
 
 

 

 

Kontrollbox System 5: 

 
                       
            

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

3.   Manuell styrning av nivå 

4.   Automatik på och av 

5.   Indikering av rätt höjd eller tvärfall 

6.   Val av nivå eller tvärfall 

7.   Knapp för ”Crosslink” 

8.   Kalibrering, sifferinställning, menyer 

1.   Kontrollbox på och av 2.   Ratt för ändring av nivå eller tvärfall 

Tvärfallsfunktioner: Välj tvärfall med knapp 6. ( Tvärfallssymblen tänds). 

 

 
Tvärfallsindikering 
 

Tryck in knapp 5. ( Survey ) i  3 sekunder. ( efter 3 pipsignaler tänds ”Ind” ). 

Aktuellt tvärfall och ”Ind”syns i displayen. 

Siffrorna i displayen visar nu den lutning screeden har i manuell funktion. 

Vid tryck på knapp 5 i 1 sek. ( 2 pipsignaler ) hittas rätt tvärfall utan att ”Ind” bibehålls. 

Växling från AUTO till ”Ind” kan göras utan att stänga av AUTO. 

 

Tvärfallsautomatik 
 

Ställ in önskat tvärfall med ratt 2. (t.ex. 2,5 %). 

Slå på auto med knapp 4. AUTO tänds. 

Screeden håller automatiskt 2,5 %. 

Ändring av tvärfall göres med ratt 2. 

 

Tvärfallskalibrering 
 

Bestäm korrekt lutning av screeden med hjälp av digitalpass eller avvägningsinstrument. 

Tryck och håll in knapp 8. ( Set ).  2 pilar blinkar nu ovanför ratt 2. 

Vrid in önskade siffror i displayen med hjälp av ratt 2. 

Släpp knapp 8. ( Set ) De 2 pilarna ovanför ratt 2. slutar blinka.  Klart. 

 

Top Position AB  

Bagarbyvägen 61  Derbyvägen 24  Göteborgsvägen 74  SUPPORT: 

191 34 Sollentuna  212 35 Malmö  433 63 Sävedalen  

0771-232430  0771-232430     0771-232430  0771 23 24 40 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivåfunktioner:     Välj nivå  med knapp 6. (Nivåsymbol tänds) 

 

 

 
 

Nivålåsning 
 

Tryck in knapp 5. i  3.sekunder. ( efter 3 pipsignaler tänds ”Ind” )                                                                                   

”Ind”syns i displayen. 

Kör manuellt till rätt nivå läggs. 

Slå på auto med knapp 4.  AUTO tänds och nivån låses. 

För ändring av nivå använd ratt 2. 

 

Inställning av önskade siffror i displayen 
 
Se till att rätt nivå läggs. ( AUTO behöver ej slås av ). 

Tryck och håll in knapp 8. ( Set ).  2 små pilar blinkar ovanför ratt 2. 

Vrid in önskade siffror med ratt 2.(t.ex.rätt tjoclek 55 mm). 

Släpp knapp 8. ( Set ). De 2 pilarna ovanför ratt 2. Slutar blinka.  Klart. 

 

Crosslink:     Extra tillbehör till System 5 

 
När knapp 7. hålls intryckt kan motstående Kontrollbox fjärrstyras med alla ovanstående funktioner. 

T.ex. se och styr tvärfall även på höjdsidan och höjden även på tvärfallsidan. 

Användning av kontrollboxmeny  
 

 

Boxen skall vara avslagen. 

Håll inne knapp 8. ( Set ) medan kontrollboxen slås på med knapp 1. 

Släpp sedan knapp 8. ( Set ) 

Vrid fram önskad funktion med ratt 2. (t.ex.  gAn ) 

Tryck in knapp 4 ( AUTO ). Och sen vrid ratt 2.så ändrar du till önskat värde i (t.ex.gAn). 

För att gå vidare i menyn, tryck in knapp 4 igen och vrid fram önskad funktion enl.nedan med ratt 2. 

 

Funktioner i kontrollboxmeny   (Nedan funktioner kan variera ber. på prog.version.) 

 

gAn          Hydraliksnabbhet för nivåkontroll (ultraljud).  

                 För snabbare respons öka ca.10 enheter åt gången. 

 

gAn          Hydraliksnabbhet för tvärfallsautomatik. 

                 För snabbare respons öka ca.5 enheter åt gången. 

 

OFS         Minsta strömstyrkan för att öppna ventilerna.Skall ställas in när maskinens hydralik nått  

                 arbetstemperatur.Låt maskinen vara påslagen,öka siffrorna i displayen tills stickan precis 

                 börjar röra sig.Tryck in knapp 4.en gång för att ställa in uppfunktionen.Tryck in knapp 4. 

                 ytterligare en gång för att ställa in nerfunktionen. 

 

db             Bredden på det band som bestämmer systemets noggrannhet i nivåkontroll. 1-30mm. 

                 Standardinställning 3mm. ( 1.5mm). 

 

db             Bredden på det band som bestämmer systemets noggrannhet i tvärfall. .025-0.75 %. 

                 Standardinställning .075 %. 

 

bEP          Pipsignal ON eller OFF. Standardinställning OFF. 

 

unt           Val av måttenhet ”in (inch),ft (Feet) eller cEn (centemeter)”.Standardinställning  cEn. 

  

COn         Strömconfigration beroende på motstånd i strömkabel. Standardinställning 21.  

 

AUG        Antal ultraljudsignaler som skall medelvärdesberäknas. Standardinställning 50.     

 

Gå ur menyn och lagra inställningar genom att trycka in knapp 8. ( Set ). 
 

 


