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1.1 ISOBUS-manövrering Field Operator 130 

 

 

Stäng av manöverpulpeten när maskinen är avstängd under en 
längre tid. I annat fall kan tillslagna förbrukare tömma traktorns 
batteri. 

 
 

 

Skydda manöverpulpeten mot fukt och väta. 

 
 

1.1.1 Uppbyggnad 

 
 

 

ISOBUS-manövreringen motsvarar den aktuella ISO-standarden. 

Om din traktorns program- och hårdvara uppfyller den aktuella ISO-
standarden behöver du inte vår manöverpulpet. Då kan maskinen 
också manövreras direkt via traktorns manöverpulpet. 

Den medföljande ISO-kabelstammen är inte kompatibel med LBS 
eller LBS Plus. 

 
 

 

 

Till- och frånslagningen av ISOBUS-manövreringen sker genom att 
sätta in och dra ut anslutningskabeln. 

 

 
 
 
 
 

 

Bild 1 

ISOBUS-manövreringen består i allt väsentligt av: 

 manöverpulpeten (1), 

 jobbdatorn (2), 

 sensorerna (3) för att fastställa driftstillstånd, t.ex. styraxel spärrad eller styraxel upplåst, 

 anslutningskabeln (4) för silermedelspumpen (5) (extrautrustning). 
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Manöverpulpeten (1) finns på traktorn och är ansluten till maskinens jobbdator (2) via 
anslutningskabeln (6). 

Alla erforderliga funktioner för manövrering av maskinen och för genomförande av transportkörningar 
görs via knapparna (7) på manöverpulpeten. Symbolerna på knapparna markerar de utförbara 
funktionerna. 

Efter att ha tryckt på en knapp aktiverar jobbdatorn respektive magnetventil på det elektro-hydrauliska 
styrblocket (8) för utförande av den valda funktionen. Enskilda sensorer (3) fastställer den valda 
komponentgruppens driftstillstånd, t.ex. styraxel spärrad eller styraxel upplåst. Driftstillstånden visas 
grafiskt på bildskärmen (9). 

 
 
 

(1) Färgdisplay för maskinövervakning och 

visning. 

(2) Visning för anslutet USB-minne 

(3) Softkey-knappar: Beläggningen visas på 

displayen och varierar beroende på läget, 

undermenyn och utrustningen 

(4) Tända/släcka arbetsstrålkastare; ESC-

knapp för undermeny 

(5) SET-knapp: Aktivera inställningsmeny och 

skifte av menynivå 

(6) Svänga ut skärverk 

(7) Svänga in skärverk 

(8) Lastningsläge 

(9) Vägkörningsläge 

(10) Avlastningsläge 

(11) Spärra styraxeln 

(12) Låsa upp styraxeln 

(13) Lyfta vikbar stång 

(14) Sänka vikbar stång 

(15) Lyfta pick up 

(16) Sänka pick up 

(17) Öppna baklucka, avlastningsautomatik 

start 

(18) Stänga baklucka, avlastningsautomatik 

slut 

(19) Starta skrapbotten 

(20) Backa skrapbotten 
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1.1.2 Visning 

 
 

1.1.2.1 Visning i menyladdningen 

 

 (1) Status "Styraxel tvångsstyrd, spärrad, fri, 
fel", här "Styraxel tvångsstyrd" 

 (2) Driftstillstånd "Skärkniv insvängd, 
knivsäkring utsvängd", här "Skärkniv 
insvängd" 

 (3) Värde "Lastautomatik-position", här 0% 

 (4) Driftsstatus "Baklucka öppen/stängd", här 
"Baklucka stängd"  

 (5) Driftsstatus "Pick up lyft/sänkt" här "Pick up 
i flytläge" 

 (6) Driftsstatus "Arbetsstrålkastare till/från", här 
"Lastautomatik till" 

 (7) Driftsstatus "Lastautomatik till/från, 
börvärde", här "Lastautomatik till, 85%" 

 (8) Lastvikt, här 1770 kg 

 (9) Värde "Vikstångs-position", här 11% 

 (10) Aktiv kund i "Orderadministration", här 
"Kund 1" 

 (11) Totalt antal lass för aktiv kund, här 0 

 (12) Total last för aktiv kund, här 0 

 (13) Aktuellt valt "Skrapbottenbörvärde i %", här 
"70%" 

 (14) Faktisk "Skrapbottenhastighet i %", här "0 
%" 

 

 

  

 
 

1.1.2.2 Visning i menyn Körning på väg 

 (1) Status "Styraxel tvångsstyrd, spärrad, fri, 
fel", här "Styraxel tvångsstyrd" 

 (2) Värde "Vikstångs-position", här 3% 

 (3) Driftsstatus "Baklucka öppen/stängd", här 
"Baklucka stängd" 

 (4) Driftsstatus "Pick up lyft/sänkt/flytläge" här 
"Pick up lyft" 

 (5) Lastvikt, här 476 kg 
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1.1.2.3 Visning i menyn Lasta av 

 

 (1) Status "Styraxel tvångsstyrd, spärrad, fri, 
fel", här "Styraxel tvångsstyrd" 

 (2) Driftsstatus "Baklucka öppen/stängd", här 
"öppen" 

 (3) Driftsstatus "Pick up lyft/sänkt/flytläge" här 
"Pick up lyft" 

 (4) Värde "Vikstångs-position", här 60% 

 (5) Lastvikt, här 12293 kg 

 (6) Driftstillstånd "Doseringsvalsar drivna/ej 
drivna", här "Doseringsvalsar drivna" 

 (7) Aktiv kund i "Orderadministration", här 
"Kund 1" 

 (8) Totalt antal lass för aktiv kund, här 2 

 (9) Total last för aktiv kund, här 24,3 t 

 (10) Aktuellt valt "Skrapbottenbörvärde i %", här 
"60 %" 

 (11) Faktisk "Skrapbottenhastighet i %", här "60 
%"  

 

 

 
 

1.1.3 Funktioner och deras symboler 

Följande avsnitt visar ställdelarnas symboler på manöverpulpeten och visningarna på bildskärmen. 
 
 
 

Till- och frånkoppling av manöverpulpeten 
 
 

 

För att sätta på/stänga av manöverpulpeten skall anslutningskabeln 
sättas in/dras ut. 

 
 
 

 1. Sätt in manöverpulpetens anslutningskabel. 

  Manöverpulpeten sätts på. 

  Vid tillslagen manöverpulpet visas 
startskärmbilden på bildskärmen. Vid 
avstängd manöverpulpet slocknar visningen 
på bildskärmen. 

 På bildskärmen visas: 
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Tillkoppling av vägkörningsläge  
 
 

 

Vägkörningsläget går endast att 
aktivera. 

 vid lyft pick up (observera att det 
inte kontrolleras om pick up:en är 
helt lyft), 

 vid stängd baklucka, 

 vid stillastående skrapbotten, 

 vid stillastående doseringsvalser. 

Om dessa villkor inte är uppfyllda 
ljuder en kort signalton, ett 
varningsmeddelande och det ej 
uppfyllda villkoret i menyn:  

 (1) Varningsmeddelande 

 (2) Pick up nere 

 (3) Drivna doseringsvalser 

 (4) Öppna baklucka 

 

 På bildskärmen visas: 

 

  

 

 

Vid aktiverat vägkörningsläge: 

 visas menyn Körning på väg, 

 är alla funktioner på manöverpanelen spärrade bortsett från 
funktionen "Spärra styraxel", "Låsa upp styraxel" och "Summera 
upp vikt". 

 är (om de finns) den hydrauliska stångfjädringen, det 
hydrauliska chassits axelfjädring och det roterande varselljuset 
påslagna, 

 intar den vikbara stången den sparade positionen för körning på 
väg, 

 spärras styraxeln om detta aktiveras i maskinens set up-meny 
för körning på väg, 

 är arbetsstrålkastarna släckta. 

 
 
 

 

Om den vikbara stången är utrustad med en stångfjädring skall den 
vikbara stångens hydrauliska cylindrar vara ca. 20 mm utkörda. 

Stångfjädringen fungerar inte om den vikbara stången sänks ned 
ända till ändpositionen. 

 

  

1 

2 

3 4 
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1.Tryck en gång på knappen . 

  Vägkörningsläget är aktiverat. Menyn 
Körning på väg visas  

 På bildskärmen visas: 

 

 

 
 

Stänga av vägkörningsläge 
 
 

 

Vid avaktiverat vägkörningsläge: 

 visas omväxlande menyn Lasta av och menyn Lasta; Lasta - 
Körning på väg - Lasta av - Körning på väg - Lasta, 

 är manöverpulpetens samtliga funktioner upplåsta, 

 är (om de finns) den hydrauliska stångfjädringen, det 
hydrauliska chassits axelfjädring och det roterande varselljuset 
avstängda, 

 är arbetsstrålkastarna tända, när arbetsstrålkastaren varit tänd 
vid utförandet av funktionen "Aktivera vägkörningsläge". 

 
 
 

 1. Tryck en gång till på knappen . 

  Vägkörningsläget är avaktiverat. Menyn 
Lasta av visas. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

 
 

Aktivera avlastningsläge 
 
 

 

Styraxelns hjul skall rätas upp innan du skiftar till avlastningsläget. Du 
rätar upp hjulen genom att köra en kort sträcka rakt fram med traktorn 
och tillkopplad maskin. 
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Avlastningsautomatiken stängs automatiskt av när bakluckan sänks 
ner. 

 

 
 

 

Den automatiska spärrningen av styraxeln och den automatiska 
positioneringen av den vikbara stången i avlastningsläget ställs in och 
aktiveras i maskinens setup-meny. 

 

 

Antalet och anordningen av softkey-knapparna kan variera, beroende 
på utrustning. . 

 

 
 

 1. Tryck på knappen   

  Härigenom utförs följande funktioner 
automatiskt efter varandra: 

 spärra styraxeln 

 intar den vikbara stången det 
förinställda värdet för avlastningen 

 På bildskärmen visas: 

 

 

 

  
 
 

Aktivera avlastningsautomatiken (maskin utan doseringsvalser) 
 
 

 

Avlastningsautomatiken stängs automatiskt av när bakluckan sänks 
ner. 

 

 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen  när du 
befinner dig på körsilon. 

  Härigenom utförs följande funktioner 
automatiskt efter varandra: 

 Lyfta bakluckan 

 Aktivera skrapbotten när bakluckan 
når ändläget. 

 På bildskärmen visas: 
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Aktivera avlastningsautomatiken (maskin med doseringsvalser) 
 
 

 

Avlastningsautomatiken stängs automatiskt av när bakluckan sänks 
ner (endast möjligt vid avstängd kraftuttagsaxel). 

Stäng av kraftuttagsaxeln eller använd softkey-knappen  om 
du vill lasta ur i etapper. 

  Doseringsvalserna och skrapbotten stoppar. Skrapbotten 
kopplar automatiskt om till standby-läget. 

 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen  när du 
befinner dig på körsilon. 

  Härigenom utförs följande funktioner 
automatiskt efter varandra: 

 Lyft bakluckan upp till den första 
inställda öppningsvinkeln. 

 Växla växellådan och kopplingar. 

 Koppla om skrapbotten till standby-
läge när bakluckan nått den inställda 
första öppningsvinkeln. 

 2. Starta kraftuttagsaxeln. 

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 

 

Så snart kraftuttagsaxeln aktiveras 
startar doseringsvalserna och efter en 
kort fördröjning startar skrapbotten 
automatiskt.  

  Vid drivna doseringsvalser visas 
symbolen "Doseringsvalser till". 
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Varningsmeddelande PTO (endast vid doseringsvagn) 

:  

Matas ut när knappen  trycks när kraftuttagsaxeln redan har 
aktiverats. 

 Stänga av kraftuttagsaxeln 

 Tryck återigen på knappen  

 

 Doseringsvalsarna får endast starta vid öppnad baklucka. 

 

 
 

Fördubbla skrapbottens frammatningshastighet för resttömning (skrapbotten steg II) 
 
 

 

Den inställda frammatningshastigheten skall uppgå till minst "40" 
innan skrapbottens frammatningshastighet för resttömning 
fördubblas. 

 
 
 

Ändra skrapbottens frammatningshastighet vid avlastning 
 
 

 1. Tryck på Softkey-knappen   

  Skrapbottens frammatningshastighet ökar 
med 5 % för varje knapptryckning. 

 2. Tryck på Softkey-knappen   

  Skrapbottens frammatningshastighet 
minskar med 5 % för varje knapptryckning.  

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 
 

 1. Tryck en gång på knappen  vid 
avlastning. 

     Skrapbottenhastigheten fördubblas 
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Stoppa skrapbotten och starta igen vid avlastning 
 
 

 1. Tryck på Softkey-knappen   

  Softkey-knapparnas beläggning skiftar 

 2. Tryck på Softkey-knappen   

Skrapbotten stoppar. 

 3. Tryck på knappen   

  Skrapbotten startar igen 

 

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

 
 

Backa skrapbotten 
 
 

 

Risk för personskador på grund av att komponenter slutar 
fungera kan uppstå om skrapbotten reverseras ofta eller länge. 

Observera att skrapbottens frammatningsriktning endast får 
reverseras korta ögonblick (max. 3 sekunder). 

Kontrollera dagligen spänningen hos skrapbottens kedjor för att 
undvika materiella skador på skrapbotten. 

Reversera: 

 endast korta ögonblick, 

 endast i nödfall,  

 om slirkopplingen reagerar vid avlastningen eller  

 för att minska lastgodsets presstryck på doseringsvalserna. 

 
 
 

 1. Tryck på softkey-knappen  för att 
stänga av skrapbottens frammatning. 

 2. Tryck på knappen . 

 

  Skrapbotten startar och transporterar 
lastgodset bort från doseringsvalserna i 
maximalt 3 sekunder. 
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Till- och frånslagning av lastautomatik 
 
 

 

För att lasta lastutrymmet jämnt och fullständigt skall lastautomatiken startas. 

Lastautomatiken: 

 behöver bara startas en enda gång, 

 startar och stänger automatiskt och stegvis av skrapbotten vid lastning, 

 avaktiveras automatiskt när manöverpulpeten genererar en akustiskt signalton och 
en optisk signal ("lastvagn full"), 

 aktiveras automatiskt när maskinen är avlastad och pick up:en sänks ned nästa 
gång, 

 förblir igång tills lastautomatiken stängs av manuellt, 

 erbjuder möjligheten att förvälja lastgodsets lastningsgrad i lastutrymmet. 

 

 
 

 

Ju högre den inställda lastningsgraden är, desto lägre är skrapbottens 
frammatningshastighet och desto högre är påfyllningsmängden. 

 

 

Varningsmeddelande PTO (endast vid doseringsvagn) 

:  

Matas ut vid aktivering av skrapbotten via knappen , eller vid 

aktivering av lastautomatiken via softkey-knappen  när  

 kraftuttagsaxeln är avstängd 

 sensorn är defekt 

 

 1. Tryck på knappen  

  Lastläget aktiveras 

 2. Tryck en gång på softkey-knappen 

. 

  Lastautomatiken är igång. Symbolen 
"Lastautomatik till" visas. 

 

 

 

 

.  

 På bildskärmen visas: 
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 3. Tryck återigen på knappen . 

  Lastautomatiken är avstängd. Symbolen 
"Lastautomatik från" visas. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 
 

Ändra lastgodsets lastningsgrad i lastrummet 
 
 

 1. Tryck på softkey-knappen  för att 
öka lastningsgraden. 

 2. Tryck på softkey-knappen  för att 
minska lastningsgraden. 

  Lastningsgraden ändrar sig i steg om 5% 
och visas på displayen. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

 

  

 
 

Starta skrapbotten 
 
 

 

Anvisning för maskiner utan doseringsvalser: 

 Om maskinen är fullastad skapar ISOBUS-manöverpulpeten en 
akustisk signalton och en optisk signal "Lastvagnen är full". 
Lastautomatiken avaktiveras och den automatiska 
frammatningen för skrapbotten stängs av. 

  Maskiner utan doseringsvalser får fortsätta att lastas. 
Skrapbottens frammatning får startas kort under 2 sekunder 

ytterligare 3 gånger med knappen . 

 Efter avlastning på körsilon startas skrapbotten automatiskt efter 

att knappen  tryckts när bakluckan nått ändpositionen. 
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 1. Tryck på knappen  under max. 2 
sekunder vid lastning för att starta 
skrapbottens frammatning manuellt. 

  Så länge knappen trycks rör sig skrapbotten 
med den inställda 
frammatningshastigheten. Symbolen 
"Frammatning till" visas.  

 På bildskärmen visas: 

 

 

  
 

Ändra skrapbottenhastigheten 

 

 1. Vid aktiv lastautomatik trycker du på 

softkey-knappen . 

  Lastautomatiken avaktiveras 

 2. Tryck på softkey-knappen  för att 
öka skrapbottenhastigheten. 

 3. Tryck på softkey-knappen  för att 
minska skrapbottenhastigheten.  

  Skrapbottenhastigheten ändrar sig i steg 
om 5% och visas på displayen. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
   



  
 

Field-Operator 130   04.14 17 

 

 

Tända/släcka belysningen i lastrummet 
 
 

 

Är belysningen tänd i lastutrymmet: 

 Släcks belysningen automatiskt när vägkörningsläget aktiveras, 

 Tänds belysningen automatiskt när vägkörningsläget 
avaktiveras. 

 
 

 1. Tryck en gång kort på knappen . 

  Belysningen i lastrummet är tänd. 
Symbolen "Belysning lastutrymmne tänd" 
visas. 

 2. Tryck återigen kort på knappen . 

  Belysningen i lastrummet är släckt. 
Symbolen "Belysning lastutrymmne tänd" 
slocknar.  

 På bildskärmen visas: 

 

 

  
 

Sätta på och stänga av silermedelspumpen 
 
 

 

Silermedelspumpen aktiveras i maskinens Setup-meny, symbolen 

. I lastningslaget startas silermedelspumpen när Pick-upen 
släpps ner. På displayen visas ingen indikering. 

 

Lyfta bakluckan (maskin utan doseringsvalser) 
 
 

 

I avlastningsläget lyfts bakluckan automatiskt helt och hållet efter att 

knappen  tryckts. 

 
 
 

 1. Tryck på knappen  så länge tills 
bakluckan nått ändpositionen (manuell 
manövrering). 

  När bakluckan lyfts helt visas symbolen 
"Baklucka lyft".  

 På bildskärmen visas: 
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Lyfta bakluckan (maskin med doseringsvalser) 
 
 

 

I avlastningsläget lyfts bakluckan automatiskt till den första 

inställningsbara öppningsvinkeln efter att knappen  tryckts. 

 
 
 

 1. Tryck på knappen  så länge tills 
bakluckan nått ändpositionen (manuell 
manövrering). 

  När bakluckan lyfts till den första inställda 
öppningsvinkeln visas symbolen "Baklucka 
lyft". 

 2. Släpp knappen och tryck den igen. 

  Bakluckan lyfts så länge som knappen 
trycks eller tills bakluckan lyfts helt och 
hållet. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

 

 

 
 

Sänka baklucka 
 
 

 1. Tryck på knappen  så länge tills 
bakluckan nått ändpositionen. 

  Bakluckan sänks. Samtidigt stoppas 
avlastningsautomatiken automatiskt: 

 Skrapbotten stoppar automatiskt. 

 Bakluckan sänks.  

  Så snart bakluckan sänkts helt och hållet 
visas symbolen "Baklucka stängd". 

 På bildskärmen visas: 
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Lyfta vikbar stång 

 

Vid skifte till de olika arbetslägena kör den vikbara stången 
automatiskt till de sparade arbetspositionerna vid aktiv automatik.  

 
 
 

 1. Tryck på knappen  så länge tills den 
vikbara stången lyfts till önskad position 
eller nått ändpositionen. (Stångens position 
visas i %; extrautrustning) 

  Pick up:ens markfrigång ökas.  

 På bildskärmen visas: 

 

 

  
 

Sänka vikbar stång 
 
 

 1. Tryck på knappen  så länge tills den 
vikbara stången sänkts till önskad position 
eller nått ändpositionen. (Stångens position 
visas i %; extrautrustning) 

  Pick up:ens markfrigång minskas.  

 På bildskärmen visas: 
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Svänga ut skärverk 
 
 

 1. Tryck på knappen  så länge tills 
symbolen "Skärverk" har en RÖD bakgrund 
och ett signalhorn ljuder. 

  Skärverket har svängts ut ur 
transportkanalen.  

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 

Om färgbakgrunden på symbolen 
"Skärverk" skiftar till GULT under 
lastningen 

 är minst en skärkniv utsvängd ur 
transportkanalen på grund av 
främmande kroppar, 

 är skärverket kraftigt smutsigt. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 
 
 

Åtgärd när skärkniven/-arna är utsvängd/-a ur transportkanalen: 

 1. Sväng ut skärverket helt och hållet ur transportkanalen när transportrotorn är igång och sväng 
sedan in det igen. 

Åtgärder vid smutsigt skärverk: 

 1. Rengör skärverket. 
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Svänga in skärverk 
 
 

 1. Tryck på knappen  så länge tills 
symbolen "Skärverk" har GRÖN bakgrund. 

  Skärverket är komplett insvängt i 
transportkanalen.  

 På bildskärmen visas: 

 

 

  
 

 
 

Spärra styraxeln 
 
 

VARNING 

 

Fara för personer på grund av otillräcklig stabilitet risk för att 
maskinen skall tippa om styraxeln inte används på rätt sätt. 

Det är viktigt att spärra styraxeln: 

 innan körning över körsilon, 

 vid körhastigheter över 40 km/h, 

 på ojämn körbana, 

 vid körning diagonalt i sluttningar (i skiktlinje), 

 innan backning. 

 
 
 

 

Styraxelns hjul skall rätas upp innan styraxeln spärras. Du rätar upp 
hjulen genom att köra en kort sträcka rakt fram med traktorn och 
tillkopplad maskin. 

 

 

När manöverpulpeten aktiveras är den enkelverkande styraxeln alltid 
upplåst. 

 

 

Via maskin-setupmenyn ställs spärrningen av styraxeln till de 
enskilda arbetslägena och för backningen (tillval) in och 
automatiseras. 
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 1. Tryck en gång på knappen . 

  Styraxeln är spärrad i positionen "Rakt 
fram". Symbolen "Styraxel spärrad" visas 
och en signalton ljuder.  

  Om symbolen blinkar kunde styraxeln inte 
spärras helt och hållet. Kontrollera 
styrsystemet. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  
 

Låsa upp styraxeln 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen . 

Styraxeln är fritt rörlig (upplåst) och följer 
kurvans styrradie vid körning i kurvor. 
Symbolen "Styraxel upplåst" visas och en 
signalton ljuder. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  
 

Spärra styraxeln vid SES-system 
 
 

VARNING 

 

Fara för personer på grund av otillräcklig stabilitet risk för att 
maskinen skall tippa om styraxeln inte används på rätt sätt. 

 

 

Styraxelns hjul skall rätas upp innan styraxeln spärras. Du rätar upp 
hjulen genom att köra en kort sträcka rakt fram med traktorn och 
tillkopplad maskin. 

 

 
Knappen  är utförd avkännande vid den elektro-hydrauliska 
tvångsstyrningen. 
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Via aktiveringen av avlastningsläget spärras styraxeln när detta är 

aktiverat i maskinens setup-meny. Symbolen  visas på 
displayen. Om symbolen blinkar och ett signalhorn ljuder är det ett fel 
på styrsystemet. Kontrollera styrsystemet. 

 
 
 

 1. Tryck på knappen  så länge som 
styraxeln skall vara spärrad. 

  Styraxeln är spärrad i positionen "Rakt 
fram". Symbolen "Styraxel spärrad" visas 
och en signalton ljuder. 

  Om symbolen blinkar kunde styraxeln inte 
spärras helt och hållet. Kontrollera 
styrsystemet. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 
 

Låsa upp styraxeln vid SES-system 

 

 

Via aktiveringen av vägkörningsläget låses styraxeln upp och 
tvångsstyrs när detta är aktiverat i maskinens setup-meny. Symbolen 

 visas på displayen. Om symbolen blinkar och ett signalhorn 
ljuder är det ett fel på styrsystemet. Kontrollera styrsystemet. 

 

 
 
 
 
 

 1. Tryck på knappen . 

  Styraxeln är tvångsstyrd och följer kurvans 
styrradie vid körning i kurvor. Symbolen 
"Styraxel tvångsstyrd" visas. 

  Om symbolen blinkar och ett signalhorn 
ljuder är det ett fel på styrsystemet. Den 
eftersläpande styrningen aktiveras. 
Kontrollera styrsystemet. 

 På bildskärmen visas: 
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Lyfta och sänka liftaxel (Tridem-chassi). 

 

 

Liftaxeln är bara tillgänglig vid Tridem-chassin. Lyft inte lyftaxeln vid 
lastat fordon.   

 

 1. Tryck på softkey-knapparna  i 
lastnings- eller avlastningsmenyn 

  Softkey-knapparnas beläggning skiftar. 

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 2. Tryck på Softkey-knappen   

  Liftaxeln lyfts. 

. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 3. Tryck på Softkey-knappen   

  Liftaxeln sänks och fjädringen aktiveras. 

 

 På bildskärmen visas: 
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Lyfta pick up 
 
 

 1. Tryck på knappen  så länge tills pick 
up:en lyfts till ändpositionen. 

  Pick up:en lyfter.  

 På bildskärmen visas: 

 

 

  
 

Sänka pick up  
 
 

VARNING 

 

Risk för materiella skador förorsakade av körning i ojämn 
terräng med sänkt/låst pick up. 

Förflytta endast maskinen i ojämn terräng med pick up:en i flytläge. 

 
 
 

 1. Tryck en gång på knappen . 

  Pick up:en sjunker ner och hålls i flytläge. 
Symbolen "Sänka pick up:en/flytläge" visas. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

 

 2. Tryck en gång till på knappen . 

  Flytläget stängs av och pick up:en är fast. 
Symbolen "Sänka pick up:en/låst" visas. 
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Ändra bakgrundsbelysningens intensitet  

 

 

Om bakgrundsbelysningens intensitet ställs in på mindre än 50% 
tänds därutöver knappbelysningen. 

 
  

 1. Tryck på de båda mittersta softkey-
knapparna i lastnings- eller 
avlastningsmenyn. 

 

  Startmenyn öppnas. 

 2. Tryck på Softkey-knappen  

  Bakgrundsbelysningen blir ljusare. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 3. Tryck på Softkey-knappen . 

  Bakgrundsbelysningen blir mörkare. 

 4. Tryck samtidigt på de båda softkey-

knapparna . 

  Den senast utförda arbetsmenyn öppnas. 
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1.1.4 Aktivera och bearbeta inställningsmenyn 

 
 

 1. Tryck på knappen   

  Inställningsmenyn öppnas.  

 På bildskärmen visas: 

 

 

  
 

 
Med knappen  kommer du från alla arbetsmenyer till 

inställningsmenyn. Med knappen  kommer du tillbaka till den 
innan utförda arbetsmenyn. 

 

(1) Inställning vägningssystem 

(2) Inställning av vikstångsautomatiken. 

(3) Maskinens setup-meny 

(4) Inställning av lastautomatiken 

(5) Tim- och lassräknare 

(6) Kontrollmeny  

  

 

 

 

 2. Tryck en gång till på knappen . 

  Bläddra vidare en menypunkt. Inställningen 
av vikstångssensorn visas.  

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

1 2 3 4 5 6 
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 3. Tryck återigen på knappen  för att 
bläddra vidare genom inställningsmenyn 

 

  

  

  

 4. Tryck på knappen . 

  Du kommer tillbaka till den innan utförda 
arbetsmenyn. Här "Lasta". 

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 
 

Visning av vägningssystemet 

 

Vägningssystemet är förkalibrerat (värdena baseras på 
försökskörningar). För en exakt viktberäkning skall vägningssystemet 
kalibreras. 

 

(1) Fordonets tomvikt, här 4730 kg. 

(2) Aktuell stödlast, här 2434 kg 

(3) Aktuellt tryck från stödlasten, här 33 

bar 

(4)  Aktuell vikt på chassit, här 8690 kg 

(5) Aktuellt tryck på chassit, här 20 bar 

(6) Kalibreringsvärde stödlast, lastvagn 

tom, här 2446 kg 

(7) Kalibreringsvärde tryck från stödlasten, 

lastvagn tom, här 34 bar 

(8) Kalibreringsvärde stödlast, lastvagn 

full, här 3776 kg 

(9) Kalibreringsvärde från stödlast, 

lastvagn full, här 93 bar 

(10) Kalibreringsvärde vikt på chassit, 

lastvagn tom, här 9666 kg 

(11) Kalibreringsvärde tryck på chassit, 

lastvagn tom, här 20 bar 

(12) Kalibreringsvärde vikt på chassit, 

lastvagn full, här 13264 kg 

(13) Kalibreringsvärde tryck på chassit, 

lastvagn full, här 39 bar 

  

 

 

  

 

1 2 3 4 5 

6 

7 9 
8 10 

11 

12 

13 
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Visning av vikstångsensorn 

 

I vikstångsmenyn kan automatikfunktionerna till vikstången ställas in. 

Till de tre arbetslägena kan vikstångens positioner sparas. 

Positionerna intas automatiskt i respektive arbetsläge när respektive 

automatikfunktioner aktiveras i maskinens setup-meny. 

 

 

(1) Stångens aktuella position i %, här 96% 

(2) Vikstångens lasthöjd, här 8 %; intas 

automatiskt i lastningsläget 

(beroende på inställning) 

(3) Vikstångens avlastningshöjd, här 89 %; 

intas automatiskt i lastningsläget 

(beroende på inställning) 

(4) Vikstångens vägkörningshöjd, här 20 %; 

intas automatiskt i vägkörningsläget 

(beroende på inställning) 

 

  

 

 

  

 
 

Visning av maskinens setupmeny 

 

I maskinens setupmeny kan automatiska funktioner 

aktiveras/avaktiveras och utrustningskännetecken 

aktiveras/avaktiveras. 

 

(1) Bakluckans öppningstid efter att den 

första öppningsgraden (endast 

doseringsvagnar) uppnåtts 

(2) Skrapbotens reverseringstid vid full vagn 

(endast doseringsvagn) 

(3) Lastautomatik aktiverad/avaktiverad, här 

aktiverad 

(4) Tvärtransportband monterat/ej monterat, 

ej monterat här 

(5) Arbetsstrålkastarautomatik, alltid 

frånslagen 

(6) Signalton vid aktivering av knivsäkringen 

aktiverad/avaktiverad, här aktiverad 

(7) Tillkoppling av sileringsmedelspumpen i 

lastningsdrift aktiverad/avaktiverad, här 

aktiverad 

(8) Automatisk spärrning av styraxeln vid 

backning aktiverad/avaktiverad, här 

aktiverad 

(9) Automatisk spärrning av styraxeln vid 

 På bildskärmen visas 
 

 

  

2 

1 

4 

2 

3 

3 

1 

4 

5 

6 

7 

9 

8 

10 

12 
11 

13 
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avlastningsläge aktiverad/avaktiverad, 

här aktiverad 

(10) Automatisk spärrning av styraxeln i 

vägkörningsläget aktiverad/avaktiverad, 

här aktiverad 

(11) Automatisk inställning av 

vikaxelpositionen vid avlastningsläge 

aktiverad/avaktiverad, här aktiverad 

(12) Automatisk inställning av 

vikaxelpositionen vid lastningsläge 

aktiverad/avaktiverad, här aktiverad 

(13) Automatisk inställning av 

vikaxelpositionen vid vägkörningsläge 

aktiverad/avaktiverad, här aktiverad 

 

 
 

Visning av lastautomatiken 

 

I lastautomatikmenyn kan transportbörjan och skrapbottens hastighet 

beroende på lastautomatiksensorn ställas in.  

 

 

(1) Lastautomatikens aktuella sensorvärde, 

här 0 % 

(2) Undre värde för att starta 

lastautomatiken, här 40% 

(3) Övre värde för att uppnå skrapbottens 

maximala hastighet vid automatik, här 

60% 

 

  
 

 

  

 
  

1 

2 

3 
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Visning av lassräknaren 

 

I lassräknaren sparas drifts- och arbetstimmar och lass- och 

lastvikter.  

 

 

(1) Totalräknare, kan ej raderas 

(2) Dagsräknare, raderbar 

(3) Arbetstimmar, pick-up i arbetsläge, här 

totalt 27 h; dagsarbetstimmar 2,9 h 

(4) Totalt antal driftstimmar, räknar alltid 

när jobbräknaren är strömsatt, här 

totalt 182 h, dagsdriftstimmar 30 h 

(5) Räknare av antal lass, här totalt 43, 

dagslass 14 

(6) Vikträknare, här totalt 0 t, dagslast 467 t 

  
 

 

  

 

 

 Dags-arbetstimmeräknaren, dags-lassräknaren och dags-

lastvikträknaren kan återställas när som helst. 

 Dags-arbetstimmeräknaren, dags-lassräknaren och 

dagslastvikträknaren återställs inte dagligen automatiskt. Dessa 

räknare skall återställas manuellt. 

 Räknaren för totalt antal driftstimmar, räknaren för totalt antal 

arbetstimmar, räknaren för totalt antal lass och räknaren för total 

lastvikt kan inte återställas. 

 

 

För att radera dagsräknaren trycker du på softkey-knappen  i 

5 sekunder. 

 
 
 

Arbetstimme- och lassräknarna är vardera konstruerade som dags- och totalräknare. 
Driftstimmeräknaren är konstruerad som en totalräknare. 

 Dags-arbetstimmeräknare (arbetstimmar fram till återställning (h)). Den maskinarbetstid under 
vilken pick up:en är nedsänkt registreras. 

 Dags-lassräknare (antal lass till återställning). Antal lass registreras. För det räknas antal öppnar 
av bakluckan. 

 Dags-lassräknare (total last till återställning). Maskinens last registreras. För att göra detta 
summeras de enskilda lassens laster. 

 Räknare totalt antal arbetstimmar. Räknaren av totalt antal arbetstimmar registrerar den totala 
maskinarbetstid under vilken pick up:en är nedsänkt. 

 Räknare av totalt antal driftstimmar. Räknaren av totalt antal driftstimmar registrerar det totala 
antalet timmar som maskinen varit i drift. För att göra detta mäts den tid under vilken ISOBUS-
manöverpulpeten har varit tillslagen. 

3 

1 

2 

4 5 6 
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 Räknare av totalt antal lass. Räknaren av totalt antal lass räknar antalet lass så längs som 
maskinen har använts. 

 Total lasträknare. Räknaren av totalt lastsummerar lasterna för de enskilda lassen så länge som 
maskinen har använts. 

 
 

Visning av kontrollmenyn 

 

Kontrollmenyn informerar om de inbyggda sensorernas status: vit = 

avaktiverad, svart = aktiverad. 

 

 

(1) Sensor baklucka öppen, här 

avaktiverad 

(2) Sensor baklucka stängd, här 

avaktiverad 

(3) Vikstångens sensorvärde, här 662 

(4) Sensor skärverk utsvängt, här aktiv 

(5) Sensor skärkniv utsvängd, här 

avaktiverad 

(6) Sensor styraxel öppen, backning, fel, 

SES, här avaktiverad 

(7) Sensor styraxel spärrad, här aktiverad 

(8) Doseringsvalsernas varvtal, här 0 min
-1

 

(9) Styraxelns varvtal, här 0 min
-1

 

(10) Sensor lastrum fullt, här avaktiverad 

(11) Lastautomatikens sensorvärde, här 0 

(12) Aktuellt spänningsvärde, här 14,2 V 

(13) Lägsta spänningsvärde sedan omstart, 

här 0,0 V 

(14) Värde trycksensor 1 chassi här 255 

(15) Värde trycksensor 2 chassi här 255 

(16) Värde trycksensor 3 chassi här 255 

(17) Värde trycksensor 4 stång här 49 

(18) Programversioner 

 

  
 

 

  

 
  

4 

5 

3 

1 

2 

8 

18 

9 10 11 
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1.1.5 Maskininställningar i maskinens setupmeny 

 

 1. Tryck upprepade gånger på knappen 

, tills du kommer till maskinens setupmeny 

  Maskinens setupmeny öppnas. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 

 2. Tryck på Softkey-knappen  

  Softkey-knapparnas beläggning skiftar. 

 3. Med softkey-knapparna  

kan du välja de enskilda funktionerna 

   Den aktiva funktionen har en gul ram 

 

 

 

 

 

 På bildskärmen visas 
 

 

  

 4. Tryck på softkey-knappen  för att 

bearbeta en funktion. 

  Den aktiva funktionen har en röd ram. 

 5. Tryck på softkey-knapparna 

 för att aktivera, 

avaktivera eller ändra en funktion. 

 6. Tryck på softkey-knappen  för att 

bekräfta inmatningen 

 7. Tryck på knappen  

  Den senast utförda arbetsmenyn visas. 

 På bildskärmen visas: 
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1.1.6 Kalibrera 

 

Antalet och anordningen av softkey-knapparna kan variera, beroende 

på utrustning. 

 
 

Kalibrera vägningsanordningen 

 

Vägningsanordningen är förkalibrerad. För att beräkna en exakt vikt 

skall en kalibrering genomföras. Det rekommenderas att upprepa 

kalibreringen innan varje säsong och vid behov. 

 

 

För kalibreringen Lastvagn tom skall följande viktvärden fastställas: 

(1)Traktor med stödlast tom 

 

 (2) Traktor  

 

 (3) Totalvikt tom 

 

Ur de värden som skall fastställas skall Stödlast tom och Axeltryck tom för lastvagnen beräknas: 

Stödlast tom = Traktor med stödlast tom (1) - Traktor (2) 

Axeltryck tom = Totaltvikt tom (3) - Traktor med stödlast tom (1) 

 

Efter vägningarna skall det tomma ekipaget parkeras på en rak yta 

(utan att bromsa). Tomvikterna registreras och hydraultrycken övertas 

via softkey-knappen . 

 

 1. Tryck upprepade gånger på knappen 

, tills du kommer till vägningsanordningens 

inställningsmeny. 

  Inställningsmenyn för vägningsanordningen 

öppnas. 

 På bildskärmen visas: 
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 2. Tryck på Softkey-knappen   

  Softkey-knapparnas beläggning skiftar. 

  Med softkey-knapparna  

kan du välja de enskilda inmatningsfälten 

 3. Mata med softkey-knappen  in 

stödlasten tom i fält 1 och axeltryck tom i 

fält 2.  

 4. Bekräfta inmatningarna med  

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 5. Tryck på Softkey-knappen  

  De hydrauliska trycken på stången och på 

chassit övertas automatiskt i fälten 3 och 4 

 

 

 

 På bildskärmen visas 

 

 

  

 

I kalibreringens andra steg skall lastvagnen lastas. Observera i det sammanhanget att materialet skall 
vara i vagnens främre del ungefär till mitten av axlarna.  

För kalibreringen Lastvagn lastad skall följande viktvärden fastställas: 

(4) Traktor med stödlast lastad 

 

(5) Totalvikt lastad 

 

Ur de värden fastställda värdena skall Stödlast lastad och Axeltryck lastad för lastvagnen beräknas: 

Stödlast lastad = Traktor med stödlast lastad (4) - Traktor (2) 

Axeltryck lastad = Totaltvikt lastad (5) - Traktor med stödlast lastad (4) 

 

Efter vägningarna skall det lastade ekipaget parkeras på en rak yta 

(utan att bromsa). Lastvikterna registreras och hydraultrycken övertas 

via softkey-knappen . 

 

 

 

1 

4 3 

2 
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 6. Mata med softkey-knappen  in 

stödlasten lastad i fält 5 och axeltryck lastad 

i fält 6. 

 7. Bekräfta inmatningarna med  

 8. Tryck på Softkey-knappen  

  Softkey-knapparnas beläggning skiftar. 

 

. 

 

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 9. Tryck på Softkey-knappen  

  De hydrauliska trycken på stången och på 

chassit övertas automatiskt i fälten 7 och 8 

 10. Tryck på knappen  

  Den senast utförda arbetsmenyn visas. 

 

 

 På bildskärmen visas 

 

 

  

 
 

Återställa vägningsanordningen till fabriksinställningar 

 

 1. Tryck upprepade gånger på knappen 

, tills du kommer till vägningsanordningens 

inställningsmeny. 

  Inställningsmenyn för vägningsanordningen 

öppnas. 

 2. Tryck på Softkey-knappen  

  Softkey-knapparnas beläggning skiftar. 

 3. Tryck på Softkey-knappen . 

  Ytterligare en bekräftelse krävs 

 På bildskärmen visas: 
 

 

  

5 

8 7 

6 
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Vägningsanordningen är förkalibrerad. För att beräkna en exakt vikt 

skall en kalibrering genomföras. Det rekommenderas att upprepa 

kalibreringen innan varje säsong eller vid behov. 
 

  

 4. Tryck på Softkey-knappen . 

  Inställningarna för vägningsanordningen har 

återställt till fabriksinställningarna. 

 5. Tryck på knappen  

  Den senast utförda arbetsmenyn visas. 

 

 

 På bildskärmen visas: 
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Kalibrering av vikstångsensorn  

 

 

Med kalibreringen av vikstångssensorn ändras de sensorvärden för 

den understa och översta vikstångspositionen, som ställts in på 

fabriken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Tryck upprepade gånger på knappen 

, tills du kommer till vikstångens 

inställningsmeny. 

  Inställningsmenyn för vikstången öppnas. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 2. Tryck på Softkey-knappen  

  Softkey-knapparnas beläggning skiftar. 

 

 

 

 

 

 På bildskärmen visas 
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 3. Kör vikstången till det undre ändläget med 

knappen . 

 4. Tryck på Softkey-knappen . 

  Softkey-knapparnas beläggning skiftar i 

  

 5. Kör vikstången till det översta ändläget med 

knappen . 

 6. Tryck på Softkey-knappen  

  Sensorn för vikstången är nykalibrerad 

 7. Testa kalibreringen av sensorn: Kör 

vikstången till det översta ändläget med 

knappen . 

  Bör-visningsvärdet är 100 % 

 8. Sänk ner stången med knappen  

minimal. 

  Bör-visningsvärdet uppgår 90 % - 99% 

 9. Kör vikstången till det understa ändläget 

med knappen . 

  Bör-visningsvärdet är 0 % 

 10. Lyft stången med knappen  minimal. 

  Bör-visningsvärdet uppgår 1 % - 10 % 

 11. Tryck på knappen  

  Den senast utförda arbetsmenyn visas. 

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 

 

 

Om ärvärdena inte stämmer överens med börvärdena upprepas 

kalibreringen. 
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Inställning av vikstångsautomatiken  

 

 

Om den vikbara stången är utrustad med en stångfjädring skall den 

vikbara stångens hydrauliska cylindrar vara ca. 20 mm utkörda. 

Stångfjädringen fungerar inte om den vikbara stången sänks ned 

ända till ändpositionen. 

 

 

För en korrekt funktion hos vågen (tilläggsutrustning) är krävs det att 

vikstångscylindern inte körs in helt. Den bör vara minst 5 mm 

utkörd. 

 

 

 1. Tryck upprepade gånger på knappen 

, tills du kommer till vikstångens 

inställningsmeny. 

  Inställningsmenyn för vikstången öppnas.  

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

På bildskärmen visas 

 2. Kör vikstången till önskad position för att 

lasta med knapparna  och . 

Tryck på Softkey-knappen . 

  Den aktuella vikstångspositionen sparas för 

lastningsläget. 
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 3. Kör vikstången till önskad position för att 

lasta av med knapparna  och . 

Tryck på Softkey-knappen . 

  Den aktuella vikstångspositionen sparas för 

avlastningsläget.  

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

På bildskärmen visas 

 4. Tryck på Softkey-knappen  

  Softkey-knapparnas beläggning skiftar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 5. Kör vikstången till önskad position för att 

köra på väg med knapparna  och 

. Tryck på Softkey-knappen . 

  Den aktuella vikstångspositionen sparas för 

vägkörningsläget. 

 På bildskärmen visas: 
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 6. Tryck på knappen  

  Du lämnar inställningsmenyn.  

 Den senast 

utförda arbetsmenyn visas, här 

Arbetsmeny. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 

 

 

De sparade positionerna ställs in automatiskt vid aktivering av 

respektive arbetsläge, när den respektive automatiken i 

maskinens setup-meny är aktiverad. 

 
 

Kalibrering av lastautomatiksensorn 

 

 

Med kalibreringen av lastautomatiksensorn ändras de sensorvärden 

för den understa och översta sensorbygelpositionen, som ställts in på 

fabriken. 

 

 1. Koppla traktorn till maskinen. 

 2. Stäng av traktorns motor. 

 3. Dra åt traktorns arreteringsbroms. 

 4. Aktivera traktorns tändning. 

 5. Tryck upprepade gånger på knappen 

. 

  Inställningsmenyn för lastautomatiken visas 

 6. Tryck på Softkey-knappen   

  Softkey-knapparnas beläggning skiftar i 

  

 

 7. Förflytta sensorbygeln ur den nedersta 
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positionen till den översta positionen och 

tillbaka igen. 

 8. Tryck på Softkey-knappen  

  Värdena sparas 

 9. Kontrollera kalibreringen. I den översta 

positionen är börvärdet 100%. I den 

nedersta positionen är börvärdet 0 %. 

Kontrollera mellan ändlägena att 

stegningen är korrekt. 

 10. Tryck en gång på knappen .  

  Den senast utförda arbetsmenyn visas. 

 

  

 

 

Om ärvärdena inte stämmer överens med börvärdena upprepas 

kalibreringen. 

 

 
 

Inställning av lastautomatiken 

 

För att ställa in lastningsautomatiken krävs två personer. En person 

rör avkänningsbygeln i lastrummet och den andra personen 

manövrerar manöverpulpeten på traktorn. 

 
 
 

 1. Koppla traktorn till maskinen. 

 2. Stäng av traktorns motor. 

 3. Dra åt traktorns arreteringsbroms. 

 4. En andra person stiger in i lastrummet genom instegsdörren. 

 5. Aktivera traktorns tändning. 

 6. Tryck upprepade gånger på knappen 

. 

  Inställningsmenyn för lastautomatiken visas 

 7. Personen i lastutrymmet svänger ner 

avkänningsbygeln till den nedre positionen 

från och med vilken skrapbotten skall starta 

automatiskt. 

 8. Tryck på softkey-knappen  för att 

spara det nedre %-värdet för att starta 

 

 

   



  
 

44 Field-Operator 130   04.14 

 

skrapbotten.  

 

 9. Personen i lastutrymmet svänger upp 

avkänningsbygeln till den övre positionen 

från och med vilken skrapbotten skall gå 

med max. hastighet. 

 10. Tryck på softkey-knappen  för att 

spara det övre %-värdet för att spara 

uppnåendet av skrapbottens maximala 

hastighet. 

 11. Tryck en gång på knappen . 

  Den senast utförda arbetsmenyn visas. 
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1.1.7 Skapa och administrera uppdrag 

 

Skapa uppdrag 

 

 

Antalet och anordningen av softkey-knapparna kan variera, beroende 

på utrustning. 

 

 

Uppdragsadministrationen kan aktiveras och bearbetas ur lastnings- 

och avlastningsmenyn 

 

 

Totalt kan fem uppdrag med tillhörande kunder och fält skapas 

 

 1. Tryck på softkey-knappen  i 

lastnings- eller avlastningsmenyn. 

  Softkey-knapparnas beläggning skiftar. 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 

 2. Tryck på Softkey-knappen  

  Uppdragsmenyn öppnas 

  Med softkey-knappen  kan du 

skifta mellan olika uppdrag. 

  Med softkey-knappen  kan du 

mata in den aktuella vikten som tomvikt och 

därmed tarera vågen. 

 

 På bildskärmen visas 
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 3. Tryck på Softkey-knappen  

  Uppdraget aktiveras och softkey-

knapparnas beläggning skiftar. 

 4. Tryck på Softkey-knappen  

  Softkey-knapparnas beläggning skiftar. 

 

 

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 5. Tryck på Softkey-knappen  

   Softkey-knapparnas beläggning skiftar. 

 6. Med softkey-knapparna  och 

 kan du skifta mellan 

inmatningsfälten för kunden och fältet. Det 

aktiva fältet har en gul ram. 

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 7. Tryck på Softkey-knappen  

  Det markerade inmatningsfältet öppnas. 

 8. Med softkey-knapparna 

 kan du navigera 

med tangentbordet och bekräfta en bokstav 

eller ett tal med . Med  sparas 

inmatningen och avslutas 

  Uppdragsmenyn öppnas igen. 

 På bildskärmen visas: 
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  På bildskärmen visas: 

  

 

 

 
 

 9. Tryck en gång på knappen .  

  Den senast utförda arbetsmenyn visas. 

  Det aktiva uppdraget visas i arbetsmenyn 

 

 På bildskärmen visas: 
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Spara lastvikter i ett uppdrag 

 

 För att fastställa lastvikterna för ett lass skall en tomvägning 

göras med softkey-knappen  innan lastningen och en 

fullvägning innan avlastningen göras. 

 För att få jämna vägningsresultat skall ekipaget parkeras på en 

jämn yta (utan inbromsning). Innan vägningen skall det 

hydrauliska systemet stabiliseras genom att vänta 15 sekunder 

innan vägningen.  

 Vikstången skall vid mätningarna alltid stå i samma position som 

vid kalibreringen. 

 Mätningarna skall företrädesvis genomföras i vägkörningsläget 

 Softkey-knappen  är tillgänglig i alla lägen. 

 

 

 

 1. Tryck på softkey-knappen  i 

arbetsmenyn 

  Softkey-knapparnas beläggning skiftar. 

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

2. Tryck på softkey-knappen  innan du 

börjar lasta  

  Den aktuella lastvikten (1) sparas. På 

bildskärmen visas det första lasset (2) 

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

2 

1 
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 3. Tryck återigen på softkey-knappen 

 innan vagnen lastas av. 

  Ur den tomma och den fulla vagnens 

lastvikter beräknas den faktiska lasten och 

visas. 

  Softkey-knappen  är tillgänglig i 

alla lägen. I lastnings- och avlastningsläget 

skiftar man mellan funktionerna med 

softkey-knappen . I 

vägkörningsläget är softkey-knappen 

 direkt tillgänglig. 

 

 

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 4. Efter avlastningen trycker du återigen på 

softkey-knappen . 

  Det andra lasset visas och den aktuella 

lasten sparas. 

 5. Upprepa arbetsstegen innan varje lastning 

och avlastning 

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 6. Tryck på softkey-knappen  för att 

komma till uppdragsmenyn 

  Det aktuella lasset (1), lasten vid tom vagn 

(2), lasten vid full vagn (3) för det aktuella 

lasset och summan av alla laster (4) från 

alla lass visas. 

 7. Tryck på knappen . 

  Du kommer tillbaka till den senast utförda 

arbetsmenyn 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

1 

2 3 

4 
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Spara ett uppdrag på ett USB-minne 

 
 
 

 

 För att ansluta ett USB-minne till FO 130 krävs 

anslutningskabeln 87011752 

 Innan data sparas skall USB-minnet loggas in på FO 130. 

 Efter att softkey-knappen  eller  har tryckts är 

uppdraget spärrat och kan inte längre bearbetas. 

 

 1. Anslut FO 130 med anslutningskabeln 

87011752 och ett USB-minne. 

 

  

  

  

 2. Tryck på de båda mittersta softkey-

knapparna i lastnings- eller 

avlastningsmenyn. 

 

  Startmenyn öppnas. 

 3. Tryck på Softkey-knappen . 

  Vänta tills visningen  har grön 

bakgrund och symbolen visas. Först 

därefter är USB-minnet framgångsrikt 

inloggat. Tryck i förekommande fall 

ytterligare en gång på softkey-knappen 

. 

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 4. Tryck samtidigt på de båda softkey-

knapparna . 

  Startmenyn stängs och den senast utförda 

arbetsmenyn öppnas. 
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Logga ut USB-minnet innan du tar bort den från apparaten. 

 
  

 

 

 5. Öppna uppdragsmenyn och välj med 

softkey-knappen  det uppdrag som 

skall sparas. 

 6. Tryck på Softkey-knappen . 

  Softkey-knapparnas beläggning skiftar. 

 

 

 

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 7. Tryck på Softkey-knappen . 

  Uppdraget sparas och tas bort. 

  Om du trycker på softkey-knappen 

 utan att ett USB-minne anslutits 

spärras uppdraget. Någon ytterligare 

bearbetning är inte möjlig. 

 8. Tryck på knappen . 

  Du kommer tillbaka till den senast utförda 

arbetsmenyn. 

 

 På bildskärmen visas 
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Logga ut ett USB-minne 

 

 

 
  

 1. Tryck på de båda mittersta softkey-

knapparna i lastnings- eller 

avlastningsmenyn. 

 

  Startmenyn öppnas. 

 2. Tryck på Softkey-knappen  

  Vänta tills visningen  har röd 

bakgrund och symbolen  slocknar. Först 

därefter är USB-minnet framgångsrikt 

utloggat. 

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 3. Tryck samtidigt på de båda softkey-

knapparna . 

  Startmenyn stängs och den senast utförda 

arbetsmenyn öppnas. 

 4. Du kan nu ta bort USB-minnet. 
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Radera ett uppdrag 

 

 

 1. Öppna uppdragsmenyn och välj med 

softkey-knappen  det uppdrag som 

skall raderas. 

 2. Tryck på Softkey-knappen . 

  Softkey-knapparnas beläggning skiftar. 

 

 

 

 

 På bildskärmen visas: 

 

 

  

 3. Tryck på Softkey-knappen . 

   Du får en ny fråga om du vill radera 

uppdraget. 

 4. Tryck på softkey-knappen  för att 

bekräfta raderingen 

  Uppdraget har raderats 

 5. Tryck på knappen . 

  Du kommer tillbaka till den senast utförda 

arbetsmenyn. 

 

 På bildskärmen visas 
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