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1 Inledning 
Styrningen består av (se bilder nedan): 
• manöverenheten E-LINK 
• styranordningen Balercontrol III 
 
Manöverenheten E-LINK är till för att hantera maskinen. 
Manöverenheten Balercontrol III är monterad i en fast försluten kåpa direkt på maskinen. 
 
Styranordningen, manöverenheten och programvaran till dessa är alltid försedda med ett 
serienummer. För att kunna bearbeta eventuella frågor måste serienumret anges. För därför in dessa 
nummer här genast efter leveransen: 
 

Komponent Serienummer Hur hittar jag serienumret? 
 

 
Manöverenheten E-LINK 

 

SW.Rev ...........................  

dd ...........................  

 
Genom att vid anslutning av 
strömförsörjningen hålla en 
godtycklig knapp på 
manöverenheten nertryckt. 

 
 

 
Styranordningen 
Balercontrol III 

 

Serienr. ...........................  

SW-version ...........................  

SW-datum ...........................  

Minne ...........................  

Tryck på knappen  flera 
gånger tills "Systeminfo“ visas (se 
kapitlet "Menyn "Systeminfo“, sid. 
23). 

 

2 Krav på maskinen 
• Inre spänning ................................... 12 V 
• Säkring, på maskin: .......................... 20 A 
 
Drift på nät med 24 V är inte tilåten. 
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3 Säkerhetsanvisningar 

3.1 Varningssymboler 

 Varning! 
Den här symbolen står vid varningsanvisningar: Livsfara, skaderisk, risk för allvarliga materialskador. 
 

  Observera! 
Den här symbolen står vid säkerhetsanvisningar: Störningar och inverkan på normalt driftförlopp, risk 
för materialskador. 
 

 Info! 
Den här symbolen står vid användbar information: Särskilda tips för att kunna använda maskinen på 
bästa sätt. 
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3.2 Allmänt 

 Varning! Innan du tar maskinen i drift ska du läsa instruktionsboken och sedan följa vad som 
står i den. I denna instruktionsbok har vi försett alla ställen som har med säkerhet att göra med en 
varningsskylt. Ge alla säkerhetsanvisningar också till andra användare! De varnings- och 
anvisningsskyltar som finns på maskinen ger dig viktiga tips om hur den ska köras riskfritt. Du ska följa 
dem för din egen säkerhets skull! 

• Det är inte tillåtet att gå in i eller i närheten av maskinens arbetsområde när strömmen till den 
elektroniska utrustningen är på. 

• Före alla slags monterings-, justerings- och underhållsarbeten ska styrningen göras strömlös: Bryt 
den elektriska förbindelsen mellan traktor och maskin.  
Dessutom: Koppla ifrån kraftuttaget. Stäng av traktorns motor och dra ut tändningsnyckeln. Koppla 
bort maskinens kraftuttag från traktorn. 

• Kontrollera regelbundet att alla sensorer är korrekt inställda och att de sitter fast ordentligt 
(närhetsbrytare) liksom aktorerna (kubkontaktens hydraulik, kontakter på mät- resp. garnbindning). 

• Strömmen till den elektroniska utrustningen får bara vara påkopplad när maskinen ska köras . När 
arbetet avslutats ska styrningen omedelbart göras strömlös: Bryt den elektriska förbindelsen mellan 
traktor och maskin. 

• Manöverenhetens kåpa är fuktavvisande. Trots detta: För att undvika funktionsstörningar får inte 
manöverenheten utsättas för omåttlig fuktighet (t. ex. kraftigt regn, neddoppning, rengöring med 
ångstråle eller högtryckstvätt). 

• Det går aldrig att helt utesluta funktionsstörningar på program- och hårdvara. Därför ska maskinen 
alltid hanteras på sådant sätt att inga person- eller sakskador kan uppträda.  

• Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom den dokumentation som hör till. Om det är något 
som är svårt att förstå ber vi dig ta kontakt med kundtjänst. 

 

3.3 Brandskyddsanvisningar 

• Under vissa omständigheter är halm lättantändlig. 

• Håll alltid pressen fri från skörderester och oljesmuts. Detta gäller särskilt när pressarbetet har 
avslutats. 

• Befintlig kabeldragning till styrning och tillhörande maskin får inte användas till andra elförbrukare än 
sådanan som monterats på fabriken eller är godkända. Överbelastning av de elektriska ledningarna 
leder till omåttlig värmeutveckling. 

• Ha alltid en insatsklar brandsläckare inom räckhåll. 
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3.4 Till skydd för den elektroniska styrningen 

• Alla monteringsarbeten (på- och avtagning av sensorer, ventiler, manöverenhet etc. och byte av 
säkringar) måste göras med försörjningsspänningen frånkopplad. 

• Styrningen är utformad för drift med 12 volt. Drift på andra nät är inte tillåten! 

• Den korrekta polningen av spänningsförsörjningen 
på traktorn får inte förändras eftersom den 
elektroniska styrningen då kan skadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vid svetsarbeten på pressen:  
- Låt inte svetsströmmen gå genom styrenheten; 
- Avbryt spänningsförsörjningen mellan traktor och press; 
- Beakta den höga värmeutvecklingen på svetsstället; demontera eventuellt känsliga 

komponenter (kablar, sensorer o. dyl.) före svetsning. 
 

3.5 Elektromagnetisk tolerans (EMV) 
Maskinen är utrustad med elektroniska komponenter och delar vilkas funktion kan påverkas av 
elektromagnetisk strålning från andra apparater. Sådan påverkan kan innebära risker för personer om 
inte följande säkerhetsanvisningar följs: 
 
Om elektrisk eller elektronisk utrustning och/eller komponenter i efterhand installeras på maskinen och 
ansluts till det interna nätet är användaren skyldig att själv kontrollera om installationen kan orsaka 
störningar på fordonets elektronik eller på andra komponenter. 
 
Framför allt måste det ses till att de elektriska och elektroniska delar som installerats i efterhand 
motsvarar gällande version av EMC-riktlinjen 89/336/EWG och är CE-märkta. 
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4 Menyerna 

4.1 Översikt 
 

 
 

Meny Uppgift Se kapitel 

HUVUDMENYHUVUDMENYHUVUDMENYHUVUDMENY    Visning och kontroll av daglig drift Menyn "Huvudmeny“ 
sidan 10 

INSTÄLLNINGARINSTÄLLNINGARINSTÄLLNINGARINSTÄLLNINGAR    Inställning av maskinparametrar Menyn "Inställningar“ 
sidan 20 

SYSTEMINFOSYSTEMINFOSYSTEMINFOSYSTEMINFO    Information om valda systemdata Menyn "Systeminfo“ 
sidan 23 

DIAGNOSDIAGNOSDIAGNOSDIAGNOS    Diagnosmöjligheter för test av maskinen Menyn "Diagnos“ 
sidan 25 

STATISTIKSTATISTIKSTATISTIKSTATISTIK    Maskinens körtid, livstidsräknare och 
arbetsdagsräknare 

Menyn "Statistik“ 
sidan 33 

 
 
 

4.2 Välja en meny 

� Hämta menyöversikt: Tryck på.  
 

� Menyval: Tryck på  eller    

� Bekräfta valet med.  
 
Om ingen meny väljs: 
Om du inte trycker på någon knapp inom fem 
sekunder kommer du automatiskt tillbaka till menyn  
HUVUDMENYHUVUDMENYHUVUDMENYHUVUDMENY. 
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5 Menyn "Huvudmeny“ 
HUVUDMENYHUVUDMENYHUVUDMENYHUVUDMENY är standardmenyn. Här sker maskinens 
dagliga drift. 
Menyn HUVUDMENYHUVUDMENYHUVUDMENYHUVUDMENY visas automatiskt när styrningen 
försörjs med ström. 

� Hämta menyöversikt: Tryck på.  

� Välj  HUVUDMENYHUVUDMENYHUVUDMENYHUVUDMENY menyn: Tryck på  eller    

� Bekräfta valet med.  
 
 

I menyn HUVUDMENYHUVUDMENYHUVUDMENYHUVUDMENY visas följande: 

Centralt huvudfält: 
• Maskinstatus ( pressar, bindningar,...) 
• Baldiameter med normalvärde 
• Status snittaggregat 

Vid sidan om huvudfältet 
• Aktuellt antal balar per dag 
• Maskinens körtid 
• Batterispänning 
• Varvtal för kraftöverföringsaxel 

Under huvudfältet 
• Ty av bindning 
• Hydroväxel (snittaggregat, svänggolv, uppsamlare) 
• Driftsparametrar (baldiameter, nätlager) 
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5.1 Displayen 
 

 
 Bindningstyp  

(se sidan 12) 
 Hydroväxel 

(se sidan 13) 
 Driftsparametrar 

(se sidan 16) 

 
Manuell garnbindning 

 
Justering av 
pickup (uppsamlare)  

Baltäthet 
(här: Normalvärde 5) 

 
Automatisk 
garnbindning  

Inställning av svänggolv 
 

Nätlager 
(här: Normalvärde 1,5) 

 
Manuell nätbindning 

 
Justering av snittaggregat
(här: 8 knivar har valts) 

  

 
Automatisk 
nätbindning 

    

 
Automatisk 
kombibindning 

    

 
 
Kraftuttagsaxelns varvtal styr tillvalet elektrisk fettpump och mätningen av maskinens löptid. De båda 
aktiveras vid varvtal för kraftuttagsaxeln som är större än 100 v/min. 
 

Animering: 
Materialflöde till pressen 

Balräknare 
(arbetsdagsräknare) 

Maskinens körtid 
(arbetsdagsräknare) 

Stapeldiagram 
för framställning av baltäthet; med 
visning av normalvärde (pil) 

Batterispänning 

Varvtal för kraftöverföringsaxel 
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5.2 Bindningstyper 
Maskinen kan vara utrustad med: 
• Nätbindning 
• Garnbindning 
• Nätbindning och garnbindning 
 
Från installationsinställningen (se kapitel 6 Menyn "Inställningar“) hämtas de bindningstyper som visas 
i följande tabell: 
 
Bindningstyp Maskin med 

garnbindning 
Maskin med 
nätbindning 

Maskin med garn- 
och nätbindning 

 
Manuell garnbindning •   •  

 
Automatisk 
garnbindning •   •  

 
Manuell nätbindning  •  •  

 
Automatisk 
nätbindning 

 •  •  

 
Automatisk 
kombibindning 

  •  

 
� Bindningstyper kan väljas med vänster knapp. 
� Utlösa bindning: Aktivera knappen <Start/Stop> 
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5.3 Hydroväxel 
Med hydraulikväxeln går det att välja vilket aggregat som ska förflyttas hydrauliskt. 
 
* Maskinen kan beroende på maskintyp vara utrustad med följande aggregat: 
• Pickup  (se kapitel 5.3.1 Hydroväxel: Pickup) 
• Svänggolv   (se kapitel 5.3.2 Hydroväxel: Svänggolv) 
• Snittaggregat  (se kapitel 5.3.3 Hydroväxel: Snittaggregat) 
 

 RP 235 RP 235 S 

Pickup •  •  
Svänggolv •  •  
Snittaggregat  •  
 
 

� Aggregaten väljs med den mellersta knappen. Valt 
aggregat visas på displayen (direkt över den 
mellersta knappen): 

 
Aggregat Symbol 

Pickup 
 

Svänggolv 
 

Snittaggregat  
 
� Det valda aggregatet förflyttas med traktorns 

styrventil. 
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5.3.1 Hydroväxel: Pickup 

� Tryck på den mellersta knappen  om du väljer pickup  
 
Pickupen visas på displayen (direkt över den mellersta knappen). 
 
� Förflytta pickupen med traktorns styrventil. 

 

 Info! 

Ventilerna till hydroväxeln styrs inte i läge pickup  
Denna inställning är att föredra för att minimera strömförbrukningen. 
 
 

5.3.2 Hydroväxel: Svänggolv 

� Tryck på den mellersta knappen  om du ska välja svänggolvet  
 
Svänggolvet visas på displayen (direkt över den mellersta knappen). 
 
� Förflytta svänggolvet med traktorns styrventil. 
 
 
Om svänggolvet öppnas efter tilltäppning så visas på detta tillstånd med hjälp av ett hänvisningsfönster 
på displayen (symbolen svänggolv; med blinkande utropstecken). 
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5.3.3 Hydroväxel: Snittaggregat 

� Tryck på den mellersta knappen  om du ska välja snittaggregatet . 
 
Snittaggregatet  visas på displayen (direkt över den mellersta knappen). 
 
� Förflytta snittgaggregatet  med traktorns styrventil. 
 
 
Maskinen kan vara utrustad med ett gruppsnittaggregat på 17 eller 25 knivar. Inställningen sker i 
Huvudmeny (se kapitel 6 Menyn "Inställningar“). 
• Snittaggregatet med 17 knivar är indelat i två grupper: 

En grupp på åtta knivar och en grupp på nio knivar. 
• Snittaggregatet med 25 knivar är indelat i två grupper: 

En grupp på tolv knivar och en grupp på tretton knivar. 
Det går att arbeta med den ena eller med båda knivgrupperna samtidigt. 
 
Den knivgrupp som befinner sig i snittläge visas på displayen (här: tolvknivsgruppen): 
 

 
 

  Observera! 
Innan en knivgrupp kan köras till arbetsläge måste alla knivar  – som redan befinner sig i där – köras 
ut ur läget helt och hållet.  
 
Om du ska arbeta med en annan knivgrupp ska den hittillsvarande knivgruppen svängas ut ur 
arbetsläge till viloläge innan den nya knivgruppen kan svängas ut ur viloläge till arbetsläge. 
 

På displayen visas nu de knivgrupper som kan svängas ut resp. in vid aktuell tidpunkt, t. ex.  
(här: åttaknivsgruppen). 
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5.4 Driftparameter 
Driftssparametarar väljs med höger knapp. 
Vald driftsparameter visas på displayen (direkt över 
knappen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.1 Driftsparameter: Inställning av baltäthet 

Vid vald driftsparameter "Baltäthet“ kan normnalvärdet ställas in med knapparna  /  i området 
från 1... 10. 
 

 
 

 
Om presstätheten uppnår nivå 10 vid manuell bindningstyp visas ett meddelande "Stopp: Max. 
presstäthet har uppnåtts“ (se kapitel 10 Felmeddelanden). 
 

5.4.2 Driftssparameter: Ställa in nätlager 

Vid vald driftsparameter "Nätlager“ kan normalvärdet ställas in med knapparna  /  i området 
från 1,5... 4,0. 
 

 
 
 
När inställd nätlängd löpt genom utlöses nätkniven och bindningen avslutas. 
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5.5 Maskinstatus: Pressning 
Maskinstatus Pressning visas med ett animerat materialflöde i pressen när kraftuttagsaxelns varvtal är 
större än 100 varv per minut. 
 

 
 
 

5.6 Maskinstatus: Bindning 
Den löpande bindningen visas med två pilar som roterar runt en bal. 
 

 
 
 

5.7 Maskinstatus: Öppna baklucka 
Efter avslutad bindning uppmanas du med en blinkande pil att öppna bakluckan med hjälp av traktorns 
styrventil. Det kommer inte längre in material i pressen (stoppa traktor och maskin). 
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5.8 Maskinstatus: Bakluckan är öppen 
Den öppna bakluckan visas på displayen. Inget material flyter in i pressen längre. 
 
 

 
 
 
 

5.9 Maskinstatus: Maskinstillestånd 
Maskinstillestånd (efter misslyckad start av garn- eller nätbindning) visas på displayen med 
stillastående materialflöde (materialflödet är inte längre animerat). I detta tillstånd förväntas manuell 
start av en bindning efter felavhjälpande. 
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5.10 Översikt över knappfunktionerna i menyn "Huvudmeny“ 
 

Knapp Användning 

 
vänster knapp 

Välj bindningstyp (se kapitel 5.2 Bindningstyper): 
• Manuell garnbindning 
• Automatisk garnbindning 
• Manuell nätbindning 
• Automatisk nätbindning 
• Automatisk kombibindning) 

 
mellersta 
knappen 

Välj hydroväxel (se kapitel 5.3 Hydroväxel): 
• Pickup 
• Svänggolv 
• 8 knivar  (valfritt: 12 knivar) 
• 9 knivar  (valfritt: 13 knivar) 
• 17 knivar  (valfritt: 25 knivar) 

 
höger knapp 

Välj driftssparametrar (se kapitel 5.4 Driftparameter): 
• Baltäthet 
• Nätlager 

 
Starta vald bindning manuellt 

 
Höj normalvärdet för vald driftsparameter 
• Baltäthet 
• Nätlager 

 
Sänk normalvärdet för vald driftsparameter 
• Baltäthet 
• Nätlager 

 
– ingen funktion – 

 
Kvittera felmeddelande (trycka bort; se kapitel 10 Felmeddelanden) 

 
Ta fram meny 
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6 Menyn "Inställningar“ 
INSTÄLLNINGAR INSTÄLLNINGAR INSTÄLLNINGAR INSTÄLLNINGAR används för att ställa in olika 
maskinparametrar (språk, maskintyp, knappsignal...). 
 

� Hämta menyöversikt: Tryck på . 

� Välj INSTÄLLNINGARINSTÄLLNINGARINSTÄLLNINGARINSTÄLLNINGAR: Tryck på  eller    

� Bekräfta valet med . 

� Välj parameter:  och   

� Ändra parameter:  och   
� Gå antingen tillbaka till menyöversikten: Tryck 

på . 
� Eller tillbaka till menyn INSTÄLLNINGARINSTÄLLNINGARINSTÄLLNINGARINSTÄLLNINGAR: Håll 

  intryckt i tre sekunder. 
 
 
� Bläddra framåt och bakåt på bildskärmens sidor: 

Vänster och höger knapp. 
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Det går att ställa in följande maskinparametrar: 
 

Maskinparametrar Inställningsområde 

Språk tyska– engelska– franska– svenska– norska– 
finska – spanska– italienska 

Maskintyp RP235 

RP235S (med snittaggregat) 

Fördröjning 

Fördröjning av summertonen vid 
garnbindning resp. vid nätinkast 
under nätbindning i 
bindningsförloppet, se kapitel 13 
Bilaga) 

0... 5,0 sek.  (i steg om 0,5 sek) 

 

 
 Knappsignal 

 

0... 50  (i steg om 5) 

Nätbindning  

(ställa in efter makinutrustning) 

ja/nej 

Garnbindning 

(ställa in efter maskinutrustning) 

ja/nej 

Fettpump 

(ställa in efter maskinutrustning) 

ja/nej 

 

 
 

Knivar 

(endast för maskintyp RP235S) 

17 eller 25 
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6.1 Översikt över knappfunktionerna i menyn "Inställningar“: 
 

Knapp Användning 

 
vänster knapp 

Bläddra bakåt i bildskärmssidorna 

 
mellersta 
knappen 

– ingen funktion – 

 
höger knapp 

Bläddra framåt i bildskärmssidorna 

 
– ingen funktion – 

 
Ändra parameter 

 
Ändra parameter 

 
Välja parameter 

 
Välja parameter 

 
Hämta menyöversikt:  kort knapptryck 

Tillbaka till Huvudmenymenyn: 3 sek. knapptryck 
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7 Menyn "Systeminfo“ 

� Hämta menyöversikt: Tryck på.  
� Välj  SYSTEMINFOSYSTEMINFOSYSTEMINFOSYSTEMINFO-menyn: Tryck på knapperna 

 eller   

� Bekräfta valet med . 
 
 
 
SYSTEMINFOSYSTEMINFOSYSTEMINFOSYSTEMINFO-menyn ger information om viktiga 
systemdata: 
� Serienummer 
� Programvaruversion 
� Datum för programvara 

 
Menyn SYSTEMINFOSYSTEMINFOSYSTEMINFOSYSTEMINFO är uteslutande till för information. 
I menyn SYSTEMINFOSYSTEMINFOSYSTEMINFOSYSTEMINFO kan inga uppgifter skrivas in 
eller väljas. 

 
� Gå antingen tillbaka till menyöversikten: Tryck 

på . 

� eller tillbaka till HUVUDMENYMENYNHUVUDMENYMENYNHUVUDMENYMENYNHUVUDMENYMENYN: Håll   
intryckt i tre sekunder. 
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7.1 Översikt över knappfunktionerna i menyn "Systeminfo“: 
 

Knapp Användning 

 
vänster knapp 

–ingen funktion – 

 
mellersta 
knappen 

–ingen funktion – 

 
höger knapp 

–ingen funktion – 

 
–ingen funktion – 

 
–ingen funktion – 

 
–ingen funktion – 

 
–ingen funktion – 

 
–ingen funktion – 

 
Hämta menyöversikt:  Kort knapptryck 

Tillbaka till Huvudmenymenyn: 3 sek. knapptryck 
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8 Menyn "Diagnos“ 
Styrningen omfattar diagnosmöjligheter för kontroll av den elektriska utrustningens funktion. Det finns 
två funktioner för att ställa diagnos: 

Standarddiagnos (se kapitel 8.1 Standarddiagnos) 
Diagnosmetod när maskinen står stilla. Alla 
maskinens funktioner är avstängda. Även en 
helautomatisk aktortest kan göras. 

Avancerad diagnos (se kapitel 8.2 Avancerad Diagnos) 
Diagnos när maskinen är igång. Observation av alla 
sensor- och aktorledningar. Val genom speciella 
knappfunktioner. 

 

 Varning, skaderisk! 
Avancerade diagnoser görs när maskinen är igång. 
Endast för utbildad och erfaren servicepersonal! 
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8.1 Standarddiagnos 
 

 Varning, skaderisk! 
Standarddiagnoser får endast göras när maskinen står helt stilla: Stäng av traktorn, vänta tills 
maskinen står stilla, bryt hydraulflödet till maskinen. 
 
Standarddiagnos får bara göras när maskinen står stilla. Om masiknen startas under en 
standarddiagnos går det inte att välja någon annan diagnostyp och nästa gång du trycker på en knapp 
hoppar styrningen tillbaka till  HUVUDMENYHUVUDMENYHUVUDMENYHUVUDMENY-menyn. 

� Hämta menyöversikt: Tryck på  
 

� Välj DIAGNOSMENYDIAGNOSMENYDIAGNOSMENYDIAGNOSMENY: Tryck på  eller    

� Bekräfta valet med.  
� Till föregående bildskärmssida: vänster 

knapp  

� Till nästa bildskärmssida: höger knapp  
 
� Gå antingen tillbaka till menyöversikten: Tryck 

på  

� eller tillbaka till HUVUDMENYMENYNHUVUDMENYMENYNHUVUDMENYMENYNHUVUDMENYMENYN: Håll   
intryckt i tre sekunder. 
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8.1.1 Standarddiagnos – digitala sensorer 
 

Digitala sensorer är t ex  närhetssensorer och brytare. 
I DIAGNOS DIGITALA SENDIAGNOS DIGITALA SENDIAGNOS DIGITALA SENDIAGNOS DIGITALA SENSORERSORERSORERSORER visas tillståndet för  
närhetssensorer och brytare. 

 

 Info! 
Antalet sensorer resp. bildsskärmssidor som visas 
beror på inställningarna i menyn "Huvudmeny“ (se 
kapitel 6 Menyn "Inställningar“). 

 
Följande symboler används för att visa sensorstatus: 
 
Sensortyp Symbol Status 
Närhetssensorer 

 
 

dämpad 
("ser“ metall) 

icke dämpad 
(ser ingen metall“) 

Brytare  

 

öppen 

stängd 

 
På sidan DIAGNOS DIGITALSENSODIAGNOS DIGITALSENSODIAGNOS DIGITALSENSODIAGNOS DIGITALSENSORERRERRERRER 1/2 visas 
följande aktorer: 
 

Diagnos digitala sensorer 1/2 
Förkortning Beteckning Sensorn kontrollerar 

LÅSN. VÄ.LÅSN. VÄ.LÅSN. VÄ.LÅSN. VÄ.    Låsregel vänster Öppen/stängd? 

LÅSN. HÖ.LÅSN. HÖ.LÅSN. HÖ.LÅSN. HÖ.    Låsning höger Öppen/stängd? 

NÄTKNIV.NÄTKNIV.NÄTKNIV.NÄTKNIV.    Nätkniv 
(endast vid 
nätbindning) 

Viloläge / snittläge? 

NÄTLÖP.NÄTLÖP.NÄTLÖP.NÄTLÖP.    Nätlopp 
(endast vid 
nätbindning) 

Antal varv för 
nätinloppsvalsen (ger 
nätlängden) 

BOTTENL.BOTTENL.BOTTENL.BOTTENL.    Botten (svänggolv) Öppen/stängd? 

V/MINV/MINV/MINV/MIN    Varvtal Drevets varvtal 

GARN VÄ.GARN VÄ.GARN VÄ.GARN VÄ.    Tråd vänster Trådlopp vänster 
(endast garnbindning) 

GARN HÖ.GARN HÖ.GARN HÖ.GARN HÖ.    Tråd höger Trådlopp höger 
(endast garnbindning) 
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Följande sida DIAGNOS DIGITALA SENDIAGNOS DIGITALA SENDIAGNOS DIGITALA SENDIAGNOS DIGITALA SENSORERSORERSORERSORER 2/2 
finns endast på maskiner med snittaggregat. 
På sidan DIAGNOS DIGITALA SENDIAGNOS DIGITALA SENDIAGNOS DIGITALA SENDIAGNOS DIGITALA SENSORERSORERSORERSORER 2/2 visas 
följande sensorer: 
 
 

Diagnos digitala sensorer 2/2 
Förkortning Beteckning Sensorn kontrollerar 

TRYCKBR.TRYCKBR.TRYCKBR.TRYCKBR.    Tryckluftsbrytare < 35 bar  /  > 35 bar 
Brytare stängs vid < 35 
bar 
Brytare öppen vid > 35 
bar 

SNITTV. 1SNITTV. 1SNITTV. 1SNITTV. 1    Snittaggregat 1 Viloläge / snittposition? 

SNITTV. 2SNITTV. 2SNITTV. 2SNITTV. 2    Snittaggregat 2 Viloläge / snittposition? 
 
 
I E-LINK-systemet ingår också ett oscilloskop i det 
stora antalet diagnosmöjligheter, se kapitel 12, 
Oscilloskop. Det ger möjlighet att observera och 
analysera tillståndet för alla digitala sensorer och 
aktorer under de senast 500 sekunderna Det går även 
att observera alla signaler i realtid: 
� Till oscilloskopet: Tryck på den mellersta knappen 

  
 
 
 

8.1.2 Standarddiagnos – Analoga sensorer 
I DIAGNOS ANALOGA SENSDIAGNOS ANALOGA SENSDIAGNOS ANALOGA SENSDIAGNOS ANALOGA SENSORERORERORERORER visas förhållandet 
vid analoga sensorer. 
 
På sidan DIAGNOS ANALOGA SENSDIAGNOS ANALOGA SENSDIAGNOS ANALOGA SENSDIAGNOS ANALOGA SENSORERORERORERORER 1/1 1/1 1/1 1/1 visas 
följande sensorer: 
 

Diagnos analoga sensorer 1/1 
Förkortning Betydelse 

AVSTÅND V.AVSTÅND V.AVSTÅND V.AVSTÅND V.    Spänningsvärde [volt] visar avståndet mellan 
sensor och vänster låshake (motsvarar 
baltätheten). 

AVSTÅND H.AVSTÅND H.AVSTÅND H.AVSTÅND H.    Spänningsvärde [volt] visar avståndet mellan 
sensor och höger låshake (motsvarar 
baltätheten). 

 
På bildskärmen DIAGNOS ANALOGA SENSDIAGNOS ANALOGA SENSDIAGNOS ANALOGA SENSDIAGNOS ANALOGA SENSOOOORERRERRERRER visas 
signalerna från avståndssensorerna till vänster och 
höger numeriskt och som stapeldiagram. 
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8.1.3 Standarddiagnos – aktorer 
 

Aktorer är t. ex. hydrauliksystemets elektroventiler. 
 
I DIAGNOS AKTORERDIAGNOS AKTORERDIAGNOS AKTORERDIAGNOS AKTORER visas tillståndet för 
aktorledningar. Funktionerna kan testas manuellt 
(Diagnos Manuell) eller automatiskt (Diagnos 
Automatisk): 

 

 Varning, skaderisk! 
Standarddiagnoser får endast göras när maskinen 
står helt stilla: Stäng av traktorn, vänta tills maskinen 
står stilla, bryt hydraulflödet till maskinen. 
 

 Info! 
Antalet aktorer resp. bildsskärmssidor som visas beror 
på inställningarna i menyn "Huvudmeny“ (se kapitel 6 
Menyn "Inställningar“). 
 
 
Manuell 
 
För att växla mellan DIAGNOS AKTORER MANUDIAGNOS AKTORER MANUDIAGNOS AKTORER MANUDIAGNOS AKTORER MANUELLELLELLELL 
och DIAGNOS ADIAGNOS ADIAGNOS ADIAGNOS AKTORER AUTOMATISKKTORER AUTOMATISKKTORER AUTOMATISKKTORER AUTOMATISK: 

� Tryck kort på knappen <Start/Stop> . 
 

� Välj aktorledning:  och   

� Koppla till resp. från aktorn:  och   
 
Följande symboler används för att visa aktorstatus: 
 
Symbol Aktorstatus 

 Aktor har aktiverats (+) 
och har kopplats på (+). 

 Aktor ska vara aktiverad (+), men har inte 
kopplats på (–). Varning, fel! T. ex. 
aktorledning i styrkontrollen defekt. 

 Aktor har inte aktiverats (–), men har 
kopplats på (+). Varning, fel! T ex 
kortslutning eller kabelbrott. 

 Aktorn har inte aktiverats (–) och har inte 
kopplats på (–). 
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På sidan DIAGN. AKTORER MANUEDIAGN. AKTORER MANUEDIAGN. AKTORER MANUEDIAGN. AKTORER MANUELL LL LL LL 1/1 visas 
följande aktorer: 
 

Manuell Diagnos Aktorer 1/1 
Förkortning Ledningsbeteckning 

FETTP.FETTP.FETTP.FETTP.    Fettpump 

NÄTMAGN NÄTMAGN NÄTMAGN NÄTMAGN     Nätbindningens magnetkoppling 

NÄTKN.NÄTKN.NÄTKN.NÄTKN.    Nätknivsutlösning 

GGGG----MOTORMOTORMOTORMOTOR    Motor garninkast 

VENT.B1VENT.B1VENT.B1VENT.B1    Ventil B1* 

VENT.B2VENT.B2VENT.B2VENT.B2    Ventil B2* 

VENT.B3VENT.B3VENT.B3VENT.B3    Ventil B3* 

VENT.B45VENT.B45VENT.B45VENT.B45    Ventil B45* 

VENT.A2VENT.A2VENT.A2VENT.A2    Ventil A2* 

VENT.A14VENT.A14VENT.A14VENT.A14    Ventil A14* 
 

* Dessa beteckningar finns på kontakterna resp. på 
hydraulikblocket (beroende på maskinens utförande). 

 
 

Automatisk 
 
För att växla mellan DIAGNOS AKTORER MANUDIAGNOS AKTORER MANUDIAGNOS AKTORER MANUDIAGNOS AKTORER MANUELLELLELLELL 
och DIAGNOS AKTORER AUTODIAGNOS AKTORER AUTODIAGNOS AKTORER AUTODIAGNOS AKTORER AUTOMATISKMATISKMATISKMATISK: 

� Tryck kort på knappen <Start/Stop> . 
 
I DIAGN. AKTORER AUTOMDIAGN. AKTORER AUTOMDIAGN. AKTORER AUTOMDIAGN. AKTORER AUTOMATISKATISKATISKATISK manövreras och 
testas alla aktorer automatiskt efter varandra.. 
 
Följande symboler används för att visa aktorstatus: 
 
Symbol Aktorstatus 

 
Aktorledning är OK. 

 
Aktorledning är trasig. 

 
I E-LINK-systemet ingår också ett oscilloskop i det 
stora antalet diagnosmöjligheter, se kapitel 12, 
Oscilloskop. Det ger möjlighet att observera och 
analysera tillståndet för alla digitala sensorer och 
aktorer under de senast 500 sekunderna Det går även 
att observera alla signaler i realtid: 
� Till oscilloskopet: Tryck på den mellersta knappen 

 . 
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8.2 Avancerad Diagnos 
 

 Varning, skaderisk! 
Avancerade diagnoser görs när maskinen är igång. Endast för utbildad och erfaren servicepersonal! 
 

En avancerad diagnos ger möjlighet att observera  
sensor-/aktorbilder när maskinen är igång. 
 
Den avancerade diagnosen görs på samma sätt som 
standarddiagnosen (se kapitel „8.1 Standarddiagnos“). 
Servicepersonalens uppgift är här endast att iaktta 
processen. Varje form av ingrepp i maskinförloppet, t 
ex start av automatisk aktordiagnos eller tillkoppling av 
vald aktorledning avbryter genast all drift och därmed 
även den avancerade diagnosen. 
 

Kännetecken för avancerad diagnos: Symbolen  
(AUTOMATISK DRIFT) blinkar. 
 

 Varning, skaderisk! 
När maskinen är igång: 
Kliv aldrig på maskinen. 
Håll tillräckligt avstånd till maskinens verkningområde: 
Uppsamlare, baklucka.  
Vistas aldrig under maskinen och gör inga ingrepp 
där. 
Justeringar och servicearbeten får aldrig göras medan 
drivmekanismen är igång 
Innan skyddsanordningarna öppnas: Koppla ur 
traktorns drev, vänta tills maskinen står stilla, ta ut 
tändningsnyckeln på traktorn, skilj hydrauliktillförseln 
från maskinen. 
 

� Hämta menyöversikt: Tryck på . 
 
� Hämta avancerad diagnos: Tryck samtidigt på den 

mellersta knappen  och knappen . 
 

� Gå antingen tillbaka till menyvalet: Tryck på . 

� eller tillbaka till HUVUDMENYMENYNHUVUDMENYMENYNHUVUDMENYMENYNHUVUDMENYMENYN: Håll   
intryckt i tre sekunder. 
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8.3 Översikt över knappfunktionerna i menyn "Diagnos“: 
 
Tangent Användning 

 
vänster knapp 

Bläddra bakåt 

 
mellersta 
knappen 

Hämta oscilloskop 

 
höger knapp 

Bläddra framåt 

 
Koppla mellan automatisk och manuell aktordiagnos 

 
Koppla på aktorledning 

 
Koppla från aktorledning 

 
Välja aktor 

 
Välja aktor 

 
Hämta menyöversikt: Kort knapptryck 

Tillbaka till Huvudmenymenyn: 3 sek. knapptryck 
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9 Menyn "Statistik“ 

� Hämta menyöversikt: Tryck på . 
 

� Välj STATISTIKSTATISTIKSTATISTIKSTATISTIK-menyn: Tryck på  eller 

   

� Bekräfta valet med . 
 
 
 
STATISTIKSTATISTIKSTATISTIKSTATISTIK-menyn ger överblick över 
� Antal balar  (dagsräknare) 
� Antal balar  (totalt) 
� Maskinens löptid  (dagsräknare) 
� Maskinens löptid  (totalt) 
 
Den "totala" räknaren för antal balar (i exemplet: 42) 
och maskinens löptid (i exemplet: 44.1 h) är 
livstidsräknare och går därför inte att radera. 20 
dagsräknare understöds (#1, #2, #3... #20). Räkning 
sker på den arbetsdagsräknare som valts för tillfället. 
 
� Välj arbetsdagsräknare  (kontrollera och aktivera): 

Tryck på   eller  . 
 

� Radera vald dagsräknare: Håll  knapperna  

och  intryckta samtidigt i tre sekunder. 
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Symbol Betydelse 

 Totalt 
Antal balar (totalt) 

 #3 

Antal balar (dagsräknare)  

(här t ex arbetsdagsräknare nummer 3) 

 Totalt 
Maskinens löptid (dagsräknare) 

 #3 

Maskinens löptid (dagsräknare)  

(här t ex arbetsdagsräknare nummer 3) 

� Gå antingen tillbaka till menyvalet: Tryck på . 

� eller tillbaka till HUVUDMENYHUVUDMENYHUVUDMENYHUVUDMENY-menyn:    Håll   
intryckt i tre sekunder. 

 

9.1 Översikt över knappfunktionerna i menyn "Statistik“: 
 

Tangent Användning 

 
vänster knapp 

–ingen funktion – 

 
mellersta knappen 

–ingen funktion – 

 
höger knapp 

–ingen funktion – 

 
–ingen funktion – 

 +  
Radera vald dagsräknare: 3 sek. knapptryck 

 
Välja dagsräknare (#1, #2, #3,... #20) 

 
Välja dagsräknare (#1, #2, #3,... #20) 

 
Hämta menyöversikt:  Kort knapptryck 

Tillbaka till Huvudmenymenyn: 3 sek. knapptryck 
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10 Felmeddelanden 
Felmeddelanden läggs in i ett eget fönster på den aktuella bildskärmen. Felmeddelanden består av: 
• ordet FELFELFELFEL 
• felmeddelandet (klartext) 
• en blinkande varningstriangel 
• antal fel som har uppstått (under den blinkande triangeln) 
 
Exempel: 

 
 

 
Om flera fel uppstår samtidigt kommer det felmeddelande som har högst prioritet att visas först.  
Man skiljer mellan: 
• Systemfelmeddelanden  (se kapitel 10.1 Systemfelmeddelanden) 
• Standardfelmeddelanden  (se kapitel 10.5 Standardfelmeddelanden) 
 

 Info! 
Om fel inte går att avhjälpa: Informera kundtjänst. 
Meddela kundtjänst vilket felmeddelande som visats. I felmeddelandet finns viktig information om 
orsaken till funktionsstörningen. 
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10.1 Systemfelmeddelanden 
Systemfelmeddelanden kommer upp i alla menyer. Undantag: Standarddiagnos (där är inga 
maskinfunktioner igång). 
 
Systemfelmeddelanden kan inte tas bort. De försvinner inte förrän orsaken till felet åtgärdats. 
 

10.2 Systemfel: KORTSLUTNING I  SENSKORTSLUTNING I  SENSKORTSLUTNING I  SENSKORTSLUTNING I  SENSORFÖRSÖRJNINGORFÖRSÖRJNINGORFÖRSÖRJNINGORFÖRSÖRJNING 
Vid problem i sensorförsörjningen (t. ex. vid 
kortslutning i sensorförsörjningen eller vid dålig 
tillförsel av huvudspänning) kopplas styranordningens 
sensor- och aktorförsörjning från automatiskt, ett 
felfönster öppnas och en varningston hörs i 
maskinenheten. 
 
Det här felmeddelandet kan inte tas bort. Det 
försvinner när orsaken till felet (kortslutning eller dålig 
tillförsel av huvudspänning) avhjälpts.  

 
� Avbryt genast strömförsörjningen: Dra ut kontakten (DIN 9680B) 

 
� Om felet kommer tillbaka när strömförsörjningen slås på går det med hjälp av nödbindningen att 

arbeta vidare med frånkopplad elektronik (se maskinens instruktionsbok, kapitel "Nöddrift av 
bindningen“). Underrätta kundtjänst! 

 
För att förhindra dålig tillförsel av huvudspänning ska medlevererad kabel användas (del nummer 
0972.20.40.00). 
 

 

10.3 Systemfel: ÖVERSPÄNNING I SENSOÖVERSPÄNNING I SENSOÖVERSPÄNNING I SENSOÖVERSPÄNNING I SENSORFÖRSÖRJNINGRFÖRSÖRJNINGRFÖRSÖRJNINGRFÖRSÖRJNING 
Vid överspänning i sensor- och aktorförsörjningen 
kopplas styranordningens sensor- och aktorförsörjning 
från, ett felfönster öppnas och en varningston hörs i 
maskinenheten. 
 
Det här felmeddelandet kan inte tas bort. 
Felmeddelandet försvinner när orsaken till felet 
åtgärdats. 
 

 
� Avbryt genast strömförsörjningen: Dra ut kontakten (DIN 9680B). 

 
� Om felet kommer tillbaka när strömförsörjningen slås på går det att arbeta vidare med hjälp av 

nödbindningen vid  frånkopplad elektronik (se maskinens instruktionsbok, kapitel "Nöddrift av 
bindningen“). Underrätta kundtjänst! 
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10.4 Systemfel: BATTERISPÄNNING ÄR FBATTERISPÄNNING ÄR FBATTERISPÄNNING ÄR FBATTERISPÄNNING ÄR FÖR HÖGÖR HÖGÖR HÖGÖR HÖG 
Vid överspänning i det interna nätet (batterispänning 
> 17 volt) kopplas styranordningens sensor- och 
aktorförsörjning från, ett felfönster öppnas och det 
hörs en varningston i maskinenheten. 
 
Det här felmeddelandet kan inte tas bort. 
Felmeddelandet försvinner när orsaken till felet 
åtgärdats Underrätta kundtjänst! 
 
Garnbindning 
� Avbryt genast strömförsörjningen mellan traktor 

och maskin: Dra ut kontakten [1]. 
Om felet uppträder på nytt när strömförsörjningen 
återupprättas går det att arbeta vidare med hjälp av 
nödbindningen: 
� Koppla från styranordningen: Dra ut de båda 35-

poliga kontakterna [3]. 
� Koppla från manöverenheten: Dra ut den sjupoliga 

rundkontakten [2]. 
� Upprätta strömförsörjning: Sätt i kontakten [1] i 

uttaget på traktorn. 
� Se maskinens instruktionsbokkapitlet "Nödrift av 

bindningen“: Den röda anslutningskontakten för 
garnbindning placeras helt enkelt om till det lediga 
vita uttaget. 

� För att utlösa garnbindningen kopplas 
parkeringsljuset på (eller halv- eller helljus) tills 
nätet greppas av balen. 

 
Nätbindning 
� Avbryt genast strömförsörjningen mellan traktor 

och maskin: Dra ut kontakten [1]. 
Om felet uppträder på nytt när strömförsörjningen 
återupprättas går det arbeta vidare med hjälp av 
nödbindningen: 
� Avbryta strömsförsörjningen: Dra ut kontakten[1] 

ur uttaget på traktorn. 
� Se maskinens instruktionsbok kapitlet "Nödrift av 

bindningen“: Den svarta anslutningskontakten till 
den elektriska nätkopplingen sätts helt enkelt i det 
lediga vita uttaget. 

� För att utlösa nätbindningen kopplas 
parkeringsljuset på (eller halv- eller helljus) tills 
nätet greppas av balen (märks på att nätrullen 
roterar snabbare). 
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10.5 Standardfelmeddelanden 
Standardfelmeddelanden kan komma upp i alla 
menyer. Undantag: DIAGNOSEDIAGNOSEDIAGNOSEDIAGNOSE. Där visas inte 
standardfelmeddelandena  ÖVERBELASTNINGÖVERBELASTNINGÖVERBELASTNINGÖVERBELASTNING och 
KABELBROTTKABELBROTTKABELBROTTKABELBROTT. Reaktion på standardfelmeddelanden: 

� Alternativ 1: Tryck på   för att ta bort 
standardfelmeddelandet. Åtgärda därefter 
orsaken till felet. 

� Alternativ 2: Standardfelmeddelandet försvinner 
automatiskt när felet åtgärdats. 

 

10.6 Standardfel: ÖVERLAST NÄTKNIVENÖVERLAST NÄTKNIVENÖVERLAST NÄTKNIVENÖVERLAST NÄTKNIVEN 
Det har uppstått ett fel som lett till elektrisk 
överbelastning av  en förbrukare. Förbrukaren 
kopplades sedan från automatiskt. 
 
Felmeddelandet kan tas bort; utgången förblir spärrad 
tills systemet startas om. 

� Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 
 

10.7 Standardfel: KABELBROTTKABELBROTTKABELBROTTKABELBROTT 
Ett kabelbrott resp. ej ansluten kabel har upptäckts. 

 
Felmeddelandet kan tas bort eller försvinner 
automatiskt när felet åtgärdats. 

� Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 
 

10.8 Standardfel: SPSPSPSPÄNNA NÄTKNIVÄNNA NÄTKNIVÄNNA NÄTKNIVÄNNA NÄTKNIV 
En automatisk nätbindning startar inte. Det går inte 
fram tryck till nätknivens sensor. 
 
Felmeddelandet kan tas bort. Därefter kan nät- eller 
garnbindning startas manuellt. För just denna bindning 
ignorerar styrningen nätknivssensorn. Men redan vid 
nästa bindning visas felet om inte orsaken til det redan 
avhjälpts. 

� Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
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10.9 Standardfel: NÄTKNIV SPÄND?NÄTKNIV SPÄND?NÄTKNIV SPÄND?NÄTKNIV SPÄND? 
En automatisk nätbindning startar inte. Det går inte 
fram tryck till nätknivens sensor. 
 
Felmeddelandet kan tas bort. Därefter kan nät- eller 
garnbindning startas manuellt. För just denna bindning 
ignorerar styrningen nätknivssensorn. Men redan vid 
nästa bindning visas felet om inte orsaken til det redan 
avhjälpts. 

� Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 
 

10.10 Standardfel: NÄTKNNÄTKNNÄTKNNÄTKNIVSUTLÖSERIVSUTLÖSERIVSUTLÖSERIVSUTLÖSER 
Nätkniven har inte utlösts. 
 
Felmeddelandet kan tas bort.  Därefter: Avhjälp 
orsaken. 

� Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 
 
 
 

10.11 Standardfel: NÄTET LÖPER INTE!NÄTET LÖPER INTE!NÄTET LÖPER INTE!NÄTET LÖPER INTE! 
En nätbindning har startats men nätet löper inte (orsak 
t. ex. nätrullen är tom). 
 
Felmeddelandet kan tas bort.  Därefter: Avhjälp 
orsaken. 

� Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 
 
 
 

10.12 Standardfel: GARN LÖPER ENKELSIDIGARN LÖPER ENKELSIDIGARN LÖPER ENKELSIDIGARN LÖPER ENKELSIDIGT!GT!GT!GT! 
En av de båda trådarna löper inte (orsak t. ex. en 
garnrulle är tom). 
 
Felmeddelandet kan tas bort. Därefter: Avhjälp 
orsaken. 
Därefter kan nät- eller garnbindning startas. 

� Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
� Starta garn- eller nätbindning. 
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10.13 Standardfel: GARNET LÖPER EJGARNET LÖPER EJGARNET LÖPER EJGARNET LÖPER EJ 
Ingen av de båda trådarna löper (orsak t. ex. båda 
garnrullarna är tomma). 
 
Felmeddelandet kan tas bort. Därefter: Avhjälp 
orsaken. 
Därefter kan nät- eller garnbindning startas. 

� Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
� Starta garn- eller nätbindning. 
 

10.14 Standardfel: "GARN LÖPER UTAN BIN"GARN LÖPER UTAN BIN"GARN LÖPER UTAN BIN"GARN LÖPER UTAN BINDNING"DNING"DNING"DNING" 
Den ena eller båda trådarna löper fast ingen bindning 
har startats. 
 
Felmeddelandet kan kvitteras eller försvinner 
automatisk när ingen av trådarna löper längre. 

� Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 

10.15 Standardfel: BAKLUCKA: 1 LASHAKE BAKLUCKA: 1 LASHAKE BAKLUCKA: 1 LASHAKE BAKLUCKA: 1 LASHAKE ÖPPENÖPPENÖPPENÖPPEN 
En av låsreglarna till presskammaren är öppen. 
 
Felmeddelandet kan tas bort eller försvinner 
automatiskt när båda låsreglarna öppnats eller 
stängts. 

� Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 
 

10.16 Standardfel: MAXIMAL BALTÄTHET UPMAXIMAL BALTÄTHET UPMAXIMAL BALTÄTHET UPMAXIMAL BALTÄTHET UPPNÅDDPNÅDDPNÅDDPNÅDD 
Under manuell bindning har presstätheten överskridit 
värdet 10. Styrningen förblir passiv: Därför måste 
operatören starta bindningen manuellt. 
 
Felmeddelandet kan tas bort eller försvinner 
automatiskt när den manuella bindningen startas. 
Signalen upphör först när felet kvitterats eller en 
manuell bindning startas. 

� Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
� Starta bindning: Aktivera knappen 

<Start/Stop> . 
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11 Menyn "Systemservice“ 

 Varning! 
Detta kapitel riktar sig uteslutande till utbildad och instruerad servicepersonal! 
 

 
Menyn SYSTEM SERVICE SYSTEM SERVICE SYSTEM SERVICE SYSTEM SERVICE har följande undemenyer 
för första idrifttagande: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undermeny Uppgift Se kapitel 

HUVUDMENHUVUDMENHUVUDMENHUVUDMENYYYY    Avslutar SYSTEM SERVICESYSTEM SERVICESYSTEM SERVICESYSTEM SERVICE-menyn och 
startar menyn HUVUDMENY HUVUDMENY HUVUDMENY HUVUDMENY. 

"Undermenyn „Huvudmeny““ 
sidan 42 

SYSTEM SYSTEM SYSTEM SYSTEM 
INSTÄLL.INSTÄLL.INSTÄLL.INSTÄLL.    

Omkoppling av maskinmodell i det fall det finns 
flera manöverytor. 

"Undermenyn „System inställ.“" 
  sidan 42 

EEPROMEEPROMEEPROMEEPROM----
INNEHALLINNEHALLINNEHALLINNEHALL    

Visar EEPROM-innehåll. "Undermenyn "EEPROM-innehåll“" 
  sidan 43 

SJÄLVTESTSJÄLVTESTSJÄLVTESTSJÄLVTEST    Sjävtest av styrningen 
(med en speciell testapparat). 

"Undermenyn "Självtest“" 
  sidan 43 

 
 

11.1 Ta fram menyn "System Service“ 
� Hämta menyn SYSTESYSTESYSTESYSTEM SERVICEM SERVICEM SERVICEM SERVICE: Håll den 

mellersta knappen  nertryckt (ca 
10 sekunder) vid inkoppling av styrspänningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Välj undermeny: Tryck på  eller  

� Ta fram vald undermeny: Tryck på  
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11.2 Undermenyn „Huvudmeny“ 
Med denna menypost avslutas SYSTEM SERVICE 
och går tillbaka till menyn Övervakning, se kapitel „5 
Menyn "Huvudmeny““, sidan 10. 

� Välj  HUVUDMENYMENYNHUVUDMENYMENYNHUVUDMENYMENYNHUVUDMENYMENYN: Tryck på  eller 

  

� Bekräfta valet med . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.3 Undermenyn „System inställ.“ 
Styrningen ger möjlighet att användas på andra 
förberedda maskinfamiljer. 
� Välj menyn SYSTEM INSTÄLL.SYSTEM INSTÄLL.SYSTEM INSTÄLL.SYSTEM INSTÄLL.: Tryck på 

 eller    

� Bekräfta valet med . 
 

� Välj maskingrupp: Tryck på  eller   
 

� Hämta vald maskingrupp: Tryck på  
 
Nu hoppar styrningen automatiskt tillbaka till menyn 
HUVUDMENYHUVUDMENYHUVUDMENYHUVUDMENY (se kapitel 6 Menyn "Inställningar“). 
Spara den ändrade inställningen: 

� Spara val med knappen . 
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11.4 Undermenyn "EEPROM-innehåll“ 
I den här undermenyn visas innehållet i EEPROM i 
form av hexadecimaler  (i diagnossyfte). 
� Välj EEPROMEEPROMEEPROMEEPROM----INNEHÅLLSMENYINNEHÅLLSMENYINNEHÅLLSMENYINNEHÅLLSMENY: Tryck på 

 eller    

� Bekräfta valet med . 
 

� Skrolla rad för rad: Tryck på  eller   

� Skrolla sida för sida: tryck på  eller . 

� Tillbaka till SYSTEM SERVICESYSTEM SERVICESYSTEM SERVICESYSTEM SERVICE: knapp . 
 
 
 

 
 
 
 
 

11.5 Undermenyn "Självtest“ 
En helautomatisk egenkontroll kan bara göras med en 
testapparat som konstruerats speciellt  till detta. Utan 
den här apparaten kan kontrollen inte startas och 
beskrivs inte ytterligare här. 

 

� Välj EGENKONTROLLEGENKONTROLLEGENKONTROLLEGENKONTROLL: Tryck på  eller    

� Bekräfta valet med . 
 

� Tillbaka till  SYSTEM SERVICE: Tryck på . 
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11.6 Översikt över knappfunktionerna i menyn "Systemservice“: 
 

Användning 
Tangent 

System Service System inställ. EEPROM-Inhalt Egenkontroll 

 
vänster knapp 

    

 
mellersta 
knappen 

    

 
höger knapp 

    

 

    

 
 Välj maskingrupp Bläddra en rad framåt  

 
 Välj maskingrupp Bläddra en rad tillbaka  

 
Välj undermeny  Bläddra en sida tillbaka 

(åtta rader) 
 

 
Välj undermeny  Bläddra en sida  (8 rader 

) framåt 
 

 
Hämta menyöversikt 

Ta fram vald undermeny: 

Hämta Huvudmeny för 
vald maskingrupp 

Tillbaka till  
SYSTEM SERVICESYSTEM SERVICESYSTEM SERVICESYSTEM SERVICE-
MENYN 

Tillbaka till SYSTEM SYSTEM SYSTEM SYSTEM 
SERVICESERVICESERVICESERVICE-MENYN 
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12  Oscilloskop 
Oscilloskopet används för att kontrollera digitala sensorer, aktorer och avståndssenorer. 
 
• se kapitel „12.1Oscilloskop för digitalsensorer och aktorer“. 
• se kapitel „12.2 Oscilloskop för avtsåndssensorer“ 
 
Det ger möjlighet att observera och analysera tillståndet hos alla sensorer och aktorer under de 
senaste 500 sekunderna (c:a 8 minuter). Alla signaler kan även observeras i realtid. 

 
� PÅ varje diagnosbildskärm (se kapitel 8  Menyn 

"Diagnos“) leder den mellersta knappen  till 
motsvarande oscilloskop. 
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12.1 Oscilloskop för digitalsensorer och aktorer 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Diagnossida 
(här: Digitalsensorer) 

Mätdataregister: 
RUN: Registrering pågår 

Beteckning av 
sensor/aktorledningar 
(se kapitel 12.3.7) 

sidnummer 

Sensor-/Aktorstatus 
High: under tryck/påkopplad 
Low: ej under tryck/frånkopplad 

Tidsfönster 
 här: inställt på 10 sek. 

Mätdataregister: 
HOLD:  
Registrering stoppad 

ej använda ledningar 

Markör Markörens läge 
här: 495,2 sek. 
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12.2 Oscilloskop för avtsåndssensorer 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aktuellt mätvärde 
(i läge RUN uppdateras 
detta värde löpande) 
(här: 2,30 V) 

Zoomningsfaktor 
(här: faktor 2,5) 

Offset (nollpunkt) 
(här: 1, 0 V) 

Markör 
Markörens läge 
(här: 490,2 sec.) 

Aktuellt mätvärde 
(i läge HOLD visas här 
värdet i markörens läge) 
(här: 2,02 V) 
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12.3 Hantering av oscilloskopet 

12.3.1 Bläddra igenom oscilloskopbilder 
� Oscilloskopbilderna kan bläddras igenom: 

� höger knapp  bläddra framåt. 

� vänster knapp  bläddra bakåt. 
 
 

12.3.2 Starta eller stoppa registrering (läge RUN / läge HOLD) 

� Genom att trycka på knappen  <START-
STOP> kan registreringen av mätdata stoppas 
(läge HOLD) och strats på nytt (läge RUN). 

 
 
 

12.3.3 Funktion "Tidsfönster“ 
Med funktionen "Tidsfönster" kan man ställa in hur 
lång tid en fönsterbredd ska motsvara, t ex.: 
� Fönsterbredd T = 10 sekunder 
� Fönsterbredd T = 20 sekunder 
� Fönsterbredd T = 50 sekunder 
� Fönsterbredd T = 100 sekunder 
� Fönsterbredd T = 200 sekunder 
� Fönsterbredd T = 500 sekunder 
� Ställ urvalbalkaran (svarta) på funktionen 

"Tidsfönster" med knapparna  och  (se 
streckad cirkel). 

� Ställ in värdet för fönsterbredden med   

och . 
 

12.3.4 Funktion "Markör“ 
När registreringen stoppats (HOLDHOLDHOLDHOLD) kan man med 
hjälp av "Markörfunktionen" ta fram alla tidpukter i det 
förlopp som hittills registrerats: 
� Ställ urvalsbalkaran (svarta) på funktionen 

"Markör" med knapparna  och  (se 
streckad cirkel). 

 

� Flytta markören till önskat läge:  och   
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12.3.5 Funktionen "Zoom“ (endast vid oscilloskop för analogsensorer) 
Med "Zoomningsfunktionen“ kan de värdena som 
visas (dvs. den vertikala axeln på skalan) förstoras. 
Z. B.: 
� "Zoomning = 1“ betyder: Det område som visas 

uppgår till 100 % av mätvärdena. 
� "Zoomning = 5“ betyder: Det visade värdeområdet 

uppgår bara till 20 % av mätvärdet. 
� "Zoomning = 10“ betyder: Det visade 

värdeområdet uppgår bara till 10 % av mätvärdet. 
� Sätt valmarkören (svart) på 

"Zoomningsfunktionen" med knapperna  

 och . 

� Ställ in Zoomningsfaktor med knapperna  

och . 
 
 

12.3.6 Funktionen "Offset“ (endast vid oscilloskop för analogsensorer) 
Med "Offsetfunktionen“ kan grunden för det 
värdeområde som visas (alltså den vertikala axeln på 
skalan) förskjutas. Den här funktionen används när 
man arbetar med zoomning, dvs. zoomningsfaktorn är 
större än ett. 
 
Exempel "Zoomningsfaktor = 5“. Endast  20 % av alla 
mätvärden visas. 
� Sätt Offset på 25 %. Då visas mätvärden från 

25 % till 45 %. 
� eller sätt Offset på 50 %. Då visas 50 % till 70 %. 
� eller sätt Offset på 63 %. Då visas 63 % till  83 %. 

 
� Sätt valmarkören (svart) med knapperna 

 och  på "Offsetfunktionen“. 

� Ställ in Offset-värde med knapperna  

och . 
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12.3.7 Beteckning för sensor- och aktorledningar 
 

Digitala sensorer  Aktorer 
Förkortning Ledningsbeteckning  Förkortning Ledningsbeteckning 
BODNBODNBODNBODN    Svänggolv  F.P.F.P.F.P.F.P.    Fettpump 

V.L.V.L.V.L.V.L.    Låsregel vänster  NETZNETZNETZNETZ    Nätkoppling 

V.R.V.R.V.R.V.R.    Låsning höger  MESSMESSMESSMESS    Nätknivsutlösning 

MESSMESSMESSMESS    Nätkniv  GARNGARNGARNGARN    Garnmotor 

NETZNETZNETZNETZ    Nätl  B1B1B1B1    Ventil B1 

D.S.D.S.D.S.D.S.    Tryckbrytare (hydraulik)  B2B2B2B2    Ventil B2 

S.W.1S.W.1S.W.1S.W.1    Snittaggregat 1  B3B3B3B3    Ventil B3 

S.W.2S.W.2S.W.2S.W.2    Snittaggregat 2  B45B45B45B45    Ventil B45 

D.Z.D.Z.D.Z.D.Z.    Varvtal (drevvarvtal)  A2A2A2A2    Ventil A2 

FA.LFA.LFA.LFA.L    Tråd vänster  A14A14A14A14    Ventil A14 

FA.RFA.RFA.RFA.R    Tråd höger       
 
 



WELGER RP 235 • E-LINK 51 

12.4 Översikt över knappfunktionerna i „oscilloskopet“: 
 

Tangent Användning 

 
vänster knapp 

Bläddra framåt 

 
mellersta 
knappen 

Ta fram/avlsuta oscilloskopet 

 
höger knapp 

Bläddra bakåt 

 

Kopla om mellan läge  
RUN (registreing löper) och läge HOLD (registrering stoppad) 

 
Förstora vald parameter för oscilloskop 

- Visad sida 

- Tidsinställt fönster (10s - 20s - 50s - 100s - 200s - 500s) 

- Markörposition (bara i HOLD-Modus) 

- Offset (0..90% mätområde) (endast vid oscilloskop för avståndssensorer) 
- Zoomfaktor (1x - 2,5x - 5x - 10x) (endast vid oscilloskop för avståndssensorer) 

 
Förminska vald parameter för oscilloskop 

- Visad sida 

- Tidsinställt fönster (10s - 20s - 50s - 100s - 200s - 500s) 

- Markörposition (bara i HOLD-Modus) 

- Offset (0..90% mätområde) (endast vid oscilloskop för avståndssensorer) 
- Zoomfaktor (1x - 2,5x - 5x - 10x) (endast vid oscilloskop för avståndssensorer) 

   

Välja oscilloskop-parameter: 

- Visad sida 

- Tidsinställt fönster (10s - 20s - 50s - 100s - 200s - 500s) 

- Markörposition (bara i HOLD-Modus) 

- Offset (0..90% mätområde) (endast vid oscilloskop för avståndssensorer) 
- Zoomfaktor (1x - 2,5x - 5x - 10x) (endast vid oscilloskop för avståndssensorer) 

 
–ingen funktion – 
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13 Bilaga 

13.1 Tidsföljd för bindningsförlopp vid automatisk bindning 
Värdet "Fördrökning“ kan ställas in i Huvudmeny (se kapitel 6 Menyn "Inställningar“) ocxh uppgår i 
detta diagram till  4 s. 
 

 
 
 
 
 

Garnbindning 

Buzzer

Garnmotor

Fördröjning: 0.. 5.0 sec 

8.0 sek 

3.0 sek 

3.0 sek 

Fördröjning: 0.. 5.0 sek 5.0 sek 

Fördröjning: 0.. 5.0 sek 

8.0 sek 

3.0 sek 

3.0 sek   +   fördröjning: 0.. 5.0 sek 5.0 sek 

Magnet nät

Buzzer

Buzzer 

Garnmotor

Magnet nät 

Nätbindning 

Kombibindning 


