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OLULINE TEAVE
Sissejuhatus
ESD (Electric Steering Device) on kõrgjõudlusega roolimistäitur, 
mis on ette nähtud täppisjuhtimiseks, ühendatuna GNSS-
automaatroolimissüsteemiga. ESD konstrueerimisel peeti silmas 
selle paigaldamise lihtsust, teisaldatavust erinevate sõidukite vahel ja 
pikka tööiga. ESD kasutab usaldusväärset suure pöördemomendiga 
DC-mootorit ning robustset ja lihtsat ülekandeajamit, mis tagab kiire 
ja tundliku roolimise mis tahes põllutingimuste korral. Ainulaadne 
jaotusülekandega konstruktsioon ja kiirvabastusriivid tagavad lihtsa 
paigaldamise, mille käigus pole vaja eemaldada rooliratast, mis aitab 
aega kokku hoida ja võimaldab ESD-d mugavalt ühest sõidukist teise 
teisaldada.

See juhend sisaldab põhilist teavet ja ülevaadet ESD sõidukile 
paigaldamise protseduurist. ESD saab paigaldada erinevatele 
sõidukimarkidele, -mudelitele ja -tüüpidele. Enne kui alustate 
paigaldamist, lugege antud juhendit, pöörates tähelepanu selles 

sisalduvatele ettevaatusabinõudele ja hoiatustele, mis tuleb enne 
süsteemi UniPilot Pro paigaldamist ja kasutamist üle vaadata ja 
endale selgeks teha.

See juhend sisaldab juhiseid süsteemi UniPilot Pro 
paigalduskomplektiga kaasnenud komponentide paigaldamiseks. 
Paigaldustoimingud on jagatud konkreetsetesse jaotistesse, mis 
võivad viidata alamkomplekti pakettidele, mis on osaks sellest 
komplektist. Need alamkomplektid on varustatud oma juhistega, kust 
te leiate teavet alamkomplektide paigaldamise kohta.

Enne süsteemi UniPilot Pro kasutamist lugege kindlasti läbi 
süsteemiga UniPilot Pro kaasnenud FieldPilot Pro ja UniPilot Pro 
kasutusjuhend ja tehke see endale selgeks. See juhend sisaldab 
teavet selle kohta, kuidas kasutada süsteemi UniPilot Pro koos teie 
suunamise süsteemi ja täiendava ohutusteabega. 

Õiguslikust vastutusest loobumine
MÄRKUS:  Enne süsteemi UniPilot Pro paigaldamist või kasutamist lugege hoolikalt ja järgige KÕIKI selles juhendis sisalduvaid 

instruktsioone.

MÄRKUS:  Pange hoolega tähele selle juhendi jaotises Ohutusteave toodud ohutusjuhiseid ning nendes sisalduvaid täiendavaid ohutusteateid 
ja teisi lisajuhendeid, mis seadmega kaasnevad.

Tootja ütleb lahti mis tahes vastutusest seoses kahju ja vigastustega, mis tulenevad suutmatusest järgida käesolevas juhendist toodud 
instruktsioone, ettevaatusabinõusid ja hoiatusi. Palun pange hoolega tähele järgmisi hoiatusi:

1. See toode POLE varustatud takistuste vältimise süsteemiga. 
Omanik peab tagama, et kui süsteemi UniPilot Pro kasutatakse, 
on juhiistmel alati inimene, kes jälgib takistusi, mida tuleb vältida, 
nt inimesed, loomad, puud, kraavid, ehitised jne, et vajaduse 
korral juhtimine takistuste vältimiseks käsitsi üle võtta.

2. Süsteem UniPilot Pro EI kontrolli sõiduki kiirust. Operaator peab 
alati reguleerima käsitsi sõiduki kiirust, et selle kasutamine oleks 
ohutu ning ei põhjustaks sõiduki ümberminekut ega kontrolli alt 
väljumist.

3. Süsteem UniPilot Pro võtab sõiduki roolimissüsteemi juhtimise 
üle, kui süsteem UniPilot Pro on aktiveeritud: Testimise, 

kalibreerimise, häälestamise või automaatroolimise toimingute 
ajal. Sõiduki juhtimisteljed, roomikud, liigendus või rattad võivad 
aktiveerimise korral ettearvamatult liikuda. Enne sõiduki ja/või 
süsteemi UniPilot Pro käivitamist veenduge, et sõiduki läheduses 
pole inimesi ega takistusi, et vältida surmajuhtumeid, vigastusi 
või varakahju.

4. Süsteemi UniPilot Pro kasutamine EI ole lubatud, kui sõiduk 
on avalikult kasutataval teel või avalikus kohas. Maanteedel 
või avalikus kohas sõitmisel veenduge, et süsteem on VÄLJA 
lülitatud.

Ohutusteave 
Ohutusjuhised
Lugege põhjalikult ja järgige neid ohutus- ja kasutusjuhiseid. 

• Süsteemi UniPilot Pro võib kasutada ainult operaator, kes on 
saanud pädevatelt ametiasutustelt traktori juhtimisõiguse.

• Operaator ei tohi ületada tööalale kohalduvat ohutu kiiruse 
piirangut.

• Süsteemi UniPilot Pro opereerimisel peab operaator alati olema 
teadlik oma tegevustest.

• Komponentide kahjustamise vältimiseks ärge rakendage 
süsteemi UniPilot Pro paigaldamisel selle komponentidele 
jõudu.

• Järgige alati paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendis toodud 
juhiseid.

• Süsteemi UniPilot Pro tohib paigaldada ainult vastavat volitust 
omav isik.

• Kontrollige alati tarnitud komponentide inventarinimestikku, 
et veenduda kõigi komponentide olemasolus. Ärge kunagi 
kasutage asendusosasid. Kasutage ainult originaalosasid.

• Kui teil on küsimusi seoses süsteemi UniPilot Pro ohutu 
kasutamise või juhendis sisalduvate juhiste kohta, pöörduge 
nõu saamiseks vastava eksperdi poole.

• Kasutage süsteemi UniPilot Pro paigaldamiseks alati õigeid 
tööriistu.
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• Süsteemi UniPilot Pro paigaldamisel peab olema ettevaatlik, et 

vältida kehavigastusi.

• Ärge kasutage ega opereerige süsteemi UniPilot Pro kehvades 
ilmastikuoludes. Ärge kasutage ega opereerige süsteemi 
UniPilot Pro ohtlikul maastikul.

• Vastava volituseta isikul ei ole lubatud süsteemi UniPilot Pro 
kasutada ega opereerida.

• Enne tööde alustamist peab operaatoril olema piisavalt teadmisi 
süsteemi UniPilot Pro ohutul viisil opereerimise protseduuride 
kohta.

• Süsteemi UniPilot Pro paigaldamisel tuleb arvesse võtta kõik 
ohutusabinõud ja süsteemi ei tohi kasutada, kui selle osad 
puuduvad, on lahti tulnud või kahjustatud.

• Süsteemi UniPilot Pro võib opereerida ainult operaator, kellel on 
varasem sellealane kogemus või vastav koolitus.

• Enne süsteemi UniPilot Pro kasutamist tuleb kõik funktsioonid 
üle vaadata ja kontrollida, kas need toimivad nõuetekohaselt. 
Kahtluste korral vältige riske ja konsulteerige eksperdiga.

• Enne süsteemi UniPilot Pro opereerimist kontrollige kohaloleku 
lüliti kõiki funktsioone ja kinnitage sätteid, et veenduda 
funktsioonide nõuetekohases toimivuses.

• Süsteemi UniPilot Pro sisse- ja väljalülitamine peab alati 
toimuma teadlikult, järgides ettenähtud protseduure.

• Kui tekib ebanormaalne nähe, näiteks liigne vibratsioon või 
müra, siis lülitage süsteem UniPilot Pro viivitamatult välja ja 
konsulteerige vastutava eksperdiga.

• Kui süsteemi UniPilot Pro puhastatakse või hooldatakse, tuleb 
see täielikult välja lülitada ja vooluvõrgust lahutada.

• Süsteemi UniPilot Pro operaator peab olema täielikult kursis 
sellega, kuidas tegutseda hädaolukorras.

• Süsteemi UniPilot Pro hooldus- ja remonditööd tuleb alati jätta 
koolitatud eksperdile.

• Süsteemi UniPilot Pro komponentide asendamisel tohib 
kasutada ainult originaalosasid.

• Süsteemi UniPilot Pro kasutamisel ning puhastus- 
ja hooldustoimingutel kandke alati ettenähtud 
isikukaitsevahendeid.

• Süsteemi UniPilot Pro puhastamisel kasutage alati soovitatud 
puhastusmaterjale- ja tarvikuid.

• Igast ohtlikust olukorrast süsteemis UniPilot Pro tuleb teatada 
vastutavatele isikutele.

• Ärge jätke ega pange süsteemile UniPilot Pro ega selle alasse 
ühtegi eset.

Hoiatused
Süsteemi UniPilot Pro paigaldaja ja tootja ütlevad lahti mis tahes vastutusest kahjustuste või füüsilise kahju eest, mille on põhjustanud 
suutmatus järgida alltoodud ohutusnõudeid.

• Sõiduki operaatorina vastutate teie selle turvalise kasutamise eest.

• Roolimissüsteem ei ole mõeldud sõiduki operaatori asendamiseks.

MÄRKUS:  Pärast süsteemi UniPilot Pro paigaldamist veenduge, et kõik selle kruvid, poldid, mutrid ja kaabliühendused on kinni. Veenduge, 
et kaablid on kinnitatud, et vältida nende kahjustamist.

HOIATUS: Mõistmaks ohte, mis varitsevad süsteemiga ESD 
varustatud sõidukit, lugege enne süsteemi UniPilot Pro 
paigaldamist või kasutamist käesolevat dokumentatsiooni.

HOIATUS: Vältimaks tahtmatuid surmajuhtumeid või vigastusi, 
mis on tingitud sõiduki ülesõitmisest või roolimissüsteemi 
automaatsest liikumisest, ärge kunagi lahkuge juhiistmelt, kui 
süsteem UniPilot Pro on aktiveeritud.

HOIATUS: Roolimise juhtmooduli (SCM Pro) liikumine sõiduki suhtes 
võib põhjustada ebaühtlast roolimist ja sõiduki üle ootamatut 
kontrolli kaotamist automaatroolimise režiimis. Hoidke alati 
roolimise juhtmoodul (SCM Pro) kindlalt sõidukile kinnitatuna. 
Ärge kasutage süsteemi UniPilot Pro, kui SCM Pro on 
kinnitamata.

HOIATUS: Vältimaks tahtmatuid surmajuhtumeid või vigastusi, mis 
on tingitud sõiduki ülesõitmisest, veenduge enne süsteemi 
UniPilot Pro käivitamist, kalibreerimist, häälestamist või 
kasutamist, et sõidukit ümbritseval alal ei ole inimesi ega 
takistusi.

HOIATUS: Vältimaks süsteemi UniPilot Pro tahtmatut aktiveerimist 
ja sõiduki üle kontrolli kaotamist maanteedel sõitmisel, 
seadke ESD toitelüliti asendisse VÄLJAS või eemaldage 
ESD roolisambalt. Ärge kunagi sõitke avalikult kasutatavatel 
teedel ega avalikes kohtades, kui süsteem UniPilot Pro on 
sisse lülitatud.

HOIATUS: Süsteem UniPilot Pro on mõeldud ainult 
põllumajanduslikuks kasutamiseks. Neid süsteeme tuleks 
kasutada ainult põllumajanduslikel liikurmasinatel ning neid 
ei tohi kasutada mis tahes muud tüüpi sõidukitel ega muul 
otstarbel. Heakskiitmata kasutus võib tuua kaasa kontrolli 
kaotamise sõiduki üle, põhjustades surma.
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Ettevaatusabinõud
Süsteemi UniPilot Pro paigaldaja ja tootja ütlevad lahti mis tahes vastutusest kahjustuste või füüsilise kahju eest, mille on põhjustanud 
suutmatus järgida alltoodud ohutusnõudeid.

ETTEVAATUST: Süsteem UniPilot Pro ei tuvasta sõiduki teele 
jäävaid takistusi. Sõiduki operaator peab jälgima teed, millest 
üle sõidetakse, ja võtma juhtimise käsitsi üle, kui tuleb vältida 
takistust.

ETTEVAATUST: Süsteem UniPilot Pro ei kontrolli sõiduki kiirust. 
Operaator peab reguleerima sõiduki kiirust käsitsi, et hoida 
sõidukit turvaliselt kontrolli all.

ETTEVAATUST: Vältimaks elektrooniliste ahelete kahjustumist 
elektrostaatilise laengu tõttu, ärge kunagi puudutage 
SCM Pro elektrilisi pistikühendusi.

ETTEVAATUST: Veenduge, et moodul ei takista sõiduki ühegi 
juhthoova liikumist roolisambal.

ETTEVAATUST: Enne riivi sulgemist veenduge, et peaülekande 
laagrivõru on korralikult rakendunud. Kui laagrivõru ei ole 
korralikult rakendunud, on oht, et kahjustate süsteemi 
UniPilot Pro opereerimisel süsteemi ESD.

PAIGALDUSNÕUDED
Nõuded standardtööriistadele
Paigaldajal peab olema täielik enimkasutatavate tööriistade komplekt, mis sisaldab järgmist:

• 7/64" sisekuuskantvõti

• 5/32" sisekuuskantvõti

• 1/4" avatud mutrivõti

• 1/4" mutrikeerik

• 5/32" kuuskantotsakuga dünamomeetriline võti 0–2 Nm (0–20 
lb-in)

Nõuded sõidukile
Enne süsteemi UniPilot Pro paigaldamist kontrollige sõidukil järgmist:

• Veenduge, et sõiduki roolimissüsteem on heas seisukorras. 
Sõitke sõidukiga, et seda enne paigaldamise alustamist 
kontrollida. Rooliseadme ühendustel ei tohi olla lõtku ja sõiduk 
peab pöörama võrdsel määral nii vasakule kui ka paremale.

• Sõiduki elektrisüsteem ja aku peavad olema heas töökorras.

• Enne süsteemi UniPilot Pro paigaldamist peab sõiduk olema 
täielikult puhastatud. Puhas sõiduk lihtsustab üldist paigaldust ja 
kaablite hargnemise teostamist.

Kui sõidukil avastatakse mingeid probleeme, peab kvalifitseeritud hooldustehniku kõrvaldama need enne süsteemi UniPilot Pro sõidukile 
paigaldamise alustamist.

MÄRKUS:  See paigaldusjuhend, sõidukispetsiifilised paigaldusjuhendid ja alamkomplektide juhendid sisaldavad väärtuslikku teavet süsteemi 
UniPilot Pro hooldamiseks. Pärast paigaldamise lõpuleviimist hoidke kõiki juhendeid tulevaseks kasutamiseks kindlas kohas.

Sõiduki kontroll
Enne süsteemi UniPilot Pro paigaldamist veenduge, et sõiduk ja sõiduki roolimissüsteem on heas töökorras, sõites ringi. Sellele lisaks 
kontrollige järgmist:

• Veenduge, et saate keerata pööratud rattaid lukustusest 
lukustuseni.

• Veenduge, et otsepööratud ratastega asendis sõiduk liigub otse 
piki sirgjoont ega kaldu kummalegi poole.

• Veenduge, et õlilekkeid pole.

• Kontrollige, kas rooliseadme komponendid on kinni ja kulumise 
märkideta.

Kui mõni sõiduki osa ei ole töökorras, laske süsteemi hooldada kvalifitseeritud tehnikul, enne kui alustate süsteemi UniPilot Pro 
paigaldusprotseduure.
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PEATÜKK 1 – KOMPONENDID
Toetatud mudelid
Need juhised sisaldavad soovitatavat protseduuri süsteemi UniPilot Pro paigaldamiseks selleks kvalifitseeruvatele sõidukitele, tagamaks 
protsessi lihtsust ja tulemuslikkust. See toode on ühilduv enamike sõidukitega, millel on hüdrostaatilise roolivõimendiga kolme kodaraga 
rooliratas.

MÄRKUS:  Paigaldaja võib paigaldada süsteemi UniPilot Pro tootja soovitustest erinevalt, kuid on võimalik, et osasid, millele selles juhendis 
viidatakse, ei saa korralikult paigaldada, või et kaablite pikkus ei ole piisav alternatiivseteks paigalduslahendusteks. Kui paigaldaja 
muudab paigaldusprotseduuri, peab ta tagama kõigi komponentide toimivuse ning järgima komponentide paigutussuunale ja 
paigaldamisele kohalduvaid konkreetseid nõudeid.

UniPilot Pro riistvara põhikomplekt 
MÄRKUS: Allpool loetletud komplekte kasutatakse illustreerivalt. Riistvarakomplekti osanumbrid varieeruvad. 

Selles jaotises kirjeldatakse süsteemi UniPilot Pro tüüpiliseks paigalduseks vajalikke komponente. Paigalduskomplekt sisaldab põhikomplekti, 
mille osaks on „lülituskomplekti” alamkoost. Lülituskomplekt sisaldab riistvara, mis võimaldab teil süsteemi UniPilot Pro ühelt sõidukilt teisele 
teisaldada.

Süsteemi UniPilot Pro paigaldamiseks võib vaja minna järgmisi komponente.

Joonis 1: ESD komplekt

1 2 3

Tabel 1: ESD komplekt

Üksus Osa nr Kirjeldus Kogus
1 91-05023 Elektriline roolimisseade, UniPilot Pro 1

2 91-05024 Lülituskomplekt, UniPilot Pro 1

3
65-05246 UniPilot Pro pöörlemist takistav klambrikomplekt

1
65-05250 Koost Pöörlemist takistav tihvt UniPilot Pro

98-05342 UniPilot Pro paigaldusjuhend 1

Süsteemi UniPilot Pro paigaldamiseks vajalikud alamkomplektid on toodud selles jaotises. Kasutage seda jaotist, et kontrollida, kas kõik 
paigaldamiseks vajalikud alamkomplektid ja osad on saadaval.

MÄRKUS:  Kõiki selles juhendis toodud osanumbreid võidakse etteteatamata muuta. Need on käesoleva juhendi koostamise ajal esitatud 
viitena. Kui tellite varuosasid, kontrollige alati UniPilot Pro edasimüüja juures osanumbrite kehtivust.



2 www.teejet.com

UniPilot® Pro
UniPilot Pro lülituskomplekt
Lülituskomplekti komponendid võimaldavad operaatoril ESD-d ühest sõidukist teise teisaldada. 

MÄRKUS:  Süsteemi UniPilot Pro paigaldamise lõpuleviimiseks tuleb sõiduki roolisambale ühendada pöörlemist takistav klamber. See 
klamber varieerub sõidukimudelite lõikes ja tuleb osta eraldi. Toetatud sõidukite ja saadaolevate klambrikomplektide loendi 
saamiseks võtke ühendust UniPilot Pro edasimüüjaga.

Joonis 2: UniPilot Pro lülituskomplekti komponendid
  

67

1

2

3

4

5

UniPilot Pro lülituskomplekt

Üksus Osa nr Kirjeldus Kogus
1 402-0019-02 Ülemine rõngas 1
2 402-0024-03 5,75 x 0,50 vahepuks 1
3 402-0024-04 5,75 ID x 0,25 vahepuks 1

4 Konsulteerige 
edasimüüjaga Rõngaskorgi koost 1

5 200-0621-01 Põhiülekande koost 1
6 200-0635-01 Riistvarakomplekt 1

7
808-0015-01

808-0039-01
Kuuskantvõtmed (5/32" ja 
7/64") 1

MÄRKUS:  Kõiki selles juhendis toodud osanumbreid võidakse etteteatamata muuta. Need on käesoleva juhendi koostamise ajal esitatud 
viitena. Kui tellite varuosasid, kontrollige alati UniPilot Pro edasimüüja juures osanumbrite kehtivust. 
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PEATÜKK 2 – UNIPILOT PRO PAIGALDAMINE
UniPilot Pro paigaldusprotsessi on kirjeldatud allpool. Paigaldusprotsessi iga sammu on üksikasjalikult kirjeldatud järgmistes jaotistes.

1. Paigaldage roolirattale põhiülekanne
2. Kinnitage pöörlemist takistav tihvt
3. Paigaldage ESD
Selles jaotise nimetatud osade identifitseerimiseks vajalik teave on toodud paigalduskomplekti komponente käsitlevas lõigus.

PAIGALDAGE ROOLIRATTALE PÕHIÜLEKANNE
Selle jaotise eesmärgiks on selgitada põhiülekande paigaldamist roolirattale. Lülituskomplektide abil saab põhiülekandeid mitmele sõidukile 
paigaldada ja jätta, mis võimaldab kasutajal ESD-d teisaldada.

Paigaldage põhiülekanne ümber roolisamba
1. Eemaldage põhiülekande väiksemast sektsioonist 

2 kuuskantkruvi.
Joonis 3: Põhiülekande kuuskantkruvid

2. Eemaldage väiksem sektsioon, tõmmates allapoole.
 MÄRKUS: Lubatud hälbed on väiksed, tõmmake väiksemas 

sektsioonis otse allapoole.

Joonis 4: Põhiülekande väiksem sektsioon

3. Paigaldage suurem sektsioon rooliratta alla roolisamba ümber. 
Paigaldamisel peab ülekandega pool olema pealmine ja jääma 
roolirattale võimalikult lähedal.

 MÄRKUS: Vajaduse korral siduge ülekanne rooliratta 
kodarate ümber, kuna teatud sambad võivad olla seadme 
ava jaoks liiga paksud.

Joonis 5: Põhiülekanne paigaldatud

4. Taaspaigaldage väiksem sektsioon, tegutsedes ettevaatlikult, kui 
lükkate sektsiooni otse ülespoole, kuna koost istub väga tihedalt.

 MÄRKUS: Võimalik, et kahe ülekande sektsioonide 
paigaldamise hõlbustamiseks peate te kasutama paari tilka 
õli, et kahe ülekande sektsioonide joondamisele kaasa 
aidata.

5. Taaspaigaldage ja kinnitage 2 kuuskantkruvi. Selles punktis 
paigaldatakse põhiülekanne roolisamba ümber rooliratta alla. 
Ülekanne saab vabalt liikuda ja tuleb nüüd klambriga roolirattale 
kinnitada.
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Uurige roolisammast ja rooliratast
Uurige rooliratta alumist külge, et teha kindlaks, kas vahepuks on 
vajalik. Pehme kattematerjaliga rooliratas nõuab tavaliselt vahepuksi 
paigaldamist, et vältida ESD korpuse takistamist. Lamedad 
roolirattad nõuavad samuti vahepuksi lisamist, et vältida häireid 
rooliratta ja ESD vahel, kui ratast pööratakse.

Paigaldage vahepuks (vajaduse korral)
Paigaldage rooliratta ja põhiülekande vahel vahepuks ümber 
roolisamba. Painutage plastikmaterjalist vahepuksi vastavalt 
vajadusele, et rooliratta kodarad vabastada. Suur kaldserv vahepuksi 
rõnga välisdiameetril peab olema suunatud peaülekande poole.

MÄRKUS:  Komplekti kuulub kaks erineva paksusega vahepuksi. 
Valige kõige õhem vahepuks, mis jätab piisavalt 
vaheruumi rooliratta ja ESD vahele.

Joonis 6: Vahepukside paigaldamine – joondamisnurgad

Joonis 7: Vahepuksi paigaldamine

Paigaldage klambri rõngas
1. Ülekanne saab vabalt liikuda ja tuleb nüüd klambriga roolirattale 

kinnitada. Selle protseduuriga paigaldatakse ja tsentreeritakse 
ülekande rõngas tüüpilise 3 kodaraga rooliratta jaoks.

2. Paigutage klambri rõngas rooliratta peale ja paigaldage vähemalt 
6 kuuskantkruvi. Paigaldage kruvi iga kodara igale küljele, hoides 
kruvid kodaratele nii lähedal kui võimalik. Sellel etapil hoidke 
kruvid üsna lahti, et võimaldada tsentreerimist.

 MÄRKUS: Komplekt sisaldab kahe pikkusega kruvisid, mida 
saab kasutada erineva paksusega rooliratta kodarate puhul. 
Valige kahest kruvist lühem, mis tagab siiski keerme täieliku 
rakendumise.

3. Kui põhiülekanne on klambriga lõdvalt kinnitatud, pöörake ja 
liigutage ülekannet, kuni 3 kruvi puudutavad ühtlaselt kolme 
kodarat. Joonisel 8 on kujutatud põhiülekanne, mida on 
pööratud päripäeva, kuni kolm paigalduskruvi puudutavad 
ühtlaselt rooliratta kodaraid. See protseduur aitab automaatselt 
tsentreerida ülekannet rooliratta all.

Joonis 8: Ülemise rõnga paigaldamine
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Joonis 9: Ülekande rõnga tsentreerimine

Punased ringid näitavad, millised kruvid puudutavad kodaraid

4. Kontrollige paigaldust, pöörates rooliratast ja jälgides 
põhiülekande keskpunktist eemale liikumist. Vajadusel korrake 
tsentreerimisprotsessi.

5. Pingutage kruvid, kasutades sisekuuskantvõtit. Pingutage 
momendiga 0,7 Nm (6 in-lb). Pingutage kruvid ristamisi (mitte 
ühelt kruvilt teisele päri- või vastupäeva liikudes).

 MÄRKUS: Vältige klambri rõnga kruvide üle pingutamist. See 
võib põhjustada ülekande rõnga väändumist või kahjustada 
rooliratta kodaraid.

6. Kontrollige paigaldust uuesti, pöörates rooliratast ja jälgides 
põhiülekande keskpunktist eemale liikumist. Vajadusel korrake 
tsentreerimisprotsessi.

7. Kinnitage rõnga ülaosale plastkate.

Joonis 10: Plastkatte paigaldamine

KINNITAGE PÖÖRLEMIST TAKISTAV TIHVT
1. Valige ESD jaoks sobiv suund. ESD saab monteerida mis tahes 

kasutaja poolt valitud suunas. Suuna valimisel võtke arvesse 
järgmist:

• Pöörlemist takistav klambri paigaldamise lihtsus.

• Juurdepääs toitelülitile.

• Vältige kohti, kus põlv võib tahtmatult toitelülitile vajutada.

• Vältige sõiduki roolisamba juhtseadiste ja indikaatorite 
blokeerimist.

• Kaabli hargnemise teostamine kabiinis viisil, mis tekitab 
minimaalselt takistusi.

2. Sõltuvalt eelistatud suunast valige pöörlemist takistava tihvti 
jaoks üks asukoht kolmest.

Joonis 11: Pöörlemist takistava tihvti komplekt
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Joonis 12: Pöörlemist takistava tihvti asukohad

Alumine asend

Kella 3 asend

Kella 9 asend

3. Paigaldage pöörlemist takistav tihvt, sisestades pika kruvi läbi 
komplekti kuuluva metallhülsi. 

4. Paigaldage pöörlemist takistav tihvt ESD alla ühte asendisse 
kolmest võimalikust ja pingutage momendini 11,3 Nm (100 in-lb), 
kasutades 3/16" komplekti kuuluvat sisekuuskantvõtit. 

 MÄRKUS: Pöörlemist takistav tihvt peab alati istuma tihedalt, 
et vältida purunemist või eraldumist. Kontrollige regulaarselt 
pöörlemist takistavat tihvti ja veenduge, et see istub tihedalt. 
Pingutage alati ettenähtud momendini.

PAIGALDAGE ESD
See protseduur kirjeldab ESD paigaldamist põhiülekandele

1. Avage ESD vabastusriiv.
Joonis 13: Vabastage riiv

Vabastage riiv

2. Paigaldage ESD ümber põhiülekande, nii et kolm ESD rullikut 
peaülekande laagrivõrul joonduvad.

 MÄRKUS: Plastikkatet ESD-l saab kasutada juhikuna ESD 
alumise osa paigaldamisel V-rullikutele.

Joonis 14: Rulliku rakendamine

Rullikud

Põhiülekande esikülg

3. Enne riivi sulgemist veenduge, et peaülekanne on korralikult 
rakendanud kolm rullikut.

4. Pöörake ESD-d käsitsi, et veenduda rullikute sujuvas toimivuses.
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PEATÜKK 3 – UNIPILOT PRO PÖÖRLEMIST TAKISTAVA KLAMBRI 
PAIGALDAMINE
UniPilot Pro pöörlemist takistava klambri saamiseks võtke ühendust oma edasimüüjaga. Seda tuleks kasutada sõidukitel, millel puudub 
kohandatud sõidukispetsiifilise klambri toetus. Kõigi saadavalolevate pöörlemist takistavate klambrite loendi saamiseks võtke ühendust 
UniPilot Pro edasimüüjaga. Süsteemi UniPilot Pro paigaldamise lõpuleviimiseks tuleb monteerida pöörlemist takistav klamber.

MÄRKUS:  Võimalik, et sõltuvalt konkreetsest sõidukist tuleb kasutada erinevat klambrit. Üksikasjaliku teabe saamiseks võtke ühendust 
UniPilot Pro edasimüüjaga.

MÄRKUS:  Kui paigaldate pöörlemist takistava klambri konkreetsele kohandatud sõidukile, jätke see jaotis vahele ja lugege teie sõidukiga 
kaasnenud pöörlemist takistava klambri kasutusjuhendit. 

UniPilot Pro pöörlemist takistava klambri paigalduskomplekti ülevaade
Süsteemi UniPilot Pro paigaldamise lõpuleviimiseks ja ESD (Electric Steering Device) pöörlemise vältimiseks tuleb sõiduki roolisambale 
rooliratta alla monteerida pöörlemist takistav klamber. See peatükk sisaldab juhiseid universaalse klambrikomplekti paigaldamiseks, mis on 
lisatarvikuna saadaval FieldPilot Pro ja UniPilot Pro edasimüüjalt. Konkreetsetele sõidukimudelitele on saadaval palju erinevaid klambreid, 
mida saab tellida FieldPilot Pro ja UniPilot Pro edasimüüjalt. Võtke ühendust oma edasimüüjaga, et saada üksikasjalikku teavet oma sõiduki 
mudeli kohta.

Tüüpiline universaalne klambrikomplekt sisaldab järgmisi komponente.

Joonis 15: Tüüpiline universaalne klambrikomplekt

Tabel 2: Universaalse klambrikomplekti komponendid

Üksus Osa nr Kirjeldus Kogus
1 522-0001-01 Ääriklaager 1
2 203-0218-01 Viienda ratta liugur 1
3 202-0216-01 Eesmine klamber 1
4 202-0232-01 Tagumine klamber (V-kujuline) 1
5 514-0088-01 Kinnituskruvid. Masinakruvi Phillips 1/4 – 20 x 4" (seibid, lukustusseibid ja mutrid) 4
6 512-0029-01 Poldid 5/16 -18 x 3/4" (liuguri kinnituspoldid) 2
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UniPilot Pro pöörlemist takistava klambri paigaldamisprotseduur
MÄRKUS: ESD kinnitatakse roolirattale enne klambrikomplekti paigaldamist.

1. Veenduge, et teil on olemas kõik vajalikud osad. Joonis 14
2. Kinnitage eesmine klamber viienda ratta liuguri klambrile, 

kasutades kahte polti (liuguri kinnituspoldid). Keerake käega 
kinni.

 MÄRKUS: Liuguri klambrit tuleb pärast roolisambale 
paigaldamist reguleerida.

Joonis 16: Liuguri kinnituspoldid

Eesmine 
klamber

Viienda ratta klamber

3. Pange ääriklaagri koost üle pöörlemist takistava tihvti. 
 MÄRKUS: On oluline, et pöörlemist takistav tihvt oleks 

pandud läbi ääriklaagri enne viienda ratta klambri 
paigaldamist

Joonis 17: Pöörlemist takistava tihvti rakendamine

Pöörlemist takistav 
tihvt

4. Kinnitage tagumine klamber eesmisele klambrile, kasutades 
nelja masinakruvi, mis kinnitavad roolisamba eesmise ja 
tagumise klambri vahele. 

Joonis 18: Tagumise klambri paigaldamine

5. Pingutage klambri koost.
6. Reguleerige viienda ratta liugurit nii, et ääriklaager jääb ligikaudu 

pöörlemist takistava tihvti keskele ja pingutage poldid (liuguri 
kinnituspoldid).

Joonis 19: Liuguri klambri rakendamine

7. Klambri paigaldamine on lõpule viidud.
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PEATÜKK 4 – UNIPILOT PRO JUHTMEKIMBU PAIGALDAMINE
Ohutusteated
MÄRKUS: UniPilot Pro juhtmekimbu paigaldamisel peab sõiduk olema välja lülitatud

MÄRKUS:  Vältimaks süsteemi tahtmatut väljalülitumist töötamise ajal, kontrollige kaabli isolatsiooni ja kaabli ühendusi teiste instrumentidega. 
Juhtige kaablid eemale kõigist teravatest servadest, et takistada juhttraatide tugevat tõmbamist ja kahjustamist.

UniPilot Pro juhtmekimbu ühenduste ülevaade
UniPilot Pro juhtmekimbu tüüpiline paigaldus hõlmab järgmisi allpool näidatud komponente.

Joonis 20: UniPilot Pro juhtmekimbu komponendid

Aeros 9040

Aerose peamine 
juhtmekimp

45-05884

Matrixi peamine 
juhtmekimp

45-05626

Matrix ProGS 840

Matrix ProGS 570

või

Terminaator
45-08101

Terminaator
45-08102

SCM Pro 
juhtmekimp

45-10172

SCM Pro
78-08097 UniPilot Pro

Jalglüliti
32-04020

UniPilot Pro 
juhtmekimp

45-10166

Elektriline roolimisseade, 
UniPilot Pro

91-05023

UniPilot Pro pöörlemist 
takistav klambrikomplekt, 

üldine
65-05246

Etherneti lii
dese jaoks RJ45 konnektorile

Istmelüliti 
sisend

Klamber SCM Pro 
Flat

65-05251

Koostu pöörlemist takistav 
tihvt UniPilot Pro

65-05250

45-05381
DC:  xx/xx

Con
ne

cto
 to

(+
12

v)

Toitekaabel
45-05381
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UniPilot Pro juhtmekimbu paigaldusprotseduur
Süsteemi UniPilot Pro juhtmekimbu paigaldussammud on toodud allpool. Läbige need järjekorras, otsides vajaduse korral selgitusi 
jooniselt 19. See protseduur eeldab, et te olete ühendanud oma roolimise juhtmooduli (SCM Pro) puldiga Aeros või Matrix Pro GS. 
Täiendavat teavet leiate FieldPilot Pro ja UniPilot Pro dokumentatsioonist.

1. Ühendage ESD UniPilot Pro juhtmekimbu 30-kontaktiline konnektor mooduliga SCM Pro ja pingutage konnektori kruvi, kasutades 1/4" 
mutrikeerikut. Pingutage momendini 1,7 kuni 2,2 Nm (15 kuni 20 in-lb). Kasutage ainult soovitatud mutrikeerikut ja vältige üle pingutamist. 

Joonis 21: Ühendage UniPilot Pro juhtmekimp mooduliga SCM Pro

2. Ühendage UniPilot Pro juhtmekimp ESD-ga. Joondage ümar konnektor vastaspistikuga ESD all ja pöörake seda, kuni see sobitub. 
Seejärel pöörake välist hülssi päripäeva, et konnektor lukustada. Demonteerimiseks pöörake välise konnektori hülssi vastupäeva. Ärge 
kunagi rakendage konnektorile jõudu.

Joonis 22: UniPilot Pro juhtmekimp ESD ühendusele

3. Teostage kaablite hargnemine viisil, mis välistab kahjustuste tekkimise.
4. ESD paigaldamise lõpuleviimiseks leiate juhiseid FieldPilot Pro ja UniPilot Pro kasutusjuhendi häälestamist ja kalibreerimist käsitlevatest 

jaotistest.
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PEATÜKK 5 – TOITELÜLITI
ESD on varustatud toitelülitiga ja LED diagnostikatuledega. Lüliti ja tulede kirjelduse leiate järgmistest jaotistest.

Toitelüliti
ESD on varustatud toitelülitiga. See võimaldab operaatoril keelata ESD mooduli ilma kogu süsteemi UniPilot Pro välja lülitamata. Page võti 
○ [ringile], et ESD keelata.

Joonis 23: Toitelüliti

LED tuled
ESD-l on 2 LED tuld 

• Kui ESD-le on edastatud juhtimiskäsklus, hakkab 1. tuli kollaselt vilkuma, kui rool pöörab. 

• Kui ESD on sisse lülitatud, jääb 2. tuli pidevalt roheliseks. 

Joonis 24: LED tuled

1

2



12 www.teejet.com

UniPilot® Pro
PEATÜKK 6 – HOOLDUS JA KORRASHOID
Selles peatükis kirjeldatakse süsteemi UniPilot Pro hooldamiseks ja korrashoiuks vajalikke toiminguid. Kui te vajate remonditeenuseid, 
varuosasid või garantiihooldust, võtke ühendust UniPilot Pro edasimüüjaga. Ainult tehasel või volitatud teeninduskeskusel on õiged osad ja 
süsteemi UniPilot Pro hooldamiseks vajalik väljaõpe.

• Tagage alati pöörlemist takistava tihvti tihe istuvus. Kontrollige pöörlemist takistavat tihvti iga 250 töötunni või iga kuue kuu järel, 
olenevalt sellest, kumb on varasem, ja vajadusel pingutage vastava momendini. Ärge kasutage ESD moodulit, kui pöörlemist takistav 
tihvt on lõtv.

• Hoidke pöörlemist takistavat klambrit alati roolisambale tugevalt kinnitatuna. Kontrollige pöörlemist takistavat klambrit iga 250 töötunni 
või iga kuue kuu järel, olenevalt sellest, kumb on varasem, ja veenduge, et see on kinnitatud ning et kõik kinnitused istuvad tihedalt. 
Vajaduse korral pingutage.

• Hoidke roolimise juhtmoodulit (SCM Pro) ja sellega seotud klambreid alati sõidukile hästi kinnitatuna. Veenduge iga 250 töötunni või 
iga kuue kuu järel, olenevalt sellest, kumb on varasem, et SCM Pro on kindlalt kinnitatud ja vajaduse korral pingutage. Ärge kasutage 
süsteemi UniPilot Pro, kui SCM Pro ei ole kindlalt kinnitatud. Kinnitustest lahti tulnud SCM Pro võib automaatroolimise režiimis 
põhjustada kontrolli kaotamise sõiduki üle.

• Kaitske ESD-d (Electric Steering Device) kokkupuute eest vee või vihmaga. Hoiustage ESD-d kaitstud kohas. Kui avatud platvormiga 
traktoritel seadet enam ei kasutata, eemaldage see masinalt.

• Kontrollige kõiki kaableid ja elektrilisi konnektoreid iga kuue kuu järel. Kinnitage lahtised kaablid, kasutades kaablisidemeid.

• Puhastage ESD välispindu ja kolme juhtrullikut, kasutades niisket lappi. Ärge kasutage puhastuspihusteid, pihustusvahasid, vedelikke 
ega määrdeaineid nagu WD-40. Mis tahes vedela puhastus- või määrdeaine kasutamine võib kahjustada ESD sisekomponente ja 
muudab kehtetuks tehasegarantii.

• Alati puhastage põhiülekannet ja põhiülekande laagrivõru niiske lapiga, et eemaldada tolm enne ESD paigaldamist roolirattale. See on 
eriti tähtis, kui ESD teisaldatakse ühest sõidukist teise.

• ESD toodetakse hermeetiliste laagritega ja isemäärduvate komponentidega, mis ei vaja õlitamist. Ärge kasutage õli, määret ega 
pihustatavaid määrdeaineid.
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