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1 Voor uw veiligheid 
 

1.1 Principiële veiligheidsinstructies 

 
 Bediening 

 

Tijdens werken moet u zich altijd aan de volgende instructies houden: 

 Lees de handleiding van de landbouwmachine die u met behulp van het 
product wilt aansturen. 

 Controleer voor u de voertuigcabine verlaat of alle automatische 
mechanismen zijn uitgeschakeld of dat de handbedieningsmodus is 
geactiveerd. 

 Houd kinderen op afstand van de aanhangmachine en van de job-
computer. 

  
 Onderhoud 

 

Houd het systeem in goed functionerende toestand. Volg daarvoor de volgende 
instructies op: 

 Voer geen ontoelaatbare veranderingen aan het product uit. 
Ontoelaatbare veranderingen of ontoelaatbaar gebruik kunnen uw 
veiligheid in gevaar brengen en de levensduur of de werking van het 
product beïnvloeden. Ontoelaatbaar zijn alle veranderingen die niet in de 
documentatie van het product staan beschreven. 

 Verwijder geen veiligheidsmechanismen of stickers van het product. 

 Voordat u de accu van de tractor oplaadt, moet u altijd de verbinding 
tussen tractor en jobcomputer verbreken. 

 Het product bevat geen onderdelen die kunnen worden gerepareerd. 
Open de behuizing niet. Door het openen kan de lekdichtheid van de 
behuizing worden gewijzigd. 

 
  
 

1.2  Correct gebruik 

Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik in de landbouw. Iedere andere vorm van installatie of 
gebruik van het product valt niet binnen de verantwoordelijkheid van de fabrikant. 
Voor alle persoonlijke en materiële schade die ontstaat uit het niet respecteren van de instructies is de 
fabrikant niet aansprakelijk. Alle risico's bij niet doelmatig gebruik worden alleen door de gebruiker 
gedragen. 
Tot het doelmatig gebruik behoort ook het aanhouden van de door de fabrikant voorgeschreven bedrijfs- 
en onderhoudsinstructies. 
De geldende ongevallenpreventievoorschriften en de andere algemeen erkende veiligheidstechnische, 
industriële, medische en wegverkeerregelgeving moeten worden aangehouden. Eigenmachtige 
veranderingen aan de machine sluiten elke aansprakelijkheid van de fabrikant uit. 
 
 

1.3 Opbouw en betekenis van de waarschuwingen 

Alle veiligheidsinstructies die u in deze bedieningshandleiding vindt, zijn volgens het volgende patroon 
opgebouwd: 
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WAARSCHUWING 

Dit signaalwoord markeert gevaren met gemiddeld risico, die 

mogelijkerwijs dodelijk of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kunnen 

hebben, indien deze niet worden vermeden. 

 

  

 

 

VOORZICHTIG 

Dit signaalwoord markeert gevaren met gemiddeld risico, die licht of 

middelernstig lichamelijk letsel tot gevolg kunnen hebben, indien deze niet 

worden vermeden. 

 

  

 

OPMERKING 

Dit signaalwoord markeert gevaren met gemiddeld risico, die materiële 

schade tot gevolg kunnen hebben, indien deze niet worden vermeden. 

 
Er zijn handelingen die in meerdere stappen worden uitgevoerd. Indien bij één van deze stappen een 
risico bestaat, verschijnt een veiligheidsinstructie direct in de handelingsinstructie. 
De veiligheidsinstructies staan altijd direct voor de riskante handelingsstap en bestaan uit vet gedrukte 
letters en een signaalwoord. 
 
Voorbeeld:  1. OPMERKING! Dat is een opmerking. De opmerking waarschuwt voor een risico dat 

bestaat bij de volgende handelingsstap. 
 2. Riskante handelingsstap. 
 
 

1.4 Veiligheidsstickers op het product 

Sticker op de jobcomputer 
  

 

 
Niet met een hogedrukreiniger reinigen. 

  
 

 

1.5 Afvalverwijdering 
  

 

Voer dit product na gebruik af conform de in uw land geldende 
wetgeving als elektronische schroot. 
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1.6 EU-conformiteitsverklaring 

Hiermee verklaren wij dat deze machine en de constructief gelijke varianten voor wat betreft ontwerp en 
model en in de door ons in verkeer gebrachte uitvoering aan de principiële veiligheids- en 
gezondheidseisen van de richtlijn 2014/30/EU voldoen. Bij een niet met ons afgestemde wijziging van de 
machine is deze verklaring niet langer geldig. 
 

Jobcomputer MIDI 3.0 
  

Toegepaste geharmoniseerde normen: EN ISO 14982:2009 

(EMC-richtlijn 2014/30/EU) 

Overeenstemming met overige EU-richtlijnen: Richtlijn 2011/65/EU (RoHS 2) 
  

 

2 Service 

In de volgende gevallen kunt u zich tot ons service-adres wenden: 

 Als u ondanks de informatie in deze handleiding vragen heeft over het gebruik van de ISOBUS-
computer 

 Voor het bestellen van reserveonderdelen 

 Voor het plannen van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden 
 

Serviceadres 
APV – Technische Produkte GmbH 
ZENTRALE 
Dallein 15 
3753 Hötzelsdorf 
OOSTENRIJK 

Telefoon:  +43 (0) 2913 8001 
Fax:  +43 (0) 2913 8002 
E-mail:  service@apv.at 
Web:  www.apv.at 
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3 Inbedrijfstelling 

3.1 Overzicht 

 
 

3.2 Inschakelen van de ISOBUS-terminal 

Procedure 
 

1. Sluit de ISOBUS-kabel van de jobcomputer aan op de ISOBUS-aansluiting van de tractor. 
2. Start de ISOBUS-terminal. 

 De jobcomputer wordt samen met de terminal gestart. 
 Bij de eerste inbedrijfstelling moet de jobcomputer eerst veel informatie aan de terminal 

overdragen. Dat duurt enkele minuten. 
 Wanneer alle gegevens van de jobcomputer-applicatie zijn geladen, verschijnt op de 

terminal het symbool daarvan: . 
3. Open de jobcomputer-applicatie. Houd daarbij de handleiding van de ISOBUS-terminal aan. 

 Het werkscherm van de jobcomputer verschijnt. 
Houd er rekening mee dat de terminal na de start controleer of u de gebruikte terminal als 
standaard hebt ingesteld. Indien niet wacht de jobcomputer op de in de parameters 
"Wachttijd voor voorkeurs VT" en "Wachttijd voor voorkeurs TC" ingestelde tijd, voordat 
deze een verbinding met een andere terminal opbouwt.  

 

Afbeelding 1: Overzicht 

1 ISOBUS-computer 
2 Montageplaat voor ISOBUS-computer 
3 Beschermplaat voor ISOBUS-computer 
4 Twee stergreepmoeren 
5 ISOBUS-PS-adapterkabel 
6 Stekkerbeschermkap 
7 ISOBUS-apparaatkabel 6,5 m 
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3.3 Configuratie van de computer 

Bij de eerste inbedrijfstelling van de strooier moet u de computer passend bij uw machine configureren. 
In de configuratiemanager kunt u de bestaande configuratie van een machine veranderen of vervangen. 
Voor de verschillende machines van APV zijn sjablonen voor de configuraties aanwezig. Kies de 
passende configuratie. 
 
Procedure: 
 
 

Zo gebruikt u de configuratiemanager: 

  De afgifte is gestopt. 

 

1. Op het werkscherm drukt u op:  >  > ( ) >  
 Scherm "Instellingen" verschijnt. 
 

2. Op het scherm "Instellingen/machine" drukt u op:  
 Scherm "Configuratiemanager" verschijnt. 
 Op het scherm ziet u de momenteel gekozen machine en een overzicht van de afzonderlijke 

deelconfiguraties, waaruit de machine is geconfigureerd. 
 

3. Kies de gewenste configuratie in de lijst. 
P8 el …  PS120 – PS500 met elektrische blazer 
P8 hy DS … PS120 – PS500 met hydraulische blazer en drukschakelaar 
P8 hy rpm … PS120 – PS500 met hydraulische blazer en toerentalsensor 
P17 hy DS … PS800 – PS1600 met hydraulische blazer en drukschakelaar 
P17 hy rpm … PS800 – PS1600 met hydraulische blazer en toerentalsensor 

 

4.  - Bevestig. 
 U heeft de machine opnieuw geconfigureerd. 
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4 Bediening van de ISOBUS-computer 
 

4.1 Opbouw van het werkscherm 

Het werkscherm is een deel van het beeldscherm waarop u aan getoonde symbolen kunt herkennen in 
welke toestand de machine zich bevindt. Afhankelijk van de uitrusting van de machine worden niet altijd 
alle symbolen getoond. 

 
  

4.1.1 Informatie over de doseeraandrijvingen 

In dit bereik ziet u: 

  - De zaaihoeveelheid voor elke aangesloten doseeraandrijving. Het getal 
geeft aan welke doseeraandrijving bedoeld is. Hier verschijnt altijd de actuele waarde. 

  - De door u ingevoerde verandering van de gewenste waarde. 
 

4.1.2 Informatie over extra functies 

In dit bereik ziet u wanneer bepaalde functies zijn geactiveerd. 

  - De applicatie ISOBUS-TC is geactiveerd. 

  - SECTION-Control is geactiveerd en in de automatische modus. 

  - Een tank meldt een alarm. 

  - De machine is in de werkpositie. 

  - De voorstopfunctie is geactiveerd. 
 

4.1.3 Statusinformatie 

In dit bereik ziet u: 

  - De actuele snelheid van de machine. 

  - Het actuele toerental van de blazer. Het getal geeft aan welke blazer wordt bedoeld. 

 

Afbeelding 2: Werkscherm bij een zaaimachine 

 
Informatie over de doseeraandrijvingen 

 
Geactiveerde extra functies 

 
Informatie over de rijen 

 
Statusinformatie van de zaaimachine 
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4.1.4 Weergave in het werkscherm aanpassen 

Het bereik van het werkscherm waarin de statusinformatie verschijnt, is in maximaal vier delen 
onderverdeeld: 

 „Weergave linksboven“ 

 „Weergave linksonder“ 

 „Weergave rechtsboven“ 

 „Weergave rechtsonder“ 
Afhankelijk van de configuratie kunt u aan het betreffende bereik verschillende weergaven toekennen. 
De volgende tabel toont de mogelijke weergaven.  
  

Symbool Eenheid Betekenis 

 
km/h Actuele rijsnelheid 

 
Tpm Blazertoerental 

 
% Relatief toerental doseeraandrijving 

Deze waarde heeft betrekking op de waarden „Minimale 

omwentelingen/min“ en „Maximale omwentelingen/min“ van de 

betreffende aandrijving. Voorbeeld: 70% betekent dat de 

doseeraandrijving met 70% van het geconfigureerde maximale 

toerental draait. 
  
 

 

Procedure: 

1. In het werkscherm drukt u op het bereik waarvoor u de weergave wilt veranderen.  
 Scherm "Selectie weergaveveld" verschijnt. 

2. Kies de status die in het gekozen bereik moet worden weergegeven. 

3.  - Bevestig. 
 

4.2 Gewenste waarde invoeren 

Op het scherm "Instellingen" kunt u de volgende parameters configureren of bekijken: 

 „Product“: definieert het actueel geselecteerde product. 

 "Gewenste waarde": definieert hoeveel zaaigoed of meststof per hectare moet worden afgegeven. 

 "Status": geeft aan of het toegekende product momenteel actief is. 

 "Kalibratiefactor": definieert bij de zaaimachine hoeveel zaaigoed of meststof per omwenteling van 
de doseeras wordt afgegeven. 

 "Min. snelheid": definieert de minimale werksnelheid die voor de afgifte noodzakelijk is. 

 "Max. snelheid": definieert de maximaal mogelijke werksnelheid voor de afgifte. 
 

Procedure: 
 

1. Op het werkscherm drukt u op:  
 Scherm "Instellingen" verschijnt. 

2. Configureer de parameters. 
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4.3 Afdraaiproef uitvoeren 

Wanneer u de afdraaiproef moet uitvoeren, leest u in de bedieningshandleiding van de machine. 
U kunt de afdraaiproef alleen uitvoeren als de machine bedrijfsklaar. 
 

Procedure: 

 U heeft de machine en de doseeraandrijvingen daarvan voorbereid voor de afdraaiproef zoals 
beschreven staat in de bedieningshandleiding van de machineleverancier. 

 De tank is met voldoende zaaigoed of kunstmest gevuld. Vul de tank niet helemaal, zodat u 
eventueel een doseerrotor eenvoudiger kunt demonteren of verstellen. 

 De machine staat stil. 

 Als u de parameter "Blazerbewaking afdraaiproef" heeft geactiveerd, moet de blazer gestopt 
zijn. 

 

1. Op het werkscherm drukt u op:  
 Scherm "Instellingen" verschijnt. 

2. Kies het product waarvoor u de afdraaiproef wilt uitvoeren. 

3.  indrukken. 
 Scherm "Afdraaiproef" verschijnt. 

4. In het invoerveld onder de tekst "Werksnelheid" voert u in met welke snelheid u later bij het 
zaaien wilt rijden.  

5. Voer een gewenste waarde in, waarmee u later wilt werken. [➙ paragraaf 4.2] 

6. Voer een kalibratiefactor in als u deze weet. Bij nieuwe producten wordt de optimale 
kalibratiefactor automatisch berekend. 

7. Kies de modus die u voor de afdraaiproef wilt gebruiken. Als u "Handmatig" kiest, hoeft u verder 
geen waarden in te voeren. Bij "Oppervlak", "Tijd" of "Omwentelingen" moet u bovendien een 
bijbehorende waarde invoeren, tot welke u wilt afdraaien. 

8. Start de afdraaiproef op de machine. Ga te werk zoals beschreven in de bedieningshandleiding 
van de zaaimachine. 

9.  - Vul de doseercellen met zaaigoed resp. met kunstmest. 
 De doseercellen draaien korte tijd. 

10.  - Houd de pijltoets ingedrukt om de afdraaiproef uit te voeren. De zaaias draait zolang 
u de toets ingedrukt houdt. Als op uw machine een afdraaiknop is gemonteerd, dan gedraagt 
deze zich net zoals de pijltoets. 

11. Houd de toets of de afdraaiknop vast tot de gewenste hoeveelheid is afgegeven. De jobcomputer 
berekent uit de beschikbare gegevens een gewicht en toont dit in het veld "Berekende waarde". 

12. Beëindig de afdraaiproef op de machine. Ga te werk zoals beschreven in de 
bedieningshandleiding van de zaaimachine. 
 Op het beeldscherm verschijnt een venster met de tekst "3e resultaat". 

13. Weeg het zaaigoed dat tijdens de afdraaiproef is afgegeven. 
14. Voer het gewicht in het veld "Gewogen waarde" in. 

 De jobcomputer berekent de afwijking in procenten tussen de berekende en de gewogen 
waarde. 

 De jobcomputer berekent de minimale en de maximale snelheid, waarbij deze 
zaaihoeveelheid bij de gebruikte doseerrotor mogelijk is. 

 Bij opnieuw indrukken van de afdraaiknop telt de afdraaiproef bij de gewogen waarde door. 

15.  - Bevestig. 
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  De jobcomputer slaat alle gegevens van het product op in de productdatabase. 

[➙ paragraaf 5.3] 

 

OPMERKING! 
Na de afdraaiproef worden de minimale en maximale werksnelheid weergegeven! 

 
 

4.4 Blazer in- en uitschakelen 

U kunt de blazer tijdens het werken inschakelen of uitschakelen. Afhankelijk van de actuele status wordt 
in het werkscherm een ander functiesymbool weergegeven. 
 

Procedure: 
 

1.  - Schakel de blazer in of  - Schakel de blazer uit. 
 De status van de blazer wordt gewijzigd. 
 Afhankelijk van de status wordt de Product met de vooringestelde gewenste waarde 

[➙ paragraaf 4.2] afgegeven of de afgifte stopt. 

 
 

4.5 Doseercellen met zaaigoed vullen 

Om te zorgen dat u vanaf het begin kunt zaaien en om niet gezaaide stukken aan het begin van het veld 
te vermijden, moet u bij een zaaimachine de doseercellen met zaaigoed vullen voordat u begint te rijden. 
Bovendien kunt u de functie voor het voordoseren gebruiken. 
 

Procedure: 
 

1. Op het werkscherm drukt u op:  

 Zolang de doseercellen worden gevuld, verschijnt in het werkscherm het symbool:  
2. Rijd pas weg wanneer het symbool verdwenen is. 

 

4.6 Zaaien starten 

OPMERKING! 
Voorwaarde is een uitgevoerde afdraaiproef! 

 

Procedure: 
 

 De machine rijdt. 

 De machine is neergelaten. 

 De doseercellen zijn met zaaigoed gevuld. 

 De blazer heeft het minimale toerental bereikt. 

1.  - Start het zaaien. 
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4.7 Zaaien stoppen 
 

1.  - Stop het zaaien. 
 Op het werkscherm verschijnt de melding "Afgifte is gestopt." 
 Alle doseeraandrijvingen worden gestopt. 

 

4.8 Gewenste waarde tijdens het werken aanpassen 

U kunt de gewenste waarde tijdens het werken aanpassen. 
  

Functiesymbool Betekenis 

 

Verhoogt de gewenste waarde. 

De gewenste waarde wordt gewijzigd met de waarde die u in de 

parameter "Aanpassing" heeft gedefinieerd. [➙ paragraaf 5.3.5] 

 

Verlaagt de gewenste waarde. 

 

Herstelt de gewenste waarde op 100%. 

  
 

 

Procedure: 

  U heeft de parameters "Gewenste waarde“ [➙ paragraaf 4.2] en 

"Aanpassing“ [➙ paragraaf 5.3.5] gedefinieerd. 

1. Op het werkscherm drukt u op:  
 Functiesymbolen voor het aanpassen van de gewenste waarde verschijnen. 

2. ,  of  - verander de gewenste waarde. 
 De gewenste waarde van het doseerapparaat wordt veranderd: 

 
 De jobcomputer regelt het zaaien conform de nieuwe gewenste waarde. 
 Na een minuut werken met de veranderde gewenste waarde begint de weergave te 

knipperen. 
 

4.9 Resultaten bekijken 
 

4.9.1 Resultaten 

In het venster "Resultaten" ziet u hoeveel u van het product heeft afgegeven en op welk oppervlak. 
U kunt de teller in dit venster voor aanvang van de werkzaamheden resetten. 

Bovendien kunt u op het scherm "PRODUCTDATABASE“ [➙ paragraaf 5.3]  ook de resultaten voor elk 

product bekijken. 
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Functiesymbool Betekenis 

 

Reset de tellers. 

 

Roept het scherm "Totaalresultaten" op. 

 

Roept het scherm "Opdrachtlijst" op. 

  

 
De volgende tellers zijn aanwezig: 

 "Oppervlakken" - Oppervlakken waarop de machine zich in de werkpositie heeft bevonden. 

 "Hoeveelheid" - afgegeven hoeveelheid. 

 "Oppervlakcapaciteit" - Bewerkte oppervlak per uur. 
 

Procedure: 
 

1. Op het werkscherm drukt u op:  
 Het scherm "Resultaten" verschijnt. 

 
 

4.9.2 Totaalresultaten 

Op het scherm "Totaalresultaten" ziet u tellers, die sinds de eerste inbedrijfstelling van de jobcomputer 
het werk documenteren. 
 
De volgende tellers zijn aanwezig: 

 "Bedrijfsuren" - tijd, gedurende welke de jobcomputer is ingeschakeld. 

 "Totaaltijd" - Tijd gedurende dewelke de jobcomputer product heeft afgegeven. 

 "Totale afstand" - bewerkte afstand. 

 "Totaal oppervlak" - bewerkte oppervlak. 

 "Oppervlakcapaciteit" - Bewerkte oppervlak per uur. 

 "Totale hoeveelheid" - voor elk doseerapparaat. 
 

Procedure: 
 

1. Op het werkscherm drukt u op:  >  
 Scherm "Totaalresultaat" verschijnt. 

 
 

4.9.3 Opdrachtteller 

De opdrachttellers zijn bedoeld om de resultaten gerelateerd aan een opdracht te documenteren. De 
gegevens kunnen niet worden geëxporteerd. De functie is bedoeld voor gebruikers die zonder ISO-XML 
werken. 
U kunt tot 30 opdrachttellers gebruiken. Elke teller kunt u op een willekeurig tijdstip starten of stoppen. 
De volgende tellers zijn aanwezig: 

 "Oppervlakken" - Oppervlakken waarop de machine zich in de werkpositie heeft bevonden. 

 "Hoeveelheid" - afgegeven hoeveelheid. 

 "Totaaltijd" - Tijd gedurende dewelke de jobcomputer product heeft afgegeven. 
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Procedure: 
 

Zo start en stopt u een opdrachtteller: 

1. Op het werkscherm drukt u op:  >  
 Scherm "Opdrachtlijst" verschijnt.  

2. Kies in de parameter "Opdracht" een opdracht of maak een nieuwe aan. 
3. Gebruik de parameter "Hernoemen" om de opdracht een andere naam te geven. 
4. Kies in de parameter "Product" het product dat u bij deze opdracht wilt afgeven. 

5.  - Start de teller. 
 Naast de opdrachtidentificatie verschijnt een groen symbool. Dit betekent dat de teller is 

gestart. 

6.  - Stop de teller. 

7.  - U kunt de teller ook wissen. 
 

4.10 Tank vullen 

Voor de werkzaamheden kunt u de tank vullen en invoeren hoeveel zaaigoed of kunstmest zich in de 
tank bevindt. Alleen zo kan tijdens het werken de resthoeveelheid worden weergegeven. 
 

Procedure: 

1. Op het werkscherm drukt u op:  >  > ( ) 
 Scherm "Instellingen/tank" verschijnt. 

2. Kies "Tank vullen". 

3.  - indrukken. 
 Scherm "Vullen/tank" verschijnt. 
 In de parameter "Resthoeveelheid" verschijnt de actueel aangenomen tankinhoud. 

4. Vul de tank met de gewenste hoeveelheid zaaigoed/kunstmest.  
5. U kunt nu invoeren hoeveel zaaigoed of kunstmest zich in de tank bevindt. 

6.  - Stel de resthoeveelheid in op "0", wanneer de tank voor het vullen leeg was. 
7. Voer in de parameter "Bijvulling" in hoeveel meststof u voor "Resthoeveelheid" hebt 

toegevoegd. Als u de tank compleet heeft gevuld, kunt u als alternatief ook de toets  
indrukken.  
 De parameter "Resthoeveelheid" wordt geactualiseerd. 
 U heeft de tank gevuld. 

 

4.11 Tank leegmaken 

Wanneer er na het werken nog resten in de tank zijn achtergebleven, kunt u de tank leegmaken. 
 

Procedure: 
 

 Het zaaien is gestopt. 
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1. Op het werkscherm drukt u op:  >  > ( ) >  
 Scherm "LOSSEN" verschijnt. 

2. Kies het doseerapparaat waarmee u wilt leegmaken. 

3.  - Start het leegmaken. 
4. Start het leegmaken op de machine. Ga te werk zoals beschreven in de bedieningshandleiding 

van de machinefabrikant. 
 De parameter "Berekende waarde" geeft aan hoeveel tot nu toe is gelost. 

5. Wacht tot de tank is leeggemaakt. 
6. Beëindig het leegmaken op de machine. Ga te werk zoals beschreven in de 

bedieningshandleiding van de machinefabrikant. 

7.  - Bevestig. 
 

5 Jobcomputer voor het werken configureren 
 

5.1 Geometrie invoeren 

De geometrie van een landbouwmachine bestaat uit een serie parameters, die de afmetingen daarvan 
beschrijven. 
De geometrie is met name van belang voor alle systemen waarbij GPS-gestuurd wordt gewerkt. 
Welke afstanden u invoert, hangt ervan af of de landbouwmachine getrokken wordt, op een tractor 
opgebouwd of zelfrijdend is. 
U moet de afstanden voor het stangenstel en voor de koppelingen invoeren. 
Houd er rekening mee dat bij alle afstanden het middelpunt van de as van de machine altijd het nulpunt 
is. Afmetingen naar voren zijn altijd positief, afmetingen naar achteren zijn altijd negatief. 
Zo zijn er bijvoorbeeld bij een getrokken machine met een koppeling de volgende afstanden: 
 
Afstanden bij een stangenstel 

 
  

 
Verzet y 
Afstand van het middelpunt van de as van de machine tot het middelpunt van de zaairail. 
Positieve waarde: middelpunt van de zaairail ligt rechts van het middelpunt van de as. 
Negatieve waarde: middelpunt van de zaairail ligt links van het middelpunt van de as. 

 
Verzet X 
Afstand van de as van de machine tot de zaairail. 
Positieve waarde: zaairail ligt voor de as. 
Negatieve waarde: zaairail ligt achter de as. 
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Afstanden bij een koppeling 

 
  

 
Verzet X 
Afstand van de as van de machine tot de koppeling op de tractor. Bij aanbouwmachines 
moet altijd "0.00" worden ingevoerd. 
Positieve waarde: koppeling op de tractor ligt voor de as van de machine 
Negatieve waarde: koppeling op de tractor ligt achter de as van de machine. 

  
 

Procedure: 

1. Op het werkscherm drukt u op:  >  > ( ) >  
 Scherm "Geometrie" verschijnt. 
 Op het scherm ziet u welke maten u moet meten en waar u deze kunt invoeren. 

2. Voer de gemeten waarden in. 
 U heeft de geometrie ingevoerd. 

Bovendien kunt u voor de betreffende stangenstel de traagheid bij het in- en uitschakelen van de 
machine invoeren. 
Als de machine te laat schakelt, verhoogt u de traagheid. 
Als de machine te vroeg schakelt, vermindert u de traagheid. 
 
 

5.2 Snelheidsbron kiezen en configureren 

U moet invoeren uit welke bron de jobcomputer de actuele snelheid betrekt. 
Het verloop van de configuratie kan afhankelijk van de snelheidsbron verschillend zijn. 
 
Mogelijke snelheidsbronnen 
  

Bron Zo configureert u de snelheidsbron 

Snelheidssignaal van tractor (GPS-
ontvangersignaal of een sensor) 

Snelheidssignaal van de tractor gebruiken 

[➙ paragraaf 5.2.1] 

Impulsgevende snelheidssensor op de 
machine gemonteerd (wielsensor of 
radar/GPS-sensor) 

Snelheidssensor met de 100 m-methode kalibreren 

[➙ paragraaf 5.2.2] 

Gesimuleerde snelheid Gesimuleerde snelheid invoeren [➙ paragraaf 5.2.3] 
  
 

 

5.2.1 Snelheidssignaal van de tractor gebruiken 

Op veel machines is geen snelheidssensor gemonteerd. In plaats daarvan wordt het snelheidssignaal 
via de ISOBUS-kabel van de tractor aan de jobcomputer van de machine overgedragen. 
 

Procedure: 
 

  Het zaaien is gestopt. 

1. Op het werkscherm drukt u op:  >  > ( ) >  
 Scherm "Kalibratie/snelheid" verschijnt. 
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2.  - indrukken. 
 In de parameter "Snelheidsbron" verschijnt de waarde "Tractor". 

3.  - Bevestigen. 
 
 

5.2.2 Snelheidssensor met de 100 m-methode kalibreren 

Bij de kalibratie van de snelheidssensor met de 100 m-methode bepaalt u het aantal impulsen dat de 
snelheidssensor over een afstand van 100 m ontvangt. Als het aantal impulsen bekend is, kan de 
jobcomputer de actuele snelheid berekenen. 
Voor het bepalen van de snelheid adviseren wij de GPS-snelheidssensor (13000 impulsen/100 m) te 
gebruiken voor de registratie van de rijsnelheid. 
Na de eerste kalibratie kunt u het aantal impulsen handmatig als waarde van de parameter 
"Kalibratiefactor" invoeren. 
 

Procedure: 
 

  Het zaaien is gestopt. 
1. Rijd de machine op het veld. 
2. Markeer de bandenpositie op de grond. Bijvoorbeeld met een steen. 
3. Meet een recht, 100 m lang traject af en markeer het einde daarvan. 

4. Op het werkscherm drukt u op:  >  > ( ) >  
 Scherm "Kalibratie/snelheid" verschijnt. 

5.  - indrukken. 
 In de parameter "Snelheidsbron" verschijnt de waarde "Machine". 

6.  - Schakel optioneel om naar de waarde "Machine (2)" als er twee snelheidsbronnen op 
de machine aanwezig zijn. 

7.  - Roep het scherm "Kalibratie" op. 
 Scherm "Kalibratie" verschijnt. 

8.  - Start de kalibratie. 
9. Rijd het gemarkeerde traject af. 

 Tijdens het rijden worden de getelde impulsen in het veld "Aantal impulsen" getoond. 

10.  - Indrukken als u bij het doel bent aangekomen. 
 De kalibratie wordt beëindigd. 

 
 

5.2.3 Gesimuleerde snelheid invoeren 

Om de correcte werking van een sensor te controleren, kunt u een snelheid simuleren. 
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VOORZICHTIG 

Lichamelijk letsel door werkende machine 
Als de functie wordt geactiveerd, kan de bestuurder bij stilstaande 
machine functies activeren, die anders alleen tijdens het rijden kunnen 
worden geactiveerd. Daardoor kunnen personen in de buurt van de 
machine gewond raken. 

 Controleer of niemand zich in de nabijheid van de machine bevindt. 
 
 

 

Procedure: 

  Het zaaien is gestopt. 

1. Op het werkscherm drukt u op:  >  > ( ) >  
 Scherm "Kalibratie/snelheid" verschijnt. 

2.  - indrukken. 
 In de parameter "Snelheidsbron" verschijnt de waarde "Simulatie". 

3. Voer in de parameter "Sim. snelheid" in welke snelheid moet worden gesimuleerd. 

4.  - Bevestigen. 
 De gewenste snelheid wordt gesimuleerd. 
 Als u de jobcomputer herstart, wordt de gesimuleerde snelheid automatisch op de waarde 

"0" ingesteld. 
 
 

5.3 Producten configureren 

U kunt alle producten waar u mee werkt in de productdatabase configureren. 
 

Procedure: 
 

1. Op het werkscherm drukt u op:  >  > ( ) >  
 Scherm "PRODUCTDATABASE" verschijnt. 

2. Kies het product dat u wilt configureren. 
3. Configureer de parameters. 

 U heeft het product geconfigureerd. 
Bovendien kunt u op het scherm "PRODUCTDATABASE" ook de resultaten voor elk product bekijken. 
 

5.3.1 Parameter "Product" 

Kies het gewenste product. 
 

5.3.2 Parameter "Hernoemen" 

Geef een naam of nummer aan het product als identificatie. 
 

5.3.3 Parameter "Producttype" 

Voer een producttype in. Het hangt van het gekozen producttype af welke symbolen in het werkscherm 
worden weergegeven. 
U moet altijd een producttype kiezen. 

 "Niet gedefinieerd" 

 "Zaaigoed" 

 "Vaste meststof" 
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5.3.4 Parameter "Notitie" 

Voer optioneel voor het product een notitie in. 
 

5.3.5 Parameter "Aanpassing" 

Voer in met hoeveel procent de gewenste waarde moet worden veranderd, als u deze tijdens de afgifte 
handmatig verandert. 
 

5.3.6 Parameter "Overbrengingsverhouding" 

Hier kunt u de overbrengingsverhouding tussen motor en zaaias invoeren. 
 

LET OP! 
De parameter "overbrengingsverhouding" moet altijd op 1/1 ingesteld blijven! 

 
 

5.3.7 Parameter "Gewenste waarde blazertoerental" 

Hier kunt u het gewenste toerental van de (elektrische) blazer invoeren. 
 

5.3.8 Parameter "Tolerantie blazertoerental" 

Voer voor elk product in hoe hoog en laag de tolerantie voor het blazertoerental moet zijn tot welke het 
product wordt afgegeven. Als de tolerantiegrenzen worden over- of onderschreden, wordt een 
alarmmelding gegeven. 
 

5.3.9 Parameter "Alarmdrempel niveau" 

Kies vanaf welk moment alarmen voor het niveau van de tank moeten worden gegeven. 
De volgende alarmdrempels zijn mogelijk: 

 "Laag/leeg": de alarmen "Laag niveau tank" en "Tank is leeg" zijn actief. 

 "Leeg":  alleen alarm "Tank is leeg" is actief. 

 "Gedeactiveerd": alle niveau-alarmen zijn gedeactiveerd. 
 

LET OP! 
De parameter "Alarmdrempel niveau" moet altijd op "Laag/leeg" of "Leeg" ingesteld 
blijven, onafhankelijk of een vulniveausensor is ingebouwd of niet! 

 
 

5.3.10 Parameter "Afwijkingstolerantie" 

Voer voor elk product in vanaf hoeveel afwijking van de gewenste waarde een alarm moet worden 
gegeven. 
De linkerwaarde geldt voor een afwijking naar boven, de rechter voor een afwijking naar beneden. 
 
 

5.4 Kalibratiegegevens van de producten weergeven 

U kunt voor alle producten uit de productdatabase de vastgestelde kalibratiegegevens uit de 
afdraaiproef laten weergeven. 
 

Procedure: 

1. Op het werkscherm drukt u op:  >  > ( ) >  >  

 Scherm "KALIBRATIEGEGEVENS" verschijnt. 
2. Kies het product met het bijbehorende doseerapparaat waarvoor u de kalibratiegegevens wilt 

laten weergeven. 
 U ziet de kalibratiegegevens voor het betreffende product. 
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3.  - U kunt de kalibratiegegevens voor het betreffende product ook wissen. 
 
 

5.4.1 Parameter "Kalibratiefactor" 

U kunt de kalibratiefactor alleen bewerken als deze functie is geactiveerd. Anders wordt altijd de waarde 
weergegeven die bij de afdraaiproef is bepaald. 
 

5.4.2 Parameter "Werksnelheid" 

Geeft de waarde weer die bij de afdraaiproef is ingesteld. 
 

5.4.3 Parameter "Gewenste waarde" 

Geeft de waarde weer die bij de afdraaiproef is ingesteld. 
 
 

5.5 Producten aan een tank toekennen 

In het scherm "Instellingen/tank" moet u aan de tank een product toekennen. De volgende parameters 
zijn aanwezig: 

 "Tank": definieert de actueel gekozen tank. 

 "Toegekend product": definieert welk product aan een tank moet worden toegekend. 
 

Procedure: 
 

1. Op het werkscherm drukt u op:  >  > ( ) 

 Scherm "Instellingen/tank" verschijnt. 

2. Configureer de parameters. 

 
 

5.6 Werkpositie configureren 

In het venster "Instellingen" moet u kiezen van waar de jobcomputer de informatie over de werkpositie 
krijgt. 

 "Tractor" 

 Van een werkpositiesensor op de machine: de selecteerbare sensor schakelt een bepaalde 
component van de machine door. 

 "Nee": de jobcomputer bevindt zich standaard altijd in de werkpositie. Daarbij betrekt de 
jobcomputer geen externe informatie over de werkpositie. 

 

Procedure: 
 

1. Op het werkscherm drukt u op:  >  > ( ) 

 Scherm "Instellingen" verschijnt. 

2. Configureer de parameter "Werkpositie". 

 
 
 

 

Tractor ISOBUS 

Werkpositiesensor 1 Hefsensor massaschakelend 

Werkpositiesensor 2 Hefsensor plusschakelend 
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5.7 Virtual Terminal (VT) en Task Controller (TC) selecteren 

Als u meer dan één Terminal of meer dan één Task Controller gebruikt, kunt u kiezen welke u wilt 
gebruiken. 
Houd er rekening mee dat de terminal na de start controleer of u de gebruikte terminal als standaard 
hebt ingesteld. Indien niet wacht de jobcomputer op de in de parameters "Wachttijd voor voorkeurs VT" 
en "Wachttijd voor voorkeurs TC" ingestelde tijd, voordat deze een verbinding met een andere terminal 
opbouwt. 
 

Procedure: 
 

1. Op het werkscherm drukt u op:  >  > ( ) >  
2. Kies welke Virtual Terminal (VT) u wilt gebruiken. 
3. Kies welke Task Controller (TC) u wilt gebruiken. 

4.  - Bevestig. 

 U heeft de Virtual Terminal en de Task Controller gekozen. 
 

5.8 Tankvolume instellen 

  Het zaaien is gestopt. 

1. Op het werkscherm drukt u op:  >  > ( ) >  

 Scherm "Instellingen" verschijnt.  

2. Op het scherm "Instellingen/machine" drukt u op:  
3. Voer voor de tank de maximale hoeveelheid in die zich in de tank mag bevinden. 

 

5.9 Voordoseertijden instellen 

  Het zaaien is gestopt. 

1. Op het werkscherm drukt u op:  >  > ( ) >  

 Scherm "Instellingen" verschijnt.  

2. Op het scherm "Instellingen/machine" drukt u op:  >  
3. Voer de gewenste parameter in. 

Overdoseringstijd: voer in hoe lang de overdosering direct na het inschakelen van het 
doseerapparaat moet duren. 

Voorlooptijd: voer de tijd in gedurende welke het doseerapparaat mag voordraaien, wanneer de 
voorloopfunctie is geactiveerd. Indien u binnen deze tijd met werken begint, neemt de 
jobcomputer de regeling over. Indien u binnen deze tijd niet met het werk begint, schakelt de 
doseeraandrijving na afloop van deze tijd uit. 
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5.10 Blazertoerentalsensor (druksensor) instellen 

Of een blazertoerentalsensor is ingebouwd, stelt u in zoals beschreven onder punt "Inbedrijfstelling".  
 
Om de juiste toerentalweergave te verkrijgen, moet onderscheid gemaakt worden tussen de 
montageposities. Als de sensor in de behuizing van de hydraulische blazer is ingebouwd, dan is de 
standaardinstelling van 2 impulsen per omwenteling correct en hoeft u geen verdere instellingen meer 
uit te voeren.  
 
Als de sensor direct in de hydraulische motor is geschroefd, dan levert de sensor 5 impulsen per 
omwenteling. Daarom is een verandering van de instellingen nodig: 
 

Procedure: 

Zo voert u de configuratie uit: 

 De afgifte is gestopt. 

 De machine is met hydraulische blazer en toerentalsensor geconfigureerd 

1. Op het werkscherm drukt u op:  >  > ( ) >  

 Scherm "Instellingen" verschijnt. 

2.  - Open de wachtwoordinvoer. 
3. Voer het wachtwoord in. Het wachtwoord is "456123". 

 U ziet nu andere parameters. 

4.  Kies de blazer 

5.  Kies de toerentalsensoren. 

6. Kies toerentalsensor 4. 
7. Verander de resolutie van 2 naar 5 impulsen per omwenteling. 
8. Bevestig de invoer en verlaat het menu. 

 
 

6 Oplossen van storingen 

6.1.1 Diagnosescherm 

Op het diagnosescherm worden de signalen weergegeven die door de besturingsmodule worden 
verzonden resp. ontvangen. 
 
 

6.2 Diagnose 
 

6.2.1 Standaarddiagnose uitvoeren 

In de standaarddiagnose kunt u de gemeten waarden van alle pins aflezen. Bovendien kunt u testen of 
functies van de jobcomputer werken zoals gewenst. 
In de diagnose ziet u het volgende: 
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Getal dat voor een bepaalde functie 
staat. 

 
Aangesloten kabelader. De betekenis van 
de afkortingen vindt u in dit hoofdstuk. 

 
Parameter en meetwaarde   

  

  

Functiesymbool Betekenis 

 

Roept het scherm "Versienummers" op. [➙ paragraaf 6.2.2] 

 

Stelt de actuele meetwaarde in op "0". 

 

Roept de volgende functie op. 

  

 

Procedure: 

  Het zaaien is gestopt. 

1. Op het werkscherm drukt u op:  >  > ( ) >  

 Scherm "Diagnose" verschijnt. 
 Op het scherm ziet u de meetwaarden en mogelijke instellingen van de afzonderlijke 

functies. 
 
Overzicht van de weergegeven signalen/sensoren in het diagnosescherm: 

Signaal Nummer van de in-/uitgang ME-functienummer 

Zaaias MAB 3 Functie 0 

Ventilator MAB 1 Functie 12 

Blazertoerentalsensor MA 10 Functie 13 

Wielsensor MA 2 Functie 16 

Hefsensor minschakelend MA 8 Functie 31 

Hefsensor plusschakelend MA 4 Functie 32 

Vulniveausensor MA 6 Functie 35 

Afdraaitoets MA 14 Functie 43 

Radar-/GPS-sensor MA 7 Functie 103 

 
 

6.2.2 Versienummers controleren 

Procedure: 

Zo gaat u te werk om de versienummers te controleren: 

1. Op het werkscherm drukt u op:  >  > ( ) >  >  
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 Scherm "Versienummers" verschijnt. 
 Alle versienummers worden weergegeven. 

  

Versienummer Betekenis 

Serienummer Serienummer van de jobcomputer 

HW-versie Hardwareversie van de jobcomputer 

SW (initieel) Softwareversie bij uitlevering van de jobcomputer 

SW (actueel) Actuele softwareversie van de jobcomputer 

Aangemaakt op Datum waarop de software is aangemaakt 

Pool-versie Versie van de pool met teksten en afbeeldingen 

Hydrauliekver. Versie van de hydraulische configuratie 

CL-versie MA Versie van de Control-Layer-configuratie van de master-jobcomputer 

CL-versie S Versie van de Control-Layer-configuratie van de slave-jobcomputer 
  
 

 

6.3 Alarmmeldingen 
 

6.3.1 ISO-alarmen 

Overzicht van de alarmmeldingen 
  

ID Alarmtekst Mogelijke oorzaak Mogelijke remedie 

001  Systeem is gestopt. 
Opnieuw starten nodig. 

De verbinding met een slave-
jobcomputer is verbroken. 
Een downloadmanager is 
geactiveerd. 

Herstart de jobcomputer. 

002  Configuratie is veranderd. 
De jobcomputer start 
opnieuw. 

De configuratie is veranderd. Wacht tot de jobcomputer 
opnieuw gestart is. 

003  Invoer te groot. De ingevoerde waarde is te 
groot. 

Voer een lagere waarde in. 
 

004  Invoer te klein. De ingevoerde waarde is te 
klein. 

Voer een hogere waarde in. 

005  Fout bij het lezen of 
schrijven van data in flash of 
EEPROM. 

Tijdens het starten van de 
jobcomputer is een fout 
opgetreden. 

Herstart de jobcomputer. 

006  Gegevens succesvol 
overgenomen. 

  

007  Fout in de configuratie 
geconstateerd. 

De configuratie is niet in orde. Controleer de configuratie. 

008  Procedure is niet 
toegestaan terwijl in de 
applicatie ISOBUS-TC een 
opdracht actief is. 

In de applicatie ISOBUS-TC is 
een opdracht geactiveerd. 

Deactiveer de opdracht. 

009  Snelheidssignaal van CAN-
bus weggevallen. 

De kabelverbinding is 
verbroken. 

Controleer de 
kabelverbinding. 

010  Fout bij initialiseren van de 
Control-Layer-configuratie. 

De Control-Layer is verkeerd 
geconfigureerd. 

Controleer de configuratie. 



  

  

Pagina 26 Vertaling van de originele handleiding ISOBUS-computer  APV – Technische Produkte GmbH 

ID Alarmtekst Mogelijke oorzaak Mogelijke remedie 

011  Meerdere terminals hebben 
hetzelfde nummer. 

Op de ISOBUS bevinden zich 
meerdere terminals met 
hetzelfde nummer (Function 
Instance). 

Verander het nummer 
(Function Instance) in de 
terminal. 

012  Meerdere Task Controllers 
hebben hetzelfde nummer. 

Op de ISOBUS bevinden zich 
meerdere Task Controllers 
met hetzelfde nummer. 

Verander de nummer. 

013  De opdrachtlijst is vol. Er zijn teveel opdrachten 
aanwezig in de opdrachtlijst. 

Wis opdrachtgegevens die 
niet meer nodig zijn. 

014  De registratie van een 
interne opdracht is vanwege 
een productwisseling 
gestopt. 

Het product is tijdens de 
registratie van een interne 
opdracht gewisseld. 

Kies het oorspronkelijke 
product. 

015  De opdracht kon niet 
worden gestart omdat een 
ander product is toegekend. 

In de opdracht is een ander 
product opgenomen dan in de 
tank in de configuratie is 
toegewezen. 

Controleer welke het juiste 
product is en corrigeer de 
opdracht of de toewijzing aan 
de tank. 

043  Record bestaat al. Een identieke record bestaat 
al. 

Controleer de record of 
verander de naam. 

044  Record foutief. De record heeft een fout. Controleer de record. 

045  Record niet gevonden. Een gekozen record kon niet 
worden gevonden. Er is nog 
geen afdraaiproef voor het 
gekozen product uitgevoerd. 

Kies een andere record of 
voer een afdraaiproef uit voor 
het gekozen product. 

046  Loop-overflow. Er is een conflict tussen de 
database en de machine 
opgetreden. 

Controleer de record. 

047  Database is vol. De database is vol. Wis eerst een record om een 
nieuwe te kunnen opslaan. 

060  Invoer kan niet worden 
overgenomen. Waarde is 
gecorrigeerd. 

De breedte van het 
stangenstel is niet deelbaar 
door het aantal toegekende 
deelbreedten. 

Controleer de breedte van 
het stangenstel en het aantal 
deelbreedten. 

 

6.3.2 Regelalarmen 

Overzicht van de alarmmeldingen 
  

ID Alarmtekst Mogelijke oorzaak Mogelijke remedie 

400  Het geconfigureerde 

gewenste toerental van de 

blazer is ongeldig. Product: 

xxxx. 

Het ingestelde gewenste 

toerental ligt buiten de 

gespecificeerde grenzen van 

de aandrijving van de blazer 

voor het betreffende product. 

Verander de minimale en 

maximale grenswaarden van 

het gewenste toerental voor 

het product. 

401  Blazer draait te langzaam. Actueel blazertoerental is 

lager dan de in de parameter 

"Tolerantie blazertoerental" 

ingestelde waarde. 

Verhoog het blazertoerental 

of verander de 

tolerantiegrens. 
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ID Alarmtekst Mogelijke oorzaak Mogelijke remedie 

402  Blazer draait te snel. Actueel blazertoerental is 

hoger dan de in de parameter 

"Tolerantie blazertoerental" 

ingestelde waarde. 

Verlaag het blazertoerental 

of verander de 

tolerantiegrens. 

403  Druk is te hoog. De druk van een lineaire 

sensor ligt boven de waarde 

van de parameter "Maximale 

waarde". 

Verlaag de druk of verander 

de parameter "Maximale 

waarde". 

404  Druk is te laag. De druk van een lineaire 

sensor ligt onder de waarde 

van de parameter "Minimale 

waarde". 

Verhoog de druk of verander 

de parameter "Minimale 

waarde". 

405  Dosering is gestopt omdat 

de werkpositie niet is 

bereikt. Til de machine op. 

De machine is niet in de 

werkpositie. 

Til de machine op. 

406  Dosering is gestopt omdat 

de machine niet volledig is 

opgetild. Til de machine op. 

De machine is niet volledig 

opgetild. 

Til de machine op. 

407  Doseeraandrijving staat stil. Actueel toerental van de 

doseeraandrijving is lager dan 

het minimale toerental. 

Direct stoppen! 

Verhelp de oorzaak. 

408  Doseeras staat stil. De toerentalsensor op de 

doseeras registreert geen 

beweging van de doseeras. 

Direct stoppen! 

Verhelp de oorzaak. 

410  Doseeraandrijving is buiten 

het regelbereik. 

Het actuele toerental van de 

doseeraandrijving is hoger 

dan het ingestelde toerental. 

Rijd langzamer of sneller of 

monteer een grotere 

doseerrotor. 

411  Doseeraandrijving kan de 

gewenste waarde niet 

aanhouden. 

U rijdt te snel of te langzaam. 

Bij de actuele snelheid is het 

niet mogelijk de gewenste 

waarde te bereiken. 

Rijd langzamer of sneller, 

zodat de jobcomputer de 

zaaihoeveelheid kan regelen. 

412  Applicatie is vanwege een 

kritische fout gestopt. 

Er is een andere fout 

opgetreden. Deze fout 

verschijnt altijd in combinatie 

met een andere fout. 

Los de bijbehorende fout op. 

413  Applicatie is vanwege een 

te hoge rijsnelheid gestopt. 

De rijsnelheid is te hoog. Verminder de rijsnelheid. 

414  Dosering is gestopt omdat 

de machine niet volledig is 

opgetild. Til de machine op. 

De machine is niet volledig 

opgetild. 

Til de machine op. 
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ID Alarmtekst Mogelijke oorzaak Mogelijke remedie 

415  Blazer draait te snel. 

Dosering is gestopt. 

Actueel blazertoerental is 

hoger dan de waarde van de 

parameter "Maximale 

omwentelingen/min". 

Verlaag het blazertoerental 

of verander de parameter 

"Maximale 

omwentelingen/min" voor de 

blazer. 

416  Blazer draait te langzaam. 

Dosering is gestopt. 

Actuele blazertoerental is 

lager dan de waarde van de 

parameter "Minimale 

omwentelingen/min". 

Verhoog het blazertoerental 

of verander de parameter 

"Minimale 

omwentelingen/min" voor de 

blazer. 

 

6.3.3 Machinespecifieke alarmen 

Overzicht van de alarmmeldingen 
  

ID Alarmtekst Mogelijke oorzaak Mogelijke remedie 

602  Verbinding verbroken. De verbinding met een ERC-

module is verbroken. 

Controleer de kabels. 

603  Verbinding slecht. De verbinding met een ERC-

module is slecht. 

Controleer de kabels. 

604  Voedingsspanning is te 

laag. 

De voedingsspanning van de 

ERC-module is te laag. 

Controleer de 

voedingsspanning en 

controleer de voertuigaccu. 

605  Kortsluiting Bij de ERC-modules is een 

kortsluiting aanwezig. 

Controleer de kabels. 

606  Open laststroomcircuit Bij de ERC-modules is een 

open laststroomcircuit 

herkend. 

Controleer de kabel en 

bepaal of de 

uitschakelkoppeling 

aanwezig is. 

607  Fout in de ERC-module 

geconstateerd. 

De configuratie is niet in orde. Controleer de configuratie 

van de in- en uitgangen. 

608  Geen zaadstroom herkend. Het 

zaadstroombewakingssystee

m heeft geen zaadstroom 

herkend. 

Controleer het 

zaadstroombewakingssystee

m. 

609  Zaadstroom herkend. In een rijpad is een 

zaadstroom opgetreden. 

Controleer de 

rijpadenschakeling. 

611  Tank heeft laag niveau. Er zit weinig zaaigoed of 

meststof in de tank. 

Vul de tank bij. 

612  Tank is leeg. Er zit geen zaaigoed of 

meststof in de tank. 

Vul de tank bij. 



  

  

APV – Technische Produkte GmbH Vertaling van de originele handleiding ISOBUS-computer Pagina 29 

ID Alarmtekst Mogelijke oorzaak Mogelijke remedie 

613  Tijdsoverschrijding bij 

schakelen van een 

deelbreedte. 

Het schakelen van de linker 

deelbreedte duurt te lang. 

Controleer of er iets klemt. 

617  Laadapparaat defect. De dynamo van het 

laadapparaat is defect. 

Controleer de dynamo van 

het laadapparaat. 

618  Geen productstroom in 

actieve rij herkend. 

In een actieve rij is geen 

productstroom herkend. 

Controleer de productstroom, 

eventueel is er een blokkade 

in een toevoerleiding. 

619  Te hoge productstroom in 

actieve rij herkend. 

In een actieve rij is een te 

hoge productstroom herkend. 

Controleer de kalibratie. 

620  Te lage productstroom in 

actieve rij herkend. 

In een actieve rij is een te lage 

productstroom herkend. 

Controleer de kalibratie. 

621  Voor dit product is geen 

record aanwezig. 

Voor het betreffende product 

is nog geen afdraaiproef 

uitgevoerd. 

Voer een afdraaiproef uit, 

voordat u met het product 

gaat werken. 

622  Afdraaiknop is geactiveerd. De afdraaiknop is geactiveerd 

voordat het kalibratievenster is 

opgeroepen. 

Laat de afdraaiknop los. 

630  Verbinding verbroken. De verbinding met een MRC-

module is verbroken. 

Controleer de kabels. 

631  Ongedefinieerde module-

index. 

Er is een softwarefout 

opgetreden. 

Neem contact op met uw 

vertegenwoordiging. 

636  Geen zaaigoed bij 

voordosering. 

Bij de voordosering is geen of 

te weinig zaaigoed 

vastgesteld. 

Zorg ervoor dat voldoende 

zaaigoed beschikbaar is. 

638  Motor staat stil. De MRC-motor staat stil. Controleer de kabels. 

639  Te hoge stroom. De MRC-motor heeft te veel 

stroom nodig. 

Controleer of er iets klemt. 

640  Toerental niet bereikt. De MRC-module heeft het 

noodzakelijke toerental niet 

bereikt. 

Controleer de kabels. 

Controleer de 

zaaiaggregaten. 

641  Vermogensspanning te 

laag. 

De vermogensspanning op de 

MRC-module is te laag. 

Controleer de kabels. 

642  Elektronicaspanning te laag. De elektronicaspanning op de 

MRC-module is te laag. 

Controleer de kabels. 

643  Sensorspanning te laag. De sensorspanning op de 

MRC-module is te laag. 

Controleer de kabels. 
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ID Alarmtekst Mogelijke oorzaak Mogelijke remedie 

650  Verbinding verbroken. De verbinding met de 

AIRidium®-sensor is 

verbroken. 

Controleer de kabels. 

651  Ongedefinieerde module-

index. 

Op de AIRidium®-module is 

een fout opgetreden. 

Neemt u contact op met de 

klantenservice. 

660  Verbinding verbroken. De verbinding met de CAN-

repeater is verbroken. 

Controleer de kabels. 

663  Spanning onderschreden. De spanning is lager dan de 

vooringestelde minimale 

voedingsspanning. 

Controleer de kabel en de 

voedingsspanning. 

664  Fout in de PLANTirium®-

sensor geconstateerd. 

Vervuilingsgraad te hoog. 

De sensor is bedekt. De 

gevoeligheid past niet bij het 

geselecteerde product. 

Reinig de sensor en/of 

verander de gevoeligheid in 

het product. 

665  Fout in de PLANTirium®-

sensor geconstateerd. 

Zender van de sensor 

defect. 

De zender van de sensor is 

defect. 

Controleer de kabels aan de 

sensor. 

666  Fout in de PLANTirium®-

sensor geconstateerd. 

Voedingsspanning 

onderschreden. 

De minimale 

voedingsspanning is 

onderschreden. 

Controleer de kabels. 

667  Fout in de PLANTirium®-

sensor geconstateerd. LIN-

Bus-communicatiefout. 

Er is een LIN-Bus-

communicatiefout opgetreden. 

De sensor ontvangt geen 

meldingen van de LIN-Bus. 

Controleer de kabels. 

668  Werksnelheid ligt buiten het 

snelheidsbereik. 

De werksnelheid is te hoog of 

te laag. 

Zorg ervoor dat u zich binnen 

het snelheidsbereik bevindt 

dat u bij de afdraaiproef heeft 

bepaald. 

669  Fout in de PLANTirium®-

sensor geconstateerd. 

Verbinding verbroken. 

De verbinding met de 

PLANTirium®-sensor is 

verbroken. 

Controleer de kabels aan de 

sensor. 

670  Fout in het 

zaadstroomsysteem. Fout: 

sensor: 

In het 

zaadstroombewakingssystee

m is een fout opgetreden. 

Controleer het 

zaadstroombewakingssystee

m. 

671  Fout in het 

zaadstroomsysteem. 

In het 

zaadstroombewakingssystee

m is een fout opgetreden. 

Controleer het 

zaadstroombewakingssystee

m. 

672  Geen productstroom in niet 

actieve rij herkend. 

In een niet actieve rij is een 

productstroom geconstateerd. 

Controleer de uitschakeling. 
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ID Alarmtekst Mogelijke oorzaak Mogelijke remedie 

680  Verbinding verbroken. De verbinding met de 

bewakings-/besturingsmodule 

is verbroken. 

Controleer de kabels. 

681  Ongedefinieerde module-

index. 

Er is een niet geconfigureerde 

bewakings-/besturingsmodule 

gevonden. 

Controleer het aantal 

geconfigureerde of 

aangesloten modules. 

686  Voedingsspanning is te 

laag. 

De voedingsspanning op de 

bewakings-/besturingsmodule 

is te laag. 

Controleer de kabels. 

688  Gewenste waarde kan niet 

worden aangehouden. 

Zaaischijfdruk 

De benodigde gewenste 

waarde voor de lineaire 

aandrijving is niet bereikt. 

Controleer de lineaire 

aandrijving op blokkades. 

689  Gewenste waarde kan niet 

worden aangehouden. 

Werkdiepte 

De benodigde gewenste 

waarde voor de lineaire 

aandrijving is niet bereikt. 

Controleer de lineaire 

aandrijving op blokkades. 

690  Fout in CAN-repeater 

herkend. 5 V - spanning 

foutief. 

De CAN-repeater is defect. Neemt u contact op met de 

klantenservice. 

691  Fout in CAN-repeater 

herkend. 3,3 V - spanning 

foutief. 

De CAN-repeater is defect. Neemt u contact op met de 

klantenservice. 

692  Fout in CAN-repeater 

herkend. 2,5 V - spanning 

foutief. 

De CAN-repeater is defect. Neemt u contact op met de 

klantenservice. 

693  Fout in CAN-repeater 

herkend. 12 VE - spanning 

foutief. 

De elektronicaspanningsbron 

is foutief. 

Controleer de kabels. 

694  Fout in CAN-repeater 

herkend. 12 VL - spanning 

foutief. 

De vermogensspanningsbron 

is foutief. 

Controleer de kabels. 

695  Fout in CAN-repeater 

herkend. Fout bij AD-

omzetting. 

De CAN-repeater is defect. Neemt u contact op met de 

klantenservice. 

696  Fout in CAN-repeater 

herkend. Fout bij 

adrestoekenning. 

Er is een fout tijdens het 

programmeren van het adres 

geconstateerd. 

Controleer de kabels. 



  

  

Pagina 32 Vertaling van de originele handleiding ISOBUS-computer  APV – Technische Produkte GmbH 

ID Alarmtekst Mogelijke oorzaak Mogelijke remedie 

697  Fout in CAN-repeater 

herkend. Fout in 

parameterblok. 

De CAN-repeater is defect. Neemt u contact op met de 

klantenservice. 

698  Overdracht log-bestand 

gestart. Melding indien 

gereed. 

  

699  Overdracht log-bestand 

beëindigd. 

  

  
 

 

6.4 Compatibiliteit 
 

6.4.1 Compatibiliteit tussen terminal en jobcomputer 

Als na het starten van de applicatie het volgende symbool verschijnt, is uw terminal niet compatibel met 
de jobcomputer: 

 
U heeft een andere terminal nodig om met de jobcomputer te kunnen werken. 

 

De terminal kan om de volgende redenen niet compatibel met de jobcomputer zijn: 
  

ID Betekenis 

018  Er is een niet gedefinieerde fout. 

019  Op de terminal is niet voldoende geheugen beschikbaar. 

020  De resolutie van de breedte voor functiesymbolen is te klein (kleiner dan 60 pixel). 

021  De resolutie van de hoogte voor functiesymbolen is te klein (kleiner dan 32 pixel). 

022  Het aantal fysische of virtuele functiesymbolen is te laag (minder dan 8). 

023  De terminal ondersteunt de kleurdiepte van 256 kleuren niet. 

024/025  De resolutie van de terminal voor vensters is te klein (kleiner dan 200 pixel). 

026  Er is een fout bij de configuratie van de in- en uitgangen. 
  
 

 

6.4.2 Compatibiliteit met ISOBUS-terminals 

Tabellen met de compatibiliteit van de afzonderlijke softwareversies met verschillende ISOBUS-
terminals vindt u in de compatibiliteitslijst op onze website. 
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