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1- TANIM 
X-TYPE SMART tartım indikatörü; yem karma römorklarında kullanılmak ve rasyon 

hazırlamak üzere tasarlanmış özel bir cihazdır 

Sıcak, soğuk, rutubet, sarsıntı, toz, güneş 
gibi ağır çiftlik koşullarında sorunsuz 
çalışır. 

Bununla birlikte, basit ve kolay kullanımı, 
uzaktan da rahatlıkla görülebilen büyük, 
LCD göstergesi, yol gösteren alfanumerik 
bilgi satırı ve menü özellikleri ile 
operatörün yem rasyonu hazırlamasında 
ve ağıllara dağıtımında en büyük 
yardımcısıdır. 

X-TYPE SMART ekranlarındaki talimatlara uyulması halinde rasyonların doğru 
hazırlanmasına, yem kalitesinin artmasına, dolayısı ile hayvan sağlığı ve verimliliğinin artmasına 
yardımcı olur. 

 

 Güvenlik Uyarıları bölümünü dikkatlice okuyun 
ve anlayın.  
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2- GÜVENLİK UYARILARI 
Kullanım kılavuzu, size kullanım, güvenlik ve bakım konularının 

temel kurallarını verir. Talimatları net olarak takip etmek ve 

anlamak çok önemlidir. 

 Kullanmaya başlamadan önce, tartım 
sisteminin nasıl monte edileceğini ve elektriksel bağlantılarının nasıl 

yapılacağını öğrenmek için X-TYPE SMART kullanım kılavuzunu 

okuyun. 

 
Üretici / ithalatçı firma çalıştırma hatalarından, elektrik 

problemleri, bakım eksikliği ve/veya bu kılavuzda açıklanmayan 

orijinal olmayan yedek parça ve aksesuarların kullanılmasından 

kaynaklanan hasar ve dolaylı hasarlardan yasal olarak sorumlu 

değildir. 

 

Yem karma römorkuna kaynak yaparken indikatörün tüm kablo 

bağlantılarını sökün. 

Yem karma makinesini basınçlı su ile yıkamanız durumunda indikatör, bağlantı kutusu ve yük 

hücrelerini koruma altına alın. 

İndikatörün temizliği için nemli bir bez kullanarak aşırı bastırmadan silin. 

Enerjisini şarj regülatörü bozuk bir traktöre bağlamayın. Oluşacak hasarlardan üretici / ithalatçı 

firma sorumlu değildir. 

X-TYPE SMART ın enerjisi doğrudan traktör aküsünden veya iyi doğrultulmuş bir DA (doğru 

akım) kaynağından gelmeli ve teknik tabloda belirtilen enerji aralığında olmalıdır. Aksi 

durumlardan kaynaklanan hasarlardan üretici / ithalatçı firma sorumlu tutulamaz. 

Cihazın orijinal ambalajını saklayınız. Herhangi bir nedenle yerinden sökülüp taşınması 

gerektiğinde nakliye sırasında bir şey olmaması için orijinal ambalajı ile taşıyınız.  
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3- TEKNİK BİLGİLER 

Genel 
X-TYPE SMART, sadece sabit ve hareketli yem karma römorklarında tartım ve tartımlı 

rasyon hazırlamak için uygundur. Mal alım satımında kullanılan ticari tartı aletleri için 

kullanılamaz. 

Ölçüler 
Ambalaj Ölçüleri 27 x 27 x h:18 cm 

Net Ağırlık 3000 g 

Brüt Ağırlık 3090 g 

Teknik Tablo 
Tartım Aralığı 0 – 99.999 

Taksimat 1-2-5-10-20-50 

Maks. Duyarlılık 1 / 30.000 

Sıcaklık Katsayısı 2 ppm/°C 

Doğruluk <  ±0,015 % F.S. 

Nonlineerlilik 0,0012 % F.S. 

Çalışma Sıcaklığı Aralığı -10 / +45 °C 

Çalışma Nem Oranı (maks) 85 % RH ( yoğuşmamış) 

LCD ekran 
6,5 inç, beyaz arka aydınlatmalı 

6 dijit 34mm 7 segment, 14 dijit 16mm alfanumerik 

Tuş takımı 6 Tuşlu, mekanik 

Enerji 9-36 VDC 

Gövde Katkılı ABS 

Konnektör X-type SMART Askeri tip, su geçirmez, 3 konnektörlü 

Konnektör X-type SMART2 
Askeri tip, su geçirmez, 2 konnektörlü  

(Güç ve alarm birleşik) 

Standart Aksesuarlar Loadcell, enerji, alarm kablosu ve BK'su 

Ambalaj 27 x 27 x h:18cm, karton kutu 

Ağırlık 3090g 
 

 

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR 

4- KURULUM 
 

SMART + SMART2 için bağlantı resimleri burada olacak. 
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5- TUŞLAR VE TEMEL FONKSİYONLAR 

BACK NEXTESC

HE09.XTYPESMART.00

BLOKLAMA
AÇMA / KAPAMA

(Uzun basış)

ONAY

YUKARI
sonraki

SOLA
önceki

MENÜ
iptal

MANUEL RASYON
HAZ.

sıfırlama

 

 

İlk Çalıştırma 

X-TYPE SMART cihazına kablo bağlantıları 
yapılmış ve enerji verilmiş ise cihaz çalışır 

durumdadır. Cihazı açmak için  tuşuna 

bir kere basınız. Cihaz 5 s sonra tartım 
moduna dönecektir. 
(Yandaki ekrandan farklı bir görüntü varsa 
SORUNLAR kısmına bakınız veya teknik servis 
ile irtibata geçiniz) 

     0
- - - - - - - 

 KG

 

 

Cihazı kapatmak için  tuşuna 5 saniye 

süreyle basılı tutunuz. 
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6- PROGRAMLAMA 

Rasyon Programlama 

Hazırlanacak rasyonların içeriklerini cihaza 

tanıtmak için RASYON PROGRAM menüsüne 
girilmelidir. 

Cihaz açık ve tartım modunda iken  tuşuna 

basılır.  Göstergede RASYON HAZIRLA görülür. 

 

   
 

 

 tuşu ile RASYON PROGRAM seçilir. 

  tuşu ile “RASYON PROGRAMLAMA” ya 

başlanır.     

tuşu ile programlanacak rasyon numarasını 

seçiniz. 

 tuşuna basınız.     

 
 

 

RASYON SEÇİMİ EKRANI : 

“AD”                         : Rasyon adı seçilir. 

“HAYVAN SAYISI”: Toplam hayvan sayısı girilir. 

“C1”                          : 1. yüklenecek malzeme adı 
seçilir. 

“0.000kg”               : Hayvan başına kg. miktarı. 

Bu kısma 1. malzemenin hayvan 
başına düşen kg miktarı girilir. 

   

 

 

 

 

Resim 3 
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RASYON ADI GİRME: 

Ekran sağdaki gibi alt satırında AD:……. 

yazıyorken  tuşuna basınız. 

Yazmıyorsa önce  ve  tuşları ile seçiniz.  

 ve  tuşları ile rasyon adını listeden 

seçiniz. 

 
Seçiminizi yaptıktan sonra  tuşu ile onaylayınız. 

HAYVAN SAYISI GİRME: 

Ekran sağdaki gibi alt satırında HAY.SAYISI: 

yazıyorken  tuşuna basınız. 

Yazmıyorsa önce  ve  tuşları ile seçiniz. 

 
   

 ve  tuşları ile hayvan sayısını giriniz. 

 
 tuşu ile onaylayınız. 

MALZEME ADI GİRME: 

Ekran sağdaki gibi alt satırında C1:……. 

yazıyorken  tuşuna basınız. 

Yazmıyorsa önce  ve  tuşları ile seçiniz.  

 ve  tuşları ile malzeme adını listeden 

seçiniz. 

 
Seçiminizi yaptıktan sonra  tuşu ile onaylayınız. 

MALZEME MİKTARI GİRME: 

Ekran sağdaki gibi alt satırında C1:  ….. K9 

yazıyorken  tuşuna basınız. 

Yazmıyorsa önce  ve  tuşları ile seçiniz. 
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 ve  tuşları ile 1. yüklenecek malzeme 

için hayvan başına düşen miktarı giriniz. 

 
 tuşu ile onaylayınız. 

 

Her malzeme için aynı şekilde malzeme adı ve miktarı girilir.  

(Toplam girilebilecek malzeme sayısı 15 adettir.) 

Malzeme girme işlemi tamamlandıktan sonra 

 tuşuna basılır. RASYON PROGRAMLAMA 
bitirilir.  

Ekranda hayvan başına düşen toplam yem miktarı 
ve yüklenecek toplam yem miktarı cihaz 
tarafından otomatik olarak hesaplanıp 
gösterilecektir. 

 

 tuşuna basılır. İlk MENÜ ekranına çıkılır.
 

 
 

 tuşuna bir daha basılır. Tartım moduna geri 
dönülür. 
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Dağıtım Programlama 

Hazırlanmış rasyonların nasıl dağıtılacağını cihaza 
tanıtmak için “DAĞITIM PROGRAMLAMA” 
menüsüne girilmelidir.  

Her dağıtım programı aynı numaralı rasyon 
programı ile ilişkilidir. Örnek olarak “DAĞITIM 2”, 
“RASYON 2” ile ilişkilendirilir. 

Cihaz açık ve tartım modunda iken  tuşuna 

basılır.  Göstergede “RASYON HAZIRLA” görülür. 

 

   
 

 
 

 

 tuşu ile DAGITIM PRGRAM seçilir. 

  tuşu ile “DAĞITIM PROGRAMLAMA” ya 

başlanır.     

tuşu ile programlanacak dağıtım numarasını 

seçiniz. 

 tuşuna basınız.     

 

 
 

DAĞITIM EKRANI : 

“AD”                         : Dağıtım adı seçilir. 

“DAĞITMA 1”       : Hazırlanan yemin ilk olarak 

kaç adet hayvana dağıtılacağı girilir. 

“DAĞITMA 2”       : Hazırlanan yemin ikinci olarak 
kaç adet hayvana dağıtılacağı girilir 

NOT: Bir dağıtım programı için 10 adet DAĞITMA 
tanımlıdır. Kullanmayacağınız DAĞITMA’lar için 
hayvan sayısını “0” olarak ayarlayın. 
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DAĞITIM ADI GİRME: 

Ekran sağdaki gibi alt satırında AD:……. 

yazıyorken  tuşuna basınız. 

Yazmıyorsa önce  ve  tuşları ile seçiniz.  

 

“TABLODAN SEC”  yazısı alt satırda çıkar.  

 tuşuna basınız.  

 

 ve  tuşları ile dağıtım adını listeden 

seçiniz. 

Seçiminizi yaptıktan sonra  tuşu ile 

onaylayınız. 

 

DAĞITMA MİKTARLARINI GİRME : 
Ekran sağdaki gibi alt satırında 

DAGITMA 1:  …. yazıyorken  tuşuna 

basınız. 

Yazmıyorsa önce  ve  tuşları ile seçiniz. 

 

 ve  tuşları ile 1. dağıtmada kaç hayvana 

yemin dağıtılacağını giriniz. 

 tuşu ile onaylayınız 

Her dağıtma için aynı şekilde hayvan sayılarını 
girerek dağıtım programını yapınız.  

     

 

Dağıtım programlama işlemi tamamlandıktan 

sonra  tuşuna basılır. 

 
Ekranda programlanan DAĞITIM için toplam 
hayvan sayısı cihaz tarafından otomatik olarak 
hesaplanıp gösterilecektir. 

  

 
 

 tuşuna basılır. İlk MENÜ ekranına çıkılır.
 

 
 tuşuna bir daha basılır. Tartım moduna geri 

dönülür. 
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7- KULLANIM 

Rasyon Hazırlama 
Rasyon Hazırlama işlemi “Rasyon Programlama” 
ile daha önceden cihaza tanıtılmış rasyonları 
hazırlarken kullanılır. 
 

Cihaz açık ve tartım modunda iken  tuşuna 

basılır.  Göstergede RASYON HAZIRLA görülür. 
 
 

 tuşu ile “RASYON HAZIRLAMA”ya başlanır. 

 

 
 

 
 ve  tuşları ile hazırlanacak rasyonu 

seçiniz (Örnek: Rasyon 3) 
 

 tuşuna basınız.  

Çıkan ekranda daha önce rasyon programlamada 
girilen hayvan sayısı çıkar, bu sayı buradan da 
değiştirilebilir. 

 

 tuşuna basınız. 

  

 

Üstte 1.konacak malzeme miktarı çıkar. Altta 
1.malzeme adı ve makine içindeki toplam ağırlığı 
vardır. Sağda ise kaçıncı malzeme konulduğu 
gösterilir. 

Makina içindeki toplam ağırlık 1. malzemede 
sıfırdır. Her malzeme yüklemede bu değer üst üste 
toplayarak gidecektir. 

   140
SILAJ   t    0

 c1

 

 

1. malzemeyi yükleyiniz.  
Yükleme sırasında %85’ine ulaşıldığında alarm 
kesik kesik çalmaya başlar, tam olarak 1. malzeme 
miktarına gelindiğinde ise alarm sürekli çalar ve 
otomatik olarak 2.malzemeye geçer.  

Her programlanan malzeme için işlem aynı şekilde 
devam eder. 

   500
Saman   t  140

 c2
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Malzeme yükleme işlemleri sona erdiğinde ekran 
otomatik olarak tartım ekranına geri döner. 

Hazırlanan rasyonun toplam miktarı görünür. 
 

     

 
 

 

 

 

 

Block Fonksiyonu 

Block fonksiyonu tartım değerini kilitlemek için 
kullanılır. 
Herhangi bir tartım durumunda, rasyon 
hazırlarken veya dağıtım yapılırken tartım değerini 
kilitlemek için: 

 tuşuna basınız.  

Block fonksiyonu devrede iken ekranda görünen 
ağırlık sabitlenir ve değişim olmaz. 

Block fonksiyonunu kaldırmak için tekrar  

tuşuna basınız. 
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Dağıtım Yapma 
Dağıtma işlemi, hazırlanmış rasyonun birden çok 
ahıra dağıtılması için kullanılır. Her dağıtım aynı 
numaralı rasyon ile ilişkilidir. Örneğin “Dağıtım 1” 
kullanılırken “Rasyon 1”in “Hayvan Payı”na göre 
hesap yapılır. 
Cihaz açık ve tartım modunda iken: 

 tuşuna basılır.  Göstergede RASYON 
HAZIRLA görülür. 

 
 

 

 tuşu ile dAgITMA seçilir. 

    

 tuşu ile “DAĞITIM YAPMA” ya başlanır. 

 
 ve  tuşları ile dağıtım numarasını seçin 

(Örnek: Dağıtım 3) 
 

 tuşuna basınız.  

 

Üstte 1. boşaltılacak miktar, 

altta ise 1. boşaltılacak miktarın hayvan sayısı 
görünür  
Bu esnada boşaltma işlemine başlanır boşaltılan 
miktar %85 ine geldiğinde alarm kesik kesik 
çalmaya başlar, tamamına geldiğinde ise alarm 
sürekli olarak çalar ve 2. boşaltma adımına 
otomatik olarak geçer. 
 
Her boşaltma için işlem aynı şekilde devam eder. 

 

Boşaltma işlemleri sona erdiğinde ekran otomatik 
olarak tartım ekranına geri döner. 
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Manuel Rasyon Hazırlama 
Rasyon programı yapmadan rasyon hazırlamak 
için bu yöntem kullanılır. 
İşleme başlamak için cihaz tartım ekranında 
olmalıdır.  

     

Tartım ekranında iken 1. malzemeyi yükleyiniz 
(Örnek: 640 Kg) 

 
 tuşuna basınız. 

 
2.malzemeyi yükleyiniz. 

(Örnek: 510 Kg) 

    

 tuşuna basınız. 

 
Başka bir malzeme eklenecek ise aynı şekilde 

 tuşu ile devam ediniz. 

(Örnek: 135 Kg)  
 

 

Malzeme hazırlama işlemi tamamlandığı zaman 

 tuşuna basınız. 

Cihaz tartım ekranına geri döner. 
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Manuel Dağıtım Yapma 
Hazırlanmış rasyon makinenin içinde iken dağıtım 

işlemine başlamak için  tuşuna basınız. 

 

      

 

İlk dağıtma işlemi için boşaltmaya başlayınız. İlk 

dağıtma bittiğinde  tuşuna basınız. 

    

 
 

Ekran yandaki gibi olacaktır. 

Sıradaki dağıtma işlemine aynı şekilde  tuşu 

ile devam ediniz. 

     

 

Dağıtım tamamlandığı zaman  basınız. İşlem 

tamamlanmıştır. 

 tuşuna 5 saniye basarak göstergedeki ağırlık 

değerini sıfırlayın. 
 

    

 

8- PARAMETRELER 
Cihazın kullanımına yönelik bazı parametreler 
kullanıcı tarafından değiştirilebilir. 
Cihaz açık ve tartım modunda iken: 

 tuşuna basılır.  Göstergede RASYON 
HAZIRLA görülür. 

 
 

 

 tuşu ile PARAMETRELER seçilir. 
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 tuşu ile “PARAMETRELER” menüsüne 

girilir. 

 
 ve  tuşları ile parametreler arasında dolaşılır. 

 

 tuşu ile değiştirilmek istenen parametre seçilir. 

Seçilen parametre değeri yanıp sönmeye başlar. 

 tuşu ile yeni değer kabul edilir ve çıkılır. 

 tuşu ile yeni değer kabul edilmeden geri çıkılır. 

 
 

 tuşu ile “PARAMETRELER” menüsünden 

çıkılır. 
 
Göstergede kısa bir süre BEKLEYİNİZ görünür. 
 
NOT: Değiştirilen parametreler bu aşamada 
belleğe kaydedilir. 

 
 tuşu ile menüden tartım moduna çıkılır 

 
 

PARAMETRELER 

DIL Cihazın dili 

TAKSIMAT Cihazın taksimat ayarı 

GOSTERGE HIZI Ağırlığın değişim hassasiyeti 

ALARM SURESI Rasyon Hazırlama ve Dağıtım sırasında malzemeler arası geçiş süresi 

ALARM 
BASLAMA ORANI 

Rasyon Hazırlama ve Dağıtım sırasında alarmın başlama oranı. 
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9- KALİBRASYON 

Ağırlıklı Kalibrasyon 

 Cihaz kapalıyken  tuşuna basılı tutarak  tuşundan açınız. 

 KALIBRASYON yazısı çıkar.  tuşuna basıp, yazı AGIRLIKLI KAL 

olduğunda  tuşuna basınız. 

 PASS çıkar. Sırası ile     tuşlarına basınız 

 LOADCELL MAKS KAP çıkar. Loadcellerin toplam kapasitelerini girip  tuşuna 

basınız. 

 MAKS. KAPASITE çıkar. Buraya da loadcellerin toplam kapasitelerini girip  

tuşuna basınız. 

 REF. AGIRLIK çıkar. Koyacağınız ağırlık miktarını girip  tuşuna basınız. 

 TAKSIMAT çıkar. Cihazın taksimatını seçip  tuşuna basınız. 

 BEKLEYINIZ ve ardından BOSALTINIZ çıkar (Bu esnada makinanın üstünde herhangi 

bir ağırlık olmaması gerekiyor)  tuşuna basınız. 

 YUKLEYINIZ çıkar. Hazırladığınız ağırlıkları makinanın üstüne (ağırlıkları dengeli 

dağıtarak) yükleyiniz ve  tuşuna basınız. 

 BOSALTINIZ çıkar, Ağırlıkları makinanın üstünden alınız  tuşuna basınız. 

 Cihaz kapanıp açılacaktır. Kalibrasyon işlemi tamamlanmıştır. 

ÖRNEK: (12 ton kapasite, taksimat:5 kg, Kalibrasyonda kullanılan ağırlık: 300 kg) 

  +  

 KALIBRASYON  =>  

 AGIRLIKLI KAL.  =>  

 SIFRE   =>     

 LOADCELL MAKS KAP => 12000   

 MAKS. KAPASITE  => 12000   

 REF. AGIRLIK  =>     300   

 TAKSIMAT  =>          5   

 BOSALTINIZ (yük yok)    

 YUKLEYINIZ (300 kg yüklü)    

 BOSALTINIZ (yük yok)    
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Ağırlık Düzeltme 
 Cihaz açık ve tartım konumundayken ağırlığını bildiğiniz yükü makinanın üstüne 

koyunuz ve  tuşuna 12sn. kadar basılı tutunuz.  

 AGIRLIK DUZELTME çıkar. Koyduğunuz ağırlık değerini buraya giriniz.  

  tuşuna basınız.  

10- GARANTİ 
XTYPE PLUS, üretimden kaynaklanan malzeme ve işçilik hatalarına karşılık satış tarihi itibarı ile 
24 ay garantilidir. Üretici / ithalatçı firma, arıza durumunda arızalı parçayı garanti koşulları 
altında değiştirmeyi veya tamir etmeyi taahhüt etmektedir.  
Garanti, iyi kalite malzeme, iyi işçilik ve makinenin iyi çalışmasını kapsamaktadır.  
Garanti, normal kullanımdan kaynaklanan yıpranma, kaza, amacı dışında veya kötü kullanım, 
bakımsızlık, uygun olmayan gerilimde çalıştırma nedeni ile oluşan hasarları kapsamaz. 
Ayrıca garanti kargo ve nakliye bedellerini, işçilik, garanti periyodu sırasında teknisyenin 
seyahat suresi boyunca giderlerini kapsamamaktadır. 
Tamir edilecek, değişecek veya modifiye edilecek parça satıcının adresine ulaştırılması 
gerekmektedir. Eğer yerinde teknisyen müdahalesi isteniyorsa, bir kısım masraflar alıcıya 
yüklenir. 
 

Garanti aşağıdaki koşullarda geçersiz kalır: 
* Anlaşma koşullarının çiğnenmesi 
* Yetkili olmayan kişi tarafından yapılan tamir veya bakım nedeniyle oluşan arıza 
* Teknik özelliklerinde belirtilen dışında bir gerilim ile güç vermek 
* Üretici / ithalatçı firma tarafından onaylanmayan harici bir ekipman bağlamak. 
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11-SORUNLAR 
CİHAZ AÇILMIYOR Beslemeyi ve besleme kablosunu kontrol edin 

  

HATA KODLARI 

Err  1 ADC hatası. 

 Loadcell soketini ve kablosunu kontrol edin.  

 Cihazı kapatıp açın.  

 Arıza tekrar ediyorsa Teknik Servis ile irtibata geçin. 

Err  2 Kalibrasyon hatası. Bu mesaj kalibrasyon sırasında düzgün olmayan bir 
işlem yapıldığında ortaya çıkar. 

 Kalibrasyon adımlarını kontrol edin. Girilen değerlerin ve kullanılan 
ağırlığın doğru olduğundan emin olun. 

 Loadcell soketini ve kablosunu kontrol edin. Kabloların doğru sırada 
bağlandığından emin olun. 

 Loadcelllerin çalışmasını engelleyecek mekanik bir problem 
olmadığından emin olun. 

 Arıza tekrar ediyorsa Teknik Servis ile irtibata geçin. 

FULL Kapasite aşımı uyarısı. 
Loadcell arızası veya loadcell kablosunda problem. 

 


