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• ΕπΕξΗΓΗΣΗ ΣυμβολΩν

= Γενικός κίνδυνος

= προειδοποίηση

 = μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται στην οθόνη

 =
μενού ορατό μόνο με ειδικούς προγραμματισμούς:
για να εμφανιστεί πρέπει να ενεργοποιήσετε
μία από τις υποδεικνυόμενες επιλογές.

= Αναφορά σελίδας / παραγράφου

Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συσκευής στην οποία αναφέρεται και πρέπει να τη συνοδεύει πάντα, ακόμα και σε περίπτωση πώλησης ή 
παραχώρησης. Φυλάξτε το για κάθε μελλοντική αναφορά. Η ARAG διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών και των οδηγιών του προϊόντος, 
οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

= Ενδείξεις για μηχανήματα αποψίλωσης

= Ενδείξεις για μηχανήματα πολλαπλών σειρών

= Ενδείξεις για ψεκαστήρες
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• ΕιΣΑΓΩΓΗ ΚΑι χρΗΣΗ Του προϊονΤοΣ

Αυτό	το	εγχειρίδιο	περιέχει	πληροφορίες	για	την	εγκατάσταση,	σύνδεση	και	ρύθμιση	των	υπολογιστών	της	οικογένειας	BRAVO	180S.
Κάθε	άλλη	πληροφορία	που	παρέχεται	με	ειδικές	κάρτες,	πάντα	για	την	αποκλειστική	χρήση	του	εγκαταστάτη,	που	περιέχουν	πληροφορίες	σχετικά	
με	κάθε	επιμέρους	μοντέλο	του	υπολογιστή.

• Τροποι χρΗΣΗΣ Του ΕΓχΕιριΔιου

Το	τμήμα	εγκατάστασης	του	παρόντος	εγχειριδίου	περιέχει	πληροφορίες	για	τους	εγκαταστάτες,	συνεπώς	επιλέξαμε	σκόπιμα	να	χρησιμοποιήσουμε	
μια	τεχνική	ορολογία	παραλείποντας	οποιεσδήποτε	επεξηγήσεις	που	κρίναμε	ότι	είναι	αναγκαίες	μόνο	για	τους	τελικούς	χρήστες.
Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ πρΕπΕι νΑ ΓινΕι μονο Απο ΕξουΣιοΔοΤΗμΕνο ΚΑι ΕιΔιΚΑ ΚΑΤΑρΤιΣμΕνο προΣΩπιΚο. ο 
ΚΑΤΑΣΚΕυΑΣΤΗΣ ΔΕν ΕινΑι υπΕυΘυνοΣ ΓιΑ ΤΗ χρΗΣΗ Του πΑρονΤοΣ ΕΓχΕιριΔιου Απο μΗ ΕξουΣιοΔοΤΗμΕνο Ή μΗ 
ΕΚπΑιΔΕυμΕνο προΣΩπιΚο.

• πΕριοριΣμοι

Οι	περιγραφές	των	φάσεων	συναρμολόγησης	αναφέρονται	σε	έναν	υπολογιστή	"γενικού	τύπου",	ως	εκ	τούτου	δεν	θα	αναφέρονται	συγκεκριμένα	
μοντέλα,	εκτός	εάν	μια	συγκεκριμένη	πρακτική	εγκατάστασης	δεν	αφορά	έναν	μόνο	τύπο	υπολογιστή.

• ΕυΘυνΗ

Ο	εγκαταστάτης	είναι	υπεύθυνος	για	την	"αριστοτεχνική"	εκτέλεση	κάθε	λειτουργίας	εγκατάστασης,	καθώς	και	για	να	εξασφαλίσει	στον	τελικό	χρήστη	
την	άψογη	λειτουργία	του	συστήματος	είτε	αυτό	προμηθεύεται	μόνο	με	εξαρτήματα	της	ARAG,	είτε	με	εξαρτήματα	και	από	άλλους	κατασκευαστές.

Η	ARAG	συνιστά	πάντα	τη	χρήση	των	ανταλλακτικών	της	κατά	την	εγκατάσταση	των	συστημάτων	χειρισμού.
Στην	περίπτωση	που	ο	εγκαταστάτης	αποφασίσει	να	χρησιμοποιήσει	εξαρτήματα	άλλων	κατασκευαστών,	χωρίς	να	αλλάξει	στην	ουσία	την	εγκατάσταση	
ή	τις	καλωδιώσεις,	ο	ίδιος	θα	έχει	την	απόλυτη	ευθύνη	γι'αυτό.
Ο	έλεγχος	συμβατότητας	των	εξαρτημάτων	και	των	αξεσουάρ	άλλων	κατασκευαστών	αποτελεί	ευθύνη	του	εγκαταστάτη.
Στην	περίπτωση	κατά	την	οποία,	εξαιτίας	αυτών	που	αναφέρθηκαν	προηγουμένως,	ο	υπολογιστής	ή	τα	εξαρτήματα	της	ARAG	που	έχουν	εγκατασταθεί	
μαζί	με	εξαρτήματα	άλλων	κατασκευαστών,	υποστούν	οποιαδήποτε	ζημιά,	δεν	θα	αναγνωρίζεται	καμία	μορφή	άμεσης	ή	έμμεσης	εγγύησης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1 πΕριΓρΑφΗ Του προϊονΤοΣ

Η	συσκευή	που	αγοράσατε	είναι	ένας	υπολογιστής	ο	οποίος,	εφόσον	συνδεθεί	με	μια	βαλβίδα	ή	με	μια	κατάλληλη	μονάδα	ελέγχου,	επιτρέπει	τη	
διαχείριση	όλων	των	φάσεων	επεξεργασίας	στον	τομέα	της	γεωργίας,	απευθείας	από	την	καμπίνα	του	γεωργικού	οχήματος	επί	του	οποίου	είναι	
εγκατεστημένη.

Οι	υπολογιστές	μπορούν	να	συνδεθούν	σε	πολλούς	τύπους	αισθητήρων.
Η	σύνδεση	του	υπολογιστή	γίνεται	απευθείας	στην	εγκατάσταση,	χάρη	σε	δύο	καλώδια	που	συνδέονται	στις	βαλβίδες	της	μονάδας	ελέγχου	και	
στην	υδραυλική	μονάδα,	καθώς	και	σε	δύο	αισθητήρες:	στην	καμπίνα	παραμένουν	μόνο	τα	απαραίτητα	χειριστήρια	για	τη	συνολική	διαχείριση	της	
εγκατάστασης,	εξασφαλίζοντας	έτσι	μεγάλη	ασφάλεια	κατά	την	εργασία.

Η	οθόνη	του	υπολογιστή	BRAVO	18x	επιτρέπει	στο	χειριστή	να	παρακολουθεί	συνεχώς	όλα	τα	δεδομένα	σχετικά	με	τις	τρέχουσες	επεξεργασίες,	
όπως	η	ταχύτητα	του	οχήματος,	η	ποσότητα	διανεμομένου	υγρού,	η	συνολική	επιφάνεια	επεξεργασίας	και	άλλες.

2 bravo DSb

Η	ARAG	μελέτησε	και	κατασκεύασε	ένα	σύστημα	διάγνωσης	για	τον	υπολογιστή	της	σειράς	Bravo	και	για	τις	σχετικές	εγκαταστάσεις	που	θα	μπορούσαν	
να	συνδεθούν	με	αυτό.
Ο	BRAVO	DSB (ΚΩΔ. 467003) επιτρέπει	τη	διεξαγωγή	μιας	αξιόπιστης	διάγνωσης	του	υπολογιστή,	της	μονάδας	ελέγχου	ή	ολόκληρης	της	
εγκατάστασης,	καθιστώντας	δυνατή	την	επίλυση	ενδεχόμενων	προβλημάτων	στην	ίδια	την	εγκατάσταση.

3 ΚινΔυνοι ΚΑι προΣΤΑΣιΑ πριν Απο ΤΗ ΣυνΑρμολοΓΗΣΗ

Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται με τη μπαταρία αποσυνδεδεμένη, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό καθώς 
και κάθε μέσο ατομικής προστασίας που θα θεωρηθεί απαραίτητο.

χρησιμοποιείτε ΑποΚλΕιΣΤιΚΑ καθαρό νερό για οποιαδήποτε διαδικασία δοκιμής ή προσομοίωσης της 
επεξεργασίας: η χρήση χημικών προϊόντων για την προσομοίωση της επεξεργασίας μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρή ζημιά σε όποιον βρίσκεται στη γύρω περιοχή.

4 προοριΣμοΣ χρΗΣΗΣ

Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε γεωργικά μηχανήματα αποψίλωσης και ψεκασμού.
Η συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με το πρότυπο EN ISo 14982 (Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - 
Γεωργικά και δασoκoμικά μηxανήματα), εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/108/ΕΚ.

5 προφυλΑξΕιΣ
• Η συσκευή δεν πρέπει να υπόκειται σε ριπές νερού.
• μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή βενζίνη για τον καθαρισμό των εξωτερικών μερών της θήκης.
• μη χρησιμοποιείτε άμεσες ριπές νερού για τον καθαρισμό της συσκευής.
• Τηρείτε την προβλεπόμενη τάση τροφοδοσίας (12 vdc).
• Στην περίπτωση που διενεργούνται συγκολλήσεις με βολταϊκό τόξο, αποσυνδέστε τις φίσες από το bravo και αποσυνδέστε 
τα καλώδια τροφοδοσίας.
• χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο γνήσια αξεσουάρ ή ανταλλακτικά araG.
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6 πΕριΕχομΕνο ΤΗΣ ΣυΣΚΕυΑΣιΑΣ

Ο	παρακάτω	πίνακας	υποδεικνύει	τα	εξαρτήματα	που	θα	βρείτε	στο	εσωτερικό	της	συσκευασίας	του	υπολογιστή	BRAVO:

υπολοΓιΣΤΗΣ bravo 180S

Εικ. 1 

Επεξήγηση συμβόλων:
1 Bravo	180S
2 Εγχειρίδιο	οδηγιών
3 Καλώδιο	τροφοδοσίας
4 Κιτ	στερέωσης
5 Φίσα	τροφοδοσίας
6 Καλωδίωση	σύνδεσης	στις	βαλβίδες	και	τους	αισθητήρες
7 Επαγωγικός	αισθητήρας	ταχύτητας
8 Παρεμβύσματα	για	τις	φίσες	των	βαλβίδων	τμήματος

υπολοΓιΣΤΗΣ bravo 180S μΕ υΔρΑυλιΚΑ χΕιριΣΤΗριΑ

Εικ. 2 

Επεξήγηση συμβόλων:
1 Bravo	180S
2 Εγχειρίδιο	οδηγιών
3 Καλώδιο	τροφοδοσίας
4 Κιτ	στερέωσης
5 Φίσα	τροφοδοσίας
6a	Καλωδίωση	σύνδεσης	στις	βαλβίδες	και	τους	αισθητήρες
6b	Καλωδίωση	σύνδεσης	στην	υδραυλική	μονάδα
7 Επαγωγικός	αισθητήρας	ταχύτητας
8a	Παρεμβύσματα	για	τις	φίσες	των	βαλβίδων	τμήματος
8b	Παρεμβύσματα	για	τις	φίσες	των	υδραυλικών	βαλβίδων

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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7 ΤοποΘΕΤΗΣΗ ΣΤο ΓΕΩρΓιΚο μΗχΑνΗμΑ

7.1 Συνιστώμενη σύνθεση της εγκατάστασης

ΔιΑΓρΑμμΑ ΣυνΑρμολοΓΗΣΗΣ ΓιΑ μΗχΑνΗμΑ μΕ ΑνΤλιΑ μΕμβρΑνΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ μΕ ΓΕνιΚΗ βΑλβιΔΑ

προβλΕπομΕνΕΣ ΕφΑρμοΓΕΣ

Εικ. 3 

Επεξήγηση συμβόλων:

A Οθόνη
B Μπαταρία
C Δέκτης	GPS (προαιρετικό)
D Αντλία	πλήρωσης
F Μετρητής	ροής
H	 Γενικό	εξωτερικό	χειριστήριο
X	 Αισθητήρας	στάθμης
M Αισθητήρας	πίεσης
R Γραμμοχαράκτης		(μόνο	για	
	 αποψίλωση)
S Αισθητήρας	ταχύτητας
P Βαλβίδα	ρύθμισης
G Γενική	βαλβίδα
1÷5 Βαλβίδες	τμημάτων
E Υδραυλική	μονάδα

ΔιΑΓρΑμμΑ ΣυνΑρμολοΓΗΣΗΣ ΓιΑ μΗχΑνΗμΑ μΕ ΑνΤλιΑ μΕμβρΑνΗΣ
ΣυΣΤΗμΑ μΕ βΑλβιΔΑ ΕΚΚΕνΩΣΗΣ

προβλΕπομΕνΕΣ ΕφΑρμοΓΕΣ

Εικ. 4 

Επεξήγηση συμβόλων:

A Οθόνη
B Μπαταρία
C Δέκτης	GPS (προαιρετικό)
D Αντλία	πλήρωσης
F Μετρητής	ροής
H	 Γενικό	εξωτερικό	χειριστήριο
X	 Αισθητήρας	στάθμης
M Αισθητήρας	πίεσης
R Γραμμοχαράκτης (μόνο	για		
	 αποψίλωση)
S Αισθητήρας	ταχύτητας
P Βαλβίδα	ρύθμισης
G Γενική	βαλβίδα
1÷4 Βαλβίδες	τμημάτων
E Υδραυλική	μονάδα

ο υπολογιστής πρέπει να συνδέεται απευθείας στη μπαταρία του γεωργικού μηχανήματος.
* μη συνδέετε τον υπολογιστή κάτω από το κλειδί (15/54).

συνεχίζεται

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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ΔιΑΓρΑμμΑ ΣυνΑρμολοΓΗΣΗΣ ΓιΑ μΗχΑνΗμΑ μΕ φυΓοΚΕνΤρΗ ΑνΤλιΑ

προβλΕπομΕνΕΣ ΕφΑρμοΓΕΣ
Εικ. 5 

Επεξήγηση συμβόλων:

A Οθόνη
B Μπαταρία
C Δέκτης	GPS	(προαιρετικό)
D Αντλία	πλήρωσης
F Μετρητής	ροής
H	 Γενικό	εξωτερικό	χειριστήριο
X	 Αισθητήρας	στάθμης
M Αισθητήρας	πίεσης
R Γραμμοχαράκτης	(μόνο	για		
	 αποψίλωση)
S Αισθητήρας	ταχύτητας
P Βαλβίδα	ρύθμισης
1÷5 Βαλβίδες	τμημάτων
E Υδραυλική	μονάδα

ο υπολογιστής πρέπει να συνδέεται απευθείας στη μπαταρία του γεωργικού μηχανήματος.
* μη συνδέετε τον υπολογιστή κάτω από το κλειδί (15/54).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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7.2 Τοποθέτηση του υπολογιστή

•	Ο	υπολογιστής	της	σειράς	 BRAVO	180S	πρέπει	να	τοποθετείται	στην	καμπίνα	ελέγχου	του	γεωργικού	μηχανήματος.	Πάρτε	τις	ακόλουθες	προφυλάξεις:

 - μΗν τοποθετείτε την οθόνη σε σημεία όπου υπόκεινται σε υπερβολικούς κραδασμούς ή χτυπήματα, για να αποφύγετε ζημιές ή 
ακούσια ενεργοποίηση των πλήκτρων
- Στερεώστε τη συσκευή σε επαρκώς ορατή περιοχή και εύκολη να τη φτάσετε με τα χέρια σας, ωστόσο λάβετε υπόψη ότι η 
οθόνη δεν πρέπει να παρεμποδίζει τις κινήσεις ή να περιορίζει το οπτικό πεδίο.
υπολογίστε τις διάφορες συνδέσεις που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του υπολογιστή, το μήκος των καλωδίων και φροντίστε να 
υπάρχει επαρκής χώρος για τις φίσες και τα καλώδια.
Κοντά σε κάθε φίσα υπάρχει ένα σύμβολο αναγνώρισης της λειτουργίας τους. Για κάθε αναφορά σχετικά με τη διαμόρφωση των 
εγκαταστάσεων, διαβάστε την παρ.  7.1 Συνιστώμενη σύνθεση της εγκατάστασης.

Εικ. 6 

Εικ. 7

Αρ. ΣΗμΕιΑ ΣυνΔΕΣΗΣ ΤμΗμΑΤΑ ΓΕνιΚΑ πιΕΣΗ πλΑΤοΣ
ΣΕ (mm)

1 Μονάδα	ελέγχου	και	αισθητήρες -- • • 152

2 Υδραυλική	μονάδα 2 • • 152

3 Τροφοδοσία 3 • • 152

4 Βοηθητικές	συνδέσεις 4 • • 222

5 USB 5 • • 222

7 • • 268

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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7.3 Στερέωση της βάσης

Η	οθόνη	πρέπει	να	τοποθετηθεί	μετά	τη	στερέωση	της	ειδικής	βάσης	στο	επιθυμητό	σημείο	(στην	προηγούμενη	παράγραφο	υποδεικνύεται	το	περιτύπωμα	
διάτρησης	της	βάσης).
Η	βάση	πρέπει	να	αφαιρεθεί	από	την	έδρα	της	οθόνης	(a,	Εικ.	8)	και	να	στερεωθεί	με	τις	παρεχόμενες	βίδες	(b).
Αφού	βεβαιωθείτε	για	τη	σωστή	στερέωση	της	βάσης,	τοποθετήστε	την	οθόνη	και	πιέστε	μέχρι	να	μπλοκάρει	(C).

Εικ. 8 

7.4 Τοποθέτηση της μονάδας ελέγχου

Η	μονάδα	ελέγχου	πρέπει	να	στερεωθεί	χρησιμοποιώντας	τις	παρεχόμενες	ειδικές	βάσεις	που	είναι	ήδη	συναρμολογημένες	στη	μονάδα,	τοποθετώντας	
την	σύμφωνα	με	τις	ενδείξεις	που	αναφέρονται	στο	εγχειρίδιο	που	συνοδεύει	τη	μονάδα.

ΕινΑι ΣΗμΑνΤιΚο νΑ ΤΗρΗΣΕΤΕ ολουΣ Του ΚΑνονΕΣ ΑΣφΑλΕιΑΣ που ΑνΑφΕρονΤΑι ΣΤο ΕΓχΕιριΔιο ΤΗΣ μονΑΔΑΣ ΕλΕΓχου.

7.5 Τοποθέτηση της υδραυλικής μονάδας

Η	υδραυλική	μονάδα	πρέπει	να	στερεωθεί	σε	ένα	σημείο	του	μηχανήματος	που	είναι	προστατευμένο	από	τους	ατμοσφαιρικούς	παράγοντες	και	από	
το	υγρό	που	ψεκάζεται	από	το	μηχάνημα.

Η araG ΔΕν ΕυΘυνΕΤΑι ΓιΑ ΖΗμιΕΣ οποιΑΣΔΗποΤΕ μορφΗΣ που προΚυπΤουν οΤΑν Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓινΕΤΑι Απο μΗ 
ΕμπΕιρο προΣΩπιΚο. ΣΤΗν πΕριπΤΩΣΗ βλΑβΗΣ ΣΤο ΣυΣΤΗμΑ που προΚλΗΘΗΚΕ Απο λΑνΘΑΣμΕνΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή/
ΚΑι ΣυνΔΕΣΗ, ΔΕν ΑνΑΓνΩριΖΕΤΑι ΚΑμιΑ μορφΗ ΕΓΓυΗΣΗΣ.

προΣοχΗ! μΗ ΣυνΔΕΕΤΕ υΔρΑυλιΚΕΣ μονΑΔΕΣ ΔιΑφορΕΤιΚΕΣ Απο ΤιΣ προβλΕπομΕνΕΣ (βλΕπΕ ΓΕνιΚο ΚΑΤΑλοΓο 
araG).
Η araG ΔΕν ΕυΘυνΕΤΑι ΓιΑ βλΑβΗ ΣΤο προϊον, ΣφΑλμΑΤΑ ΔυΣλΕιΤουρΓιΑΣ ΚΑι ΚινΔυνουΣ οποιΑΣΔΗποΤΕ μορφΗΣ 
που προΚΑλουνΤΑι Απο ΑυΤΑ, οΤΑν Η μονΑΔΑ ΣυνΔΕΕΤΑι ΣΕ ΣυΣΤΗμΑΤΑ που ΔΕν ΕινΑι ΓνΗΣιΑ Ή ΔΕν Εχουν 
προμΗΘΕυΤΕι Απο ΤΗν araG.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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8 ΣυνΔΕΣΗ Του υπολοΓιΣΤΗ ΣΤο ΓΕΩρΓιΚο μΗχΑνΗμΑ

8.1 Γενικές προφυλάξεις για τη σωστή τοποθέτηση των καλωδιώσεων

• Στερέωση των καλωδίων:
-	Στερεώστε	την	καλωδίωση	με	τρόπο	ώστε	να	μην	έρχεται	σε	επαφή	με	τα	κινούμενα	μέρη
-	Τακτοποιήστε	τα	καλώδια	με	τρόπο	ώστε	η	συστροφή	ή	οι	κινήσεις	του	μηχανήματος	να	μην	τα	κόβουν	ή	να	τα	καταστρέφουν

• Τοποθέτηση των καλωδίων με τρόπο ώστε να εμποδίζεται η εισχώρηση νερού:
-	Οι	διακλαδώσεις	των	καλωδίων	πρέπει	ΠΑΝΤΑ	να	είναι	γυρισμένες	προς	τα	κάτω	(εικόνες	κάτω)

ΑπΕυΘΕιΑΣ ΣυνΔΕΣΗ

Εικ. 9 
Εικ. 10 

• Εισαγωγή των καλωδίων στα σημεία σύνδεσης:
-	Μην	ασκείτε	υπερβολική	πίεση	ή	στρέψεις	όταν	εισάγετε	τις	φίσες:	μπορεί	να	προκληθεί	ζημιά	στις	επαφές	και	να	διακυβευθεί	η	σωστή	λειτουργία	
του	υπολογιστή

χρησιμοποιείτε μονο τα καλώδια και τα αξεσουάρ που υποδεικνύονται στον κατάλογο, με εκείνα τα χαρακτηριστικά που είναι 
κατάλληλα για τη χρήση που πρόκειται να γίνει.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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8.2 Σύνδεση τροφοδοσίας

Στο	 εσωτερικό	 της	συσκευασίας	θα	βρείτε	μια	φίσα	 τροφοδοσίας	 (Εικ.	 1	 και	Εικ.	 2	στη	σελίδα	6)	που	πρέπει	 να	συνδέσετε	στη	μπαταρία	 του	
γεωργικού	μηχανήματος,
στην	Εικ.	13	φαίνεται	το	περιτύπωμα	διάτρησης	της	φίσας	τροφοδοσίας.
Συνδέστε	τη	φίσα	τροφοδοσίας	στα	καλώδια	της	μπαταρίας	με	δύο	ακροδέκτες	φαστον	των	6	mm.,	όπως	φαίνεται	στις	εικόνες	Εικ.	11	και	Εικ.	12.
Χρησιμοποιήστε	το	καλώδιο	που	θα	βρείτε	στη	συσκευασία	(Εικ.	1	και	Εικ.	2	στη	σελίδα	6)	για	να	συνδέσετε	τον	υπολογιστή	στην	τροφοδοσία.

Εικ. 11 Εικ. 12 Εικ. 13 

προΣοχΗ:
Για να μην υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος, μη συνδέετε τα καλώδια τροφοδοσίας στη μπαταρία πριν ολοκληρωθεί η 
εγκατάσταση.
πριν τροφοδοτηθούν ο υπολογιστής και η μονάδα ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι η τάση της μπαταρίας είναι σωστή (12 vdc).
Ο BRAVO 180S τροφοδοτείται	απευθείας	από	τη	μπαταρία	του	γεωργικού	μηχανήματος	(12	Vdc):	το	άναμμα	πρέπει	ΠΑΝΤΑ	να	γίνεται	
από	την	οθόνη,	στη	συνέχεια	να	θυμάστε	να	το	σβήσετε	από	το	ειδικό	πλήκτρο	στον	πίνακα	ελέγχου.
Η εκτεταμένη ενεργοποίηση του bravo 180S με το μηχάνημα σβηστό μπορεί να αποφορτίσει τη μπαταρία του τρακτέρ: σε περίπτωση 
εκτεταμένων στάσεων του μηχανήματος με τον κινητήρα σβηστό, να βεβαιώνεστε ότι έχετε σβήσει τον υπολογιστή.

Η	πηγή	τροφοδοσίας	πρέπει	να	συνδέεται	με	τον	τρόπο	που	υποδεικνύεται	στην	Εικ.	14:	ο υπολογιστής πρέπει να συνδέεται απευθείας στη  
μπαταρία του γεωργικού μηχανήματος. μΗ συνδέετε τον υπολογιστή κάτω από το κλειδί (15/54).

Εικ. 14 

προΣοχΗ:
• Το κύκλωμα τροφοδοσίας πρέπει πΑνΤΑ να προστατεύεται 
από μια ασφάλεια 10 ampere αυτοκινητιστικού τύπου.
• Όλες οι συνδέσεις στη μπαταρία πρέπει να γίνονται με καλώδια 
ελάχιστης διατομής 2,5 mm2.
Για να μην υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος, μη συνδέετε 
τη φίσα του καλωδίου τροφοδοσίας πριν ολοκληρωθεί η 
εγκατάσταση.
• χρησιμοποιείτε τερματισμένα καλώδια με κατάλληλους 
ακροδέκτες προκειμένου να εξασφαλίζεται η σωστή σύνδεση 
κάθε μεμονωμένου σύρματος.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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9 ΣυνΔΕΣΗ ΚΑλΩΔιΩΣΗΣ ΣΤΗ μονΑΔΑ ΕλΕΓχου, ΣΤΗν υΔρΑυλιΚΗ μονΑΔΑ ΚΑι ΣΤιΣ ΔιΑΘΕΣιμΕΣ λΕιΤουρΓιΕΣ
• χρησιμοποιείτε μόνο τις καλωδιώσεις που παρέχονται με τον υπολογιστή araG.
• να δίνετε τη μέγιστη προσοχή ώστε να μην τεμαχίζετε, τραβάτε, συστρέφετε ή κόβετε τα καλώδια.
• Στην περίπτωση βλάβης που προκαλείται από τη χρήση ακατάλληλων καλωδίων ή που δεν έχουν κατασκευαστεί από την 
araG ακυρώνεται άμεσα οιαδήποτε μορφή εγγύησης.
• Η araG δεν ευθύνεται για βλάβες στη στις συσκευές, σε άτομα ή ζώα που προκαλούνται από τη μη τήρηση όσων 
περιγράφονται πιο πάνω.

9.1 Σύνδεση πολυπολικών φισών

Συνδέστε	τις	πολυπολικές	φίσες	στην	οθόνη	(συνδέσεις	1	και	2	στη	σελίδα	9)	και	προωθήστε	το	άλλο	άκρο	του	καλωδίου	στη	μονάδα	ελέγχου	και	
στην	υδραυλική	μονάδα.	Αφού	βεβαιωθείτε	για	τη	σωστή	τοποθέτηση,	περιστρέψτε	τον	δακτύλιο	δεξιόστροφα	έως	ότου	μπλοκάρει.

9.2 Σύνδεση των βαλβίδων της μονάδας ελέγχου

• χρησιμοποιείτε τις βαλβίδες araG: στην περίπτωση βλάβης που προκαλείται από τη χρήση ακατάλληλων βαλβίδων ή που δεν έχουν 
κατασκευαστεί από την araG ακυρώνεται άμεσα οιαδήποτε μορφή εγγύησης.
• Η araG δεν ευθύνεται για βλάβες σε συσκευές, σε άτομα ή ζώα που προκαλούνται από τη μη τήρηση όσων περιγράφονται 
πιο πάνω.
• Σε όλες τις φίσες σύνδεσης των βαλβίδων πρέπει να τοποθετείται η τσιμούχα στεγανοποίησης πριν προχωρήσετε στη σύνδεση (Εικ. 16).
• βεβαιωθείτε για τη σωστή τοποθέτησης της τσιμούχας στεγανοποίησης για να αποφύγετε την εισχώρηση νερού κατά τη 
χρήση της μονάδας ελέγχου.
Η	φίσα	1	πρέπει	να	καθοδηγεί	τη	βαλβίδα	η	οποία	με	τη	σειρά	της	είναι	συνδεδεμένη	με	το	τμήμα	1	του	ιστού	(μπάρα)	και	στη	συνέχεια	όλες	οι	άλλες.
Συνδέστε	τη	"φίσα 1" στη "βαλβίδα 1" και	στη	συνέχεια	τις	άλλες	φίσες,	με	αύξοντα	αριθμό	από	αριστερά	προς	τα	δεξιά: το τμήμα 1 είναι αυτό 
που βρίσκεται πιο αριστερά κοιτάζοντας το μηχάνημα από πίσω (Εικ.	15).

Τμήμα 2 Τμήμα 3 Τμήμα 4Τμήμα 1

Βαλβίδα 1 Βαλβίδα 3Βαλβίδα 2 Βαλβίδα 4

Τμήμα 5

Βαλβίδα 5

Εικ. 15 

Εικ. 16 

Στερεώστε	τις	φίσες	στις	αντίστοιχες	βαλβίδες	σύμφωνα	με	τα	σύμβολα	που	υπάρχουν	στο	γενικό	σχεδιάγραμμα	συναρμολόγησης	της	εγκατάστασης	
στην	κατοχή	σας	(7.1	Συνιστώμενη	σύνθεση	της	εγκατάστασης):
•	Αφαιρέστε	το	προστατευτικό	κάλυμμα	(1,	Εικ.	16)	από	την	ηλεκτρική	βαλβίδα.
•	Τοποθετήστε	την	τσιμούχα	(2)	προσαρμόζοντάς	την	στη	φίσα	(3)	και	στη	συνέχεια	συνδέστε	τη	φίσα	πιέζοντας	μέχρι	τέρμα	(4): δώστε προσοχή 
κατά την εισαγωγή ώστε να μην λυγίσουν οι ηλεκτρικές επαφές στη βαλβίδα.
•	Βιδώστε	τη	βίδα	(5)	έως	ότου	σφίξει	εντελώς.

Στην περίπτωση που ο αριθμός διακοπτών της οθόνης είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό βαλβίδων στο τμήμα του ιστού, συνδέστε τα 
καλώδιο με τον τρόπο που παρουσιάζεται στον πίνακα:

Αρ. βΑλβΊΔΩν ΤμΗμΑΤοΣ ΑριΘμοΣ ΔιΑΚοπΤΩν ΚΑλΩΔιΑ ΓιΑ ΣυνΔΕΣΗ
ΣΤιΣ βΑλβιΔΕΣ ΤΩν ΤμΗμΑΤΩν

2 2 - 4 2 - 4
3 2 - 3 - 4 2 - 3 - 4
4 1 - 2 - 4 - 5 1 - 2 - 4 - 5

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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9.3 Σύνδεση υδραυλικών βαλβίδων

Εικ. 24

Το	Bravo	180S	μπορεί	να	χειριστεί	έως	και	5	υδραυλικές	λειτουργίες	μέσω	των	βαλβίδων	διπλού	αποτελέσματος.

Στερεώστε	τις	φίσες	στις	αντίστοιχες	βαλβίδες	σύμφωνα	με	τα	σύμβολα	που	υπάρχουν	στο	γενικό	σχεδιάγραμμα	
συναρμολόγησης	της	εγκατάστασης	στην	κατοχή	σας	(7.1	Συνιστώμενη	σύνθεση	της	εγκατάστασης).

•	Τοποθετήστε	την	τσιμούχα	(1) προσαρμόζοντάς	την	στη	φίσα	(2) και	στη	συνέχεια	συνδέστε	τη	φίσα	πιέζοντας	
μέχρι	τέρμα	(3):
δώστε προσοχή κατά την εισαγωγή ώστε να μην λυγίσουν οι ηλεκτρικές επαφές στη βαλβίδα.
• Τοποθετήστε	τη	βίδα	στη	φίσα	και	βιδώστε	την (4) έως	ότου	σφίξει	εντελώς.

Στη	συνέχεια	αναφέρεται	η	λειτουργία	χρήσης	των	διακοπτών	που	είναι	τοποθετημένοι	στον	πίνακα	ελέγχου	
των	υδραυλικών	λειτουργιών.

•	Συνδέστε	τη	φίσα	με	το	σύμβολο	"DD"	στη	βαλβίδα	οδηγό	και	στη	συνέχεια	τις	άλλες	φίσες,	όπως	φαίνεται	στον	πίνακα:

ΕνΤολΗ ΚινΗΣΗ φιΣΑ

Κίνηση	τμήματος	/	Άνοιγμα	διακόπτη	AUX

1 - 2

Άνοιγμα 1 ÷ 2 a

Κλείσιμο 1 ÷ 2 C

Ύψος	ιστού	(μπάρας)

Άνοιγμα aa

Κλείσιμο aC

Μπλοκάρισμα	ιστού	(μπάρας)

Άνοιγμα ba

Κλείσιμο bC

Αλφάδιασμα	ιστού	(μπάρας)
Άνοιγμα Ca

Κλείσιμο CC

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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9.4 Σύνδεση των αισθητήρων και των άλλων διαθέσιμων λειτουργιών

Στερεώστε	τις	φίσες	στις	αντίστοιχες	λειτουργίες	σύμφωνα	με	τα	σύμβολα	που	υπάρχουν	στο	γενικό	σχεδιάγραμμα	συναρμολόγησης	της	εγκατάστασης	
στην	κατοχή	σας	(παρ.	7.1).

Τα καλώδια της καλωδίωσης φέρουν το σύμβολο αναγνώρισης της λειτουργίας που εκτελούν: στον πίνακα αναφέρονται όλες οι 
ενδείξεις για τη σωστή σύνδεση της καλωδίωσης στις διαθέσιμες λειτουργίες.

χρησιμοποιείτε αισθητήρες araG: στην περίπτωση βλάβης που προκαλείται από τη χρήση ακατάλληλων βαλβίδων ή που δεν 
έχουν κατασκευαστεί από την araG ακυρώνεται άμεσα οιαδήποτε μορφή εγγύησης.
Η araG δεν ευθύνεται για βλάβες σε συσκευές, σε άτομα ή ζώα που προκαλούνται από τη μη τήρηση όσων περιγράφονται πιο 
πάνω.

ΣΤοιχΕιο ΣυνΔΕΣΗ

F Μετρητής	ροής

M Αισθητήρας	πίεσης

R Γραμμοχαράκτης

S Αισθητήρας	ταχύτητας

X Αισθητήρας	στάθμης

P Βαλβίδα	ρύθμισης

G Γενική	βαλβίδα

-	Οι	οδηγίες	εγκατάστασης	των	αισθητήρων	επισυνάπτονται	στα	ίδια	τα	προϊόντα.

-	Σύνδεση:
•	Μετρητής	ροής
•	Αισθητήρας	πίεσης
•	Αισθητήρας	στάθμης,
•	Γραμμοχαράκτης

Όλοι	οι	αισθητήρες	ARAG	χρησιμοποιούν	τον	ίδιο	τύπο	φίσας.	Συνδέστε	τη	φίσα	του	αισθητήρα	με	αυτήν	της	αντίστοιχης	καλωδίωσης	και	αφού	
βεβαιωθείτε	για	τη	σωστή	εισαγωγή	πιέστε	μέχρι	να	μπλοκάρει.

Εικ. 17 Εικ. 18 

9.5 Pendrive

Το	pendrive	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	για	την	ανταλλαγή	δεδομένων	με	τον	υπολογιστή	BRAVO	180S.

πριν το χρησιμοποιήσετε βεβαιωθείτε ότι το pendrive δεν προστατεύεται.
Είναι συμβατά όλα τα pendrive με έως 8 Gb μνήμης.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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παρ. 10.2

Μετακίνηση
του δρομέα

Έξοδος από το μενού ή
από την τροποποίηση 
του δεδομένου

Επιβεβαίωση πρόσβασης στο 
μενού ή τροποποίηση  
του δεδομένου

Κύλιση των στοιχείων του μενού ή
Αύξηση/μείωση των δεδομένων

10 προΓρΑμμΑΤιΣμοΣ

10.1 Άναμμα / σβήσιμο του υπολογιστή

• Τακτικό άναμμα

Bravo 180S
SPR Ver 1.0.0

Έκδοση λογισμικού

- - - - -  Menu  - - - - -
- -  ΨΕΚΑΣΜΟΣ - -

Εικ. 19 

Κρατήστε	πατημένο	το	πλήκτρο ESC	έως	ότου	ανάψει	η	οθόνη:	μετά	την	έκδοση	του	λογισμικού,	το	Bravo	180S	εμφανίζει	την	οθόνη	εργασίας	(Εικ.	19).

• Άναμμα για πρόσβαση στον προηγμένο προγραμματισμό

Bravo 180S
SPR Ver 1.0.0

- - - - -  Menu  - - - - -
--- ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ---

Έκδοση λογισμικού Οθόνη εργασίας

Εικ. 20 

Πιέστε	ταυτόχρονα	τη	σειρά	πλήκτρων	έως	ότου	ανάψει	το	Bravo.	Αφήστε	το	πλήκτρο ESC διατηρώντας	πατημένα	τα	πλήκτρα	από	τα	βέλη	έως	ότου	εμφανιστεί	το	
Menu ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ	(Εικ.	20).

• Σβήσιμο

ΣΒΗΣΙΜΟ...
ΕΛΕΥΘ. ΤΟ ESC

Εικ. 21 

Κρατήστε	πατημένο	το	πλήκτρο	ESC έως	ότου	εμφανιστεί	το	μήνυμα ΣΒΗΣΙΜΟ... ΕΛΕΥΘ. ΤΟ ESC
Αφήστε	ελεύθερο	το	πλήκτρο	και	περιμένετε	να	ολοκληρωθεί	η	αποθήκευση	(Εικ.	21),	μετά	από	μερικά	δευτερόλεπτα	ο	υπολογιστής	σβήνει.

Κατά το σβήσιμο μΗν πιέζετε κανένα πλήκτρο και μΗν αφαιρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας, έως ότου σβήσει το bravo 180S.
προΣοχΗ: χρησιμοποιείτε πΑνΤΑ το ειδικό πλήκτρο για να σβήσετε τον υπολογιστή, διαφορετικά ολΑ τα δεδομένα σχετικά με τις επεξεργασίες 
και τον προγραμματισμό θα χαθούν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
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παρ. 10.2

Μετακίνηση
του	δρομέα

Έξοδος	από	το	μενού	ή
από	την	τροποποίηση	
του	δεδομένου

Επιβεβαίωση	πρόσβασης	στο	
μενού	ή	τροποποίηση	 
του	δεδομένου

Κύλιση	των	στοιχείων	του	μενού	ή
Αύξηση/μείωση	των	δεδομένων

10.2 χρήση των πλήκτρων προγραμματισμού

ΓΛΩΣΣΑ
English 2
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
EU

ΑΡΙΘΜ.ΤΜΗΜΑΤΩΝ
5




1




Εικ. 22

1 Πιέστε	διαδοχικά	τα	πλήκτρα	βέλους	για	να	μεταβείτε	στα	διάφορα	στοιχεία	
του	μενού
( επόμενο	στοιχείο,  προηγούμενο	στοιχείο),
στην	οθόνη	εμφανίζεται	το	επιλεγμένο	στοιχείο	(Εικ.	22).

2 Επιβεβαιώστε	την	πρόσβαση	στο	μενού	με	το	OK:	κατά	τη	διάρκεια	
ρύθμισης	των	δεδομένων,	ένας	δρομέας	αναβοσβήνει	στην	οθόνη	(Εικ.	23).

ΕπιλοΓΗ ΔΕΔομΕνΩν

ΓΛΩΣΣΑ
Englis

4a
ΕΛΛΗΝΙΚΑ




3a

Εικ. 23

Όταν	πρόκειται	για	μια	απλή	επιλογή	δεδομένων,	το	BRAVO	180S	εμφανίζει	το	ενεργό	δεδομένο	
(Εικ.	23):

3A Πιέστε	διαδοχικά	τα	πλήκτρα	βέλους	για	να	επιλέξετε	ένα	άλλο	δεδομένο
(	επόμενο	δεδομένο,		προηγούμενο	δεδομένο),	στην	οθόνη	εμφανίζεται	το	επιλεγμένο	
δεδομένο.

4A	Επιβεβαιώστε	με	το	OK.

Ταχεία κύλιση: κρατήστε πατημένο ένα από τα πλήκτρα βέλους.
Έξοδος	χωρίς	επιβεβαίωση	της	τροποποίησης:	πιέστε	ESC.

προΣβΑΣΗ ΣΕ ΕνΑ υπομΕνου

ΑΙΣΘ. ΤΑΧYΤ.
. . .

ΤΡΟΧΟΣ                  1/3
50.00 cm/pls

ΤΡΟΧΟΣ                  2/3
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟ




4b

3b

5b
Εικ. 24

Όταν	υπάρχει	υπομενού,	το	BRAVO	180S	εμφανίζει	τρεις	τελείες ". . ." (Εικ.	24):
3B	Πιέστε	OK	για	να	αποκτήσετε	πρόσβαση	στο	υπομενού.

4B Πιέστε	διαδοχικά	για	να	μετακινηθείτε	ανάμεσα	στα	στοιχεία	του	υπομενού
(	επόμενο	στοιχείο,	 προηγούμενο	στοιχείο),	στην	οθόνη	εμφανίζεται	το	επιλεγμένο	
στοιχείο.

5B	Επιβεβαιώστε	την	πρόσβαση	στο	επιλεγμένο	στοιχείο	με	το	OK.

Ταχεία κύλιση: κρατήστε πατημένο ένα από τα πλήκτρα βέλους.
Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού: πιέστε ESC.

ΕιΣΑΓΩΓΗ μιΑΣ ΑριΘμΗΤιΚΗΣ ΤιμΗΣ

ΤΡΟΧΟΣ                  1/3
50. 0 cm/pls

 8
6


7

Εικ. 25

6 Πιέστε	διαδοχικά	για	να	μετακινήσετε	τον	δρομέα	ανάμεσα	στα	ψηφία
(	κύλιση	ΑΡΙΣΤΕΡΑ,		κύλιση	ΔΕΞΙΑ).
7 Πιέστε	διαδοχικά	για	να	τροποποιήσετε	την	τονισμένη	τιμή	από	τον	δρομέα
(	αύξηση,		μείωση).
8 Πιέστε	OK	για	επιβεβαίωση	του	δεδομένου.

Ταχεία αύξηση ή μείωση: κρατήστε πατημένο ένα από τα πλήκτρα βέλους.
Έξοδος	χωρίς	επιβεβαίωση	της	τροποποίησης:	πιέστε	ESC.

 Το πλαίσιο κάτω συνοψίζει εν συντομία τη χρήση των πλήκτρων κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
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παρ. 10.2

Μετακίνηση
του δρομέα

Έξοδος από το μενού ή
από την τροποποίηση 
του δεδομένου

Επιβεβαίωση πρόσβασης στο 
μενού ή τροποποίηση  
του δεδομένου

Κύλιση των στοιχείων του μενού ή
Αύξηση/μείωση των δεδομένων

11 προΓρΑμμΑΤιΣμοΣ ΓιΑ προχΩρΗμΕνουΣ
Με	 τον	προγραμματισμό	 για	προχωρημένους	αποθηκεύονται	στη	μνήμη	 του	υπολογιστή	όλα	 τα	δεδομένα	που	 είναι	 απαραίτητα	 για	 τη	σωστή	
διεξαγωγή	της	διανομής	του	προϊόντος.
Η	εργασία	αυτή	πρέπει	να	γίνεται	μόνο	μια	φορά,	κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

11.1 Δοκιμές και επαληθεύσεις πριν από τον προγραμματισμό
πριν προχωρήσετε στον προγραμματισμό του υπολογιστή επαληθεύστε:
• Τη σωστή εγκατάσταση όλων των εξαρτημάτων (μονάδα ελέγχου και αισθητήρες)
• Τη σύνδεση στην τροφοδοσία
• Τη σύνδεση στα εξαρτήματα (γενική μονάδα ελέγχου και αισθητήρες)
Η λανθασμένη σύνδεση των εξαρτημάτων της εγκατάστασης ή η χρήση διαφορετικών εξαρτημάτων από τα αναφερόμενα 
μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στα ίδια τα εξαρτήματα.

προΣβΑΣΗ ΣΤο MENU ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

Εικ. 26 

προγραμματισμός για προχωρημένους (με τον υπολογιστή σβηστό)
•	Πιέστε	ταυτόχρονα	τη	σειρά	πλήκτρων	έως	ότου	ανάψει	το	Bravo

•	Αφήστε	το	πλήκτρο ESC	διατηρώντας	πατημένα	τα	πλήκτρα	από	τα	βέλη	έως	ότου	εμφανιστεί	
το	μενού	

Για τη σωστή χρήση των πλήκτρων, κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού, 
διαβάστε την παρ. 10.2.
οι ελάχιστες και μέγιστες τιμές των ρυθμιζόμενων δεδομένων αναφέρονται στο κεφ. 16.

MENU ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ - ΔομΗ


* μΕνου ορΑΤο
μΕ ΕιΔιΚουΣ 
προΓρΑμμΑΤιΣμουΣ

Παρ.	11.2

Παρ.	11.3

Παρ.	11.4

Παρ.	11.5

Παρ.	11.6

Παρ.	11.7

Παρ.	11.8

Παρ.	11.9

Παρ.	11.10

Παρ.	11.11

Παρ.	11.12

Παρ.	11.13

Παρ.	11.14

Παρ.	11.15

Παρ.	11.16
Εικ. 27 

Στις επόμενες παραγράφους οι υποδεικνυόμενες οθόνες αφορούν μόνο τα σημεία κλειδιά του προγραμματισμού,
η οθόνη ενδέχεται να αλλάξει όταν πιέζονται τα πλήκτρα που περιγράφονται στο κείμενο.
Κατά τη διάρκεια ρύθμισης των δεδομένων η αντίστοιχη τιμή αναβοσβήνει στην οθόνη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ
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παρ. 10.2

Μετακίνηση
του	δρομέα

Έξοδος	από	το	μενού	ή
από	την	τροποποίηση	
του	δεδομένου

Επιβεβαίωση	πρόσβασης	στο	
μενού	ή	τροποποίηση	 
του	δεδομένου

Κύλιση	των	στοιχείων	του	μενού	ή
Αύξηση/μείωση	των	δεδομένων

11.2 ΓλΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ
English

Εικ. 28 

Επιλέξτε	τη	γλώσσα	χρήσης	του	Bravo 180S,	ανάμεσα	στις	διαθέσιμες.

>	 Ιταλικά,	Αγγλικά,	Ισπανικά,	Πορτογαλικά,	Γαλλικά,	Γερμανικά,	Πολωνικά,	Κροατικά,	Ουγγρικά,	Ελληνικά,	Ρώσικα,	
Τούρκικα.

11.3 μονΑΔΕΣ μΕΤρΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
EU

Εικ. 29 

Επιλέξτε	τη	μονάδα	μέτρησης	που	θα	χρησιμοποιείται	στο	Bravo	180S.

> EU (λίτρα/h,	km/h,	bar)
 US (GPA,	mil/h,	PSI)
 US TURF (εφαρμοζόμενος	όγκος	=	γαλόνι	/	1000	τετραγωνικά	πόδια,	mil/h,	PSI)

11.4 ΑριΘμ.ΤμΗμΑΤΩν

ΑΡΙΘΜ.ΤΜΗΜΑΤΩΝ
5

Εικ. 30 

Ρυθμίστε	τον	αριθμό	βαλβίδων	των	εγκατεστημένων	τμημάτων.

11.5 Συν.πλΑΤ.ρΑμπΑΣ

Η	παράμετρος	αυτή	αντιπροσωπεύει	την	πραγματική	κάλυψη	των	ακροφυσίων	(μπεκ)	στο	χωράφι:	για	παράδειγμα,	μοντάροντας	8 ακροφύσια	σε	
απόσταση	50	cm	το	ένα	από	το	άλλο,	το	πλάτος	της	μπάρας	που	πρέπει	να	επιλέξουμε	είναι	4,00	m.
Η	εμφανιζόμενη	τιμή	(Εικ.	31)	αντιπροσωπεύει	το	άθροισμα	του	πλάτους	όλων	των	επιμέρους	τμημάτων,	συνεπώς	για	την	αλλαγή	του	δεδομένου	πρέπει	
να	ρυθμιστεί	η	τιμή	πλάτους	κάθε	μεμονωμένου	τμήματος	της	μπάρας:	το	άθροισμα	του	πλάτους	των	επιμέρους	τμημάτων	θα	υπολογιστεί	αυτόματα.

1	Αφού	επιλέξετε	το	μενού	ΣΥΝ.ΠΛΑΤ.ΡΑΜΠΑΣ, πιέστε OK	για	να	αποκτήσετε	πρόσβαση	στο	υπομενού	επιλογής	/	αλλαγής	των	μεμονωμένων	
τμημάτων.
2 Χρησιμοποιώντας	 τα	πλήκτρα	 κυλήστε	 τα	 τμήματα	στο	 εσωτερικό	 του	 υπομενού	Τμήμα	 έως	 ότου	 εμφανιστεί	 το	 τμήμα	που	σκοπεύετε	 να	
τροποποιήσετε:	ο	αριθμός	τμήματος	υποδεικνύεται	επάνω	δεξιά	στην	οθόνη,	ενώ	στη	σειρά	από	κάτω	εμφανίζεται	η	ενεργή	τιμή	(Εικ.	32).
3 Πιέστε	OK	για	να	επιβεβαιώσετε	την	πρόσβαση	για	τροποποίηση.
4	Υποδείξτε	το	πλάτος	του	τμήματος	και	επαναλάβετε	τον	προγραμματισμό	για	κάθε	τμήμα.

ΣΥΝ.ΠΛΑΤ.ΡΑΜΠΑΣ
20.00 m

1Εικ. 31 

ΣΥΝ.ΠΛΑΤ.ΡΑΜΠΑΣ : 20.00 m

ΤΜΗΜΑ            1/5
4.00 m

322
Αριθμός τμήματος

Εικ. 32 

Βαλβίδα 1

ΤΜΗΜΑ 1 : 4.00 m

ΤΜΗΜΑ            2/5
4.0 m

Εικ. 33

Βαλβίδα 2

ΤΜΗΜΑ 2 : 4.00 m

11.6 ΔοΣολοΓ. μΕΤΑβ.

ΔΟΣΟΛΟΓ. ΜΕΤΑΒ.
ΟΧΙ

Εικ. 34 

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε	την	μεταβλητή	δοσολογία.

> ΟΧΙ
 ΝΑΙ
Εάν	το	έχετε	ρυθμίσει	στην	επιλογή	ΝΑΙ,	ο	υπολογιστής	είναι	ρυθμισμένος	για	να	επιλέγει	τη	δοσολογία	
ΜΕΤΑΒΛΗΤH κατά	τη	διάρκεια	ρύθμισης	των	εργασιών		(παρ.	12.1).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ
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παρ. 10.2

Μετακίνηση
του δρομέα

Έξοδος από το μενού ή
από την τροποποίηση 
του δεδομένου

Επιβεβαίωση πρόσβασης στο 
μενού ή τροποποίηση  
του δεδομένου

Κύλιση των στοιχείων του μενού ή
Αύξηση/μείωση των δεδομένων

11.7 Αισθ. ταχύτητας

ΑΙΣΘ. ΤΑΧYΤ.
. . .

Εικ. 35 

Από	αυτό	το	μενού	μπορείτε	να	κάνετε	όλες	τις	ρυθμίσεις	για	τον	υπολογισμό	της	ταχύτητας.
Συνήθως	ο	υπολογιστής	υπολογίζει	τις	πληροφορίες	που	αφορούν	την	ταχύτητα	χάρη	στους	παλμούς	που	λαμβάνει	
από	τον	αισθητήρα	που	είναι	εγκατεστημένος	στον	τροχό.
Εάν	υπάρχει	δέκτης	GPS	συνδεδεμένος	απευθείας	στον	Bravo	180S,	αυτό	το	μενού	επιτρέπει	την	επιλογή	του	δέκτη	
ως	εναλλακτική	πηγή	έναντι	του	αισθητήρα	τροχού	και	κατά	συνέπεια	τη	λήψη	σε	πραγματικό	χρόνο	των	δεδομένων	
ταχύτητας	που	παρέχονται	από	το	σήμα	GPS.

Αφού	επιλέξετε	το	μενού	ΑΙΣΘ. ΤΑΧYΤ.,	πιέστε OK	για	να	αποκτήσετε	πρόσβαση	στο	υπομενού.

> ΤΡΟΧΟΣ

Είναι	ένα	δεδομένο	που	χρησιμοποιεί	ο	υπολογιστής	BRAVO	180S	για	να	υπολογίζει	την	ταχύτητα	κίνησης	του	μέσου,	και	σε	σχέση	με	αυτήν,	την	επακόλουθη	
στιγμιαία	δοσολογία.
Η	σταθερά	τροχού	σχετίζεται	με	τον	τύπο	τροχού	που	χρησιμοποιείται	και	με	τον	αριθμό	σημείων	μέτρησης	του	αισθητήρα	που	υπάρχουν	στον	ίδιο	τον	τροχό.	Ο	
BRAVO	180S	είναι	σε	θέση	να	αποθηκεύσει	στη	μνήμη	3	διαφορετικές	σταθερές	τροχού.
Στην περίπτωση αντικατάστασης του τροχού στον οποίο έχουν σταθεροποιηθεί τα σημεία μέτρησης του αισθητήρα ταχύτητας, η σταθερά τροχού μπορεί 
να αλλάξει.
Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η εκ νέου ρύθμιση του δεδομένου.

1 Επιλέξτε	τον	τύπο	τροχού	(διαθέσιμοι	3	τύποι).
2  Πιέστε OK.	Η	σταθερά	μπορεί	να	εισαχθεί	με	δύο	διαφορετικές	διαδικασίες	(ΧΕΙΡΟΚΙΝ.ΟΡΙΣΜΟΣ	ή	ΑΥΤΟΜ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜ.),	οι	οποίες	περιγράφονται	
παρακάτω.
3  Επιλέξτε	την	προεπιλεγμένη	διαδικασία	και	πιέστε	OK	για	να	εισάγετε	τη	σταθερά.

ΤΡΟΧΟΣ             1/3
50.00 cm/pls

211
Τύπος τροχού

Εικ. 36 

ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΡΟΧΟΥ
ΑΥΤΟΜ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜ.

ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΡΟΧΟΥ
ΧΕΙΡΟΚΙΝ.ΟΡΙΣΜΟΣ

3


Εικ. 37 

4A ΧΕΙΡΟΚΙΝ.ΟΡΙΣΜΟΣ Επιτρέπει	την	εισαγωγή	της	τιμής	της	σταθεράς	τροχού,	που	υπολογίζεται	με	ειδικό	τύπο.

ΤΡΟΧΟΣ              1/3
50.00 cm/pls

Εικ. 38 

Κάντε τη μέτρηση με τα λάστιχα 
φουσκωμένα στην πίεση χρήσης.

Kτροχού = 
διανυθείσα	απόσταση	(cm)

αρ.	σημείων	μέτρησης	x	αρ.	στροφών	τροχού

<απόσταση που διανύθηκε>	απόσταση,	εκφράζεται	σε	cm.,	που	διανύθηκε	από	τον	τροχό	κατά	τη	διάρκεια	της	
διαδρομής	μέτρησης.
<αρ. σημείων μέτρησης>	αριθμός	των	σημείων	μέτρησης
(π.χ.	μαγνήτες,	μπουλόνια,	κλπ.),	τοποθετημένα	στον	τροχό.
<αρ. στροφών τροχού> αριθμός	στροφών	που	κάνει	ο	τροχός	για	να	διανύσει	την	διαδρομή	μέτρησης.

Η	σταθερά	τροχού	μπορεί	να	υπολογιστεί	με	πολύ	καλή	προσέγγιση,	μετρώντας	την	απόσταση	που	διανύθηκε	από	
τον	τροχό	στον	οποίο	είναι	εγκατεστημένος	ο	αισθητήρας	ταχύτητας.
(Όσο μεγαλύτερη είναι η διαδρομή που θα διανύσει, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ακρίβεια του υπολογισμού της 
σταθερά τροχού).

4B ΑΥΤΟΜ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜ.
Ο	BRAVO	180S	είναι	σε	θέση	να	διενεργήσει	αυτόματα	τον	υπολογισμό	της	σταθεράς	τροχού,	χρησιμοποιώντας	τα	
σήματα	που	μεταδίδονται	από	τον	αισθητήρα	ταχύτητας	κατά	τη	διάρκεια	κίνησης	σε	μια	ευθεία	100	m	(ΕΕ)	/	300	
πόδια	(Η.Π.Α.	-	Η.Π.Α.	TURF).

ΞΕΚΙΝΑ!
0 ΠΑΛΜΟΙ



100	m	/	300	πόδια

Εικ. 39 

-	Αφού	επιλέξετε	ΑΥΤΟΜ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜ. (σημείο	3),	η	οθόνη	προειδοποιεί	ότι	μπορείτε	να	προχωρήσετε	με	το	
μηχάνημα.
-	Διανύστε	το	ζητούμενο	τμήμα	διαδρομής:	ο	αριθμός	σημάτων	θα	αυξάνεται	κατά	τη	διάρκεια	τη	διαδρομής.	Στο	
τέλος	της	διαδρομής	σταματήστε	το	τρακτέρ.

-	Πιέστε OK για	να	τερματιστεί	η	μέτρηση.	Ο	υπολογιστής	θα	δείχνει		την	υπολογισμένη	σταθερά.
Η	σταθερά	τροχού	αποθηκεύτηκε	στη	μνήμη.

Κάντε τη μέτρηση με τα λάστιχα φουσκωμένα στην πίεση χρήσης.
Η δοκιμή αυτή πρέπει να διενεργείται σε ένα χωράφι μέσης σκληρότητας. Αν η επεξεργασία γίνεται 
σε πολύ μαλακά ή πολύ σκληρά εδάφη, η διαφορετική διάμετρος κύλισης μπορεί να προκαλέσει 

σφάλματα στον υπολογισμό της διανομής: στην περίπτωση αυτή συνιστάται να επαναλάβετε τη διαδικασία.
Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, διανύστε το τμήμα με τη δεξαμενή γεμάτη με νερό, στο ήμισυ του συνολικού 
της όγκου.

 ΛΑΘΟΣ!

Συναγερμός που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια του αυτόματου υπολογισμού: επαναλάβετε τη διαδικασία, ο 
υπολογισμός δεν είναι έγκυρος, το σφάλμα αυτό μπορεί να παρουσιαστεί ακόμα και όταν ο τροχός δεν έχει 
αντικατασταθεί σωστά ή εάν ο αισθητήρας βρίσκεται πολύ μακριά από τα σημεία μέτρησης.
Σε αυτήν την περίπτωση ελέγξτε την εγκατάσταση του αισθητήρα και επαναλάβετε τη διαδικασία.
Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη.

ΤΡΟΧΟΣ 1/3
51.02 cm/pls

Εικ. 40 

> ΠΗΓH GPS
> ΟΧΙ
 ΝΑΙ

Εάν	έχει	επιλεχθεί	το		ΝΑΙ,	ο	υπολογιστής	είναι	προετοιμασμένος	να	δέχεται	τα	δεδομένα	ταχύτητας	από	τον	δέκτη	
GPS,	που	είναι	συνδεδεμένος	απευθείας	στη	βοηθητική	θύρα.

ΠΗΓH GPS
ΟΧΙ

Εικ. 41 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ
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παρ. 10.2

Μετακίνηση
του	δρομέα

Έξοδος	από	το	μενού	ή
από	την	τροποποίηση	
του	δεδομένου

Επιβεβαίωση	πρόσβασης	στο	
μενού	ή	τροποποίηση	 
του	δεδομένου

Κύλιση	των	στοιχείων	του	μενού	ή
Αύξηση/μείωση	των	δεδομένων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ

11.8 βΑλβIΔΕΣ

ΒΑΛΒIΔΕΣ
. . .

Εικ. 42 

Ρυθμίστε	τον	τύπο	βαλβίδων	που	είναι	τοποθετημένες	στην	εγκατάσταση	και	τα	σχετικά	δεδομένα.

Αφού	επιλέξετε	το	μενού	ΒΑΛΒIΔΕΣ,	πιέστε OK	για	να	αποκτήσετε	πρόσβαση	στο	υπομενού.

> ΒΑΛΒΙΔ.ΤΜΗΜΑΤΩΝ:	υποδείξτε	τον	τύπο	βαλβίδων	τμήματος	που	είναι	εγκατεστημένες.
 2 ΕΞΟΔΩΝ:	βαλβίδες	χωρίς	ρυθμιζόμενες	επιστροφές
 3 ΕΞΟΔΩΝ:	βαλβίδες	με	ρυθμιζόμενες	επιστροφές

> ΔΙΑΧ. ΕΝΟΤHΤΩΝ
Υποδείξτε	τον	τρόπο	λειτουργίας	των	βαλβίδων	των	τμημάτων	
της	μπάρας,	ειδικότερα	αν	είναι	ενεργό	το	αυτόματο	κλείσιμο	των	
τμημάτων	όταν	η	βαλβίδα	γενικού	ελέγχου	κλείνει.

 ΧΕΙΡΟΚ. (ΛΕΙΤ.P)
 ΑΥΤOΜ. (ΛΕΙΤ.M)

• λειτουργία "P" (επιλογή ΧΕΙΡΟΚ.):
Οι	βαλβίδες	τμήματος	ελέγχονται	ανεξάρτητα.
Οι	λειτουργίες	παροχής	εντολών	του	γενικού	διανομέα	δεν	επηρεάζουν	το	άνοιγμα	ή	το	κλείσιμο	
των	βαλβίδων	τμήματος.
• λειτουργία "M" (επιλογή ΑΥΤOΜ.):
Οι	βαλβίδες	τμήματος	ανοίγουν	ή	κλείνουν	μέσω	του	γενικού	διακόπτη,	αρκεί	ο	σχετικός	
διακόπτης	των	βαλβίδων	τμήματος	να	είναι	κατάλληλα	τοποθετημένος,	δηλαδή,	αν	οι	διακόπτες	
των	τμημάτων	είναι	κλειστοί,	θέση	OFF	(μοχλός	κάτω),	επεμβαίνοντας	στο	γενικό	διακόπτη	δεν	θα	
μπορούν	να	ελέγχονται	τα	τμήματα.
Αν	ένας	ή	περισσότεροι	διακόπτες	των	βαλβίδων	τμήματος	είναι	ανοιχτοί,	θέση	ON	(μοχλός	
επάνω),	κλείνοντας	και	ανοίγοντας	το	γενικό	διακόπτη,	θα	κλείνουν	ή	θα	ανοίγουν	και	οι	βαλβίδες	
τμήματος.

> ΚΑΝΟΝΙΣΜOΣ:	υποδείξτε	τον	τύπο	ρυθμιστικής	βαλβίδας	που	είναι	εγκατεστημένη.

 2 ΕΞΟΔΩΝ   3 ΕΞΟΔΩΝ  

> ΚYΡΙΟ:	υποδείξτε	τον	τύπο	βαλβίδας	γενικού	ελέγχου	που	είναι	εγκατεστημένη.
 2 ΕΞΟΔΩΝ:	βαλβίδα	εξαέρωσης	(βαλβίδες	ΤΥΠΟΥ	Arag	σειρά	463)
 2 ΕΞΟΔΩΝ:	γενική	βαλβίδα	(βαλβίδες	ΤΥΠΟΥ	Arag	σειρά	464	-	471)

11.9 μΕΤρΗΤΗΣ ροΗΣ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ
600 pls/l

Εικ. 43 

Μέσω	αυτής	της	παραμέτρου	μπορείτε	να	ρυθμίσετε	την	τιμή	της	σταθεράς	του	μετρητή	ροής:	αυτό	το	δεδομένο	
δείχνει	πόσα	σήματα/παλμοί	φτάνουν	στο	μετρητή	ροής	ανά	μονάδα	διανεμομένου	υγρού.

Η	τιμή	της	σταθεράς	υποδεικνύεται	στον	μετρητή	ροής	που	έχετε	στην	κατοχή	σας,	στην	πλακέτα	που	είναι	
τοποθετημένη	στο	σώμα	του	μετρητή.
Μόνο	για	μετρητές	ροής	ORION,	ανατρέξτε	στην	ενότητα	"Τεχνικά	στοιχεία"	του	εγχειριδίου	χρήσης	και	συντήρησης	
που	συνοδεύει	το	μετρητή	ροής	για	την	τιμή	της	παραμέτρου	που	πρέπει	να	εισαχθεί	στον	υπολογιστή.
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παρ. 10.2

Μετακίνηση
του δρομέα

Έξοδος από το μενού ή
από την τροποποίηση 
του δεδομένου

Επιβεβαίωση πρόσβασης στο 
μενού ή τροποποίηση  
του δεδομένου

Κύλιση των στοιχείων του μενού ή
Αύξηση/μείωση των δεδομένων

11.10 ΑιΣΘ. πIΕΣΗΣ

ΑΙΣΘ. ΠIΕΣΗΣ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟ

Εικ. 44 

Υποδείξτε	τη	βάση	της	κλίμακας	του	αισθητήρα	πίεσης	που	είναι	τοποθετημένος	στην	εγκατάσταση.
Αν	δεν	υπάρχει	αισθητήρας	πίεσης,	επιλέξτε	το	στοιχείο  ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟ.

11.11 υπολοΓ.πΑροχΗΣ *

ΥΠΟΛΟΓ.ΠΑΡΟΧΗΣ
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ

Εικ. 45 

Επιλέξτε	τον	τύπο	αισθητήρα	που	θα	χρησιμοποιηθεί	για	τον	υπολογισμό	της	παροχής:

> ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ
 ΑΙΣΘ. ΠIΕΣΗΣ


ΑΙΣΘ. ΠIΕΣΗΣ 	παρ.	11.10

* μενού ορατό μόνο με ειδικούς προγραμματισμούς:
για να εμφανιστεί πρέπει να ενεργοποιήσετε την υποδεικνυόμενη επιλογή.

11.12 υπολοΓ.πιΕΣΗΣ *

ΥΠΟΛΟΓ.ΠΙΕΣΗΣ
ΟΧΙ

Εικ. 46 

Μέσω	αυτής	της	παραμέτρου	μπορείτε	να	ρυθμίσετε	αν	επιθυμείτε	ή	όχι	να	εμφανίζεται	στο	Menu ΨΕΚΑΣΜΟΣ 
μια	υπολογισμένη	τιμή	πίεσης	σε	συνάρτηση	με	τη	μετρημένη	παροχή	από	τον	μετρητή	ροής	και	το	επιλεγμένο	
ακροφύσιο.

> ΟΧΙ
 ΝΑΙ


ΑΙΣΘ. ΠIΕΣΗΣ 	παρ.	11.10

* μενού ορατό μόνο με ειδικούς προγραμματισμούς:
για να εμφανιστεί πρέπει να ενεργοποιήσετε την υποδεικνυόμενη επιλογή.

11.13 ΑριΘμ. ΑΚροφυΣ. *

ΑΡΙΘΜ. ΑΚΡΟΦΥΣ.
40

Εικ. 47 

Μέσω	αυτής	της	παραμέτρου	μπορείτε	να	ρυθμίσετε	τον	συνολικό	αριθμό	ακροφυσίων	που	είναι	τοποθετημένα	στη	
μπάρα.
Χρησιμοποιώντας	αυτό	το	δεδομένο	ο	BRAVO	180S	είναι	σε	θέση	να	υπολογίσει	την	πίεση	της	εγκατάστασης	με	
βάση	τη	μέτρηση	της	παροχής	από	το	μετρητή	ροής	ή	να	υπολογίσει	την	παροχή	της	εγκατάστασης	με	βάση	τη	
μετρημένη	πίεση	από	τον	αισθητήρα	πίεσης	(ανάλογα	με	τη	συσκευή	που	χρησιμοποιείται).


ΥΠΟΛΟΓ.ΠΑΡΟΧΗΣ > ΑΙΣΘ. ΠIΕΣΗΣ παρ. 11.11

ΥΠΟΛΟΓ.ΠΙΕΣΗΣ 	παρ.	11.12

* μενού ορατό μόνο με ειδικούς προγραμματισμούς:
για να εμφανιστεί πρέπει να ενεργοποιήσετε μία από τις υποδεικνυόμενες επιλογές.

11.14 ΣΤaΘμΗ βυΤIου

ΣΤAΘΜΗ ΒΥΤIΟΥ
ΧΕΙΡΟΚIΝ.

Εικ. 48 

Από	αυτό	το	μενού	επιλέγετε	τον	τρόπο	μέτρησης	της	στάθμης	στο	βυτίο.
Η	διαχείριση	της	SETUP ΒΥΤIΟΥ,	που	περιγράφεται	στην	παρ.	11.15, θα	είναι	διαφορετική	ανάλογα	με	τον	
προεπιλεγμένο	τρόπο	μέτρησης.

Πιθανές	επιλογές:
> ΧΕΙΡΟΚIΝ.
 ΑΙΣΘΗΤ. ΣΤAΘΜΗΣ
Ο	αισθητήρας	στάθμης	που	είναι	εγκατεστημένος	στο	σύστημα	επιτρέπει	τη	στιγμιαία	εμφάνιση	της	στάθμης	στο	
βυτίο.

Η λειτουργία αυτή γίνεται σωστά μονο εάν έχει γίνει βαθμονόμηση του αισθητήρα στάθμης ή εάν έχει 
φορτωθεί από το pendrive η βαθμονόμηση ενός ανάλογου βυτίου.
Η διαδικασία περιγράφεται πιο κάτω, στην ενότητα ΠΡΟΦIΛ ΒΥΤIΟΥ > ΦΟΡΤIΟ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ
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παρ. 10.2

Μετακίνηση
του	δρομέα

Έξοδος	από	το	μενού	ή
από	την	τροποποίηση	
του	δεδομένου

Επιβεβαίωση	πρόσβασης	στο	
μενού	ή	τροποποίηση	 
του	δεδομένου

Κύλιση	των	στοιχείων	του	μενού	ή
Αύξηση/μείωση	των	δεδομένων

11.15 SETUP βυΤIου

SETUP ΒΥΤIΟΥ
. . .

Εικ. 49 

Ρυθμίστε	τα	δεδομένα	σχετικά	με	το	βυτίο.

Αφού	επιλέξετε	το	μενού	SETUP ΒΥΤIΟΥ, πιέστε OK	για	να	αποκτήσετε	πρόσβαση	στο	υπομενού.

> ΧΩΡΗΤΙΚ. ΒΥΤΙΟΥ (αλλάζοντας μόνο τον τρόπο ΣΤAΘΜΗ ΒΥΤIΟΥ > ΧΕΙΡΟΚIΝ.)
Μέσω	αυτής	της	παραμέτρου	ρυθμίστε	την	ποσότητα	υγρού	που	μπορεί	να	περιέχει	το	βυτίο:	αυτή	θα	είναι	η	μέγιστη	τιμή	υγρού	που	μπορεί	να	εισαχθεί	στο	βυτίο	
από	το	χρήστη.
Αν	υπάρχει	αισθητήρας	στάθμης,	ο	υπολογιστής	εμφανίζει	την	υπολογισμένη	χωρητικότητα	του	βυτίου	μετά	από	τη	βαθμονόμηση.

> ΡΕΖΕΡΒΑ ΒΥΤΙΟΥ
Μέσω	αυτής	της	παραμέτρου	ρυθμίστε	την	τιμή	"ρεζέρβα",	κάτω	από	την	οποία	ο	υπολογιστής	εκπέμπει	ένα	σήμα	οπτικής	και	ηχητικής	προειδοποίησης:	όταν	κατά	τη	
διάρκεια	της	επεξεργασίας	η	στάθμη	φτάνει	στην	επιλεγμένη	τιμή	ρεζέρβας,	το	σύμβολο	του	βυτίου	(Εικ.	50)	στην	οθόνη	αναβοσβήνει.

 300 l/ha 
 12.2 km/h M

Εικ. 50 

Η ηχητική προειδοποίηση τερματίζεται όταν το βυτίο είναι εντελώς άδειο.

> ΒΑΘΜΟΝOΜΗΣΗ* :	παρέχει	πρόσβαση	στη	διαδικασία	βαθμονόμησης	του	αισθητήρα	στάθμης.


ΣΤAΘΜΗ ΒΥΤIΟΥ > ΑΙΣΘΗΤ. ΣΤAΘΜΗΣ παρ.	11.14

* μενού ορατό μόνο με ειδικούς προγραμματισμούς:
για να εμφανιστεί πρέπει να ενεργοποιήσετε την υποδεικνυόμενη επιλογή.

Η βαθμονόμηση του αισθητήρα στάθμης μπορεί να γίνει μονο εάν στο σύστημα είναι εγκατεστημένος ένας μετρητής ροής (παρ. 11.9). 
πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:

1 βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης είναι κλειστός, θέση oFF.
2 Γεμίστε το ρεζερβουάρ με καθαρό νερό χΩριΣ προΣΘΗΚΗ χΗμιΚΩν ουΣιΩν.

Το βυτίο πρέπει οπωσδήποτε να είναι γεμάτο. Ελέγξτε οπτικά τη στάθμη.

------ Menu ------
-- ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ --

+5

1

OFF

 300 l/ha 
 0.0 km/h M

3
4

3 Από	την	οθόνη	εργασίας	βεβαιωθείτε	ότι	η	χειροκίνητη	λειτουργία	είναι	ενεργή
(στην	οθόνη	εμφανίζεται	η	ένδειξη	M).

Διαφορετικά	ενεργοποιήστε	την	πιέζοντας	το	πλήκτρο AUTO.

4 Ρυθμίστε	τη	διανομή	στο	μέγιστο	επίπεδο	κρατώντας	πατημένο	τον	διακόπτη	της	
βαλβίδας	ρύθμισης	(θα	απαιτηθούν	περίπου	7	δευτ.).

5 Σβήστε	τον	υπολογιστή	και	ανάψτε	τον	ξανά	στη	λειτουργία	προγραμματισμού	για	
προχωρημένους.

6 Μεταβείτε	στο	μενού	ΣΤAΘΜΗ ΒΥΤIΟΥ	και	ενεργοποιήστε	τη	λειτουργία	ΑΙΣΘΗΤ. 
ΣΤAΘΜΗΣ.

7 Μεταβείτε	στο	μενού	SETUP ΒΥΤIΟΥ	και	επιλέξτε	το	στοιχείο	ΒΑΘΜΟΝOΜΗΣΗ.

8 Ο	Bravo	180S	ζητά	να	εισαχθεί	η	χωρητικότητα	του	βυτίου:	εισάγετε	το	δεδομένο.

ΣΤAΘΜΗ ΒΥΤIΟΥ
ΑΙΣΘΗΤ. ΣΤAΘΜΗΣ

6
ΕΚΤΙΜΟYΜ. OΓΚΟΣ
    2000 l

8
SETUP ΒΥΤIΟΥ...
    ΒΑΘΜΟΝOΜΗΣΗ...

7
ΒAΣΗ ΒΑΘΜΟΝOΜ.
ΕΝΕΡΓΟΠ. ΚYΡΙΟΥ

9 10

ON

ΒAΣΗ ΒΑΘΜΟΝOΜ.
ΣΕ ΕΞEΛΙΞΗ...

ΒAΣΗ ΒΑΘΜΟΝOΜ.
ΠΛHΡΗΣ

11

9 Αμέσως	μετά	ο	υπολογιστής	περνάει	στην	οθόνη	έναρξης	της	βαθμονόμησης: 
το	μήνυμα	ΒAΣΗ ΒΑΘΜΟΝOΜ. > ΕΝΕΡΓΟΠ. ΚYΡΙΟΥ	εμφανίζεται	στην	οθόνη.

10 θέστε	σε	λειτουργία	την	εγκατάσταση	ψεκασμού:	ανοίξτε	ΟΛΕΣ	τις	βαλβίδες	
τμήματος	και	στη	συνέχεια	το	γενικό	χειριστήριο	(διακόπτες	στη	θέση	oN).
Το	μήνυμα	ΒAΣΗ ΒΑΘΜΟΝOΜ. > ΣΕ ΕΞEΛΙΞΗ...	εμφανίζεται	στην	οθόνη.
Πιέζοντας ESC μπορείτε να διακόψετε τη βαθμονόμηση χωρίς αποθήκευση.

11 Όταν	η	τιμή	παροχής	φτάσει	στο	μηδέν	και	απομένουν	μόνο	τουλάχιστον	10	δευτ., 
ο	Bravo	180S	τερματίζει	αυτόματα	τη	διαδικασία	και	εμφανίζει	το	μήνυμα  
ΒAΣΗ ΒΑΘΜΟΝOΜ. > ΠΛHΡΗΣ.
Πιέστε OK:	η	βαθμονόμηση	ολοκληρώθηκε	και	αποθηκεύεται	αντικαθιστώντας	αυτήν	
που	υπάρχει	ήδη	στη	μνήμη.

Αφού ολοκληρώσετε τη βαθμονόμηση και ελέγξετε τη σωστή λειτουργία του αισθητήρα, σας συνιστούμε να αποθηκεύσετε τη βαθμονόμηση στο pendrive
(μενού ΠΡΟΦIΛ ΒΥΤIΟΥ > ΑΠΟΘHΚΕΥΣΗ στη σελίδα 24).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ
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παρ. 10.2

Μετακίνηση
του δρομέα

Έξοδος από το μενού ή
από την τροποποίηση 
του δεδομένου

Επιβεβαίωση πρόσβασης στο 
μενού ή τροποποίηση  
του δεδομένου

Κύλιση των στοιχείων του μενού ή
Αύξηση/μείωση των δεδομένων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ

> 0 ΒΑΘΜΟΝOΜΗΣΗ*
Παρέχει	πρόσβαση	στη	διαδικασία	ρύθμισης	"μηδέν"	του	αισθητήρα	στάθμης.
Στην	περίπτωση	στην	οποία	εμφανίζεται	η	παρουσία	υγρού	στο	βυτίο,	παρόλο	ότι	είναι	άδειο,	πρέπει	να	
προχωρήσετε	στη	βαθμονόμηση	του	μηδενός	του	αισθητήρα	στάθμης.
-	Πιέστε	OK	για	να	μηδενίσετε	το	υπολειπόμενο	σήμα	του	αισθητήρα.

 EΛΕΓΧΟΣ ΑΙΣΘ.

Έχουν εντοπιστεί ασυνήθιστες τιμές: βεβαιωθείτε για τη σωστή λειτουργία του αισθητήρα.
Αν το πρόβλημα παραμένει, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει απομείνει καθόλου υγρό στο βυτίο.

0 ΒΑΘΜΟΝOΜΗΣΗ
4.000 mA

Εικ. 51 

> ΠΡΟΦIΛ ΒΥΤIΟΥ *

Η	βαθμονόμηση	του	αισθητήρα	στάθμης	μπορεί	να	φορτωθεί	ή	να	αποθηκευτεί	στο	pendrive	έτσι	ώστε	να	μπορείτε	
να	διαμορφώσετε	τη	συσκευή	σε	περίπτωση	ανάγκης,	να	αντιμετωπίσετε	προβλήματα	ή	να	διαμορφώσετε	ένα	άλλο	
Bravo	180S	χωρίς	να	χρειάζεται	να	επαναλάβετε	όλες	τις	διαδικασίες.
Πριν	από	οποιαδήποτε	ενέργεια,	εισάγετε	το	pendrive	στην	ειδική	υποδοχή	(παρ.	7.2).

ΠΡΟΦIΛ ΒΥΤIΟΥ
. . .

Εικ. 52 

> ΑΠΟΘHΚΕΥΣΗ:	επιλέξτε	αυτή	τη	λειτουργία	και	πιέστε	OK.
Στο	τέλος	της	αποθήκευσης,	στην	οθόνη	εμφανίζεται	το	μήνυμα	επιβεβαίωσης	Ok TANK.TKL.

 ΔΕΝ ΒΡEΘΗΚΕ USB

Προειδοποίηση αποθήκευσης: το pendrive δεν τοποθετήθηκε στην υποδοχή.

> ΦΟΡΤIΟ:	επιλέξτε	αυτή	τη	λειτουργία	και	πιέστε	OK.
Στο	τέλος	της	διαμόρφωσης,	στην	οθόνη	εμφανίζεται	το	μήνυμα	επιβεβαίωσης	Ok TANK.TKL.


ΔΕΝ ΒΡEΘΗΚΕ USB

        ΔΕΝ ΒΡEΘ. ΑΡΧEIΟ

Προειδοποιήσεις διαμόρφωσης:
• Το Pendrive δεν τοποθετήθηκε στην υποδοχή.
• Η διαμόρφωση του βυτίου TANK.TKL δεν αποθηκεύτηκε στο pendrive.


ΣΤAΘΜΗ ΒΥΤIΟΥ > ΑΙΣΘΗΤ. ΣΤAΘΜΗΣ παρ.	11.14

* μενού ορατό μόνο με ειδικούς προγραμματισμούς:
για να εμφανιστεί πρέπει να ενεργοποιήσετε την υποδεικνυόμενη επιλογή.

11.16 μΕνου ΨΕΚΑΣμου

ΜΕΝΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΠΛΗΡΕΣ

Εικ. 53 

Κατά	τη	διάρκεια	διανομής	μπορείτε	να	εμφανίσετε	και	να	ελέγξετε	σε	πραγματικό	χρόνο	τα	δεδομένα	της	τρέχουσας	
επεξεργασίας.
Ο	BRAVO	180S	μπορεί	να	εμφανίσει	σε	εκτεταμένη	ή	συντετμημένη	μορφή.

Στον	πίνακα	αναφέρονται	οι	δύο	τρόποι	εμφάνισης:

Δεδομένο εκτεταμένο συντετμημένο



ΑΙΣΘ. ΠIΕΣΗΣ 	παρ.	11.10

ΥΠΟΛΟΓ.ΠΙΕΣΗΣ 	παρ.	11.12

** μενού ορατό μόνο με ειδικούς προγραμματισμούς:
για να εμφανιστεί πρέπει να ενεργοποιήσετε μία από τις υποδεικνυόμενες επιλογές.

Ταχύτητα • •
Πίεση** • •
Παροχή • •
Επιφάνεια • •
Υγρό	διανομ. • •
Στάθμη	βυτίου • --
Χρόνος • --
Απόσταση • --
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παρ. 10.2

Μετακίνηση
του	δρομέα

Έξοδος	από	το	μενού	ή
από	την	τροποποίηση	
του	δεδομένου

Επιβεβαίωση	πρόσβασης	στο	
μενού	ή	τροποποίηση	 
του	δεδομένου

Κύλιση	των	στοιχείων	του	μενού	ή
Αύξηση/μείωση	των	δεδομένων

12 προΓρΑμμΑΤιΣμοΣ χρΗΣΤΗ

Πριν	ξεκινήσετε	την	επεξεργασία	είναι	απαραίτητο	να	γίνουν	ορισμένες	ρυθμίσεις	έτσι	ώστε	η	εργασία	σας	να	γίνει	σωστά.
Αφού	εισαχθούν	τα	απαραίτητα	δεδομένα,	μπορείτε	να	αρχίσετε	αμέσως	την	επεξεργασία.

προΣβΑΣΗ ΣΤο μENU χρΗΣΤΗΣ

Εικ. 54 

προγραμματισμός χρήστη (ξεκινώντας με αναμμένο υπολογιστή)
•	Κρατήστε	πατημένο	το	πλήκτρο	OK	έως	ότου	εμφανιστεί	το	μενού.

Για	τη	σωστή	χρήση	των	πλήκτρων,	κατά	τη	διάρκεια	του	προγραμματισμού,	διαβάστε	την	παρ.	10.2.
οι ελάχιστες και μέγιστες τιμές των ρυθμιζόμενων δεδομένων αναφέρονται στο κεφ.	16.

μENU χρΗΣΤΗΣ - ΔομΗ

* μΕνου ορΑΤο
μΕ ΕιΔιΚουΣ 
προΓρΑμμΑΤιΣμουΣ

DEF: Εργασία
01

Εργασία
02

Εργασία
03

Εργασία
04 ÷ 10

ΔοΣολοΓιΑ

100
λίτρα/
εκτάριο
10,7	GPA
0,25	GPK

200
λίτρα/
εκτάριο
21,4	GPA
0,49	GPK

300
λίτρα/
εκτάριο
32,1	GPA
0,74	GPK ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟ

ΤYποΣ 
πΑροχHΣ ΣΤΑΘΕΡA ΣΤΑΘΕΡA ΣΤΑΘΕΡA

ΤυποΣ 
ΑΚροφυΣιου

ISO	
ΠΟΡΤΟΚ.

ISO	
ΚIΤΡΙΝΟ

ISO
ΜΠΛΕ

*

*

*

*

*



Παρ.	12.11

Παρ.	12.10

Παρ.	12.9

Παρ.	12.8

Παρ.	12.7

Παρ.	12.6

Παρ.	12.5

Παρ.	12.4

Παρ.	12.3

Παρ.	12.2

Παρ.	12.1

Εικ. 55 

Στις επόμενες παραγράφους οι υποδεικνυόμενες οθόνες αφορούν μόνο τα σημεία κλειδιά του προγραμματισμού,
η οθόνη ενδέχεται να αλλάξει όταν πιέζονται τα πλήκτρα που περιγράφονται στο κείμενο.
Κατά τη διάρκεια ρύθμισης των δεδομένων η αντίστοιχη τιμή αναβοσβήνει στην οθόνη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
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παρ. 10.2

Μετακίνηση
του δρομέα

Έξοδος από το μενού ή
από την τροποποίηση 
του δεδομένου

Επιβεβαίωση πρόσβασης στο 
μενού ή τροποποίηση  
του δεδομένου

Κύλιση των στοιχείων του μενού ή
Αύξηση/μείωση των δεδομένων

12.1 SETUP ΕρΓΑΣιΩν

Από	αυτό	το	μενού	μπορείτε	να	ρυθμίσετε	10 διαφορετικούς	τύπους	επεξεργασίας.

ΕΡΓΑΣIΑ           1/10
  300 l/ha


Αρ. εργασίας

Εικ. 56 

-	Πριν	από	οτιδήποτε	άλλο	επιλέξτε	την	εργασία	που	επιθυμείτε	να	ρυθμίσετε	(Εικ.	56).

ΤYΠΟΣ ΠΑΡΟΧHΣ
ΣΤΑΘΕΡA

Εικ. 57 

-	Αφού	επιλέξετε	την	εργασία,	ο	υπολογιστής	μεταβαίνει	αυτόματα	στη	ρύθμιση	του	ΤYΠΟΣ ΠΑΡΟΧHΣ*	ανάλογα	με	
την	επιλεγμένη	επεξεργασία	(Εικ.	57):
ΣΤΑΘΕΡA:	ο	Bravo 180S εκτελεί	την	επεξεργασία	διατηρώντας	σταθερή	την	επιλεγμένη	δοσολογία.
ΜΕΤΑΒΛΗΤH: στην	περίπτωση	επιλογής	της	ΜΕΤΑΒΛΗΤH,	ο	BRAVO	180S	μεταβάλλει	τη	διανομή	
χρησιμοποιώντας	τα	δεδομένα	που	του	στέλνει	το	δορυφορικό	σύστημα	πλοήγησης	Skipper	(κατάλληλα	
συνδεδεμένο),	που	υποδεικνύουν	επακριβώς	την	ποσότητα	υγρού	που	πρέπει	να	ψεκαστεί	σε	κάθε	σημείο	του	
χωραφιού.

- Πιέζοντας	OK	περνάτε	αυτόματα	στη	ρύθμιση	των	άλλων	χαρακτηριστικών	(Εικ.	58).


ΔΟΣΟΛΟΓ. ΜΕΤΑΒ. 	παρ.	11.6

* μενού ορατό μόνο με ειδικούς προγραμματισμούς:
για να εμφανιστεί πρέπει να ενεργοποιήσετε την υποδεικνυόμενη επιλογή.

(01)     100 l/ha
        ISO ΠΟΡΤΟΚ.



Αρ. εργασίας

A

B** C**

Εικ. 58 

A Επιλεγμένη	δοσολογία:	ρυθμίστε	την	τιμή	δοσολογίας	ανάλογα	με	την	επιλεγμένη	επεξεργασία.
B** Τύπος	ακροφυσίου	(μπεκ):	ρυθμίστε	τον	τύπο	ακροφυσίου	(μπεκ)	(ISO ή USR).
C** Ακροφύσιο	(μπεκ):	επιλέξτε	το	ακροφύσιο	(μπεκ),	ανάμεσα	στους	διαθέσιμους	τύπους	ISO ή USR.

Το πλήκτρο rate επιτρέπει να μεταβείτε από τη μία ρύθμιση στην άλλη, η τιμή που μπορεί να τροποποιηθεί 
αναβοσβήνει.
Το πλήκτρο OK, στη συγκεκριμένη οθόνη, επιβεβαιώνει τις ρυθμίσεις ολόκληρης της εργασίας και επιστρέφει 
αυτόματα στην επιλογή εργασίας (Εικ. 56).

-	Επαναλάβετε	τον	προγραμματισμό	ΓΙΑ	ΚΑΘΕ	εργασία	(ρυθμίστε	τους	τύπους	που	θα	χρησιμοποιήσετε	και	
απενεργοποιήστε	τους	άλλους).


ΥΠΟΛΟΓ.ΠΑΡΟΧΗΣ > ΑΙΣΘ. ΠIΕΣΗΣ	παρ.	11.11

ΥΠΟΛΟΓ.ΠΙΕΣΗΣ 	παρ.	11.12

** μενού ορατό μόνο με ειδικούς προγραμματισμούς:
για να εμφανιστεί πρέπει να ενεργοποιήσετε μία από τις υποδεικνυόμενες επιλογές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

*
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παρ. 10.2

Μετακίνηση
του	δρομέα

Έξοδος	από	το	μενού	ή
από	την	τροποποίηση	
του	δεδομένου

Επιβεβαίωση	πρόσβασης	στο	
μενού	ή	τροποποίηση	 
του	δεδομένου

Κύλιση	των	στοιχείων	του	μενού	ή
Αύξηση/μείωση	των	δεδομένων

12.2 ΣΤοιχΕιΑ ΑΚροφ. *

Αυτό	το	μενού	επιτρέπει	τη	ρύθμιση	και	την	ανάγνωση	των	τιμών	που	αφορούν	τα	ακροφύσια	(μπεκ)	που	χρησιμοποιείτε.

ΤΥΠΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ
USR

Εικ. 59 

-	Πριν	από	οτιδήποτε	άλλο	επιλέξτε	τον	ΤΥΠΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ	(μπεκ)	(ISO ή USR, Εικ.	59)

-	Μετά	από	την	επιλογή	τύπου,	ο	υπολογιστής	μεταβαίνει	αυτόματα	στην	επιλογή	του	ακροφυσίου	
προς	ρύθμιση	(Εικ.	60)

Τα ακροφύσια (μπεκ) ISo ΔΕν μπορουν νΑ ΤροποποιΗΘουν.

ΤΥΠΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ
ΤYΠ A

Εικ. 60 

-	Πιέζοντας	OK	μεταβαίνετε	αυτόματα	στη	ρύθμιση	της	παροχής	του	επιλεγμένου	ακροφυσίου (Εικ.	
61)

-	Πιέζοντας	OK	μεταβαίνετε	αυτόματα	στη	ρύθμιση	της	πίεσης	αναφοράς (Εικ.	62)

ΠΑΡΟΧΗ
  1.00 l/min



Εικ. 61 

ΠΙΕΣΗ
3.0 bar


Εικ. 62 

-	Επαναλάβετε	τον	προγραμματισμό	για	κάθε	διαθέσιμο	ακροφύσιο	
"χρήστη"

Τα	δεδομένα	του	ακροφυσίου	(μπεκ)	που	χρησιμοποιείτε	επιτρέπουν		
στον	Bravo 180S να	υπολογίσει	την	πίεση	όταν	δεν	υπάρχει	ο	
αισθητήρας	πίεσης.

ΑΚροφυΣιΑ (μπΕΚ)

ΤυποΣ 
ΑΚροφυΣιου

ISO

μονάδα μέτρησης
EU

μονάδα μέτρησης
Η.π.Α. - Η.π.Α. TUrF ΤυποΣ 

ΑΚροφυΣιου
USR (χρΗΣΤΗΣ)

μονάδα μέτρησης
EU

μονάδα μέτρησης
Η.π.Α. - Η.π.Α. TUrF

παροχή
(λίτρα/
λεπτό)

πίεση
(bar)

παροχή
(GPM)

πίεση
(PSI)

παροχή
(λίτρα/
λεπτό)

πίεση
(bar)

παροχή
(GPM)

πίεση
(PSI)

ISO	Πορτοκαλί 0,40 3,00 0,100 40 Τύπου	A 1,00 3,00 0,264 40
ISO	Πράσινο 0,60 3,00 0,150 40 Τύπου	B 2,00 3,00 0,528 40
ISO	Κίτρινο 0,80 3,00 0,200 40 Τύπου	C 3,00 3,00 0,793 40
ISO	Μωβ 1,00 3,00 0,250 40 Τύπου	D 4,00 3,00 1,057 40
ISO	Μπλε 1,20 3,00 0,300 40 Τύπου	E 5,00 3,00 1,321 40
ISO	Κόκκινο 1,60 3,00 0,400 40
ISO	Καφέ 2,00 3,00 0,500 40
ISO	Γκρι 2,40 3,00 0,600 40

 ISO	Λευκό 3,20 3,00 0,800 40

 ISO	Γαλάζιο 4,00 3,00 1,000 40

 ISO	Πράσινο	ανοιχτό 6,00 3,00 1,500 40
ISO	Μαύρο 8,00 3,00 2,000 40


ΥΠΟΛΟΓ.ΠΑΡΟΧΗΣ > ΑΙΣΘ. ΠIΕΣΗΣ	παρ.	11.11

ΥΠΟΛΟΓ.ΠΙΕΣΗΣ 	παρ.	11.12

* μενού ορατό μόνο με ειδικούς προγραμματισμούς:
για να εμφανιστεί πρέπει να ενεργοποιήσετε μία από τις υποδεικνυόμενες επιλογές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
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παρ. 10.2

Μετακίνηση
του δρομέα

Έξοδος από το μενού ή
από την τροποποίηση 
του δεδομένου

Επιβεβαίωση πρόσβασης στο 
μενού ή τροποποίηση  
του δεδομένου

Κύλιση των στοιχείων του μενού ή
Αύξηση/μείωση των δεδομένων

12.3 Ελάχιστη πίεση ρύθμισης *

ΕΛΑΧ.ΠΙΕΣ.ΡΥΘΜ.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟ

Εικ. 63 

Μέσω	αυτού	του	μενού	μπορείτε	να	ρυθμίστε	την	τιμή	πίεσης	κάτω	από	την	οποία	ο	BRAVO	180S	θα	μπλοκάρει	την	
αυτόματη	λειτουργία	ρύθμισης	(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟ:	μπλοκάρισμα	απενεργοποιημένο).

ο έλεγχος είναι ενεργός μονο κατά τη διάρκεια του ΑυΤομΑΤου ελέγχου της επεξεργασίας (παρ. 
14.3.1).
Για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια των προειδοποιήσεων, διαβάστε την 
παρ. 15.1 Σφάλματα λειτουργίας.


ΑΙΣΘ. ΠIΕΣΗΣ 	παρ.	11.10

ΥΠΟΛΟΓ.ΠΙΕΣΗΣ 	παρ.	11.12

* μενού ορατό μόνο με ειδικούς προγραμματισμούς:
για να εμφανιστεί πρέπει να ενεργοποιήσετε μία από τις υποδεικνυόμενες επιλογές.

12.4 ΕπιλοΓΗ Τροχου **

ΤΡΟΧΟΣ             1/3
50.00 cm/pls

211
Τύπος τροχού

Εικ. 64 

Αφού	αποθηκευτούν	στη	μνήμη	οι	σταθερές	του	τροχού	(το	πολύ	3),	μπορούν	να	ανακληθούν	ως	επιλογή	τύπου	
τροχού.
Εναλλακτικά	μπορεί	να	ανακληθεί	η	πηγή	GPS,	μόνο	εφόσον	έχει	ενεργοποιηθεί	στον	προγραμματισμό	για	
προχωρημένους.

Εμφανίζονται μόνο οι τύποι τροχών για τους οποίους έχει εισαχθεί μια σταθερά τροχού.


Τουλάχιστον 2 τύποι ΤΡΟΧΟΣ 	παρ.	11.7

1 τύπος ΤΡΟΧΟΣ + ΠΗΓH GPS 	παρ.	11.7

** μενού ορατό μόνο με ειδικούς προγραμματισμούς:
για να εμφανιστεί πρέπει να ενεργοποιήσετε μία από τις υποδεικνυόμενες επιλογές.

12.5 ΕλΑχιΣΤΗ ΤΑχυΤ.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤ.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟ

Εικ. 65 

Ο	BRAVO	180S διακόπτει	τον	ψεκασμό	όταν	η	μετρημένη	ταχύτητα	είναι	μικρότερη	από	αυτήν	που	επιλέχθηκε	κατά	
τη	ρύθμιση	(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟ:	μπλοκάρισμα	απενεργοποιημένο).

ο έλεγχος είναι ενεργός μονο κατά τη διάρκεια του ΑυΤομΑΤου ελέγχου της επεξεργασίας 
(παρ. 14.3.1). Για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια των προειδοποιήσεων, 
διαβάστε την παρ. 15.1 Σφάλματα λειτουργίας.

12.6 ΔιoρΘ. πΑροχHΣ

Αν	χρησιμοποιείτε	ένα	μετρητή	ροής	με	πτερύγια	και	το	παρεχόμενο	υγρό	έχει	πυκνότητα	διαφορετική	από	αυτήν	του	νερού,	ο	υπολογιστής	ενδέχεται	
να	δείξει	λανθασμένες	μετρήσεις.	Για	να	διορθώσετε	αυτήν	τη	μέτρηση,	αλλάξτε	τον	παράγοντα	παρεχόμενου	υγρού:
•	Αν	στο	τέλος	του	ψεκασμού	στο	βυτίο	υπάρχει	ακόμα	υγρό,	μειώστε	τον	παράγοντα
•	Αν	το	υγρό	τελειώσει	πριν	από	το	τέλος	της	διανομής,	αυξήστε	τον	παράγοντα

ΔΙOΡΘ. ΠΑΡΟΧHΣ
  1.00

Εικ. 66 

Ρυθμίστε	τον	παράγοντα	πυκνότητας	του	παρεχόμενου	υγρού.

οι μετρητές ροής της σειράς orIoN (κωδ. 462xxx) δεν επηρεάζονται από την πυκνότητα των υγρών: 
ρυθμίστε τον παράγοντα στην τιμή 1.00.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
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παρ. 10.2

Μετακίνηση
του	δρομέα

Έξοδος	από	το	μενού	ή
από	την	τροποποίηση	
του	δεδομένου

Επιβεβαίωση	πρόσβασης	στο	
μενού	ή	τροποποίηση	 
του	δεδομένου

Κύλιση	των	στοιχείων	του	μενού	ή
Αύξηση/μείωση	των	δεδομένων

12.7 ΔιορΘ. ΕπιπΕΔου *

ΔΙΟΡΘ. ΕΠΙΠΕΔΟΥ
1.00 kg/l

Εικ. 67 

Αν	το	παρεχόμενο	υγρό	έχει	βάρος	διαφορετικό	από	το	βάρος	του	νερού,	ο	υπολογιστής	μπορεί	να	δείχνει	
λανθασμένες	μετρήσεις,
για	να	διορθώσετε	αυτή	τη	μέτρηση,	αλλάξτε	το	βάρος	του	παρεχόμενου	υγρού,	που	αναφέρεται	σε	1	λίτρο	
προϊόντος.


ΣΤAΘΜΗ ΒΥΤIΟΥ > ΑΙΣΘΗΤ. ΣΤAΘΜΗΣ	παρ.	11.14

* μενού ορατό μόνο με ειδικούς προγραμματισμούς:
για να εμφανιστεί πρέπει να ενεργοποιήσετε την υποδεικνυόμενη επιλογή.

12.8 ΑνΤιΘΕΣΗ οΘονΗΣ

ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΟΘΟΝΗΣ
50 %

Εικ. 68 

Επιτρέπει	τη	ρύθμιση	της	αντίθεσης	της	οθόνης.

12.9 ΣυΣΚΕυH ΤΕΣΤ

Επιτρέπει	την	επαλήθευση	της	σωστής	λειτουργίας	του	Bravo	180S.
Τα τεστ είναι μονο ΓιΑ ΑνΑΓνΩΣΗ.

Εικ. 69 

Τεστ	λειτουργίας	της	οθόνης

> ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ο	Bravo	180S	εμφανίζει	την	τάση	τροφοδοσίας.

> ΔΙΑΚΟΠΤ.ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Αλλάζοντας	τη	θέση	των	διακοπτών	στον	πίνακα	ελέγχου	μπορείτε	να	τεστάρετε	τη	λειτουργία	τους.
M     Γενικό	χειριστήριο	ON
1÷7  Βαλβίδες	τμήματος	ON	(στην	οθόνη	εμφανίζεται	ο	πραγματικός	αριθμός	τμημάτων)
+ / - Αναλογική	ρύθμιση	(+	αύξηση	/	-	μείωση)
E     Παρουσία	ενός	γενικού	εξωτερικού	χειριστηρίου	για	την	έναρξη	της	επεξεργασίας

> ΔΙΑΚΟΠΤ.ΤΜΗΜΑΤΩΝ
 ΑΙΣΘΗΤ. ΣΤAΘΜΗΣ
 ΠΙΕΣΗ
 ΤΑΧΥΤΗΤΑ
 ΕΞΩΤ. ΤΑΧYΤΗΤΑ
 ΠΑΡΟΧΗ

Ο	υπολογιστής	μετράει	τη	συχνότητα	και	το	ρεύμα	που	παράγεται	σε	κάθε	αισθητήρα	της	εγκατάστασης.

> ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Πιέζοντας	τα	πλήκτρα	εμφανίζεται	η	σχετική	ένδειξη.

Αντιστοιχία κλειδιών:

 RATE KEY

 LEFT KEY

 OK KEY

 RIGHT KEY

 AUTO KEY

> ΔΕΔΟΜ. GPS
 ΓΕΩΓΡ. ΠΛAΤΟΣ
 ΓΕΩΓΡ. ΜHΚΟΣ
 ΔΟΡΥΦOΡΟΙ
 HDOP
 ΚΑΤAΣΤΑΣΗ
 ΕΝΗΜEΡ. ΣΥΧΝ.

Αν	συνδέσετε	έναν	δορυφορικό	δέκτη	ή	ένα	σύστημα	πλοήγησης	SKIPPER,	ο	Bravo	180S εμφανίζει	τα	ληφθέντα	
δεδομένα	GPS.

> EΚΔΟΣΗ SW Ο	Bravo	180S εμφανίζει	τις	εκδόσεις	λογισμικού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
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παρ. 10.2

Μετακίνηση
του δρομέα

Έξοδος από το μενού ή
από την τροποποίηση 
του δεδομένου

Επιβεβαίωση πρόσβασης στο 
μενού ή τροποποίηση  
του δεδομένου

Κύλιση των στοιχείων του μενού ή
Αύξηση/μείωση των δεδομένων

12.10 ΑΘροιΣΤEΣ

ΑΘΡΟΙΣΤEΣ
ΕΞΑΓΩΓH

Εικ. 70 

•	Υπάρχει	ένας	αθροιστής	για	κάθε	προρυθμισμένη	εργασία	(10	διαθέσιμοι)	και	ένας	αθροιστής	"T00"	(δεν	μηδενίζεται),	
που	περιλαμβάνει	όλες	τις	εργασίες	που	εκτελούνται	από	τη	συσκευή.
•	Τα	δεδομένα	της	τρέχουσας	εργασίας	αθροίζονται	στο	σχετικό	αθροιστή	κάθε	φορά	που	επιλέγετε	μια	νέα	εργασία	(παρ.	
14.1).
•	Μπορείτε	να	αποθηκεύσετε	τις	αναφορές	των	αθροιστών	στο	pendrive,	με	την	ειδική	λειτουργία	ΕΞΑΓΩΓH	(Εικ.	70).
•	Μπορείτε	επίσης	να	διαγράψετε	όλα	τα	δεδομένα	εργασίας	(παρ.	14.2).

ΑρχΕιο ΚΑΤΑΓρΑφΗΣ ΑΘροιΣΤΩν
Δομή του ονόματος του αρχείου:

T01-0003.RPT

Αρ. εργασίας
αναφοράς

01 ÷ 10

Αριθμός
αύξων  

Εικ. 71

• ΑποΘΗΚΕυΣΗ Του ΑΘροιΣΤΗ ΣΤο PENDrIvE
-	Επιλέξτε	το	στοιχείο	ΕΞΑΓΩΓH	(Εικ.	70)	και	πιέστε	OK.
Στο	παράδειγμα	της	Εικ.	71,	ο	Bravo 180S	αποθηκεύει	στο	pendrive	το	αρχείο	T01-0003.rPT. 
Για	κάθε	επόμενη	αποθήκευση	θα	αυξάνεται	ο	αριθμός	αναφοράς	(T01-0004.rPT,	κλπ.)

Τα δεδομένα που περιέχει το αρχείο μπορεί να εμφανιστούν στον προσωπικό υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Κάθε αρχείο θα 
περιέχει τα παρακάτω δεδομένα*:

Δεδομένα εργασίας

Αρ. εργασίας : 01 [Ενεργό]
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ : 0.000 ha
ΨΕΚΑΣΜ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 0 l
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  : 00:00 h
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚOΤΗΤΑ  : 0.0 ha/h
ΔOΣΗ ΣΤOΧΟΣ  : 300 l/ha
ΠΑΡΕΧOΜ. ΔOΣΗ : 0 l/ha
ΤΥΠΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ : ISO-ΜΠΛΕ
ΑΡΙΘΜ. ΑΚΡΟΦΥΣ.  : 40
ΑΠΟΣΤΑΣΗ  : 0.000 km

* Τα δεδομένα είναι ενδεικτικά και ισχύουν ως παράδειγμα. Στην πραγματικότητα θα είναι πάντα διαφορετικά, ανάλογα με την επεξεργασία που εκτελείται.

12.11 ΔιΑχ. ρυΘμIΣΕΩν

Οι	ρυθμίσεις	του	Bravo 180S μπορούν	να	φορτωθούν	ή	να	αποθηκευτούν	στο	pendrive	έτσι	ώστε	να	μπορείτε	να	κάνετε	επαναδιαμόρφωση	της	
συσκευής	σε	περίπτωση	ανάγκης,	να	επιλύσετε	προβλήματα	ή	να	διαμορφώσετε	μια	άλλη	συσκευή	Bravo 180S χωρίς	να	χρειάζεται	να	επαναλάβετε	
όλες	τις	διαδικασίες	χειροκίνητα.

Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση και επαληθεύσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος, σας συνιστούμε να 
αποθηκεύσετε την πλήρη διαμόρφωση στο pendrive.

Για να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία του μενού εισάγετε το pendrive στην ειδική υποδοχή (παρ. 7.2).

> ΑΠΟΘHΚΕΥΣΗ

ΔΙΑΧ. ΡΥΘΜIΣΕΩΝ
ΑΠΟΘHΚΕΥΣΗ

Εικ. 72 

Επιτρέπει	να	αποθηκευτεί	στο	pendrive	η	διαμόρφωση	του	Bravo	180S:	σε	μια	άλλη	στιγμή	μπορείτε	να	την	
επαναφορτώσετε,	κάθε	φορά	που	είναι	απαραίτητο	επαναλαμβάνετε	τις	ίδιες	ρυθμίσεις.

-	Επιλέξτε	το	στοιχείο	ΑΠΟΘHΚΕΥΣΗ	(Εικ.	72)	και	πιέστε	OK.
Στο	τέλος	της	αποθήκευσης,	στην	οθόνη	εμφανίζεται	το	μήνυμα	επιβεβαίωσης	Ok SETUP.BIN.
-	Πιέστε	ESC.

Προειδοποιήσεις αποθήκευσης:



 ΔΕΝ ΒΡEΘΗΚΕ USB Το Pendrive δεν τοποθετήθηκε.
 ΛΑΘΟΣ!
 Ο διαθέσιμος χώρος στο pendrive έχει εξαντληθεί: διαγράψτε αρχεία από τη μνήμη και δοκιμάστε εκ νέου να 
            κάνετε αποθήκευση.
 Αν τα προβλήματα παραμένουν απευθυνθείτε στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
 ΔΕΝ ΒΡEΘ. ΑΡΧEIΟ
 Η διαμόρφωση SETUP.BIN δεν αποθηκεύτηκε στο pendrive.

> ΦΟΡΤIΟ

ΔΙΑΧ. ΡΥΘΜIΣΕΩΝ
ΦΟΡΤIΟ

Εικ. 73 

Επιτρέπει	την	επιλογή	του	αρχείου	διαμόρφωσης	που	έχει	αποθηκευτεί	στο	pendrive	καθώς	και	την	εκ	νέου	ρύθμιση	
του	Bravo	180S.

προΣοχΗ: φορΤΩνονΤΑΣ ΣΤο bravo 180S Το ΑρχΕιο SETUP.BIN που υπΑρχΕι ΣΤο PENDrIvE, 
ολΕΣ οι ρυΘμιΣΕιΣ που Εχουν ΓινΕι μΕχρι ΕΚΕινΗ ΤΗ ΣΤιΓμΗ ΘΑ χΑΘουν.

-	Επιλέξτε	το	στοιχείο	Φόρτωση	(Εικ.	73)	και	πιέστε	OK.
Στο	τέλος	της	διαμόρφωσης,	στην	οθόνη	εμφανίζεται	το	μήνυμα	επιβεβαίωσης	Ok SETUP.BIN.
-	Πιέστε	ESC.

 ΔΕΝ ΒΡEΘΗΚΕ USB

Προειδοποίηση αποθήκευσης: το pendriveδεν τοποθετήθηκε στην υποδοχή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
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13 χρΗΣΗ
13.1 οθόνη

        300 l/ha ƒ <
S     12.2 km/h      M

10%
<

M

Κάτω	στάθμη	βυτίου
στην	επιλεγμένη	ρεζέρβα

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ
λειτουργία	ενεργή
ΑΥΤΟΜΑΤΗ
λειτουργία	ενεργή

Προσομοιωτής	ταχύτητας	
ενεργός:
η	αντίστοιχη	τιμή	υποδεικνύεται	
δεξιά	από	το	σύμβολο Δεδομένα	λειτουργία	που	εμφανίζονται	κατά	τη	διάρκεια	της	επεξεργασίας:

Ταχύτητα,	Πίεση,	Παροχή,	Επιφάνεια,	Διανεμόμενο	υγρό,	Στάθμη	βυτίου,	Χρόνος,	Απόσταση

Μεταβολή	ποσοστού	σε	σχέση	με	την	
επιλεγμένη	τιμή	διανομής

Τιμή	διανομή	κατά	τη	διάρκεια	της	επεξεργασίας ΑΡΙΣΤΕΡΗ	πλευρά	του	ενεργού	γραμμοχαράκτη

Pendrive	ενεργό

ΔΕΞΙΑ	πλευρά	του	ενεργού	γραμμοχαράκτηΨεκασμός	απενεργοποιημένος >

A

300 l/ha
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟFF

Εικ. 74 

13.2 χειριστήρια στον υπολογιστή

Εικ. 75 

Εικ. 76 

Επεξήγηση συμβόλων:

1	 Πλήκτρα	για	τον	έλεγχο	του	υπολογιστή	και	των	φάσεων	ψεκασμού
2 Διακόπτες	για	τη	λειτουργία	των	βαλβίδων	στη	μονάδα	ελέγχου
3	 Διακόπτες	για	τη	χρήση	των	υδραυλικών	λειτουργιών

13.2.1 Πλήκτρα	για	τον	έλεγχο	του	υπολογιστή	και	των	φάσεων	ψεκασμού

Αλλαγή	τιμής
διανομής	*

Γραμμοχαράκτης
ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

Επιβεβαίωση	
δεδομένων

Μείωση	/
κύλιση	δεδομένων

Αύξηση	/
κύλιση	δεδομένων

Ανοιχτό/Κλειστό	
(ON/OFF)

Έξοδος	από	την
αλλαγή	δεδομένων

Γραμμοχαράκτης
ΔΕΞΙΟΣ

Διανομή
Χειροκίνητη	/	
Αυτόματη

* Επιτρέπει το μηδενισμό του ποσοστού αύξησης/μείωσης της τιμής διανομής ή την επιλογή της τιμής.

13.2.2 Διακόπτες	για	τη	λειτουργία	των	βαλβίδων	στη	μονάδα	ελέγχου

με το άναμμα του υπολογιστή, αν ο γενικός διακόπτης βρίσκεται στη θέση ον (ανοιχτό) εμφανίζεται το μήνυμα ΑΠΕΝ. ΚYΡΙΟΥ:
δεν θα έχετε πρόσβαση σε καμία λειτουργία έως τη στιγμή που ο γενικός διακόπτης τεθεί στη θέση oFF.

Γενικός	διακόπτης	
ανοιχτός	(ON)

Γενικός	διακόπτης	
κλειστός	(OFF) Τμήμα	μπάρας	ανοιχτό Τμήμα	μπάρας	κλειστό Αύξηση

διανομής*
Μείωση
διανομής*

* Χειροκ. λειτουργία: αυξάνει/μειώνει την ποσότητα του υγρού διανομής,
 Αυτόμ. λειτουργία: αυξάνει/μειώνει την ποσότητα του υγρού διανομής σε διαστήματα του 10% σε σχέση με την τιμή ρύθμισης.

13.2.3 Διακόπτες	για	τον	έλεγχο	των	υδραυλικών	βαλβίδων	

Ξεμπλοκάρισμα
μπάρας

Μπλοκάρισμα
μπάρας

Ευθυγράμμιση
μπάρας

δεξιόστροφα

Ευθυγράμμιση
μπάρας

αριστερόστροφα

Αύξηση
ύψους
μπάρας

Μείωση	ύψους
μπάρας

Κίνηση	τμήματος	
μπάρας:
Άνοιγμα

Κίνηση	τμήματος	
μπάρας:	κλείσιμο

Το led ανάβει όταν ενεργοποιείται μία από τις πιθανές κινήσεις της μπάρας.
Η κίνηση ενεργοποιείται μόνο κρατώντας πατημένο το σχετικό διακόπτη. Αφήνοντας το διακόπτη, η κίνηση διακόπτεται.

ΧΡΗΣΗ
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παρ. 10.2

Μετακίνηση
του δρομέα

Έξοδος από το μενού ή
από την τροποποίηση 
του δεδομένου

Επιβεβαίωση πρόσβασης στο 
μενού ή τροποποίηση  
του δεδομένου

Κύλιση των στοιχείων του μενού ή
Αύξηση/μείωση των δεδομένων

14 προΚΑΤΑρΚΤιΚΕΣ ρυΘμιΣΕιΣ ΕπΕξΕρΓΑΣιΑΣ

ρυΘμιΣΤΕ παρ.

Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις ξεκινήστε την 
επεξεργασία, επιλέγοντας ανάμεσα στις 
λειτουργίες χΕιροΚινΗΤΗ (παρ. 14.3.2) ή 
ΑυΤομΑΤΗ (παρ. 14.3.1).

πρΕπΕι νΑ ΓινΕι 
ΚΑΤΑ ΤΗν πρΩΤΗ χρΗΣΗ

Του υπολοΓιΣΤΗ

Αισθητήρας	ταχύτητας 11.7
Πλάτος	μπάρας 11.5
Ρύθμιση	εργασιών 12.1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΑΚΡΟΦ. 12.2
Ελάχιστη	πίεση	ρύθμισης 12.3
ΕΛΑΧΙΣΤΗ	ΤΑΧΥΤ. 12.5
Αντίθεση	οθόνης 12.8
Αποθήκευση	ρυθμίσεων	στο	pendrive 12.10

πρΕπΕι νΑ ΓινΕι 
πριν Απο ΚΑΘΕ 

ΕπΕξΕρΓΑΣιΑ

Επιλογή	τύπου	τροχού 12.4
Παράγοντας	διόρθωσης	παροχής 12.6
Παράγοντας	διόρθωσης	στάθμης 12.7
Επιλογή	του	προγράμματος	εργασίας 14.1
Μηδενισμός	αθροιστών 14.2
Πλήρωση	δεξαμενής 14.4.1

14.1 Επιλογή του προγράμματος εργασίας (μόνο για τον αυτόματο έλεγχο)

Πριν	ξεκινήσετε	την	επεξεργασία	επιλέξτε	τη	σωστή	εργασία,	ανάμεσα	από	αυτές	που	έχουν	προεπιλεχθεί	στο	Menu ΧΡΗΣΤΗΣ	(Παρ.	12.1).

(01)     100 l/ha
         ISO ΠΟΡΤΟΚ.

1
Αρ. εργασίας 

322

*

Εικ. 77 

1 Από	το	Menu ΨΕΚΑΣΜΟΣ,	κρατήστε	πατημένο	για	να	αποκτήστε	πρόσβαση	στην	επιλογή	εργασίας.
2 Πιέστε	για	κύλιση	των	προεπιλεγμένων	εργασιών.
3	Επιβεβαιώστε	την	επιλογή.


ΥΠΟΛΟΓ.ΠΑΡΟΧΗΣ > ΑΙΣΘ. ΠIΕΣΗΣ	παρ.	11.11

ΥΠΟΛΟΓ.ΠΙΕΣΗΣ 	παρ.	11.12

* μενού ορατό μόνο με ειδικούς προγραμματισμούς:
για να εμφανιστεί πρέπει να ενεργοποιήσετε μία από τις υποδεικνυόμενες επιλογές.

14.2 μηδενισμός αθροιστών

(03)     300 l/ha
       ISO ΜΠΛΕ

1 22Εικ. 78 

ΕΡΓΑΣIΑ 03
ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ?

43

Εικ. 79 

1 Από	το	Menu ΨΕΚΑΣΜΟΣ,	κρατήστε	πατημένο	για	να	αποκτήστε	
πρόσβαση	στην	επιλογή	εργασίας.
2 Πιέστε	για	κύλιση	των	προεπιλεγμένων	εργασιών.
3 Πιέστε	ταυτόχρονα	τα	πλήκτρα	έως	ότου	εμφανιστεί	το	μήνυμα		
ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ?
4 Πιέστε OK για	επιβεβαίωση	του	μηδενισμού.

ΧΡΗΣΗ
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ΧΡΗΣΗ

14.3 ρύθμιση δοσολογίας

Ο	Bravo	180S είναι	σε	θέση	να	διαχειριστεί	τη	διανομή	των	χημικών	προϊόντων	χάρη	σε	δύο	λειτουργίες.
Πιέστε	το	πλήκτρο AUTO για	να	επιλέξετε	την	επιθυμητή	λειτουργία:	ο	τύπος	ενεργής	ρύθμισης	εμφανίζεται	στην	οθόνη	κατά	τη	διάρκεια	της	εργασίας.

14.3.1 Αυτόματη	λειτουργία	(DEFAULT)

Εικ. 80 

Ο	Bravo	180S	διατηρεί	σταθερή	την	επιλεγμένη	δοσολογία,	ανεξάρτητα	από	τις	
μεταβολές	ταχύτητας	και	την	κατάσταση	των	τμημάτων	της	μπάρας.

Αν	είναι	απαραίτητο,	κατά	τη	διάρκεια	του	ψεκασμού,	μπορείτε	να	
παρέμβετε	στον	ειδικό	διακόπτη	προκειμένου	να	προσαρμόσετε	την	
παροχή	στις	συνθήκες	τις	καλλιέργειας,	αυξάνοντας	ή	μειώνοντας	
προσωρινά	τη	δοσολογία	έως	το	±50%.

Για την επαναφορά της τιμής διανομής στο προεπιλεγμένο δεδομένο, 
πιέστε το πλήκτρο RATE.
1 Ενεργοποιήστε	την	αυτόματη	λειτουργία.

2 Ανοίξτε	τις	επιθυμητές	βαλβίδες	τμήματος.

3 Τοποθετήστε	το	τρακτέρ	στην	αρχή	του	χωραφιού	προς	επεξεργασία.

4 Τοποθετήστε	το	γενικό	διακόπτη	στη	θέση	ON.

5 Ξεκινήστε	την	επεξεργασία.

6 Χρησιμοποιήστε	το	διακόπτη	της	βαλβίδας	ρύθμισης	για	να	αλλάξετε	
προσωρινά	τη	δοσολογία.

παρ. 13.2.1 πλήκτρα για τον έλεγχο του υπολογιστή και των φάσεων 
ψεκασμού
παρ. 13.2.2 Διακόπτες για τη λειτουργία των βαλβίδων στη μονάδα 
ελέγχου
παρ. 13.2.3 Διακόπτες για τον έλεγχο των υδραυλικών βαλβίδων
παρ. 13.1 οθόνη

14.3.2 Χειροκίνητη	λειτουργία

Εικ. 81 

Η	ρύθμιση	της	δοσολογίας	πρέπει	να	γίνεται	χειροκίνητα,	
χρησιμοποιώντας	τον	ειδικό	διακόπτη.

1 Ενεργοποιήστε	τη	χειροκίνητη	λειτουργία.

2 Ανοίξτε	τις	επιθυμητές	βαλβίδες	τμήματος.

3 Τοποθετήστε	το	τρακτέρ	στην	αρχή	του	χωραφιού	προς	επεξεργασία.

4 Τοποθετήστε	το	γενικό	διακόπτη	στη	θέση	ON.

5 Ξεκινήστε	την	επεξεργασία.

6 Χρησιμοποιήστε	το	διακόπτη	της	βαλβίδας	ρύθμισης	για	να	ρυθμίσετε	την	
επιθυμητή	ποσότητα.

παρ. 13.2.1 πλήκτρα για τον έλεγχο του υπολογιστή και των φάσεων 
ψεκασμού
παρ. 13.2.2 Διακόπτες για τη λειτουργία των βαλβίδων στη μονάδα 
ελέγχου
παρ. 13.2.3 Διακόπτες για τον έλεγχο των υδραυλικών βαλβίδων
παρ. 13.1 οθόνη

14.3.3 Αυτόματο	κλείσιμο	της	γενικής	βαλβίδας	(μέσω	SKIPPER)

Ο	BRAVO	180S μπορεί	να	διενεργήσει	το	αυτόματο	κλείσιμο	της	γενικής	βαλβίδας	με	τη	βοήθεια	του	SKIPPER:	το	σύστημα	πλοήγησης	διαχειρίζεται	
αυτόνομα	το	άνοιγμα	και	το	κλείσιμο	της	βαλβίδας,	αποτρέποντας	την	επεξεργασία	σε	τμήματα	χωραφιού	όπου	έχει	ήδη	γίνει	η	επεξεργασία.

Για να χρησιμοποιήσετε το αυτόματο κλείσιμο, συνδέστε το SKIPPEr στο bravo 180S και εφαρμόστε τη διαδικασία για την 
ΑυΤομΑΤΗ λειτουργία (παρ. 14.3.1): για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το δορυφορικό 
σύστημα πλοήγησης SKIPPEr.

προΣοχΗ: το αυτόματο κλείσιμο ΔΕν είναι ενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια της χειροκίνητης λειτουργίας.
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14.4 μενού διανομής

Σε	αυτό	το	μενού	περιγράφονται	οι	διαθέσιμες	λειτουργίες	κατά	τη	διάρκεια	της	επεξεργασίας.
Σχεδόν	για	όλα	τα	δεδομένα,	είναι	διαθέσιμο	ένα	υπομενού	στο	οποίο	παρέχεται	πρόσβαση	πιέζοντας	ταυτόχρονα	τα	πλήκτρα		και		για	1	
δευτερόλεπτο.

• Ένδειξη στιγμιαίας ταχύτητας

ΕΞΟΜΕΙΩΣΗ ΤΑΧ.
ΝΑΙ



Η	προσομοίωση	της	ταχύτητας	προώθησης	επιτρέπει	τη	διανομή	του	
προϊόντος	ακόμα	και	χωρίς	αισθητήρα	ταχύτητας	τοποθετημένο	στους	
τροχούς.
Η	προσομοίωση	έχει	ρυθμιστεί	στα	6	km/h	και	μπορεί	να	μεταβληθεί	
κρατώντας	πατημένο	το	πλήκτρο	OK και	χρησιμοποιώντας	τα	πλήκτρα	 
και	.
χρησιμοποιώντας αυτήν τη λειτουργία η δοσολογία δεν θα μπορεί να 
είναι η πραγματική γιατί δεν μπορεί να μετρηθεί η ταχύτητα.

         300 l/ha
 ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Εικ. 82 

• Ένδειξη πίεσης
 ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ?
         0.2 bar



Ενεργοποιεί	στη	διαδικασία	ρύθμισης	"μηδέν"	του	αισθητήρα	πίεσης.
Στην	περίπτωση	που	θα	εμφανιστεί	μια	τιμή	πίεσης	στην	οθόνη,	όταν	
δεν	υπάρχει	πίεση	στο	κύκλωμα, πρέπει να προχωρήσετε στη 
βαθμονόμηση του μηδενός του αισθητήρα.
-	Πιέστε	OK για	να	μηδενίσετε	το	υπολειπόμενο	σήμα	του	αισθητήρα.

 EΛΕΓΧΟΣ ΑΙΣΘ.

Έχουν εντοπιστεί ασυνήθιστες τιμές: βεβαιωθείτε για τη σωστή λειτουργία 
του αισθητήρα.Αν το πρόβλημα παραμένει, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει 
απομείνει καθόλου πίεση στο κύκλωμα.

       300 l/ha
 ΠΙΕΣΗ

Εικ. 83 

• Ένδειξη στιγμιαίας παροχής

        300 l/ha
 ΠΑΡΟΧΗ

Εικ. 84 

• μέτρηση της επεξεργασμένης 
επιφάνειας

         300 l/ha
 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Εικ. 85 

• μέτρηση του διανεμηθέντος υγρού

         300 l/ha
 ΨΕΚΑΣΜ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Εικ. 86 

• Στάθμη βυτίου*
 ΣΤAΘΜΗ ΒΥΤIΟΥ
        0 l

Παρέχει	πρόσβαση	στη	λειτουργία	πλήρωσης	του	βυτίου	(παρ.	14.4.1). 
        300 l/ha
 ΣΤAΘΜΗ ΒΥΤIΟΥ

Εικ. 87 

• μέτρηση του χρόνου επεξεργασίας*

        300 l/ha
 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Εικ. 88 

• μέτρηση της απόστασης που 
διανύθηκε*

        300 l/ha
 ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Εικ. 89 

ΧΡΗΣΗ
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14.4.1 Πλήρωση	δεξαμενής

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟFF
ΣΤAΘΜΗ ΒΥΤIΟΥ

11 2
Εικ. 90 

1 Από	το	Μενού	Διανομής,	πιέστε	έως	ότου	επιλέξετε	το	Στάθμη	βυτίου.
2 Πιέστε	ταυτόχρονα	τα	πλήκτρα	για	να	αποκτήσετε	πρόσβαση	στη	διαδικασία	πλήρωσης	του	βυτίου.

Η	διαχείριση	της	πλήρωσης	θα	είναι	διαφορετική	ανάλογα	με	τον	προεπιλεγμένο	τρόπο	στο	μενού	Στάθμη	βυτίου
(παρ.	11.14).	Πιθανές	επιλογές:
- ΧΕΙΡΟΚIΝ. (3a)
- ΑΙΣΘΗΤ. ΣΤAΘΜΗΣ (3b)

ΣΤΑΘμΗ βυΤιου - λΕιΤουρΓιΑ χΕιροΚινΗΤΗ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΒΥΤΙΟΥ
        1200 l

4a3a3a
Εικ. 91 

Από	το	σημείο 2 περνάμε	στο	μενού		Πλήρωση	βυτίου
Ο	BRAVO	180S	εμφανίζει	τη	χωρητικότητα	του	βυτίου:	η	τιμή	έχει	ρυθμιστεί	κατά	τον	προγραμματισμό	για	
προχωρημένους.

3a Ρυθμίστε	την	πραγματική	ποσότητα	υγρού	που	έχει	τοποθετηθεί	μέσα	στο	βυτίο.
4a	Πιέστε	OK	για	επιβεβαίωση	του	δεδομένου.

Δεν επιτρέπεται η επιλογή τιμών που υπερβαίνουν τη χωρητικότητα του βυτίου.

ΣΤΑΘμΗ βυΤιου - λΕιΤουρΓιΑ ΑιΣΘΗΤΗρΑΣ ΣΤΑΘμΗΣ

ΣΤAΘΜΗ ΒΥΤIΟΥ
       0 l

3b3b
Εικ. 92 

Απο	το	σημείο	2	περνάμε	στην	οθόνη		Στάθμη	βυτίου.

3a Πιέστε	για	κύλιση	των	στοιχείων:

ΣΤAΘΜΗ ΒΥΤIΟΥ
Ο	BRAVO	180S	εμφανίζει	την	πραγματική	ποσότητα	υγρού	που	υπάρχει	στο	βυτίο,	που	μετρήθηκε	από	τον	
αισθητήρα	στάθμης.

ΠΡOΣΘ. ΠΟΣOΤ.
Εκκινήστε	την	αντλία	φόρτωσης	και	σταματήστε	την	μόλις	ολοκληρωθεί	η	πλήρωση.
Όταν	είναι	συνδεδεμένος	ο	αισθητήρας	στάθμης,	στην	οθόνη	εμφανίζονται	τα	δεδομένα	φόρτωσης	σε	πραγματικό	
χρόνο.

ΧΡΗΣΗ
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15 ΣυνΤΗρΗΣΗ / ΔιΑΓνΩΣΗ / ΕπιΣΚΕυΗ

15.1 Σφάλματα λειτουργίας

ΜΗΧ/ΜΑ ΣΤΑΜΑΤ!
        0.0 km/h       A

0.0 l/ha
          0.0 km/h     A

Τα υποδεικνυόμενα μηνύματα αναβοσβήνουν εναλλάξ

Εικ. 93 

παρ. ΤροποΣ
ΕρΓΑΣιΑΣ

μΗνυμΑ ΣΤΗν οΘονΗ /
ΑιΤιΑ λυΣΗ

13.2.2
χΕιρ.

+
aUTo

ΑΠΕΝ. ΚYΡΙΟΥ
Γενικός	διακόπτης	ON	με	το	άνοιγμα	του	υπολογιστή

•	Μετακινήστε	το	γενικό	διακόπτη	προς	τα	κάτω	(θέση	OFF).

13.2.2
14.3.1 aUTo ΜΗΧ/ΜΑ ΣΤΑΜΑΤ!

Γενικός	διακόπτης	ON	και	μηχάνημα	σταματημένο
•	Θέστε	σε	λειτουργία	το	γεωργικό	μηχάνημα.
•	Μετακινήστε	το	γενικό	διακόπτη	προς	τα	κάτω	(θέση	OFF).

14.3.1 aUTo
EΛΛΕΙΨΗ ΡΟHΣ!
Γενικός	διακόπτης	ON,	μηχάνημα	σταματημένο	αλλά	
παροχή	μηδέν

•	Εκκινήστε	την	αντλία	και	θέστε	σε	λειτουργία	το	γεωργικό	μηχάνημα.

11.9
14.3.1 aUTo ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΕ!

Η	παροχή	δεν	φτάνει	την	απαιτούμενη	τιμή	για	τη	διανομή
•	Μειώστε	την	ταχύτητα	του	γεωργικού	μηχανήματος.
•	Βεβαιωθείτε	ότι	η	σταθερά	του	μετρητή	ροής	έχει	ρυθμιστεί	σωστά.

11.9
14.3.1 aUTo ΕΠΙΤΑΧΥΝΕ!

Η	παροχή	ξεπερνά	την	απαιτούμενη	τιμή	για	τη	διανομή
•	Αυξήστε	την	ταχύτητα	του	γεωργικού	μηχανήματος.
•	Βεβαιωθείτε	ότι	η	σταθερά	του	μετρητή	ροής	έχει	ρυθμιστεί	σωστά.

11.10
14.4

χΕιρ.
+

aUTo
EΛΕΓΧΟΣ ΑΙΣΘ.
Εντοπίστηκαν	ασυνήθιστες	τιμές	πίεσης

•	Ελέγξτε	την	κατάσταση	του	αισθητήρα	πίεσης	και	βεβαιωθείτε	ότι	δεν	υπάρχει	
υπολειμματική	πίεση	στην	εγκατάσταση.

7.2
11.15

χΕιρ.
+

aUTo
ΔΕΝ ΒΡEΘΗΚΕ USB
Το	pendrive	δεν	τοποθετήθηκε	σωστά

•	Σβήστε	τον	υπολογιστή	και	ελέγξτε	αν	τοποθετήθηκε	καλά	το	pendrive.

--
χΕιρ.

+
aUTo

ΛΑΘΟΣ!
• Το	pendrive	είναι	μπλοκαρισμένο •	Σβήστε	τον	υπολογιστή	και	ξεμπλοκάρετε	το	pendrive.

• Το	pendrive	δεν	έχει	διαθέσιμο	χώρο •	Δημιουργήστε	χώρο	για	τις	νέες	πληροφορίες:	διαγράψτε	από	το	pendrive	αρχεία	
που	δεν	είναι	χρήσιμα.

12.11
χΕιρ.

+
aUTo

ΔΕΝ ΒΡEΘ. ΑΡΧEIΟ (SETUP.BIN)
Η	διαμόρφωση	του	υπολογιστή	δεν	αποθηκεύτηκε

•	Αποθηκεύστε	τα	δεδομένα.

11.15
χΕιρ.

+
aUTo

ΔΕΝ ΒΡEΘ. ΑΡΧEIΟ (TANK.TKL)
Η	διαμόρφωση	του	βυτίου	δεν	αποθηκεύτηκε

•	Αποθηκεύστε	τα	δεδομένα.

11.15
12.11

χΕιρ.
+

aUTo

ΛAΘΟΣ ΑΡΧΕIΟ
•	Το	αρχείο	διαμόρφωσης	του	υπολογιστή
(SETUP.BIN) έχει	καταστραφεί.
•	Το	αρχείο	διαμόρφωσης	του	βυτίου
(TANK.TKL) έχει	καταστραφεί.

•	Επαναλάβετε	την	αποθήκευση	δεδομένων.

7.1
7.2

χΕιρ.
+

aUTo

GPS timeout
•	Λανθασμένη	σύνδεση	του	καλωδίου	του	δέκτη.
•	Το	καλώδιο	σύνδεσης	του	δέκτη	έχει	καταστραφεί
•	Ο	δέκτης	παρουσιάζει	βλάβη

•	Ελέγξτε	τη	σύνδεση	με	το	δέκτη.
•	Αντικατάσταση	καλωδίου.
•	Αντικατάσταση	δέκτη.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΔΙΑΓΝΩΣΗ / ΕΠΙΣΚΕΥΗ
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15.2 πρόβλημα και λύσεις

προβλΗμΑ ΑιΤιΑ λυΣΗ

Η	οθόνη	δεν	ανάβει
Έλλειψη	τροφοδοσίας •	Ελέγξτε	τις	συνδέσεις	του	καλωδίου	τροφοδοσίας	(παρ. 8.2)
Ο	υπολογιστής	είναι	σβηστός •	Πιέστε	το	κουμπί	ενεργοποίησης

Δεν	είναι	δυνατός	ο	χειρισμός	των	βαλβίδων Οι	βαλβίδες	δεν	είναι	συνδεδεμένες •	Συνδέστε	τις	φίσες	(παρ. 9.2)
Δεν	ανοίγει	η	βαλβίδα δεν	φτάνει	ρεύμα	στη	βαλβίδα •	Ελέγξτε	την	ηλεκτρική	σύνδεση	και	τη	λειτουργία	της	βαλβίδας

Στην	οθόνη	δεν	εμφανίζεται	η	ταχύτητα
Λανθασμένος	προγραμματισμός •	Ελέγξτε	τον	προγραμματισμό	της	σταθεράς	τροχού (παρ. 11.7)
Δεν	φτάνει	σήμα	από	τον	αισθητήρα	
ταχύτητας •	Ελέγξτε	τις	συνδέσεις	με	τον	αισθητήρα	ταχύτητας	(παρ. 9.4)

Η	εμφανιζόμενη	ταχύτητα	είναι	ανακριβής Λανθασμένος	προγραμματισμός •	Ελέγξτε	τον	προγραμματισμό	της	σταθεράς	τροχού (παρ. 11.7)

Η	εμφανιζόμενη	τιμή	όγκου	διανομής	είναι	
ανακριβής Λανθασμένος	προγραμματισμός

•	Ελέγξτε	τον	προγραμματισμό	του	πλάτους	μπάρας (παρ. 11.5)
•	Ελέγξτε	τον	προγραμματισμό	της	σταθεράς	του	μετρητή	ροής	(παρ. 11.9)
•	Ελέγξτε	τον	προγραμματισμό	της	σταθεράς	τροχού	(παρ. 11.7)
•	Ελέγξτε	τον	προγραμματισμό		του	τύπου	βαλβίδας	τμήματος	(παρ. 11.8)
•	Ελέγξτε	τις	συνδέσεις	με	τον	αισθητήρα	ταχύτητας	(παρ. 9.4)

Η	μέτρηση	της	επεξεργασμένης	επιφάνειας	
που	εμφανίζεται	στον	υπολογιστή	είναι	
διαφορετική	από	την	πραγματική

Λανθασμένος	προγραμματισμός
•	Ελέγξτε	τον	προγραμματισμό	του	πλάτους	μπάρας	(παρ. 11.5)
•	Ελέγξτε	τον	προγραμματισμό	της	σταθεράς	τροχού (παρ. 11.7)
•	Ελέγξτε	τις	συνδέσεις	με	τον	αισθητήρα	ταχύτητας (παρ. 9.4)

Δεν	μηδενίστηκε	ο	αθροιστής •	Μηδενίστε	τον	αθροιστή (παρ. 14.2)

Η	μέτρηση	της	απόστασης	που	διανύθηκε	που	
εμφανίζεται	στον	υπολογιστή	είναι	διαφορετική	
από	την	πραγματική

Λανθασμένος	προγραμματισμός •	Ελέγξτε	τον	προγραμματισμό	της	σταθεράς	τροχού	(παρ. 11.7)
•	Ελέγξτε	τις	συνδέσεις	με	τον	αισθητήρα	ταχύτητας	(παρ. 9.4)

Δεν	μηδενίστηκε	ο	αθροιστής •	Μηδενίστε	τον	αθροιστή (παρ. 14.2)

Η	μέτρηση	διανεμομένου	υγρού	που	
εμφανίζεται	στον	υπολογιστή	είναι	διαφορετική	
από	την	τιμή	λίτρων/gpm	που	πραγματικά	
διανεμήθηκαν

Λανθασμένος	προγραμματισμός •	Ελέγξτε	τον	προγραμματισμό	της	σταθεράς	του	μετρητή	ροής	(παρ. 11.9)
•	Ελέγξτε	τον	προγραμματισμό		του	τύπου	βαλβίδας	τμήματος (παρ. 11.8)

Χρήση	των	βαλβίδων	τμήματος	τριών	
διόδων	χωρίς	να	έχει	γίνει	ρύθμιση	των	
ρυθμιζόμενων	επιστροφών

•	Κάντε	τη	ρύθμιση

Δεν	μηδενίστηκε	ο	αθροιστής •	Μηδενίστε	τον	αθροιστή (παρ. 14.2)

Δεν	μπορεί	να	επιτευχθεί	η	επιλεγμένη	τιμή	
του	όγκου	διανομής	για	αυτόματη	λειτουργία

Λανθασμένος	προγραμματισμός •	Ελέγξτε	τον	προγραμματισμό	της	δοσολογίας	(παρ. 12.1)
•	Ελέγξτε	τον	προγραμματισμό	του	πλάτους	μπάρας (παρ. 11.5)

Οι	διαστάσεις	του	συστήματος	δεν	είναι	
ανάλογες	της	απαιτούμενης	παροχής

•	Ελέγξτε	τη	ρύθμιση	της	βαλβίδας	μέγιστης	πίεσης
•	βεβαιωθείτε	ότι	η	βαλβίδα	ρύθμισης	είναι	κατάλληλη	για	τον	τύπο	συστήματος	
που	χρησιμοποιείται

Λανθασμένη	λειτουργία	της	βαλβίδας	
ρύθμισης •	Ελέγξτε	τη	λειτουργία	της	βαλβίδας

Η	εμφανιζόμενη	στιγμιαία	πίεση	είναι	
ανακριβής

Λανθασμένος	προγραμματισμός

•	Ελέγξτε	τον	προγραμματισμό	της	βάσης	της	κλίμακας	για	τον	αισθητήρα	πίεσης	
(παρ. 11.10)
•	Ελέγξτε	τους	προγραμματισμούς	που	αφορούν	τα	ακροφύσια	(μπεκ)	που	
χρησιμοποιούνται	(παρ. 12.1 - 11.13 - 11.5)

Έλλειψη	ρύθμισης	του	αισθητήρα	πίεσης •	Κάντε	τη	ρύθμιση (παρ. 14.4)
λανθασμένη	εγκατάσταση	του	αισθητήρα	
πίεσης •	Ελέγξτε	τις	συνδέσεις	με	τον	αισθητήρα	πίεσης	(παρ. 9.4)

Δεν	εμφανίζεται	η	στιγμιαία	πίεση

Λανθασμένος	προγραμματισμός •	Ελέγξτε	τον	προγραμματισμό	του	αισθητήρα	πίεσης (παρ. 11.10)
Ο	υπολογιστής	δεν	λαμβάνει	σήμα	από	τον	
αισθητήρα	πίεσης •	Ελέγξτε	τις	συνδέσεις	με	τον	αισθητήρα	πίεσης (παρ. 9.4)

Λανθασμένη	εγκατάσταση	του	αισθητήρα	
πίεσης •	Ελέγξτε	τις	συνδέσεις	με	τον	αισθητήρα	πίεσης (παρ. 9.4)

Η	εμφανιζόμενη	στάθμη	βυτίου	είναι	ανακριβής
Έλλειψη	ρύθμισης	του	αισθητήρα	στάθμης •	Κάντε	τη	ρύθμιση	(παρ. 11.15)

•	Επαναλάβετε	τη	βαθμονόμηση	του	αισθητήρα	στάθμης (παρ. 11.15)
Λανθασμένη	εγκατάσταση	του	αισθητήρα	
στάθμης •	Ελέγξτε	τις	συνδέσεις	με	τον	αισθητήρα	στάθμης	(παρ. 9.4)

Κατά	τη	διάρκεια	της	διαδικασίας	
βαθμονόμησης	του	βυτίου,	η	παρεχόμενη	
ποσότητα	βρίσκεται	πάντα	στο	μηδέν

λανθασμένη	εγκατάσταση	/	απουσία	μετρητή	
ροής	στην	εγκατάσταση.

•	Ελέγξτε	τις	συνδέσεις	με	το	μετρητή	ροής (παρ. 9.4)
•	Εγκαταστήστε	ένα	μετρητή	ροής	στο	σύστημα	(παρ. 7.1)

Βαλβίδες	τμημάτων	και	γενικός	διακόπτης	
στη	θέση	oFF.

•	Τοποθετήστε	τις	βαλβίδες	τμημάτων	και	τον	γενικό	διακόπτη	στη	θέση	oN 
(παρ. 13.2.2)

15.3 Κανόνες καθαρισμού

- Καθαρίζετε αποκλειστικά και μόνο με ένα υγρό μαλακό πανάκι.
- μΗ χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαβρωτικές ουσίες.
• μΗ χρησιμοποιείτε άμεσες ριπές νερού για τον καθαρισμό της οθόνης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΔΙΑΓΝΩΣΗ / ΕΠΙΣΚΕΥΗ
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16 ΤΕχνιΚΑ ΣΤοιχΕιΑ
• Menu προχΩρΗμΕνο

Δεδομένο περιγραφή Ελάχ. μέγ. μμ προΕπιλοΓΗ Άλλε τιμές που μπορούν να ρυθμιστούν / Σημειώσεις

ΓΛΩΣΣΑ Γλώσσα	οθόνης -- -- -- Αγγλικά
Αγγλικά,	Ιταλικά,	Ισπανικά,	Πορτογαλικά,	Γαλλικά,	
Γερμανικά,	Πολωνικά,	Κροατικά,	Ουγγρικά,	Ελληνικά,	
Ρωσικά,	Τουρκικά.

ΜΟΝΑΔΕΣ	
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Μονάδα	μέτρησης	που	
εμφανίζεται	στην	οθόνη -- -- -- EU US,	US	TURF

ΑΡΙΘΜ.ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Αριθμός	βαλβίδων	τμημάτων	
που	υπάρχουν	στην	
εγκατάσταση

1 7 -- 5 --

ΣΥΝ.ΠΛΑΤ.ΡΑΜΠΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 ÷ 7
0,00 30,00 m 4,00 Για	να	εμφανιστεί	αυτή	η	τιμή	πρέπει	να	ρυθμιστεί	το	

πλάτος	κάθε	τμήματος	της	μπάρας0,0 100,0 ft 13,1

ΔΟΣΟΛΟΓ.	ΜΕΤΑΒ. Ρύθμιση	της	δοσολογίας	με	τη	
βοήθεια	του	Skipper -- -- -- ΟΧΙ ΝΑΙ

ΑΙΣΘ.	ΤΑΧYΤ. ΤΡΟΧΟΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟ
99,99 ΕU:	cm/pls 50,00 Αριθμός	σταθεράς	προς	ρύθμιση:	1	÷	3

Συνοψίζει	τα	υπομενού:	ΧΕΙΡΟΚΙΝ.ΟΡΙΣΜΟΣ,	
ΑΥΤΟΜ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜ.99,99 US	-	TURF: 

in/pls 19,68

ΠΗΓH	GPS -- -- -- ΟΧΙ ΝΑΙ

ΒΑΛΒIΔΕΣ

ΒΑΛΒΙΔ.ΤΜΗΜΑΤΩΝ -- -- -- 3	ΕΞΟΔΩΝ 2 ΕΞΟΔΩΝ

ΔΙΑΧ.	ΕΝΟΤHΤΩΝ -- -- -- ΑΥΤOΜ. 
(ΛΕΙΤ.M) ΧΕΙΡΟΚ.	(ΛΕΙΤ.P)

ΚΑΝΟΝΙΣΜOΣ -- -- -- 3	ΕΞΟΔΩΝ 2 ΕΞΟΔΩΝ
ΚYΡΙΟ -- -- -- 3	ΕΞΟΔΩΝ 2 ΕΞΟΔΩΝ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ	ΡΟΗΣ ΣΤΑΘΕΡA ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟ 30000
ΕU:		pls/l 600

Δεδομένο	απαραίτητο	για	τον	υπολογισμό	παροχήςUS	-	TURF: 
pls/gal 2271

ΑΙΣΘ.	ΠIΕΣΗΣ
Δεδομένο	απαραίτητο	για	τον	
προσδιορισμό	της	στιγμιαίας	
πίεσης

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟ
1000.0 ΕU:	bar

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟ --
14500 US	-	TURF::	

PSI

ΥΠΟΛΟΓ.ΠΑΡΟΧΗΣ*
Αισθητήρας	που	
χρησιμοποιείται	για	τον	
υπολογισμό	της	διανομής

-- -- -- ΜΕΤΡΗΤΗΣ	ΡΟΗΣ
ΑΙΣΘ.	ΠIΕΣΗΣ
*	Μόνο	στην	περίπτωση	που	είναι	ενεργοποιημένος	ο	
αισθητήρας	πίεσης

ΥΠΟΛΟΓ.ΠΙΕΣΗΣ
Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση	υπολογισμού	
πίεσης

-- -- -- ΟΧΙ ΝΑΙ

ΑΡΙΘΜ.	ΑΚΡΟΦΥΣ.* Αριθμός	ακροφυσίων	που	
υπάρχουν	στη	μπάρα 1 1000 -- 40

*	Μόνο	στην	περίπτωση	κατά	την	οποία	έχει	ρυθμιστεί	
το	δεδομένο	"Ναι"	στο	προηγούμενο	στοιχείο	
(Υπολογισμός	πίεσης.).

ΣΤAΘΜΗ	ΒΥΤIΟΥ
Η	ενεργή	επιλογή	επηρεάζει	
τη	συνολική	διαμόρφωση	της	
επιλογής	Ρύθμιση	βυτίου

-- -- -- ΧΕΙΡΟΚIΝ. ΑΙΣΘΗΤ.	ΣΤAΘΜΗΣ

SETUP	ΒΥΤIΟΥ ΧΕΙΡΟΚIΝ.

ΧΩΡΗΤΙΚ.	
ΒΥΤΙΟΥ

1 20000 ΕU:	l 1000
--

1 5500 US	-	TURF:	
γαλόνια 264

ΡΕΖΕΡΒΑ	
ΒΥΤΙΟΥ ΟΧΙ

1000 ΕU:	l 50 Κάτω	από	αυτήν	την	τιμή	ο	υπολογιστής	εκπέμπει	μια	
ηχητική	και	οπτική	προειδοποίηση	264 US	-	TURF: 

γαλόνια 13

ΜΕΝΟΥ	ΨΕΚΑΣΜΟΥ
Επιτρέπει	να	επιλέξετε	εάν	
θα	εμφανίζονται	ή	όχι	οι	
αθροιστές

-- -- -- ΠΛΗΡΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ

pls = παλμός
turn = στροφή

• Menu χρΗΣΤΗΣ
Δεδομένο περιγραφή Ελάχ. μέγ. μμ προΕπιλοΓΗ Άλλε τιμές που μπορούν να ρυθμιστούν / Σημειώσεις

SETUP	ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Επιλογή	ρυθμιζόμενης	εργασίας 1 10 -- -- --
ΤYΠΟΣ	ΠΑΡΟΧHΣ -- -- -- ΣΤΑΘΕΡA ΜΕΤΑΒΛΗΤH,	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟ

ΔOΣΗ	ΣΤOΧΟΣ OFF
6000 ΕU:	λίτρα/

εκτάρια --
--

600 US	-	TURF: 
GPA --

ΤΥΠΟΣ	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ -- -- -- ISO USR	A	÷	E

ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΑΚΡΟΦ.

ΤΥΠΟΣ	ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ -- -- -- -- Επιλογή	ρυθμιζόμενου	ακροφυσίου:	ISO,	USR

ΠΑΡΟΧΗ
0,01 99,99 ΕU:	λίτρα/

λεπτό 1,00

Τιμή	που	αλλάζει	ΜΟΝΟ	για	τα	εξατομικευμένα	
ακροφύσια	(μπεκ)

0,001 99,999 US	-	TURF: 
GPM 0,264

ΠΙΕΣΗ
0,00 999,9  ΕU:	bar 3,0

0 9999 US	-	TURF: 
PSI 44

ΕΛΑΧ.ΠΙΕΣ.ΡΥΘΜ.
Ελάχιστη	πίεση	για	
μπλοκάρισμα	αυτόματης	
ρύθμισης

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟ
100.0 ΕU:	bar

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟ --1450 US	-	TURF: 
PSI

ΕΠΙΛΟΓΗ	ΤΡΟΧΟΥ Προρυθμισμένη	επιλογή	τροχού 1 3 -- -- --

ΕΛΑΧΙΣΤΗ	ΤΑΧΥΤ.
Κάτω	από	τη	ρυθμισμένη	τιμή	
ο	υπολογιστής	διακόπτει	τον	
ψεκασμό

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟ
99.9 ΕU:	km/h

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟ --
99.9 US	-	TURF: 

MPH
ΔΙOΡΘ.	ΠΑΡΟΧHΣ Παράγοντας	πυκνότητας	υγρού 0.01 10.0 -- 1.00 --

ΔΙΟΡΘ.	ΕΠΙΠΕΔΟΥ Βάρος	υγρού
0.01 100.00 ΕU:	kg/λίτρο 1.00

--
0.01 1000.00 US	-	TURF: 

oz/γαλόνια 133.53

ΑΝΤΙΘΕΣΗ	
ΟΘΟΝΗΣ Ρύθμιση	αντίθεσης 0 100 % 50 --

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΔΙΑΓΝΩΣΗ / ΕΠΙΣΚΕΥΗ
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• Τιμή διανομής
Δεδομένο Ελάχ. μέγ. μμ περιγραφή Σημειώσεις

Γλώσσα
0 99999 ΕΕ:	λίτρα/εκτάρια ποσότητα	διανεμομένου	υγρού	ανά	

μονάδα	επιφάνειας

Εμφανίζεται	στην	πρώτη	σειρά	
της	οθόνης,	κατά	τη	διάρκεια	της	
επεξεργασίας

0.0 99999,9 Η.Π.Α.:	GPA
0.00 99999,99 Η.Π.Α.TURF:	GPK

ΤΑΧΥΤΗΤΑ
0.0 199,9 ΕΕ:	km/h

Ταχύτητα	κίνησης	οχήματος --0.0 199,9 Η.Π.Α.	-	Η.Π.Α.	TURF:	
MPH

ΠΙΕΣΗ
0.0 999,9 ΕΕ:	bar

Πίεση	διανομής

Εμφανίζεται	μόνο	στην	περίπτωση	
που	στο	στοιχείο	του	μενού	για	
προχωρημένους	"Υπολογισμός	
πίεσης"	έχει	επιλεχθεί	η	τιμή	ΝΑΙ

0 9999 Η.Π.Α.:	PSI

ΠΑΡΟΧΗ
0.0 999,9 ΕΕ:	λίτρα/λεπτό Διανεμημένο	υγρό	ανά	μονάδα	

χρόνου
Πραγματική	ποσότητα	υγρού	που	
διανέμεται	από	τα	ακροφύσια0.0 999,9 Η.Π.Α.	-	Η.Π.Α.	TURF:	

GPM

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

0.000 999999 ΕΕ:	εκτάρια

Επιφάνεια	επεξεργασίας
Κινητό	κόμμα
Ο	αθροιστής	αυξάνεται	όταν	ο	γενικός	
διακόπτης	είναι	ανοιχτός,	θέση	ON

0.000 999999 Η.Π.Α.:	εκτάρια

0.000 999999 Η.Π.Α.	TURF:	1000	
square	ft

Διανεμημένο	υγρό 0 999999 ΕΕ:	l Διανεμημένο	υγρό Ο	αθροιστής	αυξάνεται	όταν	ο	γενικός	
διακόπτης	είναι	ανοιχτός,	θέση	ON0 999999 Η.Π.Α.-	Η.Π.Α.	TURF:	gal

ΣΤAΘΜΗ	ΒΥΤIΟΥ
0 20000 ΕΕ:	l

Στάθμη	υγρού	που	απομένει	στο	βυτίο
Κινητό	κόμμα
Ο	αθροιστής	αυξάνεται	όταν	ο	γενικός	
διακόπτης	είναι	ανοιχτός,	θέση	ON0 5500 Η.Π.Α.-	Η.Π.Α.	TURF:	gal

ΧΡΟΝΙΚΗ	
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 00:00 10000 ΕΕ	-	Η.Π.Α.	-	Η.Π.Α.	

TURF:	h Χρόνος	επεξεργασίας

Κινητό	κόμμα
Ο	αθροιστής	αυξάνεται	όταν	ο	γενικός	
διακόπτης	είναι	ανοιχτός,	θέση	ON
Από	00:01	έως	99:59	η	μορφή	είναι	
ωω:λλ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ
0.000 99999 ΕΕ:	km

Διανυθείσα	απόσταση
Κινητό	κόμμα
Ο	αθροιστής	αυξάνεται	όταν	ο	γενικός	
διακόπτης	είναι	κλειστός,	θέση	OFF0.000 99999 Η.Π.Α.	-	Η.Π.Α.	TURF:	

μίλια

16.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά υπολογιστή

περιγραφή

Οθόνη LCD	αλφαριθμητική
2	σειρές	x	16	χαρακτήρες	με	οπίσθιο	φωτισμό

Τάση	τροφοδοσίας 11	÷	14	Vdc
Κατανάλωση	(εκτός	των	βαλβίδων) 150	mA

Θερμοκρασία	λειτουργίας 0	°C	÷	60	°C
+32°F	÷	+140	°F

Ψηφιακές	είσοδοι για	αισθητήρες	open	collector:	max	2000	imp/s

Βάρος
800	g	-	Bravo	χωρίς	υδραυλικά	χειριστήρια
1140	g	-	Bravo	με	υδραυλικά	χειριστήρια

(χωρίς	καλωδίωση)
Προστασία	ενάντια	στην	αντιστροφή	
πολικότητας •

Προστασία	από	βραχυκύκλωμα •

ΤΕΧΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ
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17 ΔιΑΘΕΣΗ ΣΤο ΤΕλοΣ ΔιΑρΚΕιΑ ΖΩΗΣ

Να	απορρίπτεται	σύμφωνα	με	την	ισχύουσα	νομοθεσία	στη	χώρα	όπου	απαιτείται	αυτή	η	διαδικασία.

18 οροι ΕΓΓυΗΣΗΣ

1.	 Η	ARAG	s.r.l.	εγγυάται	την	παρούσα	συσκευή	για	περίοδο	360	ημερών	(1	έτος)	από	την	ημερομηνία	πώλησης	στον	πελάτη/χρήστη	(με	
βάση	το	δελτίο	απποστολής).

	 Τα	μέρη	από	τα	οποία	αποτελείται	η	συσκευή,	που	κατόπιν	της	αδιαμφισβήτητης	κρίσης	της	ARAG	προκύπτει	ότι	έχουν	ένα	εργοστασιακό	
ελάττωμα	στα	υλικά	ή	στην	επεξεργασία,	θα	αντικαθιστώνται	δωρεάν	από	το	πλησιέστερο	Κέντρο	Τεχνικής	Υποστήριξης	που	λειτουργεί	τη	
στιγμή	που	θα	ζητηθεί	η	επέμβαση.	Εξαιρούνται	οι	δαπάνες	για:

-	 Αποσυναρμολόγηση	και	επανασυναρμολόγηση	της	συσκευής	από	την	αρχική		εγκατάσταση
-	 Μεταφορά	της	συσκευής	σε	ένα	Κέντρο	Τεχνικής	Υποστήριξης
2.	 Δεν	καλύπτονται	από	την	εγγύηση:
-	 Βλάβες	που	προκαλούνται	κατά	τη	μεταφορά	(χαρακώσεις,	χτυπήματα	και	παρόμοια)
-	 Βλάβες	που	οφείλονται	σε	λανθασμένη	εγκατάσταση	ή	σε	ελαττώματα	που	προέρχονται	από	ανεπαρκή		ή		αναποτελεσματική	λειτουργία	

της	ηλεκτρικής	εγκατάστασης	ή	από	αλλοιώσεις	που	οφείλονται	σε	περιβαλλοντικές,	κλιματικές	συνθήκες	ή	σε	παράγοντες	άλλης	φύσης
-	 Βλάβες	που	προέρχονται	από	τη	χρήση	ακατάλληλων	χημικών	προϊόντων,	για	τον	ψεκασμό,	την	αποψίλωση	ή	άλλη		επεξεργασία	της	

καλλιέργειας,	που	θα	μπορούσαν	να	προκαλέσουν		ζημιά	στη	συσκευή
-	 Βλάβες	που	οφείλονται	σε	εγκατάλειψη,	σε	αμέλεια,	παρέμβαση,	αδυναμία	χρήσης,	επισκευής	ή	τροποποιήσεις	που	έγιναν	από	μη	

εξουσιοδοτημένο	προσωπικό		
-	 Λανθασμένη	εγκατάσταση	και	ρύθμιση
-	 Ζημιές	ή	δυσλειτουργίες	που	προκαλούνται	από	έλλειψη	τακτικής	συντήρησης,	όπως	καθαρισμό	φίλτρων,	ακροφυσίων,	κλπ.
-	 Αυτό	που	μπορεί	να	θεωρηθεί	φυσιολογική	φθορά
3.	 Η	αποκατάσταση	της	συσκευής	θα	γίνει	εντός	των	χρονικών	ορίων	που	είναι	συμβατά	με	τις	οργανωτικές	ανάγκες	του	Κέντρου	Τεχνικής	

Υποστήριξης
	 Δεν	αναγνωρίζονται	οι	όροι	εγγύησης	σε	μονάδες	ή	εξαρτήματα	που	δεν	έχουν	προηγουμένως	πλυθεί	και	καθαριστεί	από	τα	υπολείμματα	

των	προϊόντων	που	χρησιμοποιούνται
4.	 Οι	επισκευές	που	γίνονται	σε	περιόδους	εγγύησης	είναι	εγγυημένες	για	ένα	έτος	(360	ημέρες)	από	την	ημερομηνία	αντικατάστασης	ή	

επισκευής.
5.	 Η	ARAG	δεν	αναγνωρίζει	ρητές	ή	υπονοούμενες	εγγυήσεις,	με	εξαίρεση	τις	αναφερόμενες	στο	παρόν	έντυπο
	 Κανένα	αντιπρόσωπος	ή	μεταπωλητής	δεν	είναι	εξουσιοδοτημένος	να	αναλάβει	άλλες		ευθύνες	σχετικά	με	τα	προϊόντα	ARAG.
	 Η	διάρκεια	των	αναγνωρισμένων	από	το	νόμο	εγγυήσεων,	συμπεριλαμβανομένων	των	εμπορικών	εγγυήσεων		και	τις	διευκολύνσεις	για	

συγκεκριμένους	σκοπούς	είναι	περιορισμένες,	ως	προς	τη	διάρκεια,	στην	εγκυρότητα	που	αναφέρεται	στην	παρούσα.	
	 Σε	καμία	περίπτωση	η	ARAG	δεν	αναγνωρίζει	απώλεια	κέρδους,	άμεση	ή	έμμεση,	ειδική	ή	επακόλουθη		ενδεχόμενων	βλαβών.
6.	 Τα	μέρη	που	αντικαθιστώνται	παραμένουν	στην	ιδιοκτησία	της	ARAG.
7.	 Όλες	οι	πληροφορίες	ασφαλείας	που	υπάρχουν	στα	έγγραφα	πώλησης	και	αφορούν	τα	όρια	χρήσης,	τις	επιδόσεις			και	τα		

χαρακτηριστικά	του	προϊόντος	πρέπει	να	μεταβιβάζονται	στον	τελικό	χρήστη	με	ευθύνη	του	αγοραστή.
8.	 Για	οποιαδήποτε	αντιδικία	δικαιοδοσία	έχουν	τα	Δικαστήρια	του	Reggio	Emilia.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Δ ή λω σ η 	 σ υ μ μ ό ρ φω σ η ς   

  

ARAG s.r.l.
Via Palladio, 5/A
42048 Rubiera (RE) - Italy
P.IVA 01801480359

Dichiara

che il prodotto
descrizione: Computer

modello: Bravo 180S
serie: 46718xxxx

risponde ai requisiti di conformità contemplati nelle seguenti Direttive Europee:
2004/108/CE
(Compatibilità Elettromagnetica)

Riferimenti alle Norme Applicate:
UNI EN ISO 14982
(Macchine agricole e forestali - Compatibilità elettromagnetica
Metodi di prova e criteri di accettazione)

Rubiera, 22 Aprile 2013
  Giovanni Montorsi
 

  (Presidente)
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42048 RUBIERA (Reggio Emilia) - ITALY
Via Palladio, 5/A
Τηλ.  +39 0522 622011
Fax  +39 0522 628944
http://www.aragnet.com
info@aragnet.com

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο γνήσια αξεσουάρ ή ανταλλακτικά ARAG, προκειμένου να διατηρούνται στο χρόνο οι συνθήκες ασφάλειας του κατασκευαστή. 
Ανατρέχετε πάντα στον κατάλογο ανταλλακτικών της ARAG.


	•	Επεξήγηση συμβόλων
	•	Εισαγωγή και χρήση του προϊόντος
	•	Τρόποι χρήσης του εγχειριδίου
	•	Περιορισμοί
	•	Ευθύνη
	1	Περιγραφή του προϊόντος
	2	Bravo DSB
	3	Κίνδυνοι και προστασία πριν από τη συναρμολόγηση
	4	Προορισμός χρήσης
	5	Προφυλάξεις
	6	Περιεχόμενο της συσκευασίας
	7	Τοποθέτηση στο γεωργικό μηχάνημα
	7.1	Συνιστώμενη σύνθεση της εγκατάστασης
	7.2	Τοποθέτηση του υπολογιστή
	7.3	Στερέωση της βάσης
	7.4	Τοποθέτηση της μονάδας ελέγχου
	7.5	Τοποθέτηση της υδραυλικής μονάδας

	8	Σύνδεση του υπολογιστή στο γεωργικό μηχάνημα
	8.1	Γενικές προφυλάξεις για τη σωστή τοποθέτηση των καλωδιώσεων
	8.2	Σύνδεση τροφοδοσίας

	9	Σύνδεση καλωδίωσης στη μονάδα ελέγχου, στην υδραυλική μονάδα και στις διαθέσιμες λειτουργίες
	9.1	Σύνδεση πολυπολικών φισών
	9.2	Σύνδεση των βαλβίδων της μονάδας ελέγχου
	9.3	Σύνδεση υδραυλικών βαλβίδων
	9.4	Σύνδεση των αισθητήρων και των άλλων διαθέσιμων λειτουργιών
	9.5	Pendrive

	10	Προγραμματισμός
	10.1	Άναμμα / σβήσιμο του υπολογιστή
	10.2	Χρήση των πλήκτρων προγραμματισμού

	11	Προγραμματισμός για προχωρημένους
	11.1	Δοκιμές και επαληθεύσεις πριν από τον προγραμματισμό
	11.2	ΓΛΩΣΣΑ
	11.3	ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	11.4	ΑΡΙΘΜ.ΤΜΗΜΑΤΩΝ
	11.5	ΣΥΝ.ΠΛΑΤ.ΡΑΜΠΑΣ
	11.6	ΔΟΣΟΛΟΓ. ΜΕΤΑΒ.
	11.7	Αισθ. ταχύτητας
	11.8	ΒΑΛΒIΔΕΣ
	11.9	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ
	11.10	ΑΙΣΘ. ΠIΕΣΗΣ
	11.11	ΥΠΟΛΟΓ.ΠΑΡΟΧΗΣ *
	11.12	ΥΠΟΛΟΓ.ΠΙΕΣΗΣ *
	11.13	ΑΡΙΘΜ. ΑΚΡΟΦΥΣ. *
	11.14	ΣΤAΘΜΗ ΒΥΤIΟΥ
	11.15	SETUP ΒΥΤIΟΥ
	11.16	ΜΕΝΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

	12	Προγραμματισμός χρήστη
	12.1	SETUP ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	12.2	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΡΟΦ. *
	12.3	Ελάχιστη πίεση ρύθμισης *
	12.4	ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΧΟΥ **
	12.5	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤ.
	12.6	ΔΙOΡΘ. ΠΑΡΟΧHΣ
	12.7	ΔΙΟΡΘ. ΕΠΙΠΕΔΟΥ *
	12.8	ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΟΘΟΝΗΣ
	12.9	ΣΥΣΚΕΥH ΤΕΣΤ
	12.10	ΑΘΡΟΙΣΤEΣ
	12.11	ΔΙΑΧ. ΡΥΘΜIΣΕΩΝ
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	13.2	Χειριστήρια στον υπολογιστή
	13.2.1	Πλήκτρα για τον έλεγχο του υπολογιστή και των φάσεων ψεκασμού
	13.2.2	Διακόπτες για τη λειτουργία των βαλβίδων στη μονάδα ελέγχου
	13.2.3	Διακόπτες για τον έλεγχο των υδραυλικών βαλβίδων 


	14	Προκαταρκτικές ρυθμίσεις επεξεργασίας
	14.1	Επιλογή του προγράμματος εργασίας (μόνο για τον αυτόματο έλεγχο)
	14.2	Μηδενισμός αθροιστών
	14.3	Ρύθμιση δοσολογίας
	14.3.1	Αυτόματη λειτουργία (DEFAULT)
	14.3.2	Χειροκίνητη λειτουργία
	14.3.3	Αυτόματο κλείσιμο της γενικής βαλβίδας (μέσω SKIPPER)
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