
Snabbguide | EcoDrive – Handhavande av snöplogar | 1021128 utgåva 1 | 2021-04-28

EcoDrive - Handhavande av snöplogar

Handhavande av
snöplogar

1. Stäng av kraftuttaget.

2. Tryck på högerpilknappen på CBW-manöverdonet för
att gå till snöplogsdisplaybilden .

OBS! om displaybilden inte går att öppna, se avsnitt 5
nedan.

3. Tryck manöverspaken framåt för att sänka
frontplogen. För att sänka sidoplogen, tryck på
knappen upptill på manöverspaken.

4. Manövrera plogarna efter behov, enligt Tabell 1
nedan.
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Tabell 1: Manöverspaksfunktioner

Frontplog
VÄNSTER

Frontplog
HÖGER

Ikoner
I tabellen nedan visas de ikoner som finns på
displaybilden för snöplogsinställning.

Ikon Innebörd Ikon Innebörd

Moddskrapa* Plogarbetsbelysning*

Flytläge för snöplog Saltspridare – fast*

Snöplog
automatiskt UPP
vid backning

Saltspridare – LS*

Tabell 2: Ikoner

* Tillval

Moddskrapor – ett antal gummiskrapor sänks (om detta
tillval är installerat) tills de sticker ned under plogbladets
underkant, så att modd skrapas bort från körbanan.

Flytläge – se flytläge nedan.

Snöplog automatiskt UPP vid backning – när denna
funktion är aktiverad, lyfts frontplogen och sidoplogarna
automatiskt när fodonets backväxel läggs i.

Plogarbetsbelysning – tänder fordonets nedre, högra
arbetsbelysning.

Saltspridare – se saltspridare nedan.

Flytläge
I flytläge tillåts frontplogen följa körbanans ojämnheter.
Plogen får alltså rörelsefrihet i vertikalled.

Arbete med snöplogsutrustade fordon innebär stor risk för allvarlig personskada eller dödsfall. Var därför mycket
försiktig vid allt arbete med snöplogar, särskilt om funktionen Snöplog automatiskt UPP vid backning är aktiv. Denna
funktion lyfter och drar in snöplogarna automatiskt när fordonets backväxel läggs i. Kontrollera noga att ingen
befinner sig nära snöplogarna när fordonet eller plogarna manövreras.
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Tryck på ikonen för att aktivera flytläge för frontplogen.
Flytlägesfunktionen har tre lägen, vilka indikeras av en
grön statusindikator ovanför ikonen . Den gröna
statusindikatorn visar flytlägesfunktionens läge enligt
nedan.

1. Släckt indikator – flytlägesfunktionen är avstängd.

2. Blinkande indikator – flytlägesventilen är urkopplad,
men kommer att kopplas in när manöverspaken förs
framåt.

3. Tänd indikator – flytlägesventilen är inkopplad och
plogen arbetar i flytläge.

Observera att sidoplogens flytläge som
standardinställning aktiveras när plogen sänks. Om så
önskas kan emellertid sidoplogen höjas till önskad höjd
och låsas på denna höjd. Flytläget avaktiveras så snart
plogen höjs.

Saltspridare
Följ anvisningarna nedan för att aktivera saltspridaren.

1. Stäng av kraftuttaget.

2. Tryck på högerpilknappen på CBW-manöverdonet för
att gå till snöplogsdisplaybilden .

OBS! om displaybilden inte går att öppna, se avsnitt 5
nedan.

3. För system med fast deplacement, tryck på
saltspridarikonen för att aktivera saltspridaren. För
LS-system, tryck på LS-saltspridarikonen .

Aktivering av
snöplogsdisplaybilden

Om displaybilden inte går att öppna med CBW-
manöverdonets vänster- eller högerpilknapp, kan den i
stället aktiveras enligt anvisningarna nedan.

1. Håll knappen OK och högerpilknappen intryckta
samtidigt under några sekunder.

Menydisplaybilden (se
vidstående bild) med de
olika
displaybildsalternativen
visas.

2. Markera snöflingeikonen och tryck på OK för att
aktivera den. Aktiverade displaybilder visas med grön
rektangel under displaybildsikonen.

3. Håll knappen OK intryckt under några sekunder för att
spara de nya inställningarna. Snöplogsdisplaybilden
kan nu öppnas med CBW-manöverdonets vänster-
eller högerpilknapp.

Arbete med snöplogsutrustade fordon innebär stor risk för allvarlig personskada eller dödsfall. Var därför mycket
försiktig vid allt arbete med snöplogar, särskilt om funktionen Snöplog automatiskt UPP vid backning är aktiv. Denna
funktion lyfter och drar in snöplogarna automatiskt när fordonets backväxel läggs i. Kontrollera noga att ingen
befinner sig nära snöplogarna när fordonet eller plogarna manövreras.
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