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Szanowny Kliencie! 

 

Pragniemy podziękować za zaufanie, jakie okazali nam Państwo, kupując nasze 
urządzenie. Zalety urządzenia ujawniają się w pełni tylko wtedy, gdy urządzenie 
jest prawidłowo obsługiwane i wykorzystywane. Podczas przekazania urządzenia 
sprzedawca poinformował Państwa w zakresie obsługi, regulacji i konserwacji. 
Oprócz tej krótkiej informacji wymagane jest jednak również dokładne 
przestudiowanie instrukcji obsługi. 

Niniejsza instrukcja obsługi pozwoli Państwu lepiej poznać urządzenie firmy 
LEMKEN GmbH & Co. KG oraz wykorzystać jego możliwości zastosowania 
zgodnie z przeznaczeniem. 

Instrukcja obsługi zawiera ważne wskazówki o tym, jak należy eksploatować 
urządzenie w sposób bezpieczny, fachowy i ekonomiczny. Ich przestrzeganie 
pozwoli uniknąć zagrożeń, zredukować zakłócenia i okresy awarii oraz zwiększyć 
niezawodność i okres trwałości. Proszę przed pierwszym uruchomieniem 
dokładnie i uważnie przeczytać instrukcję obsługi! 

Proszę zadbać o to, aby instrukcja obsługi była zawsze dostępna w miejscu 
użycia urządzenia. 

Instrukcja obsługi powinna być przeczytana i przestrzegana przez każdą osobę, 
która wykonuje następujące prace: 

 montaż i demontaż, 

 ustawienia, 

 eksploatacja, 

 konserwacja i naprawa, 

 usuwanie zakłóceń oraz 

 ostateczne wyłączenie z eksploatacji i usuwanie zużytego urządzenia. 
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Zamawianie części zamiennych 

 

Do tego urządzenia dołączana jest karta urządzenia, na której wymienione są 
wszystkie istotne podzespoły urządzenia. Dołączona do urządzenia lista części 
zamiennych obejmuje oprócz istotnych podzespołów również te, które nie 
stanowią części urządzenia. Proszę zwrócić uwagę na to, ażeby zamawiać tylko 
te części zamienne, które należą do podzespołów wymienionych na karcie 
urządzenia lub na załączonym wydruku komputerowym. Przy zamówieniu części 
zamiennych należy również podać oznaczenie typu i numer fabryczny urządzenia. 
Dane te znajdują się na tabliczce identyfikacyjnej. Proszę wpisać te dane do 
poniższych rubryk, aby zawsze były pod ręką. 

 

Oznaczenie typu:  

Numer fabryczny:  

 

Należy stosować tylko oryginalne części zamienne firmy Lemken. Dorabiane 
części negatywnie wpływają na działanie urządzenia, wykazują się mniejszą 
trwałością i oraz stanowią ryzyko i niebezpieczeństwo, którego firma LEMKEN 
GmbH & Co. KG nie przewidywała. Poza tym powodują wzrost wydatków na 
konserwację. 

 

Serwis i części zamienne 

 

Informacje dotyczące serwisu i części zamiennych znajdą Państwo u 
miejscowego sprzedawcy lub na naszych stronach internetowych pod adresem 
www.lemken.com.  
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1 OGÓŁEM 

1.1 Odpowiedzialność 

Obowiązują „Ogólne Warunki Handlowe i Dostawy“ firmy LEMKEN GmbH & Co. 
KG, w szczególności punkt IX. Odpowiedzialność. Zgodnie z tymi warunkami 
odpowiedzialość firmy LEMKEN GmbH & Co. KG za szkody osobowe lub 
rzeczowe jest wykluczona, jeżeli szkody te odnoszą się do jednej lub kilku z 
przyczyn wymienionych poniżej: 

 stosowanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem, patrz również punkt 
„Stosowanie urządzenia zgodnie z przeznaczeniem“, 

 nie przestrzeganie instrukcji obsługi, jak również zawartych w niej wskazówek 
bezpieczeństwa,   

 samowolne zmiany konstrukcji urządzenia, 

 brak kontroli części, które ulegają zużyciu,   

 niewłaściwe, względnie nie przeprowadzone w terminie prace naprawcze,   

 stosowanie innych części zamiennych niż oryginalne części firmy LEMKEN 
GmbH & Co. KG, 

 wypadki lub szkody na skutek działań obcych lub siły wyższej. 
 

1.2 Gwarancja 

Zasadniczo obowiązują „Warunki handlowe oraz dostawy“ firmy LEMKEN GmbH 
& Co. KG. 

Okres gwarancji wynosi jeden rok od momentu otrzymania urządzenia. 
Ewentualne awarie urządzenia usuwane są przez nas zgodnie z wytycznymi 
dotyczącymi gwarancji firmy LEMKEN.   
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1.3 Prawa autorskie 

W myśl ustawy o nieuczciwej konkurencji niniejsza instrukcja obsługi stanowi 
dokument.  

Wynikające z niej prawa autorskie pozostają w firmie 

LEMKEN GmbH & Co. KG 

Weseler Straße 5 

D-46519 Alpen  

Niniejsza instrukcja obsługi przeznaczona jest dla użytkownika/operatora 
urządzenia. Zawiera ona treści i rysunki, które również bez wyraźnej zgody 
producenta nie mogą być ani w całości ani fragmentarycznie   

 powielane, 

 rozpowszczeniane lub 

 wykorzystywane w inny sposób. 

Działania niezgodne z powyższym zobowiązują do świadczenia odszkodowania.   
 

1.4 Wyposażenie opcjonalne 

Urządzenia firmy LEMKEN mogą być wyposażone w osprzęt opcjonalny. 
Instrukcja obsługi opisuje zarówno konstrukcyjne elementy seryjne, jak również 
opcjonalne elementy osprzętu.   

Należy pamiętać: są one różne w zależności od wariantu wyposażenia.   
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2 SYMBOLE UŻYWANE W INSTRUKCJI OBSŁUGI 

2.1 Klasy zagrożenia 

W instrukcji obsługi używane są następujące symbole oznaczające szczególnie 
ważne informacje: 

NIEBEZPIECZ
EŃSTWO 

 

Oznaczenie bezpośredniego zagrożenia o wysokim ryzyku 
powodującego śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała, jeżeli nie 
zdołano go uniknąć. 

 

OSTRZEŻENIE 

 

Oznaczenie potencjalnego zagrożenia o średnim ryzyku 
powodującego ewentualnie śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała, 
jeżeli nie zdołano go uniknąć. 

 

UWAGA 

 

Oznaczenie zagrożenia o niewielkim ryzyku, które może 
spowodować lekkie lub średnie uszkodzenie ciała, jeżeli nie 
zdołano go uniknąć. 

 

2.2 Wskazówki 

 

Oznaczenie szczególnych wskazówek dla użytkownika oraz 
innych szczególnie przydatnych lub ważnych informacji służących 
zwiększeniu efektywności pracy oraz ekonomicznej eksploatacji. 

 

2.3 Ochrona środowiska 

 

Oznaczenie szczególnych działań związanych z recyclingiem i ochroną 
środowiska. 
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2.4 Oznaczenie tekstów 

W instrukcji obsługi używane są następujące symbole do oznaczenia 
szczególnych miejsc w tekście: 

– oznaczenie czynności 

 oznaczenie list punktowanych 
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3 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

W rozdziale „Środki bezpieczeństwa i ochrony“ znajdują się ogólne wskazówki 
bezpieczeństwa dla operatora. Na początku niektórych rozdziałów zamieszczono 
zebrane wskazówki bezpieczeństwa, które dotyczą wszystkich prac wymienionych 
w tym rozdziale. Na każdym etapie prac istotnym z punktu widzenia 
bezpieczeństwa umieszczono inne specjalnie dostosowane do tego etapu prac 
wskazówki bezpieczeństwa. 

3.1 Grupa docelowa 

Niniejsza instrukcja obsługi ogranicza się wyłącznie do użytkowania urządzenia 
przez wykwalifikowany personel oraz przez osoby, którym udzielono instrukcji o 
obsłudze urządzenia. 
 

 
3.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 

Urządzenie jest skonstruowane zgodnie ze stanem techniki i uznanymi zasadami 
techniki bezpieczeństwa. Mimo tego podczas użytkowania mogą powstać 
zagrożenia życia i zdrowia operatora lub osób trzecich wzgl. uszkodzenia 
urządzenia i innych przedmiotów wartościowych. Urządzenie należy eksploatować 
wyłącznie w nienagannym stanie technicznym, zgodnie z przeznaczeniem, ze 
świadomością bezpieczeństwa i zagrożeń oraz zgodnie z instrukcją obsługi. 

Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem należy również: 

 przestrzeganie instrukcji obsługi oraz wykonywanie zawartych w niej 
czynności roboczych, 

 przestrzeganie tabliczek bezpieczeństwa i tabliczek ostrzegawczych 
umieszczonych na urządzeniu, 

 przestrzeganie granic wydajności ciągnika i urządzenia, 

 przestrzeganie wszelkich danych dotyczących konserwacji, jak również 
dodatkowych kontroli, 

 używanie oryginalnych części zamiennych, 

 używanie wymienionych materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych, jak 
również ich prawidłowa utylizacja. 
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Niezawodne działanie jest zagwarantowane tylko w przypadku przestrzegania 
wszystkich instrukcji, ustawień i granic wytrzymałości obowiązujących dla 
urządzenia. 

Urządzenie nadaje się wyłącznie do typowego zastosowania w pracach rolnych. 
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4 PRZEKAZANIE URZĄDZENIA 

 Proszę bezpośrednio podczas dostawy urządzenia upewnić się, że odpowiada 
ono Państwa zamówieniu.  

 Proszę również sprawdzić rodzaj i kompletność akcesoriów, które zostały 
ewentualnie dostarczone wraz z urządzeniem. 

Podczas przekazania urządzenia sprzedawca udzieli Państwu wskazówek.  

 Proszę zapoznać się z urządzeniem i jego działaniem bezpośrednio po jego 
przekazaniu. 

 

 
4.1 Usuwanie odpadów 

 

Części metalowe i z tworzywa sztucznego należy ponownie wprowadzić 
do obiegu materiałów, które mogą być ponownie przetwarzane. 

 Proszę zadbać o to, aby podczas usuwania zużytego urządzenia 
poszczególne komponenty oraz materiały pomocnicze i 
eksploatacyjne zostały usunięte w sposób zgodny z zasadami ochrony 
środowiska. 
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5 PRACE PRZYGOTOWAWCZE PRZY CIĄGNIKU  
 
5.1 Informacje ogólne 

Terminal obsługowy Ecospray przeznaczony jest do sterowania komputerem 
wykonawczym urządzenia. 

Za pomocą terminalu obsługowego i komputera wykonawczego urządzenia 
można obsługiwać różne funkcje urządzenia. 

Zasilanie energią:  

 komputera wykonawczego odbywa się za pomocą 3-biegunowej wtyczki 
ciągnika, 

 terminalu obsługowego Ecospray odbywa się za pomocą przyłącza CAN. 
  

 
5.2 Przyłącza terminalu obsługowego 

 

Na terminalu obsługowym znajdują się 
następujące przyłącza: 

 element wyrównawczy ciśnienia [nie 
należy go otwierać], 

 LIN OUT [wyjście], 

 Gniazdo sygnałowe 

 CAN 

 

OSTROŻNIE 

 

Nie otwierać elementu wyrównawczego ciśnienia 

Elementu wyrównawczego ciśnienia nie należy otwierać. 

Otwarcie elementu wyrównawczego ciśnienia prowadzi do 
ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia terminalu obsługowego.

Element wyrównawczy 
ciśnienia 

CAN 

LIN OUT 

Gniazdo 
sygnałowe 
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Do gniazda sygnałowego można podłączyć następujące kable: 

 zestawu czujników prędkości jazdy, 

 kabel adaptera radaru lub wału Cardana. 
  

 
5.3 Gniazdo 

 

W celu zasilania energią ciągnik musi być 
wyposażony w 3-biegunowe gniazdo 
zgodne z normą DIN 9680. 

W razie potrzeby opcjonalny kabel 
przyłączeniowy akumulatora można 
zamontować bezpośrednio do akumulatora 
ciągnika. 

 

5.4 Napięcie robocze i zabezpieczenie prądowe 

Dla elektronicznego układu sterowania przewidziano napięcie robocze wynoszące 
12 V — zakres tolerancji między 10 a 15 V. 

Przepięcia i spadki napięcia prowadzą do awarii, a w zależności od okoliczności 
mogą być przyczyną uszkodzenia elementów elektronicznych. Poza tym należy 
zwrócić uwzględnić zabezpieczenie prądowe zasilania minimum 25 A. 

Elektroniczny układ sterowania obejmuje terminal obsługowy i komputer 
wykonawczy. Terminal obsługowy należy umieścić w kabinie ciągnika w zasięgu 
ręki i wzroku kierowcy, komputer wykonawczy znajduje się na urządzeniu. 

Terminal obsługowy należy odłączyć od zasilania: 

 po zakończeniu pracy z urządzeniem, 

 przed dłuższymi przestojami urządzenia. 
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6 PRACE PRZYGOTOWAWCZE PRZY TERMINALU OBSŁUGOWYM  
 
6.1 Moduł szerokości częściowych 

 

W module szerokości częściowych 
znajdują się następujące przyłącza: 

 LIN OUT [wyjście], 

 LIN IN [wejście]. 

 

Moduł szerokości częściowych należy podłączyć do terminalu obsługowego 
Ecospray w następujący sposób: 

 

 Wyłączyć terminal obsługowy Ecospray. 

 Podłączyć kabel do przyłącza LIN IN 
modułu szerokości częściowych. 

 

 Podłączyć kabel do przyłącza LIN OUT 
terminalu obsługowego Ecospray. 

  

 
  

LIN IN 

LIN OUT 

LIN IN 

LIN OUT 
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6.2 Moduł joysticków 

 

W module joysticków znajdują się 
następujące przyłącza: 

 LIN OUT [wyjście], 

 LIN IN [wejście]. 
 

Moduł joysticków należy podłączyć do terminalu obsługowego Ecospray w 
następujący sposób: 

 

 Wyłączyć terminal obsługowy Ecospray. 

 Podłączyć kabel do przyłącza LIN IN 
modułu joysticków. 

 

 Podłączyć kabel do przyłącza LIN OUT 
terminalu obsługowego Ecospray. 

  

 
  

LIN OUT 

LIN IN 

LIN IN 

LIN OUT 
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6.3 Terminal obsługowy Matrix 

6.3.1 Przyłącza 

 

Przy terminalu obsługowym Matrix 
znajdują się następujące przyłącza: 

 Antena GPS 

 sygnał prędkości jazdy, 

 CAN BUS/POWER, 

 Kamera 
 

Terminal obsługowy Matrix należy podłączyć do komputera wykonawczego 
urządzenia i do terminalu obsługowego Ecospray w następujący sposób: 

 

 

 

 Wyłączyć terminal obsługowy Ecospray. 

 Podłączyć przyłącze S kabla do 
komputera wykonawczego urządzenia. 

 

 Podłączyć przyłącze T kabla do 
przyłącza CAN terminalu obsługowego 
Ecospray. 

 

 Podłączyć przyłącze M kabla do 
przyłącza CAN/BUS/POWER terminalu 
obsługowego Matrix. 

 

Antena GPS 

Sygnał -
prędkości 
jazdy 

Przyłącze S Przyłącze M 

Przyłącze T 

CAN 

Sygnał 
prędkości 
jazdy 

Kamera 

CAN BUS/POWER 

CAN BUS/POWER 
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 Podłączyć antenę GPS do przyłącza 
anteny GPS terminalu obsługowego 
Matrix. 

 

6.3.2  Włączanie terminalu obsługowego Matrix 

 

Przed włączeniem terminalu obsługowego Matrix należy najpierw 
włączyć terminal obsługowy Ecospray. 

Patrz instrukcja obsługi terminalu obsługowego Matrix. 

 

6.3.3 Wyłączanie terminalu obsługowego Matrix 

 

Przed wyłączeniem terminalu obsługowego Matrix należy najpierw 
wyłączyć terminal obsługowy Ecospray. 

W przeciwnym razie może dojść do utraty danych. 

Patrz instrukcja obsługi terminalu obsługowego Matrix. 
  

 

Antena 
GPS 
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7 TERMINAL OBSŁUGOWY ECOSPRAY 

Za pomocą terminalu obsługowego obsługiwany jest elektroniczny układ 
sterowania.   
Jest on połączony z komputerem wykonawczym urządzenia i składa się między 
innymi z wyświetlacza, przycisków, wskaźników diodowych LED i pokrętła. 

7.1 Widok 

 

7.2 Funkcja 

Przyci
sk 

Funkcja  Przyci
sk 

Funkcja 

 

Terminal 
obsługowy 
wł./wył. 

 

 

 Swobodnie programowalny 
 Układ awaryjny 

 

Opryskiwanie 
wł./wył. 

 

 

Swobodnie programowalny 

 

Przewijanie — 
w lewo 

 

 

Zwiększanie wydajności 

 

Przewijanie — 
w prawo 

 

 

Zmniejszanie wydajności 

 

Przechodzenie 
między ostatnim 
wskazaniem a 
menu „Praca” 

 

 

 Powrót 
 Anulowanie wprowadzania wartości 

 

 

Przyciski  

 

1–9: Układ przełączania szerokości częściowych 

Wyświet
lacz 

Pokrętło 
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funkcyjne F1–
F4: 
Wywołanie 
funkcji 
prezentowanej 
graficznie/kolejn
ego menu 

 

 

Wybieranie/przewijanie/wprowadzanie/potwierdzanie/po
twierdzanie błędów 

 

 
 

Dioda LED 
Wskazanie: 
 wskazówek, 
 ostrzeżeń, 
 alarmów. 

 

 

 

   
7.3 Pozostałe wskazania 

Wskazanie to wyświetlane jest w czasie 
kroku roboczego. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przerwać 
krok roboczy. 
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8 MODUŁ SZEROKOŚCI CZĘŚCIOWYCH 

Za pomocą modułu szerokości częściowych można obsługiwać układ 
przełączania szerokości częściowych oraz funkcję „Opryskiwanie wł./wył.”.   
Jest on połączony z terminalem obsługowym i składa się między innymi z 
wyświetlacza, przełączników i wskaźników diodowych LED.  
Moduł szerokości częściowych podłączony jest za pomocą przyłącza LIN IN do 
przyłącza LIN terminalu obsługowego lub do przyłącza LIN OUT modułu 
joysticków. 
 

8.1 Widok 

 
 

Przycisk Funkcja 

 Dioda LED 

 
Wskaźnik statusu 

 

Opryskiwanie wł./wył. 

 

Przełączniki szerokości 
częściowych 1–9 

 

  

Wskaźnik 
statusu 

Dioda LED Opryskiwan
ie wł./wył.

Przełączniki 
szerokości 
częściowyc
h 
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8.2 Funkcja 

Zaraz po podłączeniu modułu szerokości częściowych do terminalu obsługowego 
przyciski od 1 do 9 układu przełączania szerokości częściowych stają się 
nieaktywne. 

Funkcja „Opryskiwanie wł./wył.” może być obsługiwana zarówno na terminalu 
obsługowym, jak i za pomocą modułu szerokości częściowych. 
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9 ELEKTRONICZNY WSKAŹNIK POZIOMU NAPEŁNIENIA TANKPILOT 

Za pomocą elektronicznego wskaźnika poziomu napełnienia TankPilot na 
urządzeniu wyświetlane jest wskazanie poziomu napełnienia. Elektroniczny 
wskaźnik poziomu napełnienia znajduje się w centrum obsługowym urządzenia. 

Elektroniczny wskaźnik poziomu napełnienia TankPilot jest połączony z 
komputerem wykonawczym urządzenia i składa się między innymi z 
wyświetlacza, przycisku i diody LED.  

9.1 Przegląd 

 
 

Przycisk Funkcja 

 Dioda LED 

 
Potwierdzenie alarmu 

 

Przycisk 

Wyświetl
acz 

Dioda LED 

W
W

W
.R

OLTRONIK
.P

L



Elektroniczny wskaźnik poziomu napełnienia TankPilot 

 

29 

9.2 Funkcja 

Elektroniczny wskaźnik poziomu napełnienia TankPilot umożliwia prezentację 
następujących wskazań: 

 aktualne wskazanie poziomu napełnienia, 

 alarm maksymalnej ilości napełnienia, 

 alarm minimalnej ilości napełnienia. 

 pozycja zaworu sterującego (opcja). 
 

Alarm wyświetlany jest po osiągnięciu ilości napełnienia ustawionej na terminalu 
obsługowym. Alarm wyświetlany jest zarówno na terminalu obsługowym, jak i na 
wyświetlaczu elektronicznego wskaźnika poziomu napełnienia TankPilot. 

Aby potwierdzić alarm na elektronicznym 
wskaźniku poziomu napełnienia TankPilot: 

 nacisnąć przełącznik. 

 

 Aby potwierdzić alarm na terminalu 
obsługowym: 

 nacisnąć pokrętło. 
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10 MODUŁ JOYSTICKÓW 

Jeśli urządzenie jest wyposażone w EcoControl, zespół drążków może być 
obsługiwany w całości za pomocą modułu joysticków. 

Moduł joysticków podłączony jest za pomocą przyłącza LIN IN do przyłącza LIN 
terminalu obsługowego lub do przyłącza LIN OUT modułu szerokości 
częściowych. 

Aktywne funkcje przycisków wyświetlane są za pomocą wskaźników diodowych 
LED. 
 

10.1 Widok 

 
 

Przycisk Funkcja Przycisk Funkcja 

 Moduł joysticków wł./wył. 
 

Wstępny wybór składania 
symetrycznego 

 

Wskaźnik statusu; 
wskazuje również komunikaty 
błędów 

 
Podnoszenie i opuszczanie 
zespołu drążków 

 

Zginanie zespołu drążków — po 
lewej stronie  

Swobodnie programowalny; 
Funkcja „Opryskiwanie wł./wył.” 

 

Zginanie zespołu drążków — po 
prawej stronie  

Poziomowanie maszyny na stoku 

 
Zamykanie/otwieranie blokady 
wahadła (funkcji pływającej)  

Odbicie lustrzane stoku 

 
Składanie automatyczne 

 
Środek stoku 

 
Rozkładanie automatyczne   

Joystick 
lewy Joystick 

prawy 
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Wybór wysięgników od 1 do 5 

 

Joystick 
Jeśli wstępny wybór 
symetrycznego składania nie jest 
aktywny: 

 joystick lewy = zespół drążków 
po lewej stronie, 

 joystick prawy = zespół 
drążków po prawej stronie. 

 

10.2 Funkcja 

Zaraz po podłączeniu modułu joysticków do terminalu obsługowego Ecospray za 
pomocą modułu joysticków możliwa jest obsługa zespołu drążków w zakresie: 

 Podnoszenie i opuszczanie zespołu drążków, 

 składania i rozkładania zespołu drążków, 

 zginania wysięgników 1 po lewej i prawej stronie, 

 otwierania i zamykania blokady wahadła (funkcji pływającej), 

 poziomowanie maszyny na stoku. 
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11 URUCHOMIENIE  
 
11.1 Włączanie i wyłączanie terminalu obsługowego 

11.1.1 Włączanie 

 Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć 
terminal obsługowy. 

Następuje krótka kontrola systemu, w 
trakcie której zapalają się na chwilę 
wszystkie przyciski i diody LED. 

 Następnie widoczne jest wskazanie wersji 
oprogramowania. 

Krótko po tym zostaje wyświetlona 
aktualna liczba impulsów. 

Wskazania pojawiające się po włączeniu 
można pominąć: 

 Nacisnąć ten przycisk. 

 

11.1.2 Wyłączanie 

 Nacisnąć ten przycisk na ok. 3 sekundy, 
aby włączyć terminal obsługowy. 
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11.2 Kalibracja 100-metrowa 

Po podłączeniu terminalu obsługowego należy przeprowadzić kalibrację na 
odcinku o długości 100 m. 

Kalibrację 100-metrową należy przeprowadzić: 

 w miarę możliwości na powierzchni przewidzianej do opryskiwania, 

 z włączonym napędem na wszystkie kola [jeśli dostępny], 

 ze zbiornikiem napełnionym do połowy, 

 z zalecanym ciśnieniem powietrza w kołach ciągnika. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć 
terminal obsługowy. 

Zostanie wyświetlone pierwsze menu 
podstawowe. 

 
 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 

menu „Ustawienia”. 

Zostanie wyświetlone menu „Ustawienia”. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
menu „Kalibracja”. 

Zostanie wyświetlone menu „Kalibracja”. 

 
 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 

menu „Kalibracja 100-metrowa”. 

Zostanie wyświetlona aktualna liczba 
impulsów. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
początkowego wskazania kalibracji 100-
metrowej. 

Zostanie wyświetlone początkowe 
wskazanie kalibracji 100-metrowej.  

 Nacisnąć ten przycisk, aby rozpocząć 
kalibrację 100-metrową. 
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Zostanie wyświetlone wskazanie 
„Kalibracja 100-metrowa w toku”. 

 Przejechać odcinek o długości 100 m. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby zatrzymać 
kalibrację 100-metrową. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby potwierdzić 
kalibrację 100-metrową. 

Zostanie wyświetlona liczba impulsów. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby 
przyporządkować nową liczbę impulsów 
do ciągnika. 

Liczby od 1 do 5 oznaczają pięć możliwych 
ciągników. Można zapisywać i wywoływać 
wartości impulsów dla pięciu ciągników. 

 Nacisnąć pokrętło, aby wybrać ciągnik. 

 Obrócić pokrętło, aby wprowadzić 
ciągnik. 

 Nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić 
ciągnik. 

 Nacisnąć ten przycisk na ok. 2 sekundy, 
aby przyporządkować daną liczbę do 
wybranego ciągnika. 

Na wskaźniku wyświetlany jest haczyk. 

Kalibracja 100-metrowa dla tego ciągnika 
została zakończona. Dla każdego innego 
ciągnika kalibrację 100-metrową należy 
przeprowadzić ponownie. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
menu nadrzędnego. 
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11.3 Kalibracja przepływomierza 

Przed każdym początkiem sezonu należy przeprowadzić kalibrację 
przepływomierza. 

Aby określić masę zestawu złożonego z 
ciągnika i urządzenia: 

 Napełnić zbiornik urządzenia wodą aż 
do objętości znamionowej. 

 Wjechać urządzeniem na 
niepolakierowaną powierzchnię, 
umożliwiającą swobodne spłynięcie 
wody. 

 Włączyć wałek odbioru mocy. 

 Wykonać opryskiwanie aż woda będzie 
wypływała ze wszystkich dysz.  

 Zważyć zestaw złożony z ciągnika i 
urządzenia. 

Z menu „Ustawienia”: 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
menu „Ciężar urządzenia”. 

Zostanie wskazanie służące do 
wprowadzenia ciężaru zestawu złożonego 
z ciągnika i urządzenia. 

 Nacisnąć pokrętło, aby wybrać wartość. 

 Obrócić pokrętło, aby wprowadzić 
wartość. 

 Nacisnąć pokrętło, aby zapisać wartość. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby potwierdzić 
wartość. 

Zostanie wyświetlone wskazanie „Pompa 
włączona?”. 
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Jeżeli nie: 

 Włączyć wałek odbioru mocy. 

 Pozostawić pompę pracującą ze 
znamionową prędkością obrotową. Patrz 
instrukcja obsługi urządzenia. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby potwierdzić 
proces. 

Zostanie wyświetlone wskazanie „Dysze 
napełnione”. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby potwierdzić 
proces.  

Zostanie wyświetlone wskazanie 
„Uruchomienie kalibracji”. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby rozpocząć 
kalibrację. 

 Przeprowadzać kalibrację do momentu 
opróżnienia zbiornika. Patrz wskaźnik 
poziomu napełnienia na urządzeniu. 

Zostanie wyświetlone wskazanie „Impulsy”.

 Nacisnąć ten przycisk, aby potwierdzić 
wskazanie. 

Zostanie wyświetlone wskazanie „Ciężar 
własny”.  

 Zważyć zestaw złożony z ciągnika i 
urządzenia. 
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 Wprowadzić zważony ciężar własny: 

 Nacisnąć pokrętło, aby wybrać wartość. 

 Obrócić pokrętło, aby wprowadzić 
wartość. 

 Nacisnąć pokrętło, aby zapisać wartość. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby potwierdzić 
wskazanie. 

 Zostanie wyświetlone wskazanie „Nowa 
liczba impulsów”. 

Tym samym kalibracja przepływomierza 
została zakończona. 
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11.4 Wybór zapisanych liczb impulsów dla każdego ciągnika  

W zależności od ciągnika wymaganą liczbę impulsów można wywołać i ustawić w 
następujący sposób. 

Z menu „Ustawienia”: 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
menu „Kalibracja”. 

Zostanie wyświetlone menu „Kalibracja”. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
wskazania „Wybór ciągnika”. 

Liczby od 1 do 5 oznaczają pięć możliwych 
ciągników z przydzielonymi licznikami 
impulsów. 

W celu wybrania ciągnika: 

 Nacisnąć pokrętło, aby wybrać ciągnik. 

 Nacisnąć pokrętło, aby wprowadzić 
ciągnik. 

 Nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić 
ciągnik. 

 Nacisnąć ten przycisk na ok. 2 sekundy, 
aby przyporządkować daną liczbę do 
wybranego ciągnika. 

Zostanie wyświetlona zapisana liczba 
impulsów. 
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11.5 Ilość zadana 

Po przeprowadzeniu kalibracji 100-metrowej należy ustawić ilość zadaną w l/ha. 

 Z menu „Ustawienia”: 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
menu „Konfiguracja”. 

Zostanie wyświetlona aktualna ilość 
zadana. 

 Nacisnąć pokrętło, aby wybrać daną 
liczbę. 

Ilość zadaną można ustawić między w 
granicach od 30 do 3000 l/ha. 

 Obrócić pokrętło, aby wprowadzić daną 
liczbę. 

 Nacisnąć pokrętło, aby wprowadzić daną 
liczbę. 
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12 ZESPÓŁ DRĄŻKÓW SEH 

12.1 Informacje ogólne 
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Częściowe składanie lub rozkładanie pojedynczych wysięgników 
zespołu drążków jest niedozwolone. Pojedyncze wysięgniki 
należy zawsze rozkładać i składać całkowicie.  
Zespół drążków może być składany wyłącznie podczas postoju.
Eksploatacja urządzenia z całkowicie rozłożonym lub 
symetrycznie złożonym zespołem drążków przy uruchomionej 
blokadzie wahacza (funkcji pływającej)/blokadzie jest 
niedozwolona. 

Symetryczne, pionowe składanie lub rozkładanie jest możliwe 
tylko, gdy: 

 blokada wahacza (funkcji pływającej)/blokada jest zamknięta, 

 zespół drążków znajduje się w strefie wykrywalności czujnika 
regulacji wysokości, 

 wszystkie wysięgniki są całkowicie złożone, 

 opcjonalne, hydrauliczne poziomowanie maszyny na stoku 
znajduje się w pozycji środkowej. 

Sterowanie wysięgnikami jest możliwe tylko wtedy, gdy: 

 oba wysięgniki 1 są całkowicie złożone w dół, 

 blokada/blokada wahadła (funkcji pływającej) jest zamknięta. 

 

12.1.1 Obsługa 

W przypadku zespołu drążków SEH Basis i Full składanie i rozkładanie sterowane 
jest za pomocą terminalu obsługowego i urządzeń sterujących ciągnika. 

W przypadku zespołu drążków SEH Comfort i Premium składanie i rozkładanie 
sterowane jest za pomocą terminalu obsługowego lub modułu joysticków.  

W zależności od wyposażenia urządzenia, zespół drążków można składać i 
rozkładać symetrycznie lub asymetrycznie. 
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12.1.2 Funkcja 

W przypadku zespołu drążków SEH Basis i Full funkcję można wybrać za pomocą 
przycisków i obsługiwać za pomocą urządzenia sterującego ciągnika. 

W przypadku zespołu drążków SEH Comfort i Premium funkcję można 
obsługiwać za pomocą terminalu obsługowego lub modułu joysticków. 

W celu wybrania danej funkcji za pomocą modułu joysticków: 

    
 Nacisnąć jeden z odpowiednich 

przycisków.  

Świeci dioda LED odpowiedniego 
przycisku. 

 W celu anulowania wyboru funkcji: 

    
 Ponownie nacisnąć ten przycisk.  

Dioda LED odpowiedniego przycisku 
gaśnie. 

 

12.1.3 Dioda LED przycisku funkcyjnego 

Zaraz po wybraniu funkcji za pomocą przycisku funkcyjnego zaświeci dioda LED 
tego przycisku. Przycisku tego nie trzeba przytrzymywać. 
 

12.1.4 Wskazówki na wyświetlaczu 

Terminal obsługowy Ecospray 

Zaraz po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku funkcyjnego w celu aktywacji danej 
funkcji, przy braku spełnienia jednego lub kilku warunków uruchomienia danej 
funkcji, na wyświetlaczu zostanie wyświetlone odpowiednie wskazanie. 

Przykład 

Moduł joysticków 

Zaraz po naciśnięciu przycisku funkcyjnego, przy braku spełnienia jednego lub 
kilku warunków uruchomienia danej funkcji, na wyświetlaczu zostanie wyświetlone 
odpowiednie wskazanie. 

Przykład 
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12.2 Wersje 

Zespół drążków SEH dostępny jest w czterech różnych wersjach: 

 Basis 

 Full 

 Comfort 

 Premium 

Wymagane są następujące urządzenia sterujące: 
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SEH 

Basis (*) ew dw dw dw - - 

Full (*) ew dw dw dw dw dw 

Comfort (**) joystick 
prawy i 

lewy 

joystick 
prawy i 

lewy 

joystick 
prawy i 

lewy 

moduł 
joystickó

w 

joystick 
prawy i 

lewy 

joystick 
lewy 

Premium (**) joystick 
prawy i 

lewy 

joystick 
prawy i 

lewy 

joystick 
prawy i 

lewy 

moduł 
joystickó

w 

joystick 
prawy i 

lewy 

joystick 
lewy 

 

(*) tylko w połączeniu z zamkniętym centralnym układem hydraulicznym Closed 
Center 

(**) tylko w połączeniu z otwartym centralnym układem hydraulicznym Open 
Center lub układem hydraulicznym Load-Sensing  

ew = urządzenie sterujące ciągnika jednostronnego działania 

dw = urządzenie sterujące ciągnika dwustronnego działania 
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12.3 Podział zespołu drążków 
 

 

 = wysięgnik 0, 

 = wysięgnik 1,  

 = wysięgnik 2, 

 = wysięgnik 3, 

 = wysięgnik 4, 

 = wysięgnik 5, 

 

4 5 3 2 1 0 1 2 3 4 5

2 

1 

4 

3 

0 

5 
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Dozwolone redukcje szerokości roboczej 

SEH 15 i 18 

 symetryczne z wysięgnikami 3, 2 i 1.  

 jednostronne po lewej stronie z 
wysięgnikami 3, 2 i 1. 

 jednostronne po prawej stronie z 
wysięgnikami 3, 2 i 1. 

 wszystkie kombinacje jednostronne i 
symetryczne. 

 

SEH 20, 21 i 24 

 symetryczne z wysięgnikami 4, 3, 2 i 1. 

 jednostronne po lewej stronie z 
wysięgnikami 4, 3 i 2, gdy wysięgnik 1 (–
4) po prawej stronie jest złożony. 

 jednostronne po prawej stronie z 
wysięgnikami 4, 3 i 2, gdy wysięgnik 1 (–
4) po lewej stronie jest złożony. 

 wszystkie kombinacje symetryczne, 
jednostronne po lewej stronie i 
jednostronne po prawej stronie. 

 

SEH 27, 28 i 30 

 symetryczne z wysięgnikami 5, 4, 3 i 2. 

 wysięgnik 5 asymetryczny, gdy 
wysięgnik 5 po przeciwległej stronie jest 
złożony. 
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Dozwolone zginanie wysięgników  

SEH 15 i 18 

 z wysięgnikami rozłożonymi lub 
zredukowanymi do 20° (1). 

 z wysięgnikami złożonymi 1 (–3) do 80° 
(2). 

 

SEH 20 i 21 

 z wysięgnikami rozłożonymi lub 
złożonymi do 20° (1) i (2). 

 

SEH 24 

 z wysięgnikami rozłożonymi lub 
złożonymi do 17° (1) i (2). 

 

SEH 27, 28 i 30 

 z wysięgnikami 5 rozłożonymi lub 
złożonymi do 15° (1) i (2). 

   
 
  

1 2

1 2 

1 2 

1 2 
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12.4 Zespół drążków SEH Basis  

12.4.1 Informacje ogólne 

 Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć 
terminal obsługowy. 

Przed rozłożeniem zespołu drążków: 

 Za pomocą urządzenia sterującego 
unieść zespół drążków do pozycji 
wykrywalności. 

Aby rozłożyć zespół drążków: 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
pierwszego menu „Składanie”. 

Zostanie wyświetlone pierwsze menu 
„Składanie”.  

W tym miejscu można sterować 
następującymi funkcjami: 

 „Blokada wahadła (funkcji pływającej)”,  

 „Symetryczne składanie zespołu 
drążków”.  
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12.4.2 „Blokada wahadła (funkcji pływającej)”, 

 lub  
 Nacisnąć jeden z tych przycisków, aby 

wybrać funkcję blokady wahadła (funkcji 
pływającej). 

 Użyć odpowiedniego urządzenia 
sterującego ciągnika, aby otworzyć lub 
zamknąć blokadę wahadła (funkcji 
pływającej). 

 lub  
 Nacisnąć jeden z tych przycisków, aby 

anulować wybór. 
 

Poniższe wskazania pokazują status blokady wahadła (funkcji pływającej): 

 blokada wahadła (funkcji pływającej) 
zamknięta, 

 blokada wahadła (funkcji pływającej) ani 
całkowicie otwarta, ani całkowicie 
zamknięta, 

 blokada wahadła (funkcji pływającej) 
otwarta. 
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12.4.3 Symetryczne rozkładanie zespołu drążków 

 Unieść zespół drążków za pomocą 
odpowiedniego urządzenia sterującego 
tak wysoko, aż zostanie osiągnięta 
pozycja składania. 

Na wyświetlaczu zostanie wyświetlone 
wskazanie „Blokada wahadła (funkcji 
pływającej)”. 

 Zamknąć blokadę wahadła (funkcji 
pływającej), patrz »„Blokada wahadła 
(funkcji pływającej)”,, strona 48«  

 Nacisnąć ten przycisk w menu 
„Składanie”, aby wybrać funkcję 
„Symetryczne rozkładanie zespołu 
drążków”. 

Zostanie wyświetlone menu „Symetryczne 
rozkładanie zespołu drążków”. Zespół 
drążków można rozłożyć symetrycznie w 
następującej kolejności: 

 wysięgnik 1,  

 wysięgnik 2, 

 wysięgnik 3, 

 wysięgnik 4, 

 wysięgnik 5,  
 

 

 W celu wybrania wysięgnika nacisnąć odpowiedni przycisk 
funkcyjny.  

 Przytrzymać ten przycisk wciśnięty, zostaną wyświetlone 
ewentualne wskazówki. 
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 Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać 
wysięgnik 1. 

Aby rozłożyć wysięgnik 1: 

 Użyć odpowiedniego urządzenia 
sterującego ciągnika. 

 Nacisnąć ten lub inny przycisk funkcyjny, 
aby anulować wybór. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać 
wysięgnik 2. 

Aby rozłożyć wysięgnik 2: 

 Użyć odpowiedniego urządzenia 
sterującego ciągnika. 

 Nacisnąć ten przycisk lub inny przycisk 
funkcyjny, aby anulować wybór. 

Aby wybrać wysięgniki 3, 4 lub 5,  

 nacisnąć odpowiedni przycisk funkcyjny. 

Aby rozłożyć wysięgniki 3, 4 lub 5: 

 Użyć odpowiedniego urządzenia 
sterującego ciągnika. 

 Nacisnąć ten lub inny przycisk funkcyjny, 
aby anulować wybór. 

Zaraz po rozłożeniu całego zespołu 
drążków, 

 otworzyć blokadę wahadła (funkcji 
pływającej). 
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12.4.4 Symetryczne składanie zespołu drążków 

Aby ponownie symetrycznie złożyć zespół 
drążków, nacisnąć ten przycisk w menu 
„Składanie”. 

 Zamknąć blokadę wahadła (funkcji 
pływającej). 

 Ustawić zespół drążków w pozycji 
wykrywalności. 

Zostanie wyświetlone menu „Symetryczne 
składanie zespołu drążków”. 

 

 Nacisnąć ten przycisk na drugim 
ekranie, aby wybrać wysięgnik 5. 

 Użyć odpowiedniego urządzenia 
sterującego, aby złożyć wysięgnik. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać 
wysięgnik 4. 

 Użyć odpowiedniego urządzenia 
sterującego, aby złożyć wysięgnik. 

Aby wybrać wysięgniki 3, 2 i 1,  

 również nacisnąć odpowiednie przyciski 
funkcyjne. 

 Przytrzymać ten przycisk wciśnięty, 
zostaną wyświetlone ewentualne 
wskazówki. 

Aby złożyć wysięgniki 3, 2 i 1: 

 Każdorazowo odpowiedniego 
urządzenia sterującego ciągnika. 

 Nacisnąć przycisk funkcyjny, aby 
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anulować wybór. 

 Opuścić zespół drążków za pomocą 
odpowiedniego urządzenia sterującego 
tak nisko, aż zostanie osiągnięta pozycja 
transportowa. 
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12.5 Zespół drążków SEH Full  

12.5.1 Informacje ogólne 

 Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć 
terminal obsługowy. 

Przed rozłożeniem zespołu drążków: 

 Za pomocą urządzenia sterującego 
unieść zespół drążków do pozycji 
wykrywalności. 

Aby rozłożyć zespół drążków: 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
pierwszego menu „Składanie”. 

Zostanie wyświetlone pierwsze menu 
„Składanie”.  

W tym miejscu można sterować 
następującymi funkcjami: 

 „Blokada wahadła (funkcji pływającej)”,  

 „Symetryczne składanie zespołu 
drążków”.  

 Asymetryczne składanie zespołu 
drążków 

 Zamknąć blokadę wahadła (funkcji 
pływającej). Patrz »Blokada wahadła 
(funkcji pływającej), strona 48«. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
drugiego menu „Składanie”. W
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Zostanie wyświetlone drugie menu 
„Składanie”. 

W drugim menu „Składanie” można 
sterować następującymi funkcjami: 

 Poziomowanie maszyny na stoku 

 „Jednostronne lub obustronne zginania 
wysięgnika 1”. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby ponownie 
przejść do pierwszego menu 
„Składanie”. 

Po rozłożeniu zespołu drążków należy 
ponownie otworzyć blokadę wahadła 
(funkcji pływającej). 
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12.5.2 Symetryczne rozkładanie zespołu drążków 

Przed rozłożeniem zespołu drążków: 

 Za pomocą urządzenia sterującego 
unieść zespół drążków do pozycji 
wykrywalności. 

Na wyświetlaczu zostanie wyświetlone 
wskazanie „Blokada wahadła (funkcji 
pływającej)”. 

 Zamknąć blokadę wahadła (funkcji 
pływającej). 

 Nacisnąć ten przycisk w pierwszym 
menu „Składanie”, aby wybrać funkcję 
„Symetryczne składanie zespołu 
drążków”. Patrz »Symetryczne 
rozkładanie zespołu drążków, strona 
49«. 

 

12.5.3 Symetryczne składanie zespołu drążków 

 Nacisnąć ten przycisk w pierwszym 
menu „Składanie”, aby wybrać funkcję 
„Symetryczne składanie zespołu 
drążków”. Patrz »Symetryczne składanie 
zespołu drążków, strona 51«. 
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12.5.4 Asymetryczne składanie zespołu drążków 

 Nacisnąć ten przycisk w pierwszym 
menu „Składanie”, aby wybrać funkcję 
„Asymetryczne składanie zespołu 
drążków”. 

W zależności od wersji zespołu drążków 
zostanie wyświetlone pierwsze menu 
„Asymetryczne składanie zespołu 
drążków”. 

 

 

 Nacisnąć odpowiedni przycisk funkcyjny, aby wybrać wysięgnik.

 Przytrzymać ten przycisk wciśnięty, zostaną wyświetlone 
ewentualne wskazówki. 

 

Wersja z 3 wysięgnikami:

 

 Uruchomić urządzenie sterujące 
ciągnika, aby rozłożyć wysięgniki. 

Wersja z 4 wysięgnikami:

 

 

Wersja z 5 wysięgnikami:  W
W
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12.5.5 Asymetryczne rozkładanie zespołu drążków 

 Aby ponownie rozłożyć wysięgniki, 
należy postąpić w odwrotnej kolejności.  

Jeżeli zespół drążków jest całkowicie 
złożony: 

 Za pomocą urządzenia sterującego 
unieść zespół drążków do pozycji 
wykrywalności. 

 Zamknąć blokadę wahadła (funkcji 
pływającej).  

  

 
12.5.6 Poziomowanie maszyny na stoku 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
pierwszego menu „Składanie”. 

Zostanie wyświetlone pierwsze menu 
„Składanie”. 

W tym miejscu można sterować 
następującymi funkcjami: 

 „Blokada wahadła (funkcji pływającej)”, 

 Symetryczne rozkładanie zespołu 
drążków 

 Asymetryczne rozkładanie zespołu 
drążków  

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
drugiego menu „Składanie”. W
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Zostanie wyświetlone drugie menu 
„Składanie”. 

W tym miejscu można sterować 
następującymi funkcjami: 

 Poziomowanie maszyny na stoku 

 „Zginanie wysięgnika 1”. 

 lub 
 Nacisnąć jeden z tych przycisków, aby 

wybrać poziomowanie maszyny na 
stoku. 

Aby ustawić poziomowanie maszyny na 
stoku: 

 Użyć odpowiedniego urządzenia 
sterującego ciągnika. 

 Nacisnąć ten przycisk lub inny przycisk 
funkcyjny, aby anulować wybór. 

Poziomowanie maszyny na stoku 
pozostaje aktywne do momentu aż: 

 zostanie ono anulowane lub 

 zostanie wybrana inna funkcja. 
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12.5.7 Zginanie wysięgnika 1 

Funkcja ta umożliwia zginanie wysięgnika, patrz strona 46. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
pierwszego menu „Składanie”. 

Zostanie wyświetlone pierwsze menu 
„Składanie”. 

W tym miejscu można sterować 
następującymi funkcjami: 

 „Blokada wahadła (funkcji pływającej)”, 

 Symetryczne rozkładanie zespołu 
drążków 

 Asymetryczne rozkładanie zespołu 
drążków  

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
drugiego menu „Składanie”. 

Zostanie wyświetlone drugie menu 
„Składanie”. 

W tym miejscu można sterować 
następującymi funkcjami: 

 Poziomowanie maszyny na stoku 

 „Jednostronne lub obustronne zginania 
wysięgnika 1”. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać 
jednostronne zginanie wysięgników po 
lewej stronie. 

Aby ustawić jednostronne zginanie 
wysięgników po lewej stronie: 

 Użyć odpowiedniego urządzenia 
sterującego ciągnika. 

W
W

W
.R

OLTRONIK
.P

L



 Zespół drążków SEH

 

60 

 Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać 
jednostronne zginanie wysięgników po 
prawej stronie. 

Aby ustawić jednostronne zginanie 
wysięgników po prawej stronie: 

 Użyć odpowiedniego urządzenia 
sterującego ciągnika. 

 i 
 Nacisnąć oba przyciski, aby wybrać 

obustronne zginanie wysięgników. 

Aby ustawić obustronne zginanie 
wysięgników: 

 Użyć odpowiedniego urządzenia 
sterującego ciągnika. 

 Nacisnąć ten przycisk lub inny przycisk 
funkcyjny, aby anulować wybór. 
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12.6 Obsługa zespołu drążków SEH Comfort oraz Premium za pomocą 
terminalu obsługowego Ecospray  

12.6.1 Informacje ogólne 

Menu „Składanie” w wersji z zespołem drążków SEH Comfort oraz Premium 
zbudowane jest w następujący sposób: 

  

 

  

       

 

    
 

1. Menu 
„Składanie” 

 2. Menu 
„Składanie” 

 3. Menu 
„Składanie” 

 4. Menu 
„Składanie” 

 „Uruchamianie 
blokady wahadła 
(funkcji pływającej)” 
[F1/F2], 

 „Symetryczne 
składanie zespołu 
drążków” [F3], 

 „Asymetryczne 
składanie zespołu 
drążków” [F4]. 

 „Dojazd do środka 
stoku” [F1], 

 „Odbicie lustrzane 
stoku” [F2], 

 „Ręczne 
ustawianie 
poziomowania 
maszyny na stoku” 
[F3/F4], 

 „Wysokość 
zespołu drążków w 
czasie pracy” [F1], 

 „Wysokość 
zespołu drążków 
na uwrociu” [F2], 

 „Ręczne 
uruchamianie 
zespołu drążków” 
[F3/F4], 

 „Zginanie 
wysięgnika po 
lewej stronie do 
dołu” [F1], 

 „Zginanie 
wysięgnika po 
lewej stronie do 
góry” [F2], 

 „Zginanie 
wysięgnika po 
lewej stronie do 
góry” [F3], 

 „Zginanie 
wysięgnika po 
prawej stronie do 
dołu” [F4]. 
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 Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć 
terminal obsługowy. 

Przed rozłożeniem zespołu drążków: 

 Zasilić urządzenie sterujące ciągnika 
ciśnieniem. 

Aby rozłożyć zespół drążków: 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 1. 
menu „Składanie”. 

 

1. menu „Składanie” — Uruchamianie blokady wahadła (funkcji pływającej), 
składanie zespołu drążków 

Zostanie wyświetlone pierwsze menu 
„Składanie”.  

W tym miejscu można sterować 
następującymi funkcjami: 

 „Zamykanie blokady wahadła (funkcji 
pływającej)” [F1], 

 „Otwieranie blokady wahadła (funkcji 
pływającej)” [F2], 

 „Symetryczne składanie zespołu 
drążków” [F3],  

 „Asymetryczne składanie zespołu 
drążków” [F4]. 

 

  W
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2. menu „Składanie” — Obsługa ręczna 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
drugiego menu „Składanie”. 

Zostanie wyświetlone drugie menu 
„Składanie”. 

W drugim menu „Składanie” można 
sterować następującymi funkcjami: 

 „Dojazd do środka stoku” [F1], 

 „Odbicie lustrzane stoku” [F2], 

 „Ręczne ustawianie poziomowania 
maszyny na stoku” [F3/F4], 

 

3. menu „Składanie” — Wysokość zespołu drążków 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
trzeciego menu „Składanie”. 

Zostanie wyświetlone trzecie menu 
„Składanie”. 

W tym miejscu można sterować 
następującymi funkcjami: 

 „Wysokość zespołu drążków w czasie 
pracy” [F1], 

 „Wysokość zespołu drążków na uwrociu” 
[F2], 

 „Ręczne uruchamianie zespołu drążków 
do dołu” [F3], 

 „Ręczne uruchamianie zespołu drążków 
do góry” [F4]. 
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4. menu „Składanie” — Zginanie wysięgników 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
czwartego menu „Składanie”. 

Zostanie wyświetlone czwarte menu 
„Składanie” — Zginanie wysięgników. 

W tym miejscu można sterować 
następującymi funkcjami: 

 „Zginanie wysięgnika po lewej stronie do 
dołu” [F1], 

 „Zginanie wysięgnika po lewej stronie do 
góry” [F2], 

 „Zginanie wysięgnika po lewej stronie do 
góry” [F3], 

 „Zginanie wysięgnika po prawej stronie 
do dołu” [F4]. 

Wskazanie to wyświetlane jest zawsze w 
czasie wykonywania kroku roboczego. 
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12.6.2 Uruchamianie blokady wahadła (funkcji pływającej) 

 

 Przed złożeniem zespołu drążków blokada wahadła (funkcji 
pływającej) musi być zamknięta.  

 Po rozłożeniu całego zespołu drążków należy ponownie 
otworzyć blokadę wahadła (funkcji pływającej). 

 

Aby zamknąć blokadę wahadła (funkcji 
pływającej): 

 Nacisnąć ten przycisk, aby wywołać 
pierwsze menu „Składanie”. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby otworzyć 
blokadę wahadła (funkcji pływającej). 

Poniższe wskazania pokazują status blokady wahadła (funkcji pływającej): 

 blokada wahadła (funkcji pływającej) 
zamknięta, 

Brak symbolu  blokada wahadła (funkcji pływającej) ani 
całkowicie otwarta, ani całkowicie 
zamknięta, 

 blokada wahadła (funkcji pływającej) 
otwarta. 
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12.6.3 Symetryczne składanie zespołu drążków (tylko Comfort) 

 

 Należy pamiętać, aby przed rozłożeniem blokada wahadła 
(funkcji pływającej) jest zamknięta. 

 

Aby symetrycznie rozłożyć zespół 
drążków:  

 Nacisnąć ten przycisk. 

W zależności od wersji zostanie 
wyświetlone menu „Symetryczne składanie 
zespołu drążków”.  

 Nacisnąć odpowiedni przycisk funkcyjny, 
aby rozłożyć wysięgnik. 

 Nacisnąć ten przycisk, wyświetlić okno 
wyboru wysięgnika 5 — o ile występuje. 

Zostanie wyświetlone menu służące do 
rozkładania i składania wysięgnika 5. 

Nacisnąć ten przycisk, aby rozłożyć 
wysięgnik 5. 

 

 

 Należy pamiętać, aby po rozłożeniu zespołu drążków blokada 
wahadła (funkcji pływającej) jest ponownie otwarta. 

 

Aby ponownie złożyć wysięgnik 5: 

 Nacisnąć ten przycisk. 

Aby ponownie złożyć wysięgniki od 4 do 1: 

 Nacisnąć ten przycisk. 

Zostanie wyświetlone menu służące do 
składania wysięgników od 1 do 4. 
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 Nacisnąć ten przycisk, aby złożyć 
wysięgnik 4. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby złożyć 
wysięgnik 3. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby złożyć 
wysięgnik 2. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby złożyć 
wysięgnik 1. 

 

 

12.6.4 Automatyczne symetryczne rozkładanie i składanie zespołu drążków 
(tylko Premium) 

Aby automatycznie i symetrycznie złożyć 
zespół drążków:  

 Nacisnąć ten przycisk. 

Zostanie wyświetlone menu służące do 
automatycznego składania.  

 lub 
 Nacisnąć jeden z tych przycisków, aby 

rozłożyć zespół drążków. 

 lub  
 Nacisnąć jeden z tych przycisków, aby 

złożyć zespół drążków. 

 Przytrzymać ten przycisk wciśnięty do 
momentu wygenerowania sygnału 
dźwiękowego zakończenia procesu 
składania. 
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12.6.5 Asymetryczne składanie zespołu drążków 

 

Po obu stronach wysięgniki mogą być rozkładane parami. W tym 
celu należy dodatkowo nacisnąć odpowiedni przycisk.   

 

Aby asymetrycznie złożyć zespół drążków: 

 Nacisnąć ten przycisk. 

(jeżeli zamontowany jest zespół 
drążków z 5 wysięgnikami)

 

Zostanie wyświetlone pierwsze menu 
„Asymetryczne rozkładanie zespołu 
drążków”. 

Można sterować następującymi funkcjami 
zespołu drążków: 

 „Rozkładanie wysięgnika 5 po lewej 
stronie”, 

 „Składanie wysięgnika 5 po lewej 
stronie”, 

 „Składanie wysięgnika 5 po prawej 
stronie”, 

 „Rozkładanie wysięgnika 5 po prawej 
stronie”, 

lub 

 „Rozkładanie wysięgnika 4 po lewej 
stronie”, 

 „Składanie wysięgnika 4 po lewej 
stronie”, 

 „Składanie wysięgnika 4 po prawej 
stronie”,  

 „Rozkładanie wysięgnika 4 po prawej 
stronie”, 
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 Nacisnąć ten przycisk, aby rozłożyć 
wysięgniki 5 lub 4 po lewej stronie. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby złożyć 
wysięgniki 5 lub 4 po lewej stronie. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby złożyć 
wysięgniki 5 lub 4 po prawej stronie. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby rozłożyć 
wysięgniki 5 lub 4 po prawej stronie. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
menu służącego do asymetrycznego 
składania następnych wysięgników. 

Aby złożyć odpowiednie wysięgniki:  

 Postępować w sposób opisany 
wcześniej. 
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12.6.6 Poziomowanie maszyny na stoku 

Aby dowolnie ustawić poziomowanie 
maszyny na stoku:  

 Nacisnąć ten przycisk w drugim menu 
„Składanie”, aby pochylić zespół 
drążków w lewo do dołu. 

 Nacisnąć ten przycisk w drugim menu 
„Składanie”, aby pochylić zespół 
drążków w prawo do dołu. 

Aby ustawić poziomowanie maszyny na 
stoku w sposób lustrzany: 

 Nacisnąć ten przycisk.  

Aby ustawić pozycję środkową:  

 Nacisnąć ten przycisk. 
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12.6.7 Ustawianie wysokości zespołu drążków 

Funkcja ta umożliwia wstępne ustawienie wysokości zespołu drążków w czasie 
pracy na uwrociu. 

Wstępnie ustawione wysokości zespołu 
drążków można ustawiać w trzecim menu 
„Składanie”. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby ustawić 
zespół drążków na wstępnie ustawionej 
wysokości roboczej. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby ustawić 
zespół drążków na wstępnie ustawionej 
wysokości przejazdu na uwrociu. 

 Nacisnąć i przytrzymać ten przycisk, aby 
ustawić zespół drążków w żądanej 
pozycji dolnej. 

 Nacisnąć i przytrzymać ten przycisk, aby 
ustawić zespół drążków w żądanej 
pozycji górnej. 
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12.6.8 Zginanie wysięgnika  

Czwarte menu „Składanie” umożliwia 
jednostronne zginanie wysięgników.  

 Całkowicie rozłożyć zespół drążków. 
Patrz »Składanie zespołu drążków, 
strona 66«. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przesunąć 
wysięgnik po lewej stronie do dołu do 
żądanej pozycji. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przesunąć 
wysięgnik po lewej stronie do góry do 
żądanej pozycji. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przesunąć 
wysięgnik po prawej stronie do dołu do 
żądanej pozycji. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przesunąć 
wysięgnik po prawej stronie do góry do 
żądanej pozycji. 

 

 i 
 Nacisnąć ten przycisk, aby ustawić 

obustronne zginanie w dół wysięgników 
po lewej i po prawej stronie. 

 i 
 Nacisnąć ten przycisk, aby ustawić 

obustronne zginanie w górę 
wysięgników po lewej i po prawej 
stronie. 
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12.7 Obsługa zespołu drążków SEH Comfort oraz Premium za pomocą 
modułu joysticków  

12.7.1 Informacje ogólne 

Przed rozłożeniem zespołu drążków: 

 Nacisnąć ten przycisk na ok. 1 sekundę, 
aby uruchomić moduł joysticków. 

Zespół drążków zostanie automatycznie 
zatrzymany w strefie wykrywalności. 

 

 

12.7.2 „Blokada wahadła (funkcji pływającej)”, 

 

Przed rozłożeniem zespołu drążków należy ponownie zamknąć 
blokadę wahadła (funkcji pływającej). 

 

Aby otworzyć lub zamknąć blokadę 
wahadła (funkcji pływającej): 

 Nacisnąć ten przycisk, aby otworzyć lub 
zamknąć blokadę wahadła (funkcji 
pływającej). 

Przy otwartej blokadzie wahadła (funkcji 
pływającej) świeci górna dioda LED 
przycisku. 

Przy zamkniętej blokadzie wahadła (funkcji 
pływającej) świeci dolna dioda LED 
przycisku. 

 

 

Po rozłożeniu zespołu drążków należy ponownie otworzyć 
blokadę wahadła (funkcji pływającej) (o ile funkcja ta nie jest 
aktywowana automatycznie). 
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12.7.3 „Symetryczne składanie zespołu drążków”. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać 
funkcję „Symetryczne składanie zespołu 
drążków”. 

 Funkcja staje się aktywna zaraz po 
zaświeceniu diody LED. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać 
wysięgnik 1. 

 Każdorazowo wychylić lewy lub prawy 
joystick na zewnątrz, aby rozłożyć 
wysięgnik 1. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać 
wysięgnik 2. 

 Każdorazowo wychylić lewy lub prawy 
joystick na zewnątrz, aby rozłożyć 
wysięgnik 2. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać 
wysięgnik 3. 

 Każdorazowo wychylić lewy lub prawy 
joystick na zewnątrz, aby rozłożyć 
wysięgnik 3. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać 
wysięgnik 4. 

 Każdorazowo wychylić lewy lub prawy 
joystick na zewnątrz, aby rozłożyć 
wysięgnik 4. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać 
wysięgnik 5. 

 Każdorazowo wychylić lewy lub prawy 
joystick na zewnątrz, aby rozłożyć 
wysięgnik 5. 

 Aby złożyć wysięgniki, wychylić 
odpowiedni joystick do wewnątrz. 

W
W

W
.R

OLTRONIK
.P

L



Zespół drążków SEH 

 

75 

12.7.4 Asymetryczne składanie zespołu drążków 

 Nacisnąć ten przycisk, aby anulować 
wybór funkcji „Symetryczne składanie 
zespołu drążków”. 

 Funkcja staje się nieaktywna zaraz po 
zgaśnięciu diody LED. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać 
wysięgnik 1. 

 Wychylić lewy joystick na zewnątrz, aby 
rozłożyć wysięgnik 1 po lewej stronie. 

 Wychylić prawy joystick na zewnątrz, 
aby rozłożyć wysięgnik 1 po prawej 
stronie. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać 
wysięgnik 2. 

 Wychylić lewy joystick na zewnątrz, aby 
rozłożyć wysięgnik 2 po lewej stronie. 

 Wychylić prawy joystick na zewnątrz, 
aby rozłożyć wysięgnik 2 po prawej 
stronie. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać 
wysięgnik 3. 

 Wychylić lewy joystick na zewnątrz, aby 
rozłożyć wysięgnik 3 po lewej stronie. 

 Wychylić prawy joystick na zewnątrz, 
aby rozłożyć wysięgnik 3 po prawej 
stronie. 
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 Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać 
wysięgnik 4. 

 Wychylić lewy joystick na zewnątrz, aby 
rozłożyć wysięgnik 4 po lewej stronie. 

 Wychylić prawy joystick na zewnątrz, 
aby rozłożyć wysięgnik 4 po prawej 
stronie. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać 
wysięgnik 5. 

 Wychylić lewy joystick na zewnątrz, aby 
rozłożyć wysięgnik 5 po lewej stronie. 

 Wychylić prawy joystick na zewnątrz, 
aby rozłożyć wysięgnik 5 po prawej 
stronie. 

 Aby złożyć wysięgniki, wychylić 
odpowiedni joystick do wewnątrz. 
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12.7.5 Automatyczne składanie zespołu drążków (tylko Premium) 

 Przytrzymać ten przycisk wciśnięty do 
momentu całkowitego rozłożenia 
zespołu drążków. 

 Przytrzymać ten przycisk wciśnięty do 
momentu całkowitego złożenia zespołu 
drążków. 

W czasie procesu składania dioda LED 
miga. 

 

 

12.7.6 Poziomowanie maszyny na stoku 

 Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać 
funkcję „Poziomowanie maszyny na 
stoku”. 

Funkcja staje się aktywna zaraz po 
zaświeceniu diody LED. 

Aby ustawić poziomowanie maszyny na 
stoku po lewej stronie w dół, a po prawej 
stronie w górę: 

 Wychylić lewy joystick na zewnątrz. 

lub  

 Wychylić prawy joystick do wewnątrz. 

Aby ustawić poziomowanie maszyny na 
stoku po prawej stronie w dół, a po lewej 
stronie w górę: 

 Wychylić lewy joystick do wewnątrz. 

lub  

 Wychylić prawy joystick na zewnątrz. 
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12.7.7 Odbicie lustrzane stoku 

 Nacisnąć ten przycisk, aby do 
następnego przejazdu użyć odbicia 
lustrzanego użytego poziomowania 
maszyny na stoku. 

 

12.7.8 Pozycja środkowa 

Nacisnąć ten przycisk, aby ustawić zespół 
drążków ponownie w pozycji środkowej. 

 

12.7.9 Zginanie wysięgnika 1 

 Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać 
funkcję „Zginanie wysięgnika 1 po lewej 
stronie”. 

 Wychylić lewy joystick w górę lub w dół, 
aby ustawić sposób zginania zespołu 
drążków. 

 

 Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać 
funkcję „Zginanie wysięgnika 1 po 
prawej stronie”. 

 Wychylić lewy joystick w górę lub w dół, 
aby ustawić sposób zginania zespołu 
drążków. 

 

 i 

 Nacisnąć oba te przyciski, aby wybrać 
funkcję „Zginanie wysięgnika 1 po lewej i 
po prawej stronie”. 

 Wychylić lewy joystick w górę lub w dół, 
aby ustawić sposób zginania zespołu 
drążków. 
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12.7.10 Automatyczne zarządzanie uwrociem (tylko Premium) 

 Nacisnąć ten przycisk i uruchomić 
pierwszy krok osobistego sterowania 
programowego, patrz »Obłożenie 
przycisku „Auto”, strona 121«. 

 Zaraz po zakończeniu pierwszego kroku 
na chwilę zaświeci dioda LED. 

 Jeszcze raz nacisnąć ten przycisk, aby 
uruchomić następny krok. 

 W przypadku następnych kroków 
postąpić tak samo. 

Zaraz po zakończeniu wszystkich kroków 
osobistego programu sterowania dioda 
LED już nie świeci. 
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13 ZESPÓŁ DRĄŻKÓW HE 

13.1 Informacje ogólne 

 

 

 

Częściowe składanie lub rozkładanie pojedynczych wysięgników 
zespołu drążków jest niedozwolone. Pojedyncze wysięgniki 
należy zawsze rozkładać i składać całkowicie. 

Zespół drążków może być składany wyłącznie podczas postoju.
  

Eksploatacja urządzenia z całkowicie rozłożonym lub 
symetrycznie złożonym zespołem drążków przy uruchomionej 
blokadzie wahacza (funkcji pływającej)/blokadzie jest 
niedozwolona. 

Symetryczne, pionowe składanie lub rozkładanie jest możliwe 
tylko, gdy: 

 blokada wahacza (funkcji pływającej)/blokada jest zamknięta, 

 zespół drążków znajduje się w strefie wykrywalności czujnika 
regulacji wysokości,  

 sterowanie przełącznikiem wysięgnika 1 jest możliwe tylko, gdy 
oba wysięgniki 1 są złożone całkowicie w tył. 

 

W
W

W
.R

OLTRONIK
.P

L



Zespół drążków HE 

 

81 

13.1.1 Obsługa 

Składanie i rozkładanie zespołu drążków realizowane jest za pomocą terminalu 
obsługowego i urządzenia sterującego ciągnika.  
W zależności od wyposażenia urządzenia, zespół drążków można składać i 
rozkładać asymetrycznie. 
 

13.1.2 Funkcja 

Funkcję można wybrać za pomocą przycisków funkcyjnych terminalu 
obsługowego i obsługiwać za pomocą urządzenia sterującego ciągnika. 
 

13.1.3 Wybór funkcji 

W celu anulowania wyboru funkcji: 

 Nacisnąć inny przycisk w menu „Składanie”. 

 Wybrać inną funkcję. 

 Opuścić menu. 

 Ponownie nacisnąć ten przycisk. 
 

13.1.4 Dioda LED przycisku funkcyjnego 

Zaraz po wybraniu funkcji za pomocą przycisku funkcyjnego zaświeci dioda LED 
tego przycisku. Przycisku tego nie trzeba przytrzymywać. 
 

13.1.5 Wskazówki na wyświetlaczu 

Zaraz po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku funkcyjnego w celu aktywacji danej 
funkcji, przy braku spełnienia jednego lub kilku warunków uruchomienia danej 
funkcji, na wyświetlaczu zostanie wyświetlone odpowiednie wskazanie. 

Przykład 
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13.2 Wersje 

Zespół drążków HE dostępny jest w czterech różnych wersjach: 

 Basis 

 Full 

Wymagane są następujące urządzenia sterujące: 
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HE 
Basis (*) ew dw - dw  - 

Full (*) ew dw - dw dw - 
 

(*) tylko w połączeniu z zamkniętym centralnym układem hydraulicznym Closed 
Center 

ew = urządzenie sterujące ciągnika jednostronnego działania 

dw = urządzenie sterujące ciągnika dwustronnego działania 
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13.3 Podział zespołu drążków 
 

 

 = wysięgnik 0, 

 = wysięgnik 1,  

 = wysięgnik 2, 
 

 

Dozwolone składanie wysięgników 

 jednostronne po prawej stronie 

 jednostronne po lewej stronie 

 symetryczne z wysięgnikiem 2 

   

 
  

2 

1 

0 

2 1 0 21 
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13.4 Zespół drążków HE Basis  

13.4.1 Informacje ogólne 

 Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć 
terminal obsługowy. 

Zostanie wyświetlone menu podstawowe. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
pierwszego menu „Składanie”. 

Zostanie wyświetlone pierwsze menu 
„Składanie”. 

W tym miejscu można wybrać następujące 
funkcje: 

 „Składanie zespołu drążków po lewej 
stronie” [F1], 

 „Otwieranie/zamykanie blokady wahadła 
(funkcji pływającej)” [F2/F3], 

 „Składanie zespołu drążków po prawej 
stronie” [F4]. 
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13.4.2 „Blokada wahadła (funkcji pływającej)”, 

Przed rozłożeniem zespołu drążków 
należy zamknąć blokadę wahadła (funkcji 
pływającej): 

 lub 
 Nacisnąć jeden z tych przycisków, aby 

wybrać funkcję blokady wahadła (funkcji 
pływającej). 

 Użyć odpowiedniego urządzenia 
sterującego ciągnika, aby otworzyć lub 
zamknąć blokadę wahadła (funkcji 
pływającej). 

 lub 
 Nacisnąć jeden z tych przycisków, aby 

anulować wybór. 
 

 

Poniższe wskazania pokazują status blokady wahadła (funkcji pływającej): 

 blokada wahadła (funkcji pływającej) 
zamknięta, 

 blokada wahadła (funkcji pływającej) nie 
jest zamknięta. 

 

 

Po rozłożeniu zespołu drążków należy ponownie otworzyć 
blokadę wahadła (funkcji pływającej). 
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13.4.3 Rozkładanie zespołu drążków po prawej stronie 

Aby rozłożyć zespół drążków po prawej 
stronie:  

 Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać 
wysięgnik po prawej stronie. 

 Przytrzymać ten przycisk wciśnięty, 
zostaną wyświetlone ewentualne 
wskazówki. 

 Użyć odpowiedniego urządzenia 
sterującego ciągnika, aby rozłożyć 
zespół drążków po prawej stronie. 

 Nacisnąć ten lub inny przycisk funkcyjny, 
aby anulować wybór. 

 

13.4.4 Rozkładanie zespołu drążków po lewej stronie 

 

Zaraz po całkowitym rozłożeniu zespołu drążków po prawej 
stronie można również rozłożyć zespół drążków po stronie lewej. 

 

 Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać 
funkcję „Rozkładanie zespołu drążków 
po lewej stronie”. 

 Przytrzymać ten przycisk wciśnięty, 
zostaną wyświetlone ewentualne 
wskazówki. 

 Użyć odpowiedniego urządzenia 
sterującego ciągnika, aby rozłożyć 
zespół drążków po lewej stronie. 

 Nacisnąć ten przycisk lub inny przycisk 
funkcyjny, aby anulować wybór. 
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13.5 Zespół drążków HE Full  

13.5.1 Informacje ogólne 

 Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć 
terminal obsługowy. 

Zostanie wyświetlone menu podstawowe. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
pierwszego menu „Składanie”. 

Zostanie wyświetlone pierwsze menu 
„Składanie”. 

W tym miejscu można wybrać następujące 
funkcje: 

 „Składanie zespołu drążków po lewej 
stronie” [F1], 

 „Otwieranie/zamykanie blokady wahadła 
(funkcji pływającej)” [F2/F3], 

 „Składanie zespołu drążków po prawej 
stronie” [F4]. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
drugiego menu „Składanie”. 

Zostanie wyświetlone drugie menu 
„Składanie”. 

W tym miejscu można wybrać następujące 
funkcje: 

„Składanie wysięgnika 2 po lewej stronie” 
[F1], 

„Składanie wysięgnika 2 po prawej stronie” 
[F2], 

„Poziomowanie maszyny na stoku” 
[F3/F4]. 
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13.5.2 „Blokada wahadła (funkcji pływającej)”, 

Przed rozłożeniem zespołu drążków 
należy zamknąć blokadę wahadła (funkcji 
pływającej): 

 lub 
 Nacisnąć jeden z tych przycisków, aby 

wybrać funkcję blokady wahadła (funkcji 
pływającej). 

 Użyć odpowiedniego urządzenia 
sterującego ciągnika, aby otworzyć lub 
zamknąć blokadę wahadła (funkcji 
pływającej). 

 lub 
 Nacisnąć jeden z tych przycisków, aby 

anulować wybór. 
 

Poniższe wskazania pokazują status blokady wahadła (funkcji pływającej): 

 blokada wahadła (funkcji pływającej) 
zamknięta, 

 blokada wahadła (funkcji pływającej) nie 
jest zamknięta. 

 

 

Po rozłożeniu zespołu drążków należy ponownie otworzyć 
blokadę wahadła (funkcji pływającej). 
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13.5.3 Rozkładanie zespołu drążków po prawej stronie 

Aby rozłożyć zespół drążków po prawej 
stronie:  

 Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać 
wysięgnik po prawej stronie. 

 Przytrzymać ten przycisk wciśnięty, 
zostaną wyświetlone ewentualne 
wskazówki. 

 Użyć odpowiedniego urządzenia 
sterującego ciągnika, aby rozłożyć 
zespół drążków po prawej stronie. 

 Nacisnąć ten lub inny przycisk funkcyjny, 
aby anulować wybór. 

 

13.5.4 Rozkładanie zespołu drążków po lewej stronie 

 

Zaraz po całkowitym rozłożeniu zespołu drążków po prawej 
stronie można również rozłożyć zespół drążków po stronie lewej. 

 

 Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać 
funkcję „Rozkładanie zespołu drążków 
po lewej stronie”. 

 Przytrzymać ten przycisk wciśnięty, 
zostaną wyświetlone ewentualne 
wskazówki. 

 Użyć odpowiedniego urządzenia 
sterującego ciągnika, aby rozłożyć 
zespół drążków po lewej stronie. 

 Nacisnąć ten przycisk lub inny przycisk 
funkcyjny, aby anulować wybór. 
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13.5.5 Składanie wysięgników 2 

Aby w czasie pracy ominąć przeszkodę lub pracować tylko z połową szerokości 
zespołu drążków, można jednostronnie złożyć wysięgniki. 

Aby wybrać funkcję „Powrotne składanie 
wysięgników 2”: 

 Nacisnąć ten przycisk na drugim ekranie 
menu „Składanie”. 

 Użyć odpowiedniego urządzenia 
sterującego ciągnika, aby złożyć 
wysięgnik po lewej stronie. 

 Nacisnąć ten przycisk lub inny przycisk 
funkcyjny, aby anulować wybór. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby złożyć 
wysięgnik 2 po prawej stronie. 

 Nacisnąć ten przycisk lub inny przycisk 
funkcyjny, aby anulować wybór. 

  

 
13.5.6 Poziomowanie maszyny na stoku 

Aby wybrać funkcję „Poziomowanie 
maszyny na stoku”: 

 lub 
 Nacisnąć jeden z tych przycisków na 

drugim ekranie menu „Składanie”. 

 Użyć odpowiedniego urządzenia 
sterującego ciągnika, aby ustawić 
pozycjonowanie maszyny na stoku. 

 Nacisnąć ten lub inny przycisk funkcyjny, 
aby anulować wybór. 
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14 UKŁAD AWARYJNY 

14.1 Informacje ogólne 

OSTRZEŻENIE 

 

Funkcję tę można uruchomić tylko wtedy, gdy: 

 zespół drążków znajduje się poza strefą wykrywalności zgięcia 
ramienia [tylko zespół drążków SEH], 

 wystąpi awaria czujników zespołu drążków. 

Aby móc uruchomić żądaną funkcję, należy sprawdzić czujniki lub 
wcześniej wykonać inne funkcje składania. 

 

W przypadku zakłócenia czujnika, przy składaniu i rozkładaniu zespołu drążków, 
układ sterowania może być obsługiwany za pomocą układu awaryjnego. 

Układ awaryjny działa po wybraniu menu „Składanie”. 
  

 
14.2 Terminal obsługowy Ecospray 

 Nacisnąć i przytrzymać ten przycisk. 

Na zmianę wyświetlane są menu 
„Składanie” i wskazanie ze wskazówkami 
ostrzegawczymi. 

Aby wybrać funkcję składania, po 
wyświetleniu menu „Składanie”: 

   
 Nacisnąć jeden z tych przycisków. 

Świeci dioda LED przycisku. 
  

 
14.3 Terminal obsługowy Ecospray z EcoControl 

 Nacisnąć i przytrzymać ten przycisk. 

   
 Jednocześnie nacisnąć jeden z tych 

przycisków. 

 Zostanie wykonana odpowiednia funkcja. 
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14.4 Moduł joysticków 

Moduł joysticków wraz z układem 
awaryjnym umożliwiają obsługę 
następujących funkcji zespołu drążków: 

 zginanie wysięgnika 1, jednostronne lub 
obustronne; 

 składanie i rozkładanie. 

 Nacisnąć odpowiedni przycisk, aby 
aktywować żądaną funkcję. 

 Nacisnąć ten przycisk. 

     Nacisnąć odpowiedni joystick, aby 
wykonać daną funkcję. 

  Nacisnąć odpowiedni przycisk, aby 
dezaktywować żądaną funkcję. 
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15 NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA GŁÓWNEGO  
 
15.1 Urządzenie bez elektronicznego wskaźnika poziomu napełnienia 

 Napełnić zbiornik aż do przewidzianego 
poziomu napełnienia. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć 
terminal obsługowy. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
menu „Ustawienia”. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
menu „Zbiornik”. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby wyświetlić 
aktualną ilość napełnienia zbiornika 
głównego. 

Zostanie wyświetlona aktualna ilość 
napełnienia [ilość napełnienia jest 
określana teoretycznie]. 

 Nacisnąć pokrętło, aby wybrać 
wyświetlaną wartość. 

 Obrócić pokrętło, aby wprowadzić 
wartość. 

 Nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić 
wartość. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
wskazania „Ilość zerowa”. 

Zostanie wyświetlone wskazanie „Ilość 
zerowa”. 

 Nacisnąć ten przycisk na ok. 3 sekundy, 
aby wyzerować i zapisać aktualną ilość. 

Na wskaźniku zostanie wyświetlone słowo 
„SAVE”. 
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 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
wskazania „Ilość maksymalna”. 

Zostanie wyświetlone wskazanie „Ilość 
maksymalna” [= objętość znamionowa]. 

 Nacisnąć ten przycisk na ok. 3 sekundy, 
aby zapisać maksymalną ilość.  

Na wskaźniku zostanie wyświetlone słowo 
„SAVE”. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
wskazania „Alarm pozostałej ilości”. 

Zostanie wyświetlone wskazanie „Alarm 
pozostałej ilości”. 

OFF = wył. 

ON = wł. 

Alarm pozostałej ilości generowany jest 
zaraz po osiągnięciu poziomu 
odpowiadającego ustawionej pozostałej 
ilości. 

 Nacisnąć pokrętło, aby wybrać 
wyświetlaną wartość. 

 Obrócić pokrętło, aby wprowadzić 
wartość. 

 Nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić daną 
liczbę. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub 
wyłączyć alarm pozostałej ilości. 
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15.2 Urządzenie z elektronicznym wskaźnikiem poziomu napełnienia 

 Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć 
terminal obsługowy. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
menu „Ustawienia”. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
menu „Zbiornik”. 

Zostanie wyświetlona aktualna ilość 
napełnienia [ilość napełnienia jest 
określana teoretycznie]. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
wskazania „Alarm maksymalnej ilości 
napełnienia”. 

Zostanie wyświetlone wskazanie „Alarm 
maksymalnej ilości napełnienia”. 

ON = wł. 

OFF = wył. 

Alarm maksymalnej ilości napełnienia 
generowany jest zaraz po osiągnięciu 
ustawionej ilości napełnienia. 

 Nacisnąć pokrętło, aby wybrać 
wyświetlaną wartość. 

 Obrócić pokrętło, aby wprowadzić 
wartość. 

 Nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić 
wartość. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub 
wyłączyć alarm maksymalnej ilości 
napełnienia. 
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 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
wskazania „Alarm pozostałej ilości”. 

Zostanie wyświetlone wskazanie „Alarm 
pozostałej ilości”. 

ON = wł. 

OFF = wył. 

Alarm pozostałej ilości generowany jest 
zaraz po osiągnięciu poziomu 
odpowiadającego ustawionej pozostałej 
ilości. 

 Nacisnąć pokrętło, aby wybrać 
wyświetlaną wartość. 

 Obrócić pokrętło, aby wprowadzić 
wartość. 

 Nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić daną 
liczbę. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub 
wyłączyć alarm pozostałej ilości. 
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16 EKSPLOATACJA 
 
16.1 Informacje ogólne 

Po włączeniu terminalu obsługowego wyświetlane jest pierwsze menu 
podstawowe składające się z dwóch ekranów. 

16.1.1 Pierwsze menu podstawowe 

Po włączeniu terminalu obsługowego 
wyświetlane jest pierwsze menu 
podstawowe. 

Pierwsze menu podstawowe składa się z 
kolejnych menu: 

 

 

 

                           

 Menu „Ustawienia”, patrz »strona 98«, 

 Menu „Info”, patrz »strona 125«, 

 Menu „Składanie”, patrz »strona 135«, 

 Menu „Praca”, patrz »strona 137«. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
drugiego menu podstawowego. 

 

16.1.2 Drugie menu podstawowe 

Zostanie wyświetlone drugie menu 
podstawowe. 

To menu podstawowe składa się z 
kolejnych menu: 

 

 

 

 

                                   

 Czyszczenie dysz, patrz »strona 141«, 

 „Reflektory robocze” [jeśli występują], 
patrz »strona 142«, 

 „Światło ostrzegawcze” [jeśli występuje], 
patrz »strona 142«. 

 

 

Menu -
„Ustawie

Menu 
„Informa

cje” 

Menu 
„Składan

Menu 
„Praca”

Czyszcze
nie dysz 

Reflektory -
robocze 

Światło 
ostrzega
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16.2 Menu „Ustawienia” 

 Wyłączyć terminal obsługowy. 

Zostanie wyświetlone pierwsze menu 
podstawowe. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
menu „Ustawienia”. 

 

W menu „Ustawienia” można wywołać 
następujące, kolejne menu: 

 „Konfiguracja urządzenia” [F1], patrz 
»strona 99«, 

 „Zbiornik” [F2], patrz »strona 108«, 

 „Kalibracja przepływomierza” [F3], patrz 
»strona 112«, 

 „Kalibracja 100-metrowa” [F4], patrz 
»strona 115«, 

 „Ustawienia terminalu obsługowego” 
[F1], patrz »strona 118«, 

 „Ustawienia modułu joysticków” [F2], 
patrz »strona 120«. 

 Ustawienia zaworu proporcjonalnego 
[F3], patrz »strona 123«. 
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16.2.1 Konfiguracja urządzenia 

 W menu „Konfiguracja urządzenia” można 
wywołać następujące, kolejne menu: 

  „Wydajność”, 

 „Stopnie zwiększonej/zmniejszonej 
wydajności”, 

 „Minimalna prędkość regulacji”, 

 „Wysokość zespołu drążków na uwrociu” 
[tylko przy zespole drążków SEH w 
wersji Comfort i Premium], 

 „Wysokość zespołu drążków w czasie 
pracy” [tylko przy zespole drążków SEH 
w wersji Comfort i Premium], 

 „Ustawianie wysokości podnoszenia”, 

 „Symulowana prędkość jazdy”, 

 „Maksymalne ciśnienie opryskiwania”, 

 „Minimalne ciśnienie opryskiwania”, 

 „Automatyczna blokada wahadła (funkcji 
pływającej)”. 

 „Ręczna redukcja zewnętrznych 
szerokości częściowych”. 
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16.2.1.1 „Wydajność” 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
menu „Konfiguracja urządzenia”. 

Zostanie wyświetlona wydajność w l/ha. 

 Nacisnąć pokrętło, aby wybrać wartość. 

 Obrócić pokrętło, aby wprowadzić 
wartość. 

 Nacisnąć pokrętło, aby zapisać wartość. 
  

 
16.2.1.2 Stopnie zwiększonej/zmniejszonej wydajności 

Stopnie zwiększonej/zmniejszonej wydajności można ustawiać w krokach co 1%. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
wskazania „Stopnie 
zwiększonej/zmniejszonej wydajności w 
%”. 

Zostanie wyświetlony stopień 
zwiększonej/zmniejszonej wydajności w %.

 Nacisnąć pokrętło, aby wybrać wartość. 

 Obrócić pokrętło, aby wprowadzić 
wartość. 

 Nacisnąć pokrętło, aby zapisać wartość. 
 

Stopień zwiększonej/zmniejszonej wydajności można aktywować w menu „Praca”, 
patrz Przełączanie na zwiększoną/zmniejszoną wydajność, strona 145. 
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16.2.1.3 Minimalna prędkość regulacji 

Gdy prędkość rzeczywista jest mniejsza 
niż ustawiona prędkość minimalna, do 
regulacji stosowana jest prędkość 
minimalna. 

Umożliwia to uniknięcie znacznego 
obniżenia ciśnienia opryskiwania przy 
ruszaniu z miejsca. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
wskazania „Minimalna prędkość 
regulacji w km/h”. 

Zostanie wyświetlona minimalna prędkość 
regulacji w km/h. 

 Nacisnąć pokrętło, aby wybrać wartość. 

 Obrócić pokrętło, aby wprowadzić 
wartość. 

 Nacisnąć pokrętło, aby zapisać wartość. 
 

 

Po ustawieniu wartości 0 km/h funkcja jest nieaktywna. 
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16.2.1.4 Wysokość zespołu drążków na uwrociu [tylko przy zespole drążków 
SEH w wersji Comfort i Premium] 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
wskazania „Wysokość zespołu drążków 
na uwrociu”. 

Zostanie wyświetlone to wskazanie. 

 lub 
 Nacisnąć ten przycisk, aby ustawić 

zespół drążków w żądanej pozycji. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby zapisać 
pozycję. 

  

 
16.2.1.5 Wysokość zespołu drążków w czasie pracy [tylko przy zespole 

drążków SEH w wersji Comfort i Premium] 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
wskazania „Wysokość zespołu drążków 
w czasie pracy”. 

Zostanie wyświetlone to wskazanie. 

 

 lub 
 Nacisnąć ten przycisk, aby ustawić 

zespół drążków w żądanej pozycji. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby zapisać 
pozycję. 
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16.2.1.6 Ustawianie wysokości masztu podnoszącego 

Gdy funkcja ta jest aktywna, po włączeniu 
wyłącznika głównego maszt podnoszący 
ustawiany jest na dowolnej, zapamiętanej 
wysokości. 

Wyłącznik główny: 

 włączony =  maszt podnoszący 
ustawiany jest w zapamiętanej 
pozycji roboczej, 

 wyłączony =  maszt podnoszący 
ustawiany jest w zapamiętanej -
pozycji pracy na uwrociu. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
wskazania „Automatyczne ustawianie 
wysokości masztu podnoszącego”. 

Zostanie wyświetlone wskazanie 
„Automatyczne ustawianie wysokości 
masztu podnoszącego”. 

 ON =  funkcja aktywna, 

 OFF =  funkcja nieaktywna. 

 Nacisnąć pokrętło, aby wybrać wartość. 

 Obrócić pokrętło, aby wprowadzić 
wartość. 

 Nacisnąć pokrętło, aby zapisać wartość. 
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16.2.1.7 „Symulowana prędkość jazdy” 

Jeśli sygnał prędkości jazdy zanikł, istnieje możliwość wprowadzenia 
symulowanej prędkości jazdy, umożliwiając w ten sposób zakończenie 
rozpoczętej już pracy. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
wskazania „Symulowana prędkość jazdy 
w km/h”. 

Zostanie wyświetlona symulowana 
prędkość jazdy w km/h. 

 ON = wł. 

 OFF = wył. 

 Nacisnąć pokrętło, aby wybrać wartość. 

 Obrócić pokrętło, aby wprowadzić 
wartość. 

 Nacisnąć pokrętło, aby zapisać wartość. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub 
wyłączyć symulowaną prędkość jazdy. 

   

 
16.2.1.8 „Maksymalne ciśnienie opryskiwania” 

W zależności od typu dyszy maksymalne ciśnienie opryskiwania można ustawić 
między 1 a 10 bar. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
wskazania „Maksymalne ciśnienie 
opryskiwania”. 

Zostanie wyświetlone maksymalne 
ciśnienie opryskiwania w bar. 

 Nacisnąć pokrętło, aby wybrać wartość. 

 Obrócić pokrętło, aby wprowadzić 
wartość. 

 Nacisnąć pokrętło, aby zapisać wartość. 
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16.2.1.9 „Minimalne ciśnienie opryskiwania” 

W zależności od typu dyszy minimalne ciśnienie opryskiwania można ustawić 
między 0,5 a 10 bar. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
wskazania „Minimalne ciśnienie 
opryskiwania”. 

Zostanie wyświetlone minimalne ciśnienie 
opryskiwania w bar. 

 Nacisnąć pokrętło, aby wybrać wartość. 

 Obrócić pokrętło, aby wprowadzić 
wartość. 

 Nacisnąć pokrętło, aby zapisać wartość. 
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16.2.1.10 „Ręczna redukcja zewnętrznych szerokości częściowych” 

Jeśli dysze są uszczelnione np. za pomocą zatyczek, zewnętrzne szerokości 
częściowe po lewej i prawej stronie wokół uszczelnionych dysz należy 
zredukować ręcznie. Zewnętrzne szerokości częściowe po lewej i prawej stronie 
można redukować w krokach co 50 cm, aż do 1,50 m. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
wskazania „Ręczna redukcja 
zewnętrznych szerokości częściowych”. 

Zostanie wyświetlone wskazanie „Ręczna 
redukcja zewnętrznych szerokości 
częściowych”: 

 L = zewnętrzna szerokość częściowa po 
lewej stronie, 

 R = zewnętrzna szerokość częściowa po 
prawej stronie. 

 

Aby wybrać lewą lub prawą stronę: 

 Nacisnąć pokrętło, aby wybrać wartość. 

Dana liczba miga. 

 Obrócić pokrętło, aby wprowadzić 
wartość. 

 Nacisnąć pokrętło, aby zapisać wartość. 
 

OSTRZEŻENIE 

 

Ustawienie to zostaje zachowane także po tymczasowym 
wyłączeniu terminalu obsługowego. 

 

Po zredukowaniu szerokości częściowej 
wskazanie to wyświetlane jest zaraz po 
naciśnięciu wyłącznika głównego.  
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16.2.1.11 „Automatyczna blokada wahadła (funkcji pływającej)” 

[tylko zespół drążków SEH] 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
wskazania „Automatyczna blokada 
wahadła (funkcji pływającej)”. 

Zostanie wyświetlone wskazanie 
„Automatyczna blokada wahadła (funkcji 
pływającej)”. 

 ON = przy symetrycznym rozkładaniu 
ostatniego wysięgnika:   
blokada wahadła (funkcji 
pływającej) jest otwierana 
automatycznie;  

  przy symetrycznym składaniu 
ostatniego wysięgnika:   
blokada wahadła (funkcji 
pływającej) jest zamykana 
automatycznie. 

 OFF = ręczne otwieranie lub zamykanie 
blokady wahadła (funkcji 
pływającej). 

 Nacisnąć pokrętło, aby wybrać wartość. 

 Obrócić pokrętło, aby wprowadzić 
wartość. 

 Nacisnąć pokrętło, aby zapisać wartość. 
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16.2.2 Menu „Zbiornik” 

 W menu „Zbiornik” można wywołać 
następujące, kolejne menu: 

 „Aktualna ilość napełnienia”, 

 „Ilość zerowa” [tylko w urządzeniach bez 
elektronicznego wskaźnika poziomu 
napełnienia], 

 „Maksymalna ilość napełnienia”, 

 „Alarm pozostałej ilości”. 
 

Nacisnąć ten przycisk, aby przejść z menu 
„Ustawienia” do menu „Zbiornik”. 

  

 
16.2.2.1 „Aktualna ilość napełnienia” 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
wskazania „Aktualna ilość napełnienia”. 

Zostanie wyświetlone wskazanie „Aktualna 
ilość napełnienia w l”. 

 Nacisnąć pokrętło, aby wybrać wartość. 

 Obrócić pokrętło, aby wprowadzić 
wartość. 

 Nacisnąć pokrętło, aby zapisać wartość. 
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16.2.2.2 „Ilość zerowa” [tylko w urządzeniach bez elektronicznego 
wskaźnika poziomu napełnienia] 

Ze względu na okoliczności może być wymagane natychmiastowe wprowadzenie 
wartości zerowej na terminalu obsługowym.    

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
wskazania „Ilość zerowa”. 

Zostanie wyświetlone wskazanie „Ilość 
zerowa”. 

 Nacisnąć ten przycisk na ok. 3 sekundy, 
aby wyzerować i zapisać aktualną ilość. 

Na wskaźniku zostanie wyświetlone słowo 
„SAVE”. 

  

 
16.2.2.3 „Maksymalna ilość napełnienia” 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
wskazania „Maksymalna ilość 
napełnienia”. 

Zostanie wyświetlone wskazanie 
„Maksymalna ilość napełnienia” [= objętość 
znamionowa]. 

 Nacisnąć ten przycisk na ok. 3 sekundy, 
aby zapisać maksymalną ilość. 

Na wskaźniku zostanie wyświetlone słowo 
„SAVE”. 
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16.2.2.4 „Alarm pozostałej ilości” 

Alarm pozostałej ilości generowany jest 
zaraz po osiągnięciu poziomu 
odpowiadającego ustawionej pozostałej 
ilości. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
wskazania „Alarm pozostałej ilości”. 

Zostanie wyświetlone wskazanie „Alarm 
pozostałej ilości”. 

 ON = wł. 

 OFF = wył. 

 Nacisnąć pokrętło, aby wybrać wartość. 

 Obrócić pokrętło, aby wprowadzić 
wartość. 

 Nacisnąć pokrętło, aby zapisać wartość. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub 
wyłączyć alarm pozostałej ilości. 

   

  

W
W

W
.R

OLTRONIK
.P

L



Eksploatacja 

 

111 

 
16.2.2.5 Alarm maksymalnej ilości napełnienia  

Alarm maksymalnej ilości napełnienia 
generowany jest zaraz po osiągnięciu 
ustawionej maksymalnej ilości napełnienia.

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
wskazania „Alarm maksymalnej ilości 
napełnienia”. 

Zostanie wyświetlone wskazanie „Alarm 
maksymalnej ilości napełnienia”. 

 ON = wł. 

 OFF = wył. 

Za pomocą pokrętła można wprowadzić 
wartość, przy której napełnianie powinno 
zostać zakończone wraz z 
wygenerowaniem alarmu. 

 Nacisnąć pokrętło, aby wybrać wartość. 

 Obrócić pokrętło, aby wprowadzić 
wartość. 

 Nacisnąć pokrętło, aby zapisać wartość. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub 
wyłączyć alarm maksymalnej ilości 
napełnienia. 

 

 

Po zainstalowaniu zaworu sterującego ze sterowaniem 
elektronicznym napełnianie zostanie zakończone automatycznie. 
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16.2.3 Kalibracja przepływomierza 

Nacisnąć ten przycisk, aby przejść z menu 
„Ustawienia” do menu „Kalibracja 
przepływomierza”. 

W menu „Kalibracja przepływomierza” 
można wywołać następujące, kolejne 
menu: 

 „Ręczne ustawianie impulsów na każdy 
litr”, 

 „Kalibracja metodą ważenia”, 

 „Kalibracja metodą kubka 
pomiarowego”. 

 

 
16.2.3.1 „Ręczne ustawianie impulsów na każdy litr” 

Impulsy na każdy litr można ustawić ręcznie. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
menu „Ręczne ustawianie impulsów na 
każdy litr”. 

Zostanie wyświetlona liczba impulsów na 
każdy litr. 

 Nacisnąć pokrętło, aby wybrać wartość. 

 Obrócić pokrętło, aby wprowadzić 
wartość. 

 Nacisnąć pokrętło, aby zapisać wartość. 
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16.2.3.2 „Kalibracja metodą ważenia” 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść z 
menu „Ustawienia” do menu „Kalibracja 
metodą ważenia”.  

Zostanie wskazanie służące do 
wprowadzenia ciężaru zestawu złożonego 
z ciągnika i urządzenia. Patrz »Kalibracja 
przepływomierza, strona 35«. 

  

 
16.2.3.3 Kalibracja metodą kubka pomiarowego 

  Napełnić zbiornik urządzenia wodą aż 
do objętości znamionowej. 

 Wjechać urządzeniem na 
niepolakierowaną powierzchnię, 
umożliwiającą swobodne spłynięcie 
wody. 

 Pozostawić pompę pracującą ze 
znamionową prędkością obrotową. Patrz 
instrukcja obsługi urządzenia. 

 Wykonać opryskiwanie aż woda będzie 
wypływała ze wszystkich dysz.  

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść z 
menu „Ustawienia” do menu „Kalibracja 
metodą kubka pomiarowego”.  

 Umieścić kubek pomiarowy pod dyszą w 
taki sposób, aby w całości wychwycić 
wypływający materiał. 

Zostanie wyświetlone wskazanie „Pompa -
włączona?”. 

 Jeżeli nie: 

 Włączyć wałek odbioru mocy. 
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 Nacisnąć ten przycisk, aby potwierdzić 
proces. 

Zostanie wyświetlone wskazanie „Start 
kalibracji”. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby rozpocząć 
kalibrację. 

 Przeprowadzać kalibrację do momentu 
wystarczającego napełnienia kubka 
pomiarowego. 

 Nacisnąć przycisk, aby zakończyć 
kalibrację. 

 Określić ilość przechwyconego 
materiału. 

 Pomnożyć ją przez liczbę dysz 
aktywnych podczas kalibracji. 

Następnie należy wprowadzić obliczoną 
objętość całkowitą: 

 Nacisnąć ten przycisk. 

 Nacisnąć pokrętło, aby wybrać wartość. 

 Obrócić pokrętło, aby wprowadzić 
wartość. 

 Nacisnąć pokrętło, aby zapisać wartość. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby potwierdzić 
wskazanie. 

Zostanie wyświetlone wskazanie z nową 
liczbą impulsów. 

Kalibracja została zakończona. 
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16.2.4 Kalibracja 100-metrowa 

Nacisnąć ten przycisk, aby przejść z menu 
„Ustawienia” do menu „Kalibracja 100-
metrowa”. 

W menu „Kalibracja 100-metrowa” można 
wywołać następujące, kolejne menu: 

 „Ręczne ustawianie impulsów” [F1], 

 „Kalibracja 100-metrowa” [F2], 

 „Wybór ciągnika” [F3], 

 „Wybór sygnału prędkości jazdy” [F4]. 
  

 
16.2.4.1 Ręczne ustawianie impulsów 

Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
menu „Ręczne ustawianie impulsów”. 

Zostanie wyświetlone wskazanie „Ręczne 
ustawianie impulsów”. 

W tym miejscu istnieje możliwość 
ręcznego dopasowania liczby impulsów. 

 Nacisnąć pokrętło, aby wybrać wartość. 

 Obrócić pokrętło, aby wprowadzić 
wartość. 

 Nacisnąć pokrętło, aby zapisać wartość. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby ponownie 
przejść do menu „Kalibracja”. 
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16.2.4.2 Kalibracja 100-metrowa 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
menu „Ręczna kalibracja 100-metrowa”. 

Zostanie wyświetlone wskazanie z 
aktualną liczbą impulsów. 

 Uruchomić kalibrację 100-metrową. 
Patrz »Kalibracja 100-metrowa, strona 
33«. 

  

 
16.2.4.3 Wybór ciągnika 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
menu „Wybór ciągnika”. 

W tym miejscu można wybrać jeden z 
pięciu ciągników z przypisaną liczbą 
impulsów. Patrz »Wybór zapisanych liczb 
impulsów dla każdego ciągnika, strona 
38«. 
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16.2.4.4 Wybór sygnału prędkości jazdy 

Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
menu „Wybór sygnału prędkości jazdy”. 

W tym wskazaniu można wybrać 
następujące sygnały prędkości jazdy: 

 
komputer wykonawczy, 

Terminal obsługowy Ecospray 

Terminal obsługowy Matrix 

 

 

Równolegle do sygnału prędkości jazdy dostarczanego przez 
terminal obsługowy Matrix zaleca się doprowadzenie 
bezpośrednio do terminalu obsługowego Ecospray drugiego 
sygnału prędkości z ciągnika. 

W przypadku utraty sygnału GPS sygnał prędkości jazdy 
terminalu obsługowego Ecospray zostanie użyty automatycznie. 

 

Aby wybrać odpowiedni sygnał prędkości 
jazdy: 

 Nacisnąć pokrętło, aby wybrać symbol. 

 Obrócić pokrętło, aby wprowadzić 
symbol. 

 Nacisnąć pokrętło, aby zapisać symbol. 
 

 

Firma LEMKEN nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 
szkody następcze powstałe w wyniku możliwego braku 
dostępności sygnału prędkości jazdy wskutek „zacienienia”. 
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16.2.5 Ustawienia terminalu obsługowego 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść z 
menu „Ustawienia” do menu „Ustawienia 
terminalu obsługowego”. 

W menu „Ustawienia terminalu 
obsługowego” można wywołać 
następujące, kolejne menu: 

 „Dźwięk przycisków”, 

 „Automatyczna/ręczna funkcja 
przewijania”. 

 

16.2.5.1 „Dźwięk przycisków”, 

Dźwięk przycisków przełączników 
szerokości częściowych i przełącznika 
„Opryskiwanie” można włączyć i wyłączyć. 

Zostanie wyświetlone wskazanie „Dźwięk 
przycisków”. W tym miejscu można 
włączyć lub wyłączyć dźwięk przycisków. 

 ON = wł. 

 OFF = wył. 

 Nacisnąć pokrętło, aby wybrać status. 

 Obrócić pokrętło, aby wprowadzić 
status. 

 Nacisnąć pokrętło, aby zapisać status. 
 W
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16.2.5.2  Funkcja przewijania 

Funkcję przewijania można ustawić na 
automatyczną lub ręczną. W wyniku tego 
uzyskuje się inny sposób obsługi przez 
operatora: 

 AUTO = naciśnięcie przycisku 
„Opryskiwanie wł./wył.” 
powoduje przejście 
bezpośrednio do menu 
„Praca”, 

 OFF = naciśnięcie przycisku 
„Opryskiwanie wł./wył.” 
powoduje pozostanie przy 
aktualnym wskazaniu.  

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść z 
menu „Ustawienia terminalu 
obsługowego” do wskazania „Funkcja 
przewijania”. 

Zostanie wyświetlone wskazanie „Funkcja 
przewijania”. W tym miejscu można 
ustawić żądaną funkcję przewijania. 

 AUTO = Automatyczna funkcja 
przewijania, 

 OFF = Ręczna funkcja przewijania. 

 Nacisnąć pokrętło, aby wybrać status. 

 Obrócić pokrętło, aby wprowadzić 
status. 

 Nacisnąć pokrętło, aby zapisać status. 
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16.2.6 Ustawienia modułu joysticków 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść z 
drugiego ekranu menu „Ustawienia” do 
menu „Ustawienia modułu joysticków”. 

W menu „Ustawienia modułu joysticków” 
można wywołać następujące ustawienia: 

 „Obłożenie przycisku Auto” [F1], 

 „Obłożenie funkcji „Zginanie zespołu 
drążków”” [F2]. 
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16.2.6.1 Obłożenie przycisku „Auto” 

 W tym miejscu można zaprogramować 
indywidualne sterowanie programowe. 

 Istnieje pięć różnych przebiegów, które 
można przyporządkować do ośmiu kroków: 

 „Wyłącznik główny „Opryskiwanie 
wł./wył.””, 

 „Wysokość zespołu drążków w czasie 
pracy”, 

 „Wysokość zespołu drążków na 
uwrociu”, 

 „Położenie poziome zespołu drążków”, 

 „Odbicie lustrzane stoku zespołu 
drążków”. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
wskazania „Obłożenie przycisku Auto” 
dla modułu joysticków. 

Zostanie wyświetlone wskazanie 
„Obłożenie przycisku Auto”.  

 Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać dany 
krok.  

 Nacisnąć pokrętło, aby wybrać przebieg. 

 Obrócić pokrętło, aby wprowadzić 
przebieg. 

 Nacisnąć pokrętło, aby zapisać 
przebieg. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać 
następny krok.  
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16.2.6.2 Obłożenie funkcji „Zginanie zespołu drążków” 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
wskazania „Zginanie zespołu drążków”. 

Zostanie wyświetlone wybór obłożenia 
funkcji „Zginanie zespołu drążków”.  

W tym miejscu można ustawić sposób 
zginania zespołu drążków za pomocą 
joysticka: 

   za pomocą lewego joysticka
— kierunek pionowy, 

  za pomocą lewego i prawego joysticka
— kierunek poziomy. 

 Nacisnąć pokrętło, aby wybrać status. 

 Obrócić pokrętło, aby wprowadzić 
status. 

 Nacisnąć pokrętło, aby zapisać status. 
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16.2.7 Ustawienia zaworu proporcjonalnego (tylko w wersji Comfort i 

Premium) 

W zależności od ciągnika i wpływów środowiska zmianie może ulegać lepkość 
oleju, co może skutkować koniecznością wprowadzenia zmian w ustawieniu 
zaworu proporcjonalnego. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść z 
drugiego ekranu menu „Ustawienia” do 
menu „Ustawienia zaworu 
proporcjonalnego”. 

W przypadku nieprawidłowego działania 
pozycji docelowych można odpowiednio 
zmienić parametry. 

Wartość MIN odpowiedzialna jest za 
dojazd do pozycji docelowych. 

 Zwiększyć wartość MIN, jeżeli pozycja 
docelowa nie jest osiągana. 

 Zmniejszyć wartość MIN, jeżeli pozycja 
docelowa jest przekraczana. 

Wartość MAX określa maksymalną 
prędkość na całej drodze przesuwu. 

 Zwiększyć wartość MAX, jeżeli prędkość 
jest zbyt mała. 

 Zmniejszyć wartość MAX, jeżeli 
prędkość jest zbyt duża. 

 Nacisnąć pokrętło, aby aktywować 
możliwość wyboru.  

 Nacisnąć pokrętło, aby wybrać parametr.

 Obrócić pokrętło, aby wprowadzić 
wartość. 

 Nacisnąć pokrętło, aby zapisać wartość. 
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 Istnieje możliwość zmiany parametrów 
następujących funkcji: 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
różnych wskazań. 

 Podnoszenie masztu podnoszącego 

 Opuszczanie masztu podnoszącego 

 Składanie wysięgnika 1 

 Rozkładanie wysięgnika 1 

 Składanie/rozkładanie wysięgników od 2 
do 5 

 Podnoszenie pojedynczego ramienia 
giętego 

 Opuszczanie pojedynczego ramienia 
giętego 

 Jednoczesne opuszczanie ramion 
giętych 

 Jednoczesne podnoszenie ramion 
giętych 

 Poziomowanie maszyny na stoku 
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16.3 menu „Informacje” 

 Włączyć terminal obsługowy. 

Zostanie wyświetlone pierwsze menu 
podstawowe. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
menu „Informacje”. 

W menu „Informacje” można wybrać 
następujące, kolejne menu: 

 „Liczniki” [F1], patrz »strona 125«, 

 „Czujniki” [F2], patrz »strona 129«, 

 „Dysze” [F3], patrz »strona 129«, 

 „Komunikaty zakłóceń” [F4], patrz 
»strona 148«, 

 „Urządzenie” [F1], patrz »strona 132«, 

 „Oprogramowanie” [F2], patrz »strona 
133«, 

 „Napięcie” [F3], patrz »strona 133«.  

 „Silniki i zawory” [F4], patrz »strona 
134«. 

 

 
16.3.1 Liczniki 

W menu „Liczniki” można wywołać 
następujące liczniki: 

 liczniki hektarów, 

 liczniki litrów, 

 liczniki roboczogodzin. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść z 
menu „Info” do menu „Liczniki”. 

Zostanie wyświetlone menu „Liczniki”. 
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16.3.1.1 liczniki hektarów 

Liczniki hektarów dają informację o 
obrobionej powierzchni. Liczniki hektarów 
zaczynają zliczać w momencie naciśnięcia 
przycisku „Opryskiwanie wł./wył.”. 

Można wywołać następujące liczniki 
hektarów: 

 jednostkowy licznik hektarów, 

 dzienny licznik hektarów, 

 roczny licznik hektarów, 

 całkowity licznik hektarów. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść z 
menu „Liczniki” do menu „Liczniki 
hektarów”. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
kolejnego menu liczników hektarów. 

 Każdy pojedynczy licznik hektarów, poza 
całkowitym licznikiem hektarów, można 
wyzerować. 

 W tym celu należy nacisnąć ten przycisk 
przy odpowiednim wskazaniu licznika 
hektarów i przytrzymać go przez kilka 
sekund, aż wartość zostanie 
wyzerowana. 
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16.3.1.2 liczniki litrów 

Liczniki litrów dają informację o zużytej 
ilości litrów. Liczniki litrów zaczynają 
zliczać w momencie naciśnięcia przycisku 
„Opryskiwanie wł./wył.”. 

Można wywołać następujące liczniki litrów: 

 licznik jednostkowy, 

 licznik dzienny, 

 licznik roczny, 

 licznik całkowity. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść z 
menu „Liczniki” do menu „Liczniki litrów”.

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
kolejnego menu liczników litrów. 

 Każdy pojedynczy licznik litrów, poza 
całkowitym licznikiem litrów, można 
wyzerować. 

 W tym celu należy nacisnąć ten przycisk 
przy odpowiednim wskazaniu licznika 
litrów i przytrzymać go przez kilka 
sekund, aż wartość zostanie 
wyzerowana. 
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16.3.1.3 liczniki roboczogodzin. 

Liczniki roboczogodzin dają informację o 
zużytym czasie pracy. Liczniki 
roboczogodzin zaczynają zliczać w 
momencie naciśnięcia przycisku 
„Opryskiwanie wł./wył.”. 

Można wywołać następujące liczniki 
roboczogodzin: 

 jednostkowy licznik roboczogodzin, 

 dzienny licznik roboczogodzin, 

 roczny licznik roboczogodzin, 

 całkowity licznik roboczogodzin. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść z 
menu „Liczniki” do menu „Liczniki 
roboczogodzin”. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
kolejnego menu liczników 
roboczogodzin. 

 Każdy pojedynczy licznik roboczogodzin, 
poza całkowitym licznikiem 
roboczogodzin, można wyzerować. 

 W tym celu należy nacisnąć ten przycisk 
przy odpowiednim wskazaniu licznika 
roboczogodzin i przytrzymać go przez 
kilka sekund, aż wartość zostanie 
wyzerowana. 
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16.3.2 Czujniki 

W menu informacyjnym „Czujniki” można 
wyświetlić aktualny stan czujników. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść z 
menu „Info” do menu „Czujniki”. 

Zostanie wyświetlone menu „Czujniki”. 

 Obrócić pokrętło, aby wyświetlić stan 
żądanego czujnika. 

  

 
16.3.3 Dysze 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść z 
menu „Informacje” do menu „Dysze”. 

W menu „Dysze” wyświetlana jest liczba 
dysz wykrywanych przez system. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
następnej strony tego menu. 

Na tej stronie istnieje możliwość 
sprawdzenia statusu każdej pojedynczej 
dyszy: 

 Nacisnąć pokrętło, aby aktywować 
możliwość wyboru. 

 Obrócić pokrętło, aby wyświetlić stan 
żądanej dyszy. 
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 On/OFF  — wskazuje, czy aktualna 
dysza jest włączona, czy 
wyłączona: 

=  dysza włączona, 

  

 =  dysza wyłączona. 

 CAN  — wskazuje, czy wybrana 
dysza jest wykrywana przez 
system:  

  = dysza o wybranym 
numerze została 
zarejestrowana w 
systemie,  

 X = dysza o wybranym 
numerze nie została 
wykryta przez system. 

 Error  — wskazuje, czy występuje 
zakłócenie wybranej dyszy: 

Brak wskazania = brak błędów, 

X = dysza zgłasza błąd. 
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16.3.4 Komunikaty zakłóceń 

W menu informacyjnym „Komunikaty 
zakłóceń” można wyświetlić aktualny stan 
występujących alarmów. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść z 
menu „Info” do menu „Komunikaty 
zakłóceń”. 

Zostanie wyświetlone menu informacyjne 
„Komunikaty zakłóceń”. 

W tym miejscu można wyświetlać lub 
wyłączać następujące komunikaty 
zakłóceń: 

 ostrzeżenie/zakłócenie/wskazówka [F1], 

 przerwanie przewodu [F2], 

 zwarcie [F3], 

 błąd systemowy [F4]. 
 

 

Patrz także »Zakłócenia, strona 148«. 
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16.3.5 Urządzenie 

W menu informacyjnym „Urządzenie” 
wyświetlane są aktualne wartości 
urządzenia. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść z 
drugiego ekranu menu „Info” do menu 
„Urządzenie”. 

Można wywołać następujące wskazania: 

 typ urządzenia, 

 typ zbiornika, 

 numer seryjny, 

 wersja zespołu drążków, 

 szerokość zespołu drążków, 

 liczba szerokości częściowych, 

 podział szerokości częściowych, 

 liczba impulsów na każde 100 m, 

 impulsy przepływomierza. 
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16.3.6 Oprogramowanie 

W menu informacyjnym „Oprogramowanie” 
wyświetlana jest aktualna wersja 
oprogramowania. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść z 
drugiego ekranu menu „Info” do menu 
„Oprogramowanie”. 

Zostanie wyświetlone menu informacyjne 
„Oprogramowanie”. 

  

 
16.3.7 Napięcie 

W menu informacyjnym „Napięcie” 
wyświetlana jest aktualna wartość 
napięcia. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść z 
drugiego ekranu menu „Info” do menu 
„Napięcie”. 

Zostanie wyświetlone menu informacyjne 
„Napięcie”. 
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16.3.8 Silniki i zawory 

W menu „Informacje — Silniki i zawory” 
można uruchamiać ręcznie następujące 
silniki i zawory: 

Silniki/zawory Funkcja 

BY Zawory obejściowe 

RV Zawory regulacyjne 

TB Zawory szerokości 
częściowych 

Y Zawory Y 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść z 
drugiego ekranu „Informacje” do menu 
„Silniki i zawory”. 

Zostanie wyświetlone menu „Silniki i 
zawory”. 

W tym miejscu można ręcznie przełączać 
każdy silnik i zawór. 

 Obrócić pokrętło, aby wybrać żądany 
silnik lub żądany zawór. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przełączyć 
silnik lub zawór. 

 0 = wył. 

 1 = zamk./wł. 

 2 = otw. 
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16.4 Menu „Składanie” 

 Za pomocą menu „Składanie” można 
rozkładać lub składać zespół drążków. 

 Wyłączyć terminal obsługowy. 

Zostanie wyświetlone pierwsze menu 
podstawowe. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
menu „Składanie”. 

 

16.4.1 Rozkładanie zespołu drążków SEH Basis 

Patrz „Rozkładanie zespołu drążków SEH Basis”, patrz »strona 49«. 
 

16.4.2 Składanie zespołu drążków SEH Basis 

Patrz „Składanie zespołu drążków SEH Basis”, patrz »strona 51«. 
 

16.4.3 Rozkładanie zespołu drążków SEH Full 

Patrz „Rozkładanie zespołu drążków SEH Full”, patrz »strona 56«. 
 

16.4.4 Składanie zespołu drążków SEH Full 

Patrz „Składanie zespołu drążków SEH Full”, patrz »strona 57«. 
 

16.4.5 Rozkładanie zespołu drążków SEH Komfort 

Patrz „Rozkładanie zespołu drążków SEH Komfort”, patrz »strona 66«. 
 

16.4.6 Składanie zespołu drążków SEH Komfort 

Patrz „Składanie zespołu drążków SEH Komfort”, patrz »strona 66«. 
 

16.4.7 Rozkładanie zespołu drążków SEH Premium 

Patrz „Rozkładanie zespołu drążków SEH Premium”, patrz »strona 67«. 
 

16.4.8 Składanie zespołu drążków SEH Premium 

Patrz „Składanie zespołu drążków SEH Premium”, patrz »strona 67«. 
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16.4.9 Rozkładanie zespołu drążków HE Basis 

Patrz „Rozkładanie zespołu drążków HE”, patrz »strona 86«. 
 

16.4.10 Składanie zespołu drążków HE Basis 

Patrz „Składanie zespołu drążków HE”, patrz »strona 86«. 
 

16.4.11 Rozkładanie zespołu drążków HE Full 

Patrz „Rozkładanie zespołu drążków HE”, patrz »strona 89«. 
 

16.4.12 Składanie zespołu drążków HE Full 

Patrz „Składanie zespołu drążków HE”, patrz »strona 89«. 
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16.5 Menu „Praca” 

Menu „Praca” wyświetlane jest w czasie 
pracy w polu. 

 Wyłączyć terminal obsługowy. 

Zostanie wyświetlone pierwsze menu 
podstawowe. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
menu „Praca”. 

W menu „Praca” można wywołać 
następujące ustawienia i funkcje: 

 „Aktualna prędkość jazdy”,  

 „Wydajność w l/min”,  

 „Aktualny licznik hektarów”.  

 lub 
 Nacisnąć ten przycisk i przejść do 

wskazania wyżej wymienionych 
informacji. 

Ponadto w menu „Praca” jako stałe 
wskazania można ustawić następujące 
informacje: 

 „Zwiększona/zmniejszona wydajność w 
%”,   

 Nacisnąć ten przycisk, aby zwiększyć 
wartość. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby zmniejszyć 
wartość. 

 „Pozostała ilość w hektarach”,  

 „Pozostała ilość w litrach”.  
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 Nacisnąć ten przycisk i przejść do 
wskazania wyżej wymienionych 
informacji. 

 Nacisnąć ten przycisk i wybrać 
następujące menu: 

 „Pochylenie stoku i pozycja zespołu 
drążków”,  

 „Zginanie zespołu drążków”, 

 „Ustawianie trybu ręcznego lub 
automatycznego”, 

 „Status automatycznego układu 
przełączania szerokości częściowych na 
terminalu obsługowym Matrix — jeżeli 
zainstalowany.   

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
danego menu „Składanie”. 

  

Ustawienie trybu 

W trybie automatycznym wydajność 
regulowana jest automatycznie.  

 Nacisnąć ten przycisk, aby przełączyć 
tryb na ręczny lub automatyczny. 

Tryb prezentowany jest pod wskazaniem w 
l/ha. 

 ręczny, 

 automatyczny. 
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16.5.1 Elektroniczny zawór sterujący (opcja) 

 Jeżeli urządzenie wyposażone jest w 
elektroniczny zawór sterujący, wyboru jego 
położenia zasysania można dokonać za 
pomocą układu sterowania. 

 Nacisnąć ten przycisk w menu „Praca”, 
aby aktywować funkcje elektronicznego 
zaworu sterującego.  

Funkcje 
Zasysanie ze: 

 zbiornika głównego, 

 lewego przyłącza zewnętrznego, 

 prawego przyłącza zewnętrznego, 

 zbiornika wody czystej. 

 Wskazanie bez prawego zewnętrznego 
przyłącza napełniającego. 

 Wskazanie z prawym zewnętrznym 
przyłączem napełniającym. 

 

  

W
W

W
.R

OLTRONIK
.P

L



 Eksploatacja

 

140 

16.5.1.1 Obsługa za pomocą terminalu Ecospray 

 Wybrać żądaną pozycję zaworu 
sterującego, naciskając odpowiedni 
przycisk funkcyjny. 

Zawór sterujący zostanie ustawiony w 
odpowiedniej pozycji. 

Po osiągnięciu wybranej pozycji zaworu 
sterującego zaświeci dioda LED 
odpowiedniego przycisku funkcyjnego. 

Po wprowadzeniu maksymalnej ilości 
napełnienia, patrz »Alarm maksymalnej 
ilości napełnienia, strona 111«, zawór 
sterujący zostanie automatycznie 
przełączony w pozycję „Zbiornik główny”. 

 

16.5.1.2 Obsługa za pomocą wskaźnika TankPilot 

Alternatywnie zawór kulowy można 
obsługiwać za pomocą przycisku 
elektronicznego wskaźnika poziomu 
napełnienia TankPilot. 

 Jeden raz nacisnąć przycisk, zostanie 
wyświetlona aktualna pozycja zaworu 
kulowego. 

W celu zmiany pozycji zaworu kulowego: 

 kilkakrotnie nacisnąć przycisk. 
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16.6 Czyszczenie dysz 

 Wyłączyć terminal obsługowy. 

Zostanie wyświetlone pierwsze menu 
podstawowe. 

 Nacisnąć ten przycisk. 

Zostanie wyświetlone drugie menu 
podstawowe. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do 
menu „Czyszczenie dysz”. 

 

 

W celu przeprowadzenia automatycznego czyszczenia dysz 
należy złożyć zespół drążków, włączyć wałek odbioru mocy i 
wcześniej oczyścić zbiornik główny, patrz instrukcja obsługi 
urządzenia. 

 

 Nacisnąć ten przycisk, aby rozpocząć 
automatyczne czyszczenie dysz. 

W czasie wykonywania tej funkcji dioda 
LED tego przycisku miga. 

Program czyszczenia powoduje 
automatyczne przełączanie wszystkich 
szerokości częściowych i kończy 
czyszczenie po oczyszczeniu ostatniej. 

Nacisnąć ten przycisk w trakcie 
wykonywania procesu, aby go zakończyć. 
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16.7 Reflektory robocze  

 Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub 
wyłączyć reflektory robocze. 

 ON = wł. 

 OFF = wył. 
 

16.8 Światło ostrzegawcze  

 Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub 
wyłączyć światło ostrzegawcze. 

 ON = wł. 

 OFF = wył. 
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17 PRACA W POLU 

17.1 Informacje ogólne 

 Po odpowiednim przygotowaniu 
urządzenia można rozpocząć pracę w 
polu. 

 Włączyć wałek odbioru mocy. 

 Sprawdzić ustawione ciśnienie 
opryskiwania. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby rozpocząć 
proces opryskiwania. 

 Dioda LED przycisku wskazuje status 
przycisków „Opryskiwanie wł./wył.”: 

Diod
a 
LED 

Opryski
wacz 

Znaczenie 

wył. wył.  

miga gotowoś
ć 

brak sygnału prędkości 
jazdy lub wyłączone 
wszystkie szerokości 
częściowe 

wł. wł.  
 

 Dioda LED świeci zaraz po udostępnieniu 
sygnału prędkości jazdy lub włączeniu 
jednej lub kilku szerokości częściowych. 
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17.2 Ręczne ustawianie ciśnienia 

 Ręczne ustawianie ciśnienia można 
wykorzystać, gdy: 

 została zredukowana szerokość robocza 
[poza układem przełączenia szerokości 
częściowych], 

 z przepływomierza nie dochodzi żaden 
sygnał,  

 krajowe przepisy ochrony roślin 
wymagają ręcznego ustawienia 
ciśnienia. 

W menu „Praca” ustawić tryb jako ręczny, 
patrz »Ustawienie trybu, strona 138«. 

 Gdy układ sterowania jest przełączony na 
ręczne ustawienie ciśnienia, przed 
rozpoczęciem pracy należy włączyć zawór 
regulacyjny. Odpowiednie ostawienie 
należy pobrać z tabeli dysz. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby otworzyć 
zawór regulacyjny. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby zamknąć 
zawór regulacyjny. 
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17.3 Przełączanie na zwiększoną/zmniejszoną wydajność 

 Zadaną ilość wysiewu można zwiększyć 
lub zmniejszyć w trakcie pracy za pomocą 
wcześniej ustawionego kroku 
procentowego. 

W menu „Praca” ustawiona zwiększona lub 
zmniejszona wydajność wyświetlana jest w 
%. 

 Jeśli funkcja zwiększania/zmniejszania 
wydajności jest aktywna, zadana 
wydajność miga. 

 Aby ustawić wartość zwiększonej lub 
zmniejszonej wydajności: 

 Nacisnąć ten przycisk, aby zwiększyć 
wartość. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby zmniejszyć 
wartość. 

 Nacisnąć jednocześnie oba te przyciski, 
aby wyzerować wartość 
zwiększonej/zmniejszonej wydajności:  

  

 
17.4 Szerokości częściowe 

 W czasie pracy w polu poszczególne 
szerokości częściowe można włączyć lub 
wyłączyć albo za pomocą terminalu 
obsługowego Ecospray lub terminalu 
obsługowego Matrix.  

 

17.4.1 Terminal obsługowy Ecospray 

   do  
Nacisnąć jeden lub kilka przycisków, aby 
włączyć lub wyłączyć żądaną szerokość 
częściową. 
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17.4.2 Terminal obsługowy Matrix 

 Jeśli aktywna jest jedna lub kilka 
szerokości częściowych, można je włączyć 
lub wyłączyć za pomocą terminalu 
obsługowego Matrix. 

 

  Status przełączników szerokości częściowych 
terminalu obsługowego Ecospray 

  włączony wyłączony 

Status BoomPilot 
Matrix 

 

aktywny Kontrola szerokości 
częściowych za pomocą 
terminalu obsługowego 

Matrix 

Szerokości częściowe 
wyłączone 

nieaktywny Szerokości częściowe 
włączone 

Szerokości częściowe 
wyłączone 

 

Wskazanie to wyświetlane jest zaraz po 
zalogowaniu terminalu obsługowego Matrix 
na terminalu obsługowym Ecospray. 

ON: terminal obsługowy Matrix włączony 

OFF: BoomPilot wyłączony 
 

Wskazanie to wyświetlane jest zaraz po 
zalogowaniu terminalu obsługowego Matrix 
na terminalu obsługowym Ecospray i 
aktywacji kontroli szerokości częściowych 
na terminalu Matrix. 

ON: terminal obsługowy Matrix włączony 

ON: BoomPilot włączony 
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17.5 Dysze krawędziowe 

 Nacisnąć ten przycisk w menu „Praca”, 
aby włączyć lub wyłączyć lewą dyszę 
krawędziową. 

 Nacisnąć ten przycisk w menu „Praca”, 
aby włączyć lub wyłączyć prawą dyszę 
krawędziową. 

Dysza krawędziowa jest włączona, gdy 
dioda LED świeci. 
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18 ZAKŁÓCENIA 

18.1 Informacje ogólne 

 Zasadniczo komunikaty zakłóceń 
sygnalizowane są w następujący sposób: 

 rozbrzmiewa sygnał akustyczny, 

 na wskaźniku wyświetlany jest 
komunikat błędu, 

 dioda LED świeci na czerwono. 

 Komunikaty zakłóceń mogą być 
wyświetlane w następujących kategoriach: 

Kategoria Komunikat 

A Ostrzeżenie/zakłócenie/wska
zówka 

B Przerwanie przewodu 

C Zwarcie 

D Błąd systemowy 

 Nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić 
komunikat. 

  

 
18.2 Dezaktywacja komunikatów 

 Komunikaty można dezaktywować w 
sposób następujący: 

 

18.2.1 Kategoria A 

 Nacisnąć jeden z tych przycisków 
funkcyjnych na ok. dwie sekundy, aby 
dezaktywować komunikat. 
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18.2.2 Kategorie od B do D 

 Naciśnij ten przycisk funkcyjny, aby 
dezaktywować komunikat. 

W przypadku ponownego uruchomienia 
terminalu obsługowego Ecospray 
dezaktywowane komunikaty zostaną 
wyświetlone ponownie. 

Czerwona dioda LED gaśnie zaraz po 
usunięciu zakłócenia. 

  

 
18.3 A — Ostrzeżenie/zakłócenie/wskazówka 

Różne w zależności od wersji urządzenia. 

Kod Grupa Opis Możliwa przyczyna Środek zaradczy 

A01 Ostrzeżenie Różne dane 
dotyczące 
długości 
szerokości 
częściowej 
względem 
szerokości 
roboczej 

Nieprawidłowe dane Skorygować dane 

A02 Zakłócenie Odchylenie 
między wartością 
zadaną a 
wartością 
rzeczywistą 
wydajności w l/ha 
przy zamykanym 
zaworze 
regulacyjnym 

 Zawór 
regulacyjny nie 
przesuwa się 

 Za mała prędkość 
jazdy 

 Zabrudzony filtr 
ciśnieniowy 

 Kontrola 
wzrokowa 
zaworu 
regulacyjnego 

 Zwiększyć 
prędkość jazdy 

 Zachować 
granice regulacji 

 Oczyścić filtr 
ciśnieniowy 

A03 Zakłócenie Włączone oba 
czujniki blokady 
wahadła (funkcji 
pływającej)  

 Błąd kabla 
 Błąd czujnika 
 Nieprawidłowy 

odstęp włączania 
czujników 

 Kontrola 
wzrokowa 
okablowania 

 Kontrola 
wzrokowa 
czujników 

 Sprawdzić 
odstęp 
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Kod Grupa Opis Możliwa przyczyna Środek zaradczy 

włączania 
czujników 

A04 Wskazówka Osiągnięto 
maksymalny 
poziom 
napełnienia 

 Przepełnienie 
 Nieprawidłowe 

dane 
 W przypadku 

elektronicznego 
wskaźnika 
napełnienia 
ewentualnie 
nieprawidłowa 
wartość czujnika 

Skorygować dane 

A05 Wskazówka Osiągnięto 
minimalny poziom 
napełnienia 

 Osiągnięto 
poziom pozostałej 
ilości 

 Nieprawidłowe 
dane 

 W przypadku 
elektronicznego 
wskaźnika 
napełnienia 
ewentualnie 
nieprawidłowa 
wartość czujnika 

 Uzupełnić 
 Skorygować 

dane 
 Sprawdzić 

czujnik 

A06 Wskazówka Osiągnięto 
maksymalne, 
ustawione 
ciśnienie 
opryskiwania 

 Nieprawidłowe 
dane 

 Ewentualnie 
uszkodzony 
czujnik 

 Błąd podczas 
opryskiwania 

 Skorygować 
dane 

 Zredukować 
ciśnienie 
opryskiwania 

A07 Wskazówka Osiągnięto 
minimalne, 
ustawione 
ciśnienie 
opryskiwania 

 Nieprawidłowe 
dane 

 Ewentualnie 
uszkodzony 
czujnik 

 Błąd podczas 
opryskiwania 

 Skorygować 
dane 

 Zwiększyć 
ciśnienie 
opryskiwania 

A08 Zakłócenie Odchylenie 
między wartością 
zadaną a 
wartością 
rzeczywistą 

 Zawór 
regulacyjny nie 
przesuwa się 

 Za duża prędkość 
jazdy 

 Kontrola 
wzrokowa 
zaworu 
regulacyjnego 

 Zmniejszyć 
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Kod Grupa Opis Możliwa przyczyna Środek zaradczy 

wydajności w l/ha 
przy otwieranym 
zaworze 
regulacyjnym 

prędkość jazdy 
 Zachować 

granice regulacji 

A09 Zakłócenie Błędny sygnał 
czujnika ciśnienia 

 Błąd kabla 
 Błąd czujnika 

 Sprawdzić 
okablowanie 

 Sprawdzić 
czujnik 

A10 Zakłócenie Błędny sygnał 
czujnika poziomu 
napełnienia 

 Błąd kabla 
 Błąd czujnika 

 Sprawdzić 
okablowanie 

 Sprawdzić 
czujnik 

A11 Zakłócenie Uszkodzony 
czujnik S5 
wysięgnika 1 po 
lewej stronie 

 Błąd kabla 
 Błąd czujnika 

 Sprawdzić 
okablowanie 

 Sprawdzić 
czujnik 

A12 Zakłócenie Uszkodzony 
czujnik S6 
wysięgnika 1 po 
prawej stronie 

 Błąd kabla 
 Błąd czujnika 

 Sprawdzić 
okablowanie 

 Sprawdzić 
czujnik 

A13 Zakłócenie Uszkodzony 
czujnik S4 
wysokości masztu 
podnoszącego 

 Błąd kabla 
 Błąd czujnika 

 Sprawdzić 
okablowanie 

 Sprawdzić 
czujnik 

A14 Zakłócenie Uszkodzony 
czujnik S2 pozycji 
na stoku 

 Błąd kabla 
 Błąd czujnika 

 Sprawdzić 
okablowanie 

 Sprawdzić 
czujnik 

A15 Wskazówka Czujnik S15/S16 
— czujnik 
przepływu, brak 
przepływu lub 
przepływ w obu 
kierunkach 

 Niewłączone 
urządzenie 
sterujące 

 Uszkodzony 
czujnik 

 Sprawdzić 
zasilanie olejem 

 Sprawdzić 
czujnik 

A16 Wskazówka Przekroczono 
maksymalną 
prędkość 
obrotową pompy 

 Za wysoka 
prędkość 
obrotowa wałka 
odbioru mocy 

 Zredukować 
prędkość 
obrotową wałka 
odbioru mocy 

A17 Zakłócenie Błąd 
wysterowania 
dyszy 

 Uszkodzona 
dysza 

 Uszkodzone 
okablowanie 

 Sprawdzić status 
dysz w menu 
„Informacje” 

 Sprawdzić 
okablowanie 
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18.4 B — Przerwanie przewodu 

Różne w zależności od wersji urządzenia. 

Kod Wyjście Opis 
Możliwa 
przyczyna 

Środek zaradczy 

B01 SA1 Y2 Zawór 
wysięgnika 4 po 

lewej stronie 

Uszkodzone złącze 
kablowe 

 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
B02 SA2 Y4 Zawór 

wysięgnika 3 po 
lewej stronie 

Uszkodzone złącze 
kablowe 

 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
B03 SA3 Y6 Zawór 

wysięgnika 2 po 
lewej stronie 

Uszkodzone złącze 
kablowe 

 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
B04 SA4 Y8 Zawór 

wysięgnika 1 po 
lewej stronie 

Uszkodzone złącze 
kablowe 

 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
B05 SA5 Y10 Zawór 

wysięgnika 1 po 
prawej stronie 

Uszkodzone złącze 
kablowe 

 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
B06 SA6 Y12 Zawór 

wysięgnika 2 po 
prawej stronie 

Uszkodzone złącze 
kablowe 

 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
B07 PA1 Y14 Zawór 

wysięgnika 3 po 
prawej stronie 

Uszkodzone złącze 
kablowe 

 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
B08 PA2 Y16 Zawór 

wysięgnika 4 po 
prawej stronie 

Uszkodzone złącze 
kablowe 

 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
B09 PA3 Y18/Y19 Zawory 

blokady wahadła 
(funkcji 

pływającej) 

Uszkodzone złącze 
kablowe 

 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 

B10 PA4 Y20/21 Zawory 
poziomowania 

maszyny na stoku

Uszkodzone złącze 
kablowe 

 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
B11 PB1 Y22 Zawór obiegu 

olejowego 4/3-
drożny 

Uszkodzone złącze 
kablowe 

 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
B12 PB2 Y23 Zawór obiegu 

olejowego 3/3-
drożny 

Uszkodzone złącze 
kablowe 

 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
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Kod Wyjście Opis 
Możliwa 
przyczyna 

Środek zaradczy 

B13 PB3 Y24 Zawór obiegu 
olejowego masztu 

podnoszącego 

Uszkodzone złącze 
kablowe 

 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
B14 PB4 wolne Uszkodzone złącze 

kablowe 
 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
  

 
18.5 C — Zwarcie 

Różne w zależności od wersji urządzenia. 

Kod Wyjście Opis Możliwa przyczyna Środek zaradczy 

C01 SA1 Y2 Zawór 
wysięgnika 4 po 

lewej stronie 

Uszkodzone złącze 
kablowe 

 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
C02 SA2 Y4 Zawór 

wysięgnika 3 po 
lewej stronie 

Uszkodzone złącze 
kablowe 

 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
C03 SA3 Y6 Zawór 

wysięgnika 2 po 
lewej stronie 

Uszkodzone złącze 
kablowe 

 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
C04 SA4 Y8 Zawór 

wysięgnika 1 po 
lewej stronie 

Uszkodzone złącze 
kablowe 

 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
C05 SA5 Y10 Zawór 

wysięgnika 1 po 
prawej stronie 

Uszkodzone złącze 
kablowe 

 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
C06 SA6 Y12 Zawór 

wysięgnika 2 po 
prawej stronie 

Uszkodzone złącze 
kablowe 

 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
C07 PA1 Y14 Zawór 

wysięgnika 3 po 
prawej stronie 

Uszkodzone złącze 
kablowe 

 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
C08 PA2 Y16 Zawór 

wysięgnika 4 po 
prawej stronie 

Uszkodzone złącze 
kablowe 

 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
C09 PA3 Y18/Y19 Zawory 

blokady wahadła 
(funkcji pływającej) 

Uszkodzone złącze 
kablowe 

 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
C10 PA4 Y20/21 Zawory 

poziomowania 
maszyny na stoku 

Uszkodzone złącze 
kablowe 

 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
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Kod Wyjście Opis Możliwa przyczyna Środek zaradczy 

C11 PB1 Y22 Zawór obiegu 
olejowego 4/3-

drożny 

Uszkodzone złącze 
kablowe 

 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
C12 PB2 Y23 Zawór obiegu 

olejowego 3/3-
drożny 

Uszkodzone złącze 
kablowe 

 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
C13 PB3 Y24 Zawór obiegu 

olejowego masztu 
podnoszącego 

Uszkodzone złącze 
kablowe 

 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
C14 PB4 wolne Uszkodzone złącze 

kablowe 
 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
C15 HA1  RV Zawór 

regulacyjny 
Uszkodzone złącze 

kablowe 
 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
C16 HA2 BY Zawór 

obejściowy 
Uszkodzone złącze 

kablowe 
 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
C17 HA3 TB1 Szerokość 

częściowa 1 
Uszkodzone złącze 

kablowe 
 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
C18 HA4 TB2 Szerokość 

częściowa 2 
Uszkodzone złącze 

kablowe 
 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
C19 HA5 TB3 Szerokość 

częściowa 3 
Uszkodzone złącze 

kablowe 
 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
C20 HA6 TB4 Szerokość 

częściowa 4 
Uszkodzone złącze 

kablowe 
 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
C21 HA7 TB5 Szerokość 

częściowa 5 
Uszkodzone złącze 

kablowe 
 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
C22 HA8 TB6 Szerokość 

częściowa 6 
Uszkodzone złącze 

kablowe 
 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
C23 HA9 TB7 Szerokość 

częściowa 7 
Uszkodzone złącze 

kablowe 
 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
C24 HA10 TB8 Szerokość 

częściowa 8 
Uszkodzone złącze 

kablowe 
 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
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Kod Wyjście Opis Możliwa przyczyna Środek zaradczy 

C25 HA11 TB9 Szerokość 
częściowa 9 

Uszkodzone złącze 
kablowe 

 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
C26 HA12 Y25 Zawór dyszy 

krawędziowej po 
lewej stronie / Y26 

Zawór dyszy 
krawędziowej po 

prawej stronie 

Uszkodzone złącze 
kablowe 

 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 

C27 HA13 Y27 Zawór dyszy 
krawędziowej po 

lewej stronie / Y28 
Zawór dyszy 

krawędziowej po 
prawej stronie 

Uszkodzone złącze 
kablowe 

 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 

C28 HA14 AL Światło robocze / 
RUL Światło 

ostrzegawcze 

Uszkodzone złącze 
kablowe 

 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
C29 HA15 wolne Uszkodzone złącze 

kablowe 
 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby 

wymiana kabla 
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18.6 D — Błąd systemowy 

Różne w zależności od wersji urządzenia. 

Kod Opis Możliwa przyczyna Środek zaradczy 

D01 
Błąd magistrali 
CAN 

 Brak wtyczki końcowej 
 Uszkodzony przewód 

magistrali 
 Uszkodzone złącze 

wtykowe komputera 
wykonawczego 

 Uszkodzone złącze 
wtykowe terminalu 
obsługowego 

 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby wymiana 

kabla 
 W razie potrzeby wymiana 

komputera 
wykonawczego 

 W razie potrzeby wymiana 
terminalu obsługowego 

D02 
Błąd magistrali 
LIN 1 (komputer 
wykonawczy) 

 Uszkodzony przewód 
magistrali 

 Uszkodzone złącze 
wtykowe komputera 
wykonawczego 

 Uszkodzone złącze 
wtykowe dodatkowego 
urządzenia LIN 

 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby wymiana 

kabla 
 W razie potrzeby wymiana 

połączenia wtykowego 
 W razie potrzeby wymiana 

dodatkowego urządzenia 
obsługowego 

D03 
Błąd magistrali 
LIN 2 (terminal 
obsługowy) 

 Uszkodzony przewód 
magistrali 

 Uszkodzone złącze 
wtykowe terminalu 
obsługowego 

 Uszkodzone złącze 
wtykowe dodatkowego 
urządzenia LIN 

 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby wymiana 

kabla 
 W razie potrzeby wymiana 

połączenia wtykowego 
 W razie potrzeby wymiana 

dodatkowego urządzenia 
obsługowego 

D04 

Przerwany 
łańcuch 
wyłączenia 
awaryjnego 

 Brak wtyczki końcowej 
 Uszkodzony przewód 

magistrali 
 Uszkodzone złącze 

wtykowe komputera 
wykonawczego 

 Uszkodzone złącze 
wtykowe terminalu 
obsługowego 

 Kontrola wzrokowa 
 W razie potrzeby wymiana 

kabla 
 W razie potrzeby wymiana 

połączenia wtykowego 

D05 Błąd podnapięcia 
Nieprawidłowe napięcie 
zasilające lub jego brak 

Sprawdzić napięcie 
zasilające 

D06 Błąd przepięcia 
Nieprawidłowe napięcie 
zasilające lub jego brak 

Sprawdzić napięcie 
zasilające 

D07 
Błąd temperatury 
komputera 

Przegrzanie 
Znaleźć przyczynę wysokiej 
temperatury 
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wykonawczego 
  

 
18.7 Alarmy  

18.7.1 Moduł szerokości częściowych 

Kod Opis Możliwa przyczyna Środek zaradczy 

F1 
Nieprawidłowy 
proces 
inicjalizacji 

 Nieprawidłowe logowanie w 
terminalu obsługowym 

 Wyłączyć i ponownie 
włączyć terminal 
obsługowy 

 Sprawdzić przyłącza 

F2 
Nieprawidłowa 
komunikacja 

 Moduł szerokości 
częściowych został 
podłączony przed 
wyłączeniem terminalu 
obsługowego 

 Wyłączyć i ponownie 
włączyć terminal 
obsługowy 

 

18.7.2 Elektroniczny wskaźnik poziomu napełnienia TankPilot 

Kod Opis Możliwa przyczyna Środek zaradczy 

NO-ID 
Nieprawidłowy 
proces 
inicjalizacji 

 Nieprawidłowe logowanie w 
terminalu obsługowym 

 Wyłączyć i ponownie 
włączyć terminal 
obsługowy 

 Sprawdzić przyłącza 

NO-
LIN 

Nieprawidłowa 
komunikacja 

 Terminal obsługowy jest 
wyłączony 

 Nieprawidłowe przyłącza 
 Nieaktywna funkcja 

elektronicznego wskaźnika 
poziomu napełnienia 

 Włączyć terminal 
obsługowy 

 Sprawdzić przyłącza 
 Zlecić kontrolę ustawień 

dystrybutorowi 
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18.7.3 Moduł joysticków 

Kod Opis Możliwa przyczyna Środek zaradczy 

F1 
Nieprawidłowy 
proces 
inicjalizacji 

 Nieprawidłowe logowanie 
na terminalu obsługowym 

 Wyłączyć i ponownie 
włączyć terminal 
obsługowy 

 Sprawdzić przyłącza 

F2 
Nieprawidłowa 
komunikacja 

 Moduł szerokości 
częściowych został 
podłączony przed 
wyłączeniem terminalu 
obsługowego 

 Wyłączyć i ponownie 
włączyć terminal 
obsługowy 

F3 

Nieaktywna 
funkcja 
EcoControl na 
terminalu 
obsługowym 
pomimo 
podłączenia 
modułu 
joysticków 

 Funkcja nieaktywna 
 Zlecić kontrolę ustawień 

dystrybutorowi 
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19 CZUJNIKI POZYCJI I CZUJNIKI BEZPIECZEŃSTWA 
  

 
19.1 Zespół drążków SEH 

W celu ułatwienia obsługi oraz ze względów bezpieczeństwa czujniki rejestrują 
różne stany urządzenia.  
Liczba i wersja czujników może być różna w zależności od wersji zespołu 
drążków. 

 

 
 

  

S14

S8

S11

S3

S10

S6 

S7 

S4 

S15 S16 

S5 

S2
S1W
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Czujnik Skrót 

Czujnik ciśnienia S1 

Przepływomierz S10 

Pojemność zbiornika S14 

Blokada wahadła (funkcji 
pływającej) zamknięta 

S3 

Blokada wahadła (funkcji 
pływającej) otwarta  

S11 

 Basis Full Komfort Premium 

Regulacja położenia na stoku — 
pozycja środkowa 

S2 - - - 

Regulacja położenia na stoku — 
pozycja 

- S2 S2 S2 

Regulacja wysokości S4 S4 S4 S4 

Czujnik przepływu - - S15/16 S15/16 

Wysięgniki 1 (–5), po lewej 
stronie 

S5 S5 S5 S5 

Wysięgniki 1 (–5), po prawej 
stronie 

S6 S6 S6 S6 

Wysięgniki 2 (–5), po lewej 
stronie 

S7 S7 S7 S7 

Wysięgniki 2 (–5), po prawej 
stronie 

S8 S8 S8 S8 

 
  W
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Skrót Funkcja Opis 

S1 Czujnik ciśnienia Czujnik ciśnienia rejestruje ciśnienie w urządzeniu. 

Ciśnienie:  

 jest wyświetlane na terminalu obsługowym jako 
ciśnienie opryskiwania, 

 jest wyświetlane jako ciśnienie systemowe układu 
cyrkulacji EltecBase przy wyłączonych dyszach 
(zespół drążków SEH), 

 jest parametrem dla różnych funkcji regulacji 
terminalu obsługowego. 

S10 Przepływomierz Przepływomierz rejestruje strumień objętości w l/min 
dla zespołu drążków.  

S14  Pojemność 
zbiornika 

Za pomocą czujnika rejestrowany jest poziom 
napełnienia zbiornika głównego. 

Poziom napełnienia wskazywany jest: 

 za pomocą wskaźnika w centrum obsługowym i 
nastawczym, 

 na terminalu obsługowym.   

S3 Blokada wahadła 
(funkcji 
pływającej) 
zamknięta 

Rejestruje stan zamknięcia wahadła (funkcji 
pływającej) i zezwala na odłączenie pionowej klapy 
wysięgników 1 (–5). 

S11 Blokada wahadła 
(funkcji 
pływającej) 
otwarta 

Rejestruje stan otwarcia blokady wahadła (funkcji 
pływającej). 

S2 Zespół drążków 
SEH 

Rejestruje kąt regulacji położenia na stoku. 

Pozycje regulacji położenia na stoku można 
wyświetlać oraz nimi sterować za pomocą terminalu 
obsługowego. 
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S4 Regulacja wysokości: 

Rejestruje różne pozycje wysokości zespołu drążków.  

Składanie 
wysięgników 1 (–
5) 

Ustawienie fabryczne; mniej więcej 10 cm nad 
gniazdem zespołu drążków. 

Ta pozycja wysokości zespołu drążków zezwala na 
odłączenie pionowej klapy wysięgników 1 (–5). 

Składanie 
wysięgników 2 (–
5) 

Ustawienie fabryczne; mniej więcej pozycja 
środkowa pomiędzy „Składanie wysięgników 1 (–5)” 
a maksymalnym wyniesieniem zespołu drążków. 

Ta pozycja wysokości zespołu drążków przy 
aktywnym sterowaniu programowym wersji zespołu 
drążków Premium zezwala na odłączenie poziomej 
klapy wysięgników 2 (–5). 

Wysokość 
uwrocia 

Można ustawiać indywidualnie, fabrycznym 
ustawieniem jest mniej więcej 70% wysokości 
wyniesienia zespołu drążków. W przypadku wersji 
zespołu drążków Comfort i Premium pozycję tę 
można wysterować za pomocą terminalu 
obsługowego. 

Wysokość 
robocza 

Można ustawiać indywidualnie, fabrycznym 
ustawieniem jest mniej więcej 30 % wysokości 
wyniesienia zespołu drążków. W przypadku wersji 
zespołu drążków Comfort i Premium pozycję tę 
można wysterować za pomocą terminalu 
obsługowego. 

S5 Wysięgniki 1 (–5), 
po lewej stronie 

 Rejestruje lewy kąt wysięgników 1 (–5). 

 Baza dla zginania wysięgników. 

 Baza dla składania wysięgników 1 (–5). 

S6 Wysięgniki 1 (–5), 
po prawej stronie 

 Rejestruje prawy kąt wysięgników 1 (–5). 

 Baza dla zginania wysięgników. 

 Baza dla składania wysięgników 1 (–5). 
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S7 Wysięgniki 2 (–5), 

po lewej stronie 

Rejestruje stan poziomego złożenia wysięgników 2 
(–5) i zezwala na odłączenie pionowej symetrycznej 
i niesymetrycznej klapy lewych wysięgników 1 (–5). 

S7 Wysięgniki 2 (–5), 

po prawej stronie 

Rejestruje stan poziomego złożenia wysięgników 2 
(–5) i zezwala na odłączenie pionowej symetrycznej 
i niesymetrycznej klapy prawych wysięgników 1 (–
5). 

  
 
19.2 Zespół drążków HE 

W celu ułatwienia obsługi oraz ze względów bezpieczeństwa czujniki rejestrują 
różne stany urządzenia. 
Liczba i wersja czujników może być różna w zależności od wersji zespołu 
drążków. 

 
 

Czujnik Nr Funkcja 

Środkowe 
położenie 
hydraulicznego 
poziomowania 
maszyny na stoku 

S2  Rejestruje środkową pozycję hydraulicznego poziomowania 
maszyny na stoku 

Blokada/ 
blokada wahadła 
(funkcji pływającej) 

S3  Rejestruje stan zamknięcia blokady/blokady wahadła 
(funkcji pływającej). 

 Zezwala na poziome składanie i rozkładanie. 

Regulacja 
wysokości 

S4  Rejestruje przewidzianą wysokość podnoszenia zespołu 
drążków podczas pionowego składania i rozkładania. 

Wysięgniki 2–(3)–4 S8  Rejestruje stan złożenia prawych wysięgników.   

S3 S4

S2

S8 
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20 UTYLIZACJA 

Po upływie czasu użytkowania urządzenie należy poddać utylizacji w sposób 
przyjazny dla środowiska przez odpowiednią firmę specjalistyczną. 

 

Elementy metalowe i elementy z tworzywa sztucznego należy ponownie 
przywrócić do obiegu materiałów. 

 W czasie utylizacji urządzenia, poszczególnych elementów, jak 
również materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych zadbać o 
utylizację przyjazną dla środowiska. 
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