
Byte av kretskort: 
 

 Skruva upp de två skruvarna i bottnen av skyddsburken  (Torx-T20)   

 Dra försiktigt bort skyddsburken och avlägsna strömmatningskablarna från kretskortet. 
OBSERVERA ordningen på kablarna (Svarta (-) till vänster och röda (+) till höger!)  

 Skruva upp kretskortets fästmuttrar (ca 10 mm höga, sexkantiga) 

 Ta bort kretskortet från pinnbultarna (ta lös de två kontakterna genom att dra tillbaka på 
fästmekanismen)  

 Placera det nya kortet på ställe och koppla kablarna. OBSERVERA ordningen på 
strömmatningskablarna! (Svarta (-) till vänster och röda (+) till höger!) 

 Sätt tillbaka skyddsburken 
 

Grundprogrammering av kretskortet: ( pumppen är inte på) 

 
 Koppla bort strömmen från spaken  

 Håll A och B knappen intryckta och koppla på strömmen  

 Släpp upp A och B knappen när den röda LED indikeringslampan börjar  

 lysa (ca 5 sekunder efter att strömmen kopplats på)  

 Fastställ dödbandsområdet genom att föra spaken frammåt/bakåt/ 
vänster/höger ca 10 mm (kan också vara längre) åt vardera håll  
och rullen ca 2 mm frammåt/bakåt  

 Efter att spakens och rullens alla riktningar blivit fastställda:  
o Kvittera med ett snabbt tryck på A-knappen (max 1 sekund) -> LED  

indikeringslampan blinker till  

 Fastställ maxområdet för spaken och rullen: för spaken så långt det går  
frammåt/bakåt/vänster/höger och rullen så långt det går frammåt/ 
bakåt  

 Efter att spakens och rullens alla max-riktningar blivit fastställda:  
o Kvittera med ett snabbt tryck på A-knappen (max 1 sekund) -> LED indikeringslampan 

lyser ca 1 sekund  

 Spaken är nu färdig att använda  

 
Byte till frontlastarprogram (standard program: skogskran / -maskin) 
 
Spaken innehåller både skogskrans- och frontlastarprogram. Skogskransprogrammet är standard. 
För att byta till frontlastarprogrammet gör detta: 

 Strömmen bort från spaken 

 Tryck ner A-knappen (den med en grop i) och koppla på strömmen 

 Efter 5 sekunder börjar den röda LED lampan lysa, men håll fortfarande A-knappen intryckt 

 Efter ca 2 sekunder slocknar LED-lampan. I detta skede: tryck även in B-knappen.  

 Håll A- och B-knapparna intryckta i ytterligare ca 10 sekunder, tills LED lampan tänds igen. 

 Nu kan du släppa upp de båda knapparna. Programmet är bytt till frontlastarläge 
(frontlastarprogrammet innebär i praktiken att man genom att föra spaken frammåt och 
trycka in A-knappen får igång flytläget) 
 

För att byta från frontlastarläge till skogskransläge gör samma  
procedur som beskrevs ovan. 

 


