sallitun enimmäisarvon 

- Kierrosluku alittaa vähimmäisarvon 

- Pumpun öljyn määrä on liian matala tai  

öljy sekoittunut veteen 

- Määrä ylittää virtausmittarin salliman enimmäisarvon 

- Muistikorttia ei ole syötetty oikein 

- Muistikortti lukittu 

- Muistikortilla ei ole tilaa 

- PC-kokoonpanoa ei ole tallennettu 

- Havaittiin virheelliset painearvot 

- Paineanturin ja virtausmittarin lukemien arvojen välinen ero 
ylittää sallitun enimmäisarvon 

Poista suihkutuskomento 

käytöstä. 

Aja. Kone on pysäytetty 

Käynnistä pumppu. Ei virtausnopeutta 

Aja hitaasti. Korkea paine 

Aja nopeasti. Paine ei riitä 

Aja hitaasti. Virtaus liian 

heikko Aja nopeasti. Korkea 

virtausnopeus Vähennä 

kiertonopeutta. Lisää 

kiertonopeutta! Pysäytä heti. 

Pumppuvika Lukema ylittää 

virtausmittarin rajan SD-

korttia ei löydy. 

SD-kortti 

kirjoitussuojattu. SD-

kortti täynnä. 

SETUP.BIN: Tiedostoa ei löydy. 

Signaali alueen ulkopuolella. Tarkista 

muunnin Tarkista suuttimet. Erittäin 

kuluneet 

 

 
 

 

: Pyöräanturi 
: 1  
: ... 

> Lähde 

Valittu pyörätyyppi 

Pyöräasetus 

Valitse pyörätyyppi (3 mahd. tyyppiä) 

 

Valikko voidaan avata molemmilla tavoilla 

Tietojen nollaus 
Tietojen avauksen tai 
muutoksen vahvistus 

Tietojen vieritys tai 
arvojen muokkaus 

Toiminnosta poistuminen tai 
tietomuutosten hylkäys 

Nopeus 
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