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Voorwoord
In deze handleiding vindt u informatie over de bediening en het onderhoud van dit
product van Topcon Precision Agriculture. Voor een veilige en betrouwbare
werking en bediening van het product is het belangrijk dat het product op de juiste
wijze wordt gebruikt en onderhouden.
Het is van groot belang dat u de tijd neemt om deze handleiding goed door te
lezen, voordat u het product gebruikt.
De informatie in deze handleiding is actueel op het tijdstip van publicatie. Een
systeem kan enigszins afwijken. De fabrikant behoudt zich het recht voor indien
nodig het ontwerp van het systeem te herzien of het systeem te wijzigen, zonder
kennisgeving vooraf.

Voorwaarden
Opmerking: Lees deze voorwaarden zorgvuldig door.

Algemeen
TOEPASSELIJKHEID - Wanneer u het product bij Topcon Precision Agriculture (TPA) of
een van de dealers voor TPA-producten aanschaft, gaat u akkoord met deze Voorwaarden.
COPYRIGHT - Alle informatie in deze handleiding is intellectueel eigendom van TPA en is
materiaal waarop auteursrechten van TPA rusten. Alle rechten voorbehouden. Het is niet
toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TPA afbeeldingen, inhoud,
informatie of gegevens in deze handleiding te gebruiken, te openen, te kopiëren, op te slaan,
weer te geven, daarvan afgeleide werken te maken, te verkopen, wijzigen, publiceren of
verspreiden, of derden daartoe toegang te verschaffen, en u mag dergelijke informatie
uitsluitend gebruiken voor de zorg voor en bediening van uw product. De informatie en
gegevens in deze handleiding vormen een waardevolle bedrijfsasset van TPA, die met veel
inspanning, tijd en geld is ontwikkeld en die het resultaat is van oorspronkelijke selectie,
coördinatie en ordening 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. In deze handleiding vermelde product- en bedrijfsnamen kunnen
handelsmerken van hun respectieve eigenaren zijn.
WEBSITE- EN ANDERE VERKLARINGEN - Verklaringen op de website van TPA of
van een ander bedrijf van de Topcon Group, of in ander reclamemateriaal of andere literatuur
van TPA, die worden afgelegd door een werknemer of een onafhankelijke aannemer van TPA,
betekenen niet dat daardoor deze Voorwaarden worden gewijzigd.
BELANGRIJK: VEILIGHEID - Onjuist gebruik van het product kan leiden tot letsel of
overlijden van personen, schade aan eigendommen en/of storing van het product. Het product
mag uitsluitend worden gerepareerd door erkende TPA-servicecentra. U dient de
veiligheidswaarschuwingen en -instructies in deze handleiding met betrekking tot het juiste
gebruik van het product zorgvuldig te bestuderen en deze te allen tijde in acht te nemen.
Beperkte garantie



ii

ELEKTRONISCHE EN MECHANISCHE COMPONENTEN - TPA garandeert dat de
door TPA vervaardigde elektronische componenten gedurende één jaar vanaf de
oorspronkelijke verzenddatum aan de dealer vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. TPA
garandeert dat alle door TPA vervaardigde kleppen, slangen, kabels en mechanische onderdelen
gedurende een periode van 90 dagen vanaf de aankoopdatum vrij zijn van materiaal- en
fabricagefouten.
RETOURZENDING EN REPARATIE - Gedurende de desbetreffende garantieperioden
mogen alle bovengenoemde onderdelen waarvan geconstateerd is dat ze defect zijn voor
reparatie naar TPA worden verzonden. TPA zal het defecte artikel onmiddellijk en gratis
repareren of vervangen, en het u toezenden. De verzend- en behandelingskosten hiervoor zijn
voor uw rekening. Het kalibreren van componenten en arbeids- en reiskosten voor het op
locatie verwijderen en vervangen van componenten vallen niet onder deze garantieregeling. De
hiervoor beschreven garantie geldt NIET voor schade of defecten die voortvloeien uit:
(i)  rampen, ongevallen of verkeerd gebruik of misbruik
(ii)  normale slijtage
(iii) onjuist gebruik en/of onderhoud
(iv) ongeoorloofde wijzigingen van het product; en/of
(v)  gebruik van het product in combinatie met andere producten die niet door TPA zijn
geleverd of gespecificeerd.
Voor software die met een product wordt meegeleverd, wordt een licentie verleend voor
gebruik in combinatie met het product. De software wordt niet verkocht. Voor het gebruik van
software die wordt geleverd met een afzonderlijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers
("EULA") gelden de voorwaarden, met inbegrip van de voorwaarden met betrekking tot
beperkte garantie, van de van toepassing zijnde EULA, tenzij het tegendeel blijkt uit deze
Voorwaarden. 

GARANTIEDISCLAIMER - ANDERS DAN BIJ DE HIERBOVEN GENOEMDE
GARANTIES, WORDEN GARANTIES DIE ZIJN OPGENOMEN IN EEN VAN
TOEPASSING ZIJNDE GARANTIEKAART, BIJLAGE OF
LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS, DEZE HANDLEIDING,
HET PRODUCT EN BIJBEHORENDE SOFTWARE VERSTREKT 'IN DE
HUIDIGE STAAT'. ER ZIJN GEEN ANDERE GARANTIES VAN TOEPASSING
EN VOOR ZOVER DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, SLUIT TPA ALLE
IMPLICIETE VOORWAARDEN EN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE
HANDLEIDING EN HET PRODUCT UIT (MET INBEGRIP VAN ENIGE
IMPLICIETE GARANTIE OF VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK OF DOEL). TPA IS NIET
VERANTWOORDELIJK VOOR DE WERKING VAN GNSS-SATELLIETEN
EN/OF DE BESCHIKBAARHEID, CONTINUÏTEIT, NAUWKEURIGHEID OF
INTEGRITEIT VAN GNSS-SATELLIETSIGNALEN.
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADELOOSSTELLING - TPA
en zijn dealers, agenten en vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor technische of
inhoudelijke fouten of omissies in deze handleiding, of voor bijzondere, indirecte, economische,
incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit de levering, prestaties of het gebruik van dit
materiaal, het product of de bijbehorende software (ook wanneer TPA is geïnformeerd over de
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mogelijkheid van dergelijke schade). Dergelijke afgewezen schade omvat, maar is niet beperkt tot,
tijdverlies, verlies of vernietiging van gegevens, gederfde winst, gederfde besparingen of gederfde
inkomsten of verlies van of schade aan het product. U zult TPA verdedigen tegen en vrijwaren en
schadeloosstellen voor alle vorderingen, acties, schade, verliezen, aansprakelijkheden en kosten
(inclusief juridische kosten) die voortvloeien uit of verband houden met (a) bediening, gebruik of
onderhoud van het product en/of de software door u anders dan voorzien in deze handleiding of de
van toepassing zijnde licentieovereenkomst voor eindgebruikers; en (b) uw nalatigheid of
onrechtmatige daad of omissie met betrekking tot het product.  
De aansprakelijkheid van TPA jegens u of enige andere persoon voor enige vordering, verlies of
schade (uit hoofde van contract, onrechtmatige daad of anderszins) is (naar keuze van TPA)
beperkt tot (a) vervanging of reparatie van het product, of (b) betaling van de kosten van
vervanging of reparatie van het product.

Overige
Deze Voorwaarden kunnen door TPA op enig moment worden aangepast, gewijzigd, vervangen
of geannuleerd. Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming
met:
n de wetten van Zuid-Australië indien het product aan u wordt verkocht en geleverd in Australië
(in welk geval de rechtbanken van Zuid-Australië of de Federal Court of Australia (griffie in
Adelaide) de exclusieve rechtsbevoegdheid hebben met betrekking tot alle vorderingen of
geschillen), of

n de wetten van de staat Californië indien het product aan u buiten Australië wordt verkocht en
geleverd

n de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn niet van toepassing op deze
Voorwaarden.

Alle informatie, afbeeldingen en toepassingen in deze handleiding zijn gebaseerd op de meest
recente, beschikbare informatie ten tijde van publicatie. TPA behoudt zicht het recht voor op enig
moment zonder kennisgeving productwijzigingen uit te voeren.
Indien enige bepaling van deze Voorwaarden onafdwingbaar blijkt, dient de bepaling te worden
gelezen voor zover nodig om die uitwerking te voorkomen en, indien dat niet mogelijk is, dient
deze bepaling te worden gescheiden van deze Voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de
geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden.
Service-informatie
Service kan worden verleend door contact op te nemen met uw lokale, erkende TPA-dealer.
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Informatie over communicatieregelgeving
FCC-verklaring van overeenstemming (Verenigde Sta-
ten)
Dit apparaat is getest en in overeenstemming bevonden met de
grenswaarden voor een digitaal apparaat van klasse 'A',
overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Bediening van dit
apparaat in een woongebied veroorzaakt waarschijnlijk schadelijke
interferentie. In dat geval is de gebruiker verplicht de interferentie voor
zijn rekening te verhelpen.

FCC-verklaring van overeenstemming (Canada)
Dit digitale apparaat van klasse A is in overeenstemming met alle
vereisten van de Canadese 'Interference-Causing Equipment
Regulation'.

CE- en EMC-verklaring (Europese Gemeenschap)
Waarschuwing: dit is een product van klasse 'A'. In een woongebied
kan dit product radio-interferentie veroorzaken. In dat geval kan de
gebruiker verplicht worden gesteld passende maatregelen te treffen.

"C" Tick EMC-verklaring (Australië en Nieuw-Zeeland)
Dit product is in overeenstemming met de van toepassing zijnde
voorschriften van de EMC-regelgeving van Australië en Nieuw-
Zeeland.

Typegoedkeuring en veiligheidsvoorschriften
In sommige landen is typegoedkeuring vereist om vergunningen te verstrekken
voor het gebruik van zenders die bij bepaalde bandfrequenties werken. Neem
hierover contact op met lokale autoriteiten en uw dealer. Ongeoorloofde wijziging
van het apparaat kan leiden tot nietigheid van die goedkeuring, de garantie en de
vergunning om het apparaat te gebruiken. 
De ontvanger is voorzien van een ingebouwd radiomodem. Hierdoor kunnen
mogelijk signalen worden gezonden. De regelgeving is per land verschillend.
Vraag dus uw dealer en lokale regelgevende instanties om informatie over
frequenties waarvoor een vergunning is vereist en over vergunningsvrije
frequenties. In sommige gevallen is een abonnement vereist.

Radio- en televisie-interferentie
Deze computerapparatuur genereert en maakt gebruik van radiofrequentie-energie
en kan deze uitstralen. Indien deze apparatuur niet correct en niet strikt in
overeenstemming met de instructies van TOPCON Precision Agriculture wordt
geïnstalleerd en gebruikt, kan dit tot interferentie met radiocommunicatie leiden.
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U kunt controleren of deze apparatuur interferentie veroorzaakt door het Topcon-
apparaat uit te schakelen en te kijken of de interferentie dan stopt. Indien het
apparaat interferentie veroorzaakt met een radio of een ander elektronisch apparaat,
probeer dan het volgende:

l Draai de radio-antenne totdat de interferentie stopt
l Verplaats het apparaat naar de andere zijde van de radio of een ander
elektronisch apparaat

l Plaats het apparaat verder weg van de radio of een ander elektronisch apparaat
l Sluit het apparaat aan op een ander circuit dat niet met de radio is verbonden.

Om mogelijke interferentie te beperken, dient u het apparaat te gebruiken bij het
laagst mogelijke versterkingsniveau waarbij een goede communicatie mogelijk is.
Neem zo nodig contact op met uw dichtstbijzijnde Topcon Precision Agriculture-
dealer voor ondersteuning.
Opmerking: Door wijzigingen of aanpassingen van dit product zonder toestemming
van TOPCON Precision Agriculture kunnen de EMC-overeenstemming en de
bevoegdheid om het product te gebruiken komen te vervallen.
De EMC-overeenstemming van dit product is getest met behulp van randapparatuur,
afgeschermde kabels en connectoren van Topcon Precision Agriculture. Het is
belangrijk om Topcon Precision Agriculture-apparaten tussen systeemcomponenten
toe te passen, om mogelijke interferentie met andere apparaten te beperken.

Algemene veiligheid
GEVAAR: het is van essentieel belang dat u de onderstaande informatie
en de specifieke veiligheidsinformatie voor het product goed doorleest en
begrijpt.

De meeste incidenten die zich tijdens gebruik/bediening, onderhoud en reparatie
voordoen, zijn te wijten aan het niet in acht nemen van basisveiligheidsvoorschriften
of -voorzorgsmaatregelen. Wees altijd bedacht op mogelijke gevaren en gevaarlijke
situaties.
Neem altijd de instructies in acht waarbij Waarschuwing of Let op wordt
aangegeven. De informatie die daarmee wordt verstrekt, is bedoeld om het risico van
letsel en/of materiële schade tot een minimum te beperken.
Neem in het bijzonder de instructies van Veiligheidsmeldingen in acht.

Veiligheidsmeldingen en waarschuwingen
Het veiligheidssymbool wordt gebruikt met het bijbehorende woord: GEVAAR,
WAARSCHUWING of LET OP.
Bij veiligheidsmeldingen die op deze wijze zijn gemarkeerd, worden
voorzorgsmaatregelen en methoden in verband met de veiligheid geadviseerd. Zorg
dat u de betekenis ervan BEGRIJPT en pas ze toe.
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GEVAAR: duidt op een dreigende gevaarlijke situatie die, indien deze
niet wordt voorkomen, tot ZEER ERNSTIG LETSEL OF DE DOOD
kan leiden.
WAARSCHUWING: duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die,
indien deze niet wordt voorkomen, tot de ERNSTIG LETSEL OF DE
DOOD kan leiden.
LET OP: duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze
niet wordt voorkomen, tot GERING LETSEL kan leiden.

Veiligheidssymbolen
WAARSCHUWING: veiligheidssymbolen NIET verwijderen of afdek-
ken. Vervang onleesbare of ontbrekende veiligheidssymbolen. Ver-
vangende symbolen zijn in geval van verlies of beschadiging
verkrijgbaar bij uw dealer.

Zorg er bij aankoop van een tweedehands voertuig voor dat alle
veiligheidssymbolen zich op de juiste plaats bevinden en goed leesbaar zijn.
Vervang onleesbare of ontbrekende veiligheidssymbolen. Vervangende symbolen
zijn verkrijgbaar bij uw dealer.

Veiligheid van de bestuurder.
WAARSCHUWING: het is UW verantwoordelijkheid dat u de vei-
ligheidshoofdstukken in deze handleiding leest en begrijpt voordat u
dit voertuig bedient. Bedenk dat u de sleutel vormt tot veiligheid.

Goede veiligheidsmethoden beschermen niet alleen uzelf maar ook personen die
zich in uw buurt bevinden. Bestudeer deze handleiding als onderdeel van uw
veiligheidsprogramma. Deze veiligheidsinformatie heeft uitsluitend betrekking op
Topcon-apparatuur en komt niet in de plaats van andere, gebruikelijke veilige
werkmethoden.

WAARSCHUWING: zorg ervoor dat voeding wordt losgekoppeld van
de Topcon-apparatuur voorafgaand aan onderhoud en reparatie van
het voertuig of werktuigen.
WAARSCHUWING: zorg ervoor dat passende voorzorgsmaatregelen
worden getroffen voorafgaand aan omgang met gevaarlijke stoffen.
Lees altijd eerst het veiligheidsinformatieblad alvorens met de werk-
zaamheden te beginnen.
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WAARSCHUWING: op een aantal afbeeldingen of foto's in deze hand-
leiding zijn panelen of afschermingen mogelijk verwijderd ten behoeve
van de duidelijkheid. Gebruik het voertuig nooit wanneer er panelen of
afschermingen zijn verwijderd. Als het noodzakelijk is panelen of
afschermingen ten behoeve van een reparatie te verwijderen, dan
MOETEN deze vóór gebruik worden teruggeplaatst.
WAARSCHUWING: controleer altijd of geheven werktuigen tot op de
grond zijn neergelaten voordat u reparatie- of onder-
houdswerkzaamheden aan een voertuig uitvoert.
WAARSCHUWING: voertuig- en werktuigonderdelen kunnen tijdens
bedrijf heet worden of onder druk staan. Raadpleeg de voer-
tuighandleidingen.
WAARSCHUWING: draag geschikte beschermende kleding voor de uit
te voeren werkzaamheden en de werkomstandigheden.

WAARSCHUWING: bedien of gebruik apparatuur niet in de buurt van
explosieve uitrusting of stoffen.

WAARSCHUWING: Topcon streeft naar goede milieuprestaties en
beperkt het gebruik van mogelijk schadelijke stoffen in zijn producten
tot een minimum. Er wordt echter altijd geadviseerd beschadigde elek-
tronische apparatuur niet te hanteren. Dit Topcon-product bevat moge-
lijk een verzegelde lithiumbatterij. Voer elektronische apparatuur altijd
zorgvuldig en verantwoord af.

Blootstelling aan radiofrequentie
Blootstelling aan de energie van radiofrequenties is een belangrijk
veiligheidsprobleem. Houd een afstand van ten minste 20 cm aan tussen personen en
een stralende antenne. Houd een afstand van ten minste 20 cm aan tussen zendende
antennes.

WAARSCHUWING: producten die gebruikmaken van een mobiel
modem of een RTK-basisstation kunnen radiofrequentie-energie uit-
zenden. Raadpleeg uw dealer.

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

Voorbereiding voor gebruik
l Lees deze handleiding goed door, zorg dat u de inhoud begrijpt en maak uzelf
vertrouwd met alle bedieningselementen voordat u het apparaat gebruikt.

l Bewaar de handleiding bij het apparaat.
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l Wanneer het apparaat in een ander voertuig wordt geplaatst, neem dan de
handleiding ook mee naar het andere voertuig.

l Lees de handleiding van het voertuig waarvoor u het apparaat gebruikt goed
door en controleer of het voertuig over de juiste apparatuur beschikt
overeenkomstig de lokale voorschriften.

l Zorg er voordat u het voertuig start voor dat u goed inzicht hebt in de
snelheid, remmen, stuurinrichting, stabiliteit en belastingseigenschappen van
het voertuig.

l Controleer alle bedieningselementen op een terrein waar zich geen personen
en obstakels bevinden, voordat u begint te werken.

l Identificeer mogelijke gevaren.
WAARSCHUWING: Topcon-apparatuur mag niet worden gebruikt
door een bestuurder die onder invloed van alcohol of drugs verkeert.
Raadpleeg een arts wanneer u medicijnen op recept of vrij ver-
krijgbare medicijnen zonder recept gebruikt.

Disclaimer
Topcon aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade aan
eigendommen die en (dodelijk) letsel dat voortvloeit uit verkeerd gebruik of
misbruik van zijn producten.
Topcon aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor het gebruik van Topcon-
apparatuur of het GNSS-signaal voor een ander dan het beoogde doel.
Topcon kan de nauwkeurigheid, integriteit, continuïteit of beschikbaarheid van het
GNSS-signaal niet garanderen.
De bestuurder dient ervoor te zorgen dat de apparatuur correct wordt uitgeschakeld
wanneer deze niet wordt gebruikt.
Voordat een voertuig wordt gebruikt dat is uitgerust met Topcon-producten, dient
u de hieronder vermelde specifieke veiligheidsinformatie voor het product goed
door te lezen en te begrijpen.

Belangrijke veiligheidsinformatie
Alertheid en verantwoordelijkheid van de bestuurder
De console is voor de bestuurder een hulpmiddel bij het besturen van het voertuig,
maar de bestuurder behoudt de controle. Hij moet alert zijn en het voertuig te allen
tijde volledig onder controle hebben. De bestuurder is uiteindelijk
verantwoordelijk voor de veilige bediening van deze apparatuur.
Het is van essentieel belang dat de veiligheidseisen in acht worden genomen bij de
bediening van de console en componenten daarvan. Alle bestuurders en ander
relevant personeel moeten worden geïnstrueerd over veiligheidseisen.
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Elektrische veiligheid
WAARSCHUWING: verkeerd aangesloten voeding kan ernstig letsel en
materiële schade veroorzaken.

Tijdens het werken met elektrische onderdelen dient u als volgt te handelen:
l Controleer of de minpool van de accu is losgekoppeld voordat u
laswerkzaamheden aan het voertuig uitvoert.

l Controleer of alle voedingskabels van systeemcomponenten zijn aangesloten met
de juiste polariteit, zoals aangegeven. Raadpleeg de voertuighandleiding voor
veiligheidsinformatie.

l Controleer of de apparatuur is geaard overeenkomstig de installatie-instructies.

Bediening en gevaar van obstakels
De onderstaande lijst is niet volledig of beperkt. Om de console te gebruiken voor het
geleid rijden langs een vastgestelde richtlijn (stuurhulp), dient de bestuurder ervoor te
zorgen dat de console wordt gebruikt:

l Uit de buurt van personen en obstakels
l Uit de buurt van hoogspanningsleidingen of andere obstakels op hoogte boven
de grond (stel vast of er problemen zijn met de doorrijhoogte alvorens de
console in te schakelen)

l Op niet voor het publiek toegankelijke particuliere terreinen
l Binnen vrijgemaakte velden
l Buiten openbare wegen of toegangswegen.

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

l De bestuurder moet reageren als het GNSS-satellietsignaal of het differentiële
correctiesignaal tijdelijk wegvalt.

l De console kan geen obstakels (personen, vee, etc.) detecteren.
l Gebruik de console uitsluitend op terreinen zonder obstakels en houd voldoende
afstand.

l Indien er zich een obstakel in de baan blijkt te bevinden, of het voertuig afwijkt
van de richtlijn, moet de stuurinrichting worden uitgeschakeld voor
handbediening.
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Aan/uit en handbediening
WAARSCHUWING: zorg ervoor dat de stuurschakelaar uit staat om
te voorkomen dat de stuurhulp onbedoeld wordt ingeschakeld. Zorg
ervoor dat het voertuig NIET KAN bewegen tijdens reparatie- of
onderhoudswerkzaamheden aan het voertuig/werktuig. Schakel de
besturing uit, bekrachtig de remmen en verwijder de sleutels.

De bestuurder dient ervoor te zorgen dat de stuurschakelaar uit staat (alle LED-
indicatoren zijn uit) wanneer de stuurhulp niet wordt gebruikt.
De bestuurder moet de stuurhulp uitschakelen en gebruikmaken van de
handbediening indien zich een obstakel in de af te leggen baan bevindt of in de af
te leggen baan beweegt, of wanneer het voertuig afwijkt van de gewenste richtlijn.
Stuurhulp uitschakelen:

l Draai het stuurwiel een aantal graden OF
l Selecteer de knop 'Automatische besturing uitschakelen' op de console EN/OF
l Als u een externe stuurschakelaar gebruikt, schakel dan uit met behulp van die
schakelaar als de stuurhulp niet door de bovengenoemde acties wordt
uitgeschakeld.

Voertuig veilig uitschakelen
Voordat u het voertuig verlaat, schakelt u de stuurhulp uit, schakelt u de externe
stuurschakelaar uit als deze in gebruik is en verwijdert u de sleutel uit het
contactslot.

Gebruikmaken van een referentie(basis)station
WAARSCHUWING: verplaats een referentiestation niet wanneer het
in bedrijf is. Wanneer een referentiestation tijdens bedrijf wordt ver-
plaatst, kan dit storing veroorzaken met de geregelde besturing van
een systeem dat gebruikmaakt van het referentiestation. Dit kan leiden
tot letsel of schade aan eigendommen.

Bestuurders en ander betrokken personeel moeten worden geïnstrueerd over de
onderstaande veiligheidsvoorzorgsmaatregelen.

l Plaats het referentiestation niet onder of in de buurt van
hoogspanningsleidingen.

l Bij gebruik van een verplaatsbaar referentiestation dient u ervoor te zorgen dat
het statief stevig is bevestigd.

Optimaal gebruikmaken van het product
Maak regelmatig een reservekopie van gegevens. De console heeft een grote maar
niet onbeperkte opslagcapaciteit. Gebruik de miniweergave Diagnose om de
beschikbare capaciteit te bekijken. Er verschijnt een waarschuwingsscherm
wanneer de opslaglimiet bijna is bereikt.
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Zorg voor een compatibel bestandsformaat. Raadpleeg de dealer voor compatibele
formaten.
Agrarische producten van Topcon zijn robuust en geschikt voor zware
omstandigheden. Indien de apparatuur echter langere tijd niet wordt gebruikt, dient
deze uit de buurt van water en directe hittebronnen te worden opgeslagen.

Waarschuwingssymbolen
In deze handleiding worden twee waarschuwingssymbolen gebruikt:

Opmerking: Hiermee wordt extra informatie verstrekt.
WAARSCHUWING: er wordt een waarschuwingssignaal op vei-
ligheidssignaleringen en in deze handleiding weergegeven om erop te wij-
zen dat deze informatie uiterst belangrijk is voor uw veiligheid. Zorg dat
u de betekenis ervan BEGRIJPT en PAS ze TOE.



xii

Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 – Overzicht van de console 1
1.1. Inleiding 1
1.1.1. Wat is er nieuw in 3.23 1

1.2. Beschrijving van de pictogrammen 2
1.2.1. Geleidingswerkbalk 2
1.2.2. Menupictogrammen 2
1.2.3. Pictogrammen in de navigatiebalk 5
1.2.4. Weergaveknoppen 6
1.2.5. Overige pictogrammen 7

1.3. De console starten en resetten 8
1.4. De console uitschakelen 9
1.5. De knoppen onder aan de console gebruiken 11
1.6. LED-lampjes interpreteren 13

Hoofdstuk 2 – Beschrijving gebruikersinterface 17
2.1. Schakelen tussen instellings- en bedieningsscherm 17
2.2. Bedieningsknoppen op het instelscherm 18
2.3. Knoppen op het bedieningsscherm 21
2.3.1. Kleuraanduidingen voor werktuigen 22

Hoofdstuk 3 – Beknopte installatie-instructies 23
3.1. Instructies voor software-updates 23
3.2. Aan de slag 24

Hoofdstuk 4 – Regionale instellingen en gebrui-
kersinstellingen 27
4.1. De regio instellen 28
4.1.1. Taal instellen 28
4.1.2. Instelling tijd/datum 28
4.1.3. Eenheden instellen 29

4.2. De lichtbalk instellen 33
4.3. Omgeving instellen 35
4.4. Kaartopties instellen 39
4.5. Toegangsniveau instellen 41
4.6. Bedieningselementen gebruiker instellen 42

Hoofdstuk 5 – Instelling van het systeem 45



xiii

5.1. Functies instellen 46
5.1.1. Instellingen console 46
5.1.2. Geleiding instellen 51
5.1.3. Instellingen werktuig 55
5.1.4. Xlinks instellen 59
5.1.5. VDC instellen 60
5.1.6. Quick Start instellen 61

5.2. GPS instellen 62
5.2.1. Ontvanger instellen 62
5.2.2. Correctie instellen 64
5.2.3. Instellingen output 69
5.2.4. Radarinstellingen 70

5.3. Seriële poorten instellen 72
5.4. Alarmen instellen 73
5.4.1. Beschrijving alarmvenster 74
5.4.2. Lijst met alarmen 75

5.5. Vlagpunten instellen 85
5.6. ISOBUS/universele terminal instellen 86
5.6.1. Taakcontroller instellen 86
5.6.2. Universele terminal instellen 87
5.6.3. Hulpregeleenheid instellen 89

5.7. Hulpprogramma's instellen 92
Hoofdstuk 6 – Instellingen voertuig 93
6.1. Een voertuig selecteren 94
6.2. Een nieuw voertuig maken 95
6.2.1. Een voertuig aanpassen 96

6.3. De voertuiggeometrie instellen 98
6.4. De besturingsregeleenheid instellen 100
6.5. De voertuigantenne selecteren 102

Hoofdstuk 7 – Instellingen werktuig 103
7.1. Een werktuig kiezen 104
7.2. Een nieuwwerktuig instellen 105
7.2.1. Een ISOBUS-werktuig instellen 106

7.3. De werktuiggeometrie instellen 109



xiv

7.4. Sectieregeling instellen 111
7.4.1. Timing instellen 112
7.4.2. Sectieschakelaar instellen 113

7.5. De hoofdschakelaar instellen 114
7.6. Emulatie GPS-snelheid instellen 116

Hoofdstuk 8 – Productinstelling 117
8.1. De productdatabase instellen 117

Hoofdstuk 9 – Basisprincipes bediening 119
9.1. Miniweergaven gebruiken 119
9.2. Systeeminformatie weergeven 121
9.3. Geleiding weergeven 122
9.3.1. Weergaveknoppen gebruiken 122

9.4. GPS-gegevens weergeven 128
9.5. Diagnose weergeven 131
9.6. Taakinformatie weergeven 133
9.7. Bewaking op het dashboard 135
9.7.1. Het dashboard aanpassen 135

9.8. Informatie over taken opslaan 139
9.9. Kleur en bedrijfsstatus herkennen 140
9.10. Uitleg over standaardbestandsnamen 141

Hoofdstuk 10 – Besturingskalibratie 143
10.1. Het kompas kalibreren 144
10.2. De wielhoeksensor kalibreren 147
10.3. Demontageafwijking kalibreren 150
10.4. Kalibratiefouten/alarmen verwerken 159

Hoofdstuk 11 – Veldmenu 161
11.1. Een klant/boerderij/veld maken 161
11.2. Een klant/boerderij/veld selecteren 163
11.3. Een nieuwe veldgrens instellen 165
11.3.1. Veldgrenzenmaken uit dekking 167
11.3.2. Veldgrenzenmaken uit vormbestand 168
11.3.3. Een veldgrens bewerken 170
11.3.4. Een veldgrens verwijderen 171

11.4. Een bewerkingskeerstrook instellen 172



xv

11.5. Vlagpunten instellen 176
11.5.1. Een vlagpunt verwijderen of wijzigen 177

11.6. Een veld verwijderen 179
Hoofdstuk 12 – Taakmenu 181
12.1. Een nieuwe taakmaken 181
12.1.1. Taakregio's instellen 181

12.2. Een bestaande taak selecteren 183
12.3. Taakdetails opslaan 184
12.4. Exporteren van taakrapport 186
12.5. Een taak wissen 188
12.6. Variable Rate Control gebruiken 189
12.6.1. Als u VRC-kaarten gebruikt 189
12.6.2. Als u werkt met AgJunction 193

Hoofdstuk 13 – Geleidingslijnmenu 195
13.1. Geleidingslijnenmet rechte lijnen gebruiken 196
13.1.1. AB-lijnen handmatig instellen 198

13.2. Identieke booglijnen gebruiken 199
13.3. Geleidingslijnenmet een centraal draaipunt gebruiken 200
13.4. Guidelock-geleidingsmodus gebruiken 201
13.5. Een bestaande geleidingslijn selecteren 202

Hoofdstuk 14 – Automatische besturing 203
14.1. Status Automatische besturing 203
14.1.1. Storingen automatische besturing verhelpen 204

14.2. Automatische besturing afstemmen 208
14.3. Automatische besturing inschakelen 210
14.4. Automatische besturing deactiveren 212

Hoofdstuk 15 – Menu Bewegen 213
15.1. Verplaatsingsopties gebruiken 213
15.2. Compensatie vanGPS-drift 215
15.2.1. Correct compenseren vanGPS-drift 216
15.2.2. Correctiebronnenmet een hoge nauwkeurigheid 217

Hoofdstuk 16 – Geactiveerde aanvullende functies 219
16.1. Automatisch indelen gebruiken 219
16.2. Universele terminal (ISOBUS) gebruiken 220



xvi

16.3. AgJunction gebruiken 222
16.4. MAGNET gebruiken 224
16.4.1. Taakrapporten uploaden vanuit de console 226
16.4.2. Geleidingslijnen uploaden vanuit de console 227
16.4.3. Bestanden downloaden naar de console 229
16.4.4. Gedownloade bestanden wissen 231

16.5. Weerstation gebruiken 232
16.5.1. Weerstation kalibreren 233

16.6. NORAChoogteregeling spuitboom gebruiken 234
Hoofdstuk 17 – Inventarisbeheer 237
17.1. Zoekcategorieën 238
17.2. Taken zoeken/exporteren 240

Hoofdstuk 18 – Menu taakgegevens 243
18.1. Taakgegevensbestanden importeren/selecteren 244
18.2. Nieuwe taakmaken 246
18.3. Een bestaande taak selecteren 247
18.4. Taakgegevensbestanden bewerken 248
18.5. Vaste afgifte/Variable Rate Control definiëren 249
18.6. Een taak uitvoeren 251
18.6.1. Een taak starten/stoppen 251
18.6.2. Taaktotalen weergeven 251
18.6.3. Het type tijd instellen 252

18.7. Taakgegevensbestanden exporteren 253
Hoofdstuk 19 – Storingen verhelpen 255
19.1. Veelvoorkomende foutmeldingen 255
19.2. Problemenmet draadloze verbinding 261

Hoofdstuk 20 – Bijlagen 263
20.1. Bijlage A – Verklarende woordenlijst 263
20.2. Bijlage B – technische specificaties 269

Hoofdstuk 21 – Register 273



1

Hoofdstuk 1 – Overzicht van de console

1.1. Inleiding
De X30 is een op een voertuig gemonteerde elektronische console
met een LCD-display en een touchscreen. Met de console kunnen
bestuurders werken met automatische besturing, geleiding en andere
besturingsfuncties vanaf de console. De console is ontworpen om te
communiceren met GPS-systemen en Electronic Control Units
(ECU's) en centraliseert de mogelijkheid om gegevens voor
landbouwtoepassingen over te brengen, vast te leggen, op te slaan en
weer te geven.

Opmerking: Lees voordat u geleiding en automatische besturing in
gebruik neemt de veiligheidsinstructies en leer de
bedieningselementen kennen door deze handleiding zorgvuldig te
lezen.

De console is een touchscreen. Om iets op het scherm te selecteren
raakt u het gebied aan met een vingertop.

1.1.1. Wat is er nieuw in 3.23
l NORAC hoogteregeling spuitboom beschikbaar via miniweergave
(zie NORAC hoogteregeling spuitboom gebruiken, pagina 234)

l Hypro Prostop-E sproeikopsysteem (zie Hypro Prostop-E, pagina
58)

l TopNET Global D GPS-correctie (zie Correctiebronnen, pagina
65)

l LH5000 afgiftesensor (zie LH5000 afgiftesensor, pagina 58)
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1.2. Beschrijving van de pictogrammen
1.2.1. Geleidingswerkbalk

Veldmenu, 161

Taakmenu, 181

Menu taakgegevens, 243

Geleidingslijnmenu, 195

Menu Besturingsopties, 203

Menu Bewegen, 213

1.2.2. Menupictogrammen
Veldmenu

Veldmenu, 161

Kies veld, 163

Nieuw veld, 161

Veld verwijderen. 179

Vlagpunt vastleggen, 176

Veldgrenzen registreren, 165

Volledige registratie veldgrenzen, 165

Offset veldgrensregistratie, 165
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Keerstrook configureren, 172

Veldgrenzen wissen, 171

Veldgrenzen aanmaken uit vormbestand, 168

Veldgrenzen aanmaken uit dekking, 167

Taakmenu

Taakmenu, 181

Taak kiezen, 183

Nieuwe taak maken, 181

Opdrachtregio's configureren, 181

VRC configureren, 189

Taakdetails opslaan, 184

Taakgegevens wissen. 188

Gegevensuitwisseling, 186, 226

Menu taakgegevens

Menu taakgegevens, 243

Taak kiezen, 247

Nieuwe taak maken, 246



1.2. Beschrijving van de pictogrammen

4

VRC configureren, 249

Taak starten en stoppen, 251

Taakgegevens wissen, 188

Taaktotalen weergeven, 251

Het type tijd instellen, 252

Gegevensuitwisseling, 244

Taakgegevens bewerken, 248

Geleidingslijnmenu

Geleidingslijnmenu, 195

Geleidingsmodus wijzigen, 195

Geleidingslijn kiezen, 202

Een nieuwe AB-lijn creëren, 196

Punt A vastleggen, 198

Venster voor invoer handmatige AB-lijn openen, 198

Menu Besturingsopties

Menu Besturingsopties, 203

Status Automatische besturing, 203
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Parameters Automatische besturing, 208

Kalibratie Automatische besturing, 143

Menu Bewegen

Menu Bewegen, 213

Beweegopties openen, 213

Voerlijn naar rechts bewegen, 213

Voerlijn naar links bewegen, 213

Voerlijn naar voertuigpositie bewegen, 213

Verschoven voerlijn opslaan, 213

GPS driftcompensatie, 215

1.2.3. Pictogrammen in de navigatiebalk

Systeeminformatie, 121

Geleiding, 122

GPS-informatie, 128

Systeemdiagnose, 131

Taakinformatie, 133

Automatisch indelen, 219
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Inventarisbeheer, 237

Schakelkast, 113

Universele ISOBUS-terminal, 220

AgJunction, 222

Camera's, 46

MAGNET, 224

Oogstmachine, 58

Weerstation, 232

Taakgegevens bewerken, 248

Spuiter, Zaaier

Strooier, Schraper

Scherm Instellingen, 17

1.2.4. Weergaveknoppen
Modus selecteren, 123

Terug naar het midden/schuiven, 39

Zichtbare kaartlagen selecteren, 123

Aanzicht omschakelen, 126
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In-/uitzoomen, 127

1.2.5. Overige pictogrammen
ISOBUS-snelkoppeling, 47

Hoofdschakelaar, 114

Automatische besturing inschakelen, 203
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1.3. De console starten en resetten
1. Sluit de console op een voeding aan. Zorg dat bijbehorende

apparatuur (zoals GPS (Global Positioning System) en ECU
(Electronic Control Unit)) is aangesloten.

2. Druk op de groene AAN/UIT-knop op de achterkant van de
console en houd deze enkele seconden ingedrukt om de console
te starten.

Opmerking: Met de rode knop reset u de console. De console
kan dan niet-opgeslagen gegevens verliezen. De console hoeft
alleen te worden gereset als deze vastloopt of niet op de normale
manier uitgeschakeld kan worden. Resetten wordt niet
aanbevolen, tenzij er sprake is van een probleem.

3. Selecteer om de taal van de console te wijzigen.
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4. Gebruik de schuifbalk of schuif met een vinger omlaag langs de

lijst om meer talen te zien. Bevestig de selectie .
Het waarschuwingsscherm wordt in de gekozen taal weergegeven.

5. Lees het scherm Waarschuwing en selecteer JA als u akkoord gaat.
Opmerking: Als u Ja selecteert, bevestigt u dat u de boodschap
begrijpt en accepteert u uw verantwoordelijkheid voor de
aansprakelijkheden die op het scherm Waarschuwing beschreven
worden.

Op de console kan de volgende waarschuwing worden weergegeven.

6. Druk in het midden van het alarmvenster om het alarm te
bevestigen.
Voor sommige alarmmeldingen worden extra details zichtbaar als u
het venster omlaag sleept.

7. Controleer of de GPS-ontvanger goed is aangesloten en
communiceert.

Opmerking: Als de waarschuwing opnieuw verschijnt, dient dit
tijdens de instelling te worden opgelost. Zie GPS instellen, pagina 62.

1.4. De console uitschakelen
Als u de console wilt uitschakelen, drukt u kort op de groene
AAN/UIT-knop.
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U wordt gevraagd of u het systeem wilt uitschakelen. Selecteer Ja als
u het systeem wilt uitschakelen of Nee als u door wilt gaan met uw
werkzaamheden.

Opmerking: Als u op de groene AAN/UIT-knop drukt en deze
ingedrukt houdt, schakelt u de console ook uit. Er kunnen dan echter
gegevens verloren gaan, dus deze methode wordt niet aanbevolen.
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1.5. De knoppen onder aan de console
gebruiken

Help
De functie Helptip geeft de namen van de elementen van de
gebruikersinterface op het scherm weer.

Raak het Help-pictogram onder aan de console aan. Op het
scherm worden vraagtekens weergegeven naast de
pictogrammen. Selecteer het schermelement met een
vraagteken om de namen weer te geven.

USB uitwerpen
De USB-poort bevindt zich aan de linkerkant van de console. Hiermee
kunnen gegevens in de console worden geïmporteerd en uit de console
worden geëxporteerd.

Voordat u het USB-apparaat verwijdert, moet u het altijd
eerst loskoppelen door op het pictogram USB uitwerpen
aan de onderkant van de console te drukken. Er verschijnt
een bericht dat het USB-apparaat veilig kan worden
verwijderd.

Schermafbeeldingen/startscherm

Gebruik het touchscreengebied direct boven het
Topcon-logo om schermafbeeldingen te maken (die op
het USB-apparaat worden opgeslagen) of om een
algemeen startscherm weer te geven (zie
Multifunctionele regiomodus, pagina 36). Als het
Topcon-logo niet aanwezig is, selecteert u het
touchscreengebied in het midden, aan de onderkant van
het scherm.
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Helderheidsregeling

Helderheidsregeling regelt de helderheid van het
display. Stel het display in met de plus of min.

Dag/nacht-modus
Dag/nacht-modus wijzigt de helderheid van het display.

De opties zijn Dag, Nacht en Automatisch. In de
automatische helderheidsmodus wordt de modus automatisch
ingesteld aan de hand van de lichtomstandigheden.
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1.6. LED-lampjes interpreteren

1 LED-lichtbalk

2 Lichtsensor

3 Batterijstatuslampje

4 Voedingsstatuslampje

Statuslampjes
Deze knipperen enkele minuten lang tijdens het opstarten van het
systeem. Als ze niet groen worden en continu gaan branden, raadpleeg
dan de tabel op de volgende pagina voor meer informatie. Als de
interne batterij leeg is, kan het enige tijd duren voordat deze weer
opgeladen is.

Hieronder vindt u een algemene leidraad betreffende de betekenis van
de kleuren van het batterijstatuslampje.

Batterij volledig opgeladen

Batterij gedeeltelijk opgeladen

Batterij leeg

Bezig met opladen (knippert)
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Hieronder vindt u een algemene leidraad betreffende de betekenis van
de kleuren van het voedingsstatuslampje.

Voeding in orde

Zwakke voeding

Zeer zwakke of geen voeding

Opmerking: O/O = lampjes die knipperen tussen deze kleuren.

Batterij Voeding Opmerkingen

≥ 7,5 V ≥ 12,0 V
Normale status

≥ 7,5 V ≥ 12,0 V
Batterij in orde en wordt
opgeladen (bij het opstarten
knippert het batterijlampje totdat
de oplaadstatus van de batterij is
vastgesteld)

7,2 ≤ - < 7,5 V ≥ 12,0 V
Batterij bijna leeg en wordt
opgeladen

< 7,2 V ≥ 12,0 V
Batterij leeg en wordt opgeladen

≥ 7,5 V 9,0 ≤ - < 12,0 V
Batterij in orde, voeding zwak

≥ 7,5 V 9,0 ≤ - < 12,0 V
Batterij in orde en wordt
opgeladen, voeding zwak

7,2 ≤ - < 7,5 V 9,0 ≤ - < 12,0 V
Batterij bijna leeg en wordt
opgeladen, voeding zwak

< 7,2 V 9,0 ≤ - < 12,0 V
Batterij leeg en wordt opgeladen,
voeding zwak
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Batterij Voeding Opmerkingen

≥ 7,5 V < 9,0 V
Batterij in orde en wordt niet
opgeladen, zeer zwakke of geen
voeding

≥ 7,5 V < 9,0 V
Batterij in orde en wordt
opgeladen, voeding zeer zwak

7,2 ≤ - < 7,5 V < 9,0 V
Batterij bijna leeg en wordt
opgeladen, voeding zeer zwak

< 7,2 V < 9,0 V
Batterij leeg en wordt opgeladen,
voeding zeer zwak

7,2 ≤ - < 7,5 V < 9,0 V
Batterij bijna leeg en wordt niet
opgeladen, zeer zwakke of geen
voeding

< 7,2 V < 9,0 V
Batterij leeg en wordt niet
opgeladen, zweer zwakke of geen
voeding

Uit Firmware voor energiebeheer niet
geïnstalleerd. Installeer de
energiebeheersoftware opnieuw.

LED-lichtbalk
Boven aan de console wordt een LED-lichtbalk weergegeven. Deze
lampjes kunnen worden gebruikt om de nauwkeurigheid van de
automatische besturing op de ingestelde weglijnen (geleidingslijnen) te
controleren. Zie De lichtbalk instellen, pagina 33.

Terwijl de console wordt opgestart, wordt de lichtbalk achtereenvolgens
rood, groen en blauw weergegeven.

Als de lichtbalk wordt ingesteld, gaan de LED-lampjes branden om de
richting en de mate van onnauwkeurigheid weer te geven wanneer langs
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een weglijn wordt gereden. De afstand van een weglijn waar elk
lampje voor staat en andere factoren worden bepaald tijdens het
instellen.

l Blauw – het voertuig bevindt zich precies op de weglijn.
l Groen – het voertuig beweegt zich van de weglijn af.
l Oranje en rood – het voertuig is aanzienlijk afgeweken van de
weglijn.
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Hoofdstuk 2 – Beschrijving gebrui-
kersinterface

2.1. 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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2.2. Bedieningsknoppen op het instel-
scherm
In dit gedeelte worden de bedieningsknoppen van het instelscherm
beschreven.

Het instelscherm bevat de volgende soorten bedieningsknoppen:

Menu's

Menuonderdelen worden onder aan het scherm geselecteerd om het
volgende niveau met subopties weer te geven. Wanneer er functies
ingeschakeld zijn, kunnen er meer onderdelen in de menu's
verschijnen.

Lijsten met opties

Wanneer u menuonderdelen selecteert, wordt doorgaans een lijst
opties boven aan het scherm weergegeven. Wanneer er functies
ingeschakeld zijn, kunnen er meer opties verschijnen.
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Keuzelijsten

In keuzelijsten kunt u een of meer onderdelen uit een lijst selecteren. Er
wordt een bericht weergegeven als er te veel onderdelen geselecteerd
zijn in een meerkeuzelijst. Selecties moeten bevestigd worden met de
knop met het vinkje.

Knoppen voor annulering en bevestiging

Met deze knoppen kunt u een invoer of een selectie annuleren of
bevestigen. Een van de knoppen moet geselecteerd worden om verder te
gaan vanaf een scherm waarop de knoppen worden weergegeven.

Toetsenbord en numeriek toetsenbord

Er worden toetsenborden met letters en cijfers gebruikt om
alfanumerieke of numerieke tekens in te voeren. Invoer moet bevestigd
worden.
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Wizards

Wizards worden gebruikt om de bestuurder door een complexe
configuratie van het systeem te leiden door een reeks vragen te
beantwoorden. De gegeven antwoorden bepalen welke vragen er
volgen.
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2.3. Knoppen op het bedieningsscherm

1 Navigatiebalk: hiermee opent u miniweergaven om toegang te
krijgen tot andere onderdelen van het systeem. Zie
Miniweergaven gebruiken, pagina 119.

2 Inventarisbeheer: maakt het beheer van voertuigen, werktuigen,
velden, taken, geleidingslijnen enzovoort mogelijk. Zie
Inventarisbeheer, pagina 237.

3 Scherm Instellingen: hiermee schakelt u naar het instelscherm.

4 Weergaveknoppen: hiermee kan de gebruiker bepalen wat er
wordt weergegeven op de geleidingskaart en hoe het wordt
weergegeven. Zie Weergaveknoppen gebruiken, pagina 122.

5 Geleidingswerkbalk: biedt toegang tot knoppen waarmee de
geleiding geregeld wordt.

6 Hoofdschakelaar: schakelt de productafgifte in en uit als de
‘virtuele hoofdschakelaar’ is geactiveerd bij het instellen van het
werktuig. Zie De hoofdschakelaar instellen, pagina 114.
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7 Automatische besturing inschakelen: schakelt de automatische
besturing in en uit.

8 Dashboard: biedt geselecteerde informatie uit het systeem ter
bewaking. Zie Bewaking op het dashboard, pagina 135.

2.3.1. Kleuraanduidingen voor werktuigen

Dit geeft de positie en koers van het voertuig en het
bijbehorende werktuig aan. De kleur van het werktuig geeft de status
van productafgifte aan:

l Rood: sectie is uit.
l Blauw: sectie is beperkt (ingeschakeld, maar stroomt niet, meestal
als gevolg van lage snelheid of druk).

l Geel: sectie is aan en stroomt bedoeld niet (meestal als gevolg
van het stoppen van de stroom door de automatische
indelingsregeling).

l Groen: sectie is aan en stroomt.
l Oranje: sectie is aan en stroomt onbedoeld niet of is UIT, maar
stroomt onbedoeld nog steeds (meestal als gevolg van een
vertraging in de tijd tot het opstarten van de doorstroming).
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Hoofdstuk 3 – Beknopte installatie-
instructies
In dit hoofdstuk krijgt u een beknopt overzicht van de installatie van
software op de console, basisinstellingen en bediening van de
console.

WAARSCHUWING: het verdient geen aanbeveling de
console voor het eerst te gebruiken zonder de volledige
handleiding door te lezen, zodat u bekend raakt met alle
veiligheids- en bedieningsaspecten.

3.1. Instructies voor software-updates
Opmerking: Deze procedure is niet noodzakelijk wanneer u een
nieuwe console ontvangt. De procedure moet alleen worden
uitgevoerd als een software-upgrade vereist is.

1. Op een Windows-computer pakt u het installatie-ZIP-bestand uit
in de hoofdmap van de USB-flashdrive.

2. Ontkoppel de USB-flashdrive veilig van de Windows-computer.
3. Sluit de USB-flashdrive aan op de uitgeschakelde console.
4. Schakel de console in door de groene aan/uit-knop aan de

achterkant van de console in te drukken en ingedrukt te houden.
5. Ga naar het instelscherm (via de knop met de steeksleutel in de

linkerbenedenhoek).

6. Selecteer Systeem /Hulpprogramma's /USB
VOORBEREIDEN VOOR UPGRADE en selecteer Ja.

7. Schakel de console uit door kort op de groene aan/uit-knop te
drukken.

8. U wordt gevraagd of u het systeem wilt uitschakelen. Selecteer Ja
om het systeem uit te schakelen.
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9. Laat het USB-apparaat op de console aangesloten en start de
console opnieuw op door de groene aan/uit-knop in te drukken en
ingedrukt te houden.

10. De installatieprocedure start automatisch en duurt enkele minuten.
11. Nadat de installatie is voltooid, wordt op de console het bericht

weergegeven dat u de USB-flashdrive moet verwijderen.
12. Verwijder de USB-flashdrive. De console wordt automatisch

opnieuw opgestart.
13. Nadat deze opnieuw is opgestart, verschijnt het kalibratiescherm

op het touchscreen. Raak de weergegeven kruismarkeringen een
voor een aan en druk vervolgens op Bevestigen of selecteer Nee
binnen 10 seconden om deze stap over te slaan. Dit hoeft u alleen
de eerste keer na installatie te doen.

14. Op de console verschijnt de optie om alle gebruikersgegevens
terug te zetten naar de situatie voordat de upgrade werd
uitgevoerd.WAARSCHUWING: wanneer u Nee selecteert,
worden alle gegevens die op de console zijn opgeslagen,
verwijderd. De console wordt automatisch opnieuw opgestart.

15. Nadat de console is opgestart, is de software klaar voor gebruik.

3.2. Aan de slag
Het systeem configureren:

1. Sluit een GPS-ontvanger op de console aan.
2. Ga naar het instelscherm (via de knop met de steeksleutel in de

linkerbenedenhoek).

3. Selecteer Systeem /GPS en selecteer:
l De GPS-ontvanger die wordt gebruikt (zie pagina 62).
l De vereiste correctiebron (zie pagina 65).

4. Selecteer Systeem /Seriële poorten en selecteer de
seriële poort waarop de GPS-ontvanger is aangesloten (zie pagina
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72).
5. Wanneer het systeem voor het eerst GPS-gegevens ontvangt, wordt

om de configuratie van de plaatselijke tijd gevraagd. Accepteer de
huidige tijd of pas deze aan de plaatselijke tijd aan.

6. Selecteer Voertuig /Nieuw en maak een nieuw
voertuigprofiel door het juiste model te kiezen uit het
fabrieksprofiel. Controleer de geometrie van het voertuig en wijzig
deze indien nodig (zie pagina 95).

7. SelecteerWerktuig /Nieuw en maak een nieuw
werktuigprofiel door het juiste type werktuig te selecteren.
Controleer de geometrie van het werktuig en wijzig deze indien
nodig (zie pagina 105).

8. Als u ASC-10 of Apollo als ECU-type selecteert, wordt u door de
stappen geleid om alle ECU's op uw werktuig aan te sluiten en te
configureren.

9. Ga naar het bedieningsscherm (via de knop Sluiten in het
instelscherm).

10. Ga naar Kies veld (via de bovenste knop op de geleidingswerkbalk
aan de rechterkant) en maak een nieuwe klant, een nieuwe boerderij
en een nieuw veld (zie pagina 161).

11. Ga naar Nieuwe taak (via de tweede knop van boven op de
geleidingswerkbalk) en maak een nieuwe taak aan (zie pagina 181).
Het systeem is nu operationeel.

12. Als u de automatische besturing wilt activeren, gaat u naar het

instelscherm, Systeem /Functies /Geleiding
/AUTOMATISCHE BESTURING (zie pagina 203).

13. Als u Automatisch indelen wilt activeren, gaat u naar het
instelscherm en doet u het volgende:
l Een werktuig aanmaken of laden.
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l Configureer in Werktuig /Sectieregeling /Secties

het aantal secties en de breedte van deze secties (zie
pagina 111).

l Verander desgewenst de sectietiming in Werktuig

/Sectieregeling /Timing (zie pagina 112).
l Configureer desgewenst een fysieke of virtuele schakelkast in

Werktuig /Sectieregeling /Sectieschakelaar
(zie pagina 113).

l Activeer de functie Automatisch indelen in Systeem

/Functies /Werktuig /AUTOMATISCH INDELEN
(zie pagina 55).

14. Als u geactiveerde functies wilt bedienen via het
bedieningsscherm, gebruikt u de knoppen op de navigatiebalk
langs de linkerkant van het scherm. Met deze knoppen opent u
‘miniweergaven’ van de functies (zie pagina 119).

15. Als u een miniweergave tot volledig scherm wilt vergroten (als de
functie dat ondersteunt), sleept u de miniweergave naar rechts op
het hoofdscherm.

16. Als u de console wilt uitschakelen, drukt u kort op de groene
aan/uit-knop aan de achterkant van de console.
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Hoofdstuk 4 – Regionale instellingen en
gebruikersinstellingen
Op het instelscherm biedt de menuoptie Gebruiker de volgende
menuonderdelen:

l Regio: hiermee selecteert u de taal, tijd/datum en eenheden.
l Lichtbalk: hiermee stelt u de werking van de lichtbalk voor de
geleiding in.

l Omgeving: hiermee stelt u interacties met de console in.
l Kaart: hiermee stelt u in hoe kaarten werken op het
bedieningsscherm.

l Toegangsniveau: Hiermee selecteert u toegangsniveaus om te
bepalen welke bedieningselementen toegankelijk zijn.

l Bedieningselementen gebruiker: Hiermee definieert u welke
bedieningselementen toegankelijk zijn voor verschillende
gebruikers.
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4.1. De regio instellen
4.1.1. Taal instellen
De taal die op de console wordt weergegeven, kan desgewenst
gewijzigd worden en decimaalscheidingstekens kunnen als punt of
komma weergegeven worden.

De taal of decimaaltekenindeling instellen:

1. Selecteer Gebruiker /Regio /Taal .

De volgende opties zijn beschikbaar:

Taal
U kunt kiezen uit verschillende talen.

Gebruik de schuifbalk of schuif met een vinger omlaag langs de lijst
om meer talen te zien. Bevestig de selectie. De console wordt
opnieuw opgestart.

Opmerking: U kunt de taal ook wijzigen op het

waarschuwingsscherm tijdens het opstarten door te
selecteren.

Decimaaltekenindeling
Een decimaalteken kan door een punt (.) of door een komma (,)
worden weergegeven.

4.1.2. Instelling tijd/datum
De datuminformatie wordt op de console gebruikt voor start- en
einddatums van de taak zoals weergegeven op de taakrapporten. De
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huidige datum wordt geleverd via het GPS-signaal.

Opmerking: Als er geen GPS-signaal is, zullen zowel tijd als datum
niet werken.

De huidige datum en tijd kunnen worden weergegeven op het
bedieningsscherm door het Topcon-pictogram linksboven op het
display (of op het dashboard) te selecteren.

Tijd- en datuminformatie instellen:

1. Selecteer Gebruiker /Regio /Tijd/datum .

De volgende opties zijn beschikbaar:

Datumformaat
l Eerst de dag van de maand (12 augustus 2015)
l Eerst de maand (augustus 12 2015)

Tijdformaat
l Twaalf-uursklok (2:30 pm)
l Vierentwintig-uursklok (14:30)

Huidige tijd instellen
Huidige tijd (verandert niet automatisch wanneer de zomertijd ingaat).

Met -/+ kunt u de tijd stapsgewijs wijzigen.

4.1.3. Eenheden instellen
Met de optie Eenheden kunt u de weergegeven afmetingen (metrisch of
imperial), eenheden voor druk, oppervlakte en producten, het
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breedtegraad-/lengtegraadformaat en het type afgiftetoename instellen.

Informatie voor eenheden instellen:

1. Selecteer Gebruiker /Regio /Eenheden .

De volgende opties zijn beschikbaar:

Eenheden
l Metrisch
l Imperial (VS)
l Imperial (VK)

De opties voor imperial voor de Verenigde Staten (VS) en het
Verenigd Koninkrijk (VK) worden geboden omdat gallon, ounce
voor vloeistof en bushel verschillende maateenheden zijn in de VS en
het VK.

Opmerking: Wanneer u deze instelling wijzigt, wordt de selectie van
individuele eenheden (druk, oppervlakte enzovoort) die gewijzigd
zijn, niet overschreven.

Formaat lengte-/breedtegraden
l Standaard (decimale graden: 45,54)
l DMS (graden, minuten, seconden: 45o, 23’ 36”)
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Drukeenheden
l kPa (kilopascal)
l psi (pond per vierkante inch)
l bar
l Standaard: hiermee selecteert u de standaardinstelling die van
toepassing is voor de geselecteerde eenheden

Eenheden korte afstand
l Meter
l Inch
l Voet
l Standaard: hiermee selecteert u de standaardinstelling die van
toepassing is voor de geselecteerde eenheden

Oppervlakte-eenheden
l ha (hectare)
l ac (acre)
l Standaard: hiermee selecteert u de standaardinstelling die van
toepassing is voor de geselecteerde eenheden

Volume-eenheden (droog)

l Liter l Gallon

l Kilo l Pond (imperial)

l Kubieke meter l Kubieke voet

l US bushel l Kubieke yards

l UK bushel l Ton (US)

Eenheden droge dichtheid

l Kilogram per liter l Pond (imperial) per gallon

l Kilogram per kubieke meter l Pond (imperial) per kubieke voet
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l Kilogram per US bushel l Pond (imperial) per US bushel

l Kilogram per UK bushel l Pond (imperial) per UK bushel

Volume-eenheden vloeibaar product

l Liter l Gallon

l Kubieke meter l Kubieke voet

l Ton (US) l Pond (imperial)

Type afgiftetoename
l Vaste afgifte
l Percentage van Afgifte 1

Met deze optie wordt het gedrag veranderd wanneer de bestuurder op
de knop omhoog/omlaag drukt om de gevraagde afgifte voor product
te wijzigen. U kunt deze ofwel met een vaste afgifte wijzigen of met
een percentage van de afgifte ingesteld voor VOORINSTELLING
SNELHEID1 (SPROEISNELHEID op een Apollo-sproeier).

Eenheden voor afgifte

l L/ha l gal/ha

l L/100m l gal/100yd

l L/100m2
l gal/kft2

Zie de bedieningshandleidingen van de
strooimachine/spuitmachine/zaaimachine voor meer informatie.
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4.2. De lichtbalk instellen
Tijdens werkzaamheden geeft de lichtbalk boven aan de console aan
hoe ver het voertuig afwijkt van de ingestelde geleidingslijn.

De lichtbalk instellen:

1. Selecteer Gebruiker /Lichtbalk .

De volgende opties zijn beschikbaar:

Lichtstaaf
Geactiveerd of gedeactiveerd.

LED-breedte
Hiermee stelt u de grondafstand van de weglijn (geleidingslijn) in die
elke LED vertegenwoordigt.

Als de LED-breedte op 10 cm (0,1 m) wordt ingesteld, wordt het
volgende gedrag geobserveerd:

l De middelste LED is blauw en brandt continu (tenzij de
koerslijnafwijking 100 cm of meer is). Wanneer de afstand tot de
weglijn minder dan 10 cm (+ of -) bedraagt, is dat de enige LED
die brandt.

l Wanneer een koerslijnafwijking van 10 cm bereikt wordt, gaat de
volgende LED (groen) ook branden.

l Bij 20 cm gaat nog een groene LED branden.
l Gele LED's gaan branden bij 30, 40 en 50 cm.
l Rode LED's gaan branden bij 60, 70, 80 en 90 cm.
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l Wanneer de koerslijnafwijking 100 cm of meer bereikt, gaan alle
LED's uit, op één rode LED aan het uiteinde van de console na.

LEDmodus
l Rij weg van: activeert de LED's aan de kant van het voertuig die
wegrijdt van de geleidingslijn. Rijd weg van de brandende LED's
om terug te gaan naar de geleidingslijn.

l Rij naar: activeert de LED's aan de kant van het voertuig die naar
de geleidingslijn rijdt. Rijd naar de brandende LED's om terug te
gaan naar de geleidingslijn.
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4.3. Omgeving instellen
Hiermee stelt u interacties met de console in.

1. Selecteer Gebruiker /Omgeving .

De volgende opties zijn beschikbaar:

Geluidsvolume
Hiermee stelt u het volume van de consolegeluiden in.

Knopdrukken
Hiermee activeert of deactiveert u geluiden wanneer u een selectie
verricht op de console.

Alarm audio
Hiermee activeert u geluiden wanneer er een alarm geactiveerd wordt.

Touchscreen herkalibreren
Hiermee kalibreert u het touchscreen als het niet goed werkt. De console
wordt opnieuw opgestart. Bevestig dat u de kalibratie wilt starten en
volg de instructies op het scherm. De gevoeligheid van het touchscreen
kan ook worden aangepast.
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Gevoeligheid touchscreen
Hier stelt u in hoe stevig het scherm moet worden aangeraakt. De
console wordt opnieuw opgestart. Bevestig dat u de aanpassing wilt
starten en volg de instructies op het scherm.

Multifunctionele regiomodus
l Schermafbeelding maken: hiermee maakt u het mogelijk
schermafbeeldingen te maken en op te slaan op een USB-apparaat
(memory stick).
Als u een schermafbeelding wilt maken, sluit u eerst een USB-
apparaat aan (aan de linkerkant van de console). Raak het
touchscreen boven het Topcon-logo aan (midden onder op de
console).

Voordat u het USB-apparaat verwijdert, moet u het
altijd eerst loskoppelen door op het pictogram USB
uitwerpen aan de onderkant van de console te drukken.
Er verschijnt een bericht dat het USB-apparaat veilig
kan worden verwijderd. Anders gaan er
gegevensbestanden verloren of wordt het USB-apparaat
niet herkend wanneer u het de volgende keer aansluit.

l Global Home-scherm opslaan/laden: hiermee kunt u
opgeslagen indelingen van het bedieningsscherm laten weergeven
wanneer u op het aanraakscherm direct boven het Topcon-logo
(midden onder op de console) drukt. Dit kan nuttig zijn om het
bedieningsscherm op te ruimen of snel terug te keren naar de
weergave van de gewenste informatie.

Global Home-schermen opslaan:
1. Geef de gewenste weergaven op het bedieningsscherm weer of

verberg ze en druk vervolgens twee seconden lang op het scherm
direct boven het Topcon-logo. De pagina Global Home-scherm
beheren wordt weergegeven.

2. Selecteer Home-scherm opslaan om de indeling op te slaan.
Global Home-schermen beheren:
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Wanneer Global Home-schermen opgeslagen zijn, kunnen ze
actief/inactief worden gemaakt of worden verwijderd.

1. Druk twee seconden lang op het scherm direct boven het Topcon-
logo. De pagina Global Home-scherm beheren wordt weergegeven
met het pictogram actief/inactief op de opgeslagen Home-schermen

.
2. Selecteer het pictogram om opgeslagen Home-schermen actief of

inactief te maken. Opgeslagen schermen kunnen ook verwijderd
worden.

Modus Global Home-scherm
Alleen zichtbaar als Global Home-scherm opslaan/laden hierboven
geselecteerd is.

l Selecteren: door op het gebied boven het Topcon-logo te drukken,
wordt een lijst weergegeven van opgeslagen Global Home-schermen
die u kunt selecteren.

l Wisselen: als u op het scherm boven het Topcon-logo drukt, wordt
geschakeld tussen opgeslagen Global Home-schermen.

System 150 bestandstransfer
Hiermee maakt u het mogelijk de volgende System 150 (GX-45)
bestanden te importeren en exporteren: AB-lijnen, draaipunten,
booglijnen, optimale lijnen, projectlijnen en veldgrenzen.
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Met System 150-bestandstransfers kan de bestuurder bestanden
exporteren in een indeling die overeenkomt met het System 110/150-
systeem van Topcon en bestanden importeren die zijn geëxporteerd
vanuit System 110/150.

Als u deze optie activeert, wordt het System 150-pictogram

onder aan Inventarisbeheer op het bedieningsscherm
weergegeven (zie Inventarisbeheer, pagina 237).

Venster Status automatische besturing
Hiermee wordt een statusvenster voor de besturing weergegeven

wanneer de knop Automatische besturing inschakelen
geselecteerd wordt op het bedieningsscherm als de besturing niet
ingeschakeld kan worden. In het venster Status besturing worden
problemen weergegeven die mogelijk verhinderen dat de besturing
ingeschakeld wordt. Als Auto Open and Close is geselecteerd, sluit
het venster Status besturing automatisch nadat storingen zijn
verholpen die voorkomen dat de besturing wordt ingeschakeld.

Opmerking: Het venster Status besturing kan nog steeds worden
weergegeven via het menu Besturingsopties/Status automatische
besturing (zie pagina 203) als deze instelling gedeactiveerd is.
Grootte werkbalkknoppen
Hiermee kunt u de grootte van de knoppen op het bedieningsscherm
wijzigen.
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4.4. Kaartopties instellen
Hiermee stelt u in hoe kaarten werken op het bedieningsscherm.

De kaarten instellen:

1. Selecteer Gebruiker /Kaart .

De volgende opties zijn beschikbaar:

Focuspunt
l Voertuig: hiermee zet u het voertuig op het midden van het scherm.
l Werktuig: hiermee zet u het werktuig op het midden van het
scherm.

Kaartdraaiing
Hiermee kan het scherm over een kaart bewegen als de gebruiker met
een vinger over het scherm schuift.

Als u deze optie activeert, wordt het kaartdraaipictogram
weergegeven naast het kaartaanzicht en kaartniveaus bovenaan het
bedieningsscherm. Als u dit pictogram aanraakt, wordt het midden van
een verschoven kaart gecentreerd op de huidige locatie van het
voertuig.
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Kaartfocus automatisch verschuiven
Hiermee wordt het voertuig in het midden van het beschikbare
scherm gezet wanneer de miniweergaven open zijn.

Geladen dekking markeren
Na het laden van een bestaande taak wordt de eerder voltooide en
geladen dekking weergegeven in een andere kleur dan de nieuw
aangebrachte dekking.

Eerder gedekte gebieden worden geel gearceerd
weergegeven als deze optie geactiveerd is en als informatie
over eerdere taken is geregistreerd.
De nieuwe dekking wordt groen weergegeven. Als deze
optie niet geactiveerd is, worden zowel de eerdere dekking
(uit de geladen taak) als de nieuw geregistreerde dekking in
dezelfde kleur groen weergegeven.

Grensregistratie onderbreken met hoofdschakelaar
Als de hoofdschakelaar uitgeschakeld wordt terwijl een veldgrens
wordt geregistreerd, wordt het registreren van de veldgrens
gepauzeerd. Als de hoofdschakelaar weer ingeschakeld wordt, wordt
de registratie van de veldgrens hervat.

Dit kan nuttig zijn om de registratie van veldgrenzen automatisch te
pauzeren als de afgifte van product gepauzeerd wordt om te
manoeuvreren in een scherpe bocht of om een object te ontwijken.

Registratie van veldgrenzen kan ook nog steeds handmatig
gepauzeerd worden (zie Een nieuwe veldgrens instellen, pagina 165).

Lengte visuele referentielijn
Geeft een weergavemarkering op de door de gebruiker
voorgeschreven afstand voor het voertuigpictogram weer om
nauwkeurig de weglijn uit te zetten na een bocht wanneer handmatige
geleiding is gebruikt.
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4.5. Toegangsniveau instellen
Instellen van het toegangsniveau bepaalt welke bedieningselementen
toegankelijk zijn voor de gebruiker. De toegankelijkheid van de
bedieningselementen kan worden geconfigureerd op het scherm voor
bedieningselementen voor de gebruiker (alleen beschikbaar wanneer
Expert is geselecteerd als toegangsniveau). Zie Bedieningselementen
gebruiker instellen, pagina 42.

Het toegangsniveau wijzigen:

1. Selecteer Gebruiker /Toegangsniveau .

Het toegangsniveau kan worden ingesteld op Eenvoudig, Standaard of
Expert. Er moet wellicht een wachtwoord worden ingesteld voor het
niveau Standaard en Expert om te voorkomen dat onervaren gebruikers
toegang krijgen tot hogere niveaus.

De console wordt ingeschakeld op het niveau dat is ingesteld voor het
uitschakelen.
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4.6. Bedieningselementen gebruiker instel-
len
Dit scherm is alleen beschikbaar wanneer Expert is geselecteerd als
toegangsniveau. Zie Toegangsniveau instellen, pagina 41.

De toegang tot consolebedieningselementen kan worden
geconfigureerd door de bedieningselementen voor de gebruiker in te
stellen. Er zijn drie beschikbare toegangsniveaus: Eenvoudig,
Standaard en Expert.

l Eenvoudig: deze modus wordt aanbevolen voor dagelijks
operator-gebruik. Met behulp van deze modus kan toegang
worden verkregen tot alle basisbedieningselementen en enkele
statusinformatie. Dit zorgt voor een overzichtelijke en eenvoudig
te leren gebruikersinterface.

l Standaard: deze modus beschikt over een uitgebreide
functionaliteit bedoeld voor gebruikers met meer ervaring die
meer controle willen hebben over de te gebruiken functies. Dit
omvat geavanceerdere bedieningselementen (bijvoorbeeld
dekking leegmaken, items verwijderen).

l Expert: deze modus beschikt over alle configuratie-opties voor
het instellen van een voertuig, werktuig, GPS-ontvanger enz. en
kan tevens worden gebruikt voor normale landbouw door
veelgebruikers die alles in één oogopslag zichtbaar willen hebben.

De bedieningselementen voor de gebruiker definiëren:

1. Selecteer Gebruiker /Bedieningselementen gebruiker

.
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De toegankelijke bedieningselementen voor de drie niveaus zijn
standaard ingesteld. Deze kunnen indien nodig worden bewerkt door op
het vinkje of het kruis voor iedere optie te drukken.

Met de reset-knop kunnen instellingen worden teruggezet naar de
fabrieksinstellingen of naar de instellingen van de console tijdens
opstarten.

Met de Voorbeeld-knoppen kunt u zien hoe de instellingen eruit zien in
de modus Eenvoudig of Standaard, zonder de modus Expert te verlaten.
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Hoofdstuk 5 – Instelling van het sys-
teem
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u systeemelementen instelt,
zoals GPS-verbindingen, alarmen en optionele functies.

De menuoptie Systeem biedt de volgende menuonderdelen:

l Functies: hiermee kunt u optionele functies activeren of
deactiveren.

l GPS: hiermee kunt u de functionaliteit van de aangesloten GPS-
ontvanger instellen.

l Seriële poorten: hiermee selecteert u de seriële poort van de
console die aan een specifieke functie is toegewezen.

l Alarmen: hiermee stelt u de alarmfunctionaliteit in.
l Vlagpunten: hiermee selecteert u pictogrammen en labels voor
vlagpunten. Vlagpunten geven obstakels of andere
landkenmerken weer op een geleidingskaart.

l ISOBUS: hiermee is interactie met ISOBUS-compatibele ECU's
mogelijk via de universele ISOBUS-terminal.

l Hulpprogramma’s: hiermee kan een USB worden voorbereid
voor de upgrade van software.
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5.1. Functies instellen
De menuoptie Functies biedt de volgende menuonderdelen:

5.1.1. Instellingen console
Configureren van consolefuncties.

Functies instellen:

1. Selecteer Systeem /Functies /Console .

Universele terminal
Activeert de universele ISOBUS-terminalserver die interactie
mogelijk maakt met ISOBUS-conforme ECU's.

Zie ISOBUS/universele terminal instellen, pagina 86.
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ISOBUS snelkiesknop
Voegt op het bedieningsscherm boven de hoofdschakelaar een knop toe
waarmee de bestuurder functies die door een ISOBUS-regeling zijn
geactiveerd rechtstreeks kan deactiveren. Als er opnieuw op de knop
wordt gedrukt, worden de functies niet weer gestart, maar is het wel
mogelijk om ze handmatig weer te starten via het standaardmechanisme
voor elke functie.

Bestandsserver
Hier kunnen bestanden voor een ISOBUS ECU opgeslagen worden als
de ECU als bestandsserver gebruikt kan worden. Hiermee kunt u
werktuigen en andere profielen verplaatsen tussen ECU's. Bestanden
kunnen geëxporteerd en geïmporteerd worden via USB.

Camera's
Hiermee kan de bestuurder aangesloten digitale camera's op de console
bewaken. Er moet een registratiecode worden aangeschaft om deze
functionaliteit te activeren.

Datalogging per punt
Hiermee legt u elk GPS-datapunt tijdens de taak vast en een aantal
daaraan gekoppelde datavelden, zoals hoogte, richting, GPS-kwaliteit,
sectiestatus, CropSpec-aflezingen. Deze worden geëxporteerd als een
.csv-bestand (zie Exporteren van taakrapport, pagina 186).

Dit is nuttig voor klanten die een logbestand van alle taakgegevens
willen maken en in programma's van derden willen gebruiken. Ook kan
dit bestand rechtstreeks naar AgJunction worden geüpload als de functie
AgJunction gebruikt wordt.



5.1. Functies instellen

48

Draadloos netwerk
Hiermee verbindt u de console met een draadloos netwerk. Dit is
vereist voor MAGNET en voor de functie Ondersteuning op afstand
hieronder. U hebt hiervoor een specifieke Wi-Fi-dongle nodig. De
ondersteunde dongles worden hieronder vermeld.

Opmerking: Alleen kanaal 1 t/m 11 worden ondersteund.

Ondersteuning op afstand
Hiermee kan een bestuurder de interface van de console op afstand
bedienen. Dit is meestal een servicemedewerker van Topcon.

Activeren van deze optie onder Systeem/Functies/Console geeft de
wizard Ondersteuning op afstand weer, die u begeleid bij het proces
van het vrijgeven van Ondersteuning op afstand.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van software van derden genaamd
‘TeamViewer’ (zie www.teamviewer.com, versie 7 of hoger wordt
aanbevolen) om de verbinding tot stand te brengen en de besturing
van de UI van de console naar de operator op afstand over te dragen.
Er wordt een handje op het consolescherm weergegeven om te laten
zien welke handelingen er op afstand uitgevoerd worden.

De clientsoftware TeamViewer is gratis verkrijgbaar voor Windows,
Mac, Linux, iPhone, iPad, Android en Windows Phone 8/Windows
RT.

Er kan een licentie vereist zijn voor het gebruik van TeamViewer. Het
is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat
aan de licentievereisten wordt voldaan.

Beperkingen van TeamViewer:
l Het downloaden van bestanden van de console wordt
uitgeschakeld.

l De TeamViewer-client kan de automatische besturing of de
hoofdschakelaar niet activeren (er wordt een bericht weergegeven
dat alleen op de console zelf geannuleerd kan worden).

http://www.teamviewer.com/
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l De console zelf moet verbonden zijn met internet (via Ethernet) of
een draadloos toegangspunt (via een USB Wi-Fi-adapter) om
TeamViewer correct te laten werken.

Gedrag/suggesties van TeamViewer:
l Als er een internetverbinding beschikbaar is, wordt er een (XXX
XXX XXX) nummeridentificatie voor de machine opgegeven in de
TeamViewer-wizard. Deze kan gebruikt worden om vanaf overal ter
wereld toegang tot de console te krijgen.

l Als er geen internet is, maar wel een netwerkverbinding, wordt het
IP-adres voor de machine weergegeven (XXX.XXX.XXX.XXX), dat
gebruikt kan worden om toegang te krijgen tot de console vanaf
andere computers in hetzelfde netwerk.

l Camera's werken via TeamViewer, maar ze zullen de prestaties van
de console sterk vertragen. Het verdient aanbeveling alle
miniweergaven en volledige weergaven van camera's te sluiten.

l Doe op de externe client het volgende voor de beste resultaten
wanneer u TeamViewer gebruikt (TeamViewer 8 in Windows 7):
l Wanneer TeamViewer wordt gestart, klikt u op Extras/Options
(Extra/Opties) in het menu.

l Selecteer Remote control (Afstandsbediening) in het linkerpaneel.
l Stel de kwaliteit in op Custom settings (Aangepaste instellingen)
in het rechterpaneel.

l Klik op Custom settings (Aangepaste instellingen).
l Selecteer 256 colors (256 kleuren).
l Activeer de optie ‘Improve application compatibility (reduces
performance)’ (Compatibiliteit van toepassing verbeteren
(vermindert prestaties)).

l Klik op Ok om de aangepaste instellingen te sluiten.
l Klik op Ok om Options (Opties) te sluiten.

l Als er geen internet beschikbaar is wanneer de TeamViewer-wizard
gestart wordt, wordt de gebruiker doorgeleid naar de Wi-Fi-wizard
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om verbinding te maken met een hotspot of draadloos
toegangspunt.

Wi-Fi biedt het volgende:
l De gebruiker kan de console met internet verbinden via een
draadloze hotspot (een telefoon) of een draadloos toegangspunt
(een draadloze internetrouter voor privégebruik).

l Het ondersteunt de versleutelingsnormen Open, WEP, WPA en
WPA2.

l De sterkte van het Wi-Fi-signaal wordt op het dashboard
weergegeven (zie Signaalsterkten dashboardpaneel).

Wi-Fi-gedrag:
l De laatste vijf toegangspunten en codes worden opgeslagen om
het opnieuw tot stand brengen van de verbinding op
veelgebruikte apparaten te vereenvoudigen.

l Het Wi-Fi-logo in het dashboardpaneel knippert wanneer u
opnieuw verbinding maakt met het toegangspunt als de
verbinding uitvalt (wanneer het toegangspunt weer beschikbaar
is).

Ondersteunde Wi-Fi-apparaten:
l TP-Link TL-WN821N (V3) (draadloze N USB-adapter van 300
Mbps)

l TP-Link TL-WN821N (V4) (draadloze N USB-adapter van 300
Mbps)

l Netgear WNA1100 (draadloze USB-adapter N150)
l Netgear WNA1000M G54/N150 WiFi USB-micro-adapter
l Netgear WNA1000Mv2 N150 WiFi USB-micro-adapter
l Netis WF2120
l D-Link DWA-131 H/W Ver.:B1 F/W Ver.:2.01
l D-Link DWA-131 H/W Ver.:E1

Cloudgebaseerde services
AgJunction
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Hiermee kunnen AgJunction-klanten receptkaarten van de AgJunction-
servers naar de console downloaden en toegepaste kaarten van de
console naar de AgJunction-servers uploaden (zie pagina 222).

Er moet een registratiecode worden aangeschaft om deze functionaliteit
te activeren.

Magnet
Zorgt ervoor dat bestandsoverdracht en GPS-locatie via Topcon
Magnet-software kunnen worden gedeeld. Zie MAGNET gebruiken,
pagina 224.

Ondersteuning VDC
De VDC (Vehicle Display Controller) is een optionele voorziening die
kan worden gebruikt om een selectie van consolefuncties uit te voeren.
Zie VDC instellen, pagina 60.

Weerstation
Maakt ondersteuning voor het AirMar 150WX-weerstation mogelijk via
de CAN NMEA2000-gegevensoutput van de sensor. Selecteer de CAN-
poort waarop het weerstation is aangesloten. Er wordt een pictogram
toegevoegd aan de navigatiebalk op het bedieningsscherm. Zie
Weerstation gebruiken, pagina 232.

Er moet een registratiecode worden aangeschaft om deze functionaliteit
te activeren.

5.1.2. Geleiding instellen
Hiermee stelt u de functionaliteit van het geleidingssysteem in.

Geleidingsfuncties instellen:

1. Selecteer Systeem /Functies /Geleiding .
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Geleiding
Dit is een standaardfunctie van de console en kan niet worden
uitgeschakeld.

Automatische besturing
Hiermee activeert u de automatische besturing. Deze kan alleen
worden gebruikt op voertuigen die met een automatisch
besturingssysteem zijn uitgerust, zoals de AES-25.

Gecontroleerd verkeer
De functie Gecontroleerd verkeer voegt twee nieuwe geleidingsmodi
toe: Optimale lijnen en Projectlijnen. Wanneer de functie geactiveerd
is, kan de bestuurder een van deze modi selecteren om voor de
geleiding of voor de automatische besturing te gebruiken.

Met de modus Optimale lijnen kunnen meerdere lijnen of booglijnen
in één bestand geregistreerd worden en kunnen alle geregistreerde
lijnen of booglijnen tegelijkertijd op het scherm bekeken worden.
Elke lijn of booglijn die in een set optimale lijnen geregistreerd is,
kan voor geleiding of automatische besturing geselecteerd en gebruikt
worden.

De modus Projectlijnen is in zoverre gelijk aan de modus Optimale
lijnen, dat deze toestaat meerdere booglijnen in hetzelfde bestand
voor de geleiding te gebruiken, die tegelijkertijd op het scherm
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bekeken kunnen worden. Het belangrijkste verschil tussen projectlijnen
en optimale lijnen is dat er voor projectlijnen geen weglijnen
gegenereerd worden. Alleen het pad dat elke projectlijn volgt, kan voor
geleiding of automatische besturing worden gebruikt.

Er moet een registratiecode worden aangeschaft om deze functionaliteit
te activeren.

Zie de bedieningshandleiding AGA5196 voor gecontroleerd verkeer
voor meer informatie.

Taakhulpmodus
l Uitgeschakeld: er zijn geen taakhulpmodi beschikbaar.
l Taakassistent: een helpscherm dat gebruikt kan worden om de
stappen in een standaardtaak te doorlopen. Dit kan nuttig zijn
wanneer u de console leert gebruiken. Als u de optie activeert,
wordt er een nieuw pictogram rechtsboven in het bedieningsscherm
geplaatst.

Als u het pictogram selecteert, wordt het helpscherm weergegeven.
Terwijl opties worden geselecteerd, worden op het scherm
Taakassistent de volgende mogelijke stappen weergegeven.

l Quick Start: doorloopt automatisch de stappen die vereist zijn om
een standaardtaak uit te voeren. Dit kan nuttig zijn om de
uitvoering van standaardtaken te versnellen. Als u de optie
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inschakelt, wordt er een nieuwe menuoptie aan de rechterkant van
het menu Functies geplaatst.

1. Selecteer Systeem/Functies/Quick Start. De pagina Instellingen
voor Quick Start wordt weergegeven. Deze pagina wordt gebruikt
om de taken te selecteren die Quick Start automatisch doorloopt.
Activeer de gewenste taken.

l Taakrapport voor vorige taak exporteren: zie pagina 186.
l Ander veld kiezen: zie pagina 161.
l Veldgrenzen registreren: zie pagina 165.
l Andere taak kiezen: zie pagina 181.
l Opdrachtregio's configureren: zie pagina 181.
l VRC-kaart laden: zie pagina 189.
l Geleidingsmodus instellen: zie pagina 195.
l Andere geleidingslijn kiezen: zie pagina 195.
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l Automatisch verbergen indien geslaagd: hiermee sluit u het
venster Quick Start wanneer alle vereiste taken zijn voltooid.

2. Als u Quick Start wilt gebruiken, selecteert u de knop rechtsboven
op het bedieningsscherm.

Als u de knop selecteert, wordt de eerste taak geopend die
geactiveerd is in de instelling van Quick Start.

Geleidingslijnen (AB-lijnen, identieke booglijnen...)
De vier geleidingslijntypen (AB-lijnen, identieke booglijnen,
draaipunten en guidelock) zijn standaard geactiveerd. Als sommige
geleidingslijntypen niet nodig zijn, kunnen deze worden gedeactiveerd.
Alle geleidingslijnen kunnen niet tegelijkertijd worden gedeactiveerd.
Zie Geleidingslijnmenu, pagina 195.

5.1.3. Instellingen werktuig
Hiermee stelt u de functionaliteit voor het aangekoppelde werktuig in.

De werktuigfunctionaliteit instellen:

1. Selecteer Systeem /Functies /Werktuig .
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Automatisch indelen
Hiermee kan het systeem secties activeren voor nieuwe gebieden die
bewerkt moeten worden en uitschakelen voor gebieden die al bewerkt
zijn (zie pagina 219).

Regeling Variable rate
Werkt met een receptkaart om de afgifte over de in kaart gebrachte
gebieden te variëren (zie pagina 189).

Taakgegevens
Taakgegevens maakt het importeren/exporteren en bewerken van
XML-bestanden met ISOBUS-taakgegevens mogelijk. Met de modus
Taakgegevens kunt u een taak selecteren, configureren en uitvoeren
op basis van de ingevoerde taakgegevens. U kunt vormbestanden
importeren om de ECU automatisch te besturen. Wanneer deze
functie wordt geactiveerd, worden bepaalde veld- en taakmenu-items
uitgeschakeld bij werkzaamheden die niet relevant zijn bij het gebruik
van taakgegevens.

Het pictogram menu Taakgegevens vervangt het pictogram
Taakmenu op het bedieningsscherm (zie pagina 243).

Opmerking: Als taakgegevens is ingeschakeld, verandert
Taakassistent (pagina 53) in Taakhulpmodus.

Oppervlaktetellers
Oppervlaktetellers worden gebruikt met strooi-, sproei- en
zaaimachines om gegevens te registreren zoals behandeld gebied,
gebruikt product, bedrijfstijd, gemiddelde snelheid en mate van
productiviteit. Oppervlaktetellers zijn niet beschikbaar wanneer u
ISO-werktuigen of Xlinks gebruikt.

l Ingeschakeld (opgeslagen per taak): Oppervlaktetellers worden
afzonderlijk opgeslagen voor elke taak. (Nadat een taak is gestart
en dekking is aangebracht, wordt een volgende taak geselecteerd
en dekking aangebracht. Bij terugkeer naar de eerste taak worden
de oppervlaktetellers van de eerste taak weergegeven).
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l Ingeschakeld (opgeslagen per werktuig): Oppervlaktetellers tellen
door over meerdere taken, maar als er een nieuw werktuig wordt
geladen, worden nieuwe oppervlaktetellers weergegeven. Als het
eerste werktuig weer wordt geladen, worden de oppervlaktetellers
weergegeven vanaf het moment waarop dat werktuig voor het laatst
werd gebruikt.
Opmerking: Oppervlaktetellers kunnen tegelijk worden
ingeschakeld voor zowel taken als werktuigen.

Zie de bedieningshandleidingen van de strooimachine, spuitmachine en
zaaimachine voor meer informatie.

Als u oppervlaktetellers per taak activeert, wordt de optie
Oppervlaktetellers van taak terugstellen weergegeven:
l Nooit: de oppervlaktetellers moeten handmatig worden teruggesteld
of ze zullen gegevens blijven verzamelen.

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

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

Waterbesparing
Moet zijn ingeschakeld om een schraperwerktuig te creëren en te
gebruiken.

Er moet een registratiecode worden aangeschaft om deze functionaliteit
te activeren.

Zie bedieningshandleiding 1004639-01 Waterbesparing voor meer
informatie.

Stikstofdetectie
Topcon CropSpec
Een real-time geïntegreerd gewascontrole- en afgiftesysteem van
Topcon. Hiermee wordt de variabiliteit in het veld bewaakt, worden
gewassen onderweg behandeld of worden gegevens opgeslagen voor
toekomstige analyses of applicatie van recepten.
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CropSpec wordt weergegeven via de universele terminal (zie pagina
220), via een kaartoverlay.

Opbrengstbewaking
Een opbrengstmonitor is a console-apparaat dat sensorgegevens
registreert vanaf een oogstmachine, de sensorgegevens combineert
met geodetische gegevens en de informatie opslaat in het
bestandssysteem in real-time.

Er moet een registratiecode worden aangeschaft om deze
functionaliteit te activeren.

NORAC hoogteregeling spuitboom
Regelt automatisch de hoogte van de spuitboom boven de grond of
het gewas. Vereist de installatie van NORAC sensoren en Electronic
Control Unit (ECU). Zie NORAC hoogteregeling spuitboom
gebruiken, pagina 234.

Menu Instellingen vergrendelen wanneer hoofdschakelaar aan
is
Deactiveert toegang tot het instellingenmenu wanneer de
hoofdschakelaar is ingeschakeld.

Hypro Prostop-E
Maakt aansluiting mogelijk op het Hypro Pentair CAN geregelde
sproeikopsysteem voor het leveren van individuele sproeiregeling op
de spuitboom.

Er moet een registratiecode worden aangeschaft om deze
functionaliteit te activeren.

LH5000 afgiftesensor
Deze optie zorgt ervoor dat een derde apparaat een actuele RS232-
invoer van de afgifte levert aan de console. Dit kan vervolgens
gebruikt worden met regelaars voor zowel vloeibare als granulaire
stoffen, als alternatief voor een Variable Rate Control (VRC) kaart. De
seriële poort waarop de sensor is aangesloten, moet worden
geselecteerd. Zie Seriële poorten instellen, pagina 72.
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Er moet een registratiecode worden aangeschaft om deze functionaliteit
te activeren.

5.1.4. Xlinks instellen
Een Xlink is een software-interface waarmee de console met een
controller van derden kan communiceren via een seriële interface
zonder ISOBUS. De controller van derden kan zijn eigen console
hebben, die extern bestuurd kan worden via de Xlink.

Xlink-functionaliteit instellen:

1. Selecteer Systeem /Functies /Xlinks .

Elke controller van derden heeft een eigen specificatie voor een seriële
interface, die aangeeft welke functionaliteit deze via de Xlink aan de
console biedt.

Xlink-interfaces zijn niet standaard zoals ISOBUS. De beschikbare
functies zijn afhankelijk van de fabrikant van de controller. Deze
variëren ook afhankelijk van de versie van de controller van de externe
fabrikant.

Er moet een registratiecode worden aangeschaft om deze functionaliteit
te activeren.

Zie de bedieningshandleiding AGA5332 Xlinks voor meer informatie.
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5.1.5. VDC instellen
De VDC (Vehicle Display Controller) is een optionele voorziening
die kan worden gebruikt om een selectie van consolefuncties op
afstand uit te voeren.

VDC-functionaliteit instellen:

1. Selecteer Systeem /Functies /Console .
2. Selecteer ONDERSTEUNING VDC om de VDC-functionaliteit

te activeren.

3. Selecteer Systeem /Functies /VDC om functies
toe te wijzen.

Knop 5 wordt altijd ingesteld als de knop Terug.

Selecteer knop 1 t/m 4 om een functie toe te wijzen.
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5.1.6. Quick Start instellen

Deze optie is beschikbaar onder Systeem /Functies /Quick

Start als Quick Start geselecteerd wordt als Taakhulpmodus

onder Systeem /Functies /Geleiding . Zie
Taakhulpmodus, pagina 53.
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5.2. GPS instellen
5.2.1. Ontvanger instellen
Hiermee kunt u de werking van de GPS-ontvanger instellen.

De GPS-ontvanger instellen:

1. Selecteer Systeem /GPS /Ontvanger .

GPS-ontvanger
Selecteer het type GPS-ontvanger in de keuzelijst.

De console kan GPS-signalen ontvangen van een GPS-ontvanger van
een andere leverancier, mits de ontvanger geconfigureerd kan worden
om de gegevens in het vereiste correcte formaat te verzenden. Overleg
met de fabrikant van de GPS-ontvanger om te achterhalen of uw
ontvanger op de juiste manier ingesteld kan worden.

De console vereist het volgende ingangssignaal als Overige
geselecteerd is onder GPS-ONTVANGER:
l GGA 0,2 seconde (5 Hz)
l VTG 0,2 s (5 Hz)
l ZDA 15 seconden
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RS-232-communicatie
l Baud-rate 19200 (voorkeur) 8 databits, geen pariteit, 1 stopbit
(19200, 8N1)

Firmware upgrade
Hiermee start u een firmware-upgrade van een GPS-ontvanger via USB
(indien gewenst) of via het pakket dat intern bij de consolesoftware
geleverd wordt. De knop Firmware-upgrade toont de versie van de
firmware die momenteel in de GPS-ontvanger is geïnstalleerd en de
versie waarnaar de firmware bijgewerkt gaat worden.

Gebruik ontstekingslijn
Opmerking: Deze functie mag alleen worden gebruikt als de
bedrading en kabelboom van het voertuig compatibel zijn met
elkaar.
(alleen AGI-4) Scheidt de voeding naar de AGI-4-ontvanger van de
voertuigontsteking. Deze optie maakt het mogelijk de GPS-ontvanger
ingeschakeld te houden nadat het voertuig uitgeschakeld is. De optie
Receiver actief houden gedurende bepaalt hoe lang de ontvanger
ingeschakeld blijft.

Receiver actief houden gedurende
Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar indien Gebruik
ontstekingslijn is ingesteld op Ingeschakeld.
(alleen AGI-4) Houdt de GPS-ontvanger actief nadat het systeem
uitgeschakeld is. Dit is nuttig om nauwkeurige positioneringsinformatie
te behouden (convergentie tussen satellieten). Bijvoorbeeld: om de
ontvanger nog 1 uur ingeschakeld te houden nadat het systeem
uitgeschakeld is, voert u 60 in.

Laad OAF-bestand
Hiermee laadt u een Options Authorization File naar de GPS-ontvanger.
Dit wordt gewoonlijk gedaan voordat de ontvanger geïnstalleerd wordt,
maar het bestand kan in het veld worden bijgewerkt via USB (indien
nodig).



5.2. GPS instellen

64

Baud-rate
De gegevenstransmissiesnelheid voor modems. De standaard baud-
rate van de GPS-ontvanger kan gewijzigd worden. Deze instelling
hoeft gewoonlijk niet gewijzigd te worden. Als de instelling toch
gewijzigd moet worden, raadpleegt u de handleiding die bij de
modem geleverd is.

5.2.2. Correctie instellen
GPS-correctiebronnen worden gebruikt om de nauwkeurigheid van de
GPS-positie te vergroten.

De GPS-correctiebron instellen:

1. Selecteer Systeem /GPS /Correctie .

2. Selecteer de gewenste CORRECTIEBRON.
Opmerking: De beschikbare correctiebronnen worden hieronder
gedefinieerd. De extra opties die moeten worden gedefinieerd,
verschillen afhankelijk van de geselecteerde correctiebron. Zie
Correctiebronopties, pagina 66.
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Correctiebronnen
Correctiebron Beschrijving

Autonoom De ontvanger zelf vrije beschikbare satellieten laten
zoeken. Er wordt geen correctie gebruikt.
Nauwkeurigheid: 2 - 5 m.

Automatisch De ontvanger de beste beschikbare correctiebron laten
selecteren.

WAAS Wide Area Augmentation System gebruiken. Alleen voor
Noord-Amerika. Nauwkeurigheid: minder dan een meter.

EGNOS European Geostationary Navigation Overlay Service
gebruiken. Alleen in Europa.
Nauwkeurigheid: minder dan een meter.

MSAS Multi-functional Satellite Augmentation System
gebruiken. Alleen in Oost-Azië. Nauwkeurigheid: minder
dan een meter.

TopNET
Global D

Gebruikt TopNET Global D correctie. Nauwkeurigheid:
10 cm.

OmniSTAR
VBS

OmniSTAR Virtual Base Station (VBS)-correctie
gebruiken. Nauwkeurigheid: minder dan een meter.

RTK Real Time Kinematic-navigatie gebruiken.
Nauwkeurigheid: 2 cm.

RTK
(externe
modem)

Externe modem gebruiken die op GPS-ontvanger is
aangesloten voor RTK-correcties. Nauwkeurigheid: 2 cm.

RTK
(NTRIP)

Een mobiel geleverde RTK-correctiebron van een
netwerkleverancier gebruiken.
Nauwkeurigheid: 2 cm.
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Correctiebron Beschrijving

DGPS
(externe
modem)

Een externe modem gebruiken om DGPS-correcties van
een netwerkleverancier te importeren. Nauwkeurigheid:
minder dan een meter.

DGPS
(NTRIP)

Een mobiel geleverde DGPS-correctiebron van een
netwerkleverancier gebruiken.
Nauwkeurigheid: minder dan een meter.

Opmerking: De bron die hier geselecteerd wordt, zal van invloed
zijn op het functioneren van de geleiding en de automatische
besturing. Het is belangrijk om u bewust te zijn van de vereisten van
de GPS-apparatuur. Raadpleeg de handleiding van de GPS-
apparatuur.

Opmerking: Nauwkeurigheidscijfers zijn van allerlei variabelen
afhankelijk (aantal satellieten, afstand van de correctiebron,
ionosferische omstandigheden, ontvanger, antenne) en kunnen niet
gegarandeerd worden.

Correctiebronopties
Opmerking: De correctiebronopties die moeten worden
gedefinieerd, verschillen afhankelijk van de geselecteerde
correctiebron.

Optie Beschrijving

GLONASS Hiermee kan de GPS-ontvanger het Russische
satellietnavigatiesysteem GLONASS gebruiken naast
GPS.

TRUPASS Het GPS-driftcompensatiealgoritme van Topcon, wordt
gebruikt om betere prestaties te krijgen tussen de
verschillende ronden. Verkrijgbaar met de volgende
correctiebronnen: autonoom, WAAS, EGNOS, MSAS,
OmniSTAR VBS, TopNET Global D.
Opmerking: deze optie moet afzonderlijk worden
aangeschaft.
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Optie Beschrijving

RTK-
protocol

Communicatieprotocol voor gegevensoverdracht tussen
het RTK-basisstation en het rijdende voertuig (tractor).
Moet op hetzelfde protocol worden ingesteld als het
basisstation. Zie de gegevens voor instelling van het
basisstation.

Regio De regio moet geselecteerd worden om de frequentie te
bepalen die door OmniSTAR gebruikt wordt. De
frequentie voor de regio wordt automatisch ingesteld.

Fallback Als het systeem onvoldoende gegevens ontvangt om de
positie van het voertuig met de vereiste nauwkeurigheid
te berekenen, kan de automatische besturing niet
ingeschakeld worden. Met de fallback-functie kan het
systeem de positienauwkeurigheidsvereiste verlagen,
zodat automatische besturing toch kan worden
ingeschakeld. Dit is nuttig in situaties waarin een zeer
nauwkeurige positiebepaling niet vereist is.

Baud-rate De gegevenstransmissiesnelheid voor modems. Zie de
documentatie die bij de modem geleverd is.

GGA-
uitgang

Sommige netwerkleveranciers vereisen dat een GGA
(positie) naar hen gestuurd wordt om de locatie van het
rijdende voertuig (tractor) vast te stellen.

NTRIP-instelopties
Als DGPS NTRIP geselecteerd is, wordt er een wizard gestart om de
aangesloten modem op te sporen en wordt vervolgens het volgende
scherm weergegeven.
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l GSM APN: De internetlink van de telecommunicatie-provider.
l GSM MTU (Maximum Transmission Units): De grootste
protocolgegevenseenheid die kan worden verstuurd.

l Roaming mobiel netwerk: Kan worden gebruikt om roaming uit
te schakelen om extra kosten voor gegevensgebruik over de grens
te voorkomen (handig bij het werken in de buurt van de grens
van een ander land).

l NTRIP-installatiepunt: De ID van het basisstation (werkelijk of
virtueel).

De instellingen voor GSM en ROAMING MOBIEL NETWERK
kunnen bij de leverancier van uw mobiele netwerk worden
opgevraagd. De overige instellingen worden opgegeven door uw
NTRIP-leverancier.

RTK-instelopties
Als RTK geselecteerd is, wordt er een wizard gestart om de
aangesloten modem op te sporen en wordt vervolgens het volgende
scherm weergegeven.
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l Frequentie: de gebruikte frequentie.
l Kanaalafstand: het frequentieverschil tussen aangrenzende
toewijzingen in een frequentieplan.

l Net ID: de instelling voor scrambling (1-255 = aan, 0 = uit).
l Linkprotocol: protocol radiogegevensoverdracht.
l Modulatie: het type gebruikte modulatie.
l FEC (Forward Error Correction): een techniek die wordt gebruikt
voor het beheersen van fouten in gegevensoverdracht via
onbetrouwbare of luidruchtige communicatiekanalen.

Opmerking: Als RTK is geselecteerd en er is een AGI-3 of AGI-4
aangesloten, kunnen de instellingen van het basisstation automatisch
worden gesynchroniseerd met de ingevoerde ontvangerinstellingen.
Selecteer Systeem/GPS/Basisstation synchroniseren en volg de
instructies in de wizard op.

5.2.3. Instellingen output
GPS-output heeft betrekking op de mogelijkheid van de console om
verschillende datareeksen te exporteren in NMEA 0183-formaat. De
meest gebruikte hiervan zijn het GGA-bericht (positie) en het VTG-
bericht (snelheid en koers).
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Dit kan nuttig zijn om een verbinding te maken met apparatuur van
externe leveranciers voor output van positie en snelheid.

De GPS-output instellen:

1. Selecteer Systeem /GPS /Output .

l VTG-legacy modus: ondersteunt VTG-gegevensoutput voor
NMEA-normen lager dan V4.00. Output van VTG-strings
compatibel met NMEA V3 en lager.

Raadpleeg de documentatie die bij het apparaat van de externe
leverancier geleverd is voor meer informatie.

Opmerking: Apparaten die gebruikmaken van GPS en op de
console zijn aangesloten, hebben mogelijk informatie uit de console
nodig. De informatie wordt samengevat in zinnen gebaseerd op
NMEA.

5.2.4. Radarinstellingen
De console kan radaroutput naar externe apparatuur sturen. Dit kan
nuttig zijn om verbinding te maken met een apparaat van een externe
leverancier om een rijsnelheidsignaal te krijgen.

Radaroutput instellen:

1. Selecteer Systeem /GPS /Radar .
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l Kalibratiefactor: zie het apparaat van de externe leverancier voor
deze waarde als het radarsnelheidssignaal niet nauwkeurig is.
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5.3. Seriële poorten instellen
Hiermee stelt u de seriële poort van de console in die aan een
specifieke functie is toegewezen.

De seriële poorten instellen:

1. Selecteer Systeem /Seriële poorten .

2. Selecteer de gewenste functie en selecteer uit de selectielijst de
seriële poort van de console waarop het apparaat is aangesloten.
Bijvoorbeeld: de GPS-ontvanger SGR-1, AGI-3 of AGI-4 is
aangesloten op seriële poort 1 met alle Topcon-kabelbomen.

De GPS-uitgang NMEA bevindt zich in het algemeen op seriële
poort 2 als deze in gebruik is.

Xlinks bevindt zich op seriële poort 3 als deze in gebruik is, of op
seriële poort 2 als de GPS-uitgang NMEA niet gebruikt wordt.
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5.4. Alarmen instellen
Als er geen werktuigen ingesteld zijn in het systeem, zijn alleen de
algemene alarmen beschikbaar om in te stellen. Specifieke alarmen voor
werktuigen zijn beschikbaar als er een werktuig gedefinieerd is. Zie de
bedieningshandleidingen van de
strooimachine/spuitmachine/zaaimachine voor meer informatie.

Algemene alarmen instellen:

1. Selecteer Systeem /Alarmen /Algemeen .

De lijst met algemene alarmen wordt weergegeven. Alle algemene
alarmen kunnen worden geactiveerd of gedeactiveerd door Alle
algemene alarmen te selecteren.
Ook kunt u elk algemeen alarm afzonderlijk activeren of deactiveren.

Let op: om veiligheidsredenen kan het akoestische alarm Besturing
gekoppeld/losgekoppeld niet worden uitgeschakeld.
Voor het alarm Einde van de reeks is extra informatie vereist. Dit
alarm klinkt en wordt weergegeven wanneer het voertuig de veldgrens
nadert en de bestuurder moet afremmen om zich voor te bereiden op
handmatige besturing.
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l Eerste afstand: afstand vanaf de veldgrens waarop het alarm voor
het eerst afgaat. De afstand wordt gemeten vanaf de tractor naar de
veldgrens langs de weglijn (geleiding).

l Tweede afstand: afstand vanaf de veldgrens waarop het tweede
alarm afgaat, waarbij de bestuurder gewaarschuwd wordt direct de
besturing over het voertuig over te nemen.

l Vooruitkijkafstand: hiermee stelt u in hoeveel meter het systeem
vóór het voertuig uit kijkt om te reageren met acties.

5.4.1. Beschrijving alarmvenster
Druk in het midden van het alarmvenster om een alarm te bevestigen.

Het alarmvenster kan omlaag gesleept worden om meer informatie
weer te geven over het alarm als Omlaag slepen voor details boven
aan het alarmvenster wordt weergegeven.

Via het luidsprekerpictogram kunt u het geluid van het alarm
uitschakelen.

Het pictogram van de steeksleutel geeft de juiste
alarminstellingspagina weer om het desbetreffende alarm te
configureren (of te deactiveren als het alarm niet relevant is voor uw
huidige instelling). Er zijn enkele uitzonderingen op dit gedrag:

l De steeksleutel Verkeerde firmware van de GPS-ontvanger geeft
het instelscherm weer om de firmware van uw GPS-ontvanger op
te waarderen.

l De steeksleutel Verkeerde firmware ASC-10 ECU geeft het
instelscherm weer om uw ASC-10-firmware te upgraden.

l Het alarm Geen GPS tijd geeft het instelscherm voor tijd/datum
weer om de juiste lokale tijd in te voeren.
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5.4.2. Lijst met alarmen
Dit is een lijst van alle alarmen op de console en de omschrijvingen
daarvan.

Alarm Beschrijving

Actief veld ver weg Het actieve veld ligt op een afstand van
meer dan 8 km. Zorg dat het correcte veld
is geladen of maak een nieuw veld.

As bewegende tank uit Wordt geactiveerd als de as beweegt, maar
de tank of hoofdschakelaar uit is.

Basisstation locatie
verkeerde combinatie

De locatie van het basisstation gebruikt
voor het genereren van een
geleidingspatroon komt niet overeen met de
huidige positie van het basisstation.

Besturing gekoppeld
(visueel)

Het geluid van de alarmen Besturing
gekoppeld/ontkoppeld kan om
veiligheidsredenen niet worden
uitgeschakeld. Desgewenst kan echter wel
de visuele component van het alarm
onderdrukt worden.

Besturing kan niet
worden ingeschakeld

Het pop-upvenster besturingsstatus dat
verschijnt wanneer het stuursysteem niet
naar wens ingeschakeld kan worden, kan
onderdrukt worden. Als op de
inschakelknop wordt gedrukt, wordt dit
automatisch uitgaande alarm weergegeven
om aan te duiden dat de gevraagde
bewerking niet kon worden uitgevoerd.
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Alarm Beschrijving

Besturing losgekoppeld
(visueel)

Wordt geactiveerd als de besturing is
uitgeschakeld. Dit kan het gevolg zijn van
het wegvallen van de verbinding met
satellieten, het kwijtraken van de
geleidingslijn of van handmatig aan het
stuurwiel draaien.

Besturingsprofiel komt
niet overeen

De parameters in het geselecteerde
voertuigprofiel komen niet overeen met de
voertuigconfiguratie in het stuursubsysteem.
Selecteer het juiste voertuigprofiel voor dit
voertuig.

COM-poortstoring Wordt geactiveerd als de opgegeven COM-
poort niet geopend kan worden.

Draadloze verbinding Dit alarm gaat af wanneer de draadloze
netwerkverbinding niet langer binnen het
bereik ligt.

Druk te hoog Het hogedrukalarm geeft aan dat de
druksignaalingang hoger is dan de
alarmpuntinstelling. Als dit correct is
ingesteld, duidt dit gewoonlijk op een
verstopping, uitgeschakelde spuitbomen als
ze ingeschakeld zouden moeten zijn, of een
te hoge snelheid van de sproeier.

Druk te laag De meest voorkomende oorzaak is een lege
tank. Als minimale flows zijn ingesteld
voor spuitdoppen, flowmeter en druk,
wordt dit alarm alleen weergegeven bij
defecten in de pomp of het leidingwerk, of
bij een lege tank.
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Alarm Beschrijving

Einde van de reeks Wordt geactiveerd wanneer het voertuig de
veldgrens nadert en de bestuurder snel de
besturing over moet nemen.

Exclusiekaart te ver weg Wordt geactiveerd wanneer de exclusiekaart
te ver van de huidige GPS-positie af ligt.
De exclusiekaart wordt automatisch uit het
geheugen verwijderd.

Fallback Dit alarm gaat af wanneer de geselecteerde
GPS-correctiebron niet beschikbaar is en het
systeem tijdelijk een minder nauwkeurige
correctiebron moet gebruiken.

Geen communicatie Wordt geactiveerd als de console niet kan
communiceren met de ECU van het
werktuig.

Geen doorstroom Wordt geactiveerd als er geen vloeistof-
/NH3-stroom wordt waargenomen door de
stromingsbevestigingssensor als de
hoofdschakelaar en de tank ingeschakeld
zijn.

Geen GPS Wordt geactiveerd als de GPS-verbinding is
weggevallen.

Geen GPS-tijd Dit alarm gaat af als de GPS-ontvanger niet
geconfigureerd is om tijdberichten te
verzenden (ZDA NMEA-berichten).

Geen snelheid t.o.v. de
grond

Wordt geactiveerd als de automatische
besturing ingeschakeld is en er geen
rijsnelheid aanwezig is.
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Alarm Beschrijving

Gestopte schacht Wordt geactiveerd als de tank actief is, maar
de as gestopt is met bewegen.
‘tank actief’ betekent: tank ingeschakeld,
hoofdschakelaar ingeschakeld, ten minste
één sectie ingeschakeld, bewegend.

Gevraagde snelheid
bedraagt nul

Wordt geactiveerd wanneer de automatische
afgifte is ingeschakeld, de tank is
ingeschakeld, de hoofdschakelaar is
ingeschakeld en de gevraagde snelheid nul
bedraagt. Als er een schakelkast is,
controleer dan of er ten minste één
schakelaar is ingeschakeld.

GPS-driftoffset Wordt geactiveerd bij het opstarten als
herinnering dat de GPS-driftoffset is
toegepast. Aangezien de GPS-drift per
moment kan verschillen, is dit een
herinnering dat de GPS-driftcompensatie
mogelijk opnieuw moet worden berekend.

GPS geen contact Dit alarm gaat af wanneer het GPS-signaal
is weggevallen, maar de ontvanger nog wel
verbonden is.

Herstart van het
stuursysteem nodig

Dit alarm gaat af als het stuursubsysteem uit
en aan moet worden gezet. Dit is het geval
bij sommige soorten stuursubsystemen na
kalibratie.

Hoofdschakelaar uit Dit alarm gaat af wanneer de operator over
een gebied rijdt dat onbehandeld is op de
dekkingskaart bij een uitgeschakelde
hoofdschakelaar. (om te voorkomen dat
operators vergeten de hoofdschakelaar in te
schakelen bij het begin van een rit.)
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Alarm Beschrijving

Maximale lengte
geleidingslijn
overschreden

Dit alarm gaat af wanneer de lengte van de
vastgelegde lijn langer is dan het maximale
aantal punten (doorgaans enkele kilometers,
maar dit verschilt op basis van de
complexiteit van de booglijn).

NTRIP mislukt Fout van GPS-correctiebron.

Offset schuiven van
voerlijn wordt toegepast

Melding dat een bestaande schuif-offset
wordt toegepast.

Ongeldig voertuigprofiel Het geselecteerde voertuigprofiel bevat
ongeldige parameters. Maak een nieuw
voertuigprofiel of neem contact op met uw
dealer voor ondersteuning.

Ongeldig/verouderd
profiel geladen

Gaat af wanneer een oud werktuig- of
voertuigprofiel actief is in het systeem. Dit
kan voorkomen bij het upgraden van een
zeer oude versie van de software naar de
nieuwste versie.

Ongeregistreerde functie Dit alarm gaat af als er een geactiveerde
functie is die niet langer geregistreerd is
(registratie is verlopen). Dit is bedoeld om
de bestuurder te waarschuwen dat de functie
gedeactiveerd is.

Onjuiste
overbrengingsverhouding

Er is een onjuiste verhouding tussen de
kanaalas en de motorencoders.

Onjuiste snelheid Het werktuig staat in de automatische
modus en de doelafgifte wordt niet bereikt.

Ontvanger ontkoppeld De GPS-ontvanger reageert niet. Controleer
de aansluitingen van de ontvanger.
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Alarm Beschrijving

Pad te ver weg Dit alarm gaat af als de actieve
geleidingslijn (AB-lijn, booglijn of
draaipunt) te ver van de huidige GPS-
positie af ligt.

Parameters komen niet
overeen

Voertuiggeometrieparameters komen niet
overeen met de geometrieconfiguratie in het
besturingssysteem. Selecteer het voertuig
opnieuw op het instelscherm of zorg ervoor
dat de voertuiggeometrie in het
voertuiggeometriescherm correct is.

Pompsnelheid hoog Wordt geactiveerd als de
pompsnelheidsdetectie is ingeschakeld en
de pompsnelheid boven de maximale
drempelinstelling voor toerental voor het
alarm komt.

Pompsnelheid laag Wordt geactiveerd als de
pompsnelheidsdetectie is ingeschakeld en
de pompsnelheid onder de minimale
drempelinstelling voor toerental voor het
alarm komt.

Positie omkeren Informatiealarm dat wordt geactiveerd
wanneer de stoel van de bestuurder 180
graden gedraaid is (geldt alleen voor
tractoren met twee bestuurdersposities).

Projectlijn te ver weg Dit alarm gaat af als de actieve set
projectlijnen te ver van de huidige GPS-
positie af ligt.

Receptkaart te ver weg Dit alarm gaat af als de actieve VRC-kaart
te ver van de huidige GPS-positie af ligt.
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Alarm Beschrijving

Receptkaart /
geleidingsvormbestand
kon niet worden geladen

Dit alarm gaat af als het bestand dat wordt
geladen ongeldig of beschadigd is.

Regelklep transportband
klemt

Als de tank net uitgeschakeld is, wordt het
alarm Regelklep transportband klemt een
tijdje geblokkeerd om de riem tijd te geven
om te stoppen met bewegen. Als de riem
daarna niet is gestopt, gaat het alarm af.

Registratie loopt
binnenkort af

De geregistreerde functie loopt af binnen de
komende <dagen tot afloop> dagen. Neem
contact op met uw dealer om de registratie
te vernieuwen.

Reservoir bijna leeg Dit is een waarschuwing dat de tank bijna
leeg is.

Reservoir leeg Dit geeft aan dat het berekende volume nul
bereikt heeft. Als de tank nog steeds niet
leeg is, zal het systeem blijven werken en
wordt de tankinhoud als negatieve waarde
weergegeven.

Strooier niet actief Wordt geactiveerd als de hoofdtimer voor
periodieke verwerking is verlopen, de tank
is ingeschakeld, de hoofdschakelaar is
ingeschakeld en er geen actieve sessies zijn.

Stroomsensor storing Wordt geactiveerd wanneer de
hoofdschakelaar is ingeschakeld, er
beweging over de grond is, ten minste één
sectie is ingeschakeld en er geen
stroomsensorpulsen worden ontvangen.
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Alarm Beschrijving

Tank actief, geen afgifte Wordt geactiveerd als de hoofdschakelaar
aan is, de tank is ingeschakeld, de tank
actief is, de tank niet op de handmatige
stand staat, het voertuig beweegt en de
ingestelde afgifte nul is.

Tank uit Wordt geactiveerd als de tank uit is terwijl
de hoofdschakelaar is ingeschakeld en het
voertuig beweegt met ten minste één sectie
ingeschakeld.

Te weinig capaciteit Dit alarm gaat af wanneer de
systeembronnen (geheugen of ruimte in het
bestandssysteem) voor meer dan 97% vol
zijn.

Transportband gestopt Wordt geactiveerd wanneer de
transportband gestopt is, de tank en
hoofdschakelaar ingeschakeld zijn en de
rijsnelheid aanduidt dat er beweging is en
dat de riem zou moeten bewegen.

Transportbandsnelheid te
hoog

Wordt geactiveerd wanneer het alarm
Transportbandsnelheid te hoog aanduidt dat
de invoer van het snelheidssignaal het
ingestelde alarmpunt heeft overschreden.

UT gemiddelde prioriteit Waarschuwing gemiddelde prioriteit
universele terminal. Er is een belangrijk
probleem dat de gebruiker wanneer
mogelijk moet oplossen op de universele
terminal.
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Alarm Beschrijving

UT hoge prioriteit Waarschuwing hoge prioriteit universele
terminal. Er is een dringend probleem dat
de gebruiker direct moet oplossen op de
universele terminal.

UT lage prioriteit Waarschuwing lage prioriteit universele
terminal. Er is een probleem dat de
gebruiker wanneer mogelijk moet oplossen
op de universele terminal.

VDC-verbinding Geen communicatie met VDC. Komt voor
wanneer VDC is geactiveerd, maar er geen
fysiek VDC-apparaat aanwezig is of
wanneer dit niet correct is verbonden.

Veld verwijderd Geactiveerd wanneer een veld is afgesloten
ten gevolge van de huidige afstand ten
opzichte van het geselecteerde veld.

Verkeerde firmware
ASC10 ECU

Selecteer de steeksleutel om het scherm
weer te geven dat vereist is om de relevante
firmware op te waarderen.

Verkeerde firmware van
de GPS-ontvanger

Selecteer de steeksleutel om het scherm
weer te geven dat vereist is om de relevante
firmware op te waarderen.

Verkeerde/verouderde
firmwareversie

Selecteer de steeksleutel om het scherm
weer te geven dat vereist is om de relevante
firmware op te waarderen.

Vloeistofdruk hoog Wordt geactiveerd als de tankdruk hoger is
dan de gespecificeerde maximale tankdruk.

Vloeistofdruk laag Wordt geactiveerd als de tankdruk lager is
dan de gespecificeerde minimale tankdruk.
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Alarm Beschrijving

Waarschuwingen Apollo-
hardware

Biedt informatie over problemen met de
Apollo-hardware.

Weinig capaciteit Dit alarm gaat af wanneer de
systeembronnen (geheugen of ruimte in het
bestandssysteem) voor meer dan 90% vol
zijn.
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5.5. Vlagpunten instellen
Vlagpunten geven obstakels of andere landkenmerken voor een veld op
het bedieningsscherm weer. Vlagpunten worden tijdens gebruik
ingesteld door naar de locatie van het vlagpunt te rijden. Zie
Vlagpunten instellen, pagina 176.

Symbolen en namen voor vlagpunten kunnen in het instelscherm
gedefinieerd worden.

Vooringestelde symbolen en namen van vlagpunten wijzigen:

1. Selecteer Systeem /Vlagpunten .

2. Selecteer de vlag waarvoor u het symbool of de naam wilt wijzigen.
3. Selecteer het nieuwe symbool of selecteer NAAM VLAGPUNT,

voer de nieuwe naam voor de vlag in en bevestig deze.
Vlaggen kunnen gewijzigd worden, maar u kunt geen nieuwe
vooringestelde vlaggen maken.
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5.6. ISOBUS/universele terminal instellen

1. Selecteer Systeem /ISOBUS .

5.6.1. Taakcontroller instellen
De taakcontroller instellen:

1. Selecteer Systeem / ISOBUS / TC .

l TC-versie: hiermee stelt u de versie van de taakcontroller in. Dit
moet op de hoogste versie worden gelaten, behalve bij problemen
met de TC.
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l TC-nummer: hiermee stelt u het TC-nummer voor de console in.
Als meerdere TC's aanwezig zijn op de bus, gebruikt u deze
instelling om een uniek nummer aan deze TC toe te wijzen om
conflicten te voorkomen. De TC met nummer 1 is de standaard-TC.

l Verzamelingscache wissen: wist de inhoud van de TC-
verzamelingscache. Mag uitsluitend worden gebruikt als een TC-
fout wordt weergegeven.

l Regelmodus handmatige sectie: hiermee stelt u in hoe
sectieregeling werkt in de handmatige modus (ASC uit):
l Geregeld door console: secties kunnen in en uit worden
geschakeld met de virtuele sectieschakelkast op de console.

l Geregeld door ECU: secties kunnen in en uit worden geschakeld
met een fysieke schakelaar aangesloten op de ECU of de UT-
gebruikersinterface.

Taken kunnen geconfigureerd worden om te starten en te stoppen:

l Handmatig of met de hoofdschakelaar, of
l Alleen handmatig (ongeacht de status van de hoofdschakelaar). Zie
Een taak uitvoeren, pagina 251.
Taak stoppen en starten is beschikbaar als Taakgegevens is
ingeschakeld onder Systeem/Functies/Werktuig. Zie Instellingen
werktuig, pagina 55.

Zie De hoofdschakelaar instellen, pagina 114 voor een uitleg van de
functionaliteit van de hoofdschakelaar.

5.6.2. Universele terminal instellen

1. Selecteer Systeem /ISOBUS /UT .
De pagina Instellingen universele terminal wordt weergegeven.
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l Universele terminal: regelt of de UT-server actief verbindingen
ontvangt van andere apparaten.
Dit kan nuttig zijn wanneer zich meerdere UT's op de bus
bevinden en meerdere UT's aangeven dat ze de primaire UT zijn
(in dat geval gaat de UT automatisch offline en moet het UT-
nummer worden aangepast voordat deze weer online gaat), of om
de UT tijdelijk uit te schakelen op de console.

l UT-nummer: hier stelt u het UT-nummer voor de console in. Als
meerdere UT's aanwezig zijn op de bus, gebruikt u deze instelling
om een uniek nummer aan deze UT toe te wijzen om conflicten te
voorkomen. De UT met nummer 1 is de standaard-UT. Als de
UT-client niet op de juiste UT verschijnt, moet u mogelijk het
UT-nummer opnieuw configureren. In geval van een conflict
verschijnt het volgende bericht:
'Het UT-nummer van deze UT conflicteert met een andere UT op
de bus, en deze UT is uitgeschakeld. Zorg ervoor dat deze UT een
uniek UT-nummer heeft.'

l Verzamelingscache wissen: wist de inhoud van de UT-
verzamelingscache. Mag uitsluitend worden gebruikt als een UT-
fout wordt weergegeven.

l Softtoetsen per kolom: hiermee stelt u het aantal beschikbare
softtoetsen in de UT-interface op het bedieningsscherm in.
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l Locatie softtoets: hiermee stelt u de locatie van de softtoetsen in de
UT-interface en het aantal kolommen (1 of 2) in.

l Locatie werksettoets: hiermee stelt u de zichtbaarheid en de locatie
in van toetsen waarmee de interface tussen ECU's geschakeld wordt
(als er meer dan één ISOBUS-compatibele ECU is aangesloten).

Zie Universele terminal (ISOBUS) gebruiken, pagina 220.

5.6.3. Hulpregeleenheid instellen
Deze optie is beschikbaar als Universele terminal is ingeschakeld
onder Systeem/Functies/Console. Zie Universele terminal, pagina 46.
Met de AUX-regelingen kunnen externe apparaten die compatibel zijn
met ISO en de console een aantal functies bieden die kunnen worden
toegewezen aan inputs op joysticks die compatibel zijn met ISO of
andere input-apparaten.

Toewijzen van AUX-regelingen:

1. Selecteer Universele terminal op de navigatiebalk om de
miniweergave te openen.
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Opmerking: Het weergegeven pictogram/de weergegeven
pictogrammen voor de universele terminal variëren afhankelijk
van het bevestigde werktuig dat compatibel is met ISOBUS. Er
kan meer dan één pictogram worden weergegeven. Het maakt niet
uit welk pictogram is geselecteerd.

2. Vouw de miniweergave uit door de pijl in de rechterbovenhoek te
selecteren of door van links naar rechts te vegen over de
miniweergave.

3. Selecteer de knop Hulpregeleenheid instellen om de functies
weer te geven die kunnen worden toegewezen aan een input.
Opmerking: Als meer dan één apparaat functies levert, dan
kunnen de weergegeven functies worden gefilterd door de knop

voor filteren op apparaat te selecteren .

4. Scroll omlaag in de lijst om de functie te selecteren die moet
worden toegewezen aan een input en selecteer de bijbehorende
knop voor toewijzing . Het scherm Input selecteren
verschijnt.

5. Druk voor toewijzen van de functie op de knop voor input op het
apparaat (bijvoorbeeld externe joystick) die wordt gebruikt om de
functie uit te voeren of druk op de knop voor handmatige

toewijzing om de input te selecteren uit een lijst.
6. Open om een functie niet langer toe te wijzen het scherm Input

openen en de knop voor verwijderen van de toewijzing
selecteren.
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Nadat alle gewenste functies zijn toegewezen en het scherm AUX-N
instellen is gesloten, kunnen de toegewezen functies worden geactiveerd
door op de toegewezen inputs te drukken. Houd er rekening mee dat
voor sommige functies het apparaat of de console klaar voor gebruik
moet zijn voordat de functie kan worden geactiveerd.
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5.7. Hulpprogramma's instellen

1. Selecteer Systeem /Hulpprogramma's .

USB voorbereiden voor upgrade
Deze optie wordt gebruikt als een upgrade van de consolesoftware via
een USB-apparaat wordt uitgevoerd. Sluit het USB-apparaat aan en
selecteer deze optie om een script uit te voeren dat het USB-apparaat
activeert om een upgrade uit te voeren wanneer dit opnieuw op een
console aangesloten wordt en de console wordt ingeschakeld. Zie
Beknopte installatie-instructies, pagina 23.
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Hoofdstuk 6 – Instellingen voertuig
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u profielinformatie instelt over
het voertuig waarop de console gemonteerd is en toegang krijgt tot
deze informatie. Als de console op meer dan één voertuig gebruikt
gaat worden, moeten verschillende voertuigprofielen worden
ingesteld.

De menuoptie Voertuig biedt de volgende menuonderdelen:
l Kies: kies een voertuig uit de eerder gemaakte profielen.
l Nieuw: hiermee maakt u een nieuw voertuigprofiel.
Kies en Nieuw zijn de enige opties die in dit menu beschikbaar
zijn als er geen voertuigen zijn ingesteld.

l Geometrie: hiermee stelt u de afmetingen van het voertuig in
zodat de geleiding nauwkeurig kan werken.

l Sturen: regelt hoe het voertuig op de geleiding reageert.
l Antenne: hiermee stelt u in of de GPS-ontvanger een interne of
externe antenne heeft.



6.1. Een voertuig selecteren

94

6.1. Een voertuig selecteren
Hiermee selecteert u een voertuig uit een eerder gedefinieerde lijst met
voertuigprofielen. Deze lijst is leeg wanneer de console voor het eerst
wordt gebruikt.

Een voertuig selecteren:

1. Selecteer Voertuig /Kies .

2. Markeer het vereiste voertuig en bevestig uw keuze, of:

Selecteer deze optie om een voertuigprofiel te importeren van
een USB-apparaat.

Selecteer deze optie om een kopie van het gemarkeerde
voertuig te maken. Dit profiel kan vervolgens bewerkt
worden.
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6.2. Een nieuw voertuig maken
Hiermee maakt u een nieuw voertuigprofiel voor het voertuig waarop
de console gemonteerd wordt.

Een nieuw voertuigprofiel maken:

1. Selecteer Voertuig /Nieuw .

Er verschijnt een lijst met voorgedefinieerde fabrieksvoertuigsjablonen.
Sjablonen bevatten standaardafmetingen en informatie over
stuurparameters voor zover deze beschikbaar is.

Afmetingen kunnen worden aangepast om deze te corrigeren voor het
specifieke voertuig, de grootte van de banden enzovoort wanneer de
geometrie wordt bevestigd in het volgende gedeelte.

Stuurparameters bepalen hoe het voertuig op geleiding reageert en
kunnen later in het proces verfijnd worden onder Automatische
besturing, pagina 203. Als de besturing na voltooiing van de instelling
en het afstemmen van de automatische besturing nog steeds niet naar
tevredenheid werkt, neem dan contact op met uw dealer.

2. Selecteer de fabrikant van het voertuig. Gebruik de pijlen of de
schuifbalk om de volledige lijst te bekijken. Als de vereiste
fabrikant niet beschikbaar is, selecteert u de fabrikant die het meest
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lijkt op die van het gebruikte voertuig. Als geen van de opties
geschikt is, selecteert u Overige en gaat u naar Een voertuig
aanpassen, pagina 96.

Opmerking: Selecteer om een niveau omhoog te gaan naar
de bovenliggende map.

3. Kies het voertuigmodel en bevestig uw keuze.
4. Als u de naam wilt wijzigen, selecteert u VOERTUIGNAAM,

voert u de naam in en bevestigt u deze.

5. Bevestig het nieuwe voertuig. Het scherm Voertuiggeometrie
wordt weergegeven.

6. Ga naar De voertuiggeometrie instellen, pagina 98.

6.2.1. Een voertuig aanpassen
Wanneer Overige is geselecteerd op het scherm Voertuigsjabloon,
worden algemene voertuigsjablonen weergegeven die basisinformatie
over het voertuig en stuurparameters bevatten.

1. Selecteer Overige. Er wordt een lijst met besturingsregeleenheden
weergegeven:
l ACU-1: Autosteering Control Unit
l AES: Accurate Electric Steering
l AF: AutoFarm® kleppenblok
l RST: Raven SmarTrax™ klep
l Overige: elke andere besturingsregeleenheid
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2. Kies een optie uit de lijst en bevestig uw keuze. Er wordt een reeks
algemene voertuigsjablonen weergegeven.

3. Selecteer met de pijlen de sjabloonvorm die het meest op uw
voertuig lijkt en bevestig uw keuze.

4. Als u de naam wilt wijzigen, selecteert u VOERTUIGNAAM,
voert u de naam in en bevestigt u deze.

5. Bevestig het nieuwe voertuig. Het scherm Voertuiggeometrie wordt
weergegeven.

6. Ga naar De voertuiggeometrie instellen, pagina 98.
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6.3. De voertuiggeometrie instellen
Hiermee stelt u de afmetingen van het voertuig in zodat de geleiding
nauwkeurig kan werken.

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

De voertuiggeometrie instellen:

1. Selecteer Voertuig /Geometrie . Het scherm
Voertuiggeometrie wordt ook automatisch weergegeven wanneer
een voertuig gemaakt of geselecteerd wordt.

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

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

Hieronder zijn kernmaten vermeld die gewoonlijk worden gebruikt in
het systeem:

l Wielbasis (A): de afstand tussen de hartlijn van de vooras en de
hartlijn van de achteras.
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l Trekpunt werktuig (B): de afstand tussen de hartlijn van de
achteras en het trekpunt.

l GPS-besturing (C): de afstand links of rechts van het midden van
de wielassen naar de GPS-ontvanger. Dit is een positief getal als de
ontvanger zich rechts van het midden van de as bevindt en negatief
als de ontvanger zich links bevindt.

l GPS-antenne (D): de horizontale afstand tussen de ontvanger en de
hartlijn van de achteras. Het getal is positief als de ontvanger zich
vóór de achteras bevindt en negatief als hij zich achter de achteras
bevindt.

l GPS-hoogte (E): de hoogte van de bovenkant van de GPS-
ontvanger boven de grond.

l Ashoogte (F): de hoogte van de as boven de grond.
l Voorkoppeling (G): de afstand tussen de hartlijn van de vooras en
de positie van de fronthef.

l Spoorafstand (H): dit is alleen van toepassing op voertuigen met
rupsbanden en is de afstand tussen de banden.

l Scharnierpunt (I): dit is alleen van toepassing op gescharnierde
voertuigen en is de afstand tussen de achteras en het scharnierpunt
(draaipunt) van het voertuig.
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6.4. De besturingsregeleenheid instellen
Regelt hoe het voertuig op de geleiding reageert. Zie Automatische
besturing, pagina 203.

Deze optie is alleen zichtbaar als AUTOMATISCHE BESTURING
ingeschakeld is in Systeem/Functies/Geleiding.
De besturingsregeleenheid instellen:

1. Selecteer Voertuig /Besturing .

Regeleenheid
Opmerking: Het is belangrijk om de juiste besturingsregeleenheid te
selecteren als deze in de lijst staat, zodat de instellingen voor
automatische besturing overeenkomen met het voertuigprofiel. Als de
besturingsregeleenheid later wordt vervangen, kan het noodzakelijk
zijn terug te keren naar de voertuiggeometrie om de afmetingen te
bevestigen (vernieuwen). Als u Automatische detectie kiest, worden
niet automatisch de regeleenheidopties gedetecteerd die in de lijst
beschikbaar zijn. U moet dus de specifieke regeleenheid selecteren als
deze een beschikbare optie is.

Als u AES-25 als regeleenheid kiest, worden er extra opties
toegevoegd aan het scherm Besturingsafstemming. Zie Automatische
besturing afstemmen, pagina 208.
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CAN bus
Controller Area Network. Selecteer de CAN-bus die wordt gebruikt. Als
u het niet zeker weet, kijkt u naar de etikettering op de aansluitingen
naar de GPS-ontvanger.

l CAN 1: ISOBUS
l CAN 2: BUS voor primaire besturing

Besturing activeren
Hiermee kan de bestuurder de automatische besturing activeren vanaf
de console.

l Virtueel: selecteer deze optie als alleen de knop Automatische

besturing inschakelen op het scherm wordt gebruikt .
l Virtuele en externe input console: selecteer deze optie als u een
externe inschakelknop rechtstreeks op de console hebt aangesloten.

Als u een externe inschakelknop op de CAN-bus hebt aangesloten, kunt
u een van deze twee opties selecteren.

Direct Spool
Deze optie is alleen beschikbaar als Automatische detectie de
geselecteerde besturingseenheid is.

Direct Spool is een speciale modus waarin de ACU-1 zonder
wielhoeksensor functioneert.

Deze is ontworpen voor suikerrietmaaiers met rupsbanden.

Als u deze optie activeert, worden twee nieuwe opties toegevoegd aan
het scherm Besturingsafstemming. Zie Automatische besturing
afstemmen, pagina 208.
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6.5. De voertuigantenne selecteren
Hiermee stelt u in of de GPS-ontvanger een interne (ingebouwd in de
ontvanger) of externe antenne heeft. Standaard wordt dit ingesteld op
de interne antenne.

Het type antenne instellen:

1. Selecteer Voertuig /Antenne .

Als Extern geselecteerd is, moeten de maten voor de locatie van deze
antenne worden ingevoerd:

Marge vooruit op AGI-4 (of AGI-3)
Voer hier de afstand vooruit in vanaf het midden van de AGI-4 tot
het midden van de antenne (gebruik een negatieve waarde als de
antenne achter de AGI geplaatst is).

Marge rechts op AGI-4 (of AGI-3)
Voer hier de afstand naar rechts in vanaf het midden van de AGI tot
het midden van de antenne (gebruik een negatieve waarde als de
antenne links van de AGI geplaatst is).

Hoogte
Voer hier de hoogte van de antenne boven de grond in.
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Hoofdstuk 7 – Instellingen werktuig
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u het gebruikte werktuig instelt
en hoe u toegang krijgt tot profielinformatie. Als de console met meer
dan één werktuig gebruikt gaat worden, moeten verschillende
werktuigprofielen worden ingesteld.

In de volgende informatie wordt beschreven hoe u een niet-bestuurd
werktuig instelt voor de juiste zwadpaden of geleidingslijnen. Zo
kunnen dekkingskaarten gemaakt worden en worden weglijnen
geboden voor automatische besturing en geleiding.

Zie de bedieningshandleidingen van de
strooimachine/spuitmachine/zaaimachine voor gedetailleerde
informatie over werktuigen. In de volgende informatie wordt het
werktuig alleen ingesteld voor automatische geleiding en besturing.

Opmerking: De opties die in het menu Werktuig worden
weergegeven, verschillen afhankelijk van de gemaakte/geselecteerde
werktuigen.

In de menuoptieWerktuig zijn de volgende menuopties beschikbaar
wanneer er nog geen werktuigen gemaakt zijn:

l Kies: kies een werktuig uit de eerder gemaakte profielen. (Deze
lijst is leeg als er nog geen werktuigen gemaakt zijn.)

l Nieuw: hiermee maakt u een nieuw werktuigprofiel.

l Snelheid en positie: Zie Emulatie GPS-snelheid instellen, pagina
116.
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7.1. Een werktuig kiezen
Hiermee selecteert u een werktuig uit een eerder gedefinieerde lijst
met werktuigprofielen. Deze lijst is leeg wanneer de console voor het
eerst wordt gebruikt.

Als het werktuig wordt verwisseld, wordt het systeem opnieuw
opgestart.

Een bestaand werktuig selecteren:

1. SelecteerWerktuig /Kies .

2. Markeer het vereiste werktuig en bevestig uw keuze, of:

Selecteer deze optie om een werktuigprofiel te importeren van
een USB-apparaat.

Selecteer deze optie om een kopie van het gemarkeerde
werktuig te maken. Dit profiel kan vervolgens bewerkt
worden.
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7.2. Een nieuw werktuig instellen
Hiermee maakt u een nieuw werktuigprofiel voor het gekoppelde
werktuig.

Een nieuw werktuig maken:

1. SelecteerWerktuig /Nieuw .

l Individueel: hiermee maakt u een nieuw werktuigprofiel.
l Fabriek: selecteer een werktuigsjabloon uit een voorgedefinieerde
lijst.

2. Selecteer Individueel als het vereiste werktuig niet beschikbaar is in
de sjablonen van de Fabriek.

3. Met de pijlen selecteert u het Type werktuig en bevestigt u uw
keuze.

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.

Opmerking: Het wordt sterk aanbevolen goed overdachte 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.

Opmerking: De volgende instructies gelden niet als het werktuig
bestuurd wordt door een ISOBUS ECU. Zie Een ISOBUS-
werktuig instellen, pagina 106.

5. SelecteerWERKTUIGSTURING, selecteer GEEN, bevestig
vervolgens en selecteer Volgende.

6. SelecteerWERKTUIGFUNCTIE en selecteer de meest geschikte
optie van de keuzelijst.

7. Als op het scherm wordt gemeld dat de instelling voltooid is,
bevestigt u dit.
Het scherm Werktuiggeometrie wordt weergegeven. Zie De
werktuiggeometrie instellen, pagina 109.

7.2.1. Een ISOBUS-werktuig instellen
Als een ISOBUS-werktuig vereist is:

1. Selecteer bij stap 5 hierboven de vereiste
WERKTUIGSTURING:
l Alleen indelingsregeling
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l Regeling indeling en applicatiesnelheid, of
l Alleen snelheidsregeling

2. Bevestig uw keuze en selecteer Volgende.
3. Selecteer ECU-TYPE, selecteer ISOBUS, bevestig vervolgens uw

keuze en selecteer Volgende.
4. SelecteerWERKTUIGFUNCTIE en selecteer de meest geschikte

optie van de keuzelijst.
5. Zorg ervoor dat de werktuig-ECU aangesloten is, selecteer ECU-

TOEWIJZING en selecteer de gewenste ECU uit de keuzelijst.
SelecteerWillekeurige ECU indien de specifieke ECU niet wordt
vermeld.

6. Als op het scherm wordt gemeld dat de instelling voltooid is,
bevestigt u dit.
De console wordt opnieuw gestart en het scherm ECU-instellingen
wordt weergegeven.

ECU-instellingen wijzigen (ISOBUS)
Het is mogelijk om de werktuigbesturingen te wijzigen op het scherm
ECU-instellingen wanneer werktuigen volledig ingesteld zijn in het
systeem.

1. SelecteerWerktuig /ECU .
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l Als u het type besturing wilt wijzigen, selecteert u
WERKTUIGSTURING.

l Als u het type functie wilt wijzigen, selecteert u
WERKTUIGFUNCTIE.

l Selecteer ECU-INSTELLINGEN VERNIEUWEN om
informatie tussen de ISOBUS ECU en de console te
synchroniseren.

Zie Universele terminal (ISOBUS) gebruiken, pagina 220 voor
besturing van het werktuig.



Hoofdstuk 7 – Instellingen werktuig

109

7.3. De werktuiggeometrie instellen
Hiermee stelt u de afmetingen van het werktuig in zodat de geleiding
nauwkeurig kan werken.

Opmerking: Meet de afmetingen van het werktuig zo nauwkeurig
mogelijk. De aanbevolen tolerantiewaarde is +/- 5 cm. Wanneer een
ISOBUS-werktuig is aangesloten, worden sommige geometrie-
instellingen bepaald door het werktuig. Deze kunnen niet worden
gewijzigd op dit scherm. Eventuele wijzigingen hiervan moeten worden
aangebracht in het ISOBUS UT-regelscherm van het werktuig.

De werktuiggeometrie instellen:

1. SelecteerWerktuig /Geometrie . Het scherm
Werktuiggeometrie wordt ook automatisch weergegeven wanneer
een werktuig gemaakt of geselecteerd wordt.

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.

Hieronder worden maten vermeld die worden gebruikt in het systeem:
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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).

l Werklengte: lengte van het begin tot het einde van het
werkgebied van de spuitboom. Samen met de maaibreedte
definieert deze het ‘werkgebied’. Dit is het gebied waarover
product wordt aangebracht voor de betreffende spuitboom.

l Overlap: meet de breedte van de overlap tussen twee
aangrenzende ronden.

l Werktuigoffset: meet de afstand tussen het koppelpunt en de
wielen van het werktuig.

l Marge van werktuigwielen: meet de afstand tussen de wielen en
het werkgebied van het werktuig.

l Inline-offset: meet de afstand tot het midden van het werktuig ten
opzichte van het koppelpunt. Voer een positief getal in als het
werktuig naar rechts wordt verschoven en een negatief getal als
het naar links wordt verschoven.

l Spooroffset: meet de afstand tussen het koppelpunt en de wielen
van de aanhanger.

l Marge van aanhangerwielen: meet de afstand tussen het
koppelpunt van het werktuig en de wielen van de aanhanger.

Opmerking: Als het werktuig beschikt over meerdere spuitbomen,
moet de spuitboom die zal worden ingezet voor geleiding worden
geselecteerd uit de selectielijst BOOM VOOR GELEIDING. Dit
bepaalt de baanbreedte (afstand voor de geleidingslijnen). De
geometrie van het werktuig moet voor elke spuitboom worden
ingesteld op de genummerde tabbladen.
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7.4. Sectieregeling instellen
De console kan maximaal 30 secties ondersteunen als drie ASC-10
ECU's worden gebruikt.

Een ISOBUS ECU kan automatisch tot 32 secties identificeren. Breng
eventueel nodige wijzigingen aan in de ISOBUS ECU.

De maximale totale breedte van een sectie is 100 m, gedeeld door het
aantal secties.

Sectieregeling instellen:

1. SelecteerWerktuig /Sectieregeling /Secties .

2. Selecteer SECTIES, stel met plus of min het aantal secties in en
bevestig vervolgens uw keuze.

3. Als u de sectiebreedte wilt instellen voor alle secties, selecteert u
Breedte naast Alle.

4. Voer de sectiebreedte in voor alle secties en bevestig uw keuze.
5. Als u een individuele breedte per sectie wilt instellen, selecteert u de

breedte naast een sectie, voert u de breedte in en bevestigt u deze.
6. Doe hetzelfde voor iedere sectie.



7.4. Sectieregeling instellen

112

Zie de bedieningshandleidingen van de
strooimachine/spuitmachine/zaaimachine voor meer informatie.

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

De responstijden berekenen:

1. Zorg dat het werktuig klaar is om te beginnen met de afgifte van
product en dat de kalibratiefactor voor het product berekend is
(zie Productinstelling, pagina 117).

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 responstijden instellen:

1. SelecteerWerktuig /Regeling indeling /Timing

.
2. Selecteer INSCHAKELTIJD om in te stellen hoeveel seconden

vertraging er moet zijn 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
productflow.
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7.4.2. Sectieschakelaar instellen
De sectieschakelaar is virtueel (op het consolescherm) of extern (een
fysieke schakelaar die op de ASC-10 ECU of console aangesloten is).

Het type schakelaar kan niet geselecteerd worden bij strooiers, omdat de
in-/uitschakeling van de strooischijf de twee secties bestuurt.

De schakelaars configureren:

1. SelecteerWerktuig /Regeling indeling

/Sectieschakelaar .
2. Selecteer TYPE.
3. Selecteer Virtueel of Externe ECU-sensor en bevestig uw keuze.
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7.5. De hoofdschakelaar instellen
De hoofdschakelaar schakelt de afgifteregeling (strooimachine,
spuitmachine, zaaimachine) in en activeert ook de dekkingskaart op
het geleidingsscherm.

De hoofdschakelaar instellen:

1. SelecteerWerktuig /Hoofdschakelaar .
Opmerking: Als er een Apollo-zaaimachine of -sproeiwerktuig
is aangesloten, bevindt deze optie zich onderWerktuig/Invoer
van de bestuurder/Hoofdschakelaar. Zie de
bedieningshandleiding van het werktuig voor meer informatie.

Virtueel
Hierbij kan de hoofdschakelaar bediend worden door de virtuele
hoofdschakelaar op het bedieningsscherm van de console te
selecteren.

Raadpleeg de handleiding voor de regeleenheid van het werktuig
voor informatie over instelling van de schakelaars voor het werktuig.

Input van externe console
Maakt het mogelijk de hoofdschakelaar te bedienen via een externe
schakelaar (een fysieke schakelkast/hoofdschakelaar die op de console
is aangesloten).

Opmerking: Als een externe schakelaar wordt gebruikt, wordt deze
gewoonlijk tijdens de installatie aangesloten door de dealer. De kabel
met de aanduiding ‘Remote Mapping’ wordt aangesloten op de
kabelboom van de console en levert de voeding om de dekkingskaart
en de input van de hoofdschakelaar te activeren/deactiveren.
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Externe ECU-sensor
Maakt het mogelijk de hoofdschakelaar te bedienen via een externe
schakelaar (een fysieke schakelkast/hoofdschakelaar die op de ASC-10
ECU is aangesloten).
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7.6. Emulatie GPS-snelheid instellen
Hiermee verzendt u informatie over de voertuigsnelheid naar het
ISOBUS-werktuig voor het uitvoeren van snelheidsregeling of andere
functies.

1. SelecteerWerktuig / Snelheid en positie .

Stuurt de snelheid op de ISO- en/of NMEA2000-bus naar de ECU.

Opmerking: De GPS NMEA2000 instelling specificeert dat de
virtuele TECU de NMEA 2000 COG/SOG berichten (129026) moet
emuleren wanneer deze niet reeds aanwezig zijn op de bus. Dit heeft
geen invloed op de NMEA 2000 output verzonden vanaf de
ontvanger.

2. Selecteer de vereiste output(s).
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Hoofdstuk 8 – Productinstelling

8.1. De productdatabase instellen
Productdefinities kunnen op één gemeenschappelijke locatie worden
opgeslagen. Zo kunt u standaardproducten gebruiken voor allerlei
verschillende afgifteregelsystemen zonder dat u elke productnaam en
elke afgifte iedere keer in hoeft te voeren.

Opmerking: Wanneer taakgegevens is ingeschakeld, is deze optie
verborgen, want in dat geval worden de producten gedefinieerd in de
taakgegevens.

Vooringestelde afgiften, toenamen en productdichtheden kunnen
worden ingesteld en opgeslagen en in het juiste afgifteregelsysteem
worden opgeroepen.

De kalibratiefactor voor elk product wordt aan elke werktuigtank of -
bak toegewezen. Dit betekent bijvoorbeeld dat u ureum één keer kunt
opslaan, met verschillende kalibratiefactoren per bak.

Zie de bedieningshandleidingen van de
strooimachine/spuitmachine/zaaimachine voor gedetailleerde
informatie over producten.

De menuoptie Product maakt het mogelijk definities te maken voor
granulaat-, vloeistof- en NH3-producten (ammoniak).

Voor elk product moet de volgende informatie gedefinieerd worden:

l Dichtheid (alleen granulair): productdichtheid wordt gebruikt bij
tankvolumes om de tankinhoud te bepalen. Gedefinieerd als kg/l
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of lb/gal.
l Verhoging Applicatiesnelheid: definieert hoe veel de
afgiftesnelheid verandert wanneer de bestuurder op de knop voor
afgiftesnelheid omhoog/omlaag drukt. De snelheid kan met een
vaste afgifte worden gewijzigd of met een percentage van de
snelheid die ingesteld is voor Voorinstelling snelheid 1. Zie
Type afgiftetoename, pagina 32.

l Voorinstelling snelheid 1/Voorinstelling snelheid 2: hiermee
definieert u de vooringestelde afgifte.

l Kalibratiefactor: dit is de hoeveelheid product die verspreid
wordt per omwenteling van de productdoseereenheid voor
granulaire producten en het aantal pulsen van de stromingsmeter
per liter vloeistof. Deze waarde kan hier worden bekeken, maar
moet voor elk werktuig en product worden ingesteld. Zie de
bedieningshandleidingen van de
strooimachine/spuitmachine/zaaimachine voor meer informatie.
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Hoofdstuk 9 – Basisprincipes bediening

9.1. Miniweergaven gebruiken

1 Navigatiebalk

U kunt miniweergaven openen door een functie op de navigatiebalk
te selecteren.

Sommige miniweergaven hebben een maximaliseringspijl. Deze
kunnen worden uitgevouwen voor een weergave op volledig scherm
door de pijl te selecteren of door van links naar rechts te "swipen"
over de miniweergave (waarbij u het "swipen" rechts van het
miniweergavescherm eindigt).
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U verplaatst de miniweergave omhoog of omlaag door het scherm
ergens in de miniweergave aan te raken en de miniweergave in de
gewenste richting te schuiven. De miniweergave begint te bewegen
zodra uw vinger buiten het gebied beweegt.

U sluit de miniweergave door de functie opnieuw te selecteren op de
navigatiebalk, de pijl linksboven te selecteren of het scherm ergens
binnen de miniweergave aan te raken en de miniweergave naar links
te schuiven in de navigatiebalk.

De weergave op volledig scherm heeft geen minimaliseringspijl.
Vergroot een andere miniweergave als u de informatie op het
hoofdscherm wilt vervangen.
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9.2. Systeeminformatie weergeven
De knop met het Topcon-logo op de navigatiebalk wordt gebruikt om
software- en systeeminformatieoverzichten weer te geven.

Maximaliseer de miniweergave om het volledige paneel met
systeeminformatie weer te geven.

Met de pijlen kunt u de informatie uitvouwen of verbergen. Indien
nodig wordt een schuifbalk weergegeven.
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9.3. Geleiding weergeven
Als het bedieningsscherm voor het eerst wordt geopend, wordt
geleiding standaard op volledig scherm weergegeven. U kunt dit
scherm ook in een miniweergave bekijken.

De weergaveknoppen die in de miniweergave beschikbaar zijn, zijn
ook toegankelijk in de weergave van geleiding op volledig scherm.

9.3.1. Weergaveknoppen gebruiken
Opmerking: Er is ook een optie voor het draaien van de kaart
beschikbaar (zie Kaartdraaiing, pagina 39).

1 Weergaveknoppen
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Modus selecteren
Er is een nieuwe touchscreen-modus beschikbaar. Om deze modus te
gebruiken, drukt u gedurende een halve seconde op het scherm en
sleept u uw vinger over het benodigde object om dit te selecteren.
Nadat de modus is ingeschakeld, wordt het pictogram voor selecteren
van de modus zichtbaar en wordt het object gemarkeerd.

Deze functie is beschikbaar voor de volgende objecten op het
bedieningsscherm:

l veldgrenzen (zie Een veldgrens bewerken, pagina 170)
l vlagpunten (zie Een vlagpunt verwijderen of wijzigen, pagina 177)
l gecontroleerde verkeersgeleidingen
l benchmarks waterconservering

Kies niveaus zichtbare kaart

1. Selecteer als u wilt kiezen welke dekkings- en informatielagen
worden weergegeven op het scherm.

Kaartniveaus
l Rasterlijnen: rasterlijnen op het geleidingsscherm weergeven.
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l Alle velden: hiermee worden alle gedefinieerde velden in het
huidige bedrijf weergegeven.

l Vlagpunten: zie Vlagpunten instellen, pagina 176.
l Lijnnummers: hiermee worden geleidingslijnen als een rij
genummerde lijnen over het veld weergegeven (geldt alleen voor
AB-lijnen).

Dekkingskaart
Met de dekkingskaartselectie kunt u één type dekkingskaart
selecteren. U doet dit door op de middelste knop te drukken en een
keuze te maken uit een lijst of door op de pijl naar links/rechts te
drukken om door de lijst te scrollen met een live voorbeeld van de
desbetreffende laag in de kaart op de achtergrond. De pop-uplijst
bevat iets langere beschrijvingen van de lagen, waardoor het
gemakkelijker kan zijn om de juiste kaart te selecteren.

Dekking wordt in de kleur groen
weergegeven.

De toegepaste afgifte wordt in selecteerbare
kleuren weergegeven.

Er wordt een legenda weergegeven voor
toegepaste afgiften.
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De GPS-kwaliteit wordt in de kleur oranje
weergegeven.

Er wordt een legenda weergegeven voor
GPS-kwaliteit.

De legenda's bewerken
De legenda's die worden weergegeven voor Toegepaste afgifte en GPS-
kwaliteit kunnen bewerkt worden.

1. Klik op de legenda om het overzicht van legendakleuren en
bereiken weer te geven.

2. Selecteer Bewerken om de gebruikte kleuren en bereiken aan te
passen.

VRC-kaart
Als Variable Rate Control is ingeschakeld in het instelscherm
(Systeem/Functies/Werktuig), wordt de optie VRC-kaart weergegeven
onder de selectie Dekkingskaart.

Met de selectie VRC-kaart kan een VRC-kaartniveau worden
weergegeven (of verborgen door Geen te selecteren).
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Aanzicht omschakelen

1. Selecteer om de aanzichten van de kaart om te schakelen
(Noorden boven, Van boven of Perspectief).

In het aanzicht Noorden boven is de
bovenkant van het scherm het noorden.

In het aanzicht Van boven is de
bovenkant van het scherm de huidige richting
van het voertuig.

Perspectiefaanzicht plaatst de kaart in
virtueel perspectief met een virtuele horizon.
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In-/uitzoomen op de kaart

Selecteer om desgewenst in of uit te zoomen. Houd ingedrukt
om snel te zoomen.
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9.4. GPS-gegevens weergeven
Voor het weergeven en controleren van GPS-informatie:

1. Selecteer GPS-informatie op de navigatiebalk. De
positioneringsinformatie wordt weergegeven.

Breedtegraad en Lengtegraad geven de positionering van het voertuig
weer.

Oostelijk en Noordelijk geven de positie en zone van het voertuig
weer volgens de Universele Transversale Mercatorprojectie (UTM).
Deze worden gemeten in meters.

De rasternummers op de oost-westas (horizontaal) worden Oostelijk
genoemd en de rasternummers op de nood-zuidas (verticaal)
Noordelijk.

2. Selecteer het tabblad Voertuigoriëntatie .
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Hierop ziet u de hoogte, de richting (in graden), de werkelijke snelheid
van het voertuig en rollen/stampen (in graden).

Rollen is het naar links/rechts overhellen van het voertuig.

Stampen is het naar voren/achteren overhellen van het voertuig.

3. Selecteer het tabblad GPS-nauwkeurigheid .

Hierop worden het aantal beschikbare satellieten, de correctieleeftijd (in
seconden) en de HDOP (lagere waarde betekent een grotere
nauwkeurigheid) en HRMS (lagere waarde betekent een grotere
nauwkeurigheid) aangeduid.

Opmerking: De HDOP (Horizontal Dilution of Precision) geeft het
effect op de nauwkeurigheid aan van een aantal satellietbronnen en de
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geometrie daarvan. Houd de antennes vrij van obstructies om correcte
GPS-meetwaarden te verkrijgen.

HDOP < 1,0
HDOP tussen 1,0 en 4,0
HDOP > 4
GPS ongeldig 0

Goede nauwkeurigheid
Gemiddelde nauwkeurigheid
Matige nauwkeurigheid
Geen signaal

De HRMS (Horizontal Root Means Squared) biedt een berekening
van de gemiddelde horizontale positie op basis van de brongegevens
uit de satellieten.
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9.5. Diagnose weergeven
Voor het weergeven van diagnosegegevens:

1. Selecteer Systeemdiagnose op de navigatiebalk. Het
geheugengebruik wordt weergegeven.

2. Selecteer het tabblad Consolediagnose . De statusgegevens van
de console worden weergegeven.

3. Selecteer het tabblad Foutcodes .
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Er verschijnt een lijst met foutberichten. Als zich problemen
voordoen, noteer dan deze berichten voor het personeel van de
klantenservice.

Het tabblad Logdata registreren wordt door het personeel van de
klantenservice gebruikt. Als ondersteuningsmedewerkers van Topcon
echter een configuratiebestand voor de registratie van logdata sturen,
kan dit vanaf een USB-apparaat worden geladen en uitgevoerd met
behulp van dit scherm.
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9.6. Taakinformatie weergeven
Voor het weergeven van taakinformatie:

1. Selecteer Taakinformatie op de navigatiebalk.

Hierop wordt algemene informatie over de voortgang van de taak
weergegeven.

2. Als u andere informatie wilt weergeven of aantekeningen wilt
maken, selecteert u de volgende tabbladen.

Taakdata

Taakinstellingen

Geleidingsinstellingen

Aantekeningen taak - als u dit ergens op het scherm
Aantekeningen taak selecteert, wordt een toetsenbord
weergegeven.
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Als er een werktuig met meer dan één spuitboom wordt geselecteerd,
wordt er een pictogram weergegeven om de boom te selecteren
waarover u informatie wilt laten weergeven.



Hoofdstuk 9 – Basisprincipes bediening

135

9.7. Bewaking op het dashboard
De weergave op het dashboard kan worden aangepast. Hieronder ziet u
de standaardweergave.

9.7.1. Het dashboard aanpassen
1. Selecteer een willekeurige plek op het dashboard om aan te passen

wat er op het dashboard wordt weergegeven.
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 gekozen opties
verschijnen op het dashboard.
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Tijd en datum

Tijd wordt ingesteld via het instelscherm,
Gebruiker/Regio/Tijd/datum. De datum wordt ontvangen via het
GPS-signaal.

Signaalsterkte

In het paneel Signaalsterkte worden de sterkten van het GPRS-signaal
en het draadloze signaal weergegeven.

GPS en correctiebron

Op het GPS-paneel wordt het volgende weergegeven:

l Gereedheid systeem (satellietpictogram) en het aantal beschikbare
satellietsignalen

l Kwaliteit van correctie en nauwkeurigheid van positiebepaling
l Gebruikte correctiebron (DGPS, PPS, RTK, Float RTK, SBAS,
OmniSTAR VBS, TopNET Global D, Ongeldig, Onbekend,
Geschat, GPS, Handmatige invoer).

Nauwkeurigheid tot binnen 2 cm is een hoog nauwkeurigheidsniveau.

Opmerking: Als de correctiebron is ingesteld op Autonoom, wordt
op het dashboard GPS weergegeven.
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Satellietpictogram
Een groen satellietpictogram geeft aan dat convergentie tussen GPS en
de correctiebron is bereikt en is gebaseerd op HDOP. Andere kleuren
geven aan dat informatie niet beschikbaar is:

Grijs: geen correctiebron, geen signaal

Rood: matige nauwkeurigheid

Geel: gemiddelde nauwkeurigheid

Groen: goede nauwkeurigheid

Opmerking: Als AUTOMATISCH gekozen is tijdens de instelling
van GPS, kunnen de kleuren tijdens bedrijf veranderen, aangezien er
verschillende correctiebronnen worden waargenomen. Als tijdens het
instellen van GPS een specifieke bron is gekozen, probeert het systeem
het gekozen systeem te detecteren. Zie pagina 65 voor meer informatie
over correctiebronnen en pagina 128 voor meer informatie over HDOP.

Correctiepictogram

Groen: correctiebron is geconvergeerd voor automatische
besturing. (Positienauwkeurigheid op paneelpagina met
besturingsstatus is groen.)

Geel: correctiebron ontvangen, maar niet nauwkeurig genoeg
om de automatische besturing in te schakelen. Controleer de
differentiële correctie en de positienauwkeurigheid met
betrekking tot de besturingsstatus.
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Rood: ontvangen correctiebron is niet gelijk aan configuratie.

Grijs: geen correctiebron ontvangen.

Geleidingsinformatie

De geleidingsinformatiepanelen kunnen geconfigureerd worden om
vier van de zes mogelijke opties weer te geven: koerslijnafwijking,
snelheid, richting, baan, bewerkte oppervlakte of resterende
oppervlakte.

l Koerslijnafwijking: Toont de afstand tussen het voertuig en de
dichtstbijzijnde weglijn.

l Bewerkt oppervlak: Toont de totale oppervlakte van de dekking,
per boom (inclusief overlap).

l Resterende oppervlakte: Oppervlakte waarbij geen dekking is
toegepast binnen de veldgrenzen die niet zijn uitgesloten van de
huidige taak.

Het voertuigsnelheidspictogram verandert afhankelijk van de
snelheidsbron voor het voertuig die is geselecteerd in het instelscherm
Werktuig/Controller/Snelheidsbron. Als de voertuigsnelheid niet
correct wordt weergegeven, kan het nodig zijn de snelheidsbron te
kalibreren.
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9.8. Informatie over taken opslaan
Met de console kunnen bestuurders functies en werkbestanden
vastleggen en opslaan voor veel velden en voor elke taak op elk veld.

Onder elk veld kan aanvullende informatie worden opgeslagen, zoals
obstakels en veldgrenzen.

Onder elke taak kan informatie over die taak worden opgeslagen. Het is
belangrijk om duidelijke namen te kiezen voor boerderijen, velden en
taken, zodat de informatie het volgende seizoen eenvoudig toegankelijk
is.

De bestuurder kan het veld in de toekomst dan gemakkelijk selecteren
en heeft toegang tot dezelfde veldgrenzen, vlagpunten en
geleidingslijnen zonder deze opnieuw te hoeven maken.
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9.9. Kleur en bedrijfsstatus herkennen
Op het bedieningsscherm worden kleuren gebruikt om de status van
functies mee aan te duiden. De precieze betekenis verschilt telkens
iets, afhankelijk van de werktuigen, opties en functies die zijn
gekozen bij het instellen.

In het algemeen:

l De kleur rood geeft aan dat de functie niet gebruikt kan worden.
Controleer of alle benodigde items zijn geactiveerd en op de juiste
wijze zijn ingesteld.

l Wit geeft aan dat de functie gereed is voor gebruik.
l De kleur geel en/of groen geeft aan dat de functie momenteel
actief is.
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9.10. Uitleg over standaardbestandsnamen
Wanneer nieuwe voertuigen, werktuigen, geleidingslijnen of taken
worden aangemaakt, geeft het systeem een standaardnaam weer die door
de bestuurder kan worden gewijzigd.

De namen voor voertuigen en werktuigen zijn als volgt:

l <Voertuigtype/Werktuigtype>_XX
_XX wordt toegevoegd wanneer een werktuig met de betreffende
naam reeds bestaat (bijvoorbeeld: Gescharnierd en Gescharnierd_
01).

De namen voor taken zijn als volgt:

l <Werktuignaam>_JJJJMMDD_XX
De <Werktuignaam> is de naam van het huidig geladen werktuig,
gevolgd door de datum in het formaat jaar/maand/dag. _XX wordt
toegevoegd wanneer een taak met de betreffende naam reeds bestaat
(bijvoorbeeld: Gescharnierd_20150311 en Gescharnierd_
20150311_01).

De namen voor geleidingslijnen zijn als volgt:

l <Standaard_Voorvoegsel>_JJJJMMDD_HHMM_XX
_XX wordt toegevoegd wanneer een bestand met dezelfde naam
reeds bestaat (bijvoorbeeld: L_20150311_1505 en L_20150311_
1505_01).

Opmerking: Het wordt aanbevolen gestructureerd te werk te gaan als
u de namen van items wijzigt. Hierdoor zijn items in latere seizoenen
gemakkelijker herkenbaar.



9.10. Uitleg over standaardbestandsnamen

142



143

Hoofdstuk 10 – Besturingskalibratie
De console bepaalt aan de hand van de satellietgegevens die worden
ontvangen via de ontvanger die op de bovenkant van het voertuig
bevestigd is, de exacte coördinaten van het voertuig. Aan de hand van
deze en andere gegevens kan het systeem de positie van het voertuig
schatten en het besturingssysteem van het voertuig aansturen.

Dit werkt alleen correct als het systeem voor het individuele voertuig
gekalibreerd is. Als het systeem niet is gekalibreerd voor dit voertuig,
volg dan de aanwijzingen in dit hoofdstuk.

WAARSCHUWING: rijd het voertuig naar een geschikt
gebied met vlakke grond, uit de buurt van personen en
obstakels en met ruimte om in volledige cirkels te rijden.
Om een nauwkeurige kalibratie te garanderen, moet het
voertuig zicht naar de open lucht hebben en zich ver uit
de buurt van bomen, hoogspanningskabels en gebouwen
bevinden.
Het verdient aanbeveling om het werktuig te verwijderen
als het een getrokken, gescharnierd werktuig is om
interferentie met de trekstang van het werktuig te
voorkomen.

Opmerking: Welke kalibratieschermen u te zien krijgt, hangt af van
het geselecteerde voertuig. Sommige besturingsregeleenheden bieden
kalibratie van het hydraulische systeem.
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10.1. Het kompas kalibreren
Volg de stappen voor het starten van de kalibratiewizard. Rijd
voordat u begint naar een plek waar de kalibratie niet belemmerd
wordt. U moet hiervoor uit de buurt zijn van hoogspanning en grote
metalen voorwerpen, met ruimte om in volledige cirkels te rijden.

Opmerking: Welke kalibratieschermen u te zien krijgt, hangt af van
het geselecteerde voertuig. LEES ALTIJD ZORGVULDIG DE
AANWIJZINGEN OP HET SCHERM.

1. SelecteerMenu Besturingsopties / Kalibratie

Automatische besturing .
Het scherm Besturingskalibratie wordt weergegeven.

2. Selecteer KOMPAS. Als de component als gekalibreerd wordt
gemeld, dient u de kalibratieprocedure nog steeds uit te voeren als
de ontvanger niet gekalibreerd is op dit voertuig.

3. Lees het scherm en zoek een geschikt vlak terrein op uit de buurt
van hoogspanning en grote metalen objecten. Selecteer daarna

Volgende .
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4. Stuur het voertuig in een cirkel met het stuurwiel ongeveer 75%
gedraaid. De richting is niet van belang. Wanneer u 1½ keer
rondgedraaid bent, stopt u en selecteert u Volgende.

5. Stuur het voertuig ongeveer 100 m recht vooruit en STOP het
voertuig vervolgens. Selecteer Volgende.

6. Het systeem begint met het opslaan van de kalibratiegegevens.
Wacht tot op het scherm wordt vermeld dat de kalibratie geslaagd is

en bevestig dit vervolgens .
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10.2. De wielhoeksensor kalibreren
Opmerking: Kalibratie van wielhoeksensor moet elke 6-12 maanden
worden uitgevoerd.

WAARSCHUWING: ga na of er voldoende ruimte is voor
het voertuig om de volledige manoeuvre uit te voeren
voordat u Volgende selecteert. De kalibratie duurt tot 60
seconden in elk van deze vergrendelde modi.

WAARSCHUWING: sommige voertuigmodellen zetten de
wielen automatisch in de vereiste stand.

1. SelecteerMenu Besturingsopties / Kalibratie Automatische

besturing .
Het scherm Besturingskalibratie wordt weergegeven.

2. SelecteerWIELHOEKSENSOR. Als de component als
gekalibreerd wordt gemeld, dient u de kalibratieprocedure nog
steeds uit te voeren als de ontvanger niet gekalibreerd is op dit
voertuig.
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Opmerking: Het aantal schermen en de inhoud van de schermen
kunnen verschillen bij verschillende voertuigen en
besturingsregeleenheden. Als een fout wordt gemeld, lees dan het
bericht en voer de aanbevolen handeling uit voordat u verdergaat.

3. Rijd het voertuig vooruit om de procedure te starten. De kalibratie
van de wielhoeksensor dient uitgevoerd te worden bij 2 km/uur.

4. Draai het stuurwiel volledig naar links en selecteer Volgende
.

5. Draai het stuurwiel volledig naar rechts en selecteer Volgende.

6. Zorg dat het voertuig nog steeds 2 km/uur rijdt. Draai het
stuurwiel zo ver mogelijk naar de middenpositie.
Opmerking: Het zoeken van de middenpositie en het rijden in
een rechte lijn voordat u Volgende selecteert, zijn essentieel voor
de prestaties van het systeem.

WAARSCHUWING: zorg dat er voldoende ruimte is
voor de tractor om naar voren te rijden in de
middenpositie voordat u verder gaat.

7. Selecteer Volgende.
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8. Het systeem begint met het opslaan van de kalibratiegegevens.
Wacht tot op het scherm wordt vermeld dat de kalibratie geslaagd is

en bevestig dit vervolgens .

Opmerking: Bij sommige besturingsregeleenheden biedt het console
kalibratie van het hydraulisch systeem. Wanneer deze optie wordt
weergegeven, selecteert u de hydraulica en volgt u de aanwijzingen op
het scherm.
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10.3. De montageafwijking kalibreren
De montageafwijking verwijst naar de eerste offset ten opzichte van
horizontaal waarbij de GPS-ontvanger is bevestigd op het dak van de
auto. De volgende zaken kunnen de montageafwijking beïnvloeden
en veranderen:

l Bandenspanning
l Rupsbandspanning
l Dubbele wielen
l Bandenmaten
l Cabine-ophanging
l Reparaties cabine (ophanging en steunen)
l Uit- en inbouwen van de ontvanger
l Bevestigingslocatie is verplaatst

Opmerking: Kalibratie van montageafwijking moet worden
uitgevoerd bij een van de bovenstaande wijzigingen of minimaal elke
6-12 maanden.

Het verdient aanbeveling om nog steeds een kalibratie van de
montageafwijking uit te voeren bij gebruik van Autonoom als
correctiebron, zelfs als het scherm meldt dat het niet nodig is.

Kalibratie van de montageafwijking moet plaatsvinden op een open
terrein, ver uit de buurt van obstakels. Als de ontvanger niet volledig
waterpas gemonteerd is, wordt dit gecorrigeerd door deze kalibratie.

WAARSCHUWING: zorg dat het voertuig voldoende
ruimte heeft om ten minste 70 m in een rechte lijn te
rijden en vervolgens te keren aan de uiteinden van de
weglijn.

1. SelecteerMenu Besturingsopties / Kalibratie

Automatische besturing .
Het scherm Besturingskalibratie wordt weergegeven.
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2. SelecteerMONTAGEAFWIJKING. Als de component als
gekalibreerd wordt gemeld, dient u de kalibratieprocedure nog
steeds uit te voeren als de ontvanger niet gekalibreerd is op dit
voertuig.

Opmerking: Voor de kalibratie van de montageafwijking worden
weglijnpunten ‘A’ en ‘B’ uitgezet over 70 m en rijdt het voertuig
met 2 km/u over de weglijn. De bestuurder keert het voertuig aan
het einde van de lijn en herhaalt de procedure. Het voertuig moet de
wegpunten ‘A’ en ‘B’ in elk geval tot op ongeveer 30 cm naderen
om de volgende stap van de kalibratieprocedure in gang te zetten.

3. Plaats het voertuig op een open terrein. Als u klaar bent om met de

procedure te beginnen, selecteert u om het wegpunt ‘A’ te
markeren.
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4. Rijd in een rechte lijn vooruit. Het wegpunt ‘B’ wordt
automatisch gemaakt wanneer de Afstand tot A 70 m bedraagt.

5. Keer het voertuig en neem de zojuist uitgezette weglijn op. Dit
koersnummer zou nu '0' moeten zijn.

6. Selecteer Automatische besturing inschakelen op het
bedieningsscherm om op de weglijn te sturen. De kleur verandert
in groen, er klinkt een geluidssignaal en op het scherm knippert
een ‘inschakelbericht’ dat aangeeft dat de automatische besturing
is ingeschakeld.



Hoofdstuk 10 – Besturingskalibratie

153

Als de besturing niet wordt ingeschakeld en Automatische
besturing inschakelen geselecteerd is, verschijnt het venster Status
besturing.

7. Los eventuele problemen met rode indicatoren op alvorens verder te
gaan met de kalibratieprocedure voor de montageafwijking (handel
de op het scherm weergegeven problemen van boven naar beneden
af).

8. Rijd het voertuig over punt ‘B’ dat eerder tijdens de
kalibratieprocedure gemaakt is.
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9. Stel de voertuigsnelheid in op 2 km/u.
10. Stuur langs de weglijn terug naar punt ‘A’ dat eerder gemaakt is.

Als Afstand tot A 50 m aangeeft, begint de blauwe lijn op de
kalibratievoortgangsbalk te bewegen en stijgt het percentage.

Wanneer de kalibratievoortgangsbalk bij 50% is aangekomen,
stopt de kalibratiebalk en blijft het percentage stilstaan op 50%.

Dit geeft aan dat het systeem voldoende gegevens heeft voor het
eerste stadium van de kalibratie en de
montageafwijkingskalibratie wordt op dit punt op pauze gezet.

11. Rijd verder om wegpunt ‘A’ te passeren.
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12. Nadat u over wegpunt ‘A’ bent gereden, keert u het voertuig.

13. Neem de koers ‘0’ op en schakel de automatische besturing
opnieuw in.

14. Rijd opnieuw over wegpunt ‘A’, in de tegenovergestelde richting.
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15. Stel de voertuigsnelheid in op 2 km/u.
16. Stuur langs de weglijn terug naar punt ‘B’ dat eerder is gemaakt.

Als de Afstand tot B minder dan 50 m bedraagt, begint de
blauwe lijn op de kalibratievoortgangsbalk vanaf 50% te bewegen
en stijgt het percentage.

Wanneer de kalibratievoortgangsbalk 100% heeft bereikt,
betekent dit dat het systeem voldoende gegevens heeft voor het
tweede stadium van de kalibratie en de
montageafwijkingskalibratie wordt op dit punt op pauze gezet.

17. Rijd vervolgens over wegpunt ‘B’.
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18. Zet het voertuig stil. De montageafwijkingskalibratie is geslaagd.

19. Bevestig om terug te keren naar het kalibratiescherm.

Op het scherm Besturingskalibratie wordt Gekalibreerd
weergegeven voor Kompas, Wielhoeksensor en Montageafwijking.
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20. Bevestig om terug te keren.

De indicatoren in de vakken onder Status besturing zijn nu allemaal
groen.
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10.4. Kalibratiefouten/alarmen verwerken
De volgende fouten/alarmen kunnen zich tijdens kalibraties voordoen.
Voer de aanbevolen procedures hieronder uit om de fouten te
corrigeren.

Weergave Fout

De stuurcontroller is niet
geïnitialiseerd
Het besturingssubsysteem is niet
ingeschakeld of niet gereed voor
gebruik.
Controleer of het besturingssubsysteem
ingeschakeld is en gereed is voor
gebruikt.

Besturingsprofiel komt niet overeen
De parameters in het geselecteerde
voertuigprofiel komen niet overeen
met de voertuigconfiguratie in het
stuursubsysteem.
Selecteer het juiste voertuigprofiel
voor dit voertuig.

Parameters komen niet overeen
Voertuiggeometrieparameters komen
niet overeen met de
geometrieconfiguratie in het
besturingssysteem.
Selecteer het voertuig opnieuw op het
instelscherm of zorg ervoor dat de
voertuiggeometrie in het
voertuiggeometriescherm correct is.
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Weergave Fout

Ontvanger ontkoppeld
De AGI-ontvanger is uitgeschakeld,
krijgt geen stroom of de seriële
verbinding tussen de ontvanger en de
console is verbroken.
Controleer de stroomtoevoer naar de
ontvanger en controleer of de seriële
verbinding correct is.

Kompaskalibratie mislukt
Herhaal de kompaskalibratie en zorg
dat het voertuig 1½ draai maakt. Zorg
dat het voertuig gestopt is wanneer u
de procedure voltooit.
Zet de ontvanger uit de buurt van
magnetische bronnen.

Wielhoeksensorkalibratie mislukt
Herhaal de procedure en zorg dat de
stuuras door het volledige bereik
beweegt.
Controleer of de informatie over de
wielhoeksensorpositie verandert
wanneer aan de stuuras gedraaid wordt.
Controleer de kabelbomen en
aansluitingen van de wielhoeksensor.
Controleer de staat van de
wielhoeksensor.
Uitgevallen wielhoeksensor.

Firmwareversie ontvanger
verouderd
Voer een update van de firmware van
de ontvanger uit.
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Hoofdstuk 11 – Veldmenu
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u klant, boerderij, veld,
veldgrenzen, exclusiezones en vlagpunten instelt. Dit zijn de eerste
stappen wanneer u begint met een taak.

De console slaat de veldinformatie op zodat de veldgegevens als ze
eenmaal zijn ingesteld, weer kunnen worden opgevraagd voor andere
taken in hetzelfde veld.

Rijd naar het veld en volg de stappen om een veld in te stellen en de
kenmerken ervan vast te leggen.

Opmerking: Veldgrenzen en daaraan gerelateerde informatie
verschijnen alleen op het scherm als het voertuig zich op of nabij het
veld bevindt.

11.1. Een klant/boerderij/veld maken

1. Selecteer Veldmenu / Nieuw veld .
Opmerking: Er worden standaardbestandsnamen gegeven
wanneer naamgevingsopties verschijnen. Het wordt ten zeerste
aanbevolen doordachte en gestructureerde namen voor items te
kiezen, hetgeen het gebruik in volgende seizoenen zal
vergemakkelijken.

2. Selecteer NAAM KLANT (of selecteer een bestaande klant als u
al klanten hebt ingesteld).
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3. Selecteer Nieuw, voer een naam in en bevestig uw keuze.
4. Selecteer NAAM BOERDERIJ (of selecteer een bestaande

boerderij als u al boerderijen hebt ingesteld).
5. Voer een naam in en bevestig uw keuze.
6. Selecteer NAAM VELD, voer een naam in en bevestig uw keuze.
7. Als u dit gedeelte hebt voltooid, is het nieuwe veld geselecteerd.

Ga naar Een nieuwe veldgrens instellen, pagina 165.
Opmerking: Als u deze instellingen wilt wijzigen nadat ze bevestigd
zijn, zie Inventarisbeheer, pagina 237.
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11.2. Een klant/boerderij/veld selecteren
Opmerking: Veldgrenzen en daaraan gerelateerde informatie
verschijnen alleen op het scherm als het voertuig zich op of nabij het
veld bevindt.

1. Selecteer Veldmenu / Kies veld .
2. Selecteer de vereiste klant, de boerderij en het veld en bevestig

vervolgens uw keuze.

3. Als u veldinformatie van een USB-apparaat wilt importeren,

selecteert u USB .
4. Als u het dichtstbijzijnde veld wilt selecteren, selecteert u

Dichtstbijzijnde veld .
De huidige GPS-positie wordt gebruikt. Deze werkt alleen als er
voor nabijgelegen velden grenzen zijn gemaakt.

5. Bevestig de veldkeuzes.
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Opmerking: Als u deze instellingen wilt wijzigen nadat ze bevestigd
zijn, zie Inventarisbeheer, pagina 237.
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11.3. Een nieuwe veldgrens instellen
Indien nodig kunnen meerdere veldgrenzen worden gemaakt binnen
een veld. Deze kunnen worden gemaakt door rond de veldgrens te
rijden (zie hieronder), uit dekking (zie pagina 167) of uit
vormbestanden (zie pagina 168).

De binnenzijde van een gemaakte veldgrens wordt gereset naar een
werkregio, maar veldgrenzen gemaakt binnen de betreffende veldgrens
worden gereset naar een uitgesloten regio (grijs weergegeven). Deze
eigenschappen kunnen worden bewerkt. Zie Een veldgrens bewerken,
pagina 170.

Door de veldgrens in te stellen, stelt u de rand van het veld (of een
sectie van het veld) vast. Veldgrenzen kunnen overlappen.

Er kan een marge voor het registreren van de veldgrens worden
gespecificeerd om te beheren waar de veldgrens wordt opgenomen ten
opzichte van het voertuig. Hierbij wordt rekening gehouden met
omheiningen en andere obstakels waardoor het voertuig niet precies op
de veldgrens kan rijden.

Wanneer de marge is ingevoerd, moet het voertuig langs de grens van
het veld gereden worden.

1. Rijd het voertuig naar de rand van het veld.

2. Selecteer Veldmenu / Marge veldgrens .
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l Registratie offset: Plaatst de offset aan de linker- of rechterkant
van het werktuig.

l Extra offset: Voer een positieve waarde in om de offset te
verlengen voorbij de rand van het werktuig. Een negatieve waarde
plaatst de marge binnen de verlenging van het werktuig.

l Registratie positie: Hiermee kunt u de veldgrens opnemen vanaf
de voor- of achterzijde van het werktuig of vanaf de positie van
het voertuig.
Opmerking: Er moet bij het instellen een werktuig zijn
vastgelegd, maar het werktuig zelf hoeft niet aan het voertuig
gekoppeld te zijn.

3. Selecteer Veldgrenzen registreren .
4. Rijd het voertuig langs de rand van het veld. De grens die wordt

geregistreerd, wordt met een blauwe lijn weergegeven, rekening
houdend met eventuele marges.
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5. Selecteer Pauze om de registratie te pauzeren. Dit is nuttig als
u niet over de veldgrens kunt rijden vanwege een obstakel. Het
pictogram verandert in het pictogram voor registreren. Selecteer

Registreren om weer verder te gaan. Er wordt voor de
veldgrens een rechte lijn vastgelegd tussen het punt waarop de
registratie op pauze werd gezet en het punt waarop de registratie
werd hervat. De registratie van de grens kan automatisch
gepauzeerd worden als de hoofdschakelaar uitgeschakeld wordt (zie
Grensregistratie onderbreken met hoofdschakelaar, pagina 40).

6. Als het voertuig het startpunt nadert, selecteert u Volledige

registratie veldgrenzen om de grens automatisch te voltooien.
7. Herhaal de procedure indien nodig voor meer veldgrenzen.

11.3.1. Veldgrenzen maken uit dekking
Een veldgrens kan worden gemaakt uit de bestaande dekking.

1. Selecteer Veldmenu / Veldgrenzen aanmaken uit dekking

om de veldgrenzen weer te geven vanuit het paneel met
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dekkingsinstellingen.
l Gladmaken: De minimale grootte van de leemte die automatisch
wordt opgevuld bij het aanmaken van een veldgrens op basis van
dekking.

l Minimaal bewerkte oppervlakte: Elke dekking kleiner dan de
hier opgegeven oppervlakte maakt niet automatisch een veldgrens
aan.

l Afstand van dekking: Breidt de aangemaakte veldgrens uit tot
op de opgegeven afstand van de dekking.

l Uitgesloten regio's (aan / uit): Uitgesloten regio's worden
gebruikt om gebieden aan te duiden waarop geen product wordt
aangebracht als de indelingsregeling wordt gebruikt. Als u dit
inschakelt, worden er automatisch uitgesloten regio's aangemaakt
op basis van eventuele leemtes in de dekking die binnen de totale
bewerkte oppervlakte vallen.

l Minimaal uitgesloten oppervlakte: Elke leemte in de dekking
kleiner dan de hier opgegeven oppervlakte maakt niet automatisch
een uitgesloten regio aan. Dit voorkomt dat zeer kleine leemtes in
de dekking binnen de veldgrens automatisch worden aangemaakt
als uitgesloten regio's.
Een veldgrens (of meerdere veldgrenzen) wordt getrokken rond
de buitenrand van de bestaande dekking. Nieuwe veldgrenzen
worden toegevoegd aan het huidige veld.

11.3.2. Veldgrenzen maken uit vormbestand
Een grens kan geïmporteerd worden uit een vormbestand dat op een
USB-apparaat is opgeslagen.

1. Laad het vormbestand op een USB-apparaat.
2. Zorg dat het USB-apparaat op de console is aangesloten.

3. Selecteer Veldmenu / Veldgrenzen aanmaken uit

vormbestand .



Hoofdstuk 11 – Veldmenu

169

4. Selecteer het USB-pictogram onder aan het scherm . De data-
objecten worden blauw.

5. Selecteer het pictogram USB home om de hoofdmap van de
USB-bestandsstructuur te bekijken. Bestanden en mappen in de
USB-hoofdmap worden weergegeven.

6. Selecteer een map om deze te openen. Zoek het vereiste bestand en
selecteer het. Het bestand wordt wit weergegeven en Volgende is nu
geactiveerd.

7. Bevestig uw keuze om de veldgrens op basis van het vormbestand
te importeren.
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11.3.3. Een veldgrens bewerken
Nadat een veldgrens is gemaakt, kan deze worden bewerkt.

1. Houd de betreffende veldgrens op het touchscreen ingedrukt om
deze te selecteren. De veldgrens wordt gemarkeerd. Laat los om
het scherm Veldgrens bewerken weer te geven.

l Naam: Optionele naam gebruikt voor de veldgrens.
l Uitsluitingskeerstrook: Hiermee kunt u instellen of de
veldgrensranden van de exlusiezone worden behandeld als een
keerstrook (zie Een bewerkingskeerstrook instellen, pagina 172).

l Type regio:
l Werkregio: Werkregio's worden gebruikt om gebieden aan te
duiden waarop product wordt aangebracht als de sectieregeling
wordt gebruikt.

l Uitgesloten regio: Uitgesloten regio's worden gebruikt om
gebieden aan te duiden waarop geen product wordt aangebracht
als de indelingsregeling wordt gebruikt.

l Uitgeschakeld: Het bestaan van de veldgrens wordt genegeerd.
l Gecategoriseerde regio: In het geval van een groot aantal
veldgrenzen kan het nuttig zijn aan iedere veldgrens een
categorie toe te wijzen (bijvoorbeeld om oppervlakten op te
nemen bij het sproeien, maar uit te sluiten bij het zaaien).



Hoofdstuk 11 – Veldmenu

171

Categorieën kunnen vervolgens worden gebruikt om werkregio's
en uitgesloten regio's te definiëren voor de huidige taak (zie
Taakregio's instellen, pagina 181).

l Categorie: Wordt gebruikt om regiocategorieën toe te wijzen of te
maken. Wordt alleen weergegeven wanneer Gecategoriseerde regio
is geselecteerd voor Regiotype. (De knop Prullenbak naast dit veld
kan worden gebruikt om ongebruikte categorieën te verwijderen.)

De knop Prullenbak onderaan het scherm kan worden gebruikt om de
geselecteerde veldgrens te verwijderen.

11.3.4. Een veldgrens verwijderen
Als een veldgrens gewijzigd moet worden, kunt u deze wissen en een
nieuwe veldgrens instellen. Om een enkele veldgrens te verwijderen kan
de knop Prullenbak op het scherm Veldgrens bewerken worden
gebruikt.

Alle veldgrenzen verwijderen uit een veld:

1. Rijd naar het veld.

2. Selecteer Veldmenu / Kies veld om de klant-, bedrijfs-
en veldnaam te kiezen. De veldgrens verschijnt op het scherm.

3. Als u de veldgrens wilt verwijderen, selecteert u Veldgrens

verwijderen . U wordt om bevestiging gevraagd.
Opmerking: Het verwijderen van veldgrenzen kan niet ongedaan
gemaakt worden.
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11.4. Een bewerkingskeerstrook instellen
Werktuigen werken rond de veldgrens vaak anders dan op de rest van
het veld. Een keerstrook vormt een zone binnen de veldgrens die
anders bewerkt wordt. De breedte hangt af van de methode waarmee
de bestuurder het veld bewerkt.

Opmerking: Keerstrookgegevens worden opgeslagen bij het
geselecteerde werktuig. Hierdoor kan elk werktuig andere
keerstrookvereisten hebben.

Opmerking: Een keerstrook kan pas worden aangemaakt nadat een
veldgrens is geregistreerd. Zie Een nieuwe veldgrens instellen, pagina
165.

Volg de stappen voor het instellen van de bewerkingskeerstrook voor
dit werktuig binnen de veldgrens.

1. Selecteer Veldmenu / Keerstrook voor dit werktuig

configureren .

2. Zorg dat Keerstrook is ingeschakeld.
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De breedte van de keerstrook kan worden gedefinieerd met behulp
van Breedte keerstrook of Keerstrookoffset. Als beide worden
gebruikt, worden de twee cijfers bij elkaar opgeteld voor de totale
keerstrookbreedte.

3. Selecteer Breedte keerstrook (banen), voer de breedte van de
keerstrook in banen vanaf de binnenkant van de veldgrens in en
bevestig vervolgens. Een baan is de werkbreedte van het werktuig.
Opmerking: Als u een keerstrookbreedte wilt instellen die niet is
gerelateerd aan de baanbreedte, voert u in plaats hiervan een waarde
in met gebruik van Keerstrookoffset.

4. Als u de breedte van de keerstrook wilt vergroten, selecteert u zo
nodig Keerstrookoffset.
Dit kan nuttig zijn om een bufferzone voor het sturen te bieden als
de keerstrookbreedte zo is ingesteld dat de punt van het werktuig de
omheining zou raken.

Als u de veldgrens zo hebt vastgelegd dat de blauwe lijn boven op
de lijn van de omheining (de daadwerkelijke fysieke grens van het
veld) ligt en vervolgens een keerstrook van 1 baan instelt, zou u
moeten rijden terwijl de punt van het werktuig de omheining raakt
om dit gebied zonder overlap te vullen. Uiteraard is dit geen
realistisch scenario. In deze situatie kunt u dus een offset van
(bijvoorbeeld) 1 meter aan uw keerstrook toevoegen, waarbij de
keerstrook 1 meter extra binnen de grens verplaatst wordt, zodat u
een opening van 1 meter hebt tussen het werktuig en de omheining.

5. Voer de offsetmaat in en bevestig uw keuze.
6. Selecteer Lookahead. Hiermee stelt u in hoe veel meter het systeem

vóór het voertuig uit kijkt om te reageren met acties.
7. Voer de afstand vóór het voertuig voor acties in en bevestig uw

keuze.
8. Selecteer Acties configureren.
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Naam actie
l Alarm: hiermee stelt u een alarm in dat afgaat wanneer u de
keerstrook nadert.

l Auto Zoom: als deze optie geactiveerd is, zoomt de
kaartweergave in of uit naar het gedefinieerde zoomniveau als het
voertuig de keerstrook nadert, en keert deze terug naar het
oorspronkelijk gedefinieerde zoomniveau als het voertuig de
keerstrook weer verlaat. Selecteer het gewenste zoomniveau.

Opmerking: Wanneer een bewerking is geactiveerd, is deze
gemarkeerd met een . Wanneer een bewerking is gedeactiveerd, is
deze gemarkeerd met een .

Status actie
Hiermee zorgt u dat de kaartweergave inzoomt wanneer u de
keerstrook nadert.

Bericht
Voer de woorden voor een visueel bericht in (bijvoorbeeld
‘Keerstrook nabij’). Voer de tekst in en bevestig uw keuze.

Type audio
Hiermee stelt u een geluidsalarm in. Kies het type en bevestig uw
keuze.
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9. Bevestig het alarm en de zoombewerkingen. Op het scherm wordt
een keerstrook nu mogelijk in de kleur oranje weergegeven binnen
de veldgrens.

Als u de keerstrook nadert, worden het ingestelde alarm en zoomniveau
geactiveerd.
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11.5. Vlagpunten instellen
Vlagpunten worden op de geleidingskaart gebruikt om obstakels en
aangemerkte voorwerpen in het veld aan te duiden.

Opmerking: Vlagpunten kunnen desgewenst worden gebruikt met
een exclusiezone rond het obstakel, bijvoorbeeld bij een groot gat of
een elektriciteitsmast. Als dit nodig is, lees dan dit gedeelte door en
lees Een veldgrens bewerken, pagina 170.

1. Rijd naar het voorwerp dat gemarkeerd moet worden.

2. Selecteer Veldmenu / Vlagpunt instellen .
3. Als u het obstakel wilt markeren, kiest u een vlagsymbool dat op

die plaats op de kaart geplaatst moet worden.

Opmerking: Zie Vlagpunten instellen, pagina 85 als u de
voorinstellingen voor vlagpunten wilt wijzigen.

4. Als u vlagpunten wilt aanpassen, selecteert u Individueel om een
specifiek vlagpunt te definiëren.
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5. Selecteer het vereiste symbool.
6. Selecteer NAAM VLAGPUNT en voer de naam in. Bevestig de

naam. Bevestig uw keuze om het aangepaste vlagpunt toe te
voegen.

7. Als een exclusiezone rond het obstakel nodig is, gaat u naar Een
veldgrens bewerken, pagina 170.

8. Als er geen exclusiezone nodig is, rijdt u naar het volgende object
in het veld waarvoor u een vlagpunt wilt instellen en herhaalt u de
procedure.

11.5.1. Een vlagpunt verwijderen of wijzigen
Een vlagpunt verwijderen of wijzigen:

1. Houd de vlagpuntmarkering op het scherm gedurende 0,5 seconden
ingedrukt.
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2. Kies:

l Wijzigen om een ander vlagpunt te
kiezen.

l Hernoemen om de naam te wijzigen
die op het vlagpunt wordt weergegeven.

l Wissen om het geselecteerde vlagpunt
te verwijderen of Alle wissen om alle
vlagpunten van het veld te wissen.

l GPS driftcompensatie om het voertuig
naar de vlagpuntlocatie te verplaatsen
om te compenseren voor GPS-drift.
Opmerking: als u de toegepaste GPS-
driftcompensatie wilt verwijderen,
raadpleegt u Compensatie van GPS-
drift, pagina 215.
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11.6. Een veld verwijderen

De optie Veld verwijderen kan worden gebruikt om een veld en de
bijbehorende vlagpunten of veldgrenzen enz. te verlaten. Zo wordt
voorkomen dat nieuwe dekking aan het veld wordt toegevoegd wanneer
het voertuig is verplaatst naar een nieuw veld en de operator geen
nieuw veld/nieuwe taak heeft gemaakt.

Als deze optie niet wordt gebruikt wanneer het voertuig meer dan 15
km van het huidige veld is verplaatst, wordt het volgende bericht
weergegeven en het veld automatisch verwijderd: "Het actieve veld ligt
op een afstand van meer dan 15 km en is gedeactiveerd, ook zijn de
gegevens verwijderd."

Opmerking: De console kan niet meer worden opgestart wanneer deze
te ver van het huidige veld ligt.
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Hoofdstuk 12 – Taakmenu
Met het Taakmenu kunt u specifieke taakinformatie met betrekking
tot het gekozen veld selecteren of instellen. Met behulp van dit menu
wordt de taakinformatie opgeslagen en kunnen activiteiten worden
geregistreerd en gerapporteerd.

12.1. Een nieuwe taak maken

1. Als u een nieuwe taak wilt instellen, selecteert u Taakmenu

/ Nieuwe taak maken .
2. Selecteer TAAKNAAM.
3. Voer een naam in en bevestig uw keuze.

Opmerking: Er worden standaardbestandsnamen gegeven
wanneer naamgevingsopties verschijnen. Het wordt ten zeerste
aanbevolen doordachte en gestructureerde namen voor items te
kiezen, hetgeen het gebruik in volgende seizoenen zal
vergemakkelijken.

4. Bevestig de nieuwe taak.

12.1.1. Taakregio's instellen
Als een of meer veldgrenzen in het huidige veld een categorienaam
hebben (zie Een veldgrens bewerken, pagina 170) en een taak actief
is, kunnen regiotypes voor de huidige taak worden geselecteerd.

Opmerking: Alle gecategoriseerde regio's die niet zijn gespecificeerd
in werkregio's of uitgesloten regio's worden behandeld alsof de
betreffende veldgrens niet bestaat voor deze taak.

Opmerking: Het toewijzen van regiotypes aan veldgrenzen wordt
niet ondersteund in de modus Taakgegevens.

1. Als u een nieuwe taakregio wilt instellen, selecteert u Taakmenu

/ Opdrachtregio's configureren .
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l Werkregio's: De inhoud van de veldgrenzen is opgenomen in
het werkgebied van deze taak.

l Uitgesloten regio's: De inhoud van de veldgrenzen is niet
opgenomen in het werkgebied van deze taak.

2. Selecteer de regiotypes die al dan niet moeten worden opgenomen
voor de huidige taak.

Opmerking: Gebieden die worden behandeld worden weergegeven
als lichtgrijs gebied op de kaart (als automatische sectieregeling is
geactiveerd en Veldgrens niet is ingesteld op Onbeperkt).



Hoofdstuk 12 – Taakmenu

183

12.2. Een bestaande taak selecteren
Taakinformatie kan worden geregistreerd, opgeslagen en overgebracht
voor latere toegang.

Rijd naar het veld en volg de stappen voor het selecteren van een
bestaande taak. Ga voor het maken van een nieuwe taak naar Een
nieuwe taak maken, pagina 181.

1. Zorg voordat u een bestaande taak selecteert, dat het juiste veld
geselecteerd is (zie Een klant/boerderij/veld selecteren, pagina 163.

2. Om te kiezen uit een lijst met bestaande taken selecteert u

Taakmenu / Kies taak .
3. Selecteer de taak en bevestig uw keuze.
Opmerking: Als u de klant, de boerderij of het veld boven aan het
venster Kies taak wijzigt, kunt u een taak van een aangrenzend veld
importeren. Dit kan nuttig zijn als u algemene informatie die in de taak
is opgeslagen, opnieuw wilt gebruiken, zoals weerobservaties,
gewasinformatie of opmerkingen over de productafgifte. De dekking
moet handmatig wordt gewist voordat u aan de nieuwe taak begint. Zie
Een taak wissen, pagina 188.

Opmerking: Hetzelfde werktuig dat gebruikt werd om de taak te
maken, moet geselecteerd worden om een bestaande taak te laden.
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12.3. Taakdetails opslaan
De console kan details van de taak registreren en deze opslaan en
exporteren.

1. Selecteer Taakmenu / Taakdetails opslaan .
Weers- en terreinomstandigheden zijn optioneel. Het wordt
aanbevolen om enige gewas- en productinformatie toe te voegen.

2. Selecteer een categorie, voer de informatie in en bevestig deze.
3. Gebruik de schuifbalk of de verbergpijl als u gewas- en

productopties wilt bekijken.
4. Selecteer NAAM GEWAS, voer de naam in en bevestig uw

keuze.
5. Selecteer de benodigde categorieën, voer de informatie in en

bevestig deze.
Het gedeelte Product op dit scherm is bedoeld om de specifieke
productcombinatie vast te leggen die voor deze taak gebruikt
wordt. Deze informatie wordt apart in de productdefinities
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opgeslagen die in het menu Product op het instelscherm zijn
opgeslagen.

6. Selecteer Productnaam in de lijst of selecteer Nieuw product
toevoegen.

7. Selecteer Afgifte naast het product en voer de afgifte in.
8. Selecteer Eenheden naast het product en kies de maateenheid.
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12.4. Exporteren van taakrapport
Taakrecords kunnen in PDF-formaat naar een USB-apparaat
geëxporteerd worden.

Wanneer een taak wordt geëxporteerd, wordt het PDF-rapport
opgeslagen in D:/Reports en in D:/Client/Farm/Field/Reports.

Opmerking: Taakrapporten kunnen ook als .csv-bestanden
geëxporteerd worden door DATALOGGING PER PUNT te
activeren op het instelscherm (Systeem/Functies/Console) voordat u
de taak uitvoert (zie pagina 47).

1. Sluit het USB-apparaat aan op de console.

2. Selecteer Taakmenu / Gegevensuitwisseling /

Taakrapport naar USB exporteren .
Het scherm Opties taakrapport wordt weergegeven.

3. Selecteer de vereiste optie(s):
l Automatisch aanpassen bereiken: Als gegevens bestaan
waarbij een kleurenlegenda wordt gebruikt, worden de gebruikte
kleuren in de arcering van de rapportmap gewijzigd, zodat de
maximale kleurenvariatie wordt gebruikt om de
opbrengstwaarden te illustreren.

l Vormbestanden maken: Vormbestand-gegevens worden
geëxporteerd naar D:/Client/Farm/Field/ CoverageShapefiles en
D:/Client/Farm/Field/ BoundaryShapefiles

l Taakgegevens: Wanneer een taakrapport wordt geëxporteerd,
worden tevens taakgegevens op basis van XML geëxporteerd
naar een map met de naam TASKDATA.

De actieve of huidige taak wordt geëxporteerd naar een map genaamd
Reports op de USB.
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Voordat u het USB-apparaat verwijdert, dient u het altijd eerst
te ontkoppelen door het pictogram USB uitwerpen aan te
raken aan de onderkant van de console. Er verschijnt een
bericht dat het USB-apparaat veilig kan worden verwijderd.
Wanneer u dit niet doet, is het rapport mogelijk beschadigd of
ontbreekt het.

Opmerking: Het is ook mogelijk om taakrapporten (en taken)
batchgewijs te exporteren voor niet-actieve taken met behulp van
Inventarisbeheer. Zie Inventarisbeheer, pagina 237.
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12.5. Een taak wissen
Door deze bewerking wordt alle dekkingsinformatie van het scherm
verwijderd en worden de taakgegevens gewist die voor de huidige
taak zijn geregistreerd. Dit heeft geen gevolgen voor de
veldinformatie of de voor het veld ingestelde geleidingslijnen.

1. Selecteer Taakmenu / Taakgegevens wissen .
Het volgende bericht verschijnt.

2. Selecteer Ja als u de gegevens wilt wissen of Nee als u de
gegevens wilt behouden.

Als u boerderijen of velden of eerder gemaakte taakgegevens wilt
verwijderen, zie Inventarisbeheer, pagina 237.
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12.6. Variable Rate Control gebruiken
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 om de VRC-kaartweergave op het geleidingsscherm te
activeren of deactiveren.

12.6.1. 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 Menu taakgegevens, pagina 243 wanneer 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/boerderij/veld. Zie pagina 163.
2. Maak een nieuwe taak. Zie pagina 181.

3. Selecteer Taakmenu /Variable Rate Control configureren

.
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:



12.6. Variable Rate Control gebruiken

190

l Vormbestanden
l ISO XML
l CropSpec of LH5000 afgiftesensor (indien geactiveerd)
Vormbestanden en ISO XML kunnen niet tegelijkertijd worden
gebruikt. CropSpec 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.

l Selecteer het pictogram USB home om de hoofdmap van
de USB-bestandsstructuur te bekijken. Bestanden en mappen in
de USB-hoofdmap worden weergegeven.
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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.
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
bestanden die eerder geselecteerd zijn, verschijnt hier. U kunt ook
een live bron selecteren, zoals CropSpec.

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.
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l Herschalen: in deze kolom wordt standaard 1 ingevuld. Dit
betekent dat het recept dat in de bron gedefinieerd is,
rechtstreeks gebruikt zal worden. 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: definieert de afgifte die moet worden gebruikt als
de bron geen afgifte opgeeft voor de desbetreffende regio van
de weide.

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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12.6.2. Als u werkt met AgJunction
Als AgJunction is ingeschakeld in het instelscherm
(Systeem/Functies/Console/Cloudgebaseerde services), wordt de optie
AgJunction-rapport maken weergegeven in het Taakmenu, in het
submenu Gegevensuitwisseling.

1. Om voltooide VRC-taakrapporten naar de AgJunction-website te
uploaden, selecteert u en volgt u de aanwijzingen. Voor nadere
inlichtingen over het gebruik van AgJunction, raadpleeg
AgJunction gebruiken, pagina 222.
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Hoofdstuk 13 – Geleidingslijnmenu
Geleidingslijnen worden gebruikt om de route aan te geven die het
voertuig moet volgen voor een optimale dekking. Het systeem
gebruikt de breedte van het werktuig om lijnen over het veld uit te
zetten op gelijke afstand van elkaar.

Als sommige geleidingslijntypen niet nodig zijn, kunnen deze
worden gedeactiveerd. Zie Geleiding instellen, pagina 51.

Ondersteunde typen geleidingslijnen zijn:

Parallelle AB-lijnen, pagina 196

Identieke booglijnen, pagina 199

Geleidingslijnen met centraal draaipunt, pagina 200

Guidelock-geleidingsmodus, pagina 201

Opmerking: Wanneer u een eenmaal gemaakte geleidingslijn wilt
wissen, zie Inventarisbeheer, pagina 237. Selecteer de gewenste
categorie en selecteer vervolgens de geleidingslijn die moet worden
gewist.

Zo nodig kunnen geleidingslijnen worden overgebracht via
MAGNET. Zie MAGNET gebruiken, pagina 224.
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13.1. Geleidingslijnen met rechte lijnen
gebruiken
Bij deze optie worden parallelle lijnen gemaakt voor geleiding,
waarbij de breedte van het werktuig wordt gebruikt om de afstand
tussen de geleidingslijnen in te stellen.

Waar in het algemeen in rechte lijnen wordt gewerkt, moet de AB-lijn
dicht bij de keerstrooklijn geplaatst worden. Zo kunnen de lijnen met
gelijke tussenafstanden worden uitgezet over het hele werkgebied.

1. Breng het voertuig in positie.

2. Selecteer indien nodig Menu Geleidingslijnen / Wijzig

geleidingsmodus om AB-lijnen te kiezen.
3. Als u de AB-lijn wilt instellen, selecteert u Creëer een nieuwe

AB-lijn .
4. Als u de standaardnaam wilt wijzigen, selecteert u NAAM

VOERLIJN.

5. Voer een naam in en bevestig uw keuze. Bevestig de nieuwe
geleidingslijn.

6. Rijd naar het begin van de baan. Selecteer Leg punt A vast .
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7. Als u een punt ‘B’ wilt instellen, rijdt u de vereiste baan af en

selecteert u .
Het punt ‘B’ wordt weergegeven en parallelle geleidingslijnen voor
besturing worden op het scherm weergegeven.

Meestal worden op het scherm de lijn waar u op rijdt en de twee
aangrenzende lijnen weergegeven.

Als u alle geleidingslijnen over het veld wilt weergeven, selecteert u

aan de bovenkant van het scherm en kiest u Lijnnummers.
(Hiervoor is een veldgrens nodig. Zie Een nieuwe veldgrens instellen,
pagina 165.)
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13.1.1. AB-lijnen handmatig instellen
AB-lijnen kunnen ook worden uitgezet met gebruik van coördinaten.

1. SelecteerMenu Geleidingslijnen / AB-lijn handmatig

.
Het scherm AB-lijn handmatig verschijnt.

2. Stel het ‘A’-punt in op een van de volgende manieren:

l Rijd naar de gewenste plaats en selecteer .
l Voer de coördinaten (breedtegraad/lengtegraad) van punt A in.

3. Stel het B-punt in op een van de volgende manieren:

l Rijd naar de gewenste plaats en selecteer .
l Voer de coördinaten (breedtegraad/lengtegraad) van punt B in.
l Voer de richting van de AB-lijn in. De software plaatst
automatisch een ‘B’-punt om een AB-lijn uit te zetten in de
gewenste richting ten opzichte van het ‘A’-punt.

Opmerking: Als u een geleidingslijn wilt wissen, selecteert u .
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13.2. Identieke booglijnen gebruiken
Sommige velden zijn niet rechthoekig en hebben een gebogen of
golvende grens. Voor deze velden zijn identieke booglijnen mogelijk
de beste optie als geleidingslijnen. Dit kan nuttig zijn voor het sturen
langs de grens van een veld en het gebruik van deze geleidingslijn voor
toekomstige werkzaamheden.

Met identieke booglijnen kan de bestuurder een gebogen geleidingslijn
instellen en maakt het systeem geleidingslijnen op even grote afstand
over het veld, gebaseerd op een baanbreedte.

1. Breng het voertuig in positie.

2. Selecteer indien nodig Menu Geleidingslijnen / Wijzig

geleidingsmodus om Identieke booglijnen te kiezen.

3. Selecteer Nieuwe identieke curve creëren .
4. Selecteer NAAM VOERLIJN.
5. Voer desgewenst een naam in en bevestig uw keuze. Bevestig de

nieuwe geleidingslijn.

6. Rijd naar het begin van de baan. Selecteer Leg punt 'A' vast .
7. Rijd langs de gebogen baan. Op de kaart verschijnt achter het

voertuig een zwarte lijn die aangeeft dat de curve wordt
geregistreerd.
Opmerking: Indien nodig kan de registratie van de geleidingslijn
worden gepauzeerd.

8. Aan het einde van de gebogen baan selecteert u om het einde
van de curveregistratie aan te geven.
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13.3. Geleidingslijnen met een centraal
draaipunt gebruiken
Sommige velden kunnen het best in een cirkelvorm worden bewerkt.
Met deze instelling kan de bestuurder geleidingslijnen uitzetten
rondom een centraal draaipunt.

1. Breng het voertuig in positie.

2. Selecteer indien nodig Menu Geleidingslijnen / Wijzig

geleidingsmodus om Lijnen met centraal draaipunt te
kiezen.

3. Selecteer Nieuw centraal draaipunt creëren .
4. Selecteer NAAM VOERLIJN.
5. Voer een naam in en bevestig uw keuze. Bevestig de nieuwe

geleidingslijn.
6. Rijd rond het middelpunt van het veld. Er wordt een

nauwkeurigheidsbalk voor het draaipunt weergegeven om de
voortgang van het maken van de geleidingslijn aan te geven.
Zodra het systeem de boogvorm detecteert, worden cirkelvormige
geleidingslijnen uitgezet, op basis van de breedte van het
werktuig. Houd rekening met de draaicirkel van het voertuig en
het werktuig wanneer u de eerste boogvorm rijdt.
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13.4. Guidelock-geleidingsmodus gebruiken
Guidelock is een op dekking gebaseerde geleidingsmodus. Deze
genereert een curve op basis van bestaande dekking, ongeacht wanneer
die dekking werd aangebracht. Dit is handig als u om een contour of
veldgrens heen wilt sturen, maar geen curve wilt maken en opslaan, of
wanneer u verder wilt gaan met sturen langs een dekking die eerder
behandeld is en waarvoor u geen curve hebt opgeslagen. Deze
geleidingslijnmethode wordt soms 'vrije vorm' genoemd.

1. Selecteer indien nodig Menu Geleidingslijnen /Wijzig

geleidingsmodus om Guidelock-geleidingsmodus te kiezen.
Er wordt een geleidingslijn gegenereerd die elk willekeurig pad volgt
dat het voertuig aflegt.
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13.5. Een bestaande geleidingslijn selec-
teren
Als geleidingslijnen eenmaal zijn uitgezet op een veld, worden deze
opgeslagen en kunnen ze opnieuw worden gebruikt bij toekomstige
taken op dat veld.

1. Selecteer in het Menu Geleidingslijnen de vereiste
geleidingslijnmodus en selecteer vervolgens Kies geleidingslijn

.
2. Selecteer de klant, de boerderij en het veld. De bestaande sets

geleidingslijnen worden weergegeven.

3. Kies de vereiste set geleidingslijnen en bevestig uw keuze.
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Hoofdstuk 14 – Automatische besturing
In het menu Besturingsopties kan de bestuurder opties voor de
automatische besturing instellen. Als u deze functie wilt gebruiken,
moet deze geactiveerd zijn. Als de functie niet geactiveerd is, zie
Geleiding instellen, pagina 51 om automatische besturing te activeren.

Zie voor het kalibreren van de besturing Besturingskalibratie, pagina
143.

14.1. Status Automatische besturing
Met Status Automatische besturing kan de bestuurder de status van de
voorwaarden bekijken die vereist zijn voor de automatische besturing.
Rood duidt aan dat niet aan de voorwaarden is voldaan en dat de
automatische besturing dus niet gereed is.

1. Als u de status van de automatische besturing wilt bekijken,

selecteert u Menu Besturingsopties /Status Automatische

besturing .
Het scherm Status besturing wordt weergegeven.

Groen duidt aan dat het onderdeel gereed is.

Rood duidt aan dat het onderdeel niet gereed is.
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Er kunnen besturingsalarmen worden weergegeven door de
besturingsalarmknop linksonder op het scherm te selecteren.

2. Selecteer om terug te keren naar het hoofdscherm en voer de
noodzakelijke handelingen uit (handel de op het scherm
weergegeven problemen van boven naar beneden af).

14.1.1. Storingen automatische besturing verhelpen
Foutweergave Handelingen Pag.

Automatische besturing inschakelen
wordt met rood aangeduid.
Automatische besturing wordt niet
ingeschakeld.
Selecteer Automatische besturing
inschakelen om het paneel Status
besturing te openen.
Rood op het paneel duidt aan dat het
onderdeel niet goed werkt.

Ontvangerhardware
wordt met rood
aangeduid

Is de ontvanger op de juiste manier
aangesloten, stevig gemonteerd en
ingeschakeld?

Differentiële correctie
wordt met rood
aangeduid

Controleer of de instelling in de
console overeenkomt met de vereisten
voor de correctiebron.

62
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Foutweergave Handelingen Pag.

Positienauwkeurigheid
wordt met rood
aangeduid

Wacht even tot de convergentie heeft
plaatsgevonden.
Welke kleur heeft het
satellietpictogram op het dashboard?
Hoe veel satellieten worden er naast
het pictogram weergegeven? Er
moeten ten minste vier satellieten
beschikbaar zijn.
Is de correctiebron correct? Zo niet,
stel dan de juiste correctiebron in.
Bent u in een open ruimte uit de buurt
van elektriciteitskabels? Rijd naar een
open ruimte en wacht tot de
convergentie heeft plaatsgevonden.
Als u een abonnement hebt, controleer
dan het huidige abonnement.
Controleer of de juiste frequentie is
ingesteld.

62

Regeleenheid
besturing wordt met
rood aangeduid

Controleer of de regeleenheid is
aangesloten en ingeschakeld.
Controleer of de juiste regeleenheid
voor de besturing is geselecteerd
tijdens de instelling.
Als u AES-25 gebruikt, zet u de AES-
25 uit en weer aan en draait u het
stuurwiel ¼ slag om de automatische
besturing in te schakelen.

100

Voertuiggeometrie
wordt met rood
aangeduid

Keer terug naar De voertuiggeometrie
instellen en stel de afmetingen correct
in of selecteer het voertuigprofiel
opnieuw.

98
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Foutweergave Handelingen Pag.

Voertuigprofiel wordt
met rood aangeduid

Bekijk welk voertuig geselecteerd is
en bekijk de geometrie.

95-98

Besturing gekalibreerd
wordt met rood
aangeduid

Controleer of de kalibraties voor dit
voertuig zijn uitgevoerd. Rijd naar
een open ruimte uit de buurt van
elektriciteitskabels en obstakels, start
het systeem opnieuw op en herhaal de
kalibraties.

144-
150

Vergrendelen Het stuursysteem is in een
transportmodus gezet (wanneer op de
openbare weg gereden wordt), zodat
de automatische besturing niet per
ongeluk kan worden ingeschakeld.

Weglijn beschikbaar
wordt met rood
aangeduid

Rijd dichter naar de weglijn
(geleidingslijn) toe.
Controleer of de geleidingslijn
gemaakt en geselecteerd is.

196-
200

Weglijn
gesynchroniseerd

Weglijn (geleidingslijn) is niet goed
geladen. Controleer de verbinding met
de ontvanger en laad de weglijn
opnieuw. Het kan even duren voordat
de weglijn naar de ontvanger geladen
is, vooral bij grote booglijnen.

Handeling niet
toegestaan

Stuurinrichting kan niet worden
ingeschakeld terwijl sommige acties
worden uitgevoerd. Voorbeeld:
kalibratie van de stuurinrichting,
GPS-instellingen wijzigen, exporteren
van een taak.
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Foutweergave Handelingen Pag.

Aanwezigheid
bestuurder

Het stuursysteem wordt uitgeschakeld
als de bestuurder de bestuurdersstoel
verlaat.

Stuurwiel Laat het stuurwiel los en probeer het
opnieuw.

Snelheid wordt met
rood aangeduid

Pas de snelheid aan tot tussen 1 en 25
km/uur. De benodigde snelheid kan
per voertuig verschillen.

Koerslijnafwijking
wordt met rood
aangeduid

Rijd dichter naar de geleidingslijn
voordat u de automatische besturing
inschakelt.

Richtingsafwijking
wordt met rood
aangeduid

Controleer de hoek of reduceer de
snelheid waarmee het voertuig de
geleidingslijn nadert.
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14.2. Automatische besturing afstemmen
Het is belangrijk de automatische besturing af te stemmen op de
omstandigheden, het taaktype en het type voertuig/werktuig.

1. SelecteerMenu Besturingsopties /Parameters

Automatische besturing .

1 On-line agressie bepaalt hoe agressief de besturing de
geleidingslijn probeert te volgen.

2 Agressie benadering stelt in hoe agressief de besturing de lijn zal
benaderen. Als dit te hoog is, kan het voertuig scherpe bochten
maken.

3 De maximale stuurhoek begrenst de draaihoek, zodat het voertuig
binnen de grenzen voor veilige werking blijft.

4 Correctieradius voor booglijnen bepaalt hoe nauwkeurig of
onnauwkeurig de automatische besturing zich aan booglijnen
houdt.

2. On-line agressie stelt u af op de benodigde precisie voor de taak.
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3. Bij de afstelling van Agressie benadering neemt u de
nauwkeurigheid voor de taak en de veiligheid van de gebruikers
van de uitrusting in overweging.

4. Maximale stuurhoek stelt u af op een veilig niveau voor het
voertuig en een eventueel getrokken werktuig.

5. Correctieradius voor booglijnen stelt u in op het juiste niveau. Bij
lagere waarden worden de booglijnen nauwkeuriger gevolgd.

AES-25
Als AES-25 wordt geselecteerd in het instelscherm
(Voertuig/Besturing/REGELEENHEID), worden drie nieuwe opties
aan dit scherm toegevoegd:

l Aanpassing AES-25-gevoeligheid: hiermee past u het
reactievermogen van de besturing bij het volgen van
geleidingslijnen aan.

l Aanpassing AES-25 Deadband: hiermee past u aan hoe veel de
AES-25 moet bewegen voordat de wielen reageren.

l Uitschakeldrempel AES-25: hiermee wordt aangepast hoeveel
moeite het kost om het stuurwiel te ontkoppelen.

Direct Spool
Als Direct Spool wordt geactiveerd in het instelscherm
(Voertuig/Besturing/DIRECT SPOOL), worden twee nieuwe opties
aan dit scherm toegevoegd:

l Aanpassing gevoeligheid Direct Spool: hiermee past u het
reactievermogen van de besturing bij het volgen van
geleidingslijnen aan.

l Aanpassing Dode zone Direct Spool: hiermee past u aan hoe veel
het stuurwiel moet bewegen voordat de wielen reageren.
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14.3. Automatische besturing inschakelen
Om de automatische besturing te kunnen gebruiken, moet de
bestuurder:

l Geleidingslijnen uitgezet hebben (pagina 195)
l Automatische besturing ingeschakeld hebben op de console
(pagina 51)

l De besturing gekalibreerd hebben (pagina 143)
l Gecontroleerd hebben of alle onderdelen van de besturingsstatus
groen zijn (pagina 203)

l De afstemming van de automatische besturing voor de taak en het
voertuigtype ingesteld hebben (pagina 208)

l Het voertuig op het gewenste startpunt gepositioneerd hebben.
1. Zoom in op het scherm en verschuif het totdat het voertuig in het

midden van het scherm staat en goed zichtbaar is (als verschuiven
geactiveerd is, zie Kaartopties instellen, pagina 39).
Opmerking: Als een externe activeringsschakelaar voor de
automatische besturing gebruikt gaat worden, moet dat tijdens het
instellen van het voertuig worden geactiveerd. Zie De
besturingsregeleenheid instellen, pagina 100. Als u een AES-25
gebruikt, schakelt u de AES-25 in en draait u het stuur een
kwartslag om de automatische besturing te activeren.

2. Controleer of Automatische besturing inschakelen in het wit
wordt weergegeven. Dat betekent dat de functie gereed is voor
gebruik.

Automatische besturing is gereed voor gebruik. Selecteer
Automatische besturing inschakelen om te beginnen.

De automatische besturing is ingeschakeld en actief.
Selecteer Automatische besturing inschakelen om terug te
gaan naar de handmatige besturing. De knop kan kort in de
kleur blauw knipperen voordat deze groen wordt.
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Automatische besturing kan niet worden ingeschakeld.
Selecteer Automatische besturing inschakelen of keer
terug naar het menu Besturingsopties om de besturingsstatus
te bekijken voor mogelijke oorzaken.

De automatische besturing knippert in de modus ‘Vertraagd
koppelen’.
Als de automatische besturing rood wordt weergegeven en het
enige probleem dat rood wordt weergegeven in de
besturingsstatus gemakkelijk kan worden verholpen
(bijvoorbeeld snelheid), kan de bestuurder Automatische
besturing inschakelen twee keer selecteren (dubbelklikken)
en geeft een geel knipperend symbool aan dat de automatische
besturing ingeschakeld wordt als binnen 15 seconden aan de
voorwaarden wordt voldaan. Als niet aan de voorwaarden
wordt voldaan, wordt het symbool weer rood.

3. Verhelp alle in rood weergegeven problemen in het paneel Status
besturing (handel de op het scherm weergegeven problemen van
boven naar beneden af). Als Automatische besturing inschakelen
wit is, is de automatische besturing gereed om te worden
ingeschakeld.
Voor meer informatie over stuurstatusfouten zie Automatische
besturing, pagina 203.

4. Rijd langzaam naar een geleidingslijn door in de gewenste richting
te rijden.

5. Selecteer Automatische besturing inschakelen. De knop wordt
groen. Het voertuig stuurt naar de dichtstbijzijnde geleidingslijn.

6. Als het voertuig te sterk naar de geleidingslijn stuurt, stopt u,
schakelt u de automatische besturing uit en past u de parameters
voor automatische besturing aan in het menu Besturingsopties.
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14.4. Automatische besturing deactiveren
De automatische besturing wordt automatisch gedeactiveerd wanneer
niet langer wordt voldaan aan de noodzakelijke voorwaarden
(weergegeven op het scherm Status besturing).
De automatische besturing handmatig deactiveren:

l Draai het stuurwiel enkele graden OF
l Selecteer de knop Automatische besturing inschakelen op de
console om de automatische besturing te deactiveren OF

l Als u een externe stuurschakelaar gebruikt, deactiveert u de
automatische besturing met deze schakelaar.

WAARSCHUWING: voordat u het voertuig verlaat,
deactiveert u de automatische besturing, schakelt u de
stuurschakelaar uit en verwijdert u de contactsleutel.

Opmerking: Er wordt een zichtbaar en hoorbaar alarm weergegeven
wanneer de automatische besturing geactiveerd of gedeactiveerd
wordt. Het volume kan aangepast worden. Zie Alarmen instellen,
pagina 73.
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Hoofdstuk 15 – Menu Bewegen
In het menu Bewegen zijn kleine aanpassingen mogelijk van de
geleidingslijnen die zijn ingesteld. Dit is nuttig als de geleidingslijnen
iets moeten worden verschoven vanwege veranderde omstandigheden
of als u het volgende seizoen terugkeert naar een veld.
Geleidingslijnen kunnen op verschillende manieren worden
verschoven.

Bewegen werkt bij AB-lijnen, geleidingslijnen met een centraal
draaipunt en identieke booglijnen.

15.1. Verplaatsingsopties gebruiken

1. SelecteerMenu Bewegen / Open beweegopties .
2. Selecteer OFFSET SCHUIVEN om in te stellen hoe ver een lijn

wordt verplaatst.

3. Voer de vereiste waarde voor OFFSET SCHUIVEN in.

4. Gebruik Naar links bewegen of Naar rechts bewegen
op het scherm Opties schuiven of in het menu Bewegen om de
lijnen te bewegen.

5. GEHEEL BEWEGEN berekent de totale verplaatsingsafstand.
Selecteer deze optie om een totale verplaatsingsafstand in te
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stellen of de waarde terug te zetten op 0.

6. Selecteer Verschoven voerlijn opslaan om de nieuwe
geleidingslijnposities op te slaan.

Naar voertuigpositie verplaatsen
De geleidingslijnen uitlijnen op de huidige positie van het voertuig:

1. Selecteer Voerlijn naar voertuigpositie bewegen .
Opmerking: Wanneer u een booglijn of draaipunt verplaatst, zal
de grootte van de booglijn (of de straal van het draaipunt)
veranderen.
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15.2. Compensatie van GPS-drift
GPS-drift kan in de loop van de tijd voorkomen (wanneer u
correctiebronnen met een lage nauwkeurigheid gebruikt). Wanneer de
bestuurder terugkeert naar een veld, kan er een kleine wijziging zijn van
de gemelde voertuigpositie met betrekking tot vaste objecten, zoals de
veldgrens of geleidingslijnen. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan
wijzigingen in de satellietconstellatiepatronen.

Andere factoren, zoals het niet hebben van duidelijke toegang tot de
lucht (werken in de buurt van bomen of andere obstakels) en fouten in
satellietgegevens kunnen ook tot een drift leiden.

Opmerking: Het is ook mogelijk om de voertuigpositie opnieuw te
bepalen ten opzichte van een geselecteerd vlagpunt. Zie Een vlagpunt
verwijderen of wijzigen, pagina 177.

GPS-drift compenseren:

1. SelecteerMenu Bewegen / GPS driftcompensatie .
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De compensatiewaarde kan worden geselecteerd door:

Een positieve of negatieve waarde in te voeren in het veld NOORD
en/of OOST en deze te bevestigen.

Of

De vereiste waarde in het veld GPS-DRIFTINCREMENT in te
voeren en vervolgens de vereiste richtingsknop te selecteren totdat de
vereiste compensatie is bereikt.

2. Selecteer GPS-drift resetten om de geselecteerde GPS-
driftcompensatie te verwijderen.

15.2.1. Correct compenseren van GPS-drift
Wanneer u GPS-drift corrigeert, wordt het voertuig op de kaart
verplaatst in verhouding tot de andere objecten op de kaart
(bijvoorbeeld de veldgrens, geleidingslijnen, vlagpunten en eventuele
eerdere dekking). De eenvoudigste manier om dit op de kaart te zien,

is schakelen naar de weergave Noorden boven en de kaart zo
te verschuiven dat het voertuig zichtbaar is naast het venster GPS-
driftopties.

Correct compenseren van GPS-drift:

1. Rijd het voertuig naar een identificeerbare locatie in het veld
(bijvoorbeeld naast een hek, de hoek van het veld of in de
wielsporen van vorig jaar).

2. Gebruik het venster GPS-driftopties om het voertuig op de kaart
te plaatsen in verhouding tot deze vaste herkenningstekens.

U kunt dit nauwkeuriger en sneller doen door een vlagpunt in te
stellen op een gemarkeerde locatie op het veld. Elke keer dat u
terugkomt op het veld, zet u het voertuig op die gemarkeerde locatie,
zoekt u het vlagpunt op de kaart en selecteert u het. Er wordt een
venster geopend met de optie 'GPS-driftcorrectie'. Als u die optie
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selecteert, wordt het voertuig naar de locatie van het vlagpunt
verplaatst.

De GPS-driftcompensatie die wordt toegepast, wordt in het geheugen
opgeslagen wanneer de console opnieuw wordt gestart. Deze
compensatie is echter mogelijk niet langer nauwkeurig als de situatie
veranderd is. Kort na het starten van het systeem wordt een alarm
weergegeven met de waarschuwing aan de bestuurder dat de GPS-
driftcompensatie ingeschakeld is. De bestuurder moet vervolgens
beslissen of hij deze compensatiefactor wil blijven gebruiken, deze
terug wil zetten op nul of de GPS-driftcompensatieprocedure opnieuw
uit wil voeren om een nauwkeuriger resultaat voor de desbetreffende
sessie te krijgen.

15.2.2. Correctiebronnen met een hoge nauwkeurigheid
GPS-driftcompensatie zou niet nodig moeten zijn bij correctiebronnen
met een hogere nauwkeurigheid (bijvoorbeeld RTK). Als een bron met
een hoge nauwkeurigheid wordt gebruikt, moet de GPS-
driftcompensatie teruggezet worden op nul in het venster GPS-
driftopties.
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Hoofdstuk 16 – Geactiveerde aan-
vullende functies
In dit gedeelte wordt het gebruik beschreven van functies die
mogelijk zijn ingeschakeld in het instelscherm: Systeem/Functies.
De geactiveerde functies die in dit gedeelte worden beschreven,
verschijnen op de navigatiebalk.

16.1. Automatisch indelen gebruiken
Automatisch indelen is beschikbaar wanneer een werktuig en ECU
zijn ingesteld en wanneer automatische sectieregeling is geactiveerd.
Deze functie kan worden geconfigureerd via de bijbehorende
miniweergave. Zie de bedieningshandleiding van de
strooimachine/spuitmachine/zaaimachine voor meer informatie.
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16.2. Universele terminal (ISOBUS) gebrui-
ken
Met deze optie kan de bestuurder informatie uitwisselen met een
ISOBUS ECU.

Een universele terminal kan vergeleken worden met het concept van
een webbrowser. Er is geen context voor wat er op wordt uitgevoerd.
Gebruikersinterfaces worden vanaf de aangesloten clients geladen.

Er is geen praktische limiet aan het aantal werktuigen of clients dat
gebruik kan maken van de universele terminal. De functionaliteit is
beperkt tot het ontwerp van het werktuig en de regeleenheid.

Universele terminal wordt ingeschakeld via
Systeem/Functies/Console.
1. Selecteer Universele terminal op de navigatiebalk om de

miniweergave te openen.

Opmerking: Het weergegeven pictogram voor de universele
terminal varieert afhankelijk van het bevestigde werktuig dat
compatibel is met ISOBUS.
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2. Maximaliseer de miniweergave om de universele terminal op
volledig scherm te openen.

Schermen zullen verschillen, afhankelijk van de ISOBUS-apparatuur.

Opent het Aux-N toewijzigingsvenster (zie Hulpregeleenheid
instellen, pagina 89).

Gaat door de aangesloten UT-werksets.

Gaat naar de eerdere invoer of toets.

Gaat naar de volgende invoer of toets.

Verlaat een bewerking of erkent een UT-alarm indien aanwezig.

Activeert de gemarkeerde invoer of toets.
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16.3. AgJunction gebruiken
Deze functie wordt aangeboden voor eigenaars die met AgJunction-
diensten werken en receptkaarten met Variable Rate Control willen
aanmaken. Als u deze functie wilt gebruiken, moet de console
verbinding hebben met internet. Hiermee kan de console bestanden
downloaden (en uploaden) door middel van directe communicatie
met de AgJunction-website.

Opmerking: Variable Rate Control wordt gedetailleerder uitgelegd
in de bedieningshandleidingen van de
strooimachine/spuitmachine/zaaimachine.

De AgJunction-optie is beschikbaar onder Cloudgebaseerde services
op het scherm Systeem/Functies/Console. De optie moet vóór
gebruik zijn ingeschakeld, zie Instellingen console, pagina 46.
Wanneer de functie geactiveerd is, verschijnt het AgJunction-
pictogram op de navigatiebalk.

1. Selecteer het AgJunction-pictogram. Een miniweergave wordt
geopend.

2. De console heeft een unieke Link ID. Selecteer Login, voer uw
gebruikersnaam en wachtwoord voor AgJunction in en bevestig
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uw invoer. U kunt handmatig in-/uitloggen.

3. Als u een andere locatie uit de lijst wilt kiezen, selecteert u
LOCATIELIJST, kiest u de locatie en bevestigt u uw keuze.

Opmerking: Als deze functie geactiveerd is, meldt het systeem
zich elke keer als de console gestart wordt automatisch aan. Dit
systeem controleert automatisch op nieuwe downloads. Wanneer er
een nieuwe download beschikbaar is, verschijnt er een bericht op
het scherm. Bevestig dit bericht om de download te accepteren.
Gedownloade kaarten verschijnen als opties tijdens de VRC-
configuratie.

4. Selecteer AgJunctionDownloads tijdens stap 2 van de VRC-
configuratie als u een gedownloade receptkaart wilt kiezen voor de
taak.

Wanneer de taak voltooid is, aangezien er toegepaste kaarten naar de
AgJunction-website geüpload kunnen worden, zie Variable Rate
Control gebruiken, pagina 189.
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16.4. MAGNET gebruiken
Deze functie dient om bestandsoverdracht mogelijk te maken via
Topcon MAGNET-software.

De MAGNET-optie is verkrijgbaar onder Cloudgebaseerde services
op het scherm Systeem/Functies/Console. De optie moet vóór
gebruik zijn ingeschakeld, zie Instellingen console, pagina 46.
Wanneer de functie geactiveerd is, verschijnt het MAGNET-
pictogram op de navigatiebalk.

1. Selecteer het MAGNET-pictogram om een miniweergave te
openen en maximaliseer de weergave door over de miniweergave
naar rechts te vegen.

2. Voer uw MAGNET-gebruikersnaam en -wachtwoord in en
selecteer Login.
Nadat u bent ingelogd op de MAGNET-server vanaf de console
wordt een periodieke update (iedere minuut) van de locatie van de
console naar de server gestuurd, mits GPS beschikbaar is.

U kunt dit bekijken door in te loggen op MAGNET Enterprise
(https://www.mobileagnetwork.com/) en Assetbeheer te selecteren.
De console wordt opgenomen onder online-apparaten. Selecteer
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de console en bekijk deze op de kaart. De beweging van de console
wordt gevisualiseerd op de kaart.
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16.4.1. Taakrapporten uploaden vanuit de console
Taakrapporten overbrengen van de console naar de MAGNET-server:

1. Meld u aan bij MAGNET.

2. Selecteer Taakmenu /Gegevensuitwisseling

/Magnet-rapport maken voor uploaden .
Het scherm Opties taakrapport wordt weergegeven.

3. Selecteer de vereiste optie(s):
l Automatisch aanpassen bereiken: Als gegevens bestaan
waarbij een kleurenlegenda wordt gebruikt, worden de gebruikte
kleuren in de arcering van de rapportmap gewijzigd, zodat de
maximale kleurenvariatie wordt gebruikt om de
opbrengstwaarden te illustreren.

l Vormbestanden maken: vormbestand-gegevens worden
geëxporteerd.

l Taakgegevens: Wanneer een taakrapport wordt geëxporteerd,
worden tevens taakgegevens op basis van XML geëxporteerd
naar een map met de naam TASKDATA.

Het actieve of huidige taakrapport wordt aangemaakt klaar om te
uploaden.

4. Open MAGNET en selecteer Bestanden voor Upload in het
vervolgkeuzemenu BLADEREN.

5. Selecteer Opdrachtrapporten in het vervolgkeuzemenu
Categorie.

6. Selecteer het bestand/de bestanden die moeten worden geüpload
en selecteer de knop Uploaden.
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Na met succes te zijn overgedragen, wordt het bestand automatisch
gewist uit de map in behandeling op de console.

16.4.2. Geleidingslijnen uploaden vanuit de console
Geleidingslijnen overbrengen van de console naar de MAGNET-server:

1. Meld u aan bij MAGNET.

2. Open het inventarisbeheer en selecteer het gewenste
geleidingslijntype in het vervolgkeuzemenu Categorie.

3. Selecteer de/het gewenste klant/boerderij/veld en markeer de
geleidingslijn die u wilt uploaden.
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4. Selecteer de knop Geselecteerde geleidingslijnen exporteren en
selecteer MAGNET als de bestemming.

5. Open MAGNET en selecteer Bestanden voor Upload in het
vervolgkeuzemenu BLADEREN.

6. Selecteer het gewenste geleidingslijntype in het
vervolgkeuzemenu Categorie.

7. Selecteer de geleidingslijn die u wilt uploaden en selecteer de
knop Uploaden.
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16.4.3. Bestanden downloaden naar de console
Bestanden die naar de console moeten worden gedownload, moeten in
een map van de gewenste gebruiker op de MAGNET-SERVER worden
geplaatst.

Opmerking: De naam van de map moet overeenkomen met de
gewenste Categorie op de console (bijvoorbeeld AB-lijnen,
Projectlijnen), behalve bij het downloaden van receptkaarten. In dat
geval moet de map de naam To Console hebben.
Navigeer naar de gewenste map en voeg bestanden toe met behulp van
de optie Een nieuw bestand uploaden.
Bestanden moeten het tar.gz- of tgz-formaat hebben. Hierbij wordt de
bestandsgrootte gecomprimeerd voor overdracht via het internet en
blijft uw mapstructuur voor vorm- en ISOXML-bestanden behouden,
waardoor meerdere receptkaarten tegelijkertijd kunnen worden
overgedragen.
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Meld u af bij de MAGNET-toepassing voordat u zich aanmeldt bij
MAGNET op de console (bij gebruik van dezelfde
aanmeldgegevens).

1. Meld u aan bij MAGNET en selecteerMAGNET in het
vervolgkeuzemenu BLADEREN.

2. Selecteer het gewenste bestandstype in het vervolgkeuzemenu
Categorie.

3. Selecteer het/de bestand(en) dat/die moet(en) worden gedownload
en selecteer de knop Downloaden. Bestanden opgeslagen in de
submap/categorie van de gebruiker (AB-lijnen, To Console,
Curven enz.) op de MAGNET-server worden gedownload naar de
overeenkomstige categorie/map op de console.
Zodra de bestanden zijn gedownload, kunnen ze worden gewist
van de MAGNET-server door het pictogram Wissen te selecteren.
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Gedownloade receptkaarten oproepen
Gedownloade receptkaartbestanden kunnen worden opgeroepen via de
VRC-configuratiewizard. Zie Variable Rate Control gebruiken, pagina
189. Selecteer deMAGNET-downloadknop aan de onderzijde
van de VRC-configuratiewizard.

Gedownloade geleidingslijnen oproepen

1. Selecteer in het Menu Geleidingslijnen , de optie Kies

geleidingslijn en selecteer vervolgens de

weergaveomschakelknop .
2. SelecteerMAGNET Cloud Services uit de weergegeven opties.

16.4.4. Gedownloade bestanden wissen
1. Als gedownloade bestanden op de console niet meer nodig zijn,

opent u MAGNET en selecteert u Gedownloade bestanden in het
vervolgkeuzemenu BLADEREN.

2. Selecteer de bestandscategorie en de specifieke bestanden die gewist
moeten worden en selecteer het wispictogram.
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16.5. Weerstation gebruiken
De weerstationspoortoptie is beschikbaar onder
Systeem/Functies/Console. De CAN-poort waarop het weerstation
wordt aangesloten moet vóór het gebruik worden geselecteerd.

Er moet een registratiecode worden aangeschaft om deze
functionaliteit te activeren.

Deze optie maakt ondersteuning voor het AirMar 150WX-weerstation
mogelijk.

Na aansluiting kunnen zowel in een miniweergave als op het
dashboard de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, windsnelheid,
windrichting en Delta T worden weergegeven.

Delta T is een van de standaardindicatoren voor aanvaardbare
sproeiomstandigheden aan het worden. Het geeft een aanduiding van
de verdampingssnelheid en de levensduur van druppels. Delta T
wordt berekend door de natteboltemperatuur af te trekken van de
drogeboltemperatuur.

Opmerking: Taakdetails worden automatisch ingevuld op basis van
de weerstationsgegevens. Zie Taakdetails opslaan, pagina 184.
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16.5.1. Weerstation kalibreren
Na installatie moet het weerstation gekalibreerd worden.

Opmerking: Het voertuig moet zich op een open terrein bevinden, uit
de buurt van obstakels, op een plaats waar het voertuig in een cirkel kan
rijden.

1. Schakel het weerstation uit en weer aan.
2. Binnen twee minuten na het uit- en inschakelen van de voeding,

rijdt u met het voertuig in een trage cirkel (7-11 km/u).
Nadat het voertuig 1 1/2 cirkel heeft afgelegd, begint de
automatische kalibratie.

3. Rijd nog twee of drie cirkels zonder de rijsnelheid te wijzigen.
Meer informatie vindt u in de gebruikershandleiding van de fabrikant
van het weerstation.
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16.6. NORAC hoogteregeling spuitboom
gebruiken
Deze optie regelt automatisch de hoogte van de spuitboom boven de
grond of het gewas. Hiervoor is de installatie van NORAC sensoren
en Electronic Control Unit (ECU) vereist.

De optie NORAC hoogteregeling spuitboom is beschikbaar onder

Systeem / Functies / Werktuig . Is de functie

ingeschakeld, dan is een NORAC miniweergave beschikbaar .

Opmerking: Het systeem hoogteregeling spuitboom moet worden
ingesteld via het UT-scherm. Raadpleeg de bij het NORAC systeem
meegeleverde handleidingen.

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

l Streefhoogte: de streefhoogte waarop de spuitboom volgens de
gebruiker ingesteld moet zijn bij het spuiten in automatische
modus.

l Automatische modus: de hoogte van de spuitboom wordt
automatisch geregeld.

l Handmatige modus: de hoogte van de spuitboom wordt
handmatig aangepast.

l Modus:
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l Gewas: leest de hoogte af vanaf de sproeikoppen tot de top van
het gewas.

l Bodem: leest de hoogte af vanaf de sproeikoppen tot de grond.
l Hybride: gebruikt een combinatie van de aflezingen van gewas
en bodem. Dit is nuttig voor het vermijden van grote bewegingen
van de spuitboom bij ongelijkmatige gewassen.
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Hoofdstuk 17 – Inventarisbeheer
Met Inventarisbeheer kan de bestuurder zoeken naar details van
informatie-items over het systeem, deze bekijken, en wijzigingen
aanbrengen in die informatie. Items kunnen worden verwijderd,
hernoemd, overgebracht naar een USB-apparaat of geïmporteerd
vanaf een USB-apparaat.

Ook kunnen ze worden geüpload naar MAGNET (zie MAGNET
gebruiken, pagina 224).

1. Selecteer Inventarisbeheer .
2. Selecteer CATEGORIE om het itemtype te kiezen dat u wilt

beheren.

De geselecteerde categorie doorzoeken.

Toegang tot items vanaf een USB-apparaat. Als u via USB
naar items bladert, is de weergave blauw in plaats van grijs.
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Maak een back-up van alle systeemgegevens op een USB-
apparaat.

Alles herstellen. Opmerking: Hiermee worden alle
gegevens op het systeem overschreven en worden de
gegevens via een back-up-USB hersteld. Gewoonlijk wordt
dit alleen door servicemedewerkers gebruikt.

Diagnosegegevens exporteren. Gebruik dit wanneer een
dealer erom vraagt, zodat de gegevens geëvalueerd kunnen
worden.

Gebruik dit voor compatibiliteit met System 150-bestanden.
(Hiervoor moet Gebruiker/Omgeving/System 150
bestandstransfer geactiveerd zijn.)

Alle items selecteren.

Geselecteerd item hernoemen.

Geselecteerde items wissen.

Geselecteerde items exporteren.

17.1. Zoekcategorieën

Met de zoekfunctie kunnen categorieën worden doorzocht aan
de hand van een trefwoord.

Er kan worden gezocht in meerdere velden, boerderijen of klanten
tegelijk. Navigeer omhoog door de bestandshiërarchie alvorens op de
zoekknop te drukken om alle items onder dat niveau te doorzoeken.
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In de zoekresultaten wordt het volledige pad naar de gevonden items
weergegeven.

Opmerking: Taken kunnen worden gezocht aan de hand van meer
gedetailleerde gegevens, zoals hieronder getoond.
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17.2. Taken zoeken/exporteren
Het is mogelijk om één of meerdere taken en/of taakrapporten te
exporteren. Het is ook mogelijk om naar lege taakitems te zoeken en
deze te wissen.

1. Selecteer Taken uit de vervolgkeuzelijst CATEGORIE.

2. Selecteer de zoekknop .

Taken kunnen worden gezocht aan de hand van een trefwoord,
een datumbereik, of het item al dan niet leeg is (nuttig voor het
wissen van lege taken) en het gebruikte werktuig.

De datum wordt weergegeven als DD/MM/JJJJ of MM/DD/JJJJ
afhankelijk van het geselecteerde datumformaat (zie Instelling
tijd/datum, pagina 28).

3. Wanneer de gewenste taken worden weergegeven, klikt u op de
vereiste taak/taken om deze te markeren.

4. Selecteer de knop Geselecteerde items exporteren .
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In het scherm Taakexportopties kunnen de taak/taken en/of
taakrapport(en) worden geëxporteerd naar USB. Het/de taakrapport
(en) kan/kunnen worden geëxporteerd naar MAGNET (indien
ingeschakeld).
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Hoofdstuk 18 – Menu taakgegevens
Taakgegevens maakt het importeren/exporteren en bewerken van
XML-bestanden met ISOBUS-taakgegevens mogelijk. Met de modus
Taakgegevens kunt u een taak selecteren, configureren en uitvoeren
op basis van de ingevoerde taakgegevens. U kunt vormbestanden
importeren om de ECU automatisch te besturen. Wanneer deze
functie wordt geactiveerd, worden bepaalde veld- en taakmenu-items
uitgeschakeld bij werkzaamheden die niet relevant zijn bij het gebruik
van taakgegevens.

Het pictogram Taakgegevens vervangt het pictogram Taakmenu

nadat taakgegevens zijn geactiveerd. Zie Instellingen werktuig,
pagina 55.

Opmerking: Deze functie verandert de functionaliteit van het
Taakmenu en voorkomt dat er velden gemaakt of geselecteerd
kunnen worden in het Veldmenu, aangezien de geselecteerde taak de
veldlocatie bepaalt.

Het taakgegevensbestand stelt de communicatie met de ECU in en
bevat alle benodigde gegevens om de taak uit te voeren.

Opmerking: Alle geometriemetingen van voertuigen en werktuigen
dienen op juistheid gecontroleerd te worden voordat u verder gaat
met taakgegevens (zie pagina 98 en pagina 109).
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18.1. Taakgegevensbestanden impor-
teren/selecteren
1. Plaats het USB-apparaat dat het taakgegevensbestand bevat in de

USB-poort.

2. SelecteerMenu Taakgegevens /Gegevensuitwisseling

/Taakgegevens importeren .
Het volgende scherm wordt weergegeven.

De schakelknop kan gebruikt worden om automatisch te
zoeken in de hoofdmap TASKDATA (als deze bestaat) op het USB-
apparaat en een lijst weer te geven van taskdata.xml-bestanden die
zijn gevonden. Als deze methode niet werkt, kunt u handmatig door
het USB-apparaat bladeren om het vereiste bestand te selecteren.

3. Blader, kies het vereiste .xml-bestand en bevestig uw keuze.
Opmerking: Wanneer er eenmaal een bestand gekozen is, kunt u
de importmodus wijzigen om alle gegevens te importeren of om
alleen coderingsgegevens te importeren. Als u coderingsgegevens
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importeert, worden gegevens geïmporteerd zoals klanten,
boerderijen, velden, werknemers, producten en werktuigen, maar
worden er geen taken geïmporteerd die mogelijk aanwezig zijn in
de taakgegevens.

4. Rijd naar de startpositie.

5. Selecteer Taak kiezen .

Bestanden kunnen desgewenst worden gefilterd op taakstatus, klant,
boerderij, plaats, werknemer, landbouwtoepassing en aangesloten
apparatuur.

6. Kies het vereiste taakbestand uit de lijst en bevestig uw keuze. Als
de taakgegevens bewerkt moeten worden, gaat u naar
Taakgegevensbestanden bewerken, pagina 248.
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18.2. Nieuwe taak maken
Er kan alleen een nieuwe taak gemaakt worden als er geen huidige
taak wordt uitgevoerd. Wanneer een taak gemaakt is, wordt het de
huidige taak.

1. Als u een nieuwe taak wilt maken, selecteert u Menu

Taakgegevens /Nieuwe taak maken .
Het paneel Taak maken wordt weergegeven.

De volgende informatie kan worden gedefinieerd:

l Taakaanduiding (standaard: TSK_ddmm, jjjjuumm)
l Klant
l Boerderij
l Werknemer
l Toewijzing snelheidsregeling
l Deelveld

De volgende knoppen worden gebruikt bij het definiëren van
taakgegevens:

Geselecteerd item bekijken

Geselecteerd item bewerken

Geselecteerd item wissen

Nieuw item maken

Geselecteerd item kopiëren
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18.3. Een bestaande taak selecteren
1. Als u een bestaande taak wilt selecteren, selecteert u Menu

taakgegevens /Taak kiezen .
Het paneel Taak selecteren wordt weergegeven.

Bestanden kunnen desgewenst worden gefilterd op taakstatus en
aangesloten apparatuur.

2. Kies het vereiste taakbestand uit de lijst en bevestig uw keuze.
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18.4. Taakgegevensbestanden bewerken
Wanneer ze geïmporteerd zijn, kunnen taakgegevensbestanden naar
wens bewerkt worden.

De knop Taakgegevens bewerken bevindt zich aan de linkerkant van
het scherm, boven het inventarisbeheerpictogram op de navigatiebalk.

Alle gegevens die voor de taak gedefinieerd zijn, kunnen bewerkt
worden.

De volgende knoppen worden gebruikt bij het bewerken van
taakgegevens:

Geselecteerd item bewerken

Geselecteerd item wissen

Nieuw item maken
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18.5. Vaste afgifte/Variable Rate Control defi-
niëren
Met Instellingen regeleenheid ISO taakcontroller kan variabele of vaste
afgifte geconfigureerd worden (of kan de bestaande configuratie
bekeken worden).

1. SelecteerMenu taakgegevens /Instellingen regeleenheid ISO

taakcontroller .
Elke rij in de tabel vertegenwoordigt een variabel of vast recept voor
een regeldoel op het werktuig. De namen en het aantal regeldoelen die
kunnen worden geselecteerd, zijn afhankelijk van het ISOBUS-werktuig
(zie de documentatie bij het ISOBUS-werktuig voor meer informatie).

Vaste receptwaarden instellen

Met de knop Bewerken kunnen vaste waarden worden ingesteld
voor het recept.
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Nieuw recept maken

Met de knop Nieuw recept kan de gebruiker een nieuw recept
maken door de vaste waarden in te stellen of een vormbestand te
importeren om Variable Rate Control te gebruiken.

Wanneer het recept gemaakt is, selecteert u de knop Standaard in de
kolom Bron.

l Vaste waarde: hiermee stelt u de vaste waarden in en koppelt u
dit recept aan een product.

l Gebruik het vormbestand rechtstreeks: Toepassen op basis van
vormbestand, maar niet converteren naar ISOXML-formaat.
Hiermee krijgt u betere resultaten dan conversie, maar het FMIS
kan niet zien wat het recept was.

l Vormbestand naar ISO-formaat converteren: Hiermee
converteert u het vormbestand naar een 'Type 2' ISOXML-raster.
De afmeting van de gekozen rastercellen is 1m x 1m of groter,
zodat de totale rastermapgrootte minder is dan 10 MB.
Wanneer u een vormbestand importeert, kunt u de vaste waarden
instellen, het recept aan een product koppelen en ook een
schaalfactor instellen die op de waarden in het vormbestand wordt
toegepast als het naar het taakgegevensformaat wordt
geconverteerd.
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18.6. Een taak uitvoeren
18.6.1. Een taak starten/stoppen
Taken kunnen handmatig worden gestart en gestopt of aan de
hoofdschakelaar gekoppeld worden.

In de taakgegevensmodus wordt een extra optie toegevoegd aan het
Setup-scherm (Systeem/ISOBUS/TC) om te selecteren hoe taken
kunnen worden gestart en gestopt (handmatig of met behulp van de
hoofdschakelaar of alleen handmatig). Zie ISOBUS/universele terminal
instellen, pagina 86.

Taak handmatig starten en stoppen
1. Om een taak handmatig te starten en te stoppen, selecteert u Menu

Taakgegevens /Taak starten en stoppen .

18.6.2. Taaktotalen weergeven
De soorten taaktotalen die worden opgeslagen, worden bepaald door de
aangesloten ECU. Een taak moet minstens één keer gestart zijn om
totalen weer te geven.

1. Als u taaktotalen wilt weergeven, selecteert u Menu Taakgegevens

/Taaktotalen weergeven .
In de volgende afbeelding wordt een voorbeeld van taaktotalen
gegeven.
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18.6.3. Het type tijd instellen
Wanneer de taak uitgevoerd wordt, kan de gebruiker kiezen welk type
tijd er momenteel wordt vastgelegd.

1. Als u het type tijd wilt instellen, selecteert u Menu

Taakgegevens /Het type tijd instellen .
De volgende opties zijn beschikbaar:

l Preliminair
l Voorbereiding
l Effectief
l Ineffectief
l Reparatie
l Wissen

Het standaardtype tijd is Effectief. Als een taak wordt gestart of
herstart, wordt het standaardtype gebruikt.
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18.7. Taakgegevensbestanden exporteren
1. Wanneer de taak is voltooid, dient u te controleren of het USB-

apparaat nog steeds aangesloten is en selecteert u Menu

taakgegevens /Gegevensuitwisseling /Taakgegevens

exporteren om de taakgegevens met verzamelde taakrecords
te exporteren.
Het volgende scherm wordt weergegeven.

Standaard worden taakgegevens geëxporteerd als ISO XML (CSV
en Vormbestanden kunnen worden gebruikt als extra formaten).

2. Selecteer eventueel een extra exportformaat (CSV en/of
Vormbestanden).

3. Selecteer de gewenste exportmodus:
l Alle taakgegevens na export verwijderen: alle taakgegevens
worden van de console verwijderd.

l Alleen coderingsgegevens bewaren na export: taken worden van
de console verwijderd, maar gegevens zoals klanten, bedrijven,
velden, werknemers, producten en werktuigen blijven behouden.

Bij beide opties worden taakgegevens geëxporteerd.

4. Bevestig de export.
Opmerking: Bij het exporteren van taakgegevens wordt een kopie van
de gegevens opgeslagen in het inventarisbeheer. Als er een probleem
wordt geconstateerd met de naar de USB geëxporteerde gegevens,
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kunnen de back-upgegevens worden hersteld door de gegevens
opnieuw te exporteren met behulp van inventarisbeheer, categorie
Back-ups taakgegevens.
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Hoofdstuk 19 – Storingen verhelpen

19.1. Veelvoorkomende foutmeldingen
Voor veel fouten wordt een foutcode weergegeven. U kunt fouten
ook bekijken via het scherm Status besturing (zie pagina 203) of het
scherm Diagnose, tabblad Foutcodes (zie pagina 131).

De hieronder vermelde fouten zijn redelijk standaard en kunnen door
de gebruiker worden verholpen. Bij andere fouten of als een probleem
aanhoudt, altijd het foutbericht noteren zodat u dit aan de dealer
kunt melden, inclusief een eventueel weergegeven code.

Code Fout Actie Pag.

U1052 Firmwareversie van het
stuursubsysteem is
incorrect.

Voer een upgrade van de
firmware uit.

62

U1054 Het stuursubsysteem
bevindt zich in de
storingsmodus.

Zet de besturingsregeleenheid
uit en weer aan.

U1055 De
besturingsregeleenheid
moet worden
teruggesteld.

Zet de besturingsregeleenheid
en het voertuig uit en weer
aan. Wacht 20 seconden en
start het systeem opnieuw op.

U1056 Configuratiefout
besturingsregeleenheid.

Herhaal de WAS-kalibratie. 147

U1061 Tractorparameter
instellingen niet
gevonden in het
stuursubsysteem.

Keer terug naar het
hoofdinstelmenu en controleer
of het juiste voertuig is
ingesteld.

94
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Code Fout Actie Pag.

U1062 Kalibratie
montageafwijking
vereist.

Kalibreer de
montageafwijking. Hierdoor
kan het systeem corrigeren als
de ontvanger niet waterpas op
het cabinedak is aangebracht.

150

U1065 Wielhoeksensor moet
gekalibreerd worden.

Dit gebeurt vaak bij nieuwe
banden, maar kan ook een
andere oorzaak hebben.
Controleer de
voertuigafmetingen en
kalibreer vervolgens opnieuw.

98
147

U1066 Kompas moet
gekalibreerd worden.

Kalibreer het kompas. 144

U1067 Nieuw voertuig of
nieuwe
besturingsregeleenheid
gedetecteerd.

Kalibreer het kompas opnieuw. 144

U1068 Voertuigprofiel komt
niet overeen met de
instellingen van het
besturingssubsysteem.

Controleer of het
besturingssubsysteem is
ingeschakeld.
Keer terug naar het
hoofdinstelmenu en stel het
voertuig en de besturing
opnieuw in.

95 -
100

U1069 De stuurwielsensor van
het stuursubsysteem is
niet geconfigureerd.

Neem contact op met de
dealer.
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Code Fout Actie Pag.

U1071 Gemiddeld vermogen
AES-25 is groter dan
de limiet.

Controleer de belasting van de
AES-25-motoreenheid
(bijvoorbeeld of de
stuurkolom te zwaar is of de
bussen of lagers versleten
zijn). Neem contact op met de
dealer.

U1072 Temperatuur AES-25
is hoger dan de limiet.

Schakel het systeem uit en laat
het afkoelen. Neem contact op
met de dealer als het probleem
zich blijft voordoen.

U1074 AES-25-
besturingsregeleenheid
niet geïnitialiseerd.

Draai het stuur handmatig een
kwartslag.

U1075-
U1078

CAN-ontvangst- of
verzendfouten.

Controleer de aansluitingen.
Zet de aansluitkast uit en weer
aan. Neem contact op met de
dealer als het probleem
aanhoudt.

U1079 Wielhoeksensor
ontkoppeld.

Controleer de aansluiting of
vervang de defecte sensor.
Neem contact op met de
dealer.

U1080 Wielhoeksensor maakt
kortsluiting.

Neem contact op met de
dealer. Mogelijk moet de
sensor worden vervangen.
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Code Fout Actie Pag.

U1082 Compact Flash
bestandssysteem heeft
minder dan 1%
verblijvende ruimte.

Controleer het
geheugengebruik in de
miniweergave. Het kan nodig
zijn oude bestanden te
verwijderen of te verplaatsen
via inventarisbeheer.

131
en
237

U3001 Transfer mislukt. Probeer het bestand opnieuw
via USB te exporteren of
importeren.

237

U4001 Weglijninitialisatiefout. Maak de weglijn opnieuw. 196
-

201

U4006 Er zijn geen geldige
systeemkalibraties.

Kalibreer het kompas, de
wielhoeksensor en de
montageafwijking.

144
-

150

U5001 Stuursubsysteem niet
gevonden.

Controleer of het
besturingssubsysteem is
ingeschakeld.
Controleer of de
‘wegvergrendelingsschakelaar’,
die inschakeling op de
openbare weg voorkomt,
uitgeschakeld is.
Keer terug naar het
hoofdinstelmenu om te
controleren of het juiste
besturingssysteem is ingesteld
in de instellingen.

100
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Code Fout Actie Pag.

U5002 Werktuig en weglijn
niet gedefinieerd.

Controleer of het juiste
werktuig is gekozen en
controleer of het juiste veld en
de juiste taak zijn gekozen.
Maak indien nodig weglijnen.

104
163
en
183
196

-
202

U5003 Kan niet inschakelen
omdat
besturingsregeling
vergrendeld is.

Controleer of de
wegschakelaar UIT is.

U5004 Werktuig niet
gedefinieerd.

Controleer of het juiste
werktuig is gekozen.

104

U5007 Strookafstand
(werktuigbreedte min
werktuigoverlap) is te
klein.

Ingestelde overlapping is te
groot. Verander de
overlapping in de
miniweergave van de
automatische
indelingsregeling. Raadpleeg
de handleiding van de
regeleenheid.

U6904 Slechts één van de
besturingscontroller-
en voertuigtypes is
geleed.

Controleer of de instellingen
voor het voertuig in de
console overeenkomen met de
instellingen in de
besturingsregeleenheid.

98 -
100

U6905 Onbekend type
machine.

Keer terug naar het
hoofdinstelmenu en pas de
voertuiginstelling aan.

98
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Code Fout Actie Pag.

U8505 Fabriekskalibratie niet
aanwezig.

Kalibreer het kompas, de
wielhoeksensor en de
montageafwijking.

144
-

150

TC8 Geen 12V voeding
voor traagheidssensor
en modem.

Controleer de aansluitingen.
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19.2. Problemen met draadloze verbinding
Als u problemen hebt wanneer u probeert om de X30 console aan te
sluiten op het internet (via een Ethernet-kabel aangesloten op de
achterkant van de console), controleert u het volgende:

1. Open het paneel Systeeminformatie (zie Systeeminformatie
weergeven, pagina 121).

2. Controleer onder Console of het IP-adres een adres aangeeft
binnen het bereik 192.168.0.x (waarbij x = 0 - 255).

3. Als dit het geval is, koppel de Ethernet-verbinding dan los van de
achterkant van de console en start de X30 console opnieuw.
Hierdoor zal het standaardadres wegvallen en kan de X30
verbinding maken met de draadloze hotspot.

Het probleem betreft een conflict tussen het standaardadres dat wordt
gebruikt door de Ethernet-verbinding wanneer er geen Ethernet DHCP-
server beschikbaar is (192.168.0.10) en het adres dat is verkregen bij
het instellen van een draadloze verbinding.
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Hoofdstuk 20 – Bijlagen

20.1. Bijlage A – Verklarende woordenlijst
Basisstation Een GNSS-ontvanger die differentiële

correcties verzendt naar ontvangers die met
GNSS zijn uitgerust. Wordt ook wel basis- of
referentiestation genoemd.

Baud-rate Dit is de snelheid van de gegevensoverdracht,
gemeten in bits per seconde.

Breedtegraad De afstand van een positie noord of zuid van
de evenaar, gemeten in graden.
Een breedtegraad van één minuut is gelijk aan
één zeemijl (1852 m). De evenaar heeft een
breedtegraad van nul.

Differentieel GPS Een methode die correctiegegevens van
satellietdiensten of vaste referentiestations
gebruikt om de nauwkeurigheid van GPS te
verbeteren. De satellieten of lokale
referentiestations sturen correctiegegevens naar
voertuigen die met GNSS-ontvangers zijn
uitgerust.

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay
Service) Dit is een Europese SBAS ontwikkeld
als aanvulling op de systemen GPS,
GLONASS en Galileo door te rapporteren over
de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de
signalen.
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EMC Elektromagnetische compatibiliteit is de leer
van de effecten van elektromagnetische
storingen. Met behulp van EMC wordt
geprobeerd ervoor te zorgen dat apparaten en
systemen elkaar niet storen of een correcte
werking belemmeren door emissies.

Fallback Satellieten en correctiebronnen vereisen een
specifieke positienauwkeurigheid bij het
berekenen van de positie van het voertuig. Als
het systeem onvoldoende gegevens ontvangt
om de positie van het voertuig met de vereiste
nauwkeurigheid te berekenen, wordt
automatische besturing niet geactiveerd. Met
de fallback-functie kan het systeem het
nauwkeurigheidsvereiste voor de positie
negeren, zodat de automatische besturing toch
kan worden ingeschakeld. Dit is nuttig in
situaties waarin een zeer nauwkeurige
positiebepaling niet vereist is.

Firmware Een computerprogramma dat permanent in de
hardware van een apparaat is opgenomen.

GDOP (Geometric Dilution of Precision) GDOP is een
maateenheid voor het kwantificeren van de
nauwkeurigheid van GNSS-satellietgeometrie.

Geleidingslijn De virtuele lijn tussen twee wegpunten in een
veld. De geleidingslijn wordt als referentie
gebruikt voor verdere rondes over het veld
(ook weglijn).

GLONASS Global Navigation Satellite System (Russische
GNSS)

GNSS Global Navigation Satellite System
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GPS Global Positioning System (Amerikaanse
GNSS)

HDOP (Horizontal Dilution of Precision)
HDOP is een maateenheid voor het
kwantificeren van de nauwkeurigheid van de
horizontale positie-informatie
(breedtegraad/lengtegraad) ontvangen van de
GNSS-satellieten.

HRMS De HRMS (Horizontal Root Mean Squared)
biedt een berekening van de gemiddelde
horizontale positie op basis van de
brongegevens uit de satellieten

Lengtegraad De afstand van een positie oost of west van de
eerste meridiaan, gemeten in graden. De eerste
meridiaan loopt door Greenwich, Engeland en
heeft een lengtegraad van nul.

Mobiel basisstation Een basisstation dat gemakkelijk verplaatst kan
worden en onafhankelijk zijn nieuwe positie
kan bepalen, zodat het vervolgens kan blijven
werken met het DGPS-systeem.

Montageafwijking Montageafwijking heeft betrekking op de
vraag of de ontvanger precies waterpas staat na
installatie.

MSAS (Multi-functional Satellite Augmentation
System) Dit is een Japans SBAS dat een
aanvulling vormt op GPS door rapportage en
verbetering van de betrouwbaarheid en
nauwkeurigheid van de GPS-signalen.
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NMEA (National Marine Electronics Association) Dit
is een standaardprotocol dat door elektronische
apparaten wordt gebruikt voor het ontvangen
en verzenden van gegevens.

OmniSTAR Een commerciële dienst (geëxploiteerd door
Trimble Navigation Ltd) die GNSS
correctiegegevens uitzendt vanaf een
wereldwijde constellatie van geostationaire
satellieten.

Oostelijk/Noordelijk Oostelijk en Noordelijk geven de positie en
zone van het voertuig weer volgens de
Universele Transversale Mercatorprojectie
(UTM). Deze worden gemeten in meters.
De rasternummers op de oost-westas
(horizontaal) worden Oostelijk genoemd en de
rasternummers op de nood-zuidas (verticaal)
Noordelijk.

Referentiestation Een GNSS-ontvanger die differentiële
correcties verzendt naar ontvangers die met
GNSS zijn uitgerust. Wordt ook wel een
basisstation genoemd.
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RTK-netwerk Associatie van basisstations die hun
positiegegevens naar een server verzenden via
internet (NTRIP). De voertuigen in het RTK-
netwerk (rijdende voertuigen) verzenden hun
positie ook naar de server via mobiele radio.
De server gebruikt de positiegegevens van de
basisstations en voertuigen om de
correctiegegevens voor elk voertuig te
berekenen en verzendt deze via mobiele radio
naar het voertuig. Dit maakt het mogelijk
positiebepaling uit te voeren met een
nauwkeurigheid van 1-2 cm in real time.

SBAS (Satellite-Based Augmentation System) Dit is
een systeem dat ondersteuning biedt voor
augmentatie in een uitgebreid gebied of
regionale augmentatie door middel van
aanvullende, door satellieten verzonden
boodschappen. SBAS-correctiebronnen bestaan
gewoonlijk uit meerdere grondstations die
metingen verrichten op een of meer GNSS-
satellieten, en op de satellietsignalen en
omgevingsfactoren die van invloed kunnen
zijn op het signaal.

TopNET Global D Een commerciële dienst (geëxploiteerd door
TerraStar GNSS Ltd) die GNSS
correctiegegevens uitzendt vanaf een
wereldwijde constellatie van geostationaire
satellieten.

Veld Gedefinieerd werkgebied van de tractor.

Veldgrens De rand van het veld.
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Vormbestand In een vormbestand is niet-topologische
geometrie- en attribuutinformatie voor de
ruimtelijke functies in een gegevensset
opgeslagen. De geometrie voor een functie
wordt opgeslagen als een vorm die uit een
reeks vectorcoördinaten bestaat. Het heeft deze
vorm: abcd.shp

WAAS (Wide Area Augmentation System) Dit
Amerikaanse SBAS is ontwikkeld door de
Federal Aviation Administration van de VS en
dient als hulpmiddel bij luchtnavigatie door de
nauwkeurigheid en beschikbaarheid van de
GPS-signalen te verbeteren.

WAS Wielhoeksensor

Weglijn De virtuele lijn tussen twee wegpunten in een
veld. De weglijn wordt gebruikt als referentie
voor verdere rondes over het veld (ook
geleidingslijn).
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20.2. Bijlage B – technische specificaties
De X30 is een hoogwaardig, op een voertuig gemonteerd elektronisch
apparaat met een LCD-display en een touchscreen, dat verschillende
besturingsfuncties biedt voor gebruik met landbouwmachines.

Hardware
Mini COM-Express System-on-Module (SOM)
Intel 945GSE/ICH7M-chipset, 1,6GHz Atom N270-processor, 533
MHz FSB
1 GB DDR2 333 MHz RAM
Tot 32 GB UDMA compact flash, 4 GB standaard aangebracht
(industrieel)
31 cm (12,1”) 1024 x 768 LVDS RGB industrieel paneeldisplay
LED-schermverlichting 1000 cd/m2
Geprojecteerd capacitief touchscreen met uitgebreide functies
Opstartschakelaar (soft-schakelaar)
2 RGB LED-diagnoselampjes, aan de voorkant gemonteerd
Omgevingslichtsensor, op voorkant behuizing gemonteerd
1 Ethernet 100Base-T
Bluetooth-module
4 seriële RS232-poorten, één RX/TX/CTS/RTS/GND, drie alleen
RX/TX/GND
4 CAN-poorten (conform ISO11783)
4 USB 2.0-poorten, één op zijkant behuizing gemonteerd, alle bootable,
alle met 500 mA-voeding
4-kanaals digitale I/O, compatibel met CMOS (JEDEC ISO11786)
1-kanaals analoge ingang, compatibel met CMOS (JEDEC ISO11786)
Intern 2 W mono audio en extern 3,5 W audio naar 4 ohm
Externe hoofdtelefoon, stereo
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Specificaties console
Aan de binnenkant bestaat de X30-console uit een System-On-
Module-computerkaart met Mini COM-Express, hoge specificaties en
een Intel Atom N270 1,6 GHz processor. Deze maakt verbinding met
de buitenwereld via diverse randapparaten.

Afmetingen:

l 326 mm x 266 mm x 56 mm (inclusief koellichaam)
l 326 mm x 266 mm x 112 mm (inclusief RAM ball)

Bedrijfsspanning (configureerbaar):

l 9-18 V nominaal, 12 V bedrijfsspanning OF
l 9-36 V nominaal, 24 V bedrijfsspanning

Opslagtemperatuur:

l -40 tot +85 oC
Bedrijfstemperatuur:

l -20 tot +60 oC
Stroomverbruik (schermverlichting op 100%):

l Batterij opladen actief: 42 W
l Batterij laden inactief: 27W
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Aansluitingen
Aansluiting Type Onderdeel Beschrijving

USB vóór Amphenol MUSB-A111-00 1 x USB A IP67

26-pens
achter

Tyco 6437288-6 1 x 26-pens IP67
(enkele sleuf)

26-pens
achter

Tyco 6473418-1 1 x 26-pens IP67 (twee
sleuven)

LAN
achter

LTW LTWRJS-5EPFFP-
LC7001

1 x RJ45 IP67

USB achter LTW LTWUA-20MFP-
LC7

1 x USB A IP67

1 Aansluiting 1: 26-pens Tyco
Eén sleuf-6437288-6

2 Aansluiting 2: 26-pens Tyco
Twee sleuven-6473418-1
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Hoofdstuk 21 – Register
AB-lijnen 196
AgJunction 50, 193, 222
alarmen 73
automatisch indelen 56, 219
automatische besturing 52, 203
afstemming 208
inschakelen 210
status 203
storingen verhelpen 204
uitschakelen 212

bedieningselementen gebruiker 42
beschrijving van de pictogrammen 2
bestandsnamen 141
bestandsserver 47
besturingsregeleenheid 100
bewegen
naar voertuig 214
offset 213

camera's 47
console
diagnose 131
resetten 8
specificaties 269
starten 8

CropSpec 57
dashboard 135
datalogging 47
datalogging per punt 47
datum 29
dekkingskaart 124
diagnose 131
display-regeleenheid voertuig 51, 60
draadloos netwerk 48
eenheden 29
gebruikerstoegangsniveau 41
gecontroleerd verkeer 52
geleidingslijnen 55, 195
centraal draaipunt 200
guidelock 201

identieke curve 199
rechte lijnen 196
selecteren 202

geleidingsscherm 122
global home 36
GPS
correctie 64
details 128
driftcompensatie 215
driftoffset 178
nauwkeurigheid 129
ontvanger 62
output 70
radar 70

guidelock geleidingsmodus 201
helptip 11
hoofdschakelaar 114
hoogte spuitboom 58, 234
hulpprogramma's 92
in-/uitzoomen op de kaart 127
instelling van het systeem 45
inventarisbeheer 237
ISOBUS instellen 86
kaartniveaus 123
kaartopties 39
kalibratie
fouten 159
kompas 144
montageafwijking 150
stuurinrichting 143
wielhoeksensor 147

kalibratie montageafwijking 150
kalibratie stuurinrichting 143
kalibratie wielhoeksensor 147
keerstrook 172
kleuren 140
kompaskalibratie 144
Lampjes 13
lengtegraad/breedtegraad 30
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lichtbalk 15, 33
Magnet 51, 224
miniweergaven 119
naam klant 161
NORAC 58, 234
NTRIP 67
OAF-bestand 63
ondersteuning op afstand 48
oppervlaktetellers 56
Probleem met draadloze verbinding

oplossen 261
problemen oplossen 255
productdatabase 117
Quick Start 53
Receiver actief houden gedurende 63
recept 249
regeling variable rate 56, 189
regionale instellingen 27
rijsnelheid 116
schermafbeeldingen 11, 36
sectieregeling 111
sectieschakelaar 113
timing 112

seriële poorten 72
software-upgrade 23, 92
stikstof 57
systeem
diagnose 131

systeeminformatie 121
taak
creëren 181, 246
details registreren 184
exporteren 240
selecteren 183, 247
start/stop 251
totalen 251
type tijd 252
variabel/vast 249
wissen 188
zoeken 240

Taakassistent 53

taakgegevens 56
bewerken 248
exporteren 253
importeren 244
menu 243
selecteren 244

taakhulp 53
taakinformatie 133
taakrapport
exporteren 186

taal 28
TeamViewer 48
tijd 29
toegangsniveau 41
touchscreen 35
uitschakelen 9
universele terminal 46, 220
universele terminal instellen 86
upgrade software 92
USB uitwerpen 11
UT 220
UT instellen 86
VDC 60
veld
nieuw 161
selecteren 163
verlaten 179
verwijderen 179

veldgrens
maken 165
offset 165
uit vormbestand 168
verwijderen 171

veldmenu 161
vlagpunten
aanpassen 176
instellen 85, 176
verwijderen 177

voertuig
antenne 102
creëren 95
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geometrie 98
instelling 93
oriëntatie 128
selecteren 94

volume 35
VRC-kaart 125
waterbesparing 57
weergaveknoppen 122
weerstation 232
werktuig 22
creëren 105
geometrie 109
hoofdschakelaar 114
instelling 103
ISOBUS 106
selecteren 104
snelheid 116

Wi-Fi 50
woordenlijst 263
Xlinks 59
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