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Introduktion
Den manual har vigtige oplysninger om hvordan man installerer, indstiller og bruger Ti7, såsom sikkerhedsoplysninger.
•

Læs manualen grundigt før du tænder udstyret;

•

For at din sikkerhed er garanteret, se nærmere på instruktionerne i Brugersog Sikkerheds Manualen, udarbejdet af landbrugsmaskinernes producent.
Symbolerne brugte i manualen har de følgende betydning:
Type

Beskrivelse
FARE

-

OPMÆRKSOMHED
VIGTIGT

Ti7

Indikere en fremragende farlig situation, og hvis ikke undgåetkan medføre i død eller alvorlige skader.
Angiver en potentiel farlig situation eller unødig brug , og
hvis ikke undgået , kan medføre i skader små eller moderate, og materiale eller finansielle tab såsom miljø skader,
eller alt sammen.
Vigtige informationer der skal observeres sådan at udstyret bliver brugt på en korrekt og effektiv teknisk måde.
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Sikkerhedsinstruktioner
De følgende instruktioner vil informere brugerne om iboende risici i Ti7s drift,
hvordan man kan undgår disse.
OPMÆRKSOMHED

Brug Ti7 kun til landbrug og skovbrug. Brug ikke udstyret til andre køretøjtyper.

Det er ikke tilladt
•

At bruge udstyret uden for de pålagt restriktioner i manualen;

•

At åbne udstyret med værktøjer, medmindre der er en skriftlig tilladelse fra
teknisk support;;

•

At modificere eller ændre produktet;

•

At bruge Ti7 med skader eller oplagte defekter;

•

At bruge Ti7 med tilbehør fra andre producenter uden godkendelse,

OPMÆRKSOMHED

Ti7 må ikke bruges uden at brugeren kender til den korrekte måde at bruge udstyret
på. Dens forkerte brug kan medføre kropsskader, sammenbrud og beskadigelser.

FARE

En ikke godkendt modifikation af køretøjet for montering eller installation af produktet kan
ændre landbrugsmaskinernes drift og sikkerhed. sammenbrud og skader.

Sikkerhedsinstruktioner
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OPMÆRKSOMHED

Kontroller resultaterne af målingerne efter et fald eller misbrug, transport eller modifikation af
produktet eller dets oplagring for længere perioder.

Advarsler og Forholdsregler
•

Hold en sikker afstand fra de faciliteter og elektroniske komponenter;

•

Hvis udstyret har stået stille eller ubrugt i lang tid, det anbefalesat man
slukker alle komponenter og kabler;

•

For at rense din skærm brug en blød bomuldklud med Isopropyl alkohol til
50%. Brug den fugtige klud over skærmen. For at opnår en bedre visualisering af snavs og fingeraftryk, tørre skærmen, når den er slukket.

Advarsler og Forholdsregler
En forkert fjernelse af produktet kan forårsage de følgende problemer:

OPMÆRKSOMHED

Ti7

•

Slip af giftig gas i tilfælde af brændende polymer;

•

Uhensigtsmæssig brug af produktet forårsager alvorlige fysiske risici;

•

Miljøforurening.

Ti7 må ikke blandes med husholdningsaffald. Eliminer produktet korrekt i overensstemmelse med de gældende regler i landet af brug.
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1

Generel Oversigt af Systemet
Ti7 er et komplet system af præcise landbrugsvejledning, som har følgende
funktioner:

1

Generel Oversigt af Systemet
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1.1

Systemkomponenter

02

03

01

07

04
Ti7

05

06

09

08

10

Pun

Beskrivelse

1

Ti7 Monitor

2

GNSS Antenne

3

Antennens support

4

Antennens kabel

5

Forsyningskabel

6

Horn

7

Armen – forsamlingsstøtte

8

Clamp – forsamlingsstøtte

9

USB Nøgle

10

Produktdokumenter
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1.2

Visning
OPMÆRKSOMHED

Typen
1

1

Operation via følsom skærm
Ti7 blev bygget til touchscreen brug.
Du skal ikke bruge skarpe genstande, for eksempel, kuglepenne eller skruetrækker, for
dette kan skade eller påvirke din udstyrsgaranti.

Beskrivelse

Typen

Beskrivelse

Touch- og farverig skærm af 7”

7

2

Tænd/Sluk Knappen

8

USB Interface for data overførsel

3

SIM kort beholder

9

CAN Kommunikationsport

4

GPRS Forbindelse

10

Forsyningsforbindelse (12V)

5

Fikserings holder

11

Indgang- og udgangsforbindelse

6

Wi-Fi Forbindelse

Generel Oversigt af Systemet

GNSS Antenne Forbindelse
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2

Installation
OPMÆRKSOMHED

2.1

Installationen af udstyret bør laves af en kvalificeret tekniker. Læs sikkerhedsinstruktionerne før du foretager installationstrinene.

Ti7 Installation
Find et passende sted for at montere Ti7 monitoren, som skal være i operatørens rækkevide når man sidder i en position for almindelige operationer, og
som også skal være synlig i operatørens frontale synsfelt.

08
07

01
2

Installation
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1.

OPMÆRKSOMHED

Ti7

Monter skruetvingen på det ønskede sted i køretøjet. For at montere skruetvingen ¬skal du sætte buen rundt om røret, indsætte basen og fastsætte
den med sekskantet møtrikkerne. For at den sidder godt fast, brug en
topnøgle.

Não monte o Ti7 em local onde este possa ser atingido por um airbag acionado.

2.

Forbind skruetvingens bold og monitoren til monteringsarmen, ved at sætte
den fast med klemmen.

3.

Placer den på et synligt sted for operatøren og sørg for, at samlingen er
sikre og trygge.

4.

Forbind strømkabel til et batteri eller til det angivne sted ifølge maskinfabrikanten, og den anden side til Ti7 bagerste del.

5.

Forbind hornets kabel til det angivne stik i nummer 11.
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2.2

Antenne Installation
OPMÆRKSOMHED

Rens kabinetsloft for at gøre det klar til antennens installationen. Den anbefalet rensemiddel
er isopropyl alkohol.

1.

Ti7 antenne bør monteres i køretøjets loft, helst i centerlinjen og så forrest som
muligt i den flad del af loftet.

2.

Installationsområdet bør være rent og tørt.

3.

Sæt GNSS antenne fast i køretøjets loft. Antennen har magneter som sætter sig
fast i køretøjets metalliske loft. Hvis køretøjet ikke har et metalliske loft, brug et
metallisk beslag til fastsættelsen. I dette tilfælde lægger den dobbeltsidede tape
på bagsiden af bæreren som vist på billedet. Fjern plastik beskyttende tape og
indsætte på køretøjets tag.

FRONT

4.

2

Installation

REAR

Kablet må ikke skæres, bøjes eller foldes for meget, for dens udførelse kan blive
nedbrudt og der kan opstår fejl i systemet. Kablet skal tilsluttes korrekt, bagved
Ti7. Antennen skal monteres vandret og ikke skrånende, således at man garantere en bedre signalmodtagelse af GNSS.
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Ti7
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2.2

Installation af SIM kort
For at aktivere fjernkommunikationen i systemer med interne modem, skal man
bruge et SIM kort.
For at installere den, gør som følgende:
I Ti7 bagerste del, fjern de fire skruer anførte i figuren herunder. Brug den
forsænkede plads for at lettere kunne åbne låget.

forsænkede plads

2

Installation
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Træk knudepunktet ned og åbn ved 90 grader.

Indsæt SIM kortet i sin beholder, og tjek om den er korrekt sat på plads, luk
åbningen og skub opad indtil du kan høre at den låser fast.

Ti7
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3

Første brug af Ti7

3.1

Tænd din monitor
OPMÆRKSOMHED

Der anbefales at tænde køretøjet før man tænder computeren.

or at tænde monitoren, tryk på tænd knappen
sekund. Arbejdsdelen vises i Ti7 skærm.

på forsiden af modulet for 1

7

3

Første brug af Ti7
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1.

Man kan vælge en del som eksistere i forvejen eller også kan man oprette
en ny del. For at tilføje en ny del, tryk på Ny knap.

2.

Der vil vises et nyt vindue “Ny Arbejdsdel”. Tryk på

3.

Tryk Ny for at indsætte navnet på Gården med maksimum 12 bogstaver.
Bekræft navnet og tryk på
OK for at indsætte Grundens navn.

4.

Tryk Ny for at indsætte navnet på Grunden med maksimum 12 bogstaver.
Bekræft navnet og tryk på
OK for at indsætte Aktivitetsnavnet.

5.

Tryk på Ny for at indsætte navnet på Aktivitet med maksimum 12 bogstaver.
Bekræft navnet og tryk på
OK for at komme tilbage til arbejdsskærmen.

OPMÆRKSOMHED

Når man aktivere boksen Åbn sidste handlingen ved starten vil arbejdsskærmen ikke vises
men der vil vises det sidste operationsvindue fra sidste handlingen, når man tænder udstyret.

VIGTIGT

For at deaktivere optionen “Åbn sidste handlingen ved starten”, vælge Arbejdsdel knappen i
indstillingsmenuen.

6.

Ti7

OK .

Tryk

OK for at gemme og afslutte den udførte operation.
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3.2

Navigations Hovedskærm
Efter man vælger arbejdsdelen, er operationsskærmen vist.
Kun informationerne og funktionaliteterne er synlige mens operationen er i gang
såsom vist i figuren nedenfor, på den måde har man en større visningaf feltet.

14

Advarsler
Lysbar
Satellitantal
Operationsinformation Stop
Knap operation

3

Første brug af Ti7
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3.2.1

Menu knapperne til venstre af skærmen
Når man trækker fingeren fra venstre siden af skærmen til midten, der vil vises
en fane med knapperne.

Guid
Knapper for opsætning af guides
.
referencelinjer.

Visning
Knapper for guidevisningsform
skærmens intensitet, og sporets
sletning.

Værktøjer

Trascini in questa
direzione

.
Perimeters afgrænsning.

Indstillingsmenu
Hovedmenuadgang.

Ti7
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3.2.2

Guide Menu
Når man trykker på Guide knappen, fem linjetyper vil være tilgængelige. I
menuen.
Linje
Parallel A-B

Kurve
Parallel A-B

Kurve
Drejeled’
Drejeled

A+ Linje
Vinkel

Mærkning af A
og B Punkter

Justering

Feltets flytning

VIGTIGT
3

Første brug af Ti7

For yderligere forklaringer om de øverste knappernes funktionaliteter se Lysbarkapitel.
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3.2.3

Visningsmenu
Når man trykker på Visnings knappen, er det muligt at skifte visningsområdetfra
2D til 3D, at ændre på intensitet af lyset i skærmen, at zoome, og slette sporet
af den aktuelle handling.
Justering af
Visnings
Lyset
2D / 3D-miljø

Slet alt
Visnings
visninger

14

For at forstørre

For at holde
afstand At
ramme

Ti7
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3.2.4

Værktøjer Menu
I knappen Værktøjer Menu er der tilgængelig funktioner relateret tilperimeters
afgrænsning, spor og flag.

Perimeter afgrænsning

3

Første brug af Ti7
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3.2.4.1

Perimeter afgrænsning
Det er muligt at afgrænse et områdets perimeter i knappen Værktøjer Menu. For
dette, gør som følgende:

Ti7

1.

Tryk på knappen
på
Start;

Perimeter og bagefter tryk

2.

Indsæt navnet på det nye kort;

3.

Oplyse sidebevægelsen (m) forperimeters afgrænsning. For positive værdier er linjen forskudt til udenfor landsbrugsmaskines mærkning
og for negative værdier er linjen forskudttil indenfor mærkningen. For eksempel, hvis du er
ved at operere en 18 meterbar sprøjte, inden for
grunden, tilføje 9 positive meter, så at sprøjtet
går over grundens grænselinje.

4.

Når du er færdig med at markere perimeteren,
tryk på
Stoppe.
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3.2.5

Oplysningsopsætning
14

Error

GPS speed

Row

I operationsskærmen må vises 4 informationer. Til at ændre dem, tryk på informationen for 2 sekunder. Et nyt vindue vil åbne, så at du kan vælge den
information der skal vises. Informationsoptioner variere ifølge indstillingen af den
implementering der er i brug.
For at tilføje nye informationer, tryk 2 sekunder på det område afgrænset med
rektangler i figuren ovenpå.
For at slette, tryk 2 sekunder på en information og tryk på knappen som ikke har
informationen.

3

Første brug af Ti7
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3.2.6

Advarsler

VIGTIGT

Før starten af en operation, skal man være sikker på at der ikke er nogen alarm der er
aktiveret.

vis der er en advarsel, tryk på advarselsikonet. Der vises et vindue med advarselsoplysninger og hvordan man løserproblemet.

Ti7
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Informationer

3

Første brug af Ti7

Beskrivelse

Motor

Motoren drejer ikke i den angivet hastighed.

hastighed

Operation uden for hastighedsområde.

Diff

GNSS kan ikke synkronisere Diff.

GNSS uden kommunikation

Ti7 kan ikke kommunikere med GNSS.

GNSS er ikke synkroniseret

GNSS er synkroniseret med satellitter eller er ved at søge
efter satellitter.

CAN

Angiver at der er en fejl i CAN forbindelse, og det kan være
mangle af en enhed der er forbundet, eller en enhed
som ikke skulle være forbundet, eller også at en enhed er
inkompatibel med en anden.

Ekstern Forsyning

Den eksterne forsyning har en fejl i en driver.

Beplantnings Monitor

Fejl i en aktivitet som ikke findes i Beplantnings Monitor.

Energi

Batteri spændingen er lavt.
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3.3

GPS Oplysningerne

3.4

NTRIP Holder

For yderligere oplysninger af GPS, tryk på ikonet som står ved øverste hjørnettil
højre.

NTRIP er en RTK service, hvor korrektionen er formidlet via Internet¬ ved at
bruge den tilgængelige 3G netværk.

Ti7
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For at aktivere NRTIP holderen, tryk på GPS knappen i indstillingsmenuen. Systemstilstanden bør være i avanceret så at GPS knappen kan være -tilgængelig.
I GPS modelen vælg NRTiP.
Indstillingsknappen af NRTip serveren vil være tilgængelig i GPS skærmen.

3

Første brug af Ti7
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1.
2.
3.

3.5

Sluk din monitor
OPMÆRKSOMHED

Ti7

Indtast bruger og password oplysningerne (1);
Indtast serverens adresse (2) og port (3);
I Stream (4) vil de korrektions punkterne som står tætteste på din placering
være angivet. Vælg den ønskede placering og tryk OK.

Tryk på tænd/sluk knappen på forsiden af modulet indtil der vises bekræftelses
boksen. Vælg
Ja og vent til skærmen slukkes.
Du skal ikke slukke energimonitoren før skærmen slukker totalt.
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4

Indstilling
VIGTIGT

4

Indstilling

Ved først brug, kun Køretøj, Implementering og Arbejdsdel knapperne vil være i stand til
brug. For at knapperne af Guide, Automatisk Pilot, Befrugtning, Pulverisering og Beplantning
bliver aktive, er det nødvendigt at man først laver en Aktivering og registrering af køretøjet
og implementeringen.
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Funktion

Beskrivelse

Guide

Lysbar Indstilling.

Automatisk Pilot

Automatisk Pilot opsætninger.

Befrugtning

Doserings indstillinger eller kort og kalibrering af gødningens input.

Pulverisering

Doserings indstillinger og sprøjtedysen.

Beplantning

Beplantnings indstillinger.

Køretøj

Valg af køretøj som skal bruges til operationen.

Implementering

Valg af implementering som skal bruges i aktivitetsoperationen og
udførelsen af tests.

GNSS

GNSS Indstilling. Inaktiv i normal tilstand.

Arbejdsdel

Valg af stedet (mappe) hvor der skal gemmes data indsamlet af
monitoren.
Stedet hvor man kan får data og/eller indsætte mapper igennem
USB nøglen.

Filer

Ti7

Opsætninger

Viser systemindstillinger.

Drift

Starter driftstilstand af Ti7.
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4.1

Køretøj
Vælg køretøjet, og en illustration bliver vist ved siden af.

4

VIGTIGT

Hvis der ikke er oprettet et køretøj, er det ikke muligt at bruge Indstillingsmenuen til Automatisk Pilot.

OPMÆRKSOMHED

Hvis man vælger det forkerte køretøj eller de forkerte informationer, kan hele arbejdet være
ukorrekt.

Indstilling
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4.1.1

Indsætte et nyt køretøj
For at indsætte et nyt køretøj, følge disse trin:

Ti7

1.

Går ind på indstillingsskærmen og tryk på

2.

I indstillingsknappen skærmen, klik på Avanceret Tilstand.

Indstillingsknappen.

3.

Bekræft operationen ved

4.

Går ind på

5.

Vælg knappen

OK.

køretøjets skærmen.
Ny.
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6.

7.

4

Indstilling

Indsætte målerne af dit køretøj i meter. Til målerne mindre end1 meter, indsætte værdien i fraktioneret form. For eksempel, til 60 centimeter,
indsætte 0,60. Før man tager målerne, kontroller om køretøjet er på en
jævnt underlag og om køretøjet er lige med den central linjen i strukturen,
parallel til hjulene.

Efter de nødvendige målerne til køretøjet er indsat, tryk

Gem.
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4.1.2

4.1.3

4.2

Indstilling af køretøjet
Kontroller om Ti7 er i Avanceret Tilstand.

2.

Gå ind på

3.

Vælg knappen

4.

Rediger de ønskede felt.

5.

Tryk på

køretøjets skærm
Indstillinger.

Gem.

Fjern køretøjet
1.

Kontroller om Ti7 er i Avanceret Tilstand.

2.

Gå ind på

3.

Vælg det køretøj du vil fjerne.

4.

Tryk på

5.

Bekræft operationen ved

Køretøjets skærm.
knappen Fjern.
OK.

Implementering
VIGTIGT

Ti7

1.

Ifølge den valgte implementering, bliver funktionerne aktiveret eller deaktiveret i Indstillingsmenu. For eksempel, hvis man vælger lysbar, bliver kun Guide og Automatisk Pilot aktiveret
(hvis køretøjet er indstillet).
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For at vælge en implementering, gør som følgende:

4.2.1

4

Indstilling

1.

For at vælge en implementering, gør som følgende:

2.

Kontroller om oplysningerne er korrekte og tryk på

OK .

Tilføj, slet og rediger nye implementeringer
1.

Gå ind på indstillingsskærm og tryk på knappen

2.

I indstillingsknappen skærmen, klik på Avanceret Tilstand.

Indstillingsknappen.

3.

Bekræft operationen ved

4.

Vælg knappen

OK.

Implementering.
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Ti7

1.

For at tilføje, tryk på

2.

Indsæt de anmodede data og tryk på

Ny.

3.

Indsæt landbrugskøretøjets indstillingerne og tryk på

4.

For at redigere dataene, tryk på

5.

Rediger dataene og tryk på

6.

For at fjerne en implementering, klik på

7.

Bekræft operationen ved

Oprette.
Gem.

Rediger.

Gem.
Ekskluder.

Ja.
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4.3

Eksport og import data
Overførsel af data mellem Ti7 og en USB nøgle sker ved opsætnings Menu Filer.

Overførsel fra Ti7 til
USB nøglen

Overførsel fra USB
nøglen til Ti7.

Slette filer gemt i Ti7

4.3.1

Overførsel fra Ti7 til USB nøglen
For at eksportere data med informationer om feltet gemt i Ti7 til USB nøglen,
følge disse trin:
1.

4

Indstilling

USB-interfacet er placeret på bagsiden af TI7. Fjern beskyttelseshætten
skruen og bruge forsænket område for at lette åbningen deraf. Indsæt en
pen-drev compatível.na USB-port.
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Ti7

2.

Tryk på knappen

eksport til USB.

3.

Vælg datatype som skal overføres: applikationsmappe anbefalingsmappe.
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Applikations Mappe: Mappe med oplysninger indsamlet af TI7 såsom frø-sensorer
linje for linje, dato e tid for GPS, traktos fejl i guiden, frø applikationer, gødning,
væske, applikationens bredde, traktors hastighed , alarm, data indsamling en gang
per sekund, m.m.
4.

5.

Anbefalingsmappe: Mapper med applikationsanbefalinger.
Når man vælger applikationens mappen, vises en liste med alle punkter som kan
overføres. Vælg et punkt eller flere og tryk på
OK.

På den næste skærm er der muligheder til eksport af data. Data for applikationsmappen kan blive eksporteret i de følgende formater:
•
Ti Filer (SAIG);
•
Kml filer Google Earth;
•
Shapefile filer shp, dbf, prj e shx.
Det er muligt at vælge flere formater til eksport.

4

Indstilling
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Ti7

6.

Efter at have valgt de ønskede formater, tryk på

7.

Efter at have valgt de ønskede formater, tryk på

OK.

OK.
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Det er muligt at eksportere anbefalingsmapperne. I den tilfælde, følge den procedure:
1.

2.

3.
4

Indstilling

Tryk på Anbefalingsmappe;

Vælg den mappe der skal overføres og tryk på

Afvent overførslen og tryk på

OK.

OK.
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4.3.2

Overførsel fra USB nøglen til Ti7
For at importere data som er gemt i USB nøglen til Ti7, følge disse trin:

Ti7

1.

USB-interfacet er placeret på bagsiden af TI7. Fjern beskyttelseshætten
skruen og bruge forsænket område for at lette åbningen deraf. Indsæt en
pen-drev compatível.na USB-port.

2.

Vælg

3.

Vælg datatype som skal overføres: applikationsmappe anbefalingsmappe.

fil importfra USB nøgle til Ti7.
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4.
VIGTIGT

5.
4

Indstilling

Vælg mappen som skal overføres og tryk på

OK;

Import af Applikations Mappe bruges til at indlæse kort til simulering.

Afvent overførslen og tryk på

OK.
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4.3.3

Slet Ti7 data
For at slette TI7 data gå ind på Filer Menu og vælg “Sletfiler”.

Ti7

1.

Vælg den filtype som du vil slette i applikationens anbefalingsmappe.

2.

Vælg et punkt og tryk på

3.

Afvent processen og tryk på

OK.
OK.
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4.4

Opsætninger
I indstillingsskærmen er systems generelle data tilgængelige.

Knapperne
avanceret
tilstand

4

Indstilling
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4.4.1

Om
Oplyser om Ti7s softwareversionen, temperaturen for processoren (CPU) og
skærmen (LCD) og har informationer om GNSS data.

Versione del software

4.4.2

Ti7

Sprog og Region

På den skærm er det muligt at vælge visningssproget for Ti7s informationer.
For at vælge sproget, tryk på sprog og region knappen.
1.

Vælg det ønskede sprog.

2.

Tryk på OK.
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For specificeringen af tidszonen i Time Zone:
Tryk på + og - for at indstille den lokale tid. Hver tryk ændrer på tiden i 15 minutter
i UTC (Koordineret Universal Tid).
I tema er der en standard tema eller en nat tema til operationens skærmen.

4

Indstilling
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4.4.3

System Tilstand
Tillader at ændre tilstanden ved at indsætte passwordet til Normal eller
Avanceret. Normal: Niveau hvor slutbrugeren har adgang kun til drifts grundlæggende funktioner. Niveau til operatøren
Avanceret: Tillader adgangen til avanceret indstillinger og redigering afimplementering. Niveau til teknikeren.

4.4.4

Hjælpe Tilstand
Adgang til installations indstillinger, og til avanceret tests til specialiserede teknikere.

4.4.5

Netværk Diagnose
Visning af drivers tilsluttet i CAN netværket.

Ti7

Kommadoer

Beskrivelse

OK

Alle drivers i funktionen er tilsluttet.

NC,X

Driver nummer X af funktionen er ikke i netværket.

EX,X

Driver X i reservedele netværk.

Konflikter

To drivers med den samme adresse.

Ikke installeret

Implementering behøver ikke den slags driver.
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Sletter adressen i alle enheder tilsluttet
CAN.
Kontrol af FW versionen Kontrol af Forsynings
spændingen.

4

Indstilling
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4.4.6 3G Netværksindstillinger

Ti7

1.

Gå ind på indstillingsskærmen og tryk på knappen Indstillinger.

2.

I indstillingsskærmen tryk på Avanceret.

3.

Tryk på 3G knappen.

4.

Tryk på knappen “Detektere indstillinger automatisk”, så at de
oplysninger angivet som nummer 2 bliver udfyldt ¬automatisk. Den
mulighed kan måske ikke være tilgængelig i alle SIM Korts 3 G modeller.
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5.

Udfyld de oplysninger angivet som 2, hvis de ikke blev automatisk opdaget. Denne information leveres af det mobile internet udbyder.

6.

Indsæt tilstanden som aktiv (3) for at kunne aktivere netværket.

I betjeningskærnen, i den øverste del, vil ikonet for 3G netværk være tilgængelig, som kan vise to tilstand:

Aktiveret netværk
Utilgængeligt netværk

4

Indstilling
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5

Lys bar
Navigations hjælpesystemer tillader inputspar og en bedre udnyttelse af skrivebordet, da det minimerer overskridelse under anvendelse af input og behandling
af kultur.
Viser den følgende arbejdspræcision i op til 95% af tiden:

Ti7

Brug den opsætning

Til

GNSS L1 - GPS+Glonass

28 cm (trin til trin, 30 min)

GNSS L1/L2 - GPS+Glonass

15 cm (trin til trin, 30 min)

GNSS L1/L2 med TerraStar

4 cm (absolut)

RTK

2 cm (absolut)
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5.1

Indstilling
Indstillingen til lysbar er tilgængelig i knappen Guide for Indstillinger Menu.

5.1.1

Parametre
For at ændre en parameters værdi, felt 1 af figuren ovenfor, tryk på den ønskede
mulighed og skriv værdien i vinduet.

5

Lys bar
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5.1.1.1

Bredde
Angiv breddens værdi af trinet ifølge den valgte implementering.

5.1.1.2

Sensibilitet (m)
Specificere den nødvendige afvigelse for at tænde en LED i lysbar.
Den værdi er associeret til de 5 LEDs i central positionen i lysbar. Til de andre LEDs, deler
computeren den resterende værdi af trinets bredden mellem hver LED. For:
•

at forstørre sensibiliteten, formindske afstanden;

•

at formindske sensibiliteten, forstørre afstanden.

Eksempel: For at indsætte en sensibilitet af 15 centimeter, skriv 0,15.

0,5 s
1,5 s
2,5 s

Ti7
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5.1.1.3

Side overlapning
Overlappe applikationen (geninstallerer). Brugt især i pulveriserings implementeringer.

5

5.1.1.4

Aktivitet overlapning

5.1.1.4

Overlapnings sats (%)

Lys bar

Anvend igen i et område hvor der allerede er en anvendelse, og overlap aktiviteten i
applikationens mappe.

Anvend den nødvendige overlapnings procent så at applikationen eller delen slukkes automatisk.
For eksempel: Når man sætter en overlapnings sats af 50% og delen har en længde af 4m,
og ved at overlappe mere end 2 m, vil den slukke delen.
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sats af 100%
TaxaOverlapnings
de sobreposição
100%

5.1.2

Ti7

Overlapnings
sats af 50% 50%
Taxa
de sobreposição

Kurve Indstilling

61

87

5.1.2.1

Manøvre Detektor
Manøvres detektor er hvor systemet opdager at landbrugskøretøjet har nået sin
destination. For at angive den manøvre, skal operatøren dreje traktoren mere
end 90 grader, og vise at man er ved at går tilbage.
Indsæt Delta vinkel (grader) og Afstanden i meter mellem linjerne, sådan at computeren kan fange en adaptiv kurve (detektere U bevægelsen ved linjens end).
For eksempel, ifølge figuren ovenfor, Ti7 vil betragte at operatøren har fanget
den adaptive og vil oprette nye linjer baseret på den nye reference, lige så snart
traktors retningen variere fra 200 grader (vinkel Delta) i de sidste 15 meter af
bevægelse (Afstanden).

5

5.1.2.2

Adaptiv Detektor

5.1.2.3

Kurve Detektor

Lys bar

I adaptivs detektor vil operatøren indsætte de brugte parameter til atfange en
ny adaptiv kurve . For eksempel, ved at bruge dataene fra figuren ovenfor, når
operatøren kører en afstand højere end 5m (Afstand) med en fejl som er højere
end 0,30m (Fejl), vil T5 fange en en ny adaptiv.

Parameter til filtrering (pilot navigation) og udjævning af kurven.
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Mellem punkter
I kurven detektor mellem punkterne, vil computeren udføre en pre-filtrering af
de opnået punkter ved kurvens indhentelse. Operatøren indsætteren minimum
afstand mellem to punkter. I figuren ovenpå vil Ti7 bruge kun de fanget punkter
for hver 3m til at oprette en reference kurve.
Spline Punkter
Udjævner den sidste forløb, ved at indsætte mellemliggende punkter i kurven
der skal vises til operatøren. Den paramenter påvirker ikke pilotens opførsel,
men, hvis man forstørre den, vil det medføres i en højere belastning af processoren og langsommelighed i beregningen af parallellerne. Rekommanderet
værdi 3.
Bøjnings Filter
Bøjnings filter bruges til udjævningen af kurven i pilotens kontrollen. Hvis den
brugte værdi er 1 m, for eksempel, den brugte bøjning i kontrollen vil være
gennemsnit af punkterne 1m foran den aktuelle position.
Minimum Radius
Den minimum radius er den mindste radius som kan laves uden at medføre
skader til køretøjet eller implementeringen. I dette felt er det muligt at indsætte
den meste egnet radius værdi til køretøjet. For eksempel, ved oprettelse af en ny
kurve, hvis der er et forløb med en radius som er mindre hvad der blev opsat, vil
Ti7 udjævne det påvirket område, for at gøre den kørebar for piloten. Hvis man
ønsker at deaktivere funktionen, er det muligt at sætte et nul ved den parameter.
Ti7
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5.1.3

Bakgear Detektor
Aktivere den funktion sådan at Ti7 kan opdage automatisk når traktoren er ved
at bakke.

IMPORTANTE

Der anbefales at bevare denne option aktiv så at man har den korrekte markering af sporet og så at den automatiske pilot fungere fint efter en baglæns kørsel.

I operations skærmen, mens Ti7 detektere bakgearet, vil der være tilgængelig
en knap med en rød pil som peger ned, og angiver bakgearets opdagelsen.
Hvis traktoren er ved at køre forlæns, og ikke i baglæns, skal operatøren klik på
denne knap for at udføre den rigtige angivelse.
5

Lys bar
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Når man starter en bevægelse forlæns, vises der en grøn pil som peger opad og
angiver bevægelsen. Pilen er tilgængelig i 10 s.
OPMÆRKSOMHED

Ti7

Tryk på ikonet for at angive den korrekte bevægelse hvis traktoren er ved at køre
baglæns , og ikke forlæns.
En falsk bevægelse opstår normalt efter den første synkronisering af GNSS eller efter
traktoren har været stille i lang tid. Men det kan også opstår når traktoren er i bevægelse
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5.1.4

Kilometertæller

Operatøren indsætter den maksimale afstand og punkten hvor man ønsker at
modtage alarmen. Systemet viser online afstandens fremskridt og siger til når
man ertæt på grænsen. Kan bruges i andre operationer eller som en simpel
kilometertæller.
For at aktivere funktionen lad Guide menuen være tændt.

5.1.5

Perimeter

For at vælge en perimeter som allerede er gemt, tryk på Perimeter knappen og
vælg det ønskede område.

For at rense perimeteren, tryk på knappen Rense perimeter.
5

Lys bar
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5.2

Vejledningstyper
VIGTIGT

Før man starter operationen, er det vigtigt at kontrollere om køretøjets og implementerings
dimensioner er korrekte.

OPMÆRKSOMHED

For at Guiden virker korrekt, skal man kontrollere om GNSS viser den korrekte drift. Du skal
ikke starte mens der vises advarslen “GNSS er ved at Synkronisere”, “GNSS uden kommunikation”, “DIFF” eller med satellit nummer under 4.

Vejledningstyper bruges til at definere en linje i feltet. Ti7 operere i:

5.2.1

•

Linje A–B;

•

Linje A+Vinkel;

•

Parallel Kurve A–B;

•

Adaptiv Kurve;

•

Drejeled.

A-B Parallel Linje
Den lineære forløb A-B er brugt til at definere en linje i feltet hvor alle arbejdslinjer er parallelle.
OPMÆRKSOMHED

Ti7

Den lineære forløb skal defineres før den automatiske kørsel bliver brugt.
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Indstilling af forløbspunkter
1.

I operationens skærm, tryk på

2.

I submenuen, vælg forløbstilstand som

knappen Guide;

3.

Placer køretøjet i feltet over punktet hvor du vil starte og trykkepå
Punkt A for at markere starten af linjen;

4.

Før til det ønskede slutpunkt i feltet og tryk på
Punkt B for at markere
forløbsslutningen. Den korteste afstand mellem ruternes punkter A og B er
30 meter.

Lineær;

Ved slutningen af den procedure er oprettet en reference linje af 0 (nul) og parallelle linjertil begge sider. Linjer til højre vil være positive (+) og linjer til venstre vil
være (-). Betragt at punkt A er bagved traktoren o punkt B er foran.
Selvom der ikke køres en lige vej mellem punkt A og B, vil referencerne tildenne
guide blive taget kun fra de to færdiglavet punkter.

5

Lys bar
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-

B
B

B

+

A

Ti7

A

A

Fahrweg

Vom Ti7 erkannte Spur
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5.2.2

Linje A+Vinkel
Den lineære forløb A + Vinkel bliver brugt til at definere en linje i feltet hvor alle
arbejdslinjer er parallelle og er defineret igennem et punkt fra startens rute og
en vinkel defineret i forhold til nord.
Indstilling af forløbspunkter
1. I operationens skærm, tryk på

knappen Guide.

2.

I submenuen, vælg forløbstilstand som

3.

Placer dit køretøj i feltet over punktet hvor du vil starte og trykpå
for at markere linjens start.

Vinkel;

4.

Indsætte vinklen. Vinklen er en værdi som går fra 0 til 360, hvor 0 er referencentil nord.

Punkt A

N

W

E

S

Ved slutningen af denne procedure er oprettet en referencelinje
0 (nul) og parallelle linjer til begge sider. Linjer til højre vil være
positive (+) og linjer til venstre vil være (-).

5

Lys bar
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5.2.3

Parallel Kurve A-B
Parallel kurven A-B bliver brugt når man ønsker at arbejde med kurve områder
som er udjævne. Den gemmer forløbet mellem punkterne A og B, i stedet for
at oprette en lige linje. Alle de følgende vejledningslinjer vil være lige til referencelinjen, og det er kun referencelinjen der er synlige, og referencen hvor
traktoren kører forbi.

Ti7

Indstilling af forløbspunkter
1. I operationens skærm, tryk på knappen

Guide;

2.

I submenuen, vælg forløbstilstand som

parallel Kurve;

3.

Placer køretøjet i feltet over punktet hvor man ønsker at starte og trykpå
Punkt A for at markere linjens starten;

4.

Før til det ønskede slutpunkt i feltet og tryk på
Punkt B for at markere
forløbsslutningen. Den korteste afstand mellem ruternes punkter A og B er
30 meter
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Foran Køretøjets

B

-

+
A
Bag køretøjet

5

Lys bar
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5.2.4

Adaptiv Kurve
Adaptivs standard kurve giver vejledning undervejs og opdatere vejledningen
efter hver skår, og betragter de afvigelser der er sket. For at registrere en afvigelse er det nødvendigt at være indenfor adaptiv detektorens krav i Guiden. Den
registrere forløbet konstant, og giver vejledning som ligestilles med den sidste
udførte forløb.
Indstilling af forløbspunkter

-

+

Ti7

1.

I operationens skærm, tryk på knappen

Guide;

2.

I submenuen, vælg forløbstilstand som
Kurve;

Adaptiv

3.

Placer køretøjet i feltet over punktet hvor du vil
starte og tryk på
Punkt A for at markere linjens
starten;

4.

Før til det ønskede slutpunkt i feltet og tryk på
Punkt B for at markere slutningen af forløbet. Den
korteste afstand mellem rutens punkterne A og B er
30 meter.
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Hvis bøjningen i U har
en korter afstand end
60% af afstanden mellem linjerne betragtet i
afstandens parameteren
i manøvres detektor,
vil Ti7 anse den sidste
linje som vigtigste og
tegner ikke en ny reference linje.
For at tegne en ny
linje tryk en gang til på
Punkt B.
For at sætte op
bøjningen i U, indsætte
parametrene
delta Vinkel og afstand
i manøvres detektor i
Guides menu.

5

Lys bar

B

A

Hvis de specificerede
værdier af Fejl og Afstand er
større end det der er specificeret i Detektors Adaptiv
parametrene,
vil references linjen ikke
blive betragt og en ny bliver
tegnet.
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5.2.5

Drejeled
Brug drejeleds vejledningstilstand i områder som bruger kunstvanding med central drejeled. Med denne standard er det muligt at rette koncentriske cirkler rundt
om den centrale drejeled.
Indstilling af forløbspunkter

A

B

5.3

1.

I operationens skærm, tryk på knappen

Guide;

2.

I submenuen, vælg forløbstilstand som

Drejeled;

3.

Placere dit køretøj ved starten af kurvens forløb;

4.

Tryk på

5.

Lav en hel tur og tryk på

Punkt A;
Punkt B;

Slette referencelinjerne
De gemte referencelinjer i Ti7 kan blive slettede samtidigt. En gang slettede kan
de ikke hentes igen.

Ti7
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Proceduren
1. I operations skærmen, tryk på knappen

5.4

Visning;

2.

I submenuen, vælg knappen

Slet;

3.

Tryk på

dialogs boksen som vises for at bekræfte eller

4.

Tryk for

at aflyse operationen.

Feltets Bevægelse
Feltets bevægelse bliver brugt til at forskyde linjen 2 cm i hver tryk, til venstre
eller højre. Anbefalet når det er nødvendigt at finjustere linjen som blev forskudt.
Proceduren

5

Lys bar

1.

I operationens skærm, tryk på knappen

2.

Tryk på den ønskede vejledningstype.

Guide.

3.

Tryk på ikonet

4.

Pege pilene til den ønskede bevægelsesretning.

Feltets bevægelse.
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5.5

Justering

GNSS systemet kan være underlagt oplysningsvariationer. Det anbefales at brugeJusterings funktionen når operationen stopper for noget tid og når ved starten vises linjen ikke på samme sted. Funktionen Justering overfører linjen over
punktet hvor antennen/traktoren befinder sig, justeret med guiden (nul fejlen).
Proceduren

Ti7

1.

I operationens skærmen, tryk på knappen

2.

I submenuen, vælg knappen

Guide;

Justering.
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Traktor ved at arbejde på linjen.

5

Lys bar

Efter nogle timer, når
man starter arbejdet, er
linjen ikke

Med traktoren på det korrekte
spor, tryk på Justering sådan at
linjen justeres med traktorens
antenne.
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6

Tekniske Aspekter

Monitors Data

Receptor

Materiale: LCD skærm af 7”, 800X480 pixel, 256k farver med
rørefølsom interface.

Kanalens indstilling

Dimension: 208 (L) X159 (A) X57 (C) mm
Vægt: 1279g
Forsyningsspændingen: 12VDC
Lysbar: 0,6A

Miljø Specifikation
Operationens Temperatur: -20 a +60 [°C]
Lagrings Temperatur: -30 a +80 [°C]
Beskyttelsesgrad: IP67
Fugtighed: Maks 95%.

Interfaces
CAN: 2 x Bagsiden
USB: 1 x Bagsiden
RS-232: 2 x Bagsiden

Ti7

GPS 		

L1, L2, L2C, L5

GLONASS		

L1, L2

BeiDou3		

B1, B2

Galileo 		

E1, E5a, E5b, AltBOC

SBAS
QZSS
L-Band
Vandrets position præcision (RMS)
Enkelt Punkt L1

1.5 m

Enkelt Punkt L1/L2

1.2 m

Korrektion NovAtel
SBAS4 		

0.6 m

DGPS		

0.4 m

PPP 		

5 4 cm

RT-2® 		

1 cm + 1 ppm

Opstart		

<10 s

Startup pålidelighed

> 99.9%
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Hastighedsgrænsen

Målings præcision (RMS)
		GPS

GLO

Kode C/A L1

4 cm

8 cm

Bærers Fase L1

0.5 mm

1 mm

Kode P(Y) L2

6 8 cm

8 cm

Bærers Fase L2

1 mm

1 mm

515 m/s
Potens (LNA) af antennens udgang
Udgangsspændingen: 5V (nominal)
Maksimum strøm: 100mA
Mulighed Firmware

Datasats
Målingerne: 100 Hz
Positioner: 100 Hz
Signalanmodning
L1 < 0.5 s (typisk)
L2 < 1.0 s (typisk)
Tid til begyndelsen af calculus

GLIDE™

Module HSDPA
Teknologi
HSPA+/HSDPA kategori 14
21,0 Mbps Downlink
HSPA+/HSUPA kategori 6

Begyndende i den kolde: < 50 s

5,76 Mbps Uplink

Ved første Heat: < 35 s

UMTS

Tidspræcision
GPS: 20ns RMS
Hastighedspræcision
< 0.03 m/s RMS
6

Tekniske Aspekter

384,0 kbps Uplink/ Downlink
EDGE
236,8 kbps Uplink
296,0 kbps Downlink
GPRS
GSM
Micro SIM
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Bands:
800/850/900/AWG1700/1900/2100 MHz
HSDPA Power klasse 3 (+24dBm)
850/900 MHz GSM/GPRS/EDGE
GSM Power klasse 4 (+33dBm)
850/900 MHz GSM/GPRS/EDGE
EDGE E2 (+27 dBm)
1800/1900 MHz GSM/GPRS/EDGE
GSM Power klasse 1 (+30dBm)
1800/1900 MHz GSM/GPRS/EDGE
EDGE E2 (+26 dBm)
Antenne:
Dimensioner: 27.0 (L) X 87,5 (C) X 9,4 (D)
Frekvenser: 850/900/1800/1900/2100 MHz
V.S.W.R: < 2.0:1
Gain: 4 dBi
Impedans: 50 ohm
Stik: SMA		

Ti7
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7

Problemer og løsninger

Problemet

Ti7 kan ikke tændes

Problemer med GNSS

Motor som ikke bevæger sig

7

Problemer og løsninger

Løsningen
Kontroller
Energiforsyningen;
Sikring;
Om tilslutningerne er sat fast;
Om kablet er i stykker (lave en test med multimeter for at kontrollere
spændingen).
Kontroller om GNSS er i et område med adgang til himlen, i dækket stederbliver signalet for lav og vil ikke kunne finde noget ordentligt; Kontroller
antennens kabelføringen;
Måle GNSS kabelspænding (5v);
GNSS Port og Modelen valgt korrekt i GNSS menuen.
Lav tests og kalibrering i Ti7;
Slangernes korrekte tilslutninger (tryk og tank)
Kontroller
Om kommandoen er aktiveret til den korrekte retning;
Om operationen ikke er stoppet i Ti7;
Om encoder blinker (når den drejer),
Om den ikke er under skærehastigheden eller drifts området.
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Bilag A - Garanticertifikat
Produktbeskrivelse
Præcisionssystem Ti7 Hexagon Agriculture
Garantien
1. Hexagon Agriculture sikrer velfungerende produkt (er) ovenfor, og som den markedsfører, og har
en kompromis med at gøre, fra 12 * (tolv) måneder, som forstås af tre (3) måneders juridisk garanti,
bortset fra de ni (9) måneder tilbudt kontraktligt fra datoen for udstedelsen af de respektive faktura,
reparationer og udskiftninger af dele og materialer, som nuværende fabrikationsfejl kontrolleret ved
normal brug og for det formål, som det skal bruges, tager ansvar udgifterne til delerne der skal udskiftes, samt for sin arbejdskraft, hvor det falder tilbage til køberen omkostningerne ved flytning af tekniske
og / eller sende / returnering af dele til reparation.
* Undtagen for seletøj, sensorer og stik, hvor leveringstiden er 3 måneder.
1.1. Enhver defekt, der kan findes i produktet skal straks indberettes til producenten, og en sådan
underretning er formaliseret med e-post via adressen comercial@hexagonagriculture.com og
suporte@hexagonagriculture.com.

Ti7

83

87

1.2. Denne Garanti aftale forelægges sammen med den relevante faktura, som vil integrere det til alle
formål og gjort.

Om udelukkelsen af garantien
2. Hexagon Agriculture ansvar er udelukket når:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Der er fjernelse / ændring af serienummer eller produktidentifikations mærke;
Der er fjernelse af eventuelle segl i produktet;
Produktet er tilsluttet en spænding som er forskellig fra den påtænkte i installationen / brugsanvisningen;
Produktet er emballeret i uhensigtsmæssig sted, i strid med de regler, der er fastsat i installationen / brugsanvisningen;
Produktet blev anvendt i strid med reglerne i installationen / brugsanvisningen, eller til andre
formål end det, som det var hensigten formål;
Produktet har været nogen form for ulykke, forudsat at en sådan påstand ikke er på grund af
defekten.

Bilag A - Garanticertifikat
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Begrænsning af garanti
3. Den givet garanti gælder ikke for skader og / eller fejlfunktion af produktet (r) (s) identificeret ovenfor,
når de følgende tilfælde kontrolleres:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Ti7

Brug og / eller drift i uenighed med driftsvejledningen;
Ridser, revner, buler, deformationer og / eller andre skader som følge afuheld under transport og
håndtering;
Overholdelse bekymre sig om rengøring og smøring forudsat i vejledningen, herunder anvendelse
af materialer og kemikalier, som ikke er anbefalet af Hexagon Agriculture;
Manglende fremsendelse installationen ark underskrevet for Hexagon Agriculture;
Drift med dele og materialer af tvivlsom oprindelse eller af dårlig kvalitet;
Ændringer, reparationer, montage / demontering, anlæg / faciliteter udførte af personer eller tekniker som ikke er registreret af Hexagon Agriculture;
Funktionsfejl eller fejl på grund af problemer med elforsyningen;
Anvendelse af dårlig emballage i forsendelse af varen til reparation;
Naturkatastrofer og force majeure årsag.
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