
kort användarinstruktion
Viktigt: Läs noga bruksanvisningen innan arbetet påbörjas!
Inställnings procedurer:
Tryck på Ändra-knappen två gånger inom en sekund. Du är i "tömningsmenyn ". Tryck på Ändra
(change) knappen en gång, du är nu i" spridningsläge ". Se till att det finns uppsamlingskärl under
slangarnas utsläpp!! Följ instruktionerna på skärmen. "Starta spridning?" Tryck på plusknappen,
spridningsproceduren går nu i 75 sekunder. "Input resultat" visas. Väg mängden från alla slangar och
använd plus/minus knapparna för att mata in det uppmäta värdet, fortsätt sedan med Ändra-
knappen. "Spara xxx g" visas. Bekräfta med plus, sedan "Goldor Bait" visas, bekräfta detta med plus
och detta tar dig tillbaka till driftläge (se ovanstående bild).

Kalibrera hjulsensor, anpassa EHR-signal: Tryck på Auto knappen i ca. 6 sekunder, "justering
ansökningsvärde" (Application rate adjustment) visas. Tryck på Ändra (change) knappen. Du är i
"Kalibrera hjulsensor" funktionen. Bekräfta med plus-knappen. Följ instruktionerna på skärmen.
Tryck på plusknappen, kör en sträcka på 100 m och tryck sedan på minusknappen. Spara värdet med
plus. Värdet visas.

Tryck på Ändra knappen för att fortsätta, "EHR-signal, högaktiv" visas (fabriksinställning), använd om
nödvändigt på plus/minus-knappen för att ändra till "EHR-signal, låg aktiv". Den hydrauliska signalen
från traktorn är aktiv när hydrauliken är i läge vid antingen lyftning eller sänkning. Obs: John Deere
har inte EPJ signal, lösning: magnetisk sensor. Med New Holland, vänd signalen. Se bruksanvisningen.
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Använd Ändra knappen för att fortsätta att "Speed impuls EHR 130 rpm" (hastighetssignal via 7-poliga
stiftskontakten), anpassa med plus/minus. Fabriksinställningen på AgroDos® är 130 pulser/meter.
Här, ta det värde som anges i bruksanvisningen för din traktor.

Spridning med ansluten EHR signal och/eller magnetisk sensor och/eller hjulsensor.

Sätt AgroDos till driftläge med On/Off-knappen (se bild till vänster), tryck på Ändra för att ändra
produkt, radavstånd och dosering med plus/minus-knappen. Hydrauliken måste sänkas till spridning
sprida och hastigheten måste vara 2 km/tim, först då kan spridningsförfarandet startas genom att
trycka Öppna/Stäng (Open/Close)-knappen. Spridningsförfarandet stoppas genom att trycka på
Öppna/Stäng (Open/Close) knappen, tryck på på/av-knapp, (On/Off) lyft upp hydrauliken och/eller
om hastigheten sjunker under 1,5 km/tim.
Resterande tömning:
Tappa ur större mängder genom restutloppsöppning på tanken. För Mindre mängder, tryck Ändra-
knappen (Change) snabbt två gånger tills "Starta tömning?" visas. Bekräfta detta med plus, den
roterande ut mataren startar, "Sluta tömning?" (Stop emptying) visas. Om nödvändigt, bekräfta detta
med plus och återvänd till driftläge medminus eller Auto.


