
 

 

TG-T9-1 (TG-TX-MNL8), TG-T9-11 (TG-TX-MNR8), TG-T11-5 (TG-TX-MXL12), TG-T11-15 (TG-TX-MXR12),
 TG-R4-1 (TG-RX-MNL7), TG-R4-3 (TG-RX-MNR7), TG-R4-5 (TG-RX-MNP7), TG-R4-46 (TG-RX-MDL12),

 TG-R4-48 (TG-RX-MDR12), TG-R4-50 (TG-RX-MDP12), TG-R4-6 (TG-RX-MDL17), TG-R4-8 (TG-RX-MDR17),
 TG-R4-10 (TG-RX-MDP17), TG-R4-26 (TG-RX-MNLCAN), TG-R4-28 (TG-RX-MNRCAN), TG-R4-30 (TG-RX-MNPCAN),

 TG-R4-41 (TG-RX-MNLJ1939), TG-R4-43 (TG-RX-MNRJ1939), TG-R4-45 (TG-RX-MNPJ1939),
 TG-R4-36 (TG-RX-MNLANA), TG-R4-38 (TG-RX-MNRANA), TG-R4-40 (TG-RX-MNPANA)

 SPRÅK: Svenska (översättning från engelska)

IM-TG2-RX001-A12-SE
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Kapitel 1:KUNDINFORMATION

KAPITEL 1:KUNDINFORMATION
 

GRATULERAR TILL DITT VAL AV PRODUKT
 

LÄS ALLA INSTRUKTIONER OCH VARNINGAR NOGGRANT INNAN DU MONTERAR, 

INSTALLERAR OCH KONFIGURERAR PRODUKTEN.

 

Dessa instruktioner är utgivna av Tele Radio AB utan garanti. Instruktionerna kan komma att tas bort 

eller uppdateras av Tele Radio AB när som helst och utan vidare förvarning. Rättelser och tillägg kan 

komma att läggas till den senaste versionen av instruktionen.

 

OBS! Dessa instruktioner är riktade till installatörer. Det finns separata instruktioner riktade till 

slutanvändare. Sådana instruktioner som innehåller information om installation och konfigurering av 

radiostyrning av maskiner är inte avsedda att överlämnas till slutanvändare. Endast sådan information 

som krävs för att radiostyra maskinen korrekt får överlämnas till slutanvändare.

 

Produkter från Tele Radio AB täcks av en garanti vad gäller material-, konstruktions- och tillverkningsfel. 

Under garantiperioden kan Tele Radio AB ersätta felaktiga produkter eller delar med nya. Garantiarbete 

måste utföras av Tele Radio AB eller dess auktoriserade servicecenter. Kontakta din återförsäljare om du 

behöver support eller service.

 

©Tele Radio AB

Datavägen 21

436 36 ASKIM

SVERIGE

Tel: +46-31-748 54 60

Fax: +46-31-68 54 64

www.tele-radio.com
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VARNINGAR & RESTRIKTIONER
 

VARNING! Radiostyrningar från Tele Radio AB byggs ofta in i större applikationer. Vi rekommenderar 

att systemet  förses med ett trådbundet nödstopp där det är lämpligt.

 

OBS! Vi rekommenderar att du testar stoppknappens funktion regelbundet: Efter 200 timmars 

användning eller oftare. Testa stoppknappen genom att trycka in den, vrida och dra ut den.

 
INSTALLERA, ANSLUTA OCH MONTERA

 n Tillåt endast licensierad eller på annat sätt kvalificerad personal att installera produkten.

 n Stäng av strömförsörjningen till mottagaren innan du ansluter utrustningen.

 n Kontrollera att du har anslutit ström till rätt anslutningsplint.

 n Använd stoppreläerna i säkerhetskretsen på det objekt som du vill styra för att dra nytta av 

systemets inbyggda säkerhet.

 n Använd oskadade kablar. Inga kablar ska hänga löst.

 n Undvik att installera i områden som påverkas av starka vibrationer.

 n Placera mottagaren så väl skyddad från vind, fukt och vatten som möjligt.

 n Kabelförskruvning och ventiler måste riktas nedåt för att hindra vatten från att läcka in.

 
ANVÄNDAREN

 n Se till att användaren följer instruktionerna.

 n Se till att användaren har uppnått den ålder som krävs i ditt land för att använda utrustningen.

 n Se till att användaren inte är påverkad av alkohol, andra droger eller mediciner.

 n Låt endast kvalificerad personal ha tillgång till sändaren och styra utrustningen.

 n Se till att användaren inte lämnar sändaren utan tillsyn.

 n Se till att användaren alltid stänger av sändaren korrekt när den inte används.

 n Se till att användaren alltid har god överblick över arbetsområdet.

 
UNDERHÅLL

 n Använd stoppknappen för att starta och stänga av sändaren så ofta som möjligt.

 n När felmeddelanden visas är det mycket viktigt att ta reda på vad som orsakat dem.

 n Om mekanisk skada har uppstått på stoppknappen, kontakta din Tele Radio-representant för 

omedelbar service.

 n Kontakta alltid din återförsäljare för service och underhållsarbete på produkten.

 n Anteckna serienummer/ID-kod på de mottagare och sändare som används. Denna information 

ska noteras i inställningsdokumentet som hör till din produkt (ladda ner från vår webbplats).

 n Undvik att lära in sändare i mottagare där de inte används.

 n Spara instruktionerna för framtida bruk. Ladda alltid ner instruktioner från vår webbplats för att 

få med de senaste uppdateringarna.
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Kapitel 2:INFORMATION OM SYSTEMET

KAPITEL 2:INFORMATION OM SYSTEMET
 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE FÖR TIGER-SYSTEMET
 

Tiger radiostyrningar från Tele Radio AB är främst avsedda för fjärrstyrning av lyftapplikationer och 

mobila applikationer där hög säkerhet krävs.

 

 

 

BEHÖRIGHETSKONTROLL MED PIN-KOD
 

För att förhindra att obehöriga användare kan starta sändaren och styra mottagaren kan du aktivera 

PIN-kodsanvändning. 1-6 PIN-koder kan sparas i  sändarna TG-TX-MNL8, TG-TX-MNR8, TG-TX-

MXL12 och TG-TX-MXR12. Inställningar för PIN-kodsanvändning gör du i PC-programmet 'Settings 

manager'.

 

 

 

STOPPFUNKTION
 

Sändarna har en stoppfunktion som kontrollerar de två stoppreläerna i mottagaren. 2 

säkerhetsmikrokontroller övervakar och kontrollerar stoppreläerna. En giltig signal måste komma från 

båda mikrokontrollerna för att aktivera stoppreläerna.
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SAFETY INFORMATION (IN ENGLISH)
 

System requirements
The product holds a safety-related stop function that complies with the requirements for SIL3 according 

to IEC61508:

The stop function deactivates all relays on the receiver when the stop button on the transmitter is 

pressed. The stop function is available on all Tiger systems. The maximum delay of the stop function is 

500 ms. The stop function complies with the requirements for SIL3 according to IEC61508 only when it 

is a part of a complete end user system that complies with the requirements for SIL3 according to 

IEC61508.

 
Connecting and controlling the safety function
The stop function controls the stop relays from the stop button. In order to comply with the 

requirements for SIL3 according to IEC61508, the safety-related function shall use its corresponding 

two relay output in an active redundant configuration in a safety-related application.

 

Measures for probability of hardware failures
 

Transmitter stop function  

Probability of dangerous failure per hour PFHd= 8.5 FITs (=λdu)

Fraction of total failure rate with dangerous and 

detected consequence
λdd= 357 FITs

Diagnostic coverage DC= 98.3%

Safe failure fraction SFF= 99.1 %

Common cause failure 0 FIT

Level of hardware fault tolerance HFT = 1

Proof test interval 10 years

Diagnostic test interval Continuous

 

Receiver stop function  

Probability of dangerous failure per hour PFHd = 30.1 FITs (=λdu)

Fraction of total failure rate with dangerous and 

detected consequence
λdd = 685.0 FITs

Diagnostic coverage DC = 96.9 %

Safe failure fraction SFF = 98.7 %

Common cause failure 8.0 FIT

Level of hardware fault tolerance HFT = 1

Proof test interval 10 years

Diagnostic test interval Continuous

 

Radio communication between transmitter and 

receiver
 

Probability of dangerous failure per hour PFHd = 3.0 FITs

 

Stop function for a complete system*  

Probability of dangerous failure per hour PFHd = 41.6 FITs(=λdu)

* A complete system = transmitter + radio communication + receiver
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Kapitel 3:PRODUKTSIDOR

KAPITEL 3:PRODUKTSIDOR
 

ANTENN
 

OBS! För bästa effekt: placera antennen fritt från andra metallföremål, t. ex. metallbjälkar, 

högspänningskablar eller andra antenner.

 

OBS! För bästa effekt: placera antennerna så långt ifrån varandra som möjligt.  Rekommenderat avstånd 

är mer än 1 meter.  Vi rekommenderar att du testar utrustningen innan mottagarna installeras. 

 

Antenn med kabel - kan placeras fritt och högt över marken.

Antenn utan kabel -  om mottagaren är placerad på en vägg, bör antennen vinklas ut från väggen.
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TG-RX-MNL7, TG-RX-MNR7, TG-RX-MNP7 
BASKORTSMOTTAGARE 
 

VARNING! Mottagaren får inte öppnas av personal utan erforderliga kunskaper. Säkerställ att 

elektriciteten är avstängd innan mottagaren öppnas.

 

VARNING! Radiostyrningar från Tele Radio AB byggs ofta in i större applikationer. Vi rekommenderar 

att systemet  förses med ett trådbundet nödstopp där det är lämpligt.

 

Baskort:

 

1. Lysdiod som representerar stopprelä 1+2 (röd) 8. Antennanslutning

2. Stopp-reläer 1+2
9. Funktionslysdioder 1-4 (1= röd, 2= gul, 3= 

grön, 4= orange)

3. Obligatorisk säkring 2A (slow) 10. Function-knapp (Cancel)

4. Plint för matningsspänning 11. Plint för blandade I/O

5. Funktionsreläer 1-7 12. Select-knapp (OK)

6. Relälysdioder 1-7 (röd) 13. Programmeringskontakt

7. Funktionslysdioder 5-7 (5= röd, 6= gul, 7= 

grön)
14. Spänningslysdiod (gul)
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PLINT FÖR MATNINGSSPÄNNING
 

 

 

1. 48-230 V AC

2. 48-230 V AC

3. (inte använd)

4. ~12-24 V AC/DC

5. Negativ terminal DC-spänning*

6. ~+12-24 V AC/DC

* använd när digitala ingångar är kopplade till mottagaren

 

 

 

 

 

PLINT FÖR BLANDADE IN- OCH UTGÅNGAR
 

 

32. +12V DC 38. Digital ingång 2

33. +5V DC 39. GND

34. GND 40. +3.3V DC

35. GND 41. RS485A-

36. Digital ingång 1 42. RS485B+

37. Transistorutgång 43. GND
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FUNKTIONSLYSDIODERNAS INDIKERING I DRIFTLÄGE

FUNKTIONSLYSDIOD AV PÅ Indikerar...

1 (röd)
X   Ingen sändare registrerad

  X En eller flera sändare registrerade

2 (gul)
X   Ingen sändare inloggad

  X En sändare inloggad

3 (grön)   X Tar emot korrekt RS485-data

4 (orange)
X   Inställningar i safety CPUs överensstämmer med SIL3

  X Inställningar i safety CPUs överensstämmer INTE med SIL3

5 (röd)

  X BLINKAR: Mottagaren scannar efter frekvens

X   Automatisk frekvenskontroll pågår

  X Automatisk frekvenskontroll justerad

6 (gul)   X Mottar korrekt sync-ord

7 (grön)   X Mottar korrekt radiopaket

 

- 10 -



TEKNISKA DATA
 

Antal stoppreläer 2 (potentialfri*, 16A, 250V AC)

Antal funktionsreläer 7 (potentialfri*, 10A, 250V AC)

Matningsspänning 12-24V AC/DC, 48-230V AC

Digitala ingångar 2

Transistorutgång 1

Duplexkommunikation Möjlig

Max. antal registrerade mottagare 15 (endast en sändare i taget)

IP-klass 66

Storlek 176 x 126 x 75 mm./ 6.9 x 5 x 2.9 in.

Vikt 400 g./ 0.9 lbs.

Känslighet Bättre än -110 dBm

Drifttemperatur -20- +55°C/ -4-+130°F

Användningsfrekvens

TG-RX-MNL7: 433.075-434.775 MHz

TG-RX-MNR7: 903.0125-926.9875 MHz

TG-RX-MNP7: 2405-2480 MHz

Antal kanaler/frekvensbanker

TG-RX-MNL7: 69 kanaler

TG-RX-MNR7: 15 banker

TG-RX-MNP7: 16 kanaler

Kanalseparation

TG-RX-MNL7: 25 kHz

TG-RX-MNR7: 25 kHz

TG-RX-MNP7: 5 MHz

Antenn

TG-RX-MNL7: 1 extern BNC-antenn

TG-RX-MNR7: 1 extern RPSMA-antenn

TG-RX-MNP7: 1 extern RPSMA-antenn

* potentialfri innebär att du måste tillföra spänning för att få ut spänning ur ett relä (t.ex. via 

anslutningskammen som levereras med produkten)

 

 

STRÖMFÖRBRUKNING
 

Matningsspänning Min.* Max.**

12V AC 0.06A 0.4A

24V AC 0.03A 0.2A

48V AC 0.02A 0.09A

115V AC 0.008A 0.04A

230V AC 0.006A 0.03A

12V DC 0.06A 0.3A

24V DC 0.03A 0.3A

* Minimum strömförbrukning= Spänning till mottagaren, ingen pågående radiosession, inget annat 

aktiverat på mottagaren

** Maximal strömförbrukning= Alla reläer aktiverade på mottagaren
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TG-RX-MDL12, TG-RX-MDR12, TG-RX-MDP12 
BASKORTSMOTTAGARE MED RELÄEXPANSIONSKORT
 

VARNING! Mottagaren får inte öppnas av personal utan erforderliga kunskaper. Säkerställ att 

elektriciteten är avstängd innan mottagaren öppnas.

 

VARNING! Radiostyrningar från Tele Radio AB byggs ofta in i större applikationer. Vi rekommenderar 

att systemet  förses med ett trådbundet nödstopp där det är lämpligt.

 

 

 

 

Baskort:

 

1. Lysdiod som representerar stopprelä 1+2 (röd) 8. Antennanslutning

2. Stoppreläer 1+2
9. Funktionslysdioder 1-4 (1= röd, 2= gul, 3= 

grön, 4= orange)

3. Obligatorisk säkring 2A (slow) 10. Function-knapp (Cancel)

4. Plint för matningsspänning 11. Plint för blandade I/O

5. Funktionsreläer 1-7 12. Select-knapp (OK)

6. Relälysdioder 1-7 (röd) 13. Programmeringskontakt

7. Funktionslysdioder 5-7 (5= röd, 6= gul, 7= 

grön)
14. Spänningslysdiod (gul)
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Expansionskort:

 

15. Relälysdioder 10-15 (lysdiod 16-19 används 

ej)
19. Function-knapp (Cancel)

16. Lysdioder som representerar stoppreläer 1-2 

och funktionsreläer 1-7 på baskortet
20. Programmeringskontakt

17. Funktionsreläer 10-15 21. Spänningslysdiod (gul)

18. Select-knapp (OK)  
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PLINT FÖR MATNINGSSPÄNNING
 

 

 

1. 48-230 V AC

2. 48-230 V AC

3. (inte använd)

4. ~12-24 V AC/DC

5. Negativ terminal DC-spänning*

6. ~+12-24 V AC/DC

* använd när digitala ingångar är kopplade till mottagaren

 

 

 

 

 

PLINT FÖR BLANDADE IN- OCH UTGÅNGAR
 

 

32. +12V DC 38. Digital ingång 2

33. +5V DC 39. GND

34. GND 40. +3.3V DC

35. GND 41. RS485A-

36. Digital ingång 1 42. RS485B+

37. Transistorutgång 43. GND
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RELÄLYSDIODER PÅ BASKORTET
 

Dessa lysdioder lyser när motsvarande stopp- eller funktionsrelä på baskortet är aktiverat. Se lista för 

motsvarande relä på baskortet.

 

LED 1 = funktionsrelä 1

 

LED 2 = funktionsrelä 2

 

LED 3 = funktionsrelä 3

 

LED 4 = funktionsrelä 4

 

LED 5 = funktionsrelä 5

 

LED 6 = funktionsrelä 6

 

LED 7 = funktionsrelä 7

 

LED 8 = (används ej)

 

LED 9 = stoppreläer 1 + 2

 

 

 

- 15 -



TEKNISKA DATA
 

Antal stoppreläer 2 (potentialfri*, 16A, 250V AC)

Antal funktionsreläer 12 (potentialfri*, 10A, 250V AC)

Matningsspänning 12-24V AC/DC, 48-230V AC

Duplexkommunikation Möjlig

Max. antal registrerade mottagare 15 (endast en sändare i taget)

IP-klass 66

Storlek 176 x 126 x 75 mm./ 6.9 x 5 x 2.9 in.

Vikt 950 g./ 2.1 lbs

Känslighet Bättre än -110 dBm

Drifttemperatur -20- +55°C/ -4-+130°F

Användningsfrekvens

TG-RX-MDL12: 433.075-434.775 MHz

TG-RX-MDR12: 903.0125-926.9875 MHz

TG-RX-MDP12: 2405-2480 MHz

Antal kanaler/frekvensbanker

TG-RX-MDL12: 69 kanaler

TG-RX-MDR12: 15 banker

TG-RX-MDP12: 16 kanaler

Kanalseparation

TG-RX-MDL12: 25 kHz

TG-RX-MDR12: 25 kHz

TG-RX-MDP12: 5 MHz

Antenn

TG-RX-MDL12: 1 extern BN-antenn

TG-RX-MDR12: 1 extern RPSMA-antenn

TG-RX-MDP12: 1 extern RPSMA-antenn

* potentialfri innebär att du måste tillföra spänning för att få ut spänning ur ett relä (t.ex. via 

anslutningskammen som levereras med produkten)

 

 

STRÖMFÖRBRUKNING
 

Matningsspänning Min.* Max.**

12V AC 0.06A 0.5A

24V AC 0.03A 0.2A

48V AC 0.02A 0.1A

115V AC 0.01A 0.05A

230V AC 0.01A 0.03A

12V DC 0.06A 0.4A

24V DC 0.03A 0.2A

* Minimum strömförbrukning= Spänning till mottagaren, ingen pågående radiosession, inget annat 

aktiverat på mottagaren

** Maximal strömförbrukning= Alla reläer aktiverade på mottagaren
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TG-RX-MDL17, TG-RX-MDR17, TG-RX-MDP17 
BASKORTSMOTTAGARE MED RELÄEXPANSIONSKORT
 

VARNING! Mottagaren får inte öppnas av personal utan erforderliga kunskaper. Säkerställ att 

elektriciteten är avstängd innan mottagaren öppnas.

 

VARNING! Radiostyrningar från Tele Radio AB byggs ofta in i större applikationer. Vi rekommenderar 

att systemet  förses med ett trådbundet nödstopp där det är lämpligt.

 

 

Baskort:

 

1. Lysdiod som representerar stopprelä 1+2 (röd) 8. Antennanslutning

2. Stopp-reläer 1+2
9. Funktionslysdioder 1-4 (1= röd, 2= gul, 3= 

grön, 4= orange)

3. Obligatorisk säkring 2A (slow) 10. Function-knapp (Cancel)

4. Plint för matningsspänning 11. Plint för blandade I/O

5. Funktionsreläer 1-7 12. Select-knapp (OK)

6. Relälysdioder 1-7 (röd) 13. Programmeringskontakt

7. Funktionslysdioder 5-7 (5= röd, 6= gul, 7= 

grön)
14. Spänningslysdiod (gul)
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Expansionskort:

 

15. Plint för digitala ingångar 19. Select-knapp (OK)

16. Relälysdioder 10-19 20. Function-knapp (Cancel)

17. Funktionsreläer 10-19 21. Programmeringskontakt

18. Relälysdioder 1-9 22. Spänningslysdiod (gul)
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PLINT FÖR MATNINGSSPÄNNING
 

 

 

1. 48-230 V AC

2. 48-230 V AC

3. (inte använd)

4. ~12-24 V AC/DC

5. Negativ terminal DC-spänning*

6. ~+12-24 V AC/DC

* använd när digitala ingångar är kopplade till mottagaren

 

 

 

 

 

ANSLUTNING TILL DIGITALA INGÅNGAR
 

 

81. GND 87. Digital ingång 5

82. GND 88. Digital ingång 6

83. GND 89. Digital ingång 7

84. GND 90. Digital ingång 8

85. Digital ingång 3 91. Digital ingång 9

86. Digital ingång 4 92. Digital ingång 10
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PLINT FÖR BLANDADE IN- OCH UTGÅNGAR
 

 

32. +12V DC 38. Digital ingång 2

33. +5V DC 39. GND

34. GND 40. +3.3V DC

35. GND 41. RS485A-

36. Digital ingång 1 42. RS485B+

37. Transistorutgång 43. GND

 

 

 

RELÄLYSDIODER PÅ BASKORTET
 

Dessa lysdioder lyser när motsvarande stopp- eller funktionsrelä på baskortet är aktiverat. Se lista för 

motsvarande relä på baskortet.

 

LED 1 = funktionsrelä 1

 

LED 2 = funktionsrelä 2

 

LED 3 = funktionsrelä 3

 

LED 4 = funktionsrelä 4

 

LED 5 = funktionsrelä 5

 

LED 6 = funktionsrelä 6

 

LED 7 = funktionsrelä 7

 

LED 8 = (används ej)

 

LED 9 = stoppreläer 1 + 2
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FUNKTIONSLYSDIODERNAS INDIKERING I DRIFTLÄGE

FUNKTIONSLYSDIOD AV PÅ Indikerar...

1 (röd)
X   Ingen sändare registrerad

  X En eller flera sändare registrerade

2 (gul)
X   Ingen sändare inloggad

  X En sändare inloggad

3 (grön)   X Tar emot korrekt RS485-data

4 (orange)
X   Inställningar i safety CPUs överensstämmer med SIL3

  X Inställningar i safety CPUs överensstämmer INTE med SIL3

5 (röd)

  X BLINKAR: Mottagaren scannar efter frekvens

X   Automatisk frekvenskontroll pågår

  X Automatisk frekvenskontroll justerad

6 (gul)   X Mottar korrekt sync-ord

7 (grön)   X Mottar korrekt radiopaket
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TEKNISKA DATA
 

Antal stoppreläer 2 (potentialfri*, 16A, 250V AC)

Antal funktionsreläer 17 (potentialfri*, 10A, 250V AC)

Matningsspänning 12-24V AC/DC, 48-230V AC

Digital ingång 10

Transistorutgång 1

Duplexkommunikation Möjlig

Max. antal registrerade mottagare 15 (endast en sändare i taget)

IP-klass 66

Storlek 176 x 126 x 75 mm./ 6.9 x 5 x 2.9 in.

Vikt 950 g./ 2.1 lbs.

Känslighet Bättre än -110 dBm

Drifttemperatur -20- +55°C/ -4-+130°F

Användningsfrekvens

TG-RX-MDL17: 433.075-434.775 MHz

TG-RX-MDR17: 903.0125-926.9875 MHz

TG-RX-MDP17: 2405-2480 MHz

Antal kanaler/frekvensbanker

TG-RX-MDL17: 69 kanaler

TG-RX-MDR17: 15 banker

TG-RX-MDP17: 16 kanaler

Kanalseparation

TG-RX-MDL17: 25 kHz

TG-RX-MDR17: 25 kHz

TG-RX-MDP17: 5 MHz

Antenn

TG-RX-MDL17: 1 extern BNC-antenn

TG-RX-MDR17:1 extern RPSMA-antenn

TG-RX-MDP17: 1 extern RPSMA-antenn

* potentialfri innebär att du måste tillföra spänning för att få ut spänning ur ett relä (t.ex. via 

anslutningskammen som levereras med produkten)

 

 

STRÖMFÖRBRUKNING
 

Matningsspänning Min.* Max.**

12V AC 0.06A 0.4A

24V AC 0.03A 0.2A

48V AC 0.02A 0.09A

115V AC 0.008A 0.04A

230V AC 0.006A 0.03A

12V DC 0.06A 0.3A

24V DC 0.03A 0.3A

* Minimum strömförbrukning= Spänning till mottagaren, ingen pågående radiosession, inget annat 

aktiverat på mottagaren

** Maximal strömförbrukning= Alla reläer aktiverade på mottagaren
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TG-RX-MNLANA, TG-RX-MNRANA, TG-RX-MNPANA 
BASKORTSMOTTAGARE MED RELÄEXPANSIONSKORT
 

VARNING! Mottagaren får inte öppnas av personal utan erforderliga kunskaper. Säkerställ att 

elektriciteten är avstängd innan mottagaren öppnas.

 

VARNING! Radiostyrningar från Tele Radio AB byggs ofta in i större applikationer. Vi rekommenderar 

att systemet förses med ett trådbundet nödstopp där det är lämpligt.

 

 

Baskort:

 

1. Lysdiod som representerar stopprelä 1+2 (röd) 8. Antennanslutning

2. Stoppreläer 1+2
9. Funktionslysdioder 1-4 (1= röd, 2= gul, 3= 

grön, 4= orange)

3. Obligatorisk säkring 2A (slow) 10. Function-knapp (Cancel)

4. Plint för matningsspänning 11. Plint för blandade I/O

5. Funktionsreläer 1-7 12. Select-knapp (OK)

6. Relälysdioder 1-7 (röd) 13. Programmeringskontakt

7. Funktionslysdioder 5-7 (5= röd, 6= gul, 7= 

grön)
14. Spänningslysdiod (gul)
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Expansionskort:

 

15. Plint för analoga utgångar 23. Funktionsreläer 22-25

16. Indikationslysdiod för kommunikation med 

baskortet (grön)
24. Plint för digitala utgångar

17. Programmeringskontakt
25. Plint för extern referens och isolerad matning 

till analoga utgångar

18. Function-knapp (Cancel) 26. Lysdioder för digitala utgångar

19. Select-knapp (OK)
27. Indikationslysdiod för intern DC/DC-

omvandlare (gul)

20. Plint för digitala ingångar
28. Indikationslysdiod för kommunikation med 

baskortet (grön)

21. Funktionsrelälysdioder (röd) 29. Plint för analoga ingångar

22. Lysdioder som representerar stopprelä 1-2 

och funktionsreläer 1-7 på baskortet
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PLINT FÖR MATNINGSSPÄNNING
 

 

 

1. 48-230 V AC

2. 48-230 V AC

3. (inte använd)

4. ~12-24 V AC/DC

5. Negativ terminal DC-spänning*

6. ~+12-24 V AC/DC

* använd när digitala ingångar är kopplade till mottagaren

 

 

 

 

 

PLINT FÖR BLANDADE IN- OCH UTGÅNGAR
 

 

32. +12V DC 38. Digital ingång 2

33. +5V DC 39. GND

34. GND 40. +3.3V DC

35. GND 41. RS485A-

36. Digital ingång 1 42. RS485B+

37. Transistorutgång 43. GND
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KOPPLINGSPLINT FÖR EXTERN REFERENS OCH ISOLERAD 
MATNING TILL ANALOGA UTGÅNGAR
 

Hur man bör ansluta till plinten beror på vilka konfigurationer som gjorts på mottagaren. Vänligen 

kontakta din representant för Tele Radio för ytterligare hjälp.

 

 

50. Ej ansluten

51. Ej ansluten

52. Ej ansluten

0 till +10V analog utgång, intern DC/DC-omvandlare på:

 

 

 

50. Negativ spänning

51. Ej ansluten

52. Positiv spänning

0 till +10V analog utgång, intern DC/DC-omvandlare av:

 

 

 

50. Ej ansluten

51. Extern referens*

52. Ej ansluten

-10 till +10V analog utgång, intern DC/DC-omvandlare på***:

 

 

 

50. Negativ spänning

51. Extern referens*

52. Positiv spänning

-10 till +10V analog utgång, intern DC/DC-omvandlare av**:
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50. Negativ spänning

51. Ej ansluten

52. Positiv spänning

25-75% eller 10-90% utslag****:

 

 

* Referens för analoga utgångar följer denna spänning. Om icke ansluten, kommer referensen för de 

analoga utgångarna hamna på halva externa matningsspänningen.

** Extern matningsspänning 22-35VDC krävs för att nå -10 till +10V utslag.

***Extern matningsspänning skall inte anslutas. Garanterat utslag är -5 till +5V.

**** Intern DC/DC-omvandlare är alltid av. Spänningen i de analoga utgångarna är 25-75% eller 10-

90% av matningsspänningen, beroende på konfigurationer gjorda på mottagaren.

 

 

 

KOPPLINGSPLINT FÖR DIGITALA UTGÅNGAR
 

Det finns 12 digitala utgångar på expansionskortet. De digitala utgångarna kan, liksom reläer, mappas 

om. Maximal input är 50V, 30 mA.

 

 

53. Digital utgång 10 65. Digital utgång 16

54. Digital utgång 10 referens 66. Digital utgång 16 referens

55. Digital utgång 11 67. Digital utgång 17

56. Digital utgång 11 referens 68. Digital utgång 17 referens

57. Digital utgång 12 69. Digital utgång 18

58. Digital utgång 12 referens 70. Digital utgång 18 referens

59. Digital utgång 13 71. Digital utgång 19

60. Digital utgång 13 referens 72. Digital utgång 19 referens

61. Digital utgång 14 73. Digital utgång 20

62. Digital utgång 14 referens 74. Digital utgång 20 referens

63. Digital utgång 15 75. Digital utgång 21

64. Digital utgång 15 referens 76. Digital utgång 21 referens
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KOPPLINGSPLINT FÖR DIGITALA INGÅNGAR OCH 
JORDANSLUTNINGAR
 

 

77. Digital input 3 80. GND

78. Digital input 4 81. GND

79. Digital input 5 82. GND

 

 

 

PLINT FÖR ANALOGA INGÅNGAR
 

 

83. Analog ingång 1

84. Analog ingång 2

85. Analog GND

 

 

 

PLINT FÖR ANALOGA UTGÅNGAR
 

 

86. Analog GND 93. Analog utgång 1

87. Analog GND 94. Analog utgång 2

88. Analog GND 95.Analog utgång 3

89. Analog GND 96. Analog utgång 4

90. Analog GND 97. Analog utgång 5

91. Analog GND 98. Analog utgång 6

92. Analog GND 99. Analog utgång 7
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RELÄLYSDIODER PÅ BASKORTET
 

Dessa lysdioder lyser när motsvarande stopp- eller funktionsrelä på baskortet är aktiverat. Se lista för 

motsvarande relä på baskortet.

 

LED 1 = funktionsrelä 1

 

LED 2 = funktionsrelä 2

 

LED 3 = funktionsrelä 3

 

LED 4 = funktionsrelä 4

 

LED 5 = funktionsrelä 5

 

LED 6 = funktionsrelä 6

 

LED 7 = funktionsrelä 7

 

LED 8 = (används ej)

 

LED 9 = stoppreläer 1 + 2
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TEKNISKA DATA
 

Antal stoppreläer 2 (potentialfri*, 16A, 250V AC)

Antal funktionsreläer 7 (potentialfri*, 10A, 250V AC)

Digitala ingångar 2

Matningsspänning 48-230V AC, 12-24V AC/DC

Transistorutgång 1

Duplexkommunikation Möjlig

Max. antal registrerade

Sändare
15 (endast en sändare i taget)

IP-klass 66

Storlek 176 x 126 x 75 mm./ 6.9 x 5 x 2.9 in.

Vikt 400 g./ 0.9 lbs.

Känslighet Bättre än -110 dBm

Drifttemperatur -20- +55°C/ -4-+130°F

Användningsfrekvens

TG-RX-MNLANA: 433.075-434.775 MHz

TG-RX-MNRANA: 903.0125-926.9875 MHz

TG-RX-MNPANA: 2405-2480 MHz

Antal kanaler/frekvensbanker

TG-RX-MNLANA: 69 kanaler

TG-RX-MNRANA: 15 banker

TG-RX-MNPANA: 16 kanaler

Kanalseparation

TG-RX-MNLANA: 25 kHz

TG-RX-MNRANA: 25 kHz

TG-RX-MNPANA: 5 MHz

Antenn

TG-RX-MNLANA: 1 extern BNC-antenn

TG-RX-MNRANA: 1 extern RPSMA-antenn

TG-RX-MNPANA: 1 extern RPSMA-antenn

* potentialfri innebär att du måste tillföra spänning för att få ut spänning ur ett relä (t.ex. via 

anslutningskammen som levereras med produkten)

 

 

STRÖMFÖRBRUKNING
 

Matningsspänning Min.* Max.**

12V AC 0.2A 0.5A

24V AC 0.06A 0.2A

48V AC 0.04A 0.2A

115V AC 0.02A 0.06A

230V AC 0.01A 0.04A

12V DC 0.1A 0.5A

24V DC 0.06A 0.2A

* Minimum strömförbrukning= Spänning till mottagaren, ingen pågående radiosession, inget annat 

aktiverat på mottagaren

** Maximal strömförbrukning= Alla reläer aktiverade på mottagaren
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TG-RX-MNLCAN, TG-RX-MNRCAN, TG-RX-MNPCAN, TG-RX-
MNLJ1939, TG-RX-MNRJ1939, TG-RX-MNPJ1939 
BASKORTSMOTTAGARE MED ETT RELÄEXPANSIONSKORT
 

VARNING! Mottagaren får inte öppnas av personal utan erforderliga kunskaper. Säkerställ att 

elektriciteten är avstängd innan mottagaren öppnas.

 

VARNING! Radiostyrningar från Tele Radio AB byggs ofta in i större applikationer. Vi rekommenderar 

att systemet  förses med ett trådbundet nödstopp där det är lämpligt.

 

Baskort:

 

1. Lysdiod som representerar stopprelä 1+2 (röd) 8. Antennanslutning

2. Stoppreläer 1+2
9. Funktionslysdioder 1-4 (1= röd, 2= gul, 3= 

grön, 4= orange)

3. Obligatorisk säkring 2A (slow) 10. Function-knapp (Cancel)

4. Plint för matningsspänning 11. Plint för blandade I/O

5. Funktionsreläer 1-7 12. Select-knapp (OK)

6. Relälysdioder 1-7 (röd) 13. Programmeringskontakt

7. Funktionslysdioder 5-7 (5= röd, 6= gul, 7= 

grön)
14. Spänningslysdiod (gul)
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Expansionskort:

 

15. Plint för intern strömförsörjning 18. CAN run lysdiod

16. Programmeringskontakt 19. CAN error lysdiod

17. Spänningslysdiod 20. Plint för CAN-signaler
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PLINT FÖR MATNINGSSPÄNNING
 

 

 

1. 48-230 V AC

2. 48-230 V AC

3. (inte använd)

4. ~12-24 V AC/DC

5. Negativ terminal DC-spänning*

6. ~+12-24 V AC/DC

* använd när digitala ingångar är kopplade till mottagaren

 

 

 

 

 

PLINT FÖR BLANDADE IN- OCH UTGÅNGAR
 

 

32. +12V DC 38. Digital ingång 2

33. +5V DC 39. GND

34. GND 40. +3.3V DC

35. GND 41. RS485A-

36. Digital ingång 1 42. RS485B+

37. Transistorutgång 43. GND
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PLINT FÖR INTERN STRÖMFÖRSÖRJNING
 

 

58. GND

57. +5V DC

56. GND

 

 

 

PLINT FÖR CAN-SIGNALER
 

 

50. Matningsspänning 5-24VDC

51. GND

52. CAN Low

53. CAN Low

54. CAN High

55. CAN High

 

 

 

FUNKTIONSLYSDIODERNAS INDIKERING I DRIFTLÄGE

FUNKTIONSLYSDIOD AV PÅ Indikerar...

1 (röd)
X   Ingen sändare registrerad

  X En eller flera sändare registrerade

2 (gul)
X   Ingen sändare inloggad

  X En sändare inloggad

3 (grön)   X Tar emot korrekt RS485-data

4 (orange)
X   Inställningar i safety CPUs överensstämmer med SIL3

  X Inställningar i safety CPUs överensstämmer INTE med SIL3

5 (röd)

  X BLINKAR: Mottagaren scannar efter frekvens

X   Automatisk frekvenskontroll pågår

  X Automatisk frekvenskontroll justerad

6 (gul)   X Mottar korrekt sync-ord

7 (grön)   X Mottar korrekt radiopaket
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TEKNISKA DATA
 

Antal stoppreläer 2 (potentialfri*, 16A, 250V AC)

Antal funktionsreläer 7 (potentialfri*, 10A, 250V AC)

Digitala ingångar 2

Matningsspänning 48-230V AC, 12-24V AC/DC

Transistorutgång 1

Duplexkommunikation Möjlig

Max. antal registrerade

sändare
15 (endast en sändare i taget)

IP-klass 66

Storlek 176 x 126 x 75 mm./ 6.9 x 5 x 2.9 in.

Vikt 400 g./ 0.9 lbs.

Känslighet Bättre än -110 dBm

Drifttemperatur -20- +55°C/ -4-+130°F

Användningsfrekvens

TG-RX-MNLCAN, TG-RX-MNLJ1939: 433.075-

434.775 MHz

TG-RX-MNRCAN, TG-RX-MNRJ1939: 

903.0125-926.9875 MHz

TG-RX-MNPCAN, TG-RX-MNPJ1939:

2405-2480 MHz

Antal kanaler/frekvensbanker

TG-RX-MNLCAN, TG-RX-MNLJ1939: 69 

kanaler

TG-RX-MNRCAN, TG-RX-MNRJ1939: 15 

banker

TG-RX-MNPCAN, TG-RX-MNPJ1939: 16 

kanaler

Kanalseparation 25 kHz

TG-RX-MNLCAN, TG-RX-MNLJ1939: 25 kHz

TG-RX-MNRCAN, TG-RX-MNRJ1939:

25 kHz

TG-RX-MNPCAN, TG-RX-MNPJ1939: 5 MHz

Antenn

TG-RX-MNLCAN, TG-RX-MNLJ1939:

1 extern BNC-antenn

TG-RX-MNRCAN, TG-RX-MNRJ1939:

1 extern RPSMA-antenn

TG-RX-MNPCAN, TG-RX-MNPJ1939:

1 extern RPSMA-antenn

* potentialfri innebär att du måste tillföra spänning för att få ut spänning ur ett relä (t.ex. via 

anslutningskammen som levereras med produkten)
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STRÖMFÖRBRUKNING
 

Matningsspänning Min.* Max.**

12V AC 0.06A 0.4A

24V AC 0.03A 0.2A

48V AC 0.02A 0.09A

115V AC 0.008A 0.04A

230V AC 0.006A 0.03A

12V DC 0.06A 0.3A

24V DC 0.03A 0.2A

* Minimum strömförbrukning= Spänning till mottagaren, ingen pågående radiosession, inget annat 

aktiverat på mottagaren

** Maximal strömförbrukning= Alla reläer aktiverade på mottagaren
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MÅTT MOTTAGARE
 

TG-RX-MNL7, TG-RX-MNR7, TG-RX-MNP7, TG-RX-MDL12, TG-RX-MDR12,

TG-RX-MDP12, TG-RX-MDL17, TG-RX-MDR17, TG-RX-MDP17, TG-RX-MNLANA, TG-RX-

MNRANA, TG-RX-MNPANA
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TG-RX-MNLCAN, TG-RX-MNRCAN, TG-RX-MNPCAN, TG-RX-MNLJ1939,

TG-RX-MNRJ1939, TG-RX-MNPJ1939
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TG-TX-MNL8, TG-TX-MNR8, TG-TX-MXL12, TG-TX-MXR12 
SÄNDARE
 

1

2

3

4

5

8

7

9

10

11

12

6

6

8

7

16

11

12

9

10

14

2

1

3

4

5

13

15

 

1. Skyddshölje i gummi 9. Knapp 6

2. Knapp 1 10. Höger startknapp

3. Knapp 3 11. Knapplysdioder

4. Knapp 5 12. Stoppknapp

5. Vänster startknapp 13. Knapp 7

6. Översta lysdioden 14. Knapp 8

7. Knapp 2 15. Knapp 9 (säkerhetsknapp)

8. Knapp 4 16. Knapp 10 (säkerhetsknapp)
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ON/OFF-BRYTARE
 

Sändarna TG-TX-MNL8, TG-TX-MNR8 har en 

on/off-brytare på baksidan som bryter 

strömtillförseln från batteriet. I läge 0/av kan du 

inte starta sändaren om inte laddningskontakten 

är ansluten. När sändaren transporteras med 

flyg, måste on/off-brytaren vara i 0/av-läge. 

Brytaren bör ej användas för att slå på och av 

sändaren. För att stänga av sändaren använd 

stoppknappen.

 

 

 

SÄNDARENS BAKSIDA
 

TG-TX-MNL6

TG-TX-MNR8

TG-TX-MXL12

TG-TX-MXR12

 

1. Skyddshölje i gummi 4. CE-och produktetikett

2. Stoppknapp 5. Batteriladdaruttag

3. Clip 6. Av/på-brytare

*endast på TG-TX-MNL8, TG-TX-MNR8
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MÅTT SÄNDARE
 

TG-TX-MNL8, TG-TX-MNR8

 

76 mm (3 in)

16
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46 mm (1.8 in)

 

TG-TX-MXL12, TG-TX-MXR12
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8 

m
m
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79 mm (3.1 in)

41 mm (1.6 in)

51 mm (2 in)
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TEKNISKA DATA
 

ANTAL KNAPPAR

TG-TX-MNL8, TG-TX-MNR8 8 x 2-stegsknappar

TG-TX-MXL12, TG-TX-MXR12 12 x 2-stegsknappar

 

BATTERI

TG-TX-MNL8, TG-TX-MNR8 Internt, uppladdningsbart lithium-ion

TG-TX-MXL12, TG-TX-MXR12 Externt, uppladdningsbart lithium-ion

 

ON/OFF-BRYTARE

TG-TX-MNL8, TG-TX-MNR8 Ja

TG-TX-MXL12, TG-TX-MXR12 Nej

 

DUPLEXKOMMUNIKATION

TG-TX-MNL8, TG-TX-MNR8, TG-TX-MDL10, 

TG-TX-MXL12, TG-TX-MXR12
Möjlig

 

MAX. ANTAL REGISTRERADE MOTTAGARE

TG-TX-MNL8, TG-TX-MNR8 6

TG-TX-MXL12, TG-TX-MXR12 10

 

STORLEK

TG-TX-MNL8, TG-TX-MNR8 160 x 76 x 37 mm./ 6.3 x 3 x 1.4 in.

TG-TX-MXL12, TG-TX-MXR12 210 x 76 x 37 mm./ 8.2 x 3 x 1.4 in.

 

VIKT

TG-TX-MNL8, TG-TX-MNR8 295 g./ 0.6 lbs.

TG-TX-MXL12, TG-TX-MXR12 400 g./ 0.9 lbs.

 

ANVÄNDNINGSFREKVENS

TG-TX-MNL8, TG-TX-MX12 433.075-434.775 MHz.

TG-TX-MNR8, TG-TX-MXR12 903.0125-926.9875 MHz

 

ANTAL KANALER/FREKVENSBANKER

TG-TX-MNL8, TG-TX-MX12 69

TG-TX-MNR8, TG-TX-MXR12 15

 

KANALSEPARATION

TG-TX-MNL8, TG-TX-MNR8, TG-TX-MXL12, 

TG-TX-MXR12
25 kHz.

- 42 -



 

DRIFTTID (VID KONTINUERLIG ANVÄNDNING)

TG-TX-MNL8, TG-TX-MNR8, TG-TX-MXL12, 

TG-TX-MXR12
24 tim.

 

IP-KLASS

TG-TX-MNL8, TG-TX-MNR8, TG-TX-MXL12, 

TG-TX-MXR12
66

 

KÄNSLIGHET

TG-TX-MNL8, TG-TX-MNR8, TG-TX-MXL12, 

TG-TX-MXR12
Bättre än -110 dBm

 

DRIFTTEMPERATUR

TG-TX-MNL8, TG-TX-MNR8, TG-TX-MXL12, 

TG-TX-MXR12
-20 - +55°C/ -4 - +130°F

 

ANTAL PIN-KODER SOM KAN SPARAS

TG-TX-MNL8, TG-TX-MNR8, TG-TX-MXL12, 

TG-TX-MXR12
6

 

ANTENN

TG-TX-MNL8, TG-TX-MNR8, TG-TX-MXL12, 

TG-TX-MXR12
1 intern PCB-antenn
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Kapitel 4:INSTALLATÖRSGUIDE

KAPITEL 4:INSTALLATÖRSGUIDE
 

INSTÄLLNINGAR FÖR PIN-KODER
 

Om du vill aktivera PIN-koder för att kontrollera behörighet till sändaren kan du göra det i PC-

programmet 'Settings manager'. Alla inställningar för PIN-koder görs i PC-programmet.

 

 

 

STARTA SÄNDAREN I DRIFTLÄGE
 

1. Se till att stoppknappen är intryckt.

 

2. Vrid och dra ut stoppknappen.

Den översta lysdioden lyser (grönt när batterikapaciteten är hög, röd när batterikapaciteten är låg).

 

3. Om PIN-koder används för kontroll av behörighet: Gå till nästa avsnitt.

 

4. INOM 3 MINUTER FRÅN ATT STOPP-KNAPPEN DRAGITS UT:

Tryck in en knapp för att välja vilken/vilka mottagare som du vill styra.

Den (de) mottagare som var vald(a) förra gången är förvald(a). Det kan du se på att den (de) 

motsvarande lysdioden (lysdioderna) lyser rött. Om du inte har valt mottagare blinkar lysdioderna för 

alla tillgängliga mottagare  rött. När en mottagare är vald blinkar lysdioderna bredvid de högra och 

vänstra startknapparna rött. Om du inte har registrerat någon mottagare ännu blinkar endast lysdioden 

bredvid den högra startknappen rött.

 

5. Tryck in båda startknapparna samtidigt.

Tutan ger ifrån sig en signal.

 

6. Släpp startknapparna.

Tutan slutar att ljuda. Den översta lysdioden blinkar (grönt när batterikapaciteten är hög, rött när 

batterikapaciteten är låg).

 

7. När radiokommunikation har upprättats lyser den översta lysdioden (grönt när batterikapaciteten är 

hög, rött när batterikapaciteten är låg).

Om radiokommunikation inte har upprättats inom 25 sekunder stänger sändaren av sig.

 

 

 

STARTA SÄNDAREN I DRIFTLÄGE MED HJÄLP AV PIN-KODER
 

1. Se till att stoppknappen är intryckt.

 

2. Vrid och dra ut stoppknappen.

Den översta lysdioden lyser (grönt när batterikapaciteten är hög, röd när batterikapaciteten är låg).

 

3. Om PIN-kod krävs för att starta,

TG-TX-MNL8, TG-TX-MNR8: lysdioder 1-6 blinkar rött.

TG-TX-MXL12, TG-TX-MXR12: lysdioder 1-10 blinkar rött.

 

INOM 3 MINUTER : Skriv in PIN-koden (4 siffror) genom att trycka in knapparna enligt tabellen.
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För siffra: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

TG-TX-MNL8, TG-TX-MNR8, TRYCK IN 

KNAPP:
1 2 3 4 5 6 - - - -

TG-TX-MXL12, TG-TX-MXR12, TRYCK 

IN KNAPP:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

4. INOM 3 MINUTER FRÅN ATT STOPPKNAPPEN DRAGITS UT:

Tryck in en knapp för att välja vilken/vilka mottagare som du vill styra. Den (de) mottagare som var vald

(a) förra gången är förvald(a). Det kan du se på att den (de) motsvarande lysdioden (lysdioderna) lyser 

rött. Om du inte har valt mottagare blinkar lysdioderna för alla tillgängliga mottagare  rött. När en 

mottagare är vald blinkar lysdioderna bredvid de högra och vänstra startknapparna rött. Om du inte har 

registrerat någon mottagare ännu blinkar endast lysdioden bredvid den högra startknappen rött.

 

5. Tryck in båda startknapparna samtidigt. Tutan ljuder.

 

6. Släpp startknapparna. Tutan slutar att ljuda. Den översta lysdioden blinkar (grönt när 

batterikapaciteten är hög, rött när batterikapaciteten är låg).

 

7. När radiokommunikation har upprättats lyser den översta lysdioden (grönt när batterikapaciteten är 

hög, rött när batterikapaciteten är låg).

Om radiokommunikation inte har upprättats inom 25 sekunder stänger sändaren av sig.

 

 

 

STÄNG AV SÄNDAREN
 

1. Tryck in stoppknappen. Sändaren stänger av sig själv. Alla reläer avaktiveras.

 

 

 

LOGGA IN/LOGGA UT
 

OBS! Det är möjligt att logga ut en sändare som har försvunnit eller skadats direkt från mottagaren. Vi 

rekommenderar inte detta sätt att logga ut. Kontakta din återförsäljare för support.

 

OBS! För att kunna styra en viss mottagare måste sändaren först vara registerad i och därefter inloggad 

på den mottagaren. Om en annan sändare redan är inloggad i mottagaren måste den loggas ut innan 

någon annan sändare kan logga in. Om ingen annan sändare är inloggad kommer en sändare som är 

inlärd i en mottagare att loggas in automatiskt när den skickar radiosignaler till denna mottagare. 

Sändaren kommer att förbli inloggad tills den loggas ut manuellt. Mer än en sändare kan vara registrerad 

i en mottagare, men endast en sändare kan vara inloggad åt gången.

 

 

"Snabb-logout"
 

OBS! Om en sändare har upprättat radiokommunikation med en eller flera mottagare kan du göra en 

"Snabb-logout" från dessa mottagare. Observera att "Snabb-logouten" kommer att logga ut sändaren 

från ALLA mottagare som deltar i sessionen.

 

1. Se till att sändaren är startad i driftläge.

OBS! Sändaren måste ha en pågående radiosession med en eller flera mottagare.

 

2. Tryck in den vänstra startknappen. Håll intryckt.
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3. Tryck in stoppknappen.

 

4. Släpp upp den vänstra startknappen.

Den översta lysdioden på sändaren lyser rött.

Sändaren stänger av sig själv när den har loggat ut.

 

 

Logga ut från menyläge
 

1. Se till att stoppknappen är intryckt.

 

2. Vrid och dra ut stoppknappen.

Den översta lysdioden lyser (grönt när batterikapaciteten är hög, röd när batterikapaciteten är låg).

 

3. Tryck in den högra startknappen. Håll intryckt.

 

4. Tryck in stoppknappen.

 

5. Släpp upp den högra startknappen.

Den översta lysdioden blinkar (grönt när batterikapaciteten är hög, röd när batterikapaciteten är låg).

 

6. Tryck in den vänstra startknappen.

 

7. För att välja mottagare att logga ut från, tryck:

TG-TX-MNL8, TG-TX-MNR8: knapp 1-6

TG-TX-MXL12, TG-TX-MXR12: knapp 1-10

Motsvarande lysdiod lyser rött.

 

8. Tryck in den vänstra startknappen.

Om åtgärden har lyckats lyser den översta lysdioden grönt. Om åtgärden inte är avslutad inom 25 

sekunder lyser den översta lysdioden rött och sändaren stängs av.

 

 

 

REGISTRERA (LÄR IN)
 

VARNING! Utför inte denna åtgärd när mottagaren är i en session med en annan sändare. 

Radiokommunikationen kan störas eller avbrytas.

 

OBS! Se till att stoppreläerna är avaktiverade innan du börjar göra dessa inställningar!

 

Registrera sändaren i mottagaren
 

1. Tryck på mottagarens Function-knapp.

Funktionslysdiod 1 blinkar rött.

 

2. Relälysdioderna 1-7 lyser för att visa hur många sändare som redan är inlärda i mottagaren.

 

3. Tryck på mottagarens Select-knapp tills alla relälysdioder lyser rött.

Mottagaren stannar i registreringsläge i en minut eller till dess en sändare har registrerats.

 

4. På sändaren: Se till att stoppknappen är intryckt.

 

5. Vrid och dra ut stoppknappen.

Den översta lysdioden lyser (grönt när batterikapaciteten är hög, röd när batterikapaciteten är låg).
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6. Tryck in den högra startknappen. Håll intryckt.

 

7. Tryck in stoppknappen.

 

8. Släpp upp den högra startknappen.

Den översta lysdioden blinkar (grönt när batterikapaciteten är hög, röd när batterikapaciteten är låg).

 

9. Tryck in knapp 1 för att få sändaren i inlärningsläge.

 

10. Välj en tom plats genom att trycka in valfri knapp, förutom startknapparna, på sändaren. Om en 

lagringsposition är upptagen lyser motsvarande lysdiod rött. När du har valt en tillgänglig 

lagringsposition blinkar motsvarande lysdiod.

 

11. Tryck in vänster startknapp.

 

12. När mottagaren har funnit sändaren blinkar alla relälysdioder rött.

 

13. Tryck på mottagarens Select-knapp. Funktionslysdioderna 1-7 blinkar 3 gånger. Relälysdioderna 

släcks.

 

14. Alla funktionslysdioder tänds i ungefär 1 sekund. Sändaren är nu registrerad i mottagaren. Sändaren 

stänger av sig själv.

 

 

 

 

RADERA
 

VARNING! Om en sändare har kommit bort eller skadats är det möjligt att radera den med hjälp av 

mottagaren. Vi rekommenderar inte detta sätt. Kontakta din återförsäljare för support.

 

OBS! Om mottagare redan har registrerats i den nya sändaren rekommenderar vi att du raderar alla 

mottagare från sändaren innan du påbörjar ersättningen. En mottagare kommer automatiskt att sparas 

på samma position som den var sparad i den tidigare sändaren. Om denna position inte är ledig kommer 

åtgärden inte att utföras.

 

1. Se till att stoppknappen är intryckt.

 

2. Vrid och dra ut stoppknappen.

Den översta lysdioden lyser (grönt när batterikapaciteten är hög, röd när batterikapaciteten är låg).

 

3. Tryck in den högra startknappen. Håll intryckt.

 

4. Tryck in stoppknappen.

 

5. Släpp upp den högra startknappen.

Den översta lysdioden blinkar (grönt när batterikapaciteten är hög, röd när batterikapaciteten är låg).

 

6. Tryck in knapp 2.

 

7. När sändaren registrerades i en mottagare valdes en lagringsposition. Om sändaren endast är 

registrerad i en mottagare på  lagringsposition 1 är lysdiod 1 tänd. Tryck i så fall in knapp 1 för att radera. 

Om sändaren är registrerad i fler än en mottagare måste du ta reda på vilken lagringsposition den har i 

vilken mottagare. Det tar du reda på genom att titta i mottagarens menysystem.
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8. Tryck in den vänstra startknappen.

 

9. När åtgärden är klar lyser den översta lysdioden grönt. Om åtgärden inte är avslutad inom 25 

sekunder lyser den översta lysdioden rött och sändaren stängs av.

 

 

 

ERSÄTT
 

VARNING! Utför inte denna åtgärd när mottagaren är i en session med en annan sändare. 

Radiokommunikationen kan störas eller avbrytas.

 

OBS! Du kan ersätta en registrerad sändare med en annan sändare utan att ha tillgång till mottagaren.

 

OBS! Om sändaren som ska ersättas är registrerad i mer än en mottagare kommer den bara att ersättas 

i en mottagare åt gången. Om du vill ersätta en sändare i fler än en mottagare måste du därför utföra en 

ersättning i varje mottagare.

 

OBS! Om mottagare redan har registrerats i den nya sändaren rekommenderar vi att du raderar alla 

mottagare från sändaren innan du påbörjar ersättningen. En mottagare kommer automatiskt att sparas 

på samma position som den var sparad i den tidigare sändaren. Om denna position inte är ledig kommer 

åtgärden inte att utföras.

 

Ersätta en sändare med en ny sändare
 

1. Se till att stoppknappen är intryckt.

 

2. Vrid och dra ut stoppknappen.

Den översta lysdioden lyser (grönt när batterikapaciteten är hög, röd när batterikapaciteten är låg).

 

3. Tryck in den högra startknappen. Håll intryckt.

 

4. Tryck in stoppknappen.

 

5. Släpp upp den högra startknappen.

Den översta lysdioden blinkar (grönt när batterikapaciteten är hög, röd när batterikapaciteten är låg).

 

6. Tryck in knapp 3.

 

7. Skriv in serienummer/ ID-kod för sändaren som du vill ersätta genom att trycka in knapparna enligt 

tabellen nedan:

 

SIFFROR
TG-TX-MNL8, TG-TX-MNR8: TRYCK IN 

KNAPP

TG-TX-MXL12, TG-TX-MXR12: TRYCK IN 

KNAPP

1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 höger startknapp + 1 7
8 höger startknapp + 2 8
9 höger startknapp + 3 9
0 höger startknapp + 4 10
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8. Tryck in den vänstra startknappen.

Om åtgärden har lyckats lyser den översta lysdioden grönt. Om åtgärden inte har lyckats inom 25

sekunder lyser den översta lysdioden rött och sändaren stängs av.

 

 

 

AUTOMATISK AVSTÄNGNING
 

Automatisk avstängning kan göra att ditt batteri varar längre genom att sändaren stängs av automatiskt 

när du inte har aktiverat någon funktion under en förutbestämd tid.

 

Ställ in en tid för automatisk avstängning
 

1. Se till att stoppknappen är intryckt.

 

2. Vrid och dra ut stoppknappen.

Den översta lysdioden lyser (grönt när batterikapaciteten är hög, röd när batterikapaciteten är låg).

 

3. Tryck in den högra startknappen. Håll intryckt.

 

4. Tryck in stoppknappen.

 

5. Släpp upp den högra startknappen.

Den översta lysdioden blinkar (grönt när batterikapaciteten är hög, röd när batterikapaciteten är låg).

 

6. Tryck in knapp 5.

 

7. Tryck in den knapp som motsvarar tabellen.

 

Tryck... Resulterar i...

Den vänstra startknappen automatisk avstängning av

Knapp 1 automatisk avstängning efter 2 minuter

Knapp 2 automatisk avstängning efter 6 minuter

Knapp 3 automatisk avstängning efter 12 minuter
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FREKVENSER & KANALER
 

OBS! Om ditt system sänder på frekvensbanden 433 MHz eller 2,4 GHz kommer mottagaren 

automatiskt att spåra och byta till samma kanal som sändaren använder. Om ditt system sänder på 

frekvensbandet 915 MHz måste du byta bank på mottagaren genom att använda PC-programmet 

Settings manager. Kontakta din återförsäljare för support.

 

Byt kanal på sändaren
 

1. Se till att stoppknappen är intryckt.

 

2. Vrid och dra ut stoppknappen.

Den översta lysdioden lyser (grönt när batterikapaciteten är hög, röd när batterikapaciteten är låg).

 

3. Tryck in den högra startknappen. Håll intryckt.

 

4. Tryck in stoppknappen.

 

5. Släpp upp den högra startknappen.

Den översta lysdioden blinkar (grönt när batterikapaciteten är hög, röd när batterikapaciteten är låg).

 

6. Tryck in den högra startknappen. Håll intryckt.

 

7. Tryck in knapp 4. OBS! Släpp upp knapp 4 innan du släpper upp den högra startknappen.

 

8. Titta i frekvenstabellen och välj en kanal.

 

9. Skriv in en kanal med hjälp av knapparna (se tabellen). Lysdioden bredvid den vänstra startknappen 

tänds när en siffra har skrivits in. Om den kanal som du väljer endast består av en siffra: Tryck på vänster 

startknapp direkt efter att du skrivit in denna siffra.

 

SIFFROR TG-TX-MNL8, TG-TX-MNR8: TRYCK IN KNAPP TG-TX-MXL12, TG-TX-MXR12: TRYCK IN KNAPP

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6

7 höger startknapp + 1 7

8 höger startknapp + 2 8

9 höger startknapp + 3 9

0 höger startknapp + 4 10
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FREKVENSBAND 433 MHZ
 

Kanal Frekvens Kanal Frekvens

01 433.075 36 433.950

02 433.100 37 433.975

03 433.125 38 434.000

04 433.150 39 434.025

05 433.175 40 434.050

06 433.200 41 434.075

07 433.225 42 434.100

08 433.250 43 434.125

09 433.275 44 434.150

10 433.300 45 434.175

11 433.325 46 434.200

12 433.350 47 434.225

13 433.375 48 434.250

14 433.400 49 434.275

15 433.425 50 434.300

16 433.450 51 434.325

17 433.475 52 434.350

18 433.500 53 434.375

19 433.525 54 434.400

20 433.550 55 434.425

21 433.575 56 434.450

22 433.600 57 434.475

23 433.625 58 434.500

24 433.650 59 434.525

25 433.675 60 434.550

26 433.700 61 434.575

27 433.725 62 434.600

28 433.750 63 434.625

29 433.775 64 434.650

30 433.800 65 434.675

31 433.825 66 434.700

32 433.850 67 434.725

33 433.875 68 434.750

34 433.900 69 434.775

35 433.925    
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FREKVENSBAND 915 MHZ
 

Frekvenshoppande (FHSS) är en teknik för att sända radiosignaler, där man hastigt växlar mellan ett stort 

antal frekvenskanaler genom att använda en förutbestämd, till synes slumpartad, ordningsföljd som är 

känd av både sändare och mottagare. Om du vill ha mer information om de frekvenser som används i 

detta frekvensband ber vi dig kontakta din representant.

 

 

 

FREKVENSBAND 2,4 GHZ
 

Kanal Frekvens

11 2405

12 2410

13 2415

14 2420

15 2425

16 2430

17 2435

18 2440

19 2445

20 2450

21 2455

22 2460

23 2465

24 2470

25 2475

26 2480
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RELÄFUNKTIONALITET
 

OBS! Om Operating mode 0 är valt kan du inte göra dessa inställningar. Kontakta din återförsäljare för 

support.

 

OBS! Momentan reläfunktion är förvald. Det betyder att ett relä endast är aktivt när du trycker på en 

sändarknapp. När du släpper upp knappen avaktiveras reläet. Att göra ett relä togglande betyder att 

reläet aktiveras varje gång som du trycker in en knapp, men i det här fallet förblir reläet aktivt tills 

knappen trycks in igen.

 

OBS! Se till att stoppreläerna är avaktiverade innan du börjar göra dessa inställningar!

 

OBS! Inställningarna beror på vilket Operating mode som är valt.

 

 

Momentan och togglande reläfunktion
 

OBS! Ej tillgängligt på mottagare TG-RX-MNLCAN, TG-RX-MNRCAN,TG-RX-MNPCAN, TG-RX-

MNLJ1939, TG-RX-MNRJ1939, TG-RX-MNPJ1939

 

1. Tryck på mottagarens Function-knapp 5 gånger. Funktionslysdiod 5 blinkar rött.

 

2. Relälysdiod 1-19 lyser när motsvarande relä har en togglande funktion:

Relälysdiod AV = momentan reläfunktion

Relälysdiod PÅ = togglande reläfunktion.

 

3. Tryck in mottagarens Select-knapp för att byta reläfunktionalitet.

 

4. Relälysdioden för det första reläet som är möjligt att programmera blinkar. Funktionslysdiod 5 är 

släckt om reläet har momentan funktion. Funktionslysdiod 5 lyser om reläet har togglande funktion.

 

5. Tryck in mottagarens Function-knapp om du vill byta funktion. Funktionslysdiod 5 växlar tillstånd 

(PÅ/AV).

 

6. Tryck in mottagarens Select-knapp för att stega till nästa möjliga relä. När du har gått igenom samtliga 

möjliga reläer går mottagaren ut ur lysdiodmenyn och startar om.

 

 

Förregling
 

För vilka funktionsreläer som interlocking är möjligt, dvs vilka reläer som kan blockeras eller prioriteras 

när de aktiveras samtidigt, beror på vilket Operating mode som har valts i mottagaren. De reläer som 

har riktningsfunktion har automatisk interlocking mellan motsatta riktningar, t.ex. upp och ner går inte 

att köra samtidigt. Reläer som har knapp-funktionalitet kan ha interlocking. Interlocking mellan reläer 

ställs in i PC-programmet Settings manager.
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DIGITALA INGÅNGAR
 

Mottagarens digitala ingångar är kopplade till sändarens lysdioder. Kontakta din återförsäljare om du vill 

göra andra inställningar för sändarens digitala ingångar.
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KAPITEL 5:OPERATING MODES
 

VÄLJ OPERATING MODE
 

OBS! Dessa Operating modes är anpassade för baskortsmottagare eller mottagare med expansionskort 

med funktionsreläer. 

 

OBS! Se till att stoppreläerna är avaktiverade innan du börjar göra dessa inställningar!

 

OBS! Om du vill välja Operating mode 0 eller 255 måste det göras i PC-programmet Settings manager. 

Kontakta din återförsäljare för support.

 

1. Tryck in mottagarens Function-knapp 4 gånger.

Funktionslysdiod 4 blinkar orange.

 

2. Relälysdiod 1-7 lyser för att visa vilket Operating mode som är valt:

 

Relälysdiod LYSER Operating mode

- 0

1 1

2 2

1+2 3

3 4

1 +3 5

2 + 3 6

1 + 2 + 3 7

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 255

 

3. Tryck på mottagarens Select-knapp för att byta Operating mode.

 

4. Tryck på mottagarens Function-knapp för att stega ett Operating mode-nummer upp i taget.

 

Exempel: Du vet att Operating mode 2 är valt, eftersom relälysdiod 2 lyser. Om du trycker in mottagarens 

Function-knapp en gång, kommer du till Operating mode 3. Om du vill välja Operating mode 4 trycker du en 

gång till på Function-knappen.

 

5. Tryck på mottagarens Select-knapp för att välja Operating mode. Mottagaren går ur lysdiodmenyn 

och startar om.

- 55 -



OPERATING MODE 1
 

 

 

Knappfunktioner

Riktningsfunktioner

Rekommenderat Load select mode = 0

Utgång för tuta aktiveras tillsammans med relä 7
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OPERATING MODE 2
 

Knappfunktioner

Riktningsfunktioner

Rekommenderat Load select mode = 0

Utgång för tuta aktiveras tillsammans med relä 7
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OPERATING MODE 3
 

Knappfunktioner

Riktningsfunktioner

* Beroende på Load select mode

Load select A (relä 16), B (relä 17), C (relä 18), D (relä 19)

 

Load select A + riktningsfunktioner

Load select B + riktningsfunktioner

Rekommenderat Load select mode = 1-6

Utgång för tuta aktiveras tillsammans med relä 7

Togglande programmerbara reläer: 1-19
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OPERATING MODE 4
 

 

 

Knappfunktioner

Rekommenderat Load select mode = 0

Togglande programmerbara reläer: 1-19
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OPERATING MODE 5
 

 

 

Knappfunktioner

Load select A/ reläbank 1 (relä 17 för indikering)

Knappfunktioner

Load select B/ reläbank 2 (relä 18 för indikering)

Rekommenderat Load select mode = 2

Togglande programmerbara reläer: 1-19

 

Byt reläbank genom att trycka in den högra startknappen:

Reläbank 1 (blå reläer)

Reläbank 2 (orange reläer)
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OPERATING MODE 6
 

 

 

* Beror på valt Load select mode i sändaren

Knappfunktioner

Riktningsfunktioner

Load select A (relä 16), B (relä 17)

Utgång för tuta aktiveras tillsammans med relä 7

Togglande programmerbara reläer: 6, 7, 18, 19
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OPERATING MODE 7
 

 

 

* Beror på valt Load select mode i sändaren

Knappfunktioner

Riktningsfunktioner

Load select A (relä 5), B (relä 6)

Utgång för tuta aktiveras tillsammans med relä 7

Togglande programmerbara reläer: 7, 18

Relä 19 används ej

- 62 -



Kapitel 6:LOAD SELECT MODES

KAPITEL 6:LOAD SELECT MODES
 

VÄLJ LOAD SELECT MODE
 

OBS! Se till att stoppreläerna är avaktiverade innan du börjar göra dessa inställningar!

 

1. Se till att stoppknappen är intryckt.

 

2. Vrid och dra ut stoppknappen.

Den översta lysdioden lyser (grönt när batterikapaciteten är hög, röd när batterikapaciteten är låg).

 

3. Tryck in den högra startknappen. Håll intryckt.

 

4. Tryck in stoppknappen.

 

5. Släpp upp den högra startknappen.

Den översta lysdioden blinkar (grönt när batterikapaciteten är hög, röd när batterikapaciteten är låg).

 

6. Tryck in knapp 6.

 

7. För att välja Load select mode, tryck in en knapp i enlighet med tabellen:

 

Tryck... för Load select mode...

Knapp 1 1

Knapp 2 2

Knapp 3 3

Knapp 4 4

Knapp 5 5

Knapp 6 6

Den vänstra startknappen 0
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LOAD SELECT MODE 0
 

 

 

 

LOAD SELECT MODE 1
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LOAD SELECT MODE 2
 

 

 

 

LOAD SELECT MODE 3
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LOAD SELECT MODE 4
 

 

 

 

LOAD SELECT MODE 5
 

- 66 -



LOAD SELECT MODE 6
 

 

 

 

LOAD SELECT MODE 7
 

Val av Load select mode görs i PC-programmet 'Settings manager'. Du kan inte göra nya lastval när 

sändaren startas. Sändarens lysdioder visar inte vilken last som är aktiverad.
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KAPITEL 7:BATTERIGUIDE
 

BATTERI-INFORMATION
 

BATTERITYP

TG-TX-MNL8, TG-TX-MNR8 Internt, uppladdningsbart lithium-ion-batteri

TG-TX-MXL12, TG-TX-MXR12 Externt, uppladdningsbart lithium-ion-batteri

 

DRIFTTID

TG-TX-MNL8, TG-TX-MNR8,

TG-TX-MXL12, TG-TX-MXR12
Ca. 24 tim. vid kontinuerlig användning

 

LADDA

TG-TX-MNL8, TG-TX-MNR8 Laddningsuttag på sändarens baksida

TG-TX-MXL12, TG-TX-MXR12
Laddningsuttag på baksidan av sändaren eller i 

Tele Radios 5V DC-laddare

 

LADDNINGSTEMPERATUR

TG-TX-MNL8, TG-TX-MNR8,

TG-TX-MXL12, TG-TX-MXR12
0- 45°C/ 32-113 °F
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LADDA BATTERIET
 

1. När ungefär 10% av batteriladdningen återstår 

lyser den översta lysdioden rött och den interna 

tutan ger ifrån sig 3 signaler.

 

2. Anslut laddaren till laddningsuttaget på baksidan 

av sändaren. Under laddningen blinkar den översta 

lysdioden rött.

 

3. Det externa batteriet kan också laddas i Tele 

Radios laddningsenhet.

4. När laddningen är klar lyser den översta 

lysdioden grönt.
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BATTERIRESTRIKTIONER OCH -VARNINGAR
 

Observera följande generella batteriråd:

 n Eftersom batterier kan innehålla brandfarliga vätskor, såsom lithium eller andra organiska 

lösningar, kan de antändas, bli överhettade och orsaka sprickor.

 n Risk för explosion om batteriet ersätts med ett batteri av fel typ.

 n Kortslut inte batteriet. Ta inte isär, deformera eller upphetta  batteriet.

 n Ladda aldrig upp ett synbart skadat eller fruset batteri.

 n Förvara utom synhåll för små barn. Om ett barn skulle svälja ett batteri, kontakta omedelbart 

läkare.

 n Undvik att löda direkt på batteriet.

 n När batterierna ska kasseras, isolera batteriernas + och - terminaler med isolerings- eller 

maskeringstejp. Lägg inte flera batterier i samma plastpåse.

 n Om batterierna kasseras på ett olämpligt sätt kan de kortsluta och överhettas, antändas eller 

explodera.

 n Förvara på en sval plats. Förvaras svalt. Undvik höga temperaturer och hög fuktighet.

 n Släng inte batterier på eller i närheten av öppen eld.

 

 

 

BORTTAGNING/AVFALLSHANTERING AV INTERNT BATTERI
 

OBS! Elektronik och batterier måste separeras innan de läggs i återvinningen. Se till att elektronik eller 

batterier inte kastas bland hushållsavfall.

 

1. Ta av clipset. Skruva ur skruvarna med en skruvmejsel.

2. Ta av gummihöljet för hand.

3. Skruva ur skruvarna på baksidan av sändaren med en skruvmejsel.  Ta av kapslingen på framsidan för 

hand. Vänd sändaren så att knapparna pekar uppåt.

4. Skruva ur skruven i mitten av kretskortet med en skruvmejsel.  Lyft upp kretskortet för hand.

5. Batteripaketet är placerat bakom kretskortet. Ta ur batteriet för hand.
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ROHS OCH WEEE
 

I enlighet med direktiv 2011/65/EU om begränsningar för användning av vissa farliga ämnen i elektrisk 

och elektronisk utrustning (RoHS) och med direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av elektriskt och 

elektroniskt avfall (WEEE) strävar Tele Radio AB efter att minimera användandet av riskfyllda material, 

förespråka återanvändning och återvinning, samt minska utsläpp till luft, jord och vatten. När ett 

kommersiellt gångbart alternativ är tillgängligt strävar Tele Radio AB efter att begränsa eller utesluta 

substanser och material som utgör en risk för miljö, hälsa och säkerhet.

 

 

 

GARANTI, SERVICE, REPARATIONER & UNDERHÅLL
 

Produkter från Tele Radio AB täcks av en garanti vad gäller material-, konstruktions- och tillverkningsfel. 

Under garantiperioden kan Tele Radio AB ersätta felaktiga produkter eller delar med nya. Garantiarbete 

måste utföras av Tele Radio AB eller dess auktoriserade servicecenter.

 

Detta omfattas ej av garantin:

 n Fel som har uppkommit genom normalt slitage

 n Förbrukningsmaterial

 n Produkter som har förändrats utan tillstånd från Tele Radio AB

 n Fel som härrör från felaktig användning eller installation

 n Fukt- och vattenskador

 

Underhåll:

 n Reparationer och underhåll måste utföras av personal med erforderliga kunskaper

 n Använd endast reservdelar från Tele Radio AB

 n Kontakta din återförsäljare om du behöver service eller support

 n Förvara produkten på en torr, ren plats

 n Håll kontakter och antenner rena

 n Torka av damm med en lätt fuktad, ren trasa

 

VARNING! Använd aldrig rengöringsmedel eller högtryckstvätt på produkten.
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KAPITEL 8:CERTIFIERING
 

FCC/IC
 

FCC STATEMENT
 

Statement for warning:

 

To satisfy FCC RF exposure requirements, a separation distance of 20 cm or more should be maintained 

between the antenna of this device and persons during device operation.

To ensure compliance, operations at closer than this distance is not recommended.

Les antennes installées doivent être situées de facon à ce que la population ne puisse y être exposée à 

une distance de moin de 20 cm. Installer les antennes de facon à ce que le personnel ne puisse 

approcher à 20 cm ou moins de la position centrale de l' antenne.

La FCC des éltats-unis stipule que cet appareil doit être en tout temps éloigné d'au moins 20 cm des 

personnes pendant son functionnement.

 

Caution: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party 

responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s) and Part 15 of the FCC 

Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired 

operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts 

de licence et la partie 15 des Règles FCC. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 

susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled 

environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure 

compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna 

or transmitter.

Cet appareil est conforme aux limites d’exposition au rayonnement RF stipulées par la FCC et l’IC pour 

une utilisation dans un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions de 

fonctionnement spécifiques pour le respect d'exposition aux RF. Lesémetteurs ne doivent pas être 

placées près d’autres antennes ou émetteurs ou fonctionner avec ceux-ci.

Note: this equipment has been tested and found to comply with the limits for a class b digital device, 

pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against 

harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio 

frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful 

interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur 

in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television 

reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try 

to correct the interference by one or more of the following measures:

—reorient or relocate the receiving antenna.

—increase the separation between the equipment and receiver.

—connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 

connected.

—consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
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The radio module in this product is labelled with its own FCC ID and IC number. The FCC ID and IC is 

not visible when the radio module is installed inside another device. Therefore, the outside of the device 

into which the module is installed must also display a label referring to the radio module. The final end 

device must be labelled in a visible area with the following:

 

“Contains FCC ID: ONFC1104B”

“Contains IC: 4807A-C1104B”

or

“Contains FCC ID: ONFC1108A”

“Contains IC: 4807A-C1108A”

or

“Contains FCC ID: ONFC1203A”

“Contains IC: 4807A-C1203A”

 

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type 

and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential 

radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent 

isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec 

une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie 

Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres 

utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée 

équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication 

satisfaisante.

 

This radio transmitter has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed 

below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type 

indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated 

for that type, are strictly prohibited for use with this device.

Gain of antenna: 3.0dBi max.

Type of antenna: 50ohm, Omni-directional

Le présent émetteur radio a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types 

d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque 

type d'antenne.

Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, 

sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

Gain d'antenne: 3.0dBi maximal

Type d'antenne: 50 ohm, Omni-directionnel
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RADIOMODULEN
 

Alla radiomoduler är speciellt konstruerade för Tele Radios produkter vad gäller fysiska mått, 

kontaktpunkter, spänningsnivåer, signalgränssnitt etc. Att använda radiomodulerna i något annat än 

Tele Radios produkter är inte tillåtet. Radiomodulerna är konstruerade för att monteras direkt på 

mottagarens/sändarens moderkort. De stömförsörjs av moderkortet och radiokretsen drivs enligt 

instruktioner från mikroprocessorn på moderkortet. Radiokretsens konfigurering sparas i ett flashminne 

på radiomodulen. En mottagare/sändare med trasig radiomodul eller utan radiomodul kommer att ge ett 

felmeddelande efter uppstart, och det kommer inte vara möjligt att starta en radiosession.

 

 

 

LISTA ÖVER RADIOMODULER
 

Produkterna i den här manualen innehåller följande radiomoduler:

 

D00005-05

TG-RX-MNR7, TG-RX-MDR17, TG-RX-MDR12, 

TG-RX-MNRCAN, TG-RX-MNRANA, TG-RX-

MNRJ1939

D00005-06 TG-TX-MNR8, TG-TX-MXR12

D00005-07

TG-RX-MNP7, TG-RX-MDP17, TG-RX-MDP12, 

TG-RX-MNPCAN, TG-RX-MNPANA, TG-RX-

MNPJ1939
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ETIKETTER PÅ MOTTAGAREN
 

PRODUKTETIKETT PÅ MOTTAGAREN
 

Du hittar produktetiketten på baksidan av mottagaren.

 

 

 

FCC/IC-ETIKETT I MOTTAGAREN
 

FCC/IC-etiketten är placerad på radiomodulen. Radiomodulen är monterad inuti mottagaren.

 

 

D00005-5: TG-RX-MNR7, TG-RX-MDR17, TG-RX-MDR12, TG-RX-MNRCAN, TG-RX-MNRANA, 

TG-RX-MNRJ1939

 

D00005-7: TG-RX-MNP7, TG-RX-MDP17, TG-RX-MDP12, TG-RX-MNPCAN, TG-RX-MNPANA, 

TG-RX-MNPJ1939
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ETIKETTER PÅ SÄNDAREN
 

PRODUKTETIKETT I SÄNDAREN
 

Du hittar produktetiketten på baksidan av sändaren.

 

 

 

TG-TX-MNR8

 

 

 

 

TG-TX-MXR12
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FCC/IC-ETIKETT I SÄNDAREN
 

FCC/IC-etiketten är placerad på radiomodulen. Radiomodulen är monterad inuti sändaren.

 

 

 

D00005-06:

TG-TX-MNR8, TG-TX-MXR12

 

 

 

- 77 -



EC/EEA
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(DEN HÄR SIDAN HAR AVSIKTLIGT LÄMNATS TOM)
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