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K tomuto dokumentu

1.1

Platnost

1

K tomuto dokumentu

1.1

Platnost
Tento dokument platí pro:
Příslušenství:
Typ stroje:

1.2

B167 – Sada dílů k ovládání čelního žacího ústrojí
EasyCut B 1000 CR
EasyCut B 1000 CV

EasyCut B 1000 CR Collect
EasyCut B 1000 CV Collect

Doobjednání
Pokud by se tento dokument poškodil natolik, že by byl nepoužitelný, můžete si pod číslem
dokumentu uvedeným na obálce objednat náhradní dokument. Tento dokument lze také online
stáhnout z Mediathek KRONE http://www.mediathek.krone.de//.

1.3

Další platné dokumenty
Pro zajištění bezpečného a řádného používání je nutné dodržovat následující platné
dokumenty.
•
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Provozní návod příslušného stroje
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Bezpečnost

2

Význam doplňku k provoznímu návodu

2.1

Bezpečnost
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu při nedodržení základních bezpečnostních pokynů
Při nedodržení základních bezpečnostních pokynů může dojít k vážným až smrtelným úrazům
osob.
 Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat základní bezpečnostní pokyny
uvedené v provozním návodu.

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu při nedodržení bezpečnostních postupů
Při nedodržení bezpečnostních postupů může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.
 Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat bezpečnostní postupy
uvedené v provozním návodu.

INFORMACE
Základní bezpečnostní upozornění jsou podle typu stroje uvedena v kapitole Bezpečnost,
„Základní bezpečnostní upozornění“ nebo v kapitole „Bezpečnost“ provozního návodu stroje.

2.1

Význam doplňku k provoznímu návodu
Dodatek k provoznímu návodu je důležitý dokument a je součástí stroje. Je určen uživateli a
obsahuje bezpečnostně-relevantní údaje.
Při nedodržení doplňku k provoznímu návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.
 Před prvním použitím stroje si přečtěte celou kapitolu "Bezpečnost" příslušného provozního
návodu a řiďte se jí, viz strana 4.
 Před zahájením práce si navíc přečtěte příslušné oddíly v příslušném provozním návodu a
řiďte se jimi, viz strana 4.
 Doplněk provozního návodu uložte tak, aby ho měl uživatel stroje vždy po ruce.
 Doplněk provozního návodu předejte dalším uživatelům stroje.
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3

3

Popis funkce řízení čelního žacího ústrojí

Popis funkce řízení čelního žacího ústrojí
Pomocí sady dílů se může čelní žací ústrojí integrovat do řízení EasyCut B 1000.
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Uvedení do provozu

4

Opakující se symboly

4.1

Uvedení do provozu
VÝSTRAHA
Nebezpečí zranění při nedodržení provozního návodu
Při nedodržení provozního návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.
 Aby se předcházelo úrazům, je nutné přečtení a dodržování provozního návodu.
 Dbejte výstražných poknů v příslušné kapitole provozního návodu.

4.1

Opakující se symboly
Pro navigaci v navigačním menu/v menu se stále zobrazují následující symboly.
Symbol

Označení

Vysvětlení

šipka nahoru

Pohyb nahoru pro volbu některé položky.

šipka dolů

Pohyb dolů pro volbu některé položky.

šipka vpravo

Pohyb vpravo pro volbu některé položky.

šipka vlevo

Pohyb vlevo pro volbu některé položky.

disketa

Uložení nastavení.

ESC

Opustit menu bez uložení do paměti.
Delším stisknutím se vyvolá předchozí
otevřená pracovní obrazovka.

DEF

Resetování na výrobní nastavení.

Test senzorů

Rychlý přístup k testu senzorů příslušných
k tomuto menu.

Test aktorů

Rychlý přístup k testu aktorů příslušných k
tomuto menu.

disketa

Režim nebo hodnota je uložena.

plus

Zvýšení hodnoty.
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Uvedení do provozu

4.2

Vyvolání navigačního menu
Symbol

4.2

Označení

Vysvětlení

minus

Snížení hodnoty.

šipka vpravo

Zobrazení dalšího režimu.

šipka vpravo

Zobrazení předchozího režimu.

Vyvolání navigačního menu
Auto

Auto

Auto

EQ000-504 / EQ000-917

 Pro vyvolání navigačního menu z pracovní obrazovky stiskněte

.

Æ Na displeji se zobrazí navigační menu.

4.3

Volba menu
Vyvolání menu
Volba menu je závislá na použitém terminálu (dotykovém nebo nedotykovém).

U varianty "dotykový a nedotykový terminál"
Pomocí vedle uvedených tlačítek
 Pro volbu menu stiskněte tlačítka vedle

nebo

, dokud není zvoleno požadované

menu.
ð Zvolené menu se barevně zvýrazní.
 Pro vyvolání menu stiskněte tlačítko vedle

.

Æ Menu se otevře.

INFORMACE
U varianty "dotykový terminál" lze přímo stisknout symboly.
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Uvedení do provozu

4

Změna hodnoty

4.4

Pomocí rolovacího kolečka
 Zvolte požadované menu pomocí rolovacího kolečka.
ð Zvolené menu se barevně zvýrazní.
 Pro vyvolání menu stiskněte rolovací kolečko.
Æ Menu se otevře.

U varianty dotykový terminál
Stisknutím symbolů
 Pro vyvolání menu stiskněte symbol (např.

) na displeji.

Æ Menu se otevře.

Opuštění menu
 Stiskněte

nebo vedlejší tlačítko.

Æ Menu se zavře.

4.4

Změna hodnoty
Při nastaveních v menu se musí zadávat resp. měnit hodnoty. Volba hodnot je závislá na
použitém terminálu (dotykovém nebo nedotykovém).

U varianty "dotykový a nedotykový terminál"
•

Pomocí rolovacího kolečka

Navíc u varianty "dotykový terminál"
•

Stisknutím

resp.

.

•

Poklepáním na modrou hodnotu na displeji.
Pokud se poklepe na numerickou hodnotu, otevře se vstupní okno. Další údaje k zadávání
hodnot viz dodaný provozní návod k terminálu.

Příklady:
Pomocí rolovacího kolečka
 Rolovacím kolečkem zvolte požadovanou hodnotu.
ð Hodnota se zvýrazní barevně.
 Stiskněte rolovací kolečko.
ð Otevře se vstupní okno.
 Otáčením rolovacího kolečka zvýšíte resp. snížíte hodnotu.
 Pro uložení hodnoty do paměti stiskněte rolovací kolečko.
Æ Nastavení se uloží do paměti a vstupní okno se zavře.
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Uvedení do provozu

4.5

Změna režimu

Pomocí plus/minus
Symbol

v horním řádku indikuje, že je zobrazená hodnota uložená v paměti.

 Pro zvýšení hodnoty stiskněte

.

 Pro snížení hodnoty stiskněte

.

ð Symbol

v horním řádku se skryje.

 Pro uložení hodnoty stiskněte

.

Æ Zazní akustický signál.
Æ Nastavená hodnota se uloží do paměti
Æ V horním řádku se zobrazí symbol

.

Prostřednictvím hodnoty
 Klepněte na hodnotu.
ð Otevře se vstupní okno.
 Zvyšte resp. snižte hodnotu.
 Pro uložení hodnoty stiskněte

.

Æ Nastavení se uloží do paměti a vstupní okno se zavře.

4.5

Změna režimu
V jednotlivých menu lze vybírat různé režimy.
Symbol

na horní řádce udává, že je zobrazený režim uložen v paměti.

 Pro vyvolání dalšího režimu stiskněte
 Pro vyvolání předchozího režimu stiskněte
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Uvedení do provozu

4

Nastavení čelního žacího ústrojí

4.6

v horním řádku se skryje.

 Pro uložení do paměti stiskněte

.

Æ Zazní akustický signál, nastavený režim se uloží do paměti a v horní řádce se zobrazí
symbol

.

 Pro opuštění menu stiskněte

.

4.6

Nastavení čelního žacího ústrojí

4.6.1

Menu 3 "Čelní žací ústrojí"
Auto

3

Auto

Auto

1/3

EQ000-917 / EQ000-524

ü Otevřené je navigační menu, viz strana 8.
 Pro otevření menu stiskněte

.

Æ Na displeji se zobrazí menu "Čelní žací ústrojí".
Opakující se symboly viz strana 7.
Vybírat lze ze tří režimů:
Symbol

Vysvětlení
• Zvedání/spouštění čelního žacího ústrojí se provádí přes řídicí
jednotku traktoru.

Režim 1/3
• Zvedání/spouštění čelního žacího ústrojí se provádí přes terminál.
• Čelní žací ústrojí se vždy zcela zvedne.
Režim 2/3
• Zvedání/spouštění čelního žacího ústrojí se provádí přes terminál.
• Čelní žací ústrojí se zvedne časově řízené.
• Dobu zvedání lze nastavit.
Režim 3/3
Změna režimu
 Vyvolání a uložení režimu, viz strana 10.
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Uvedení do provozu

4.7

Nastavení ručního/časového/dráhového řízení
Nastavení doby zvedání
 Zvolte režim 3 a uložte do paměti.
 Změna hodnoty, viz strana 9.

4.7

Nastavení ručního/časového/dráhového řízení

4.7.1

Menu 5 "Ruční/časové/dráhové řízení"
Auto

5

Auto

Auto

1/3

EQ000-917 / EQ000-734

ü Otevřené je navigační menu, viz strana 8.
 Pro otevření menu stiskněte

.

Æ Na displeji se zobrazí menu "Ruční / časové / dráhové řízení".
Opakující se symboly viz strana 7.
Vybírat lze ze tří režimů.
Symbol

Název

Vysvětlení

ruční řízení
• Při stisknutém tlačítku (
/
) se
spouští resp. zvedá nejprve čelní žací

Režim 1/3

ústrojí. Po uvolnění tlačítka (

/

) následují postranní žací ústrojí.
časové řízení

• Určuje dobu prodlevy zvedání resp.
spouštění postranních žacích ústrojí
vzhledem k čelnímu žacímu ústrojí.
• Dobu prodlevy lze nastavit, viz
strana 13.

dráhové řízení

• Určuje jízdní dráhu, která se má urazit,
než se zvednou resp. spustí postranní
žací ústrojí vzhledem k čelnímu žacímu
ústrojí.
• Jízdní dráhu lze nastavit, viz strana 14.

Režim 2/3

Režim 3/3
Změna režimu
 Vyvolání a uložení režimu, viz strana 10.
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Uvedení do provozu
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Nastavení ručního/časového/dráhového řízení

4.7

Nastavení časového řízení pro režim 2
Auto

Auto

5

Auto

1
5.0 s

3

2/3

2

5.0 s

3

EQ000-917 / EQ000-735

 Zvolte režim 2 a uložte do paměti, viz strana 10.

Oblast zobrazení
Pol.

Název

Vysvětlení

(1)

Doba prodlevy zvedání

(2)

Doba prodlevy spouštění

(3)

Zadání hodnoty

• volitelné

Zadání doby prodlevy
 Změna hodnoty, viz strana 9.

Auto

Auto

5

Auto

1
8,0 m

3

3/3

2

6,0 m

3

EQ000-917 / EQ000-736_1

 Zvolte režim 3 a uložte do paměti, viz strana 10.

Oblast zobrazení
Pol.

Název

(1)

Jízdná dráha, která se má urazit
před zvedáním

(2)

Jízdná dráha, která se má urazit
před spouštěním

(3)

Zadání hodnoty

Dodatek návodu k obsluze 150001175_00_cs

Vysvětlení

• volitelné
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4.7

Nastavení ručního/časového/dráhového řízení

Zadání jízdní dráhy
 Změna hodnoty, viz strana 9.
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Ovládání

5

Přepnutí na obslužný terminál

5.1

Ovládání
VÝSTRAHA
Nebezpečí zranění při nedodržení provozního návodu
Při nedodržení provozního návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.
 Aby se předcházelo úrazům, je nutné přečtení a dodržování provozního návodu.
 Dbejte výstražných poknů v příslušné kapitole provozního návodu.

5.1

Přepnutí na obslužný terminál
 Kulovým kohoutem přepněte spouštění předního zvedacího závěsu z traktoru na obslužný
terminál stroje.
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