HE-VA AC100 – Örleiðbeiningar
Yfirlit

Sáðmagn stillt

Stjórntölvan gefur möguleika á sjálfvirkni á sáningsmagni með
loftsáningarvélinni

1. Þegar stillt er á magn í glugganum, ýtið og haldið inni annaðhvort
eða
í 5 sek. þegar sleppt er blikkar magnið.

RDS kerfið heldur réttu sáðmagni þrátt fyrir breytingar í aksturshraða
2. Haldið inni annaðhvort
til að auka magnið, eða
til að minnka
magnið. Því lengra sem haldið er inni því hraðar telur tölvan

3. Þegar búið er að velja rétt magn er það vistað með því að halda inni
takkanum. Tölvan mun flauta 5 sinnum og birta á skjánum til skiptis
sáðmagn og lágmarks aksturshraða fyrir þá stillingu. Eftir 5 sek kemur á
skjáinn ´donE‘ eftir það má sleppa takkanum og þá fer tölvan í biðstöðu

Ætlað
sáðmagn

ATH! Vinnsluhraði ætti ekki fara undir 1,5 km/klst. Ef svo er þarf að skoða
tölvuna

Skjával

Stilling á tölvu
Auka
magn

Minnka
magn

Til að stilla skjával

Val
1
2
3
4
5
6

Aðgerð
Hraði
Svæði samtals 1 eða 2
(ekki notað)
Sáðmagn
Staða á blásara/hraði
Magn í tank

Einingar
Km/klst
Hektarar
Kg/ha eða fræ/fermetra
On Off/snúningshraði
-

Þessar skjámyndir sína annað þegar tölvan er í program stillingu 1,2,3
eða 4

1. Stillið „FAN“ rofann á „OFF“ (ef hann er til staðar)
2. Setjið ílát undir rennuna fyrir og haldið inni „PRIME“ takkanum við það
fellur fræið ofan í ílátið
3. Þegar búið er að setja nægjanlegt magn til að vigta sleppið
takkanum og vigtið það sem kom úr vélinni, tölvuskjárinn
blikkar með gildum sem tölvan heldur að séu rétt
4. Stillið töluna í tölvunni á mælt magn með
takkanum
5. Ýtið á

eða

takkann einu sinni til að sýna lágmarks aksturshraða

6. Ýtið á
takkann aftur til að vista ný gildi. Tölvan birtir á skjánum
´donE´ til að staðfesta að nú sé búið að setja ný gildi inn.
7. Stillið „FAN“ rofann á „ON“ (ef hann er til staðar)

HE-VA AC100 – Örleiðbeiningar
Stilling á viðvörun fyrir of lítinn blástur
Ef þú vilt breyta viðvörunargildum fyrir aðvörun (aðeins fyrir vökvaknúin)
1. Veljið skjávalsmynd 5 með
takkanum.

takkanum. Ýtið á og haldið inni

2. Ýtið á og haldið inni
takkanum til að breyta blikkandi númerinu.
Sleppið
takkanum til að veljið næstu tölu og endurtakið þetta þar til
rétt gildi er komið

Hektaramælir
1. Veljið svæði í skjávali
2. Ýtið á

takkann til að fara á milli PART (hluti) og TOTAL (alls)

3. Ýttu og haltu inni

Stilling á biðtíma (bið áður en lagt er í hann)
Stilling á vinnslubreidd

1. Ýtið og haldið
takkanum inni í 10 sek þegar þú ræsir tölvuna.
Við þetta ræsir tölvan sig í ham 2 á skjávali 1

1. Veljið svæðis samtals valmyndinni
2. Ýtið og haldið inni
takkanum í
5 sek. Þá blikkar „tot. 1“ síðan „tot.2“
síðan kemur vinnslubreiddin (mynd.
12)

2. Veljið skjával 6 með
3. Ýtið og haldið
að vera.

Biðtími virkjaður
Mynd 12: Sýna tæki

1. Sáðvélin verður að vera niðri og kyrr.
2. Ýtið
takkann og blásarinn fer í gang þegar fyrirfram ákveðinn
bíðtíma er lokið

4. Haldið inni
meðan verið er að breyta
tölunni (eða færa kommu). (mynd. 13)
5. Sleppið
í biðstöðu

takkanum inni til að breyta fjölda sek sem biðtími á

4. Slökkvið á tölvunni og kveikið aftur til að fara aftur í vinnuham.

Forstilling á vinnslubreidd = 4m
3. Haldið
takkanum áfram inni og ýtið
á
til að velja hvaða tölu á að breyta

takkanum.

3. Ef að aksturshraði er ekki meira en 2 km/klst þegar biðtíma er lokið
slekkur blásarinn aftur á sér. Ef hraðinn er meiri en 2 km/klst hefst
sáning og miðast þá magn við aksturshraða.

takkanum til að fara aftur

Mynd 13: Breyta vinnslubreidd

