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Despre aceste instrucţiuni
Grupul-ţintă

Instrucţiunile de utilizare sunt destinate persoanelor care au fost însărcinate
cu utilizarea şi întreţinerea unităţii de operare AUX CCI A3. Acestea conţin
toate informaţiile care sunt necesare pentru o utilizare a software-ului şi a
unităţii de operare AUX în condiţii de siguranţă.
Toate datele indicate în instrucţiunile de utilizare se referă la următoarea configuraţie a echipamentului:
Versiunea software

2.0

Versiunea hardware

2.0 şi superioară

Instrucţiunile de utilizare vă oferă introducerea în operare:
•
•
•
•
•
Declinarea
responsabilităţii

Despre CCI A3
Siguranţa
Punerea în funcţiune
Operare
Remedierea problemei

Pentru a asigura o funcţionare ireproşabilă a echipamentului dvs. CCI A3, vă
rugăm să parcurgeţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare. Păstraţi instrucţiunile de utilizare pentru consultarea ulterioară.
Pentru a preveni problemele privind aplicaţia, aceste instrucţiuni de utilizare
trebuie citite şi înţelese înainte de a monta şi a pune în funcţiune echipamentul CCI A3. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele rezultate din
cauza nerespectării acestor instrucţiuni de utilizare!

În caz de
probleme

Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare sau dacă apar probleme care nu
sunt tratate suficient de detaliat în aceste instrucţiuni de utilizare, vă rugăm
să solicitaţi informaţiile necesare de la distribuitorul dvs.
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Glosar
Alocare AUX

Dacă în afară de terminal şi maşină, echipamentul CCI A3 este
conectat la ISOBUS, funcţiile maşinii se pot executa cu CCI A3.
Pentru aceasta, elementelor de operare ale echipamentului CCI A3
trebuie să li se aloce funcţii ale maşinii. Acest proces poartă denumirea de alocare AUX.

Buton

Un element de operare din cele 3 niveluri de operare sau din setările
echipamentului CCI A3 va fi acţionat prin apăsarea pe touchscreen.

CCI

Competence Center ISOBUS e.V.

Cuplă

Conexiune de tip mamă de la capătul unui cablu.

In-cab

Termen din standardul ISO 11783. Descrie conectorul ISOBUS cu
nouă pini din cabina tractorului.

ISOBUS

ISO 11783
Standard internaţional privind transferul de date între maşinile
agricole şi dispozitive.

Masca de operare

Interfaţa echipamentului CCI A3 cu utilizatorul, în format grafic, vizibil pe terminalul ISOBUS. Aici se poate verifica alocarea AUX.
sau
Butoanele care apar pe display-ul echipamentului CCI A3 la un nivel
de operare sau în setări.

Maşină

Agregat ataşabil sau remorcă. O maşină cu care se poate executa o
comandă de prelucrare.

Pictogramă specifică
maşinii

La unele maşini, inscripţionarea F1-F10 a butoanelor este înlocuită
prin pictograme ale funcţiilor maşinii. Pictograma provine de la
maşină şi nu este parte a software-ului CCI A3.

Pictogramă
generică

O pictogramă salvată pe CCI A3, care poate fi atribuită unei funcţii a
maşinii. După atribuire, pictograma înlocuieşte inscripţia F1-F10 a
butoanelor.

Praticipanţi ISOBUS

Un dispozitiv care este conectat la ISOBUS şi care comunică prin
acest sistem.

Rezistenţă terminală

Dacă laconectorul ISOBUS al echipamentului CCI A3 nu este conectat niciun participant ISOBUS (de exemplu, un terminal ISOBUS), pe
capătul cablului trebuie conectată o rezistenţă terminală . Aceasta
este cuprinsă în setul de livrare al echipamentului CCI A3.

Ştecher

Conector de tip tată de la capătul unui cablu.

Terminal

Terminal ISOBUS
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Touchscreen

Display sensibil la atingere al echipamentului CCI A3, prin intermediul căruia, sunt posibile operarea funcţiilor maşinii şi setarea
unităţii de operare AUX.

Unitatea de operare-AUX

Unităţi de operare AUX sunt, de exemplu, joystick-urile sau
manetele cu clic.
O unitate de operare AUX permite operarea confortabilă şi eficientă
a funcţiilor de maşină utilizate frecvent.

UT

Universal Terminal este interfaţa om-maşină a ISOBUS. Este vorba
de un aparat de afişaj şi comandă.
Fiecare maşină, care este conectată la ISOBUS, se înregistrează la
UT şi încarcă Object Pool. Operaţimaşina prin măştile de operare ale
Object Pool.
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Despre CCI A3
CCI A3 este o unitate de operare ISOBUS AUX utilizabilă pentru operarea
funcţiilor ISOBUS ale maşinii, independent de producător.

1. Touchscreen
2. Senzor de lumină

3. Buton de nivel

Operarea echipamentului CCI A3 are loc prin intermediul unui touchscreen.
Luminozitatea displayului poate fi setată (⇒ cap. 3.6).

Touchscreen

Apăsarea pe un buton este confirmată de CCI A3 cu o vibraţie şi cu un sunet
de atingere. Intensitatea vibraţiei şi volumul sunetului de atingere pot fi setate (⇒ cap. 3.6).

Feedback
prin vibraţii

Echipamentul CCI A3 are trei niveluri de operare şi până la 10 butoane. Unui
buton i se poate aloca o funcţie a maşinii la fiecare nivel de operare
(⇒ cap. 3.7).

Niveluri de
operare

→ Poate fi operat un număr de până la 30 de funcţii ale maşinii.
Cu butonul de nivel de pe partea posterioară a carcasei comutaţi pe următorul
nivel de operare (⇒ cap. 3.4).
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Buton de nivel

Griduri

Gridurile diferă în ceea ce priveşte alocarea şi numărul butoanelor. Cu ajutorul
gridului adaptaţi echipamentul CCI A3 optim la maşină şi la scopul utilizării
(⇒ cap. 3.5). Sunt disponibile trei griduri diferite, care pot fi înlocuite rapid,
cu 8, 9 sau 10 butoane. Nervurile de separare delimitează sesizabil butoanele
unul de celălalt.

Plăcuţă de
identificare

Identificaţi echipamentul dvs. pe baza informaţiilor de pe plăcuţa de identificare. Plăcuţa de identificare este aplicată pe cablu.

1. Producător
2. Număr de serie
3. Cod articol de la producător
4. Data fabricaţiei (săptămână/an)
5. Versiunea hardware

INDICAŢIE
Configuraţia şi conţinutul plăcuţei de identificare de la terminalul
dvs. pot diferi de cele din imagine.
Plăcuţa de identificare este aplicată de producător.

Masca de
operare

Echipamentul CCI A3 este un echipament ISOBUS care dispune de o mască de
operare proprie, care va fi afişată pe terminal. În masca de operare
• verificaţi alocarea AUX (⇒ cap. 3.8)
• alocaţi butoanelor echipamentului CCI A3 pictograme generice (⇒ cap. 3.9)
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Dimensiuni (Lăţ. x H x adânc.) [mm]

225 x 110 x 50

Tip carcasă

Poliamidă ranforsată cu fibre de sticlă

Fixare

M16 x 1

Temperatură de regim [°C]

-15 - +70

Tensiune de alimentare [V]

12 VDC sau 24VDC

Domeniu admisibil [V]

7,5 VDC - 32VDC

Display [inch]

3,5 TFT

Temperatură de depozitare [°C]

-15 - +70

Greutate [gr]

740

Clasa de protecţie

IP65

CEM

ISO 14982

Protecţie ESD

ISO 10605:2008

Date tehnice

Echipamentul CCI A3 execută odată cu fiecare nouă versiune, testul de conformitate AEF şi este certificat pentru următoarele funcţionalităţi AEF ISOBUS:

Universal Terminal
pentru a putea aloca butoanelor echipamentului CCI A3 funcţii ale maşinii, cu
ajutorul unui terminal ISOBUS.
Auxiliary Control (new)
Pentru operarea funcţiilor maşinilor utilizate frecvent cu o unitate de operare
CCI A3.

INDICAŢIE
Maşina şi terminalul trebuie să fie conectate la ISOBUS şi să fie
compatibile cu AUX-N.
Dacă una sau ambele componente nu sunt compatibile cu AUX-N, nu este
posibilă operarea maşinii cu echipamentul CCI A3.
Înainte de punerea în funcţiune a echipamentului CCI A3, verificaţi dacă
maşina şi terminalul ISOBUS sunt compatibile cu AUX-N.
Pentru verificare, utilizaţi instrucţiunile de utilizare ale echipamentelor
sau, alternativ, verificarea de compatibilitate a bazei de date AEF ISOBUS (⇒ https://www.aef-isobus-database.org/).
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Funcţionalităţi AEF

1 Siguranţa
1

Siguranţa

Aceste instrucţiuni de utilizare conţin indicaţii fundamentale care trebuie respectate la punerea în funcţiune, configurare şi operare. Din acest motiv,
aceste instrucţiuni de utilizare trebuie citite obligatoriu înainte de punerea în
funcţiune, configurarea şi operarea echipamentului.
Pe lângă indicaţiile generale de siguranţă specificate în acest capitol, trebuie
respectate şi indicaţiile de siguranţă speciale, inserate în alte capitole.

1.1

Marcarea indicaţiilor în instrucţiunile de utilizare

Avertismentele incluse în aceste instrucţiuni de utilizare sunt marcate după
cum urmează:
AVERTIZARE - PERICOLE GENERALE!
Simbolul de avertizare marchează indicaţii generale de siguranţă care
dacă sunt ignorate pun în pericol integritatea şi viaţa persoanelor.
Respectaţi avertismentele şi procedaţi în aceste cazuri cu deosebită
atenţie.

PRECAUŢIE!
Simbolul Precauţie marchează toate avertismentele care trimit la
norme, directive sau proceduri de lucru care trebuie respectate în
mod obligatoriu.
Nerespectarea acestora poate duce la deteriorarea sau distrugerea
echipamentului CCI A3, respectiv la disfuncţionalităţi.

La „Indicaţii“ se găsesc recomandări de utilizare:
INDICAŢIE
Simbolul Indicaţie evidenţiază informaţii importante şi utile.
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1 Siguranţa
1.2

Utilizarea conform destinaţiei

Echipamentul CCI A3 este destinat exclusiv pentru utilizarea cu maşini şi
echipamente compatibile ISOBUS omologate pentru agricultură. Orice instalare sau utilizare a echipamentului CCI A3 în afara celor menţionate este
exclusă din domeniul de responsabilitate a producătorului.
Producătorul nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru prejudiciile rezultate
din această cauză asupra persoanelor sau bunurilor materiale. Toate riscurile
privind utilizarea neconformă cu destinaţia vor fi suportate exclusiv de utilizator.
Pentru a utiliza terminalul conform destinaţiei, trebuie respectate inclusiv
măsurile prevăzute de producător pentru operare întreţinere.
Se vor respecta normele în vigoare privind prevenirea accidentelor, precum şi
alte reglementări general recunoscute privind protecţia muncii, industria, medicina şi circulaţia pe drumuri publice. Modificările neautorizate aduse dispozitivului exclud răspunderea producătorului.

1.3

Instrucţiuni de siguranţă

AVERTIZARE - PERICOLE GENERALE!
Acordaţi o atenţie deosebită respectării următoarelor indicaţii de
siguranţă.
Nerespectarea poate duce la funcţionarea defectuoasă şi, astfel, la pericol
pentru persoanele din jur.
Deconectaţi echipamentul CCI A3, dacă
o nu reacţionează la comenzile tactile sau
o dacă nu funcţionează butonul de nivel.
Înainte de a lucra cu CCI A3 asiguraţi-vă că toouchscreen-ul este uscat.
Nu operaţi echipamentul CCI A3 cu mănuşi.
Asiguraţi-vă că echipamentul CCI A3 nu prezintă deteriorări exterioare.
Introduceţi un grid, înainte de a efectua alocarea AUX.
Nu schimbaţi gridul în timp ce operaţi maşina mit cu echipamentul
CCI A3.
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1 Siguranţa
INSTRUCŢIUNI FUNDAMENTALE DE SIGURANŢĂ
Vă rugăm să respectaţi şi următoarele instrucţiuni de siguranţă.
În caz de nerespectare, la echipamentul CCI A3 pot apărea defecţiuni.
Nu deschideţi carcasa echipamentului CCI A3. O deschidere a carcasei
poate avea ca efect o reducere a duratei de serviciu şi funcţionarea defectuoasă a CCI A3. În cazul deschiderii carcasei, se pierde garanţia.
Întrerupeţi alimentarea electrică a echipamentului CCI A3,
o la lucrările de sudură efectuate la tractor sau la maşina ataşată,
o la lucrările de întreţinere efectuate la tractor sau la maşina ataşată,
o la utilizarea unui încărcător la bateria tractorului.
Învăţaţi să operaţi echipamentul CCI A3 conform prevederilor.
Menţineţi echipamentul CCI A3 şi accesoriile în stare bună.
Curăţaţi echipamentul CCI A3 doar cu o lavetă moale umezită cu apă
curată sau cu puţin detergent pentru geamuri.
Nu operaţi touchscreen-ul cu un obiect ascuţit sau aspru.
Respectaţi domeniul de temperaturi pentru utilizarea echipamentului
CCI A3.
Menţineţi senzorul de lumină curat.
Dacă echipamentul CCI A3 nu este montat în cabină, trebuie depozitat
într-un loc uscat şi curat. Respectaţi domeniul de temperaturi pentru depozitare.
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2 Punerea în funcţiune
2

Punerea în funcţiune
Puneţi echipamentul CCI A3 în funcţiune, în succesiunea indicată în prealabil.

2.1

Verificarea setului de livrare

Înainte de a începe punerea în funcţiune, verificaţi setul de livrare al
echipamentului dvs. CCI A3:
•
•
•
•
•
•

unitatea de operare AUX
3 griduri
Rezistenţă terminală
Instrucţiuni pe scurt
Folie de protecţie display
Kit de montare

INDICAŢIE
Echipamentului achiziţionat de dvs. i se pot adăuga accesorii suplimentare.
Producătorul stabileşte componenţa setului de livrare. În orice caz, accesoriile de livrare menţionate mai sus trebuie să fie conţinute.
Luaţi legătura cu dealerul dacă setul de livrare nu este complet.
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2 Punerea în funcţiune
2.2

Montarea

Suportul pentru echipament face parte din setul de livrare. Montaţi
echipamentul CCI A3 după cum urmează:

INDICAŢIE
Echipamentul CCI A3 trebuie montat conform prevederilor.
Montaţi echipamentul CCI A3 astfel încât
o să poată fi operat şi indicaţiile sale să fie bine lizibile şi
o să nu împiedice accesul la elementele de operare ale tractorului.

2.3

Introducerea gridului

1. Introduceţi ambii pivoţi la grid în canelurile din carcasa echipamentului
CCI A3.
2. Rabataţi gridul în jos.
→ Echipamentul CCI A3 recunoaşte
gridul automat şi adaptează numărul
şi ordinea butoanelor.
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2 Punerea în funcţiune
2.4

Conectare

Prin cablul fix de la echipamentul CCI A3 conectaţi echipamentul CCI A3 cu
ISOBUS şi îl alimentaţi cu curent:
Înşurubaţi rezistenţa terminală pe conectorul In-cab al cablului.
Introduceţi cupla In-cab a cablului în conectorul de tip tată In-cab al tractorului.
→ Echipamentul CCI A3 este alimentat cu curent prin conectorul de tip tată
In-cab şi porneşte automat.

La conectorul cablului In-cab puteţi conecta un alt participant ISOBUS, de exemplu, un terminal ISOBUS:
1. Îndepărtaţi rezistenţa terminală de pe conectorul In-cab al cablului.
2. Conectaţi participantul ISOBUS la conectorul In-cab al cablului.
INDICAŢIE
Alocaţi întotdeauna conectorul In-cab cablului fix.
Un conector In-cab deschis poate cauza negăsirea echipamentului CCI A3 de
alţi participanţi ISOBUS.
Cuplaţi rezistanţa terminală din setul de livrare pe capătul cablului dacă
nu conectaţi un alt participant ISOBUS.
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2 Punerea în funcţiune
2.5

Pornire

Echipamentul CCI A3 nu are un comutator PORNIT/OPRIT.
→ Echipamentul CCI A3 porneşte automat dacă este alimentat cu curent.
Înainte de a putea lucra cu echipamentul CCI A3 trebuie să răspundeţi la
întrebarea de siguranţă. Cu întrebarea de siguranţă se verifică dacă
touchscreen-ul funcţionează impecabil.

Apăsaţi în orice succesiune pe butoanle
„Apăsaţi aici”.
→ Pe butoane se va afişa o bifă verde.
→ După ce aţi apăsat pe toate cele 3
butoane, se afişează nivelul de
operare 1.

2.6

Setare

Feedbackul prin vibraţii şi sunetele emise la atingere sunt setate din fabrică la
nivelul maxim.
Adaptaţi echipamentul CCI A3 la preferinţele dvs.:

1. Apăsaţi butonul de nivel şi menţineţi-l apăsat pentru 3 secunde.
→ Se afişează masca de operare „Setări“.
2. Apăsaţi pe butonul „Reducere feedback“ în mod repetat până găsiţi valoarea dorită.
3. Apăsaţi pe butonul „Reducere intensitate sonoră“ în mod repetat până
găsiţi valoarea dorită.
4. Încheiaţi procesul cu „Înapoi”.
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3 Operare
3

Operare

Aflaţi
•
•
•
•
•
•

cum să operaţi maşina cu echipamentul CCI A3,
cum să comutaţi între cele trei niveluri de operare,
cum şi când să schimbaţi gridul,
cum să schimbaţi setările,
cum să verificaţi alocarea AUX şi
cum să înlocuiţi inscripţionarea F1-F10 a butoanelor prin pictograme generice.

3.1

Pornirea şi oprirea

Porniţi echipamentul CCI A3 după cum urmează:
Înşurubaţi rezistenţa terminală pe conectorul In-cab al cablului.
Introduceţi cupla In-cab a cablului în conectorul de tip tată In-cab al tractorului.
→ Echipamentul CCI A3 este alimentat cu curent prin conectorul de tip tată
In-cab şi porneşte automat.

Opriţi echipamentul CCI A3 după cum urmează:
Scoateţi cupla In-cab a cablului fix din conectorul de tip tată In-cab al tractorului.
→ Se întrerupe alimentarea cu curent şi echipamentul CCI A3 se opreşte.

3.2

Afişarea datelor echipamentului

Se afişează:
• Număr de serie
• Numărul de versiune a software-ului
• Numărul de versiune a hardware-ului

1. Apăsaţi butonul de nivel şi menţineţi-l apăsat pentru 3 secunde.
→ Se afişează masca de operare „Setări“.
2. Apăsaţi butonul „Sistem“.
→ Se afişează datele echipamentului.
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3 Operare
3. Apăsaţi butonul „Înapoi“.
→ Se afişează masca de operare „Setări“.
4. Încheiaţi procesul cu „Înapoi”.
→ Se afişează butoanele pentru operarea maşinii.

3.3

Operarea maşinii

Operaţi maşina cu butoanele de pe touchscreen.
1. Comutaţi în nivelul de operare cu funcţia dorită a maşinii.
→ Indicatorul de nivel de la marginea de jos a displayului indică nivelul în
care vă aflaţi.
2. Apăsaţi butonul căruia i-a fost alocată funcţia maşinii.
→ Echipamentul CCI A3 vibrează şi emite un sunet de atingere.
→ Funcţia maşinii va fi executată.

3.4

Schimbarea nivelului de operare

La fiecare nivel de operare, se poate aloca o anumită funcţie a maşinii unui
anumit buton. Cu butonul de nivel de pe verso-ul carcasei comutaţi pe
următorul nivel de operare.
Utilizaţi butonul de nivel la alocarea AUX şi la operarea maşinii:
→ În timpul alocării AUX schimbaţi nivelul de operare, pentru a putea aloca o
altă funcţie a maşinii unui anumit buton.
→ În timpul operării maşinii schimbaţi pe nivelul de operare cu funcţia dorită
a maşinii.

Apăsaţi pe butonul de nivel.
→ Indicatorul de nivel de la marginea de jos a displayului indică nivelul în
care vă aflaţi.
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3 Operare
3.5

Schimbarea gridului

Dacă doriţi să schimbaţi numărul şi ordinea butoanelor, introduceţi gridul
adecvat.

AVERTIZARE - PERICOLE GENERALE!
Nu schimbaţi gridul în timpul funcţionării.
La
se
→
→

schimbarea gridului, echipamentul CCI A3 se dezactivează de la ISOBUS şi
întrerupe conexiunea cu maşina.
Butoanele nu mai sunt alocate cu funcţiile maşinii.
Nu mai puteţi comanda maşina cu echipamentul CCI A3.
Introduceţi gridul, înainte de a conecta maşina.

INDICAŢIE
Gridurile nu depind de maşină.
Gridurile şi maşinile se pot combina după dorinţă.

1. Ridicaţi gridul din dreapta şi scoateţi-l.
2. Alegeţi un alt grid.

3. Introduceţi ambii pivoţi de la grid în canelurile din carcasa echipamentului CCI
A3.
4. Rabataţi gridul în jos.
→ CCI A3 se va activa din nou la ISOBUS.
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3 Operare
3.6

Schimbarea setărilor

Apăsaţi butonul de nivel şi menţineţi-l apăsat pentru 3 secunde.
→ Se afişează masca de operare „Setări“.

Aveţi următoarele posibilităţi de setare:
Reducerea intensităţii sonore a sunetului la atingere
Apăsaţi pe butonul „Reducere intensitate sonoră“.
→ Intensitatea sunetului emis la atingere se diminuează la fiecare
apăsare pe buton până când nu se mai aude niciun sunet la atingere.
Mărirea intensităţii sonore a sunetului la atingere
Apăsaţi pe butonul „Mărire intensitate sonoră“.
→ Intensitatea sunetului emis la atingere creşte la fiecare apăsare pe
buton până când se atinge valoarea maximă.
Reducerea intensităţii feedback-ului prin vibraţii
Apăsaţi pe butonul „Reducere intensitate feedback“.
→ Intensitatea feedback-ului prin vibraţii la atingere se diminuează la
fiecare apăsare pe buton până când nu se mai emite nicio vibraţie la
atingere.
Mărirea intensităţi feedback-ului prin vibraţii
Apăsaţi pe butonul „Mărire intensitate feedback“.
→ Intensitatea vibraţiei la atingere creşte la fiecare apăsare pe buton
până când se atinge valoarea maximă.
Reglarea automată a luminozităţii display-ului
Senzorul de lumină detectează lumina ambientală şi adaptează luminozitatea
ecranului la lumina ambientală.
Apăsaţi pe butonul „Luminozitate automată display”.
→ În condiţii de lumină ambiantă puternică, de ex. lumina directă a
soarelui, luminozitatea ecranului se măreşte.
→ În condiţii de lumină ambiantă slabă, de ex. operare pe timp de noapte, luminozitatea ecranului se reduce.
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3 Operare
Reducerea luminozităţii display-ului
Apăsaţi pe butonul „Reducere luminozitate“.
→ La fiecare apăsare pe buton, display-ul devine mai întunecat până
când se atinge valoarea minimă.
Mărirea luminozităţii display-ului
Apăsaţi pe butonul „Mărire luminozitate“.
→ La fiecare apăsare pe buton, display-ul devine mai luminos până când
se atinge valoarea maximă.
Asigurarea nivelului de operare 3
Funcţiile critice ale maşinii pot fi asigurate prin intermediul unei operări cu 2
degete împotriva declanşării accidentale.
1. Apăsaţi butonul „Sistem“.
→ Se afişează masca de operare „Sistem“.
2. Apăsaţi butonul „Critical Control“.
→ „Critical Control“ este activat.
→ Puteţi declanşa funcţiile maşinii din nivelul 3 de operare numai prin
apăsarea simultană a butonului şi a butonului de nivel.
Ștergerea pictogramelor specifice maşinii
1. Apăsaţi butonul „Sistem“.
→ Se afişează masca de operare „Sistem“.
2. Apăsaţi butonul „Reset“.
→ Toate pictogramele specifice maşinii, salvate în CCI A3 vor fi şterse.
→ CCI A3 porneşte din nou.
!

Alocarea AUX nu se şterge.

Părăsirea zonei de setări
Încheiaţi procesul cu „Înapoi”.
→ Modificările dvs. sunt preluate.
→ Se afişează butoanele pentru operarea maşinii.
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3 Operare
3.7

Alocarea butoanelor cu funcţii ale maşinii

INDICAŢIE
Efectuaţi alocarea AUX la terminal.

Rezolvaţi în
prealabil

Conectaţi echipamentul CCI A3, maşina şi terminalul la ISOBUS.
Puteţi aloca echipamentului CCI A3 27 (grid 1), 24 (grid 2) sau 30 (grid 3) de
funcţii ale maşinii:
1. Introduceţi un grid.
2. Alocaţi butoanele echipamentului CCI A3 cu funcţiile maşinii aşa cum se
descrie în instrucţiunile de utilizare a terminalului.

INDICAŢIE
Schimbarea gridului necesită o nouă alocare AUX.
Deoarece gridurile diferă în ceea ce priveşte numărul de butoane, pentru
fiecare grid trebuie efectuată o alocare AUX proprie.
→ Dacă efectuaţi alocarea AUX şi după aceea, schimbaţi gridul, trebuie să
reluaţi alocarea AUX.

INDICAŢIE
O unitate de operare AUX are nevoie de un UT cu numărul UT „1“.
Unitatea de operare AUX se conectează cu un UT dacă acesta este înregistrat
la ISOBUS cu numărul UT „1“.
Setaţi numărul UT pe „1” la terminalul ISOBUS cu care trebuie conectat
echipamentul CCI A3.

INDICAŢIE
Maşina salvează alocarea AUX.
Alocarea AUX trebuie efectuată o singură dată.
→ Alocarea AUX este disponibilă din nou după o restartare a maşinii şi a
echipamentului CCI A3.
Nu toate maşinile pot salva alocarea AUX pentru fiecare din cele trei griduri.
→ În acest caz, după o schimbare a gridului trebuie să efectuaţi din nou
alocarea AUX.
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3 Operare
INDICAŢIE
Pictograme specifice maşinii care servesc la evitarea operării greşite.
La unele maşini, inscripţionarea F1-F10 a butoanelor este înlocuită prin pictograme ale funcţiilor maşinii. Maşina transmite automat pictogramele către
CCI A3.
→ Probabilitatea de a accesa o funcţie greşită a maşinii se reduce.

3.8

Afişarea alocării AUX

INDICAŢIE
Puteţi afişa alocarea AUX la terminal.

Solicitaţi să vi se afişeze ce funcţii ale maşinii au fost alocate butoanelor
echipamentului CCI A3:
1. Deschideţi pe terminal masca de
operare a echipamentului CCI A3.

2. Comutaţi la CCI A3 în toate nivelurile de operare.
→ Va fi afişată alocarea AUX a nivelului de operare activ.

INDICAŢIE
Masca de operare a echipamentului CCI A3 nu poate fi utilizată
pentru modificarea alocării AUX.
Efectuaţi alocarea AUX după cum este descris în instrucţiunile de utilizare
a terminalului.
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3 Operare
3.9

Atribuirea unei pictograme generice

INDICAŢIE
Pictogramele generice le atribuiţi pe terminal.

Rezolvaţi în
prealabil

Efectuaţi alocarea AUX (⇒ cap. 3.7).
După efectuarea alocării AUX, unele maşini afişează pe CCI A3, în butoane,
pictogramele specifice producătorului pentru funcţiile maşinii.
→ Asocierea precisă între buton şi funcţia maşinii este asigurată.
Dacă maşina nu afişează pictograme ale funcţiilor maşinii pe CCI A3, butoanele echipamentului CCI A3 sunt inscripţionate cu F1, F2 etc.
Utilizaţi pictogramele generice puse la dispoziţie de CCI A3.

INDICAŢIE
Configuraţia măştilor de operare de pe terminalul dvs. poate diferi de
cea din figuri.
Măştile de operare reprezentate au fost consemnate de pe terminalul ISOBUS CCI 1200. Reprezentarea pe celelalte terminale ISOBUS poate diferi de
cea din figuri.
Urmaţi instrucţiunile care urmează şi adaptaţi paşii la afişarea de pe terminalul dvs.
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3 Operare
1. Deschideţi pe terminal masca de
operare a echipamentului CCI A3.
→ Va fi afişată alocarea AUX a
nivelului de operare activ.

2. Apăsaţi butonul „Setări“.
→ Se afişează masca de operare „Atribuirea pictogramelor“.
a

Buton pe CCI A3

b

Butonul „Atribuire“

c

Funcţia atribuită a maşinii

d

Maşină

e

Butonul „Înapoi“

f

Butonul „În sus“

g

Butonul „În jos“

3. Navigaţi cu butoanele „În jos“ / „În sus“ către elementul de operare şi
apăsaţi butonul „Atribuire“.
→ Se afişează o listă de selecţie cu pictograme generice.
4. Selectaţi (a) o pictogramă nouă şi
confirmaţi (b) introducerea.
→ Se afişează masca de operare
„Atribuirea pictogramelor“.
→ Pe CCI A3 va fi afişată noua
pictogramă.
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3 Operare
5. Pentru atribuirea altor pictograme repetaţi paşii 3 şi 4.

6. Încheiaţi procesul cu „Înapoi”.
→ Se afişează alocarea AUX.

3.10 Schimbarea unei pictograme generice
INDICAŢIE
Atribuirea pictogramelor generice o schimbaţi pe terminal.

1. Deschideţi pe terminal masca de
operare a echipamentului CCI A3.
→ Va fi afişată alocarea AUX a
nivelului de operare activ.

2. Apăsaţi butonul „Setări“.
→ Se afişează masca de operare „Atribuirea pictogramelor“.
3. Navigaţi cu butoanele „În jos“ /
„În sus“ către elementul de operare şi apăsaţi butonul cu pictograma care urmează să fie schimbată.
→ Se afişează o listă de selecţie
cu pictograme generice.
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3 Operare
4. Selectaţi (a) o pictogramă nouă şi
confirmaţi (b) introducerea.
→ Se afişează masca de operare
„Atribuirea pictogramelor“.
→ Pe CCI A3 va fi afişată noua
pictogramă.

5. Pentru schimbarea altor pictograme repetaţi paşii 3 şi 4.

6. Încheiaţi procesul cu „Înapoi”.
→ Se afişează alocarea AUX.
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4

Remedierea problemelor

PRECAUŢIE!
În cazul apariţiei unei defecţiuni tehnice, trebuie să opriţi procesul de
lucru.
Continuarea lucrului în caz de defecţiuni tehnice poate duce la survenirea deteriorărilor la echipamentul CCI A3 sau la maşină.
1. Întrerupeţi procesul de lucru.
2. Căutaţi o soluţie în acest capitol al instrucţiunilor de utilizare.
3. Dacă problema persistă, contactaţi distribuitorul dvs.

Decuplarea
forţată

În caz de defecţiune este posibil ca CCI A3 să nu mai reacţioneze la introducerea datelor de către utilizator.
1. Scoateţi cupla In-cab a cablului fix din conectorul de tip tată In-cab al tractorului.
→ Se întrerupe alimentarea cu curent şi echipamentul CCI A3 se opreşte.
2. Introduceţi cupla In-cab în conectorul de tip tată In-cab al tractorului.
→ CCI A3 porneşte din nou.
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Urmează enumerarea unor probleme care pot surveni la utilizarea echipamentului CCI A3. Pentru fiecare problemă se oferă o sugestie de remediere.
Încercaţi să remediaţi problema.
Adresaţi-vă dealerului dvs. dacă nu puteţi remedia problema.

Problemă

Cauza / remedierea

Echipamentul CCI A3 nu
se deconectează dacă se
scoate cheia din contact
de la tractor.

Tractorul nu opreşte alimentarea conectorului de tip tată Incab.

Masca de operare a
echipamentului CCI A3 nu
se afişează pe terminal.

Terminalul este pornit şi conectat la ISOBUS, însă UT al terminalului nu este activat.

Scoateţi cupla In-cab a cablului fix din conectorul de tip
tată In-cab al tractorului.

Activaţi UT al terminalului.
Terminalul nu este conectat la ISOBUS.
Conectaţi terminalul ISOBUS la ISOBUS.
Configurare incorectă a UT al terminalului.
UT al terminalului trebuie să aibă numărul UT 1.
Conectorul In-cab al cablului fix este deschis.
Cuplaţi rezistenţa terminală din setul de livrare.

Elementele de operare ale Terminalul şi/sau maşina nu sunt certificate conform AUXechipamentului CCI A3 nu N.
se afişează pe terminal.
→ Dacă maşina nu este compatibilă cu AUX-N, nu poate fi
utilizată cu CCI A3.
Alocarea AUX nu poate fi
→
Dacă terminalul nu este compatibil cu AUX-N, nu se
efectuată.
poate efectua alocarea AUX.
Verificaţi în baza de date AEF dacă respectiva combinaţie utilizată de dvs. dintre unitatea de operare AUX,
terminal şi maşină este compatibilă.
Alocarea AUX a putut fi
efectuată, dar echipamentul CCI A3 nu afişează pictogramele funcţiilor
maşinii.
Butoanele sunt inscripţionate cu F1, F2, F3
etc.

Aceasta nu este o eroare. Maşina poate fi operată cu ajutorul unităţii de operare CCI A3.
→ Nu toate maşinile reprezintă pictogramele funcţiilor
maşinii la echipamentul CCI A3.
→ Butoanele declanşează acea funcţie a maşinii, pe care
le-aţi atribuit-o în alocarea AUX.
Utilizaţi pictogramele generice ale echipamentului
CCI A3 (⇒ cap. 3.9)
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Problemă

Cauza / remedierea

La marginea superioară a
displayului este afişat un
mesaj de eroare:

A survenit o eroare internă.
→ Nu mai este posibilă o operare a maşinii.
Echipamentul CCI A3 trebuie repornit.
Scoateţi cupla In-cab a echipamentului CCI A3 de la
ISOBUS şi reconectaţi-o după cca. 5 sec.

Echipamentul CCI A3 nu
reacţionează la introducerile utilizatorului.
La marginea superioară a
displayului este afişat un
mesaj de eroare:

La ISOBUS nu este înregistrat niciun UT cu numărul UT „1“.
Fie terminalul ISOBUS nu este pornit, fie UT al terminalului
ISOBUS nu s-a înregistrat la ISOBUS cu numărul UT„1“.
Porniţi terminalul ISOBUS.
Setaţi la terminalul ISOBUS, numărul UT pe „1“.

Elementele de operare ale
echipamentului CCI A3 nu
se afişează pe terminal.
Alocarea AUX nu poate fi
efectuată.
Maşina nu poate fi operată.
Butoanele nivelului de
Alocarea AUX a nivelului de operare 3 a fost efectuată şi
operare 3 au un cadru al- sunt afişate butoanele. Însă apăsarea unui buton nu declanbastru şi nu pot fi utilizate. şează nicio funcţie a maşinii.
„Critical Control“ este pornit.
Declanşaţi funcţia maşinii prin apăsarea simultană a
butonului şi a butonului de nivel.
Dacă nu doriţi să utilizaţi asigurarea funcţiilor critice ale
maşinii, opriţi „Critical Control“:
1. Apăsaţi butonul de nivel şi menţineţi-l apăsat pentru 3
secunde.
→ Se afişează masca de operare „Setări“.
2. Apăsaţi butonul „Sistem“.
3. Apăsaţi butonul „Critical Control“.
→ „Critical Control“ este oprit.
→ Butoanele nivelului de operare 3 pot fi operate fără
apăsarea butonului de nivel.
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5

Eliminarea ecologică

Eliminaţi un echipament CCI A3 defect sau scos din funcţiune în mod ecologic
şi cu respectarea prevederilor locale:

Eliminaţi materialele plastice la deşeurile menajere obişnuite.

Materiale
plastice

Predaţi metalul la unităţile de reciclare a metalelor.

Metal

Predaţi plăcuţa electronică a echipamentului CCI A3 unui centru specializat
în reciclare.

Plăcuţa
electronică
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