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S N A B B G U I D E
S P E E D - T R O N I C

För att maskinen ska kunna användas så länge som möjligt krävs rätt hantering. Läs 
bruksanvisningen noggrant innan du använder maskinen för första gången. Om du har 

ytterligare frågor, fråga din ansvariga kontaktperson eller besök info@einboeck.at

1. Anslut styrterminalen till maskinkabeln och därefter till det 3-poliga eluttaget på traktorn.

2. Start styrterminalen genom att trycka på -knappen.

3. Styrterminalens huvudmeny (startsida):
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är glädje!
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Statusfält – här ges information om inställningar, 
sensorer (lyftsensor, nivåvakt...) i vänstra sidan 
och varningar i högra sidan. 

2 Val av meny för vidprov.

3 Återställning av tripp-timräknaren. 

4 Återställning av tripp-arealmätaren.

5 Val av meny för inställningar.

6 Visning av timräknaren (tripp och total)

7 Visning av arealmätaren (tripp och total)

8 Visning av arbetsinformation
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4. Betjäning av undermenyer:

5. Göra vridprov:

a. Öppna vridprovsmenyn genom att trycka på -knappen.

b. Ange önskad utsädesmängd, arbetsbredd och genomsnittlig arbetshastighet. Ifall det sen tidigare finns ett 
värde för såvalsen kan varvtalet för såvalsen anges istället. 

c. Härefter anges tiden för vridprovet eller, om vridprovsknapp finns på maskinen, aktiveras vridprovsknappen. 

d. Start av vridprov:

 » Säkerställ att allt är förberett på maskinen (täckplåt borttagen, vridprovsbacken påhängd och ledplåten 
instucken mellan såhusen och utloppen).

 » Utan vridprovsknapp: Starta vridprovet genom att trycka på -knappen.

 » Med vridprovsknapp: Frige vridprovsknappen genom att trycka på -knappen.  
Gå derefter ut till maskinen och starta vridprovet genom att trycka på 
vridprovsknappen. När mängden i vridprovsbacken är tillräckligt för att kunna göra 
en bra vägning, avbryts utmatningen genom att trycka på vridprovsknappen igen. 

e. Väg sedan den kalibrerade utsädesmängden och ange värdet i SPEED-TRONIC 
kontrollenheten. Om värdena stämmer överens behövs inget ytterligare 
kalibreringstest, om inte, upprepa. punkt d. Följ därför instruktionerna i 
kontrollenheten igen.

f. Är vridprovet väl genomfört visas huvudmenyn automatiskt. Där visas också den nyss kalibrerade 
utsädesmängden. 

Flytta markering en rad upp eller ned.

Val av rad/värde eller bekräftelse av val.

Öka eller minska värdet som visas –lyser gult när fält valts. 

Lämna undermenyn eller avbryta ändring av aktuellt värde.



W W W . E I N B O E C K . E U

När sådd
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6. Start av sådden:

7. Justering av utsädesmängd under pågående arbete: 
Genom att trycka på + / - -knappen kan utsädesmängden ökas eller minskas under pågående arbete.

Närmare information till de enkelte menypunkter finns i den utförliga bruksanvisningen för SPEED TRONIC 2.0.

1. Tömning av tanken

2. Hastighetskalibrering

3. Lyftsensor

4. Språk

5. Fördosering

6. Vridprov

7. Signalton

8. Måttenheter

9. Displayljusstyrka

10. Redskapsinställningar

11. Fabriksinställningar

a. Innan sådden påbörjas startas alltid fläkten. Vid redskap med elektrisk dubbelfläkt startas fläkten genom att 
trycka på -knappen. Efter längre tids arbetspaus bör fläktarna alltid startas minst 5 minuter före sådd för 
att torka ut evt kondens i slangerna.

b. Genom att trycka på -knappen aktiveras såvalsen. Denna funktion fungerar endast när huvudmenyn visas.

c. Såvalsens aktuella varvtalet syns i balken:

a. För att så utan fördröjning vid start (tex på vändteg) kan såvalsen startas med funktionen ’Fördosering’ före 
igångkörning. Såslangarna är då vid start redan fyllda och en sådd utan lucka är möjlig.

b. Det finns två möjligheter för att starta fördoseringen. Antingen manuellt genom att trycka på -knappen, 
eller, med lämplig inställning, automatiskt när redskapet sänks till arbetsläge (se punkt 9 Drift). När 
automatisk fördosering är aktiverad visas -symbolen i huvudmenyns statusfält.

Till arbetsresultatet och videoinstruktionen för kalibreringstestet:

https://www.einboeck.at/en/p-box-sti

Praktiska tips finns i “Organic Farming Handbook” och “Grassland Care Handbook”:

https://www.einboeck.at/en/know-how

8. Fördosering:

9. Vidare inställningar: 
Genom att trycka på -knappen i huvudmenyn öppnas inställningsmenyn. 
OBS: Menyn kan endast öppnas om såvalsen står still. I annat fall visas symbolen gråtonad.  
 
Där finns följande menypunkter:
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