Montering och anvisningar se även den Engelska manualen i USB minnet filen User Manual Ti5
Hexagon Ti5 Svensk instruktionsbok och Svensk video hur man arbetar med Ti5 finns på USB
minnet vid leveransen

Montering av antenn Hexagon L1

Montering av antenn kabel med den raka nippeln i antenn.
Finns inte plåttak kan den medföljande plåten monteras på en plan yta på taket med dubbelhäftande
teip .

Dra antennkabeln på lämpligt sätt från taket till monitor Ti5 . Genom sidoruta , taklucka mm.
Det är bra att kunna enkelt flytta utrustningen för stöldrisk och till annat fordon. Antenn kabeln ska
inte kortas av eller tvinnas . . Detta kan försämra mottagningen av Gps signalerna,

Strömkabeln har jag monterat en cigarettkontakt med möjlighet att använda till 1 polig strömuttag .
Man vrider bort den röda spärradepten . 12 volt plus i mitten . Det lyser en lysdiod om strömmen är
rätt poltal.

Se min video hur man startar upp på YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=w7DeXWCo8R0&feature=youtu.be

Starta Hexagon GPS Ti5
VARNING Det rekommenderas att starta fordonet innan färddatorn .
Ansluta bildskärmen
Om man måste starta traktorn med bildskärmen Ti5 påslagen kan det bli för lite ström så att Ti5 slås

på ett gammalt fält försvinner dessa när man trycker A för att göra
nytt A till B spår
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Menu Configuration

I mitten finns ett Rött Kryss. Detta är för att stänga av den blå markerade ytan som
visar arbetad yta. Vi vill ha markering på (Ej röd kryss ska visa markerad yta på )

Tryck 1 på Översta spår knappen .
Välj olika spår men i exemplet väljer vi det första parallella spår
Tryck på Parallella spår
På höger sida kommer det upp 3 runda knappar Den översta är A som man ska
trycka på för att ställa in första spåret .
Står du på startläge med rampen utfälld eller är klar att köra ett första drag .

Nu börjar vi köra .
Ställ traktorn med redskapet klart i ena kanten på stycket ofta väljer man en rak kant
där alla spåren ska utgå ifrån. Tryck på A knappen och nu kommer en B knapp
fram.
Kör nu fram och då ska markerad blå yta visas och ett svart spår i mitten efter pilen.
Kör nu minst 30 meter och tryck B . Nu ritas fältet upp med spår på var fjärde meter
parallella spår . Fältytan är nu markerad som berabetad yta där du kört .Nu kan man
fortsätta att köra runt fältet som vändtegsyta två varv om man vill . Sedan kan man
köra drag fram och tillbaka efter linjen , markerad yta eller hålla lysdioden grön i
mitten på raden överst .
Om man måste fylla på gödning som exempel och lämna fältet trycker man på den
röda traktorpilen så att det kommer fram ett rött kryss. Nu har man stängt av den
markerade ytan . Man kan nu om man vill stänga av ström och starta traktorn om
några dagar och när man slår på Ti5 finns det gamla tidigare körda fältet lagrat .
Och du kan fortsätta igen senare . Skulle inte traktorn passa i spåret på marken så
kan man justera med runda knappar med pilar på som kommer fram på höger sida
genom att trycka på översta till vänster knappen spårväljaren . För att få tillbaka
rullgardinen som vecklas ut trycker man bara en gång till på knappen spårväljaren
överst på vänster sida .

När arbetet är klart kan man spara sista arbetet och spår i ett USB minne
Har du namngett arbetad stycke med Farm Stycke Aktivitet för så finns arbetet med
yta och spår kvar tills du har ändrat på samma namn på arbetat filnamn .
Välj Menu vänster nederst

Förklaring av knapparna
Guidance Guidning Standard
Auto Steering Tillval
Fertilization
Tillval
Spraying
Tillval
Planting
Tillval
Vehicle
Tillval
Implement
Tillval
GNSS
Tillval
Jobs
Lagring av arbeten spår markerad yta Standard
Files
Export av filer till USB eller till soptunna
Setting/info
Språk, Version Program, CPU temperatur System
Manager. Reset mm
System Manager About This System
System Manager Version 1.0
System Manager Revision 6d0c93b
O.S Version 1.0.4
Start Operation Kör sida och Guidning inställningar mm

Kör sida.

Överst
Vänster sida : Varning triangel Larm kan visas .
Mitten på sida : Lysdioder Körläge på spåret.
Höger sida: Antal satelliter BNSS information Antal GPS och
GlONASS
Antal Ha
Avstånd från mitten spåret
Km/timme
Vänster sida att dra ut från vänster .
1
2

Överst är för att välja olika typer typ av spår .
Nästa ned ett öga . Val av visning 3D eller 2D Ljusstyrka,
För att minska bild eller göra den större med de runda knapparna till höger ,
För att ta bort markerad yta längst till höger med ett rött kryss på .
Denna funktion används när man hämtat spår som man gjort tidigare flera
år sedan som är sparade i fältarbetet som är namngett När man hämtar detta
gamla fält finns markerade ytan kvar . Man tar bort markerade ytan men har

kvar spåren som man redan gjort med A till B linjen Vill man göra nya spår
på ett gammalt fält försvinner dessa när man trycker A för att göra nytt A till B
spår
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Menu Configuration

I mitten finns ett Rött Kryss. Detta är för att stänga av den blå markerade ytan som
visar arbetad yta. Vi vill ha markering på Ej rött kryss

Att göra backup på Version gör så:
Menu
About
System Manager Man måste starta om när man valt denna knapp ( alla data typ fält
spår försvinner vid Factory Reset . Det blir fabriksinställning om man väljer detta .

Spara kartongen och alla delar för ev. reklamation .

Garanti 1 år från leveransdatum
Gå in ibland och bli uppdaterad på http://oilpress.com/Hexagon%20Ti5.htm
senaste instruktionshäfte mm
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