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Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 

Denna produkt uppfyller Europarådets direktiv 2004/108/EG när den installeras och 
användas i enligt med bruksanvisningarna. 

Service och teknisk support – Kontakta Digi-Stars tekniska support på telefon +1-920-
563-9700. 

Vi har som policy att ständigt försöka förbättra våra produkter. Därför kan informationen i 
detta dokument komma att ändras utan föregående meddelande därom. 

Kontrollera att programvarureferenserna stämmer överens med dem som visas av 
instrumentet. 

Denna handbok omfattar programvaruutgåvan: GC100:Iss01Rev01Lib01 

Dokumentnr:  S/DC/500-10-696 :  

Utgåva:  2.1 :  

Utfärdandedatum: 2013-08-15 

Källfil: \UK696210.DOC 
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1.0 SYFTE OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

1.1 Syfte  
Digi-Star Cab Control Touch (CCT) är en enhet som är utformad för att monteras i hytten på en 
hjullastare, traktor med frontlastare, teleskoplastare eller kompaktlastare.  Hyttstyrningsenheterna CCT 
400 & 500 är utformade för att kommunicera via Digi-Stars ERM-moduler (externa radiomoduler) med 
en viktindikator från Digi-Star i EZ- eller TMR-serien. Denna sistnämnda monteras på en foderblandare 
som är utrustad med en kompatibel intern eller extern radioenhet.  CCT 400 kan även kommunicera 
med andra indikatorer från Digi-Star, som till exempel GT400. 

CCT400 kommunicerar även med ERM till en TST7600 som är utrustad med samma ERM-enhet. 
CCT500 fungerar dock inte med TST7600.  De avancerade funktionerna på CCT500 fungerar 
endast med modellerna EZ3400, EZ3600V, EZ4600, TMR3610 och TMR4610.  

CCT-enheten visar samma information som visas på den viktindikator som CCT-enheten 
kommunicerar med.  Dessutom kan CCT-enheten användas för att fjärrstyra flera av de vanligaste 
funktionerna på viktindikatorn.  Den här handboken innehåller detaljerad information om det som 
visas på enhetens skärm och dess kontrollfunktioner. 

Räckvidden på kommunikation via radioenheten begränsas av ett antal faktorer, bland annat på 
vilken typ av radiomodul som CCT-enheten är parkopplad med, var antennerna placeras och deras 
position, störningar från elektroniskt ”brus” och fysiska hinder som byggnader och väggar.  
Kommunikationen kräver ”fri sikt” mellan de två radiomodulerna.  Den som använder CCT-enheten 
bör kunna se viktindikatorn som sitter på den foderblandare som han eller hon försöker 
kommunicera med. 

 

Både CCT-400 och CCT-500 har samma skärm.  Det går att uppgradera CCT-400 till en CCT-500.  
Kontakta Digi-Star för mer information. Kontaktinfo: www.digi-star.com 

1.2 Tekniska specifikationer: 
Strömförsörjning: 10–30 volt likström (DC) 
Strömförbrukning: 500 mA 
Skärm: LCD-skärm med hög ljusstyrka (400 mcd) i färg, 4,3 tum i bredbildsformat (480 x 

272) med en motståndskraftiga pekskärm 
Knappar på frontpanelen: Fyra stycken bakgrundsbelysta, fysiska knappar för specifika 

tillämpningar/funktioner 
Processor: MIPS32 M4K med en hastighet på 80 MHz 
Minne: 128 kbyte RAM 

512 kbyte Flash 
Internt, icke-volatilt minne på 2 Mbyte. 
SD-kortläsare och USB-port för USB-minnen 

Kommunikationsportar: Två CAN 2.0B-portar (J1939/ISO 11783) 
Två ospecificerade RS232-portar 

Ingångar: Åtta – Kan konfigureras som analoga eller digitala  
Utgångar: Tre – Varje utgång är på 1 ampere 
Högtalare: 1,5 watt för larm med mera 
Skydd: Omvänd polaritet 
Hölje: Anpassat hölje i ABS-plast (främre och bakre kåpa) 
Montering: Fristående 
EMC: 2004/108/EG ISO 14982 
Temperatur: -20 °C till +70 °C, drifttemperatur 
Svängning: 5G @ 10 till 500 Hz 
Stöt: 50 G 
Kapslingsklassning: IP65 
Mått: Bredd: 133 mm x höjd: 113 mm x djup: 50 mm 

 

 

Syfte och specifikationer 
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1.3  Fysiska specifikationer 
 

 
 

  

  

 

 

 

    
    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USB-port 
 
 
Kabeluttag 
 
Fäste 
 
Port för SD-kort 
 
Högtalare 
 
Serienummer 
 
Gummikåpa 

CCT-enheten sedd från sidan CCT-enheten sedd bakifrån 

Syfte och specifikationer 
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2.0 SÄKER ANVÄNDNING 
 

  Fara: Anger risk för mycket farliga situationer. Om du inte är försiktig kan det leda till väldigt 
allvarliga personskador eller dödsfall. 

 

  Varning: Anger risk för potentiellt farliga situationer. Om du inte är försiktig kan det leda till väldigt 
allvarliga personskador eller dödsfall. 

 

 Vidtag försiktighet: Anger risk för potentiellt farliga situationer. Om du inte är försiktig kan det leda 
till mindre personskador. 
 

2.1 Exponering för radiofrekvens 
Exponering för energi från radiofrekvenser är en viktig säkerhetsfråga.  Eftersom den här produkten 
använder WiFi och mobilsystem i smarttelefoner eller pekplattor bör du rådfråga 
säkerhetsinformationen som medföljer enheten som du använder appen på. 

 

2.2 Innan användning 
Läs och förstå den här handboken och lär dig alla kontroller innan du använder utrustningen. 
Kontrollera att det inte finns några människor, djur eller hinder i området innan du påbörjar arbetet. 
Identifiera potentiella faror. 
 

2.2. Kontrollera systemet innan användning 
Innan du använder appen med vägningssystemet från Digi-Star bör du läsa användarhandboken för 
viktindikatorn och WiFi-systemet.  Följ alla instruktioner.   

 
Digi-Star kan inte hållas ansvarigt för avvikelser eller problem som uppstår på grund av en felaktig 
användning av viktindikatorn, felaktig kalibrering eller inkorrekta inställningar. Digi-Star kan inte heller 
hållas ansvarigt för avvikelser eller problem som uppstår på grund av tekniska problem i systemet.  

 

 

 

 

 

 

 

Säker användning 
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3.0  ÖVERSIKT CCT-400 OCH CCT-500  
 

      

  Framsida CCT400            Framsida CCT500 

3.1 Fasta fysiska knappar 
De fasta, fysiska knapparna sitter under skärmen och används för att utföra funktioner på apparaten.  
Du kommer att känna att knappen klickar när du trycker på den och enheten avger ett ”pipljud” när 
volymen slås på. 

 - HOME (start)        
         För att återgå till startsidan från vilken annan skärmbild som helst. 
 

 - SETUP (konfiguration)  
 Använd konfigurationsmenyn för inställning av radiokanaler och andra systeminställningar. 
 

 - ESCAPE (tillbaka)  
 För att gå tillbaka till föregående skärmbild. 
 

 - ENTER (retur)  
 För att bekräfta eller spara en inställning. 

 

 

 

 

 

 

 

Översikt 
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3.2 Skärmknappar 
Skärmknapparna (softkeys) visas på pekskärmen och används genom att du trycker eller rör lätt på 
skärmen.  Det går att använda dessa skärmknappar även om du har handskar på dig. 

 OBS! Du får INTE använda vassa eller spetsiga objekt för att peka på skärmen! Den kan skadas så 
svårt att den inte går att reparera! 

3.2.1  Skärmknappar på CCT-400 och CCT-500 
 

1.  - För att nollställa viktindikatorn. 

2.  - Växla mellan netto- och bruttovikt. 

3.  - För att nollställa viktindikatorn tillfälligt [nettoläge] 

4.  – För att frysa eller spärra den visade vikten tillfälligt. 

5.  – För att manuellt flytta fram till nästa ingrediens. 

6.   – För att registrera eller skriva ut den vikt som visas. 

7.  - Radiokanal blandare (numret ovanför blandaren ändras med kanalen vald). 

8.   - Radiofrekvens med bra mottagning. 

�   - Radiofrekvens utan mottagning. 

�  - Ingen radiomodul är ansluten till CCT-enheten. 

 

 

 

Översikt 
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3.2.2  Avancerade funktionsknappar på CCT-500 
De avancerade funktionsknapparna på en CCT-500 fungerar när CCT-500 är ansluten till en apparat i 
Digi-Star-serierna EZ och TMR 3600 eller högre serier, indikatorer utan pekskärmar.   Extraknapparna 
på huvudskärmbilden visas nedan.  Läs avsnitt 5.0 – ANVÄNDNING AV CCT-500 för mer information 
om hur man använder modellen CCT-500. 

1.  - Pilknappar för att flytta markören och Enter (returknapp). 

2.  - För att välja foderstat. 

3.  - För att ändra mängd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översikt 
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4.0  GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING 
AV CCT-400 OCH CCT-500 

4.1  Slå på och av indikatorn   
Tryck på och släpp upp knappen ON/OFF 
(på/av) som sitter under gummiknappen på 
enhetens nedre, vänstra sida.  Tryck på 
vänster sida där ”RDS” är ingraverat i gummit. 

           

 

4.2  Nollställ indikatorn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knappe
n 
PÅ/AV 

1. Tryck in och håll ned  i tre 
sekunder för att nollställa 
viktindikatorn. 

 
2. ZERO (noll) kommer att blinka på 

skärmen och den visade vikten 
kommer att ändras till 0. 

 

1

Grundläggande 
användning 
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4.3 Ladda vikter med tarering och 
netto/brutto 
När du utför vägning är det viktigt att du håller 
reda på om viktindikatorn är i vägningsläget 
Brutto (Gross) eller Netto (Net).  
Vägningsläget, Gross eller Net, kommer att 
blinka högst upp på skärmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

5190 

3800 

 

1. När du har lastat i den första 

ingrediensen i blandaren trycker på  
för att nollställa indikatorn temporärt. 

 

 

2. Ladda den första mängden (i det här 
exemplet 1 390 pund).  ”Gross” (brutto) 
blinkar på skärmen. 

 

3. Tryck på  för att tillfälligt nollställa 
viktindikatorn. 

 

 
4. Värdet 0 visas och ”Net” (netto) blinkar 

högst upp.  

 

 

 

 
5. Lägg till nästa mängd som ska laddas (i 

det här exemplet 3 800 pund).  “Net” 
kommer att fortsätta att blinka. 

 

 

6. Tryck på  för att visa den totalt 
laddade mängden. I det här exemplet: 1 
390 + 3 800 = 5 190 pund är den totala 
mängden som har lagts till i blandaren. 
”Gross” (brutto) kommer att blinka högst 
upp på skärmen.   

 

1390 

0 4

6

5

Grundläggande användning 
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4.4  Funktionen Frys 
Frysläget används när du använder eller 
flyttar blandaren för att frysa vikten från 
tidpunkten då blandaren flyttades.  
Användningen av frysfunktionen kan ge en 
mer noggrann i- och urlastningsprocess för 
användare som vill öka precisionen i sin 
verksamhet. 

 

 

4.5 Utskriftsfunktionen 

 

 

4.6 Framflyttning av ingredienser 

 

 

 

HOLD 

(fry

s) 

2560 

2560 

1. Tryck på för att frysa den vikt som 
visas på skärmen. Ordet ”HOLD” 
kommer att visas på skärmen. 

2. Tryck på  igen för att återgå till det 
normala vägningsläget. Vikten visas 
igen. 

 

 

 

 

 

OBS! För utskrift krävs en serieport 
(skrivare) på viktindikatorn på blandaren, 
vilket är ett tillval. 

1. Tryck på utskriftsknappen  för att 
aktivera utskriftsfunktionen på 
viktindikatorn. Funktionen beror på typen 
av viktindikator och inställningarna på 
den. 

 

 

 

OBS! Framflyttning av ingredienser 
används för att hoppa till nästa 
ingrediens när du använder en 
batchindikator. 

1. Tryck på framflyttningsknappen  för 
att gå vidare till nästa ingrediens 
manuellt. 

 

1 2

1

1

Grundläggande användning 
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4.7  Välja en giva på CCT-500 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIX 1 

1

2 3

1. Tryck på  för att visa den första 

givan i listan. Tryck på  upprepade 
gånger för att bläddra i listan över 
tillgängliga givor. Eller tryck på 
nedåtpilen för att bläddra i listan.  

 

 

 

2. Tryck på  för att välja den giva som 
visas visas för tillfället.  

3. Om funktionen Resize (ändra vikt) är 

inaktiverad trycker du på  igen för 
att starta givan.  

4. Du kan även starta givan genom att 

trycka på . 

 

 
 

5. Om funktionen Resize (ändra vikt) är 

aktiverad trycker du på  för att gå 
till skärmbilden med den numeriska 
knappsatsen. Från denna skärmbild 
kan du ändra storlek på givan. 

 

 

6. Tryck på  för att växla mellan 
antalet djur och mängd per bås eller 
sats. Använd numren för att antingen 
ändra antalet djur eller för att ändra 
mängden för varje bås eller sats. Den 
aktuella posten skrivs över så fort du 
börjar skriva.   

7. Tryck på  för att godkänna 
ändringen. 

8.  Tryck på  för att gå tillbaka till 
huvudskärmbilden.  

9. Upprepa steg 1-8 för alla andra givor.  

4

5

8

RESIZE 

5

6

Grundläggande användning 
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5.0 KONFIGURATION AV INDIKATORN OCH ANSLUTNINGAR 

5.1  Ställa in radiokanaler för blandare och CCT-enheter som används med 
ERM-moduler utan WiFi  
CCT-enheten måste vara ansluten till en ERM-radiomodul från Digi-Star av modell 2.4, 2.4X eller 900 
och viktindikatorn på blandaren måste vara utrustad med samma radiomodul, internt eller externt.  
ERM-radiomoduler måste användas tillsammans med en EZIII-indikator från Digi-Star som är utrustad 
med en J905-serieport och programvara version 9.B eller senare. Läs Digi-Star-handboken D3986 
ERM 2.4 – 2.4X – 900 för mer information om hur man installerar ERM-radiomoduler.  

För att kunna kommunicera med viktindikatorn på blandaren måste radiomodulerna på 
blandarindikatorn och CCT-enheten vara inställda på samma kanal.  Tjugofyra kanaler finns tillgängliga 
och en och samma CCT-enhet kan kommunicera med upp till 24 olika blandare som är utrustade med 
viktindikatorer.  

  

5.2  Välja radiokanal på blandarindikatorerna 
Det rekommenderas att blandarindikatorn (eller indikatorerna) konfigureras först.  För optimal 
prestanda i system med sex (6) eller färre radioenheter bör du använda kanalerna 1 till 6.  Två olika 
blandarindikatorer kan inte använda samma kanal, eller ha samma indikatornummer.  Alla 
blandarindikatorer måste ställas in på en egen kanal.   

Om systemet inte fungerar som det ska efter att radiostationerna har konfigurerats beror det troligen på 
att det störs ut av andra radiosystem. Försök använda andra kanaler mellan 1 och 6 innan du provar 
kanalerna 7 till 24. 

 

5.3  Blandarindikatorer utan numeriska knappsatser och interna 
radiomoduler 
För att den interna radiomodulen ska fungera måste REMOTE (fjärr) vara inställd på ON (på) och 
blandarindikatorns radiokanal (SCL NO) måste ställas in på ett nummer mellan 1 och 24. OBS! Dessa 
inställningar görs från indikatorns frontpanel. 

1. Gå till Setup (inställningar) genom att trycka in och hålla ned [Net-Gross] och sedan trycka in 
och hålla ned [On] i tre sekunder. 

2. Tryck på [Net/Gross] eller [Select] för att gå vidare till {MENU 2} (meny 2). 

3. Tryck på [On] för att gå vidare till {REMOTE} (fjärr). 

4. Tryck på [Net/Gross] eller [Select] för att ställa in alternativet på {ON} (på). 

5. Tryck på [On] för att spara inställningen och gå vidare till  {SCL NO} (viktindikatorns kanalnr). 

6. Tryck på [Net/Gross] eller [Select] för att ställa in önskad radiokanal {1 till 24} 

7. Håll in [Tare] (tarering) och tryck på [On/Off] för att återgå till det normala indikatorläget. 

8. Tryck på [On] för att spara inställningen och gå vidare till det sista steget i menyn. 

 

Konfiguration av indikatorn och anslutningar 
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5.4  Blandarindikatorer utan numeriska knappsatser och externa 
radiomoduler (ERM) 
För att den externa radiomodulen ska fungera måste både REMOTE (fjärr) och extern radio (EXTRAD) 
vara inställda på ON (på) och blandarindikatorns radiokanal (SCL NO) måste ställas in på ett nummer 
mellan 1 och 24. OBS! Dessa inställningar görs från indikatorns frontpanel. 

1. Gå till Setup (inställningar) genom att trycka in och hålla ned [Net-Gross] och sedan trycka in 
och hålla ned [On] i tre sekunder. 

2. Tryck på [Net/Gross] eller [Select] för att gå vidare till {MENU 2} (meny 2). 
3. Tryck på [On] för att gå vidare till {REMOTE} (fjärr). 
4. Tryck på [Net/Gross] eller [Select] för att ställa in alternativet på {ON} (på). 
5. Tryck på [On] för att gå vidare till {EXTRAD} (extern radio). 
6. Tryck på [Net/Gross] eller [Select] för att ställa in alternativet på {ON} (på). 
7. Tryck på [On] för att spara inställningen och gå vidare till  {SCL NO} (viktindikatorns kanalnr). 
8. Tryck på [Net/Gross] eller [Select] för att ställa in önskad radiokanal {1 till 24} 
9. Håll in [Tare] (tarering) och tryck på [On/Off] för att återgå till det normala indikatorläget. 
10. Tryck på [On] för att spara inställningen och gå vidare till det sista steget i menyn. 

 

5.5  Blandarindikatorer med numeriska knappsatser och interna 
radiomoduler 
För att den interna radiomodulen ska fungera måste REMOTE (fjärr) vara inställd på ON (på) och 
blandarindikatorns radiokanal (SCL NO) måste ställas in på ett nummer mellan 1 och 24. OBS! Dessa 
inställningar görs från indikatorns frontpanel. 

1. För att aktivera fjärrutmatningsfunktionen, när viktindikatorn är i det normala vägningsläget, 
ska du ställa in REMOTE (fjärr) (D.A.N. 218) på {ON} (på).  

2. För att ställa in radiokanalen, när viktindikatorn är i det normala vägningsläget, ska du ställa 
in SCL NO (viktindikatorns kanalnr) (D.A.N. 231) på {1 – 24}.  

 

5.6  Blandarindikatorer med numeriska knappsatser och externa 
radiomoduler (ERM) 
För att den externa radiomodulen ska fungera måste både REMOTE (fjärr) och extern radio (EXTRAD) 
vara inställda på ON (på) och blandarindikatorns radiokanal (SCL NO) måste ställas in på ett nummer 
mellan 1 och 24. OBS! Dessa inställningar görs från indikatorns frontpanel.  

1. För att aktivera fjärrutmatningsfunktionen, när viktindikatorn är i det normala vägningsläget, 
ska du ställa in REMOTE (fjärr) (D.A.N. 218) på {ON} (på).  

2. För att aktivera den externa radiofunktionen, när viktindikatorn är i det normala 
vägningsläget, ska du ställa in EXTRAD (extern radio) (D.A.N. 229) på {ON} (på).  

3. För att ställa in radiokanalen, när viktindikatorn är i det normala vägningsläget, ska du ställa 
in SCL NO (viktindikatorns kanalnr) (D.A.N. 231) på {1 – 24}.  
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5.7  Konfigurera radiokanaler på CCT-enheten och ERM-modulen 
CCT-kombinationen måste konfigureras så att den matchar konfigurationen av radiokanalen (eller 
kanalerna) som gjorts i stegen ovan.  CCT-enheten i lastaren kan konfigureras för att kommunicera 
med mellan 1 till 24 blandare som är utrustade med Digi-Star-indikatorer med radiomoduler.   

När CCT-enheten används med flera blandare är den förprogrammerad för att matcha de radiokanaler 
som används.  CCT-enheten kan sedan växlas mellan olika blandare med enbart ett par snabba 
tryckningar på skärmen.  

5.7.1  Gå till inställningsmenyn Setup 
 

 

 

 

 

 

1. Tryck på  för att öppna 
inställningsmenyn Setup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Menyskärmbilden till vänster visas.  Om du 
vill gå till radiomenyn RADIO trycker du på 

. 

 
 

 

 
 

 

3. Ange teknikerlösenordet 1234 genom att 
trycka på knapparna 1 till 4. 

4. Tryck på knappen Enter  (retur). 

 

1

2

3 4
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5. En utökad meny som den till vänster 
kommer att visas. 

 

6. Peka på raden ”Radio” lätt för att markera 
den.  

7. Tryck på knappen Return . 

 

 

8. En lista med radiokanaler för indikatorer 
som den till vänster kommer att visas.  
Krysset (X) bredvid kanalerna anger att 
denna kanal är avstängd. 

 

9. Peka på alla radiokanaler som du vill 
aktivera för blandaren (eller blandarna) för 
att markera den/dem. 

 

10.  Tryck på . 

 

11. Krysset “X” ändras till en “ ” för att ange 
att denna kanal nu är tillgänglig.  I exemplet 
till vänster aktiveras och konfigureras kanal 
1 till 3. 

12. Tryck på .  

13. Tryck på .  

14. Tryck på  på indikatorns framsida för att 
avsluta och återgå till huvudskärmbilden. 
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15. Numret ovanför  anger den kanal och 
blandare som CCT-enheten är inställd för att 
kommunicera med. 

16. Tryck på  (i det här exemplet) för att byta 
blandare. 

 

 
 

 

17. En skärmbild för val av radiokanaler som 
den till vänster kommer att visas.  Endast 
radiokanaler som aktiverats i stegen ovan 
kommer att visas. 

 
18. Välj radiokanal för blandaren genom att 

trycka på önskat kanalnummer. 

19. Tryck på knappen  för att spara 
ändringen och återgå till huvudskärmbilden.  

  

20. Den radiokanal för blandaren som valts 
kommer nu att visas ovanför knappen för 
radiokanal för blandare på 
huvudskärmbilden.  

 

21. Kontrollera statussymbolen för ”RADIO”.  
Färgen anger aktuell radiostatus. 

 

  - Radiofrekvens med bra 

mottagning. 

  - Radiofrekvens utan anslutning till 
indikatorn. 

 - Ingen radiomodul är ansluten till CCT-
enheten. 
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6.0 ANSLUTNING OCH MONTERING 
 

6.1 Strömförsörjning i lastaren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERM 

CCT400 eller 
CCT500 

Strömanslutning 
Brun +12 V 

DC 
Använd en säkring 
på 5 ampere 

Blå - Neg.  
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6.2 Montering 
Paket med standardfäste (medföljer tillsammans med indikatorn) 

OBS! Fästet kan skadas om justeringsvreden inte är lossade innan justeringen. 

   Varning! Får ej borras fast i överrullningsstrukturer (ROPS/FOPS)! 

 

                                                            

 

Rammontering med sugkopp (tillval) (även andra ramfästen finns tillgängliga) 

 

 

Lång fästarm 
monterad på 
indikatorn 

Kort fästarm 
monterad på 
indikatorn 

Montering 


