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Voorwoord
Deze handleiding bevat informatie over de bediening en het onderhoud van dit
product van Topcon Precision Agriculture. Correct gebruik en onderhoud zijn van
groot belang voor de veilige en betrouwbare werking van het product.
Het is belangrijk dat u de tijd neemt om deze handleiding door te lezen voordat u het
product gebruikt.
De informatie in deze handleiding was actueel bij het ter perse gaan. Een systeem
kan enigszins afwijken. De fabrikant behoudt zich het recht voor om het systeem
zonder voorafgaande kennisgeving te herontwerpen en wijzigen.

Algemene voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig.

Algemeen
TOEPASSING - Door aankoop van dit product van Topcon Precision Agriculture (TPA) of van
een van de productdealers van TPA accepteert u deze algemene voorwaarden.
COPYRIGHT- Alle informatie in deze handleiding is het intellectuele eigendom van TPA,
waarbij het copyright van het materiaal berust bij TPA.  Alle rechten voorbehouden. U mag geen
afbeeldingen, inhoud, informatie of gegevens in deze handleiding gebruiken, openen, kopiëren,
opslaan, weergeven, verkopen, wijzigen, publiceren, distribueren, er afgeleide werken van creëren
of derden toegang hiertoe verlenen zonder de expliciete schriftelijke toestemming van TPA en u
mag dergelijke informatie uitsluitend gebruiken voor het onderhoud en de bediening van uw
product. De informatie en gegevens in deze handleiding zijn waardevolle activa van TPA en
komen tot stand door het besteden van een aanzienlijke hoeveelheid werk, tijd en geld, en zijn het
resultaat van originele selectie, coördinatie en regeling door TPA.
HANDELSMERKEN- ZYNX, PROSTEER, EAGLE, KEE Technologies, Topcon, Topcon
Positioning Systems en Topcon Precision Agriculture zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van de Topcon Group.  Microsoft en Windows zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere
landen. Product- en bedrijfsnamen die hier worden genoemd zijn mogelijk handelsmerken van hun
respectieve eigenaren.
WEBSITE- EN ANDERE VERKLARINGEN - Geen enkele verklaring op de website van
TPA of een ander bedrijf van de Topcon Groep of in advertenties of TPA-documentatie of
afgelegd door een werknemer of onafhankelijke leverancier van TPA is van invloed op de
geldigheid van deze algemene voorwaarden.
BELANGRIJK: VEILIGHEID - Onjuist gebruik van het product kan leiden tot (dodelijk) letsel,
schade aan eigendommen en/of defecten van het product.  Het product mag uitsluitend worden
gerepareerd door erkende TPA-servicecentra. U moet de veiligheidswaarschuwingen en -
aanwijzingen voor een goed gebruik van het product in deze handleiding zorgvuldig lezen en hier
te allen tijde aan voldoen.
Beperkte garantie
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ELEKTRONISCHE EN MECHANISCHE COMPONENTEN -TPA garandeert dat de
elektronische componenten die door TPA zijn vervaardigd, vrij zijn van materiaaldefecten en
fabricagefouten gedurende een periode van één jaar vanaf de originele verzenddatum naar de
dealer.  TPA garandeert dat alle ventielen, slangen, kabels en mechanische onderdelen die door
TPA zijn vervaardigd, vrij zijn van materiaaldefecten of fabricagefouten gedurende een periode
van één jaar vanaf de aankoopdatum.
RETOURZENDING en REPARATIE - Gedurende de respectieve garantieperioden kan elk
bovenstaand item waarin een defect is aangetroffen naar TPA worden verzonden voor
reparatie.  TPA zal het defecte item onmiddellijk kosteloos repareren of vervangen en naar u
terugzenden. De verzend- en verwerkingskosten zijn voor uw rekening. Kalibratie van
componenten en arbeids- en reiskosten die zijn gemaakt voor verwijdering en vervanging van
componenten ter plaatse, vallen niet onder dit garantiebeleid. Bovenstaande garantie geldt NIET
voor schade of defecten als gevolg van:
(i) rampen, ongevallen of verkeerd gebruik
(ii) normale slijtage
(iii) verkeerd gebruik en/of onderhoud
(iv) ongeoorloofde wijzingen aan het product en/of
(v)gebruik van het product in combinatie met andere producten die niet zijn geleverd of
gespecificeerd door TPA.
De software die bij een product wordt meegeleverd, is geautoriseerd voor gebruik in combinatie
met het desbetreffende product en wordt niet apart verkocht. Gebruik van software die wordt
geleverd met een afzonderlijke licentieovereenkomst voor de eindgebruiker (“EULA”) valt
onder de algemene voorwaarden, met inbegrip van de voorwaarden die betrekking hebben op
een beperkte garantie, van de desbetreffende EULA, ongeacht een eventueel tegendeel dat in
deze algemene voorwaarden is opgenomen. 
GARANTIEDISCLAIMER -AFGEZIEN VAN BOVENGENOEMDE GARANTIES,
GARANTIES OP EEN TOEPASSELIJKE GARANTIEKAART, IN EEN BIJLAGE
OF IN EEN LICENTIEOVEREENKOMST VOOR DE EINDGEBRUIKER,
WORDEN DEZE HANDLEIDING, HET PRODUCT EN DE BIJBEHORENDE
SOFTWARE ZONDER NADERE GARANTIE GELEVERD. ER ZIJN GEEN
ANDERE GARANTIES EN VOOR ZOVER DOOR DE WET TOEGESTAAN,
SLUIT TPA ALLE IMPLICIETE VOORWAARDEN, BEPALINGEN EN
GARANTIES MET BETREKKING TOT DE HANDLEIDING EN HET PRODUCT
(INCLUSIEF IMPLICIETE GARANTIE, VERHANDELBAARHEID OF
GESCHIKTHEID VOOR SPECIAAL GEBRUIK OF DOEL) UIT. TPA IS NIET
VERANTWOORDELIJK VOOR DE WERKING VAN GNSS-SATELLIETEN
EN/OF DE BESCHIKBAARHEID, CONTINUÏTEIT, NAUWKEURIGHEID OF
INTEGRITEIT VAN GNSS-SATELLIETSIGNALEN.
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADELOOSSTELLING - TPA en zijn
dealers, agenten en vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor technische of redactionele
fouten of omissies in deze handleiding, noch voor speciale, indirecte, economische, incidentele
of gevolgschade die voortvloeit uit het verschaffen, de prestaties of het gebruik van het
materiaal of het product (ook wanneer TPA op de mogelijkheid van dergelijke schade is
gewezen).  Dergelijke gevrijwaarde schade is inclusief maar niet beperkt tot verlies van tijd,
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verlies of vernietiging van gegevens, verlies van winst, spaartegoeden of inkomsten, of verlies van
of schade aan het product. U vrijwaart TPA tegen claims, acties, rechtszaken, schade, verlies,
aansprakelijkheid en kosten (inclusief advocaatkosten) die TPA moet maken als gevolg van a) uw
bediening, gebruik of onderhoud van het product anders dan in overeenstemming met de
informatie in deze handleiding of de desbetreffende licentieovereenkomst voor de eindgebruiker,
en b) verwaarlozing of onrechtmatige daad of omissie met betrekking tot dit product.  
In ieder geval is de aansprakelijkheid van TPA ten opzichte van u of elke andere persoon voor een
claim, verlies of schade (contractueel, als gevolg van een onrechtmatige daad of op andere grond)
beperkt (waarbij TPA het voorkeursrecht heeft) tot a) de vervanging of reparatie van het product,
of b) betaling van de kosten voor het vervangen of repareren van het product.
Overige
Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door TPA worden gewijzigd, aangepast,
vervangen of geannuleerd. Deze algemene voorwaarden worden geregeld door en samengesteld
overeenkomstig:

l de wetgeving van Zuid-Australië als het product aan u is verkocht en geleverd in Australië
(in dat geval zijn de rechtbanken in Zuid-Australië of het Federaal Gerechtshof van Australië
(registratiekantoor Adelaide) exclusief bevoegd met betrekking tot elke claim of elk geschil)
of

l de wetgeving van de staat Californië als het product aan u is verkocht en geleverd buiten
Australië

l de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten zijn niet van toepassing op deze algemene voorwaarden.

Alle informatie, illustraties en toepassingen in deze handleiding zijn gebaseerd op de meest recente
beschikbare informatie ten tijde van publicatie. TPA behoudt zich het recht voor om zonder
voorafgaande aankondiging te allen tijde productwijzigingen door te voeren.
Indien enig deel van deze algemene voorwaarden niet uitvoerbaar zou zijn, moet de bepaling
zodanig worden geïnterpreteerd dat dit wordt vermeden, en indien de bepaling niet zodanig kan
worden geïnterpreteerd, moet deze worden weggelaten zonder de geldigheid en uitvoerbaarheid
van de resterende algemene voorwaarden aan te tasten.
Service-informatie
Service-assistentie kan worden verleend door contact op te nemen met uw lokale erkende TPA-
dealer.

Informatie betreffende wetgeving rond com-
municatieapparatuur

Verklaring van compatibiliteit met FCC (VS)
Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de
limieten voor een digitaal toestel van klasse ‘A’, overeenkomstig deel 15
van de FCC-richtlijn. Gebruik van deze apparatuur in een woonomgeving
zal waarschijnlijk leiden tot schadelijke storing. In dergelijke gevallen
dient
de gebruiker deze storing op eigen kosten tegen te gaan.
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Verklaring van compatibiliteit met FCC (Canada)
Dit digitale apparaat van klasse A voldoet aan alle vereisten van de
Canadian Interference-Causing Equipment Regulation.
EU EMC-verklaring (Europese Unie)
Waarschuwing: dit is een product van klasse A. In een huiselijke
omgeving kan dit product radiostoring veroorzaken. In dergelijke gevallen
dient de gebruiker hiertegen afdoende corrigerende maatregelen te nemen.
‘C’ Tick EMC-verklaring (Australië en Nieuw-Zeeland)
Dit product voldoet aan de van toepassing zijnde vereisten van het
Australia and New Zealand EMC Framework.

Typegoedkeurings- en veiligheidsvoorschriften
In bepaalde landen kan typegoedkeuring vereist zijn om het gebruik van zenders
op bepaalde bandfrequenties te autoriseren. Raadpleeg lokale overheden en uw
dealer. Ongeoorloofde wijzingen aan de apparatuur kunnen ertoe leiden dat de
desbetreffende goedkeuring, de garantie en de gebruikslicentie voor de apparatuur
komen te vervallen. 
De ontvanger bevat een intern radio-modem. Dit kan signalen verzenden.
Voorschriften verschillen per land. Neem daarom contact op met uw dealer en
lokale regelgevende instanties voor informatie over al dan niet goedgekeurde
frequenties. Voor sommige frequenties is mogelijk een abonnement vereist.

Storing van radio- en televisiesignalen
Deze computerapparatuur genereert, gebruikt en straalt mogelijk radiofrequente
energie uit. Wanneer de apparatuur niet correct geïnstalleerd en gebruikt wordt,
strikt volgens de instructies van Topcon Precision Agriculture, kan deze
radiocommunicatiestoringen veroorzaken.
U kunt controleren of deze apparatuur storing veroorzaakt door de Topcon-
apparatuur uit te schakelen en na te gaan of de storing stopt. Als de apparatuur
storing in een radio of ander elektronisch apparaat veroorzaakt, probeer dan het
volgende:

l Draai de radioantenne totdat de storing ophoudt
l Verplaats de apparatuur naar de andere zijde van de radio of ander
elektronisch apparaat

l Plaats de apparatuur op grotere afstand van de radio of ander elektronisch
apparaat

l Sluit de apparatuur aan op een ander circuit, dat niet verbonden is met de
radio.

Om de kans op storing te reduceren, dient u de apparatuur te bedienen op het
laagste versterkingsniveau waarbij een succesvolle communicatie mogelijk is.
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Neem zo nodig contact op met de dichtstbijzijnde dealer van TOPCON Precision
Agriculture voor assistentie.

Wijzigingen of modificaties aan dit product die niet zijn toegestaan door
Topcon Precision Agriculture, kunnen de EMC-compatibiliteit ongeldig maken
en uw autorisatie voor het gebruik van het product teniet doen. 

Dit product is getest op EMC-compatibiliteit met behulp van randapparatuur,
afgeschermde kabels en connectoren van TOPCON Precision Agriculture. Het is van
groot belang dat u gebruik maakt van randapparatuur van TOPCON Precision
Agriculture tussen de systeemcomponenten, om zo de mogelijkheid tegen te gaan dat
het systeem storingen veroorzaakt bij andere apparaten.

Algemene veiligheid
GEVAAR: het is van groot belang dat de volgende informatie en de
productspecifieke veiligheidsinformatie gelezen en begrepen wordt.

De meeste incidenten tijdens gebruik, onderhoud en reparatie van producten zijn het
gevolg van het niet opvolgen van elementaire veiligheidsregels of
voorzorgsmaatregelen. Wees altijd alert op potentiële gevaren en gevaarlijke situaties.
Volg altijd de instructies op die worden aangeduid met Waarschuwing of
Voorzichtig. De informatie in deze instructies is erop gericht om het risico op letsel
en/of materiële schade tot een minimum
te beperken.
U dient in het bijzonder de instructies op te volgen die worden aangeduid als
Veiligheidsmeldingen.

Veiligheidsmeldingen en -waarschuwingen
Het veiligheidssymbool wordt gebruikt in combinatie met het desbetreffende woord:
GEVAAR, WAARSCHUWING of VOORZICHTIG.
Op deze manier aangeduide meldingen bevatten aanbevolen voorzorgsmaatregelen en
veilige werkwijzen. Zorg dat u deze KENT en toepast.

GEVAAR: wijst op een direct gevaarlijke situatie die, tenzij u deze
voorkomt, FATAAL OF ZEER ERNSTIG LICHAMELIJK LETSEL
tot gevolg kan hebben.
WAARSCHUWING: wijst op een potentieel gevaarlijke situatie die,
tenzij u deze voorkomt, FATAAL OF ERNSTIG LICHAMELIJK
LETSEL tot gevolg kan hebben.
VOORZICHTIG: wijst op een potentieel gevaarlijke situatie die, tenzij
u deze voorkomt, LICHT LICHAMELIJK LETSEL tot gevolg kan
hebben.
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Veiligheidborden
WAARSCHUWING: veiligheidsstickers mogen NIET worden
verwijderd of afgedekt. Vervang niet-leesbare of ontbrekende
veiligheidsstickers. Bij verlies of beschadiging van veiligheidsborden
kan uw dealer voor vervanging zorgen.

Zorg er bij aankoop van een gebruikt voertuig voor dat alle veiligheidsstickers op
hun plaats zitten en duidelijk leesbaar zijn. Vervang niet-leesbare of ontbrekende
veiligheidsstickers. Vervangende veiligheidsborden zijn verkrijgbaar bij uw dealer.

Veiligheid voor de bestuurder
WAARSCHUWING: het is UW verantwoordelijkheid om de
hoofdstukken betreffende veiligheid in deze handleiding te lezen en te
begrijpen voordat u dit voertuig gaat bedienen. Vergeet niet dat U de
sleutel tot veiligheid vormt.

Door goede veiligheidsgewoonten beschermt u niet alleen uzelf maar ook iedereen
in uw omgeving. Bestudeer deze handleiding als onderdeel van uw
veiligheidsprogramma. Deze veiligheidsinformatie heeft uitsluitend betrekking op
Topcon-apparatuur en dient niet ter vervanging van andere gebruikelijke veilige
werkmethoden.

WAARSCHUWING: op een aantal illustraties of foto's in deze
handleiding kunnen voor demonstratiedoeleinden de toegangspanelen
of beschermkappen verwijderd zijn. U mag het voertuig nooit
bedienen wanneer één of meer toegangspanelen of beschermkappen
verwijderd zijn. Als het in verband met een reparatie of onderhoud
noodzakelijk is toegangspanelen of beschermkappen te verwijderen,
MOETEN deze teruggeplaatst worden voordat u het voertuig start.
WAARSCHUWING: zorg er altijd voor dat eventueel aangebrachte
uitrustingsstukken van het voertuig op de grond worden neergelaten
voordat reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan het voertuig
worden gestart.
WAARSCHUWING: voertuig- en werktuigonderdelen kunnen
tijdens het gebruik heet worden en kunnen onder druk staan.
Raadpleeg de handleidingen van het voertuig.
WAARSCHUWING: draag geschikte beschermende kleding voor de
desbetreffende taak en omstandigheden.

WAARSCHUWING: bedien geen apparatuur in de buurt van
explosieve apparaten of voorraden.

WAARSCHUWING: Topcon zet zich in voor een beter milieu en
zorgt voor een minimaal gebruik van mogelijk schadelijke stoffen in
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haar producten. Het is echter altijd aan te bevelen om geen
beschadigde elektronische apparatuur te hanteren.
Dit Topcon-product bevat mogelijk een verzegelde lithiumbatterij.
Voer elektronische apparatuur altijd op een doordachte en
verantwoorde manier af.

Blootstelling aan radiofrequentie
Blootstelling aan energie van radiofrequenties is een belangrijk veiligheidsprobleem.
Zorg dat personen een afstand van ten minste
20 cm (7,8 inch) aanhouden tot een antenne die straling uitzendt. Houd een afstand
van ten minste 20 cm aan tussen zendantennes.

WAARSCHUWING: producten die gebruik maken van een modem
voor mobiele telefonie of een RTK-basisstation kunnen radiofrequente
energie uitstralen. Raadpleeg uw dealer.

Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in combinatie met door TPA goedgekeurde
antennes. Overleg met uw dealer.

Voorbereidingen voor gebruik
l Lees deze handleiding en zorg dat u op de hoogte bent van de werking van alle
bedieningsorganen voordat u de apparatuur gaat bedienen.

l Bewaar de handleiding bij de apparatuur.
l Als de apparatuur naar een ander voertuig wordt verplaatst, moet de handleiding
eveneens worden verplaatst.

l Lees de handleiding voor het voertuig waarbij de apparatuur zal worden gebruikt
en controleer of het voertuig over de juiste, door de plaatselijke voorschriften
vereiste uitrusting beschikt.

l Zorg ervoor dat u de eigenschappen van het voertuig voor wat betreft snelheid,
remmen, besturing, stabiliteit en belasting kent voordat u start.

l Controleer alle bedieningsorganen op een plek waar zich geen mensen en
obstakels bevinden, voordat u met de werkzaamheden begint.

l Ga na of er mogelijke gevaren zijn.

WAARSCHUWING: Topcon-apparatuur mag niet worden gebruikt
door een bestuurder onder invloed van alcohol of drugs. Vraag om
medisch advies bij gebruik van vrij verkochte medicijnen of medicijnen
op recept.

Vrijwaringsclausule
Topcon aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor materiële
schade, letsel of overlijden als gevolg van verkeerd gebruik of misbruik van haar
producten.
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Voorts aanvaardt Topcon geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van Topcon-
apparatuur of het GNSS-signaal voor andere doeleinden dan die welke door
Topcon zijn aangegeven.
Topcon kan de nauwkeurigheid, integriteit, continuïteit en beschikbaarheid van het
GNSS-signaal niet garanderen.
De bestuurder dient te controleren of de apparatuur op correcte wijze
uitgeschakeld is wanneer deze niet wordt gebruikt.
Voordat u enig met Topcon-producten uitgerust voertuig in gebruik neemt, dient u
de volgende productspecifieke veiligheidsmaatregelen te hebben gelezen en
begrepen.

Belangrijke veiligheidsinformatie
Alertheid en verantwoordelijkheid van de bestuurder
De console helpt de bestuurder bij het besturen van het voertuig, maar de
bestuurder blijft verantwoordelijk en moet alert zijn en het voertuig te allen tijde
onder controle hebben. De bestuurder is de eindverantwoordelijke voor het op
veilige wijze gebruiken van deze apparatuur.
Bij het gebruik van de console en de desbetreffende componenten is het van groot
belang dat wordt voldaan aan de veiligheidseisen. Alle bestuurders en overig
betrokken personeel dienen van de veiligheidseisen op de hoogte te worden
gebracht.

Elektrische veiligheid
WAARSCHUWING: onjuist aangesloten elektrische voeding kan
ernstig letsel en schade aan de
apparatuur veroorzaken.

Bij het werken aan elektrische componenten, dient u het volgende uit te voeren:
l Zorg ervoor dat de klem op de minpool van de accu losgenomen is voordat u
laswerkzaamheden aan het voertuig gaat uitvoeren.

l Controleer of alle voedingskabels naar de systeemcomponenten volgens de
aangegeven polariteit zijn aangesloten. Raadpleeg de handleiding van het
voertuig voor veiligheidsinformatie.

l Controleer of de apparatuur geaard is in overeenstemming met de installatie-
instructies.

Bediening en risico van obstakels
De volgende lijst is niet volledig of beperkt. Om de console te gebruiken voor
stuurassistentie langs een gedefinieerd pad, moet de bestuurder ervoor zorgen dat
deze op de volgende manier wordt gebruikt:
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l Uit de buurt van personen en obstakels.
l Uit de buurt van hoogspanningsleidingen of overige bovengrondse obstakels
(zorg ervoor dat u op de hoogte bent van alle mogelijk obstructies voordat u de
console activeert)

l Op niet-openbare privéterreinen
l Op geruimde percelen
l Uit de buurt van openbare wegen of opritten.

Let op het volgende:
l De bestuurder moet te allen tijde op de hoogte zijn van de positie van het
voertuig en de desbetreffende veldomstandigheden.

l De bestuurder dient te reageren als het signaal van de GNSS-satelliet of het
differentiële correctiesignaal tijdelijk
verloren gaat.

l De console kan geen obstakels (personen, vee of andere obstakels) detecteren.
l Gebruik de console uitsluitend in gebieden waarin zich geen obstakels bevinden
en houd een geschikte afstand aan.

l Indien zich een obstakel op het pad bevindt of als het voertuig zich van het pad
af beweegt, moet de besturing worden uitgeschakeld zodat kan worden
overgeschakeld op handmatige bediening.

In- en uitschakelen en handmatige bediening
WAARSCHUWING: zorg ervoor dat de stuurschakelaar uitgeschakeld
is om te voorkomen dat de stuurassistentie onbedoeld wordt
ingeschakeld. Bij het repareren of onderhouden van het
voertuig/werktuig dient u ervoor te zorgen dat het voertuig NIET kan
worden verplaatst. Schakel de besturing uit, activeer de remmen en
verwijder de sleutels.

De bestuurder moet ervoor zorgen dat de stuurschakelaar uitgeschakeld is (alle LED-
indicatielampjes zijn uit) wanneer stuurassistentie niet wordt gebruikt.
De bestuurder moet de stuurassistentie uitschakelen en gebruik maken van de
handbediening indien zich een obstakel in het pad van het voertuig bevindt of hierin
beweegt, of wanneer het voertuig afwijkt van het gewenste pad.
Ga als volgt te werk om de stuurassistentie te deactiveren:

l Verdraai het stuurwiel een fractie OF
l Selecteer de knop Automatische besturing deactiveren op de console EN/OF
l Zet de stuurschakelaar in de stand UIT als de stuurassistentie niet door een van
de bovengenoemde handelingen wordt uitgeschakeld.



x

Veiligheidsuitschakeling voertuig
Voordat u het voertuig verlaat, moet u de stuurassistentie uitschakelen, de
stuurschakelaar in de UIT-stand zetten en de contactsleutel uit het contactslot
verwijderen.

Het gebruik van een referentiestation (basisstation)
WAARSCHUWING: verplaatst nooit een referentiestation terwijl dit
in gebruik is. Het verplaatsen van een werkend referentiestation kan
van invloed zijn op de geregelde besturing van een systeem dat
gebruik maakt van het referentiestation. Dit kan leiden tot
lichamelijk letsel of materiële schade.

Bestuurders en overig betrokken personeel dienen van de volgende
veiligheidsmaatregelen op de hoogte te worden gebracht.

l Stel het referentiestation nooit op onder, of in de nabijheid van,
hoogspanningsleidingen.

l Wanneer u gebruik maakt van het verplaatsbare referentiestation, dient u
ervoor te zorgen dat de driepoot stevig is bevestigd.

Het beste uit uw product halen
Maak regelmatig een reservekopie van uw gegevens. De console heeft een grote
maar beperkte opslagcapaciteit. Gebruik de miniatuurweergave van het
diagnosesysteem om de beschikbare capaciteit te controleren. Er verschijnt een
waarschuwingsscherm als de limiet van de opslagcapaciteit is bereikt.
Houd rekening met de compatibiliteit van bestandsformaten. Neem voor informatie
over compatibele formaten contact op met uw dealer.
Topcon Agricultural Products zijn duurzaam en speciaal ontworpen voor zware
omstandigheden. Indien de apparatuur echter gedurende langere tijd niet meer
wordt gebruikt, dient deze uit de buurt van water en directe warmtebronnen te
worden opgeslagen.

Waarschuwingssymbolen
In deze handleiding worden twee waarschuwingssymbolen gebruikt.

Dit betreft aanvullende informatie.

WAARSCHUWING: er wordt een waarschuwingssymbool op
veiligheidsstickers
en in deze handleiding getoond om aan te geven dat deze informatie
zeer belangrijk is voor uw veiligheid. Zorg dat u deze KENT en
OPVOLGT.
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Hoofdstuk 1 – Inleiding
De regeleenheid voor de strooier en voor automatisch indelen wordt
gebruikt in combinatie met console X30. Raadpleeg ook de
gebruikershandleiding voor geleiding en automatische besturing.

Met de regeleenheid voor de strooier kan de hoeveelheid product die
op een veld wordt gebracht, beter worden geregeld. Eenmaal
ingesteld, wordt de afgiftesnelheid afgestemd op de voertuigsnelheid
en de te bestrijken sectie om de vooraf ingestelde applicatiesnelheid te
kunnen handhaven. Dat zorgt ervoor dat een product nauwkeuriger
wordt verspreid over de gespecificeerde gebieden.

Met Automatisch indelen wordt verspilling tot een minimum beperkt,
doordat onderdelen van de strooier worden in- en uitgeschakeld
terwijl het apparaat zich door de vastgelegde gebieden beweegt. Het
systeem wordt geactiveerd als het een gebied detecteert dat niet
bewerkt is en wordt gedeactiveerd als het gebieden detecteert waarop
al product is aangebracht.

Indelingsregeling beperkt zich tot het aantal strooischijven dat wordt
bestuurd door de regeleenheid voor de strooier. Bij een configuratie
met twee strooischijven kunnen er twee secties zijn (links en rechts).
Bij een configuratie met één strooischijf is er slechts één sectie,
namelijk de volledige werkbreedte van de strooier.

Regio-informatie zoals tijd en productmaateenheden kunnen
worden ingesteld door in het instellingsmenu de optie
Gebruiker/Regio te selecteren. Raadpleeg de handleiding voor
geleiding en automatische besturing.
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1.1. Schakelen tussen instellings- en bedie-
ningsscherm
De console heeft twee hoofdschermen: het instellingsscherm en het
bedieningsscherm.

Met de gemarkeerde knoppen kunt u tussen de schermen schakelen.
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Hoofdstuk 2 – Instellingen werktuig
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de console instelt en
configureert voor gebruik met de functies van de regeleenheid voor
de strooier.

Wanneer het systeem nieuw is, wordt het volgende
instellingsscherm weergegeven.
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2.1. Een nieuw werktuig instellen
Hiermee maakt u een nieuw werktuigprofiel voor het gekoppelde
werktuig.

Bestaande werktuigbestanden kunnen vanaf een USB-stick
worden geïmporteerd. Raadpleeg de handleiding voor geleiding
en automatische besturing.

Een nieuw werktuig maken:

1. Selecteer op het instellingsscherm Werktuig/Nieuw.

l Aangepast: hiermee maakt u een nieuw werktuigprofiel.
l Fabriek: hiermee selecteert u een werktuigsjabloon van een
voorgedefinieerde lijst.

2. Als het vereiste werktuig niet beschikbaar is in de sjablonen onder
Fabriek, selecteert u Aangepast.

3. Selecteer met de pijltoetsen het Type werktuig en bevestig.

vast

gescharnierd (achter slepen)
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frontmontage

dubbel gescharnierd (tussen slepen)

Er wordt een bericht weergegeven dat de console opnieuw wordt
gestart als het werktuig is gemaakt.

Er wordt een standaardnaam voor het werktuig weergegeven.

Het wordt sterk aanbevolen doordachte en gestructureerde namen
voor werktuigen te kiezen, om het gebruik in toekomstige
seizoenen te vergemakkelijken.

4. Als u de standaardnaam wilt wijzigen, selecteert u
WERKTUIGNAAM en voert u de nieuwe naam in. Bevestig deze
vervolgens.
De wizard Nieuw werktuig installeren wordt weergegeven.

5. SelecteerWERKTUIGSTURING, selecteer Regeling indeling en
applicatiesnelheid, bevestig en selecteer Volgende.

6. Selecteer ECU-TYPE, selecteer ASC-10, bevestig en selecteer
Volgende.

Overigens wordt de in hoofdstuk 3 en 4 van deze handleiding
beschreven regeleenheidinterface voor strooiers alleen gebruikt
voor de besturing van strooiers uitgerust met ASC-10-ECU's van
Topcon. 

Als ISOBUS-ECU wordt gekozen, hangt de functionaliteit af van
de aangesloten ISOBUS-eenheid. De ISOBUS-ECU kan worden
bediend via de universele terminalfunctie van de console. Zie de
documentatie van de ISOBUS-ECU.

7. SelecteerWERKTUIGFUNCTIE, selecteer Strooier, bevestig en
selecteer Volgende.

8. Selecteer TYPE STROOIER.
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De keuze voor een actuatorgeregelde strooier of een door een
drijfriem aangedreven strooier heeft gevolgen voor de
beschikbare opties en voor het aantal stappen dat wordt
weergegeven op de schermen. Volg de aanwijzingen op de
schermen op.

9. Selecteer AANTAL STROOISCHIJVEN. Kies met behulp van
de plus of min het aantal strooischijven en bevestig uw keuze.

10. Als u meer dan één strooischijf ingesteld hebt, selecteert u
AANTAL STROOISCHIJFREGELAARS en bevestigt u uw
keuze.

11. Stel het AANTAL BAKKEN in en selecteer voor door een
drijfriem aangedreven strooiers SPLIT-BELT en voor
actuatorgeregelde strooiers SPLIT BIN (gesplitste bak) (indien
vereist).

ECU's moeten worden aangesloten op de CAN2-connector aan
de aansluitkabelboom van de console. Begin met alle ECU's
losgekoppeld van de CAN-lijn en controleer of de kabelboom
is aangesloten op de console. Er is slechts één afsluitweerstand
nodig, aangebracht op de ECU die zich het verst van de console
vandaan bevindt.

Volg de onderstaande aanwijzingen op en sluit wanneer u
daartoe instructie krijgt de eerste ECU aan op de CAN-lijn. Er
kan slechts één ECU tegelijk worden gedetecteerd. Telkens als
er een ECU is gedetecteerd, sluit u de volgende ECU aan
wanneer u daartoe instructie krijgt.

Het blauwe statusindicatielampje op de ASC-10 knippert drie
keer langzaam en vervolgens drie keer snel om normaal bedrijf
aan te geven.

12. Sluit een ECU aan.
13. Selecteer Klik om te detecteren om te beginnen met de detectie

van ECU's. De ECU's moeten een voor een aangesloten en
gedetecteerd worden.
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14. Voor bakken selecteert u Naam bak als u een andere naam dan de
standaardnaam wilt kiezen.

15. Voer een naam voor de bak in en bevestig uw keuze.
16. Herhaal stap 12-15 totdat alle ECU's zijn gedetecteerd voor de

bakken en strooischijven.
17. Controleer of alle aangesloten ECU's nu verbinding hebben en

selecteer Volgende .



2.2. Werktuiggeometrie instellen

8

2.2. Werktuiggeometrie instellen
Hiermee stelt u de afmetingen van het werktuig in zodat de geleiding
en het applicatiesysteem voor het product nauwkeurig kunnen
werken.

Meet de afmetingen van het werktuig zo nauwkeurig mogelijk.
De aanbevolen tolerantiewaarde is +/- 5 cm.

De werktuiggeometrie instellen:

1. SelecteerWerktuig/Geometrie.

2. Selecteer een afmeting van een werktuig. De naam van de
afmeting verschijnt in de titelbalk.
Naar welke afmetingen wordt gevraagd, hangt af van het type van
het geselecteerde werktuig.

3. Voeg afmetingen toe of wijzig deze voor zover nodig en bevestig
ze.

De volgende afmetingen kunnen worden gebruikt:

l Baanbreedte: heeft betrekking op de werkbreedte van het
werktuig (dat wil zeggen de breedte van het gebied dat wordt
bewerkt tijdens één baan van het werktuig).
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l Werklengte: lengte van het begin tot het einde van het werkgebied
van de boom. Samen met de baanbreedte wordt hiermee
het ‘werkgebied’ gedefinieerd. Dit is het gebied waarover product
wordt aangebracht voor de desbetreffende boom.

l Overlapping: heeft betrekking op de breedte van de overlapping
tussen twee aangrenzende banen.

l Werktuigoffset: heeft betrekking op de afstand tussen het
aankoppelpunt en de wielen van het werktuig.

l Marge van werktuigwielen: heeft betrekking op de afstand tussen
de wielen en het werkgebied van het werktuig.

l Inline-offset: heeft betrekking op de excentrische offset van het
werktuig in verhouding tot het aankoppelpunt. Voer een positief
getal in als het werktuig naar rechts wordt verschoven en een
negatief getal als het naar links wordt verschoven.

l Spooroffset: heeft betrekking op de afstand tussen het
aankoppelpunt van de aanhanger en de wielen van de aanhanger.

l Marge van aanhangerwielen: heeft betrekking op de afstand
tussen het aankoppelpunt van het werktuig en de wielen van de
aanhanger.
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2.3. Indelingsregeling instellen
Voer deze aanwijzingen uit om de sectie-indeling voor het werktuig
in te stellen.

2.3.1. Timing instellen
Met deze instellingen worden de responstijden ingesteld voor het in-
of uitschakelen van secties. Het is belangrijk om de responsetijden
nauwkeurig te berekenen om overlappingen of leemtes in het
aanbrengen van het product te voorkomen.

De responsetijden berekenen:

1. Zorg dat het werktuig klaar is om met het aanbrengen van het
product te beginnen en dat de kalibratie afgiftefactor voor het
product is uitgevoerd (zie Kalibratie afgiftefactor, pagina 46).

2. Meet met een stopwatch de vertraging tussen het inschakelen van
een sectie en het aanbrengen van het product. Dit is de
INSCHAKELTIJD.

3. Wanneer de sectie wordt uitgeschakeld, meet u de vertraging
tussen het uitschakelen van de sectie en het stoppen van de
productflow. Dit is de UITSCHAKELTIJD.

De responsetijden instellen:

1. SelecteerWerktuig/Indelingsregeling/Timing.
2. Selecteer INSCHAKELTIJD om in te stellen hoeveel seconden

vertraging er is tussen het inschakelen van een sectie en het
aanbrengen van het product en bevestig deze instelling
vervolgens.

3. Doe hetzelfde voor UITSCHAKELTIJD en bevestig uw keuze.
Hiermee wordt ingesteld hoeveel seconden vertraging er is tussen
het uitschakelen van een sectie en het stopzetten van de
productstroom.
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2.3.2. Sectieschakelaar instellen
De sectieschakelaaroptie functioneert niet wanneer u strooiers gebruikt.
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Hoofdstuk 3 – Instelling regeleenheid
strooier
De regeleenheid voor de strooier stelt de bestuurder in staat de
hoeveelheid aangebracht product te regelen. Bakken, strooischijven en
snelheden kunnen worden ingesteld en vervolgens tijdens gebruik
naar wens worden aangepast. Hiervoor heeft het systeem informatie
nodig over het type strooier dat wordt gebruikt en over de
voorkeuren van de bestuurder met betrekking tot de werking ervan.

Deze optie is beschikbaar als de instelling van het werktuig en de
ECU zijn uitgevoerd of als een bestaand werktuigbestand in de
console is geïmporteerd.

Strooiers kunnen riemaandrijving hebben of actuatorgeregeld zijn.
Voor elk type worden bij de instelling van de regeleenheid voor de
strooier verschillende opties weergegeven.

Riemaandrijving

Actuatorgeregeld
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3.1. Bakken instellen
Een bak en de bijbehorende capaciteit instellen:

3.1.1. Riemaandrijving
1. SelecteerWerktuig/Strooier/Bak.

2. Selecteer het tabblad aan de linkerkant om de vereiste bak te
selecteren (bij meer dan één bak).

l Naam: de naam van de bak.
l Capaciteit: de capaciteit van de bak.
l Gebruik product als naam bak (alle bakken): op het
bedieningsscherm wordt het product weergegeven als de naam
van de bak indien deze optie geactiveerd is. Als deze optie
gedeactiveerd is, wordt de naam gebruikt die hierboven is
ingevoerd.

l Poortbreedte: de breedte van de poort op de achterkant van de
strooier.

l Diameter roller: de diameter van de roller aan de achterkant waar
overheen de productafgifte plaatsvindt.

l Pulsen/omwenteling: het aantal pulsen per omwenteling van de
roller, gegeven door de feedbacksensor.

l Minimale toerental: hiermee stelt u de minimale PWM in die
vereist is voor gebruik van de riem.
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l Max. toerental: hiermee stelt u de maximale PWM in die vereist is
voor gebruik van de riem.

l Sensor bak bijna leeg: als er baksensoren zijn gemonteerd,
selecteert u de gebruikte ingang.

3.1.2. Actuatorgeregeld
1. SelecteerWerktuig/Strooier/Bak.

2. Selecteer het tabblad aan de linkerkant om de vereiste bak te
selecteren (bij meer dan één bak).

l Naam: de naam van de bak.
l Capaciteit: de capaciteit van de bak.
l Gebruik product als naam bak (alle bakken): op het
bedieningsscherm wordt het product weergegeven als de naam van
de bak indien deze optie geactiveerd is. Als deze optie gedeactiveerd
is, wordt de naam gebruikt die hierboven is ingevoerd.

l Sensor bak bijna leeg: als er baksensoren zijn gemonteerd,
selecteert u de gebruikte ingang.
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3.2. Regelklep bak instellen (alleen rie-
maandrijving)
De regelklep van de bak regelt de flow en timing van het product.

3.2.1. Regelklepsysteem
Regelklepsystemen regelen de snelheid van de riem via een
hydraulische regelklep.

1. SelecteerWerktuig/Strooier/Regelklep bak.
2. Selecteer REGELKLEP en selecteer Regulator.

l Klepsnelheid: hiermee stelt u de snelheid in waarmee de klep
wordt aangedreven om de applicatiesnelheid te regelen.

l Klep sluiten indien uit: zorgt dat de klep wordt gesloten wanneer
de strooier of bak niet in gebruik is. Hiermee sluit u de klep
wanneer de hoofdschakelaar uit is.

l Omkeerklep: bij sommige strooiers is de klep zo bedraad dat hij
in de tegenovergestelde richting kan werken. Met deze instelling
kunt u de klep omgekeerd laten werken.

l Minimale inschakelduur: de minimumduur dat de stroom moet
worden ingeschakeld om de klep te bewegen.

l Maximale inschakelduur: de maximumduur dat de stroom kan
worden ingeschakeld om de klep te bewegen.
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l Instelling versterking: hiermee stelt u in hoe snel de regelaar de
vereiste snelheid probeert te bereiken. Als dit te hoog is ingesteld,
kan het gebeuren dat de strooier de streefsnelheid overschrijdt en
enige tijd nodig heeft om dit bij te stellen, totdat het juiste niveau is
gevonden. Als dit te laag is ingesteld, zal het lang duren voordat de
klep met de vereiste snelheid beweegt en zal de bediening traag
reageren. Zoek het beste versterkingspercentage voor het gebruikte
werktuig.

l PWM-instelling: dit is de tijd waarin de pulsbreedtemodulatie
(Pulse Width Modulation, PWM) actief is. Deze instelling wordt
gebruikt om de totale hoeveelheid op de actuator aangelegde
spanning te beperken. Wees behoedzaam bij het gebruik hiervan,
want de hoeveelheid koppel die de actuator kan uitoefenen wordt
erdoor verminderd. De besturing van een motor of klep wordt
bewerkstelligd door het variëren van de hoeveelheid tijd dat het
vermogen in-/uitgeschakeld is. Dit gebeurt met zeer hoge snelheid.

3.2.2. Proportioneel klepsysteem
Proportionele klepsystemen regelen de snelheid van de riem via een
hydraulische proportionele klep.

1. SelecteerWerktuig/Strooier/Regelklep bak.
2. Selecteer REGELKLEP en selecteer Proportioneel.
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l Response regeleenheid: hiermee stelt u in hoe snel de
regeleenheid de vereiste snelheid probeert te bereiken. Als dit te
hoog is ingesteld, kan het gebeuren dat de strooier de
streefsnelheid overschrijdt en enige tijd nodig heeft om dit bij te
stellen, totdat het juiste niveau is gevonden. Als dit te laag is
ingesteld, zal het lang duren voordat de klep met de vereiste
snelheid beweegt en zal de bediening traag reageren. Zoek de
beste instelling voor het gebruikte werktuig.

l Dither toevoegen: dither laat de klep lichtjes trillen om aanlopen
te voorkomen. De kwaliteit en het merk van de klep bepalen of
deze instelling vereist is.

l Minimum PWM: de tijd dat de pulsbreedtemodulatie (Pulse
Width Modulation, PWM) actief is. Bij hogere waarden wordt de
vermogenspuls langer ingesteld tijdens een pulscyclus. Minimum
PWM wordt gebruikt om te bepalen op welk punt een klep of
motor reageert op het geleverde vermogen. Bij alles lager dan dit
cijfer zal het werktuig (motor, klepactuator) niet reageren.

l Maximum PWM: de tijd dat de pulsbreedtemodulatie (Pulse
Width Modulation, PWM) actief is. Bij hogere waarden wordt de
vermogenspuls langer ingesteld tijdens een pulscyclus. Bij alles
hoger dan dit cijfer zal het werktuig (motor, klepactuator) niet
reageren.

l PWM-frequentie: de frequentie waarop de klep wordt
aangestuurd. Kleppen van een hogere kwaliteit reageren beter op
een hogere PWM-frequentie.

l Soft start: hiermee wordt een geleidelijke toename in het
klepsignaal mogelijk wanneer de klep wordt geactiveerd. Deze
optie wordt gebruikt om mechanische schade als gevolg van
plotseling starten te voorkomen.

l Soft stop: hiermee wordt een geleidelijke afname in het
klepsignaal mogelijk wanneer de klep gedeactiveerd is. Deze optie
wordt gebruikt om mechanische schade als gevolg van plotseling
stoppen te voorkomen.
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3.3. Actuator instellen (alleen actu-
atorgeregeld)
De actuator regelt de flow en timing van het product.

1. SelecteerWerktuig/Strooier/Actuator.

l Actuator afsluiten indien uit: zorgt dat de actuator wordt
afgesloten wanneer de strooier of bak niet in gebruik is. Hiermee
sluit u de actuator af wanneer de hoofdschakelaar uit is.

l Actuator omkeren: bij sommige strooiers is de actuator zo bedraad
dat hij in de tegenovergestelde richting kan werken. Met deze
instelling kunt u de actuator omgekeerd laten werken.

l Minimale inschakelduur: de minimumduur dat de stroom moet
worden ingeschakeld om de actuator te bewegen.

l Maximale inschakelduur: de maximumduur dat de stroom kan
worden ingeschakeld om de actuator te bewegen.

l Instelling versterking: hiermee stelt u in hoe snel de regelaar de
vereiste snelheid probeert te bereiken. Als dit te hoog is ingesteld,
kan het gebeuren dat de strooier de streefsnelheid overschrijdt en
enige tijd nodig heeft om dit bij te stellen, totdat het juiste niveau is
gevonden. Als dit te laag is ingesteld, zal het lang duren voordat de
actuator op de vereiste snelheid beweegt en zal de bediening traag
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reageren. Zoek het beste versterkingspercentage voor het
gebruikte werktuig.

l PWM-instelling: dit is de tijd waarin de pulsbreedtemodulatie
(Pulse Width Modulation, PWM) actief is. Deze instelling wordt
gebruikt om de totale hoeveelheid op de actuator aangelegde
spanning te beperken. Wees behoedzaam bij het gebruik hiervan,
want de hoeveelheid koppel die de actuator kan uitoefenen wordt
erdoor verminderd. De besturing van een motor of klep wordt
bewerkstelligd door het variëren van de hoeveelheid tijd dat het
vermogen in-/uitgeschakeld is. Dit gebeurt met zeer hoge
snelheid.
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3.4. Strooischijven instellen
De strooischijven verspreiden het product.

1. SelecteerWerktuig/Strooier/Strooischijf.

l Pulsen/omwenteling: hiermee stelt u het aantal pulsen in dat
herkend wordt bij elke omwenteling van de strooischijven. Dit biedt
nauwkeurige feedback over de snelheid.

l Minimale toerental: hiermee stelt u de minimumsnelheid voor
strooischijven voor automatische regeling in.

l Snelheidsincrement: hiermee stelt u de grootte van incrementele
wijzigingen in de snelheid van de strooischijven in wanneer ze
geactiveerd zijn via het strooischijfregelscherm op het
bedieningsscherm.

l Hoofdschakelaar: koppelt de bediening van individuele
strooischijven aan de hoofdschakelaar van de strooier.

l Uitschakeling wegens lage snelheid: hiermee stelt u de lage
snelheid van het voertuig in waarbij de strooischijven automatisch
worden uitgeschakeld.
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3.5. Strooischijfregelkleppen instellen
De strooischijfregelkleppen regelen de snelheid van de strooischijven.

1. SelecteerWerktuig/Strooier/Strooischijfregelklep.

l Response regeleenheid: hiermee stelt u in hoe snel de strooier de
vereiste snelheid van de strooischijven probeert te bereiken. Als
dit te hoog is ingesteld, kan het gebeuren dat de strooier de
streefsnelheid overschrijdt en enige tijd nodig heeft om dit bij te
stellen, totdat het juiste niveau is gevonden. Zoek de beste
responssnelheid voor het gebruikte werktuig.

l Dither toevoegen: laat de klep lichtjes trillen om aanlopen te
voorkomen. De kwaliteit en het merk van de klep bepalen of deze
instelling vereist is.

l Minimum PWM: de tijd dat de pulsbreedtemodulatie (Pulse
Width Modulation, PWM) actief is. Bij hogere waarden wordt de
vermogenspuls langer ingesteld tijdens een pulscyclus. Minimum
PWM wordt gebruikt om te bepalen op welk punt een klep of
motor reageert op het geleverde vermogen. Bij alles lager dan dit
cijfer zal het werktuig (motor, klepactuator) niet reageren.

l Maximum PWM: de tijd dat de pulsbreedtemodulatie (Pulse
Width Modulation, PWM) actief is. Bij hogere waarden wordt de
vermogenspuls langer ingesteld tijdens een pulscyclus. Bij alles
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hoger dan dit cijfer zal het werktuig (motor, klepactuator) niet
reageren.

l PWM-frequentie: de frequentie waarop de klep wordt aangestuurd.
Kleppen van een hogere kwaliteit reageren beter op een hogere
PWM-frequentie.

l Soft start: hiermee wordt een geleidelijke toename in
klepvermogen mogelijk wanneer de klep wordt geactiveerd. Deze
optie wordt gebruikt om mechanische schade als gevolg van
plotseling starten te voorkomen.

l Soft stop: hiermee wordt een geleidelijke afname in klepvermogen
mogelijk wanneer de klep gedeactiveerd is. Deze optie wordt
gebruikt om mechanische schade als gevolg van plotseling stoppen
te voorkomen.
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3.6. Snelheidsbron instellen
Hiermee stelt u de bron van de snelheidsinformatie in die aan het
werktuig wordt geleverd om de vereiste applicatiesnelheid te bepalen.

1. SelecteerWerktuig/Strooier/Snelheidsbron.

l Snelheidsbron: de snelheidsbron die gebruikt wordt om de
vereiste applicatiesnelheid van de strooier te bepalen.

l Type fallback: gebruikte snelheidsbron als het GPS-signaal
wegvalt.

l Wielfactor: als Wielsensor geselecteerd wordt als snelheidsbron,
moet de kalibratiefactor wielsnelheid worden berekend (of indien
bekend hier worden ingevoerd). Zie Wielsensorkalibratie, pagina
45. Hiermee wordt het aantal meter per puls ingesteld, zodat de
wielsensor afstanden kan bepalen.
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3.7. Alarmen instellen
Alarmen kunnen worden geactiveerd voor alle alarmen of voor
afzonderlijke alarmen. Gebruik de optie Alle sproeieralarmen om alle
strooieralarmen tegelijk te activeren of deactiveren.

1. Selecteer Systeem/Alarmen/Strooier.

2. Als u alle alarmen wilt inschakelen, selecteert u Alle
sproeieralarmen/Status alarm en Ingeschakeld.
Hiermee worden alle vermelde strooieralarmen geactiveerd.
Hieronder worden alarmen getoond waarvoor meer informatie moet
worden ingesteld:

l Onjuiste snelheid: dit alarm klinkt en wordt weergegeven als de
afwijking tussen de gedetecteerde daadwerkelijke snelheid en de
vooraf ingestelde snelheid hoger is dan de
drempelpercentagehoeveelheid. Voer onder
SNELHEIDSDREMPEL INCORRECT het percentage in (lager is
gevoeliger).

l Toerental strooischijf wijkt af: dit alarm klinkt en wordt
weergegeven als de afwijking tussen de gedetecteerde toerentallen
van de strooischijven hoger is dan een ingestelde hoeveelheid.

l Toerental strooischijf te hoog: dit alarm klinkt en wordt
weergegeven als het gedetecteerde daadwerkelijke
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strooischijftoerental hoger is dan de ingestelde drempel.
l Toerental strooischijf te laag: dit alarm klinkt en wordt
weergegeven als het gedetecteerde daadwerkelijke
strooischijftoerental lager is dan de ingestelde drempel.

l Transportbandsnelheid te hoog: dit alarm klinkt en wordt
weergegeven als de snelheid van de transportband hoger is dan de
ingevoerde drempel. Dit alarm is alleen beschikbaar op strooiers
met riemaandrijving.

l Reservoir bijna leeg: dit alarm klinkt en wordt weergegeven als
de inhoud van de bak onder het vooraf ingestelde percentage voor
elke bak komt.
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3.8. Indelingsregeling activeren
Als u Automatisch indelen wilt gebruiken, moet u deze functie
inschakelen.

1. Selecteer Systeem/Functies/Werktuig en stel AUTOMATISCH
INDELEN in op Ingeschakeld.

2. Als u VRC-receptkaarten gebruikt, selecteert u VARIABLE RATE
CONTROL, kiest u Ingeschakeld en bevestigt u deze instelling.

3. Herhaal dit voor elke functie die u wilt in- of uitschakelen.
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Hoofdstuk 4 – Bediening
Wanneer de instelling voltooid is en de regeleenheid van de strooier
en Automatisch indelen (indien vereist) geactiveerd zijn, verschijnen
de pictogrammen op de navigatiebalk en wordt informatie over de
regeleenheid van de strooier aan het dashboard toegevoegd. De
hoofdschakelaar van de strooier verschijnt in de rechterbenedenhoek.

1 Pictogram Automatisch indelen

2 Pictogram Regeleenheid strooier

3 Strooierdashboard

4 Hoofdschakelaar strooier
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4.1. Het strooierdashboard gebruiken
Informatie over de strooier wordt aan het dashboard toegevoegd
wanneer de regeleenheid voor de strooier is geactiveerd.

1. Selecteer een punt op het dashboard om de daarop weergegeven
informatie aan te passen.

2. Druk opnieuw op het specifieke paneel om het aan te passen. Er
worden meer opties weergegeven.

3. Schakel opties naar wens in of uit.

4. Bevestig de nieuwe dashboardweergave. De geselecteerde opties
verschijnen op het dashboard.
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4.2. Automatisch indelen openen
Automatische indelingsregeling is beschikbaar wanneer een werktuig en
ECU zijn ingesteld en wanneer Automatisch indelen geactiveerd is in
het instellingsscherm (Systeem/Functies/Werktuig).

1. Selecteer Automatisch indelen . De miniweergave
Automatisch indelen wordt geopend.

l Regelmodus: gebruik de schuifknop of de cijfertoetsen om dit zo in
te stellen dat overlappingen (0) of leemtes (10) worden vermeden.
Als Overlappingen vermijden wordt gekozen, kunnen er bepaalde
gebieden zijn waar geen product wordt aangebracht. Als Leemtes
vermijden wordt gekozen, zal zich nabij grenzen waarschijnlijk
enige overlapping voordoen bij het aanbrengen van het product. De
standaardwaarde (5) is een compromis.

l Veldgrens: hier stelt u in bij welk type veldgrens het sproeien
wordt uitgeschakeld wanneer u automatisch indelen gebruikt.
Veldgrens en Keerstrook (kopakker) worden gedefinieerd via het
veldmenu op het bedieningsscherm. Zie de gebruikershandleiding
voor geleiding en automatische besturing voor nadere inlichtingen
hierover.

Veiligheidszone verkleint de strooibreedte met een halve
baanbreedte ten opzichte van de grens om strooien buiten de
veldgrens te voorkomen.
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l ASC aan/uit: automatische indelingsregeling in-/uitschakelen.
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4.3. Regeleenheid van strooier openen
De interface van de regeleenheid van de strooier kan in miniweergave
of op volledig scherm worden weergegeven. Als de regeleenheid van de
strooier op volledig scherm wordt weergegeven, kan de
geleidingsweergave worden weergegeven in miniweergave zodat de
bestuurder de geleiding toch nog kan bekijken.

1. Selecteer Regeleenheid strooier. Er wordt een miniweergave
geopend.

Gebruik de miniweergave om de status te bekijken, de
strooisnelheid of het strooischijftoerental af te stellen, of over te
schakelen van de ene op de andere bak.

2. Als u de miniweergave op een andere plaats op het scherm wilt
zetten, schuift u deze omhoog of omlaag.

3. Als u de regeleenheid van de strooier op volledig scherm wilt
weergegeven, raakt u een willekeurige plek in de miniweergave aan
en schuift u deze van links naar rechts. Of u gebruikt de knop voor
minimaliseren/maximaliseren (rechtsboven). Het scherm Geleiding
kan als miniweergave blijven staan.
Op de interface op volledig scherm van de Regeleenheid strooier
wordt een aantal panelen weergegeven.
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1 Miniweergave geleiding

2 Strooierwerkbalk

3 Strooierpanelen

4. Selecteer op de strooierwerkbalk welke panelen u wilt bekijken.
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4.4. Bakken en snelheden kiezen/wijzigen
1. Selecteer Bak op de werkbalk aan de rechterkant van het scherm om

het paneel voor de gebruikte bak te openen.

2. Selecteer de titelbalk van het paneel Bak om het uit te vouwen en
productinformatie weer te geven.

1 Geeft twee parameters met betrekking tot de specifieke bak weer. Bij
selectie wordt een venster Gegevens aanpassen geopend met een lijst
van beschikbare parameters om weer te geven.

2 Gevraagde applicatiesnelheid. Wordt gebruikt om de
applicatiesnelheid in te voeren en weer te geven. Het
controlesysteem gebruikt de afgiftefactor om de gedoseerde
applicatiesnelheid voor het specifieke product aan te passen. Deze
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wordt uitgeschakeld als VRC wordt gebruikt.

3 Gevraagde applicatiesnelheid vergroten/verkleinen volgens
vooringestelde verhoging van de applicatiesnelheid (hoeveelheid
wordt ingesteld door de knop te selecteren die bij 6 wordt
weergegeven).

4 Voorinstellingen gevraagde applicatiesnelheid. Dit zijn de door de
gebruiker gedefinieerde standaardapplicatiesnelheden (ingesteld
door de knop te selecteren die bij 6 wordt weergegeven). Door een
van deze pictogrammen te selecteren, past u de applicatiesnelheid
naar die waarde aan.

5 Selectieknop modus Snelheidsregeling. Hiermee kunt u VRC of
Automatische regeling selecteren voor een specifieke bak of voor
alle producten.

6 Productconfiguratie. Hiermee opent u het productconfiguratievenster
voor de bak. Zie Een product selecteren/toevoegen, pagina 37.

7 Bak vullen. Hiermee opent u het venster Bak vullen om volume toe
te voegen van het gebruikte product. Zie Bakken vullen, pagina 41.

8 Tankdosering in-/uitschakelen. Groen wanneer bak is ingeschakeld
(dosering loopt), rood wanneer bak is uitgeschakeld (dosering
gestopt). (Alleen weergegeven als werktuig meer dan één bak heeft.)

9 Geeft maximaal vijf parameters met betrekking tot de specifieke bak
weer. Er wordt een venster Gegevens aanpassen geopend met een
lijst van beschikbare parameters om weer te geven.
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4.4.1. Een product selecteren/toevoegen
Een nieuw product selecteren of toevoegen:

1. Selecteer de productconfiguratieknop.

Het productconfiguratiescherm wordt weergegeven.

Riemaandrijving Actuatorgeregeld
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2. Selecteer PRODUCTNAAM om een product uit de lijst te
selecteren of een nieuw product toe te voegen.

Als u Nieuw product selecteert, wordt de wizard Nieuwe
productinstelling geopend.

Volg de wizard om een nieuw product toe te voegen. Aangepast
product kan geselecteerd worden om een geheel nieuw product te
maken of er kan een productsjabloon worden geselecteerd van de lijst.

l Verhoging applicatiesnelheid: hier definieert u hoeveel de
applicatiesnelheid gewijzigd wordt wanneer de bestuurder op de
knop omhoog/omlaag voor de applicatiesnelheid drukt. De
snelheid kan met een vaste afgifte worden gewijzigd of met een
percentage van de snelheid die ingesteld is voor Voorinstelling
productsnelheid 1. Het type afgiftetoename wijzigen:
1. Selecteer op het instellingsscherm

Gebruiker/Regio/Eenheden. Het TYPE
AFGIFTETOENAME kan worden ingesteld op Vaste afgifte
of Percentage van Voorinstelling 1.

l Voorinstelling productsnelheid 1/Voorinstelling
productsnelheid 2: hiermee definieert u vooraf ingestelde
applicatiesnelheden.

l Dichtheid: de productdichtheid.
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Instelling voor riemaandrijving
Uitwerpfactor: dit is de hoeveelheid product die wordt verspreid per
omwenteling van de productdoseereenheid. Geldt voor strooiers met
riemaandrijving. Zie Kalibratie afgiftefactor, pagina 46.

Instelling voor actuatorgeregeld
Uitwerpfactor: het gewicht van het product dat per minuut wordt
uitgeworpen. Geldt voor actuatorgeregelde strooiers. Zie Kalibratie
afgiftefactor, pagina 46.

Uitworpkalibratie: actuatorgeregelde strooiers verspreiden product
door zwaartekracht te gebruiken om product uit te werpen via een open
klep. De klep kan met een specifiek percentage worden geopend, maar
verdubbeling van het percentage leidt niet tot verdubbeling van de
hoeveelheid verspreid product.

De meerpuntskalibratiemethode wordt gebruikt om de hoeveelheid
verspreid product te berekenen (afgiftefactor) met de actuator open op
diverse verschillende percentageniveaus.

l Handmatige invoer: maakt handmatige invoer van de afgiftefactor
mogelijk met de klep 100% open.

l Enkelpuntskalibratie: bij één punt wordt uitgegaan van een
lineaire snelheidsverandering (dat wil zeggen dat 25% open een
productflow van 25% inhoudt en 50% open een productflow van
50%). Er wordt een wizard geopend om de afgiftefactor te
berekenen met de actuator 100% open.

l Meerpuntskalibratie: er wordt een wizard geopend om de
afgiftefactor te berekenen met de actuator 25, 50, 75 en 100% open.
Hiermee is een nauwkeurigere kalibratie mogelijk.
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4.4.2. Bakken vullen
De bakken van de strooier vullen:

1. Selecteer de knop Bak vullen.

Het scherm Bak vullen verschijnt.

Volume instellen: het volume van het product in de bak instellen.

Volume-increment: de volumewaarde instellen die moet worden
gebruikt wanneer het volume in de bank stapsgewijs wordt verhoogd.

Bak geheel vullen: de bak vullen tot de capaciteit die op het
instellingsscherm is ingesteld (Werktuig/Strooier/Bak).
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Volume met increment verhogen: product toevoegen met het
volume dat voor Volume-increment is ingesteld.

Alle bakken geheel vullen: alle bakken vullen tot de capaciteit
die op het instellingsscherm is ingevoerd (Werktuig/Strooier/Bak).
Kalibratie aanpassen
Deze optie wordt gebruikt om de kalibratiefactor aan te passen
wanneer er een bekend startvolume is en een bekende fout in het
eindvolume. Deze optie maakt het mogelijk de kalibratiefactor
automatisch opnieuw te berekenen op basis van het
percentageverschil tussen het berekende en werkelijk resterende
volume. Dit kan nuttig zijn in geval van een inconsistentie tussen het
weergegeven en bekende resterende product.

1. Selecteer Kalibratie aanpassen.
2. SelecteerWerkelijk resterend volume.
3. Voer in hoeveel product er in de bak overblijft en bevestig uw

keuze.
Het aanpassingspercentage voor de kalibratie wordt automatisch
berekend.



Hoofdstuk 4 – Bediening

43

4.5. Configureren en kalibreren
1. Selecteer Configuratie op de werkbalk aan de rechterkant van het

scherm.

Het configuratiescherm wordt weergegeven.

Riemaandrijving Actuatorgeregeld

l Snelheid handmatig: hiermee kan de gebruiker handmatig de
snelheid selecteren en de selectie uitschakelen die gemaakt is in het
instellingsscherm Werktuig/Strooier/Snelheidsbron. Dit is alleen
mogelijk als het voertuig stilstaat of als GPS geselecteerd is en het
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signaal wegvalt. De snelheid wordt gebruikt om
applicatiesnelheden te berekenen.
De handmatige instelling schakelt een aantal automatische
functies uit en wordt niet aanbevolen voor normale bediening. Hij
dient alleen voor tests bij stilstand te worden gebruikt. Hij moet
worden gewijzigd in de juiste snelheidsbron voordat de strooier
onder normale omstandigheden wordt bediend.

l Snelheid handmatig: hier kan de handmatige snelheid worden
ingevoerd. Deze indicatie verandert in Wielsensor als die optie als
snelheidsbron geselecteerd wordt in het instellingsscherm
Werktuig/Strooier/Snelheidsbron, zie Wielsensorkalibratie,
pagina 45.

l Bak: selecteer de bak om de afgiftefactor te kalibreren.
l Uitworp: hiermee geeft u het scherm Methode uitwerpkalibratie
weer. Kalibratie mag alleen worden uitgevoerd als er een product
aan de geselecteerde bak is toegewezen. Zie Kalibratie
afgiftefactor, pagina 46.

l Actuator: hiermee geeft u de actuatorkalibratie-wizard weer.
Hiermee wordt de geopende en gesloten stand van de actuator in
kaart gebracht, zodat nauwkeurige positieregeling kan worden
uitgevoerd.
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4.5.1. Wielsensorkalibratie
AlsWielsensor geselecteerd wordt in het instellingsscherm
Werktuig/Strooier/Snelheidsbron, moet de wielfactor gekalibreerd
worden.

De wielfactor definieert hoeveel meter per puls wordt ontvangen van de
wielsnelheidssensor.

De wielfactor kalibreren:

1. SelecteerWielsensor op het strooierconfiguratiescherm.

De wizard Automatische snelheidskalibratie wordt weergegeven.

2. Volg de aanwijzingen van de wizard om de wielsensor te kalibreren.
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4.5.2. Kalibratie afgiftefactor
De kalibratie van de afgiftefactor bepaalt de hoeveelheid product die
verspreid wordt per omwenteling van de productdoseereenheid voor
strooiers met riemaandrijving en het gewicht van het product dat per
minuut wordt afgegeven voor actuatorgeregelde strooiers.

Actuatorgeregelde strooiers verspreiden product door product uit te
werpen via een open klep op basis van de zwaartekracht. De klep kan
met een specifiek percentage worden geopend, maar verdubbeling van
het percentage leidt niet tot verdubbeling van de hoeveelheid
verspreid product.

De meerpuntskalibratiemethode wordt gebruikt om de hoeveelheid
verspreid product te berekenen (afgiftefactor) met de actuator open op
diverse verschillende percentageniveaus.

l Handmatige invoer: maakt handmatige invoer van de
afgiftefactor mogelijk met de klep 100% open.

l Enkelpuntskalibratie: bij één punt wordt uitgegaan van een
lineaire snelheidsverandering (dat wil zeggen dat 25% open een
productflow van 25% inhoudt en 50% open een productflow van
50%). Er wordt een wizard geopend om de afgiftefactor te
berekenen met de actuator 100% open.

l Meerpuntskalibratie: er wordt een wizard geopend om de
afgiftefactor te berekenen met de actuator 25, 50 en 75% open.
Hiermee is een nauwkeurigere kalibratie mogelijk.
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Er moet eerst een product aan de bak worden toegewezen voordat
kalibratie kan worden uitgevoerd. De reden hiervoor is dat de
afgiftefactor per product verschilt.

De afgiftefactor kalibreren:

1. Selecteer Uitworp op het configuratiescherm nadat u de vereiste
Bak geselecteerd hebt, of
Uitwerpfactor op het scherm van het product met riemaandrijving,
of

Uitworpkalibratie op het scherm van het actuatorgeregelde
product.

Riemaandrijving Actuatorgeregeld

De wizard voor kalibratie van de afgiftefactor wordt weergegeven.

2. Volg de aanwijzingen van de wizard om de afgiftefactor te
kalibreren.
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4.6. De strooischijven besturen
Als er slechts één strooischijfregeleenheid is ingesteld, verschijnt het
volgende strooischijfbedieningspaneel.

Als er twee strooischijven en regeleenheden zijn ingesteld, verschijnt
het volgende strooischijfbedieningspaneel.

1. Met de strooischijfkoppeling (1) kunt u de strooischijftoerentallen
aan elkaar koppelen of van elkaar loskoppelen.

2. Met de schakelaars strooischijf aan/uit (2) kunt u strooischijven
inschakelen (groen) en uitschakelen (rood) tijdens
werkzaamheden. Met deze schakelaar worden strooischijven in-
/uitgeschakeld, ook al zijn ze ingesteld op Hoofdschakelaar
volgen (Werktuig/Strooier/Strooischijfkoppeling).
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4.7. Oppervlaktetellers instellen
Oppervlaktetellers worden gebruikt met strooi-, spuit- en zaaimachines
om gegevens te registreren zoals behandeld gebied, gebruikt product,
bedrijfstijd, gemiddelde snelheid en mate van productiviteit.
Oppervlaktetellers zijn niet beschikbaar wanneer ISO-werktuigen
worden gebruikt.

Oppervlaktetellers activeren:

1. Selecteer op het instellingsscherm Systeem/Functies /Werktuig.

2. Selecteer OPPERVLAKTETELLERS en selecteer Inschakelen.
Oppervlaktetellers terugstellen

l Nooit: de oppervlaktetellers moeten handmatig worden teruggesteld
of ze zullen gegevens blijven verzamelen.

l Vragen: wanneer een taak gewist wordt, wordt u gevraagd of
oppervlaktetellers moeten worden teruggesteld.

l Auto: als u een nieuwe taak maakt of een taak wist, worden de
oppervlaktetellers automatisch teruggesteld.

Oppervlaktetellers gebruiken:

1. Selecteer Oppervlaktetellers op de werkbalk aan de rechterkant
van het scherm.
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1 Actief oppervlaktetellernummer instellen

2 Venster Oppervlakteteller terugstellen

3 Behandeld gebied

4 Gebruikt product

5 Bedrijfstijd

6 Gemiddelde snelheid (oppervlak)

7 Productiviteitstijd
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2. Als u de oppervlakteteller wilt selecteren waarvoor de gegevens
worden opgeslagen, selecteert u Actief oppervlaktetellernummer
instellen en selecteert u de vereiste teller.
Dezelfde oppervlakteteller moet elke keer geselecteerd worden als er
gegevens over hetzelfde onderwerp moeten worden opgeslagen.

Gegevens die voor de oppervlakteteller worden opgeslagen, worden
in de onderste helft van het venster weergegeven.

3. Gebruik de pijltoetsen of selecteer de middelste oppervlakteknop
om gegevens te bekijken die voor elke oppervlakteteller zijn
opgeslagen.

4. Gebruik de pijltoetsen of selecteer de middelste bakknop om
gegevens te bekijken die voor elke bak zijn opgeslagen.

Venster Oppervlakteteller terugstellen
Selecteer deze optie om gegevens terug te stellen voor een tank, de
geselecteerde oppervlakteteller of alle oppervlaktetellers.
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4.8. De hoofdschakelaar gebruiken
Wanneer Virtueel geselecteerd is in het instellingsscherm
(Werktuig/Hoofdschakelaar), schakelt de hoofdschakelaar van de
strooier op het bedieningsscherm het strooiersysteem in. Deze
schakelaar werkt niet wanneer Externe ECU-sensor als
hoofdschakelaar is geselecteerd.

De schakelaar geeft ook de gereedheid van het systeem aan:

Groen
regeleenheid strooier is ingeschakeld en werkt. Selecteer de
hoofdschakelaar om de strooier uit te schakelen.

Wit
regeleenheid strooier is gereed voor gebruik. Selecteer de
hoofdschakelaar om de strooier in te schakelen.

Rood
regeleenheid strooier is uitgeschakeld en kan niet worden
gebruikt. Selecteer de hoofdschakelaar om de mogelijke
oorzaken van het probleem te bekijken. Hieronder ziet u
een voorbeeld.

Groen geeft aan dat het systeem gereed is.
Rood geeft aan dat het systeem niet gereed
is. 

Selecteer om terug te keren naar het
hoofdscherm en de vereiste bewerking uit
te voeren.
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Hoofdstuk 5 – Variable Rate Control
Vóór gebruik moet Variable Rate Control (VRC) met een
regeleenheid worden ingesteld en moet deze optie geactiveerd worden
in het instellingsscherm (Systeem/Functies/Werktuig).

Selecteer als u de VRC-kaartweergave op het geleidingsscherm
wilt activeren of deactiveren.

5.1. Als u VRC-kaarten gebruikt
Er zijn drie manieren om VRC uit te voeren:

l Receptkaarten (vormbestanden en ISO XML-bestanden) met de
VRC-importwizard in gemaakte taken importeren.

l Realtime sensorgegevens gebruiken van stikstofsensoren die op
de tractor gemonteerd zijn (bijvoorbeeld: Topcon CropSpec).

l Receptkaarten op basis van taakgegevens gebruiken.

In de volgende instructies worden de eerste twee methoden
beschreven. Zie geleidingshandleiding AGA4084 als u taakgegevens
gebruikt.

Zowel vormbestanden (.shp) als ISO XML-bestanden (.xml) kunnen
in gemaakte taken geïmporteerd worden. Alleen het
receptkaartgedeelte van de gegevens wordt echter gebruikt als er .xml-
bestanden geïmporteerd worden.

1. Selecteer een klant/bedrijf/veld.
2. Maak een nieuwe taak.
3. Selecteer Taakmenu/Variable Rate Control configureren.
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4. Selecteer Volgende bij stap 1 van de VRC-configuratiewizard.
5. Selecteer de snelheidsbron(nen) voor de VRC en selecteer

Volgende. De mogelijke opties zijn:
l Vormbestanden
l ISO XML
l CropSpec of Yara N-Sensor (indien geactiveerd)
Vormbestanden en ISO XML kunnen niet tegelijkertijd worden
gebruikt. CropSpec of Yara kan echter wel in combinatie met
vormbestanden of ISO XML worden gebruikt.

Als in stap 2 Vormbestanden of ISO XML wordt geselecteerd,
worden alle kaarten die eerder in het huidige veld zijn ingevoerd,
weergegeven zodat eerder gebruikte kaarten opgevraagd kunnen
worden.

l Als de gewenste kaarten niet al op de console staan, plaatst u
een USB-stick met receptkaarten.

l Selecteer het USB-pictogram onder aan het scherm . De
vensterachtergrond wordt blauw om aan te duiden dat u de lijst
met USB-bestanden bekijkt.
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l Selecteer het pictogram USB home om de hoofdmap van
de USB-bestandstructuur te bekijken. Bestanden en mappen in de
USB-hoofdmap worden weergegeven.

l Selecteer een map om deze te openen. Zoek het vereiste bestand
en selecteer het. Het bestand wordt wit weergegeven en Volgende
is nu geactiveerd. Er kunnen meerdere bestanden geselecteerd
worden.

l Selecteer Volgende.
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6. Als in stap 2 ISO XML geselecteerd werd, selecteert u de taak die
u wilt uitvoeren. Voor het bestand kunnen verschillende taken
vermeld worden. Selecteer de taak die overeenkomt met het
werktuig dat aangekoppeld is.

7. Selecteer Volgende.
Nu moeten er een bron en attributen aan kanalen worden
toegewezen.

l Kanaal: de tank of bak die wordt bestuurd.
l Bron: de bron van de receptkaart voor dat kanaal. De lijst met
eerder geselecteerde bestanden verschijnt hier. U kunt ook een
live bron selecteren, zoals CropSpec of Yara.

l Attribuut: een van de eigenschappen in het vormbestand of het
ISOXML-bestand of de sensoroutput van CropSpec. Hetzelfde
vormbestand kan verschillende attributen hebben om de
snelheden te definiëren voor meer dan één tank, zodat de
bestuurder het recept aan de juiste tank kan toewijzen.

l Herschalen: in deze kolom wordt standaard 1 ingevuld. Dit
betekent dat het recept dat in de bron gedefinieerd is, direct
wordt gebruikt. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan
de bestuurder er echter voor kiezen de applicatiesnelheid te
verhogen of te verlagen. Dit maakt een uniforme toename voor
alle gedefinieerde snelheden mogelijk. Bijvoorbeeld: bij een
herschaling van 1,1 wordt 110 procent toegepast van de
snelheid die in de bron is gedefinieerd.

l Standaard: hiermee wordt de snelheid gedefinieerd die u moet
gebruiken als in de bron geen snelheid wordt opgegeven voor
de desbetreffende regio van de weide. 
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8. Selecteer Volgende.
9. In de laatste stap moet u de instelling bevestigen. U kunt deze

instelling niet wijzigen voor de taak, dus zorg dat de instelling
correct is voordat u doorgaat. Selecteer Terug om de configuratie te
wijzigen of OK om deze te bevestigen.

De kaart wordt weergegeven. Als deze niet wordt weergegeven, dient u
ervoor te zorgen dat u zich geografisch dicht in de buurt van de
kaartlocatie bevindt.
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