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Indledning 

Tillykke med din nye Raindancer styring. 

Dit udstyr er sat op fra os med en konto der ligger bagved og styrer alt omkring din vandingsmaskine. 

Inde på din konto vil du kunne se og styrer alt omkring din maskine fra pc’en, tablet eller din smartphone. 

Skulle der være noget du er i tvivl om, kan du altid kontakte os. 
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Hvordan kommer du i gang?  

Når du har modtaget adgangsoplysninger fra os, kan du gå i gang med at tilføje marker, maskiner, brugere 

etc. til din konto.  

 

Gå ind på din konto på pc eller tablet:  

Kundenummer: 26xxxx 

Brugernavn: Administrator 

Kode: Den kode, du har fået tilsendt. (Formentlig firmanavn+ klokke slet) 

 

Tilføj nye brugere 

Administratoren kan tilføje nye brugere, som får en begrænset adgang til systemet. Man vil altid kunne se, 

hvilke brugere, der har gjort hvad og hvornår. Brugeren har kun adgang til systemet via mobilen. 

Gå i ”Indstillinger”, ”Bruger”, ”Ny bruger”. 

      
 

(På alle kunder er der oprettet en servicebruger og en supportbruger. Det er så vi har adgang til systemet, 

hvis kunden har brug for det. Kunden kan dog slette disse brugere, hvis han ønsker det. Så kan han bare 

ikke få support via supportbrugeren) og hjælpen vil da tage længere tid.  

Bruger oplysninger. 
Telefonnummeret skal tastes 

ind med landekode, og det 

skal tilhøre en mobil, der kan 

modtage SMS. 

Brugeren bliver automatisk 

oprettet som ”medarbejder” 

med begrænset adgang. 

Brugerne kan fx ikke tilføje 

marker, maskiner, pumper 

etc. Det er en Administrator-

funktion.  

 

 

 

 

 

 

Hans Jensen 

260xxx 
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Indstil notifikationer / meddelser 

Klik på ”Indstil notifikationer”. Her vælges, hvornår og hvem der får SMS-beskeder fra systemet.  

 

 

 

Sættes flueben i ”Fejl”, får man 

besked, hvis maskinen fx er 

væltet.  

Sættes flueben i ”Advarsel”, får 

man besked, hvis fx trykket falder 

til under den fastsatte grænse.  

Hvis Administrator også ønsker 

SMS-beskeder, skal man tilføje et 

mobilnummer på ham/hende i 

brugeroversigten.  

OBS: Det er normalt kun at modtage beskeder for fejl og advarsler, da mobilen ellers vil bimle hele tiden. 

Alarmområde: markerede områder af meddelelsestypen 

• Begivenhedsområde: ikke relevant 

• Destination nået: (ca. 25 m fra målet) 

• Færdig: når trykket i målet falder til 0 

• Fejl: på maskine eller kanon vogn (ingen ind trækning, væltet, ingen nedlukning i slutningen, andre  

  funktionsfejl fra f.eks. Pumper) 

• Advarsler: For lavt eller for højt tryk 

 

HUSK - Meddelelser om fejl mm. (Pris 8Eurocent (0,6 kr.) pr. SMS) 

Indstil Gruppemedlemsskab, rettigheder 

Klik på Gruppemedlemsskab 

 

 

Indstil brugeren til de rettigheder m/k har brug 

for. 

Skal brugeren kunne arbejde på PC, skal m/k 

være tilmeldt 00 Administrator. 

Eller er alm. Brugere er normalt kun tilmeldt som 

minimum 02 og 03 
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Navngiv maskinen 

Log ind som administrator på din pc eller tablet. 

Klik Klientadministration 

 

 

Dobbelt klik på kunden 

 

 

Klik på tildelte enheder 

 

 

Klik på rediger ud for den 

maskine du vil navn give 

 

 

 

 

Skriv valgfri tekst i feltet ud 

for vandingsmaskinnavn. 

 

 

 

 

Maskinen kan nu findes i 

oversigten over 

vandingsmaskiner, hvis du 

logger ind på kunden med 

support og kigger under 

vandingsmaskiner øverst. 
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Indstil Maskinen første gang 

Indstil detaljer for maskinen 
Åbn detaljer for maskinen- klik på redigering ikon 

 
 

 

Udvidede indstillinger 

 

Klik Gem og luk! 

 

Indtast Nørtoft 

styringens tlf. nr.  

Indst. Min. tryk.  

Indst. Max. tryk. 

Indst. 

Kastelængden du 

har fået opgivet.  Indst. Dyse du har på maskinen  

Indst. Type maskine  

Indst. Type styring.  

Vælg den 

GPS enhed 
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Indstil Brønde 

Indstil detaljer for brønde 

Åben detaljer for brønde - klik på brønde og vis Landmanden hvordan 

  

Tast ny brønd 

 

Indtast detaljer 

  

Indtast altid navn 

Gå på kort og find 

brønden 

Mængde vand til 

rådighed. Dette 

bruges også til 

beregning af forbrug 

Her kan man give 

brønden et id til 

f.eks. afregning 
Her vælges hvilken 

optællings art 
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Opret marker og spor 

Kundens marker kan overføres automatisk. Kunden vil som regel selv vide, hvor dette gøres. Ellers kan 

markerne oprettes manuelt. Klik på ”Marker” helt oppe for oven.  

  

”Tilføj ny mark” og udfyld alle de oplysninger i felterne på siden du har.  

Hvis man allerede har oprettet brønde og pumper, kan de også tilføjes til marken her. Ellers kan de tilføjes 

senere.  

 
Klik på ”Koordinator”. Der åbnes et kort, hvor kundens adresse vil være udgangspunktet. Find den rigtige 

mark og klik på     . Klik derefter i et hjørne eller hvor du vil starte din markering og markér hele vejen rundt i 

skel. Ønsker du at rette det sidste punkt klikker du på Slet sidste punkt i boksen oppe til højre. Når du er 

færdig, klikker du gem og luk nederst i højre hjørne.  

 

Vil du rette eller slette en mark: 

 

Klik på blyant 

Klik koordinater som tidligere oppe 

  

Klik på blyant og klik på marken og dit felt ændrer sig til at 

der er punkter med stiplet linjer i mellem.  

Nu kan du flytte rundt på dine punkter og fintune dit felt. 

Du kan også slette feltet og tegne det op på ny hvis det 

ønskes. Så klikker du på skraldespanden og dobbelt 

klikker på feltet.  
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Sektor kontrol som tilvalg 

Nogle kunder har tilvalgt en sektorkontrol. Denne skal naturligvis indstilles korrekt.  

Sådan monterer du din Sektorkontrol korrekt 

 

Monteringen af en sektorkontrol på et forhøjet kanonrør 

 
 

Step for Step - Instruktion 

Alt du behøver at vide: 
1. Afmonter kanon. 
2. Fjern de eksisterende stop fra kanonen 
3. Anbring pakningen mellem flangerne. 

4. Ret sektorstyringen op, så den blå/sorte motorkasse vender 180o bort fra slangen (hvis det er en 
Nelson kanon der er monteret). Sørg for at Sektorstyringen skal flugte med motorkassen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

5. Fastspænd de medfølgende skruer. 
6. Monter Kanonen med den medfølgende pakning direkte over sektorstyringen. 
7. Monter nu de medfølgende stop, der passer til kanonen.  

 
 

Fig.1 Motoren skal monteres 180o 

modsat på maskiner efter 01.03.21 

Fig.2 Motoren sidder 

monteret ind mod slangen. 

På modeller før 28.02.21 
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Skru altid det korte stop til den øverste position fra TOP,  
det lange stop altid til den nederste position fra BUNDEN. 
 
Spidsen af de trekantede markeringer på anslagene skal ALTID pege mod pistolhåndtaget. 
 

 

Standard 
Setup 

 

Reverse 
Setup 

 
8. Slå sektorkontrollen til på den sorte motor boks. Vær sikker på at knappen er trykket helt ind. 

 
Forbered Sektor kontrollens hardware først 

Før hver vanding er det nødvendigt at forberede sektorstyringen for at sikre problemfri drift fra starten. 

Der oprettes normalt kun forbindelse til Raindancer hvert 7. minut! 

Derfor modtager maskinen ikke Korrektioner, som f.eks. ”stop” med det samme. 

Opsætning 

 

Slip koblingen (De blå på Sektoren) 

Juster venstre og højre stop, så de ikke vander for tæt på 

markgrænserne 

Aktivér koblingen (De blå på Sektoren)  

 

Efter et par minutter justeres stoppene automatisk til 

markkanterne. 

Sørg for, at Kanonhåndtaget altid er i retning af de trekantede 

markeringer på anslagene. 

 

Specielt for kanoner med omskifterhåndtag. 

For eksempel Nelson eller forskellige SIME-kanoner. 

Proceduren er stort set identisk. Stopretningen er også i retning af 

kontakthåndtaget. Sørg for, at kanonen ikke vander over markens 

kanter. 

 

  

Slange 

Tromle 

Slange 

Tromle 

Kanon  

Håndtag 
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Indstilling af sektorkontrol i styringen 

Log in på Pc’en eller i Appen på din smartphone. 

Det er samme logo på mobil som på pc 

Klik på vandingsmaskine på pc 

 

Klik på fjernstyrings kontrol 

 

Klik på mere 

 
 

Klik på indstillinger 

  

Klik på Sektor indstillinger 

 
 

Her kan du indstille sektorstyringen 

(Her kan du starte, stoppe, og få en status på vandingsaktionen.) 

 

Her skal du skubbe skyderen over på ”on” så den er aktiv. 

Når det er gjort, skal du have nulstillet din sektor, da ikke alle Sektorer kan monteres lige i forhold 

vandingsmaskinerne 

Det gøres lettest fra din smartphone (mobilen)når du har hentet appen Raindancer mobile i enten App 

Store eller Google Play: 
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Styr med smart phone 

Start med at hente appen Raindancer, hvis ikke du allerede har den       

    

Sådan gør du 
Gå ind i appen på smartphonen (mobilen), mens du står på jorden.   
Log ind og klik på ”Remote kontrol”/”Fjernstyring”. 
Klik herefter hvor pilene viser. 

 

       

 

Slå tidsforskydelsen fra ved at sætte maskinen på Endurance  

     

Herefter gå til Nulstille Sektorkontrol. 

Vælg maskine 

 

Skal stå på on Vælg endurance mode. Det giver 

dig f,eks. 10 min. hvor du har 

kontakt til maskinen hele tiden. 

Ellers er der kun kontakt hver 7 min. 

Skal stå på sommerdrift under 

indstillingen. Husk efterfølgende at 

slå tilbage på ønsket drift mode! 
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Nulstille Sektorkontrol efter montering 

 

 
Herefter skal du kravle op til Sektor kontrollen på maskinen. 

Læs nulposition fra sektorstyring 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nulposition: Hold (eller hold fast) på det medfølgende klistermærke med vinkelindikationen på en måde, 

så nulmærket peger mod slangetromlen. Nu kan du aflæse nulforskydningen ved rillen mellem 

dækpladerne (her 28 °). Vær opmærksom på, om + eller - (+ 28 ° eller -28 ° for eksempel). 

 

For vandingsanlæg med et håndtag placeret bagpå (f.eks. Nelson) skal du tilføje 180 grader til denne 

værdi – OBS: Dette gøres ikke på maskiner produceret efter 01.03.21 

Indtast nulstilling offset inde i appen (se nedenfor) 

 

Brug +/- til at indstille det rigtige gradtal, 

sensoren evt. er monteret skævt med 

180-28=152o (+180 ved Nelson kanon) 

Fig.1 Motoren sidder monteret 180o 

modsat på maskiner efter 01.03.21 

1 2 

Fig.2 Motoren sidder 

monteret ind mod slangen. 

https://wiki.it-direkt.de/pages/viewpage.action?pageId=9404696
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Klik overtag når du er færdig.  

Fortsæt til næste punkt på næste side eller forlad med luk. 

Grundlæggende Indstillinger for Sektorer 

 
 
 

Klik på Vandingsmaskine på forsiden og gå til knapperne  
"Mere" -> "Indstillinger" -> "Sektorjustering"  
som i tidligere punkt. 
Her kan du indtaste de grundlæggende indstillinger. 
 
Standardsektor (default Sector): Her indtaster du den vinkel, som 
du ønsker at sprede med som standard. (f.eks. -135 / 135, hvis du 
vander i en vinkel på 270°). Retningen af det skematiske billede 
svarer til det synspunkt, du har, når du kigger fra slangerullen mod 
Kanonen!   
Vær opmærksom på, om + eller - 
 
Kaste længde: Raindancer bruger kasteområdet til beregning af 
den rigtige vinkel på stoppene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanding foran maskinen: Hvis du sætter den til on og du f.eks. 
spreder med 270 °, kan du indstille den til automatisk at skifte til 
fuldcirkelvanding 60 m foran maskinen for også at fordele vand på 
dette sted.  
 
Max. spredeområde - Irrigate max. Area: Normalt står den på off! 
Hvis man slår over på on, får du alle hjørner / remisser vandet fuldt 
ud og det bliver meget forbedret i vendingerne, men det vil også 
vande i eget spor og over maskinen. Hvis du slår det fra vander du 
ikke 100% i remisserne eller vendingerne, men du vander ikke eget 
spor eller over maskinen. 
Kun i begyndelsen af vanding: Skifter du til on vil du starte med 
at vande i eget spor, men kun i begyndelsen. Den bør man 
egentligt altid lade stå til on. 
 
Nul position : Kontroller først om dette er indstillet fra Fabrikken.  
Vær opmærksom på, om + eller - Du indtaster først denne 
værdi efter installationen (Dette kan også indstilles på PC’en) 
 
Når du har indstillet nulpunktet, kan du flytte begge stop, så de er 
nøjagtigt overfor hinanden ved -90 ° og + 90 °. Dette gør det let at 
kontrollere, om nulpunktet er indstillet korrekt. (se side 13) 

 

  

https://wiki.it-direkt.de/pages/viewpage.action?pageId=9404696
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Justering af stop 

Automatisk indstilling (Anvendes normalt) 

Du har to muligheder med sektorstyringen: 

Du lader Raindancer beregne og justere stopvinklerne automatisk (Auto: Til) 

Du slukker for den automatiske tilstand og indstiller stopvinklerne selv (Auto: Fra) 

Normalt arbejder du i automatisk tilstand (Auto: Til). Vinklerne beregnes af Raindanceren og indstilles til 

automatisk. 

Nedenstående er en operation på mobilen. (på pc skal du klikke på fjernkontrol ikonet først se tidligere) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel indstilling af stopvinkler 

Hvis du vil indstille stopvinklerne manuelt på din mobil, skal du skifte til Auto: Fra 

Du bliver nu spurgt, om du vil skifte til ... 

 

• permanent - indtil du senere ændrer den til "Auto: ON" igen 

• indtil operationens afslutning – til man er færdig med indstillinger  

• i et Timespan (f.eks. 120 min) - dvs. i en begrænset periode, skifter systemet 

derefter tilbage til automatisk sektorstyring. 

Hvornår ville du gøre det? 

for eksempel. når et stop skal indstilles til andet gradtal 2 timer i aftenbrisen, så 

der ikke vandes ud over vejen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skift til off 
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Forbindelsen til Raindanceren er normalt indstillet til et interval på 7 minutter! For Korrektionen. Kan du 

også her skifte dit timespan til f.eks 120 min. Det kan også gøres mens der vandes videre. 

 

 

1. Sæt tiden for Timespand til on. 
2. vælg det antal minutter du vil udsætte   

auto f.eks. til 120 min  
3. Klik gem. 

 

Forskyd mål vinklen. 

 

1. Skub skyderne frem og tilbage til 
ønsket vinkel. 

2. klik gem. 
 
Når tiden er gået hopper systemmet selv 
tilbage på auto. 
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Overhæng 

Denne funktion anvendes ikke meget! 

Undertiden svarer det punkt, hvor stoppet er indstillet til, ikke nøjagtigt til det punkt, hvor Kanonen ændrer 

retningen på fladen. 

For at tage højde for denne afvigelse kan du måle Kanonens udhæng (se diagram) og derefter gemme det 

på vandingsmaskinen i appen. 

Klik på vandingsmaskinen →         →Mere → indstillinger → Sektorindstilling → udvidede indstillinger:  

 

  

 

 

 

  

(Vandingsmaskine overhæng) 

Slange 

Tromle 

Vandings område Kanonens position, når 

armen skifter retning 
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Når marken er markeret, kan der indtegnes spor. Klik på ”Spor”.  

Når man skal vande med sektor kontrol første gang, er det en fordel at have optegnet sine spor, da 

sektorkontrollen vil vande mere præcist til mark grænsen. 

 

  

 

Udfyld data 

  

Sporene skal bare tegnes groft op. I kurver er det kun nødvendigt med 3-4 punkter.  

Klik på ”Tilføj nye spor”. Der åbnes et billede af marken. Øverst i højre hjørne er der et lille ikon, der bruges 

til at tegne spor.  

 

Vi anbefaler, at spor tegnes ind manuelt. Dog vil man kunne overføre mere præcise spor efter første 

vandingstræk.  

**Vigtigt – Når du tegner spor, skal du altid starte ved hydranten. ** 

  

Når du er færdig med at tegne første spor op, skal du klikke på 

ikonet fuld skærm igen, for at få normalskærm. 

Derefter fortsætter med at lægge spor ind, til du har alle dine spor 

på marken. 

 

 

Klik på ikonet og du har et målebånd til at måle din mark op med 

Klik på ikon og du kan starte med at lægge dine spor ind 

Tast ikon ved pilen for fuld skærm. 

Du kan zoome ud og ind samt flytte 

billedet med mus eller piletasterne 
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Afslut når du er færdig med klik ”gem og luk” i bunden til højre af 

billedet. 

 

 

 

 

Overtage et spor efter overkørsel 

En anden mulighed er at overtage et tidligere kørt spor. Dvs. har du tidligere kørt sporet med Raindancer, 

kan du overtage sporet direkte og bruge det at kører efter næste gang med Sektor kontrol. 

 

Gå til spor i menuen. 

Klik på ikke tildelte operationer  
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Områder der ikke eller skal vandes 

Der er mulighed for at tegne områder på markerne ... 

• Hvor der ikke skal vandes (forhindrer vanding) 

• Som skal vandes, også selvom de er uden for marken 

• Når du kommer ind med kanonen, skal stopvinklen specificeres til områdets karakter 

 

Hvordan gemmes disse begivenhedsområder og de tilsvarende handlinger? 

 

For at gøre dette skal du vælge feltet "Marker" og gå til, 

"Koordinater". 

Tegn et nyt område ved hjælp af "Opret ny figur" hvor 

der ikke skal vandes. 

(Nederst til højre vil du se en målebjælke, der hjælper 

dig med at tegne, hvis du  

 

skifter til        "fuld skærm").  

Når du tegner stregen, skal det sidste punkt altid 

afsluttes i det det første. 

Du "Redigere" nu området – Når du er færdig klikker du 

overtag på redigerings- knappen!  

 

 

 

 

 

Forhindre vanding 
For at være på den sikre side, hvis du ikke ønsker at vande i et specifikt område (f.eks. En strimmel langs 
vejen el.lign. 

Klik på det nye område.  
og på rediger handling. 
 
 
 
 

 
Vælg derefter Klik og vælg Avoid Irrigation (undgå 
vanding), og klik overtag nederst. 
Husk overtage og gemme! 
På samme måde kan du også ”tillade” vanding 
                                                                     i et område 
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Forhindre dobbeltvanding  
Tegn området "Forhindre vanding" mellem de to spor. Når hver 

korridor nu vandes, er det nu kun op til dette område, således 

dobbeltvanding forhindres. 

Denne linje skal være et meget smalt område - for eksempel en trekant. 

Når du har tegnet den ind, skal det sidste klik altid gå tilbage til det første 

– Sådan som når du tegner marken op. 

Ændre Vandings Sektor 

Når området er tegnet, klikker du på området, klik rediger handling, klik 

tilføj ny handling,  

Klik handling 

Klik Avoid Irrigation 

Klik overtag 

Området der ikke skal 

vandes, vises nu som rød i 

fig. Under: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forhindre vanding på utilsigtede områder- ekstremt eksempel: 
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Overblikket og her styrer du din vanding fra smartphonen 

Log in på din Raindancer app. 

På oversigten finder du din 

vandingsmaskine. 

Klikker på den vil du se at du  

har helt den samme oversigt  

som tidligere på pc’en. 

Her ser du alle dine relevante  

oplysninger omkring din vanding. 

 

Klikker du her på mere, kommer  

du indtil alle indstillingerne af 

maskinen. 

Klikker du på Fjernstyring vil 

du kunne styre start – stop – 

Status og se beskeder der er 

sendt til maskinen.  

Her kan du også få en status 

på maskinen.  
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Under transport eller flytning af Sektor Control 

Ved transport skal du fastgøre Kanonen (f.eks. med et reb) eller folde anslaget på Kanonen op, ellers kan 

Kanonen ramme mod anslagene og bøje dem. 

Alternativt kan du blot afkoble stoppene for Sektor styringen. 

 

 

 

 

 

 

 

I tilfælde af funktionsfejl / fejl  

 

Sluk for sektorstyringen, og juster stoppene manuelt. 

På grund af eksterne forhold (f.eks. Vind, snavs, utilstrækkelig GPS-præcision, en manglende 

mobilforbindelse eller andre tekniske fejl) kan det ske, at en justering ikke svarer til det ønskede 

resultat eller ikke kan udføres korrekt. 
I kritiske situationer skal brugeren derfor kontrollere, om enheden fungerer korrekt, da producenten eller 

forhandleren ikke kan holdes ansvarlig for skader forårsaget af operationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wiki.it-direkt.de/display/Help/Relocate+With+the+Sector+Control
https://wiki.it-direkt.de/pages/viewpage.action?pageId=9404715
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