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1.0 INLEDNING 

Tack för att du valt detta externa radiomodem från Digi-Star, modell ERM-2.4, ERM-2.4X eller 
ERM-900. Den här handboken innehåller information om konfiguration och användning av 
dessa tre enheter.  

1.1 Syfte 

Digi-Star ERM-enheterna gör att radiokapacitet enkelt kan läggas till för alla viktindikatorer från 
Digi-Star som är utrustade med en J905-port, för kommunikation med enheter som Cab 
Control (hyttstyrning) eller DataLink-system med samma frekvens och frekvenstyp. J905-portar 
finns på Digi-Star-indikatorer i serierna EZ2500, EZ3600 och EZ4600 och kan installeras i 
efterhand på indikatorer i serierna EZ2400 och 3400. Kontakta Digi-Star för mer information.   

ERM-2.4 är en enhet för kortare räckvidd med en intern antenn, för användning endast med 
Cab Control 2.4, Cab Control Touch-enheter utrustade med en ERM-2.4-radio eller indikatorer 
som är konfigurerade som hyttstyrningsenheter och utrustade med en ERM-2.4-radio. 

ERM-2.4X och ERM-900 är enheter för större räckvidd som kräver en extern antenn för 
användning med motsvarande Cab Control 400-enheter med intern radio, Cab Control Touch-
enheter utrustade med motsvarande ERM-2.4X- eller ERM-900-radio, indikatorer 
konfigurerade som hyttstyrningsenheter utrustade med motsvarande intern radio eller ERM-
radio eller 2.4 GHz eller 900 MHz DataLink basstationssystem. 

ERM-radion bör inte användas i andra syften. 

1.2 Radiobegränsningar 

Generellt sett kan ERM-2.4 och ERM-2.4X användas i hela världen. Användning av ERM-900 
är begränsad utanför Nord- och Sydamerika.  

Lokala begränsningar och regler kan gälla för alla radioenheter.  
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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. 

  Var försiktig: 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 vågsystemet från Digi-Star bör du läsa användarhandboken för 
viktindikatorn från Digi-Star och ERM-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 



 

D3986-US ERM 2.4-2.4X-900 5 

3.0 ALLMÄN INFORMATION 

3.1 Radioinnehåll 

Beskrivning Reservdelsnr Ant 
Paket RADIO ERM-2.4 409004 1 
Paket RADIO ERM-2.4X 
m/magnetisk montering 

409690 1 

Radio-ERM-2.4x utan antenn 409310 1 
Magnetiskt monterad antenn 
2.4GHZ 

404237 1 

Paket RADIO ERM-900 
m/magnetisk montering 

409289 1 

Radio-ERM-900 utan antenn 409287 1 
Antenn 900MHz magnetisk 
montering 

404884 1 

Kardborrefäste 2,25”  406711 4 
 

3.2 Översikt 

 

 

Bild 1. Systemdiagram för ERM-2.4 (systemen ERM-2.4X och ERM-900 fungerar på samma 
sätt men inkluderar, och kräver, en extern, magnetiskt monterad antenn) 
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Bild 2.  Systemdiagram för ERM-2.4X (ERM-2.4X radio och magnetiskt monterad antenn) 

 

 

 

 

 

 

Bild 3. Systemdiagram för ERM-900 (magnetiskt monterad antenn och ERM-900 radio) 
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Specifikationer ERM-2.4 ERM-2.4X ERM-900 

Frekvens 2,4 GHz 2,4 GHz 900 MHz 

Godkännande Hela världen Hela världen Nordamerika och delar av 
Sydamerika 

Radiotyp XBee-Pro XStream XBee-Pro 

Mått 57 mm x 95 mm x 35 mm 

(2,24” x 3,74” x 1,38”) 

65 mm x 145 mm x 40 mm 

(2,56” x 5,71” x 1,57”) 

57 mm x 95 mm x 35 mm 

(2,24” x 3,74” x 1,38”) 

Ström- och 
kommunikations-
signal 

Tillhandahålls av Digi-Star indikatorn 

Anslutning Digi-Star J905 

Kompatibel med 
Digi-Star: 

Cab Control och  

Cab Control Touch 

Cab Control, Cab Control Touch och DataLink 
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3.4 Kommunikation med fri sikt  

Alla ERM-enheter och motsvarande radioenheter fungerar utifrån principen kommunikation 
med fri sikt.  Antennerna på alla enheter måste vara inom synhåll för varandra.  
Radioöverföringar går inte genom byggnader, metallstrukturer eller jord.  

 

3.5 Krav på Digi-Stars viktindikator 

Digi-Stars ERM-moduler kan bara kopplas till viktindikatorer från Digi-Star som har:  

1. En J905-serieport. ERM-WIFI-enheten är inte kompatibel med indikatorer utrustade 
med en J904-port.  

2. Programvaruversion 8J eller senare. 
3. Alternativinställningar som är korrekt inställda för att kommunicera med ERM-modulen. 

 

Se avsnittet Installationsinstruktioner i den här handboken för information om hur du 
verifierar och ställer in Digi-Star indikatorn på rätt sätt. 
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3.6 Föreslagna monteringsplatser 

 

 

 

 

 

Bild 4. Monteringsalternativ – kardborrefäste 
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Bild 5. Monteringsalternativ – fastskruvad 
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Bild 6. Felaktig monteringsposition för ERM-2.4 

 

 

 

 

 

 

Godtagbar monteringsposition för ERM-2.4X och ERM-900 

 

1. För fler monteringsalternativ, eller bättre räckvidd, med ERM-2.4 går att använda 409156 – 1 m 
(39”) förlängningskabel för att förlänga kabeln och montera enheten utanför traktorhytten eller 
på en högre plats som ger bättre kommunikation med fri sikt.   

2. Montera alltid ERM-2.4 i en lodrät position med (kabelsidan nedåt) enligt bild 4.  
3. ERM-2.4X- och 900-moduler kan monteras i vilken position som helst. 
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3.7 Installationsförslag för magnetiskt monterad antenn 

  

 

Den magnetiskt monterade 
antennen till ERM-2.4X eller 
ERM-900 bör monteras på en 
plats som ger fri sikt till 
mottagarradion.  Några 
föreslagna platser: 

• Ovanpå eller på sidan 
av traktorhyttens tak 
för indikatorer installerade i traktorhytten. 

• Främre, övre hörnen på blandaren när indikatorn installeras på blandaren. 
• Platsen med bäst fri sikt till lastaren eller blandaren för Cab Control-system och/eller 

basstationen för DataLink-system. 
För installation på tak eller blandare: 

1. Antennen måste monteras vertikalt. 
2. Ett fristående fäste kan behöva tillverkas och installeras på vissa traktorhytter eller 

blandare. 
3. Antennkabeln bör fästas säkert på flera platser på traktorn eller blandaren och 

överbliven antennkabel bör rullas ihop noga och fästas säkert. 
o Om du fäster kabeln säkert fångas antennen upp om den lossnar från fästet. 
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4.0 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR ERM-ENHETEN 

 
1. Om du monterar ERM-enheten med hjälp av det medföljande kardborrefästet: 

a. Se ”Föreslagna monteringsplatser” för korrekt monteringsposition. 
b. Torka rent monteringsytan från smuts och skräp. 
c. Torka rent ytan som enheten ska fästas på och baksidan av ERM-enheten med alkohol 

eller rengöringssprej och låt lufttorka. 
d. Fäst kardborrefästet vid behov. 
e. Låt enheten härdas i 12–24 timmar innan användning. 

 

OBS! Limmet fäster inte på ytor med en temperatur under fryspunkten. Installera i 
rumstemperatur för bästa resultat. 

2. Om du monterar ERM-enheten med hjälp av skruvar: 
a. Fastställ rätt storlek på skruven som ska användas för att fästa ERM-enheten på 

utrustningen. 
b. Se ”Föreslagna monteringsplatser” för korrekt monteringsriktning.  Montera inte på 

indikatorn genom att borra i höljet. 
c. Dra inte åt skruvarna för hårt!  Vi rekommenderar att du använder låsmuttrar för att 

fästa ERM ordentligt på fästet. 
 

4.1 Ansluta till ERM-WiFi-surfzon 

1. Verifiera att indikatorn har en J905-port.  

 

 

 

 

   J905-port 

ERM-installation 
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I. Om det inte finns någon J905-serieport installerad på indikatorn måste den skickas in till Digi-
Star eller ett av Digi-Stars auktoriserade servicecenter för en uppgradering.  

II. ERM-WIFI-enheten är inte kompatibel med indikatorer utrustade med en J904-port.  Det går att 
installera en J905-port istället för J904-porten ovan. 

III. Se till att programvaran på viktindikatorn är kompatibel med ERM-enheten.  
a. För att kontrollera vilken programvaruversion som indikatorn har trycker du en 

kort stund på ”ON” (PÅ) när indikatorn redan är på. 
b. Titta på skärmen.  Versionen visas efter ”PRGID”. Alla versioner som visar 8J 

eller senare är kompatibla (till exempel är 8N kompatibel). 
c. Om indikatorn har programvara som är äldre än 8J måste nyare programvara 

installeras av ett av Digi-Stars auktoriserade service- och reparationscenter.  Gå 
till www.digi-star.com och titta på Supportfliken. 
 

4.2 Obligatoriska alternativinställningar för indikatorn 

För att ERM-enheten ska fungera korrekt krävs dessa alternativinställningar på Digi-Stars 
viktindikator som ERM-enheten är ansluten till. 

EZ3* 
DAN 

EZ4** 
DAN 

Alternativ Inställning 

229 2003 EXTRAD PÅ 
215 Saknas COM IN EZ2CMD 
216 2304 PRTFMT 

(endast GT460) 
PRTAC5  

217 2004 MEDIA USB 
218 2001 REMOTE PÅ för enstaka linje eller MTLINE för skärm med 3 linjer 
221 2204 C1 DLY AV 
224 2408 RMC EN 

(endast GT460) 
PÅ  

228 Saknas RADRES SFTWR 
 

*  Digi-Star EZ2500/3600/4600, GT400/460 indikatorer 

** Digi-Star EZ2810/3410, TMR3610/4610, GT560 indikatorer 
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Ändring av alternativinställningar med hjälp av D.A.N. (direktåtkomstnummer) för Digi-
Star-indikator med numerisk knappsats: 

 

1. Mata in de D.A.N-nummer som visas ovan direkt på den numeriska knappsatsen. 
2. Tryck på SELECT (VÄLJ) eller UP (UPP) för att gå igenom de tillgängliga 

inställningarna. 
3. Ställ in dem så att de matchar vad som visas i tabellen ovan. 
4. Tryck på ENTER (RETUR) för att spara. 
5. Ange nästa D.A.N-nummer och upprepa. 
 

Ändring av alternativinställningar för Digi-Star indikator utan numerisk knappsats: 

 
1. Tryck flera gånger på SELECT (VÄLJ) tills MENU (MENY) visas på skärmen. 
2. Tryck in och håll ned FUNCTION (FUNKTION) i tre sekunder. 
3. Tryck på SELECT (VÄLJ) tills Menu 2 (Meny 2) visas. 
4. Tryck på ON/OFF (PÅ/AV) tills det alternativ som krävs visas. 
5. Tryck på NET/GROSS (NETTO/BRUTTO) tills den inställning som krävs visas. 
6. Tryck på ON/OFF (PÅ/AV) för att spara inställningen och gå till nästa menyalternativ. 
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4.3 Testa systemet 

Kontrollera följande för att testa systemet: 

a. Slå på strömmen på indikatorn 
eller Cab Control Touch. 

b. PWR-LED bör lysa gult. 
c. Tx-LED bör blinka rött. 
d. När den är ansluten till en Cab 

Control eller Cab Control Touch 
bör fjärrskärmen visa det som 
visas på indikatorn. 

e. När du trycker och håller inne 
knappen ”ZERO” (NOLL) på 
Cab Control eller Cab Control 
Touch i tre sekunder bör Rx-
LED blinka grönt och indikatorn 
visa ”ZERO”. 

 

OBS! Om ERM-systemet inte installeras på rätt sätt leder det till sämre räckvidd eller 
prestanda. Se avsnitten ”Fri sikt” och ”Föreslagna monteringsplatser” för mer information. 

 

5.0 FELSÖKNING 

ERM-enheten 
startar inte. 

• Se till att indikatorn är ansluten till eluttaget. 
• Se till att indikatorn är PÅ. 
• Se till att J905-porten är installerad på indikatorn och att PWR-

LED är PÅ. 
• Se till att indikatorn har programvaruversion 8J eller senare.  
• Se till att alternativinställningarna på indikatorn är 

konfigurerade för att fungera med ERM-enheten. 
ERM-enheten 
kommunicerar inte. 

• Se till att rätt radiokanal är inställd. 
• Se till att ERM-enheten är korrekt ansluten till J905 och att 

PWR-LED är PÅ. 
• Se till att den röda diagnos-LED för Tx blinkar ungefär tio 

gånger i sekunden. 
Teknisk supportlinje: 1(920)-563-9700 
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6.0 MYNDIGHETSGODKÄNNANDE 

 

USA 

FCC (USA:s federala myndighet för etermedier)  

ID: OUR-XBEE/OUR-XBEEPRO 

Innehåller modell XBee-PRO Radio 

Enheten i denna förpackning överensstämmer med del 15 av FCC:s regler. Användningen 
faller under följande två villkor: (i) denna enhet får inte orsaka skadliga störningar och (ii) 
denna enhet måste acceptera mottagen störning, däribland störning som kan orsaka oönskad 
drift. 

 

Kanada 

Industry Canada 

Innehåller modell XBee-PRO Radio, IC: 4214A-XBEEPRO 

 

Europa 

Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder 

 

 

 

Japan 

MIC: 

ID: 005NYCA0378 
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ande 
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6.1 Försäkran om överensstämmelse 

ERM-2.4 
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ERM-2.4X 
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7.0 ANTECKNINGAR 

 

Anteckningar 


