دليل المرجع السريع

لوحات ذكية تستخدم بسهولة لم يسبق لها مثيل

™

دليل المرجع السريع لـ ICON5
مالحظة :شاشة  ICON5الرئيسية قابلة للتصميم تما ًما حسب تفضيل كل مستخدم .يمكن
الوصول إلى كل عناصر التحكم عبر الزر  CONTROLSفي صفحة .MENU

لتشغيل الماكينة
(راجع أقسام النظرة العامة والتشغيل في دليل المالك ،ودليل الميزات المتقدمة).
• تأكد دو ًما من بُعد المركبات والمعدات األخرى والمواشي واألشخاص عن الماكينة قبل تشغيلها.
• أدر مفتاح الفصل الرئيسي بلوحة التحكم على موضع التشغيل .إذا كان التيار
الكهربائي يصل بواسطة مولّد يتم تشغيله من خالل محرك ،فقم بضبط المولّد
على الجهد الكهربائي/الهرتز المالئم .ال تتجاوز مواصفات النظام.

تشغيل ري الماكينة (بالماء)

1


 .1اضغط على زر الماء على الشاشة
الرئيسية لتشغيل الماء.
 .2لضبط إضافة الماء ،حدد إما حقل
العمق أو حقل مؤقت نسبة الري.
• في حقل العمق ،قم بضبط تطبيق
الماء بالبوصات أو المليمترات.
— أو —
• في حقل مؤقت نسبة الري ،اضبط
النسبة المئوية للحصول على
عمق تطبيق الماء المطلوب.
أ	.أدخل إما العمق أو إعداد
مؤقت النسبة المئوية.
ب .اضغط على إدخال لحفظ القيمة.

2

4


3


قم بأحد اإلجراءات التالية:
لبدء تشغيل
» اضغط على الزر
الجهاز في االتجاه األمامي.
لبدء تشغيل
» اضغط على الزر
الجهاز في االتجاه الخلفي.

أزرار  MENUو HOMEوBACK

» اضغط على

إليقاف تشغيل الجهاز.

تشغيل/إيقاف التوقف في الموقع المحدد
 .3اضغط على زر ( SISالتوقف في الموقع
المحدد) ألجل التشغيل أو إيقاف التشغيل.
•  SIS ONللتوقف في موضع
التوقف في الموقع المحدد.
•  SIS OFFلتخطي موضع
التوقف في الموقع المحدد.

لضبط موضع التوقف في الموضع المحدد:
.4

حدد حقل ( SISالتوقف في الموقع المحدد).
• أدخل موضع التوقف في الموضع المحدد
المطلوب بالدرجات ثم اضغط على إدخال.

تشغيل الماكينة بدون ماء (بدون ماء)
 .1اضغط على زر الماء على الشاشة الرئيسية إليقاف تشغيل الماء.
 .2لضبط سرعة الحركة ،حدد حقل مؤقت نسبة الجفاف.
• أدخل إعداد مؤقت النسبة المئوية.
• اضغط على إدخال لحفظ القيمة.
قم بأحد اإلجراءات التالية:
» اضغط على الزر

لبدء تشغيل الجهاز في االتجاه األمامي.

» اضغط على الزر

لبدء تشغيل الجهاز في االتجاه الخلفي.

» اضغط على

إليقاف تشغيل الجهاز.
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اختيار الرجوع التلقائي أو التوقف التلقائي
.5

اضغط على القائمة وعناصر التحكم.

6


 .6اضغط على الزر الرجوع التلقائي  /التوقف التلقائي للتبديل بين
تشغيل الرجوع التلقائي أو تشغيل التوقف التلقائي.

5


مالحظة :يجب تمكين  .AR/ASيسري فقط مع وحدة الرجوع التلقائي
المثبتة بوحدة اإلدارة .راجع "التوقف التلقائي/الرجوع التلقائي (")AR/AS
في دليل الميزات المتقدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

تشغيل إعادة التشغيل تلقائيًا
.5

7


اضغط على القائمة وعناصر التحكم.

 .7اضغط على زر إعادة تشغيل تلقائية للتشغيل أو إيقاف التشغيل.
مالحظة :راجع "إعادة التشغيل تلقائيًا عبر ".في دليل الميزات
المتقدمة للحصول على مزيد من المعلومات.
9


التحكم في الموصالت المساعدة
.5

اضغط على القائمة وعناصر التحكم.

8


 .8اضغط على الزر إضافي  1أو إضافي  2للتشغيل أو إيقاف التشغيل.

إعداد المسدس الطرفي
.9

اضغط على القائمة والمسدسات الطرفية.

 .10حدد خانة االختيار ( EGالمسدس الطرفي) لتمكينه.
•	اضغط على الزر تكوين للمسدس الطرفي.
•	حدد الحقل يسار (زاوية تشغيل المسدس الطرفي)
لتسلسل اإلقران ،وأدخل الدرجات على لوحة
المفاتيح الرقمية .اضغط على إدخال.
•	حدد الحقل يمين (زاوية إيقاف تشغيل المسدس
الطرفي) ألجل تسلسل اإلقران ،وأدخل
الدرجات على لوحة المفاتيح الرقمية .اضغط
على إدخال لتأكيد اإلعداد ،واضغط على
 RETURNللرجوع إلى الشاشة السابقة.
	كرر الخطوتين  4و 5ألزواج التسلسل
•
ّ
األخرى حسب الحاجة .استخدم األسهم أسفل
الشاشة لعرض أزواج التسلسل األخرى.

10


دليل المرجع السريع لـ ICON5
رموز الخطأ واألوصاف

أوصاف إيقاف النظام

الخطأ

الوصف

إيقاف النظام

الوصف

E01

 NVMEMتالف

األمر

ُ
طلب من الجهاز اإليقاف عن قصد بالضغط على زر اإليقاف.

E02

مشكلة بجهاز PCB

E03

إعادة ضبط البرنامج

التوقف في الموقع
المحدد ()SIS

يراقب الموضع الحالي للجهاز موضع التوقف في الموضع المحدد أثناء انتظار/تشغيل الماكينة.

E04

الطاقة منخفضة عن حد الجهد الكهربي األدنى

العمليات اليومية

ومع تمكين خيار التحكم في العمليات اليومية وتحديد وضع العمليات اليومية ،يتم بدء تشغيل النظام خارج نطاق
البدء/اإليقاف للعمليات اليومية.

E05

فقد سالمة النظام

البرنامج

يؤدي أمر اإليقاف في برنامج الخطوة أو القطاع إلى إيقاف تشغيل الجهاز.

E06

الضغط منخفض جدًا بعد تأخر الضغط

التوقف التلقائي

تم بلوغ حد التوقف التلقائي وتم إيقاف تشغيل الجهاز.

E07

مستشعر الضغط (بالميللي فولت) خارج النطاق المرتفع

E08

مستشعر الضغط (بالميللي فولت) خارج النطاق المنخفض

E09

مستشعر الضغط (بالميللي أمبير) خارج النطاق المرتفع

E10

مستشعر الضغط (بالميللي أمبير) خارج النطاق المنخفض

E11

صمام الضغط نشط والمضخة متوقفة

E12

مستشعر ضغط جي بي اس  Valleyمرتفع خارج النطاق

E13

مستشعر ضغط جي بي اس  Valleyمنخفض خارج النطاق

E14

قصر استشعار الحركة لألمام/الرجوع

E15

خطأ انخفاض الماء

E16

خطأ اتصال  – VDCوحدة  COMاألساسية

E17

خطأ في اتصال مرشة VRI–iS

E18

خطأ في اتصاالت GPS

E19

فقدان إشارة GPS

E20

فقدان إشارة DGPS

E21

معدل التدفق أقل من حد التدفق المنخفض

E22

الضغط يزيد عن حد الضغط المرتفع

E23

خطأ في اتصاالت PLC

E24

تمت إعادة مزامنة دورات تشغيل صمام بسبب الضغط
المرتفع

E25

إحداثيات  GPSخارج النطاق

E26

ضغط اإلطار منخفض

E27

خطأ في اتصاالت TPMS

E28

تم استالم رسالة تقرير خطأ VDC

E29

خطأ في اتصال ،Valley GPS OPMCالرئيسي

E30

وصول رسالة تقرير  Valleyخطأ

A_0980119
0980119_A ARA

أوصاف أعطال النظام
عطل النظام

الوصف

فقد طاقة النظام

ثوان أو أكثر في حين
انخفض الجهد الكهربائي ألقل من نصف حد الجهد الكهربائي المنخفض لمدة 3
ٍ
كانت الماكينة قيد االنتظار/التشغيل مع الماء أو أكثر من ثانية واحدة إذا كانت تعمل بدون ماء.

طاقة النظام منخفضة

انخفض الجهد الكهربائي ألقل من حد الجهد الكهربائي المنخفض لمدة 15
ثانية أو أكثر في حين كانت الماكينة قيد االنتظار/التشغيل.

سالمة النظام

ثوان.
تم قطع الطاقة عن دائرة السالمة ألكثر من 3
ٍ

الضغط المنخفض

انخفض ضغط الماء عن حد الضغط المنخفض لفترة تزيد على التأخير لضغط التشغيل في
حين كانت الماكينة قيد التشغيل مع الماء وبعد انتهاء تأخير ضغط بدء التشغيل.

الضغط المرتفع

بقي ضغط الماء أعلى من حد الضغط المرتفع لمدة ال تقل عن وقت التأخير إليقاف التشغيل بسبب الضغط المرتفع.

NVMEM

خطأ  E01نشط ،خطأ الذاكرة ،فشل في البطارية االحتياطية.

السير لألمام/الرجوع

كانت دائرتا التحرك لألمام والخلف تعمالن ألكثر من  15ثانية في حين كانت الماكينة قيد االنتظار/التشغيل.

قطاع التشغيل

مع تمكين  AR/ASوموضع السير لألمام/الرجوع ،تكون الماكينة بانتظار التشغيل
أو تم بدء تشغيلها خارج زوايا موضع التحرك لألمام أو الخلف.

الرياح

مع تمكين إيقاف التشغيل بسبب الرياح ،ترتفع سرعة الرياح ألعلى من حد سرعة الرياح ألكثر من دقيقة واحدة أثناء
تشغيل الماكينة بالماء.

درجة الحرارة

مع تمكين إيقاف تشغيل بسبب درجة الحرارة ،تنخفض درجة الحرارة الحالية
ألقل من حد درجة الحرارة المنخفض أثناء التشغيل بالماء.

المطر

مع تمكين ميزة إيقاف التشغيل بسبب المطر ،يرتفع سقوط المطر اإلجمالي لنافذة
المطر عن حد إيقاف التشغيل بسبب المطر أثناء التشغيل بالماء.

تدفق

أثناء تشغيل الماكينة بالماء ،ينخفض معدل التدفق عن حد التدفق المنخفض بعد بلوغ ضغط الماء المناسب.

مؤقت الماء

مع تمكين مؤقت الماء ،يزيد الوقت المتراكم بواسطة مؤقت زيادة الماء عن وقت إيقاف التشغيل عند زيادة الماء.

ضغط اإلطار

مع تمكين التحكم في ضغط إيقاف التشغيل ،ينخفض ضغط اإلطار المذكور عن
ضغط اإلطار االسمي لبرج إطار بواسطة إيقاف التشغيل على األقل
انخفاض الضغط لقراءتين متتاليتين على األقل للحساس.

اتصال GPS

مع تمكين موضع  GPSوإيقاف التشغيل عند فقدان تحديد الموضع ،في حين كانت الماكينة قيد االنتظار/
التشغيل ،لم تكن هناك اتصاالت  GPSوانتهى وقت التأخير إليقاف التشغيل عند فقدان تحديد الموضع.

قفل GPS

مع تمكين موضع  GPSوإيقاف التشغيل عند فقدان تحديد الموضع ،في حين كانت الماكينة قيد االنتظار/
التشغيل ،تكون حالة قفل  GPSهي "بال" وانتهى وقت التأخير إليقاف التشغيل عند فقدان تحديد الموضع.

الكابل المقطوع

تم اكتشاف كابل مقطوع عندما تم بدء تشغيل الجهاز.

جهاز PCB

تم اكتشاف مشكلة بجهاز  PCBفي حين كانت الماكينة قيد االنتظار/التشغيل.

الطاقة  12فولت

مع تمكين البطارية االحتياطية ،ينخفض الجهد الكهربائي إلمداد البطارية االحتياطية إلى أقل من 10
فولت أو تم تزويد الوحدة بالطاقة من إمداد البطارية االحتياطية وانتهى وقت البطارية االحتياطية.

اتصال أداة ترميز الموضع

مع تمكين خيار أداة ترميز الموضع وإيقاف التشغيل عند فقدان تحديد الموضع ،في حين كانت الماكينة قيد االنتظار/
التشغيل ،لم تقم أداة ترميز الموضع باالتصال وانتهى وقت التأخير إليقاف التشغيل عند فقدان تحديد الموضع.

ترخيص

ترخيص البروتوكول غير صالح.
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