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1 Säkerhet 

1.1 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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1.2 Avsedd användning 
 
Kontrollenheten E-LINK och styrelektroniken BALERCONTROL III är enbart avsedda för användning 
på maskinen 
 

LELY WELGER RP 445 
 

All användning som går utöver detta räknas som inte avsedd. Tillverkaren ansvarar inte för skador 
som uppkommer av annan form av användning utan det sker helt på egen risk. 
 
I avsedd användning ingår att följa tillverkarens anvisningar gällande drift, service och underhåll. 
 
Kontrollenheten E-LINK får endast användas av personer som är väl förtrogna med den och som 
känner till riskerna. 
 
De grundläggande kraven på säkerhets- och hälsoskydd och allmänt erkända säkerhetstekniska 
regler ska följas. 
 
 

1.3 Felanvändning som kan förutses 
 
• Det är inte tillåtet till montera på extrautrustning. 
 
• Anslutning till andra maskiner är inte tillåten. 
 
• Egenmäktiga ändringar och inmontering av icke godkända delar och utrustning är inte tillåten. 
 
• Kåpor får inte öppnas eller förändras konstruktionsmässigt. 
 
• Programvaran får inte heller förändras. 
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1.4 Allmänt 
 
Även om alla säkerhetsanvisningar och varningar följs återstår vissa risker som inte kan byggas bort. 
Handskas alltid med maskinen på ett förnuftigt sätt så att du inte utsätter dig själv och andra för risker! 
 
• Läs bruksanvisningen! 

Läs den separata bruksanvisningen "LELY WELGER RP 415 / RP 445" 
I bruksanvisningen får du viktiga tips om riskfri drift av maskinen. Följ alla säkerhetsanvisningar! 
Vid problem att förstå ska du kontakta serviceavdelningen. Låt alla som använder maskinen ta del 
av bruksanvisningen! 

 
• Innan arbetet påbörjas ska en översyn av maskinen göras. Var då uppmärksam på om någon del 

av maskinen förändrats eller saknas, om några ovanliga ljud uppstår under körningen samt titta 
efter synliga läckor. 

 
• Före underhåll på maskinen (justering, reparation, skötsel): Slå från tappaxel och traktormotor. Dra 

ut länkaxel och tappaxelände. Koppla från hydrauliken. Avskilj hydrauliska och elektriska 
anslutningar till traktor. Avskilj kontrollenheten från strömförsörjningen.  

 
• Ta aldrig ut halm ur maskinen när drivanordningen fortfarande är igång eller innan den avstängda 

maskinen stannat helt. Slå först från tappaxel och traktormotor och dra sedan ut länkaxeln ur 
tappaxeländen. Koppla ifrån hydrauliken och spärra så att den inte kan sättas igång av misstag 
igen. 

 
• Det är förbjudet att åka med på samtliga delar av maskinen! 
 
• Drift: Kliv inte på maskinen.  
 
• Ha inga metallföremål i direkt närhet av maskinen så länge den elektriska styrningen är påkopplad 

(t. ex. verktyg, säkerhetsskor med metallkåpor). Orsak: Approximationssensorerna kan utlösas 
oavsiktligt och ge upphov till oväntade maskinrörelser. 

 
• Innan du lägger i bindmedel (nätrullar, garnrullar): Koppla ifrån hydrauliken och spärra så att den 

inte kan sättas igång av misstag igen. 
 
• Maskinen får aldrig användas om skyddsanordningarna är trasiga eller demonterats  

(t. ex.: säkerhetsbygel)! 
 
• Ha brandsläckare inom räckhåll. 
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1.5 El/Elektronik 
 
• E-LINK och BALERCONTROL III är konstruerade enbart för 12-V drift. Drift på andra nät är inte 

tillåten! 
 
• Innan varje form av justering, montering eller service ska strömmen kopplas bort från E-LINK och 

BALERCONTROL III. 
 
• Kontrollera regelbundet att alla sensorer och aktorer sitter ordentligt på plats. 
 
• Strömmen får bara vara påkopplad till den elektroniska utrustningen när maskinen ska köras.  
 
• Det är inte tillåtet att gå in i eller i närheten av maskinens arbetsområde när strömmen till den 

elektroniska utrustningen är på. 
 
• För att undvika funktionsstörningar får inte manöverenheten utsättas för omåttlig fuktighet  

(t. ex. kraftigt regn, neddoppning, rengöring med ångstråle eller högtryckstvätt). 
 
• Befintligt kablage till PRO-LINK och BALERCONTROL III får endast användas för de på 

verkstaden monterade och godkända elektriska förbrukarna. 
 
• Den korrekta polningen av spänningsförsörjningen 

på traktorn får inte förändras eftersom den 
elektroniska styrningen då kan skadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1.6 Svetsningsarbeten 
 
• Låt inte ström från svetsen gå genom E-LINK eller BALERCONTROL III. 
 
• Avskilj spänningsförsörjningen mellan traktor och maskin på alla poler. 
 
• Observera värmeutvecklingen på svetspunkterna. Montera av känsliga delar (kablar, sensorer, 

delar av plast) innan du svetsar. 
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1.7 Elektromagnetisk tolerans (EMC) 
 
Maskinen är utrustad med elektroniska komponenter och delar vars funktion kan påverkas av 
elektromagnetisk strålning från andra apparater. Sådan påverkan innebära risker för person 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. 
 
I efterhandinstallerade elektriska och elektroniska komponenter ska motsvara EMC-riktlinjen 
2004/108/EG (tidigare: 89/336/EWG) i gällande version och vara CE-märkt. 
 
 

1.8 Arbetsplatser på maskinen 
 
Kör endast maskinen från arbetsplatserna under drift. Arbetsplatser: se separat bruksanvisning:  
"LELY WELGER RP 415 / RP 445". 
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2 E-LINK 
Styrningen består av (se bilder nedan): 
• manöverenheten E-LINK 
• styranordningen Balercontrol III 
 
Manöverenheten E-LINK är till för att hantera maskinen. 
Styranordningen 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? 
 

 
  Manöverinstrument 

 

Svensk rev. ...........................  

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

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

 

 
Ta fram menyöversikt. 

Väljmenyn 
SYSTEMINFO. 

 

 

 
Styrenhet 

 

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

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

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

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

 
Bekräfta valet. 

 
 

3 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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4 Menyerna 

4.1 Översikt 

 
 
 
 

Meny Uppgift Se kapitel 

HUVUDMENY Visning och kontroll av daglig drift Menyn "Huvudmeny" 
sid.13 

INSTÄLLNINGAR Inställning av maskinparametrar Menyn "Inställningar" 
sid.27 

SYSTEMINFO Information om valda systemdata Menyn "Systeminfo" 
sid.30 

DIAGNOS Diagnosmöjligheter för test av maskinen Menyn "Diagnos" 
sid.32 

STATISTIK Maskinens körtid, livstidsräknare och 
arbetsdagsräknare 

Menyn "Statistik" 
sid.43 

 
 
 

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 
HUVUDMENY. 
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5 Menyn "Huvudmeny" 
HUVUDMENY är standardmenyn. Här sker maskinens 
dagliga drift. 
Menyn HUVUDMENY visas automatiskt när styrningen 
försörjs med ström. 

 Hämta menyöversikt: Tryck på  

 Välj HUVUDMENY: Tryck på  eller   

 Bekräfta valet med  
 
 

I menyn HUVUDMENY visas följande: 

Centralt huvudfält: 
• Maskinstatus (pressar, bindningar, ...) 
• Stapeldiagram för ärvärdet baldiameter och börvärdet baldiameter  
• Läge för mjuk kärna 
• Kniven i snittläge 

Vid sidan om huvudfältet 
• Aktuellt antal balar per dag 
• Maskinens löptid (för balräknare per dag) 
• 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 15) 
 Hydroväxel 

(se sidan 16) 
 Driftsparametrar 

(se sidan 19) 

 
Manuell garnbindning 

 
Justering av 
pickup (uppsamlare)  Baldiameter 

 
Automatisk 
garnbindning  

Inställning av svänggolv 
 Presstäthet (tryck) 

 
Manuell nätbindning Justering av snittaggregat

(här: 12 knivar har valts) 
Antal nätlager 
(här: 1,5 valt) 

 
Automatisk 
nätbindning 
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5.2 Bindningstyper 
Maskinen kan vara utrustad med: 
• Nätbindning eller 
• Garnbindning 
 
Från installationsinställningen (se kapitel 6 Menyn "Inställningar") hämtas de bindningstyper som visas 
i följande tabell: 
 
Bindningstyp Maskin med 

garnbindning 
Maskin med 
nätbindning 

 
Manuell garnbindning •   

 
Automatisk 
garnbindning •   

 
Manuell nätbindning  •  

 
Automatisk 
nätbindning 

 •  

 
 Bindningstyper kan väljas med vänster knapp. 

 Utlösa bindning: Aktivera knappen Start/Stop>  
 
 
 
 
 
 
 



16  E-LINK  •  Lely Welger RP 445  

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) 
 
 

 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 elförbrukningen och onödig uppvärmning av 
ventilspolarna. 
 
 

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  för att välja snittaggregat  . 
 
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 
Inställningar (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 endast de knivgrupper som vid tidpunkten i fråga går att svänga in eller ut, t. ex. 

 (här: Snittgruppen med 12 knivar). 
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5.4 Driftparameter 
Driftssparametarar väljs med höger knapp. 
Vald driftsparameter visas på displayen (direkt över 
knappen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.1 Driftssparameter: Ställa in/avläsa baldiameter 

Ställa in baldiameter: Vid vald driftsparameter "baldiameter" kan värdet ställa in med knapparna  / 

 i steg om ett. 
 

 
 
Följande översikt visar möjliga siffervärden för angivelse av baldiameter: 
 

Minsta 
baldiameter 

 Största
baldiameter

*90         *91         *92         ...        *98      *99         00         01         02         ...         58         59         60 

 
 
Avläsa baldiameter: För tillfället uppnådd baldiameter går att avläsa på maskinens indikator (se bild till 
vänster) eller på manöverapparatens display (se bild till höger). 
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5.4.2 Driftssparameter: Ställa in/avläsa presstäthet 
Ställa in presstäthet (= baltäteht = tryck): Nör driftsparametern "presstäthet" valts går det att ställa in 

värdet med knapparna  /  i steg om ett. 
 
 
I följande översikt visas möjliga siffervärden för presstäthet: 
 

Minsta 
presstäthet 

 Största
presstäthet

0             1             2             3             4             5             6             7             8              9             10 

 
 
 

 
 

 
 
Avläsa presstäthet (tryck): Den för tillfället uppnådda presstätheten går att avläsa på maskinens 
manometer (se bild). 
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5.4.2.1 Nöddrift: Inställning av presstäthet (proportionalventil MED trycksensor) 
 

 Tips! 
Detta kapitel gäller endast maskiner med proportionalventil MED trycksensor: 
 

 
 
 
 
Om ett av följande felmeddelanden visas 

FEL! KABELBROTT TRYCKSENSOR 

eller 
FEL! INGEN TRYCK ÖKNING 

men på maskinens manometer vsias trots detta fortfarande tryck (presstäthet), kan orsaken till felet 
vara en defekt trycksensor. Trots det går det att ställa in presstätheten med hjälp av den nöddrift som 
beskrivs i det följande: 

 Ställ presstäthet på "0": Tryck på knappen . 

 Tryck samtidigt på höger knapp  och knappen 

. 
På displayen visas nu ett "X" (där det annars 
visas ett siffervärde för presstäthet), se bild. 

 
 

 
 
Så här ställs presstätheten in: 
 Stäng kulvredet [1]. 
 [2] (Ventilen på maskinens bakdel) Vrid den ratt 

som sitter på sidan medurs tills det tar emot. I 
detta läge är det högsta trycket inställt (högsta 
presstäthet). 

 [2] Om du önskar en lägre presstäthet går det att 
vrida tillbaka ratten i moturs riktning. 
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5.4.2.2 Nöddrift: Inställning av presstäthet (invers-proportionalventil UTAN trycksensor) 
 

 Tips! 
Detta kapitel gäller endast maskiner med invers-proportionalventil UTAN trycksensor: 
 

 
 
 
 
Om inget presstryck byggs upp (trots att en presstäthet > 0 ställts in) eller om det hela tiden visas ett 
för högt presstryck på manometern, går det likväl att ställa in presstätheten med hjälp i det följande 
beskrivna nöddrift. 
 

Så här ställs presstätheten in: 
 Dra av (ventilen på maskinens bakdel) 

strömförsörjningens [5] ventil. 
 Vrid (ventilen på maskinens bakdel) skruven med 

räfflat huvud [6] medurs tills det tar emot. I detta 
läge är det högsta trycket inställt (högsta 
presstäthet). 

 Om en lägre presstäthet önskas, går det vrida 
tillbaka skruven med räfflat huvud [6] moturs. 
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5.4.3 Driftsparameter: Ställa in nätlager 
Det går bara att ställa in nätlager via manöverapparaten om den elektroniska nätkontrollen aktiverats i 

menyn "Inställningar" (se kapitel 6 Menyn "Inställningar", sid. 27):  
EL.NÄTKONTR. = JA 

 

Ställa in nätlager: Om driftsparametern "Nätlager" valts kan värdet ställas in med knapparna  / 

 i steg om ett. 
 
 
Följande översikt visar möjliga siffervärden för nätlagren: 
 

Få 
nätlager 

 Många
nätlager

1,5                  2                  2,5                  3                  3,5                  4                  4,5                  5 

 
 

   
 
 
När den nätlängd (som är nödvändig för de inställda nätlagren) körts igenom utlöses automatiskt 
nätkniven och bindningen avslutas. 
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5.5 Maskinstatus: Pressning 
Maskinstatus "Pressa" framställs med hjälp av ett animerat materialflöde till pressen. 
 

 
 
 
 

5.6 Maskinstatus: Bindning 
Den löpande bindningen visas med två roterande pilar. 
 

 
 
 
 

5.7 Maskinstatus: Öppna baklucka 
När en bindning avslutats uppmanas du med en blinkande pil och en signal att öppna bakluckan. Inget 
material flyter in i pressen längre. 
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5.8 Maskinstatus: Öppen baklucka  
Den öppna bakluckan visas i huvudfönstret. Inget materialflöde äger rum. 
 
 

 
 
 
 

5.9 Maskinstatus: Stängning av baklucka  
När balen lämnat pressen uppmanas du med en blinkande pil att stänga bakluckan. Inget materila 
flyter längre in i pressen. 
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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 

 
mellersta 
knappen 

Välj hydroväxel (se kapitel 5.3 Hydroväxel): 
• Pickup 
• svänggolv 
• Snittaggregat med 8 knivar  (tillval: 12 knivar) 
• Snittaggregat med 9 knivar  (tillval: 13 knivar) 
• Snittaggregat med 17 knivar  (tillval: 25 knivar) 

 
höger knapp 

Välj driftparametrar (se kapitlet 5.4 Driftparameter): 
• Baldiameter 
• Presstäthet 
• Nätlager 

 
Starta vald bindning manuellt 

 
Höj normalvärdet för vald driftsparameter 
• Baldiameter 
• Presstäthet 
• Nätlager 

 
Sänk normalvärdet för vald driftsparameter 
• Baldiameter 
• Presstäthet 
• Nätlager 

 
–ingen funktion – 

 
Kvittera felmeddelande (trycka bort; se kapitlet 10 Felmeddelanden) 

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

 Hämta menyöversikt: Tryck på  
 
 Välj Inställningar-menyn:  

Tryck på  eller   

 Bekräfta valet med  

 Välj parameter:  och   

 Ändra parameter:  och   
 
 Gå antingen tillbaka till menyöversikten:  

Tryck på  
 
 Eller tillbaka till Huvudmeny: 

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 – danska – 
nederländska 

Maskintyp RP445 – RP445S (med snittaggregat) 

Fördröjning 

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

0... 5 sek. (i steg om 0,1 sek) 

 

 
 

Mjuk kärna 

(Inställningen står efter varje omstart 
av maskinen som stanndard på 
"nej") 

ja/nej 
"ja" innebär: Balen ska framställas med en mjuk 
kärna. Därför byggs det förinställda trycket i 
kammaren upp till det av operatören förinställda 
värdet först när baldiametern uppnått 75 % av 
förinställt börvärde. 

Nätbindning ja/nej 

Garnbindning ja/nej 

Elektronisk nätkontroll 

(= elektronisk övervakning av inställt 
nätlager antal) 

ja/nej 
"ja" innebär: 
• Inmatning av önskat nätlagerantal via 

manöverapparaten E-LINK (se kapitel "5.4.3 
Driftsparameter: Ställa in nätlager", sid. 23). 

• Elektronisk kontrolle/övervakning av inmatat 
nätlagerantal via styrningen. 

"nej" innebär: 
• Endast nödfunktion! Inmatning av önskat 

nätlagerantal med hjälp av vingmuttrarna i det 
avlånga hålet på nätbindningen (se kapitlet 
"Nöddrift: Nätbindning" i den separata 
handboken "LELY WELGER RP 415 / RP 
445"). 

Tryckreglering Här går det att ställa in vilket slags 
tryckregleringsventil som är inbyggd i maskinen: 

• 1 = Maskin med proportionalventil och 
trycksensor (se sidan 21) 

• 2 = Maskin med inversproportionalventil och 
trycksensor (se sidan 22) 

 

 
 

Knivar 

(endast för maskintyp RP 445S) 

Här ställer du in vilket snittaggregat som 
monterats på maskinen: 

13 eller 17 eller 25 knivsnittsaggregat 

Knappsignal 0 ... 50 

Summer volym 0 ... 5 

LCD-display-avläsningsvinkel 0 ... 9 

LCD-belysning ja / nej 

 

 
 

Knappbelysning ja / nej 
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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 Huvudmeny:  3 sek. knapptryck 
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7 Menyn "Systeminfo" 

 Hämta menyöversikt: Tryck på.  
 
 Välj SYSTEMINFO-menyn: Tryck på knapperna 

 eller   

 Bekräfta valet med  
 
 
 
Menyn SYSTEMINFO 1/2 ger information om viktiga 
systemdata: 
 Serienummer 
 Programvaruversion 
 Datum för programvara 
 Hårdvaruversion 
 Dataminne 

 
 
 
 

Menyn SYSTEMINFO 2/2 upplyser om viktiga 
systemdata: 
 Serienummer 
 Programvaruversion 
 Datum för programvara 
 Minne 

 
 
 

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

 
 Gå antingen tillbaka till menyöversikten:  

Tryck på  
 
 Eller tillbaka till HUVUDMENY:  

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 Huvudmeny:  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) 
Diagnosefunktioner får endast utföra vid stillatående 
maskin. 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. 
 

 Hämta menyöversikt : Tryck på  
 

 Välj DIAGNOS-MENY: 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 HUVUDMENY:  

Håll  intryckt i tre sekunder. 
 
 

8.1.1 Standarddiagnos – Digitala sensorer 
 

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

 

 Info! 
Antalet sensorer som visas och antalet 
bildskärmssidor är avhängigt av inställningaran i 
menyn "INSTÄLLNINGAR" (se kapitel 6 Menyn 
"Inställningar"). 

 
Följande symboler används för att visa sensorstatus: 
 
Sensortyp Symbol Status 

Närhetssensorer 
 

 

 

belagd 
("ser" metall) 

inte belagd 
("ser" ingen metall) 

Brytare  
 

 

öppen 
 

stängd 
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På sid DIAGNOS DIGITALSENSORER 1/2 visas 
följande aktorer: 
 

Diagnos digitala sensorer 1/2 
Förkortning Beteckning Sensorn kontrollerar 

TRYCK BR. Snittaggregatssäkring Tryck i snittaggregatets 
hydraulik 

SNITTV. 1 Knivgrupp 1 
(mindre Knivgrupp) 

Kniv i snittläge? 

BOTTENL. Botten (svänggolv) Öppen/stängd? 

NÄTKNIV Nätkniv 
(endast vid 
nätbindning) 

Nätkniv spänd? 

NÄT LÖP Nätlopp (endast vid 
nätbindning) 

Antal varv för 
nätinloppsvalsen (ger 
nätlängden) 

SNITTV. 2 
Inte för snittaggregat 
på 13 knivar! 

Knivgrupp 2 
(större knivgrupp) 

Kniv i snittläge? 

 
 
 
 
 
 
På sid DIAGNOS DIGITALA SENSORER 2/2 visas 
följande sensorer: 
 

Diagnos digitala sensorer 2/2 
Förkortning Beteckning Sensorn kontrollerar 

LASN.HÖ Låsning höger Öppen/stängd? 

BALUTRUL Ballenkicker uppe/nere? 

GARN VÄ Tråd vänster Trådlopp vänster 
(endast garnbindning) 

GARN HÖ Tråd höger Trådlopp höger 
(endast garnbindning) 

 
 
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 

  
 
 
 

Nätbindning 

Garnbindning 

Nätbindning 

Garnbindning 
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8.1.2 Standarddiagnos – Analoga sensorer 
I DIAGNOS ANALOGA SENSORER visas förhållandet 
vid analoga sensorer. 

8.1.2.1 Standarddiagnos – analoga sensorer (proportionalventil MED trycksensor) 
 

 Tips! 
Detta kapitel gäller endast maskiner med proportionalventil MED trycksensor: 
 

 
 

 
På sid DIAGNOS ANALOGA SENSORER 1/2 visas 
följande sensorer: 
 

Diagnos analoga sensorer 1/2 
Förkortning Betydelse 
DIAMETER Spänningsvärdet [volt] visar bakluckevingens 

läge (motsvarar aktuell baldiameter) 
RP 445: 0,45 volt (vid tom kammare). 

 
 
 
 
På sid DIAGNOS ANALOGA SENSORER 2/2 visas 
följande sensorer: 
 

Diagnos analoga sensorer 2/2 
Förkortning Betydelse 
TRYCK Mätvärde [procent] visar trycket i 

spännhydrauliken (motsvarar aktuell 
baltäthet). 

KALIBRERING Mätvärde [procent] visar den hydrauliska 
nollpunkten för trycksensor. 
Ligger normalt mellan 0 .. 20 % 

TRYCKSENSOR TYP Visar identifierad typ av trycksensor: 
Typ 1 / typ 2  
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8.1.2.2 Standarddiagnos – analoga sensorer (invers-proportionalventil UTAN trycksensor) 
 

 Tips! 
Detta kapitel gäller endast maskiner med invers-proportionalventil UTAN trycksensor: 
 

 
 
 

På sid DIAGNOS ANALOGA SENSORER 1/2 visas 
följande sensorer: 
 

Diagnos analoga sensorer 1/2 
Förkortning Betydelse 
DIAMETER Spänningsvärdet [volt] visar bakluckevingens 

läge (motsvarar aktuell baldiameter) 
RP 445: 0,45 volt (vid tom kammare). 

TRYCKREGLERING Spänningsvärde [Volt] visar förinställt 
presstryck: 
Högre spänningsvärde [V] = lägre förinställt 
presstryck 
Lägre spänningsvärde [V] = högre förinställt 
presstryck 

 
 
 
På sid DIAGNOS ANALOGA SENSORER 2/2 visas 
följande sensorer: 
 

Diagnos analoga sensorer 2/2 
Förkortning Betydelse 
TRYCK Mätvärde [procent] visar trycket i 

spännhydrauliken (motsvarar aktuell 
baltäthet). 

KALIBRERING Mätvärde [procent] visar den hydrauliska 
nollpunkten för trycksensor. 
Ligger normalt mellan 0 .. 20 % 

TRYCKSENSOR TYP Visar identifierad typ av trycksensor: 
Typ 1 / typ 2  
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8.1.3 Standarddiagnos – Aktorer 
 

Aktorer är t. ex. hydrauliksystemets elektroventiler. 
 
I DIAGNOS AKTORER visar 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. bildskärmssidor som visas beror 
på inställningrana i menyn "Inställningar"  
(se kapitel 6 Menyn "Inställningar"). 
 
Se följande avsnitt: 
"Standarddiagnoser – Aktorer – Manuell" sid 38. 
"Standarddiagnoser – Aktorer – Automatik" sid 39. 
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Standarddiagnoser – Aktorer – Manuell 
 
För att växla mellan DIAGNOS AKTORER MANUELL 
och DIAGNOS AKTORER AUTOMATISK: 

 Tryck kort på knappen <Start/Stop>  
 

 Välja aktorkanaler:  och   

 Koppla på aktor : Tryck på  

 Koppla från aktor : Tryck på  
 
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 (–). 

 
På sid MANUELL DIAGNOS AKTORER 1/1 visas 
följande aktorer: 
 

 Manuell Diagnos Aktorer 1/1 
Förkortning Ledningsbeteckning 

VENT.B1 Ventil B1* 

VENT.B2 Ventil B2* 

VENT.B3 Ventil B3* 

VENTB45 Ventil B45* 

TR.VENT Justeringsventil för spännhydrauliken 

NÄTMAGN. Nätbindningens magnetkoppling 

NÄTKNIV Nätknivsutlösning 

G-MOTOR Motor garninkast 
 

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

 
 Gå tillbaka till HUVUDMENY:  

Håll  intryckt i tre sekunder. 
 
 

Nätbindning 

Garnbindning 
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Standarddiagnoser – Aktorer – Automatik 
 
För att växla mellan DIAGNOS AKTORER MANUELL 
ochDIAGNOS AKTORER AUTOMATISK: 

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

 
Aktorledning är OK. 

 
Aktorledning är trasig. 

 
På sid.DIAGNOSER AKTORER AUTOMATIK 1/1 visas 
följande aktorer: 
 

Diagnos Aktorer Automatisk 1/1 
Förkortning Ledningsbeteckning 

VENT.B1 Ventil B1* 

VENT.B2 Ventil B2* 

VENT.B3 Ventil B3* 

VENTB45 Ventil B45* 

TR.VENT Justeringsventil för spännhydrauliken 

NÄTMAGN Nätbindningens magnetkoppling 

NÄTKNIV Nätknivsutlösning 

G-MOTOR Motor garninkast 
 

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

 
 
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  
  
 eller tillbaka till HUVUDMENY:  

Håll  intryckt i tre sekunder. 

Nätbindning 

Garnbindning 
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8.2 Avancerad diagnos 
 

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

Den utvidgade diagnosen ger möjlighet att iaktta 
sensorernas och aktorernas tillstånd under drift av 
maskinen. 
 
Hanteringen av den utvidgade diagnosen är identisk 
med hanteringen av standarddiagnosen (se kapitel 
"8.1 Standarddiagnos"). Vid den utvidgade diagnosen 
har emellertid servicepersonalen endast funktionen 
som iakttagare. Varje ingrepp i maskinprocessen, 
(t. ex. start av den automatiska aktordiagnosen eller 
eller påkoppling av vald aktorkanal) avslutar genast 
maskindriften och därmed den utvidgade diagnosen. 
 

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

Nätbindning 

Garnbindning 

Nätbindning 

Garnbindning 
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 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 HUVUDMENY:  

Håll  intryckt i tre sekunder. 
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8.3 Översikt över knappfunktionerna i menyn "Diagnos": 
 

Knapp 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 Huvudmeny:  3 sek. knapptryck 
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9 Menyn "Statistik" 

 Hämta menyöversikt : Tryck på  
 

 Välj STATISTIK menyn: Tryck på  eller   

 Bekräfta valet med  
 
 
 
STATISTIK menyn överblick över 
 Antal balar  (dagsräknare) 
 Antal balar  (totalt) 
 Maskinens löptid  (dagsräknare) 
 Maskinens löptid  (totalt) 

 
Den "totala" räknaren för antal balar (i exemplet: 1612) 
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 knapparna  

och  intryckta samtidigt i tre sekunder. 
 
 
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 HUVUDMENY: Håll  intryckt i tre 
sekunder. 
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9.1 Översikt över knappfunktionerna i menyn "Statistik": 
 

Knapp 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 Huvudmeny:  3 sek. knapptryck 
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10 Felmeddelanden 
Felmeddelanden läggs in i ett eget fönster på den aktuella bildskärmen. Felmeddelanden består av: 
• ordet FEL 
• 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 10.4 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). 
 
Meddelanden om systemfel går inte att kvittera med knapptryck. De försvinner inte förrän orsaken till 
felet åtgärdats. 
 

10.2 Systemfel: KORTSLUTNING I SENSORFÖRSÖRJNING 
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 kvarstår när strömmen slås på igen går det ändå att fortsätta arbetet utan elektronik med 
hjälp av nödbindning (se maskinens bruksanvisning, kapitlet "Nöddrift" och även kapitel 
10.3 Systemfel: BATTERISPÄNNING ÄR FÖR HÖG, avsnitten "Garnbindning" och "Nätbindning"). 
Underrätta kundtjänst! 

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

10.3 Systemfel: BATTERISPÄNNING ÄR FÖR 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 bruksanvisning, kapitlet "Nöddrift": 

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. 
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Nätbindning 
 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: 
 Avbryta strömsförsörjningen: Dra ut kontakten[1] 

ur uttaget på traktorn. 
 Se maskinens bruksanvisning, kapitlet "Nöddrift": 

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

 Se maskinens bruksanvisning, kapitlet "Nöddrift": 
Utför ytterligare mekaniska anpassningar. 

 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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10.4 Standardfelmeddelanden 
Standardfelmeddelanden kan komma upp i alla 
menyer. Undantag: DIAGNOSE. Där visas inte 
standardfelmeddelandena ÖVERBELASTNING och 
KABELBROTT. 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. 

 
 

10.5 Felbild: ÖVERLAST 
Det har uppstått ett fel som lett till överbelastning på 
en utgångskanal. Utgången har därefter kopplats bort. 
Det går att kvittera felmeddelandet, utgången förblir 
emellertid spärrad tills systemet startas på nytt (dra ut 
kontakten till spänningsförsörjningen). 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 

 
 
 
 

10.6 Felbild: KABELBROTT 
Ett kabelbrott eller en icke ansluten kabel har 
upptäckts. 
Felmeddelandet kan tas bort eller försvinner 
automatiskt när felet åtgärdats. 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
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10.7 Felbild: SPÄNNA NÄTKNIV 
Automatisk nätbindning skulle startas men 
nätknivssensorn har inte dämpats. 
När felmeddelandet kvitterats går det att starta 
nätbindningen manuellt (nätknivssensorn ignoreras). 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 Starta manuell nätbindning (se maskinens 

bruksanvisning, kapitlet "Drift/bindning". 
 
 
 
 
 

10.8 Felbild: NÄTKNIV SPÄND? 
Manuell nätbindning skulle startas men 
nätknivssensorn är inte belagd. 
Efter kvittering av felmeddelandet kan nätbindningen 
startas (nätknivssensorn ignoreras). 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
 Starta manuell nätbindning (se maskinens 

bruksanvisning, kapitlet "Drift/bindning". 
 
 
 
 
 

10.9 Felbild: 1 LASHAKE ÖPPEN! 
En låshake är öppen (bakluckan öppen på ena sidan). 
Felmeddelandet kan kvitteras eller försvinner 
automatiskt om båda låshakarna är öppna eller om 
båda är stängda. 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på . 
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10.10 Felbild: INGEN TRYCKUPPBYGGNAD 
Vid pressning byggs inget tryck upp i 
spännhydrauliken. 
Felmeddelandet kan tas bort. 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på  
 
 
 
 
 
 
 
 

10.11 Felbild: ÖVERTRYCK I SPÄNNHYDRAULIKEN 
När bakluckan öppnats byggs inte trycket i 
spännhydrauliken upp. 
Felmeddelandet kan tas bort. 

 Ta bort felmeddelande: Tryck på  
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11 Menyn "Systemservice" 

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

 
Menyn SYSTEM SERVICE har följande undemenyer 
för första idrifttagande: 
 
 
 
 
 
 
 

Undermeny Uppgift Se kapitel 

HUVUDMENY Avslutar SYSTEM SERVICE menyn  
och startar HUVUDMENY. 

"Undermenyn "Huvudmeny" 
 sid 52. 

SYSTEM 
INSTÄLLNINGAR 

Omkoppling av maskinmodell i det fall det finns 
flera manöverytor. 

"Undermenyn "System inställningar" 
 sid 52. 

EEPROM-
INNEHALL 

Visar EEPROM-innehåll. "Undermenyn "EEPROM-innehåll" 
 sid 53. 

SJÄLVTEST Sjävtest av styrningen  
(med en speciell testapparat). 

"Undermenyn "Självtest" 
 sid 53. 

 
 

11.1 Framtagning av menyn "Systemservice" 
 Hämta SYSTEMSERVICE menyn:  

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 SYSTEMSERVICE 
och går tillbaka till menyn, se kapitel "5 Menyn 
"Huvudmeny", sid 13. 

 Välj HUVUDMENY: Tryck på  eller   

 Bekräfta valet med  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.3 Undermenyn "System inställningar" 
Styrningen ger möjlighet att användas på andra 
förberedda maskinfamiljer. 
 Välj SYSTEM INSTÄLLNINGAR-MENYN : Tryck 

på  eller   

 Bekräfta valet med . 
 

 Välj maskingrupp: Tryck på  eller  
 

 Hämta vald maskingrupp: Tryck på  
 
Nu hoppar styrningen automatiskt tillbaka till menyn 
INSTÄLLNINGAR (se kapitel 6 Menyn "Inställningar", 
sid 27). 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 menyn EEPROM-INNEHÅLL:  

Tryck på  eller   
 

 Bekräfta valet med  
 

 Skrolla rad för rad: Tryck på  eller  

 Skrolla sida för sida: tryck på  eller . 

 Tillbaka till SYSTEM 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 SJÄLVTEST : 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 
Knapp 

Systemservice System Setup EEPROM-innehåll Självtest 

 
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 Setup för vald 
maskingrupp 

Tillbaka till  
SYSTEM SERVICE 
menyn 

Tillbaka till SYSTEM 
SERVICE menyn 
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12  Oscilloskop 
Oscilloskopet används för att kontrollera digitala sensorer, aktorer och avståndssenorer. 
 
• Se kapitel "12.1 Oscilloskop 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 för 
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 startas på nytt (läge RUN). 

 
 
 

12.3.3 Funktionen "Tidsfönster" 
Med funktionen "Tidsfönster" går det att ställa in vilken 
tidrymd en fönsterbredd motsvarar, 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 väljarbalken (svart) på funktionen 

"Tidsfönster" med hjälp av knapparna  och 

 (se streckad cirkel). 

 Ställ in värdet för fönsterbredden med  

och . 
 

12.3.4 Funktionen "Markör" 
När registreringen stoppats (HOLD) går det med hjälp 
av funktionen "Markör" att titta på alla tidpunkter i det 
dittills registrerade förloppet: 

 Ställ med knapparna  och  väljarbalken 
(svart) på funktionen "Markör" (se streckad cirkel). 

 

 Flytta markören till önskat läge:  och  . 
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12.3.5 Funktionen "Zoom" (endast vid oscilloskop för analoga sensorer) 
Med funktion "Zoom" går det att förstora det 
värdeområde som visas (alltsp skalans vertikala axel). 
T.ex.: 
 "Zoom = 1" innebär: Det område som visas 

uppgår till 100 % av mätvärdena. 
 "Zoom = 2,5" innebär: Det visade värdeområdet 

uppgår bara till 40 % av mätvärdet. 
 "Zoom = 5" innebär: Det visade värdeområdet 

uppgår bara till 20 % av mätvärdet. 
 "Zoom = 10" innebär: Det visade värdeområdet 

uppgår bara till 10 % av mätvärdet. 

 Ställ väljarbalken (svart) med knapparan  och 

 på funktionen "Zoom". 

 Ställ in Zoomningsfaktor med knapperna  

och . 
 
 

12.3.6 Funktionen "Offset" (endast vid oscilloskop för analoga sensorer) 
Med funktionen "Offset" går det att förskjuta 
ursprunget för det värdeområde som visas (alltaå 
skalans vertikala axel). Den här funktionen används 
när man arbetar med zoomning, dvs. 
zoomningsfaktorn är större än ett. 
 

 
 Ställ väljarbalken (svart ) på funktionen "Offset" 

med knapparna  och . 

 Ställ in Offset-värde med knapperna  och . 
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12.3.7 Beteckning för sensor- och aktorledningar 
 

Nätbindning: 
 
Förkortning 
Sensoren 

Ledningsbeteckning 
Sensoren 

Förkortning 
Aktorer 

Ledningsbeteckning 
Aktorer 

    
D.S. Tryckluftsbrytare B1 Ventil B1 
S.W.1 
S.W.2 

Snittaggregat B2 Ventil B2 

BODN svänggolv B3 Ventil B3 
N.M. Nätkniv B45 Ventil B45 
V.R. Låsning höger NETZ Nätkoppling 
BAW Bal-ejektor N.M. Nätkniv 
N.L. Nätlängd   
 
 

Garnbindning: 
 
Förkortning 
Sensorer 

Ledningsbeteckning 
Sensorer 

Förkortning 
Aktorer 

Ledningsbeteckning 
Aktorer 

    
D.S. Tryckluftsbrytare B1 Ventil B1 
S.W.1 
S.W.2 

Snittaggregat B2 Ventil B2 

BODN Svänggolv B3 Ventil B3 
FA. L Trådlopp vänster B45 Ventil B45 
FA. R Trådlopp höger GARN Garnmotor 
V.R. Låsning höger   
BAW Bal-ejektor   
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12.4 Översikt över knappfunktionerna i "Oscilloskop": 
 

Knapp Användning 

 
vänster knapp 

Bläddra framåt 

 
mellersta 
knappen 

Ta fram/avlsuta oscilloskopet 

 
höger knapp 

Bläddra bakåt 

 

Koppla 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 analoga sensorer) 
- Zoomfaktor (1x - 2,5x - 5x - 10x) (endast vid oscilloskop för analoga sensorer) 

 
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 analoga sensorer) 
- Zoomfaktor (1x - 2,5x - 5x - 10x) (endast vid oscilloskop för analoga sensorer) 

   

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 analoga sensorer) 
- Zoomfaktor (1x - 2,5x - 5x - 10x) (endast vid oscilloskop för analoga sensorer) 

 
Hämta menyöversikt:  Kort knapptryck 

Tillbaka till Huvudmeny:  3 sek. knapptryck 
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13 Bilaga 

13.1 Tidsföljd för bindningsförlopp vid automatisk bindning 
Värdet "Fördröjning“ går att ställa in i Inställningar (se kapitel 6 Menyn "Inställningar"). 
 

 
 
 
 
 

Garnbindning 

Buzzer

Garnmotor

Fördröjning: 0.. 5.0 sek 

8.0 sek 

3.0 sek 

3.0 sek 

Fördröjning: 0.. 5.0 sek 

Nätbindning 

Buzzer

Magnet nät 3.0 sek 
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