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Garantie si masuri de precautie in utilizare
Garantie
TELECRANE garanteaza ca acest produs intruneste specificatiile publicate la data expedierii de la
fabrica. Dupa instalarea corectă ar trebui să funcționeze conform așteptărilor.
Perioada de garanție
Acest echipament este garantat împotriva defectelor de material și de fabricație pentru o perioadă de un
an de la data de expediere. În timpul perioadei de garanție, TELECRANE este responsabil pentru
reparațiile necesare atât timp cât poate fi dovedit ca produsul a fost defect.
Pentru service în garanție sau reparații acest produs trebuie să fie returnat la un atelier de service
desemnat de TELECRANE. Cumpărătorul va plăti taxele de expediere la service-ul autorizat
TELECRANE, în timp ce service-ul autorizat TELECRANE va plăti taxele de returnare.
Articole excluse
Această garanție nu include piese consumabile, cum ar fi bateriile, sigurante, butoane, relee. De
asemenea, această garanție nu acoperă defectele cauzate de instalarea necorespunzătoare, întreținerea
necorespunzătoare sau insuficienta, modificarea neautorizată, utilizare improprie, ignoranța
specificațiilor de mediu, sau folosirea necorespunzatoare a software-ul sau interfeței.
Comentarii
Nici o altă garanție este exprimata sau implicită, cu excepția celei de mai sus.
� Mijloacele de despagubire prevăzute în prezentul document sunt mijloacele unice si exclusive ale
cumparatorului. TELECRANE nu va fi raspunzator pentru orice daune directe, daune indirecte, speciale,
incidentale sau de consecință.

Atentie
� A nu se demonta niciodata echipamentul de catre orice personal neautorizat deoarece echipamentul
poate fi deteriorat.
� După terminarea utilizarii radiocomenzii TELECRANE opriti alimentarea cu energie electrica pentru
macara, și scoateți cheia de siguranta de la transmițător. Dacă functionarea emițătorului este controlată
de "comutator rotativ cheie" intoarceti cheia in pozitia "OFF" si indepartati-o.
� Macaraua trebuie să fie echipata cu releu de alimentare principal, comutator de limitare și alte
dispozitive de siguranță.
Precautii (I)
Pentru a evita orice interferență, receptorul trebuie să fie plasat cât mai departe posibil de convertizorul
de frecvență și de cablul de alimentare pe cat posibil.
Precautii (II)
Receptorul trebuie să fie instalat pe partea de sus a casetei de control electric. Nu montați receptorul în
interiorul casetei de control electric.
Caz de urgență
În caz de urgență, vă rugăm să urmați procedura de mai jos și sa contactați distribuitorul pentru service
imediat.
1. Apăsați butonul EMS de transmițător.
2. Scoateți cheia din emițător.
3. Opriți sursa de alimentare a macaralei.
4. Contactați distribuitorul cel mai apropiat imediat.
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Utilizarea F24-60
Cum sa începeti:
1. Introduceți 4 baterii AA alcaline în compartimentul bateriei.
2. Introduceți cheia rotativa și comutați în poziția ON.
3. Urmați procedura de Power-On pentru a alimenta electric releul principal în interiorul
receptorului.
4. Utilizati în mod normal, în funcție de setările funcțiilor ce au fost efectuate.
5. După utilizare, vă rugăm să procedați după cum urmează:
(1) Apăsați butonul EMS (ciuperca),
(2) Scoateți cheia și păstrati-o intr-un loc sigur.
(3) Opriți alimentarea echipamentului principal (de exemplu: macara)
Bateriile emitatorului:
Emitatorul necesita 4 baterii AA alcaline sau acumulatori. Indicatorul cu 3 trepte de putere
este disponibil pe emitator. În timpul funcționării, LED-ul verde clipește atunci când bateria este
incarcata și clipește galben când bateria este descărcată. Înlocuiți bateria imediat atunci când apare
indicatorul galben, descărcarcand și oprind orice activitate până când noua baterie este înlocuită. Un
semnal de oprire EMS va fi trimis automat la receptor însoțind indicatorul LED roșu în cazul în
puterea emițătorului este sub limita.
Sursa de alimentare:
Fiecare transformator de tensiune ofera 2 opțiuni de alimentare pentru receptor ca mai jos:
(1) 48/110 VAC
(2) 110/220 VAC
(3) 48/220 VAC
(4) 220/380 VAC
Cum se schimba cuarțul de la emițător / receptor si identificarea frecvenței cuarțului.
Procedura de schimbare a frecvenței noii serii F24 este simpla. Frecvența sistemului poate fi
schimbata pur și simplu prin înlocuirea cuarțului de frecvența corespondent în ambele
TX(transmitator) și RX(receptor).
Notă: Pentru a înlocui cristalul de cuart există 2 tipuri de frecvență disponibile: VHF si UHF. Nu
înlocuiți unitatea de cuarț VHF în emitator sau receptor UHF. Banda de frecvența VHF si UHF
poate fi găsita pe modulul RF TX și RX marcat cu o bifă "v".

Instrucțiuni:
(1). Trageți în sus unitatea existenta de cuarț cu o șurubelniță plată.
(2). Scoateți unitatea de cuarț de la modulul RF.
(3). Indreptati ambii pini ai unității de cuarț noua cu un clește.
(4). Introduceți noua unitate de cuarț vertical în modulul RF.
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(5). Apăsați cuarțul nou în jos, în priză.

Nota: Fiecare unitate de cuarț conține 2 frecvențe diferite bazate pe instalarea intr-un modul TX sau
RX. Frecvența de cuarț va fi diferita atunci când este instalat pe emițător sau receptor modul RF.

Setarea codului ID de la distanta:
Setarea codului ID-ul de la distanță vă permite să suprascrieți codul ID al receptorului cu unul nou,
de la emitator. Înainte de a face setarea codului ID de la distanta, asigurați-vă că atât TX și cat si RX
sunt pe același canal de frecvență.
Atenție: Codul ID anterior al receptorului va fi permanent suprascris o dată ce setarea codului ID de
la distanță se face.
Înainte de setarea de la distanță a codul de identificare ID, vă rugăm să urmați instrucțiunile
de mai jos:
(a) Asigurați-vă că atât TX și RX sunt același model și pe același canal de frecvență.
(b) Jumper-ul setarii codului ID la distanță (JP1) de pe receptor trebuie să fie instalat pentru a
efectua setarea codului ID.
(c) Pentru a evita interferenta in timpul setarii de la distanță, trebuie ca emitatorul sa fie cat mai
aproape de RX posibil.
(d) Alimentarea receptorului trebuie să fie oprita și repornita din nou după 20 de secunde (setarea de
la distanță a codului ID trebuie să fie finalizata în termen de 4 minute după ce receptorul este repornit
din nou).
Instructiuni:
(1) Opriti complet alimentarea cu curent electric a receptorului (de la comutatorul principal) si
reporniti alimentarea dupa 20 de secunde.
(2) Apasati butonul “EMS” si comutati cheia de START in pozitia ON.
(3) Apasati butonul “R1” si tineti-l apasat (Nu eliberati butonul “R1” pana cand ati terminat de
executat pasul urmator).
(4) Apasati butonul “R2” de 4 ori in mod continuu si apoi eliberati toate butoanele cand ledul
ROSU clipeste.
(5) Porniți sistemul, ca de obicei.
Atentionare:
(1) Orice alt cod ID de receptor cu același model poate fi suprascris neintentionat, în cazul în
care se află la distanță de control.
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(2) Setarea codului ID de la distanță sincronineaza numai datele de identificare a codului ID.
Nu vor fi suprascrise sau schimbate orice alte date.

Fig.A

Fig.B

Conexiunea de iesire NC/NO:
Modulul releului este destinat pentru ambele tipuri de releu NO și NC / NO. Ambele ieșiri de
conexiune ale releelor NC / NO sunt disponibile pe modulul de releu. Pentru a înlocui NC / NO
relay, scoateți releul existent NO și introduceți un nou releu NC / NO. Urmați indicația modulul de
releu pentru noile conexiuni ale cablului de iesire pentru releul NC / NO.
Configurarea COM:
P1 ~ P44 sunt terminale pentru COM, pentru schimbarea configurației COM cu cablurile incluse în
interiorul pachetului. Diferite dimensiuni de cabluri sunt disponibile.
Rezolvarea problemelor:
Simptom
LED-ul emitatorului roșu.
Indicatorul clipește rapid
(la fiecare 0,2 sec) atunci
când functioneaza
LED-ul emitatorului
clipeste intermitent
verde/galben atunci când
cheia START este
comutata pe ON.
LED-ul emitatorului
clipeste intermitent
rosu/galben atunci când
cheia START este
comutata pe ON.
LED-ul roșu clipeste
intermittent rapid când
cheia START este
comutata pe ON.

Cauze si solutii
 Unul dintre butoanele cu apasare este blocat.
 Joystick-ul nu este în poziția neutră.
 Ciuperca EMS nu este eliberată complet.
 Transmițătorul nu este corect pornit - Power-On.
Notă: Vă rugăm să contactați cel mai apropiat distribuitor pentru
asistenta în continuare.


Memoria joystick-ului # 1 este deteriorata. Contactați
distribuitorul pentru service.



Memoria joystick-ului # 2 este deteriorata. Contactați
distribuitorul pentru service.



Memoria principală a emițătorului este deteriorata. Contactați
distribuitorul pentru service.
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LED-ul emitatorului
ramane roșu permanent
LED-ul 1 al receptorului
clipeste rapid.
Receptorul nu raspunde la
nici o comanda



Scoateti bateriile si reintroduceti-le din nou.



Memoria principal a receptorului este deterioarata. Contactați
distribuitorul pentru service.



Opriti alimentarea principal si reporniti dupa 20 de secunde.

Instalarea soft-ului si operarea F24-60
I.SELECTAREA RELEELOR
Selectați numarul de relee care urmează să fie utilizate pentru fiecare buton,
comutatorul și joystick.
(1)Alegeți ce port COM sa atribuiti pentru interfața dvs.
(2) Apăsați READ R / C (Aceasta poate dura un timp pentru a descărca datele de la emițător sau
receptor)
(3) Trageți în jos meniul si schimbati numărul de relee care urmează să fie utilizate pentru fiecare
comandă. Selectați 0 pentru a dezactiva comanda.
(3) Apăsați NEXT atunci când este gata.
Notă: Numarul total de relee disponibile pe receptor este de 40. Numarul maxim de relee care
urmează să fie utilizate de fiecare axă joystick este de 16.
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II.SETAREA FUNCTIILOR
Alegeți funcția pentru butoanele selectate, parametrii pentru comutator, joystick si
emitator/receptor.
(1) Modificati setarea dupa nevoie și apăsati NEXT atunci când este gata.
Notă: Puteți reveni la pasul anterior apasand RETURN în orice moment.
Vizualizati anexa I, pentru explicații suplimentare in privinta tuturor parametrilor.

III.SETAREA JOYSTICK-ULUI.
Editarea releelor joystick-ului.
Setarea joystick-ul este împărțita în 4 părți:
(1) Joystick-ul # 1 axa Y
(2) Joystick-ul # 1 axa X
(3) Joystick-ul # 2 axa Y
(4) Joystick-ul # 2 axa X

(1) Faceți clic pe tabelul releelor pentru a edita ieșirile releu în funcție de comandă. Lăsați
necompletat pentru dezactivat.
(2) Apăsați NEXT atunci când este gata.
(3) Repetați procesul de mai sus pentru toate setarile joystick-ului.
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Notă: Puteți reveni la pasul anterior apasand RETURN în orice moment. Vizualizati anexa I, pentru
explicații suplimentare referitoare la timpul de întârziere, întârziere și interblocare si inching.
Disponibilitatea releelor pentru fiecare axă este indicata pe partea stângă a tabelului cu releul
corespondent așa cum este aratat.

IV. USER INFORMATION
Salveaza informatiile utilizatorilor pentru utilizare ulterioara.
(1) Completati informațiile necesare dupa nevoie.
(2) Apăsați WRITE R / C atunci când este gata pentru a suprascrie datele existente cu privire la
emițător sau receptor.
Notă: Puteți reveni la pasul anterior apsand RETURN în orice moment.
Informațiile utilizatorilor nu sunt salvate in memoriile emitatorului sau receptorului, și vor fi salvate
in PC in formatul de fișier D24.
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V. VIZUALIZAREA INAINTE DE PRINTARE
Print Preview vă permite să aveți o copie de imprimare a datelor de iesire ale cablurilor ce
corespund cu toate comenzile.
(1) Apăsați pictograma imprimantei pentru a imprima pagina.
Notă: Numarul cablului de iesire al receptorului variaza cu comanda de fiecare data cand modificati
setarile. Consultați vizualizarea inainte de printare, dupa ce modificati setarile. Puteți imprima
ecranul de setare prin apăsarea pictogramei imprimantei pentru orice pagină pe care doriți să o
imprimați.
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Anexa I: Definirea functiilor
Normal
Toggle
ON/OFF

Inching

Interlock
Non-Interlock
Acceleration Delay
Time

Interlock Delay
Time

Bypass EMS
Control By EMS
Centru ON
Centru OFF

ID-Code Remote
Setting

Power Saving

Releul relativ este "ON", atunci când butonul este apăsat și ținut asa, iar releul
este "OFF" atunci când butonul este eliberat.
Functia mentinuta: releul este operat prin apăsare și eliberare, apăsați și
eliberați din nou pentru a opri releul.
Ambele butoane sunt utilizate pentru a opera acelasi releu. Apăsați butonul
ON pentru a activa releul și apăsați butonul OFF pentru a dezactiva releul.
Odată ce butonul este apăsat, releul relativ va fi condus într-un anumit interval
de timp, pentru a opera cu mișcare scurta și precisa. Apăsați și țineți apăsat
butonul Inching și apăsați pe butonul de miscare pentru a efectua mișcarea
Inching.
Cele două butoane sunt interblocate, nu este posibil să se opereze două funcții
opuse in același timp.
Cele două butoane pot fi operate în același timp: când aplicatia permite sa
funcționeze în același timp două funcții, care sunt, de obicei, opuse una alteia.
Această funcție seteaza intervalul de timp între releul de accelerare (de
exemplu, conducerea-întârziată a releului timp de accelerare). Este potrivit
pentru funcționarea acceleratoare numai în scopul de a preveni macaralele sa
ruleze direct la viteza cea mai mare pentru a nu deteriora motorul.
"Timpul de interblocare cu întârziere" este timpul de întârziere între 2 butoane
opuse ce sunt apasate unul dupa altul, de exemplu în timp ce macaraua se află
în mișcare pe o direcție (înainte), deplasarea imediata pe direcția opusă
(înapoi) ar fi periculoasă în special când la macara este atasata o greutate.
Obiectul poate balansa în cazul în care macaraua nu se oprește complet înainte
de a trece în direcția opusa. Prin urmare, timpul de interblocate cu întârziere ar
putea preveni acest efect. În mod normal, timpul de interblocate cu întârziere
ar trebui să fie mai mare decât durata de oprire a macaralei.
"Bypass EMS", înseamnă că releul referitor la butonul cu apasare nu va fi
controlat de către ciuperca EMS sau semnalul de oprire de urgență.
"Controlul de către EMS", înseamnă că releul referitor la butonul cu apasare
este controlat de către ciuperca EMS sau de semnalul de oprire de urgență.
Ambele relee A&B ale comutatorului vor ramane pe pozitia ON.
Ambele relee A&B ale comutatorului vor ramane pe pozitia OFF.
Setarea codului ID de la distanță vă permite să suprascrieți codul de
identificare al receptorului atunci când Receptorul sau Emițătorul este
deteriorat. Înainte de setarea de la distanță, trebuie să va asigurați că atât TX și
RX sunt pe același canal de frecvență. Prin folosirea setarii de la distanță,
codul ID al receptorului va fi suprascris de către emitator.
Nota:
(1) Toate unitatile de același model, la o distanță de operare radio, ar putea fi
afectate de setarea codului ID-ul de la distanță.
(2) Setarea de la distanta a codului ID al emițătorului suprascrie numai codul
de identificare al receptorului.
(3) Receptorul nu va accepta semnalul de setare de la distanță a codului ID
timp de 4 minute de la pornirea sursei de alimentare principale.
Power Saving Mode: Prin folosirea firmware-ului pentru a controla perioada
ciclului frecventei de transmisie se reduce astfel consumul de energie al
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Transmit Mode

Save Power
Auto-OFF(TX)

LED ON/OFF

LED OFF-Time

Passive Act

AUTO OFF RX

emițătorului.
Notă: distanța de operare va fi diminuata atunci când modul"Power Saving"
este activat.
"Modul transmitere non-continua": După pornire - "Power-On", emitatorul
va transmite semnal numai cand butonul este apăsat. Acest mod poate
economisi curentul emițătorului.
"Mod de transmitere continuu": emițătorul va transmite semnal continuu
odata ce este pornit - "Power-On".
Această funcție este utilizată pentru a opri emitatorul după un timp inactiv dat.
* Disponibil numai în cadrul "Modului transmitere continua".
Această funcție se referă la oprirea emitatorului după un timp inactiv dat, în
timp ce se transmite un semnal pentru a opri releul principal al receptorului.
* Disponibil numai în cadrul "Modului transmitere continua".
"LED-OFF": Indicatorul LED va rămâne oprit în timpul funcționării normale
pentru a economisi energia acumulatorului, dar este încă disponibil pentru
avertizare și semnalizare de avarie.
"LED-ON": Indicatorul LED va fi luminat cu culoarea verde atunci când
transmite.
Această setare vă permite să selectați timpul intermitent al LED-ului pentru a
economisi energia emițătorului, și anume: Dacă selectați “1 secunda” LED-ul
va fi aprins la fiecare secunda.
Această funcție asigură operațiuni sigure, inclusiv atunci când există tulburări
care pot afecta condițiile normale de funcționare. Acest lucru asigură că atunci
când mașina funcționează, controlul nu este supus opririi temporare și
neașteptate. Interferențele posibile scurte sunt evitate. “Actul pasiv” poate fi
selectat în 2 moduri ca mai jos:
"Ry Off" - Dacă interferențele sunt mai mari decât timpul de pre-setat,
receptorul va opri toate releele sub functia "NORMAL", cu excepția releului
principal.
"Power-Off" - Dacă interferențele sunt mai mari decât timpul de pre-setat,
receptorul va opri toate releele sub functia "NORMAL" și "Control prin
EMS", inclusiv releul principal.
Receptorul trebuie să fie repornit ca să funcționeze din nou, urmați procedura
"Power-On" pentru a reporni sistemul.
Această funcție se referă la oprirea receptorului, după un timp inactiv dat.
Releul receptorul principal va fi oprit automat. În mod normal, această funcție
este corelata cu "Modul de transmitere non-continuu” de a preveni orice
interferenta radio neintenționată.
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