
Ti
ny

ta
g 

Ra
di

o
   

   
 S

na
bb

gu
id

e



Den här guiden beskriver hur du installerar ett Tinytag-radiosystem. Själva 
programinstallationen beskrivs först. Därefter följer information om hur du aktiverar 
loggenheterna på ett effektivt sätt. I bilagorna hittar du uppgifter om systemkrav samt 
en felsökningsguide.

Det finns ytterligare information i den tekniska bruksanvisningen för Tinytag Radio.  
Den tekniska bruksanvisningen medföljer ditt radiosystem. Du hittar den även på  
www.tinytag.info/support 

När Tinytag Explorer har installerats hittar du även vidare information i programmets 
hjälpfiler – klicka på Hjälp och Innehåll.

Om DEN HäR guIDEN 
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Du behöver följande artiklar för att använda ett Tinytag-radiosystem: 

•	 CD-skivan SWCD-0080 Tinytag Explorer (Radio-versionen) 

•	 En aktiveringskod för Tinytag Explorer Radio

•	 En Tinytag-radiomottagare

•	 En kommunikationskabel för radiomottagaren 

•	 En nätadapter för radiomottagaren (ultra Radio)

•	 En eller flera radiodataloggenheter (med prober i förekommande fall)

Om någon av ovanstående delar saknas ska du kontakta närmaste Tinytag-återförsäljare. 

•	 Du behöver även en dator (vi rekommenderar starkt att denna lämnas igång 
kontinuerligt).

Aktiveringskoden återfinns baktill på omslaget till CD-skivan med  
Tinytag Explorer. Den består av 20 tecken indelade i fem (5) block  
om fyra (4) tecken.

Om du har förlorat eller förlagt din radioaktiveringskod ska du kontakta 
närmaste återförsäljare.

DET HäR bEHövER Du



INSTAllERA ETT RADIOSySTEm

INSTAllERA TINyTAg EXPlORER

Det här avsnittet beskriver installationen av ett Tinytag-radiosystem. 

Följande steg ingår: 

•	 Installera Tinytag Explorer

•	 Ställa in radiomottagaren

• Ställa in dataloggenheten

Anvisningarna nedan leder dig igenom processen och du får även rekommendationer 
om hur du får igång radiosystemet så snabbt som möjligt.

För att installera Tinytag 
Explorer måste du ha 
administratörsbehörighet 
i Windows på den dator 
som du använder.

•	 Sätt in CD-skivan med Tinytag Explorer 
i CD-läsaren på datorn. 

Installationsprogrammet för Tinytag 
Explorer körs automatiskt efter några 
sekunder och en välkomstskärmbild visas. 
Om installationsprogrammet för Tinytag 
Explorer inte körs automatiskt kan du 
öppna Windows-utforskaren, navigera till 
CD-enheten och dubbelklicka på tinytag.msi. 

•	 Klicka på Nästa för att starta installationen.

•	 läs programmets licensavtal. Om du accepterar villkoren klickar du på Jag 
godkänner villkoren i licensavtalet, och därefter på Nästa.

•	 Du måste sedan ange var programmet ska installeras (vi rekommenderar att du 
använder standardsökvägen). Installationsprogrammet frågar även om du vill skapa 
en skrivbordsgenväg till programmet. När du har gjort dina val klickar du på Nästa 
och sedan Installera.

•	 Programmet installeras sedan automatiskt (Windows kan be dig bekräfta att du 
godkänner installationen). När du ser en skärmbild som visar att installationen 
är klar klickar du på Slutför.

•	 När installationen är klar måste du starta om datorn. Klicka på Ja för att göra detta.

mer information om systemkraven hittar du i bIlAgAN i slutet av det här dokumentet. 
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Starta Tinytag Explorer 
Starta Tinytag Explorer genom att klicka på programikonen på Windows-skrivbordet: 

Om du inte skapade någon skrivbordsikon när du installerade programmet kan du 
starta programmet via:

Start >> Alla program >> Tinytag Explorer 4.X >> Tinytag Explorer 

Aktivera Tinytag Explorer
Första gången du kör Tinytag Explorer 
ombeds du aktivera programmet.

Skriv in aktiveringskoden i rutan och 
ange om programmet ska aktiveras 
på alla användarkonton på datorn.

Klicka sedan på bekräfta kod så visas 
ett meddelande om att koden har 
accepterats.

Aktiveringskoden återfi nns 
baktill på omslaget till CD-skivan 
med Tinytag Explorer. Den 
består av 20 tecken indelade i 
fem (5) block om fyra (4) tecken. 
Om du har förlorat eller förlagt 
din radioaktiveringskod ska 
du kontakta närmaste 
återförsäljare.

Du kan behöva administratörsbehörighet om du ska aktivera programmet 
på alla användarkonton. Om du inte har administratörsbehörighet lämnar 
du rutan omarkerad. Programmet aktiveras då bara för det aktuella 
användarkontot.

INSTAllERA TINyTAg EXPlORER (fortsättning)
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STällA IN RADIOmOTTAgAREN
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Ställa in maskinvaran
Anslut radiomottagarens kabel till uSb-porten på datorn.

meddelandet Hittade ny maskinvara visas bredvid klockan. 

När installationen är klar växlar meddelandet och datorn informerar dig om att den 
nya maskinvaran kan användas.

Anslut sedan kabeln till radiomottagaren (och till nätadaptern om du använder ultra 
Radio) och starta mottagaren. 

mottagaren ska placeras så att den står inom täckningsområdet för en eller flera 
dataloggenheter (mottagningen kan förbättras om enheten ställs högt upp).

Ställa in programmet
Konfigurera en mottagare 

låt mottagaren vara ansluten till 
datorn, starta Tinytag Explorer 
och gå till Alternativ och 
Kommunikationsalternativ.

under Kommunikationsalternativ 
klickar du först på fliken Tinytag 
Radio. välj sedan Anslut till en 
Tinytag-radionätverk, och sedan 
Direktanslutning till radiomottagare 
och klicka på knappen Konfigurera 
mottagare.



Konfigurera master-gateway
Typ av gateway 

Om du installerar ett nytt radiosystem 
väljer du master gateway och därefter 
Nästa. 

Om du lägger till en extra 
mottagare till en ny dator i en 
befintlig installation: se avsnittet 
”Konfigurera Slave-gateway” i 
hjälpen för Tinytag Explorer. 

STällA IN RADIOmOTTAgAREN (fortsättning)
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Ställa in serieporten 

välj alternativet Använd 
helautomatisk identifiering av seriell 
port (rekommenderas) eller välj en 
serieport manuellt från listan och 
klicka sedan på Nästa. 



STällA IN RADIOmOTTAgAREN (fortsättning)
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larmmeddelanden via e-post 

Tinytag Explorer kan ställas in på 
att skicka varningar med e-post när 
radiologgenhetens larmgränsvärden 
har överskridits (det användarkonto 
där radiosystemet arbetar måste ha ett 
korrekt konfigurerat e-postkonto för att 
detta ska fungera).

Ange den e-postadress dit meddelandena 
ska skickas genom att klicka på 
Rapportera larm via e-post och ange 
sedan SmTP-adressen till din e-postserver 
plus mottagarens e-postadress.

Du kan ange flera e-postadresser 
genom att separera dem med ett 
semikolon. 

Du kan ställa in systemet så att 
påminnelser skickas automatiskt 
med e-post med 24 timmars 
intervall, genom att markera 
rutan ”Sänd påminnelse-e-post 
var 24e timme”. 

Klicka på Nästa.

Köra gatewayenheten

Om du vill att radiosystemets 
gatewaytjänst ska köras automatiskt varje 
gång datorn startas (rekommenderas) 
markerar du rutan Autostarta gateway 
servicenät denna dator sätts på. 
gatewaytjänsten startas då automatiskt 
och radionätverket hålls aktivt i händelse 
av en oväntad omstart.

Om du vill starta radiotjänsten markerar 
du rutan låt den vara på och därefter 
Slutför.



Fjärransluta till ett radiosystem 

Om datorn där mottagaren installerades 
är ansluten till ett lAN-nätverk kan du 
visa data och konfigurera systemet från 
en fjärransluten plats. 

Du kan ansluta till ett befintligt 
radiosystem genom att installera Tinytag 
Explorer på datorn, gå till Alternativ och 
Kommunikationsalternativ. gå till fliken 
Tinytag Radio, Anslut till en Tinytag-
radionätverk och sedan Autoidentifiera 
gateway på lAN.

Om du vet adressen till datorn där 
systemet körs väljer du Anslut till 
namngiven gateway på lAN och 
därefter värdnamn och Port.

STällA IN RADIOmOTTAgAREN (fortsättning)
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Aktivera radions navigeringspanel

verktygsfältet i Tinytag Explorer innehåller nu en ny rullgardinsmeny. välj alternativet 
Autodetektera Radio.

Radions navigeringspanel visas sedan till vänster på skärmen och efter en liten stund 
visas mottagaren i listan.



STällA IN DATAlOggENHETEN

När Tinytag Explorer har installerats och radiomottagaren har ställts in kan 
dataloggenheterna startas. 

Det går snabbast för enheterna att ansluta om du börjar med att starta de 
loggenheter som står närmast mottagaren och går vidare utåt.

Du startar en loggenhet genom att trycka och hålla in knappen på enheten tills att 
lysdioden lyser grönt. lysdioden på enheten blinkar sedan rött tills att loggenheten  
har hittat sin plats i meshnätverket. När detta händer börjar den blinka grönt.

I de flesta fall kommer loggenheterna att hitta sin plats i nätverket och visas på listan 
i radionavigeringspanelen i Tinytag Explorer inom ett par minuter. beroende på 
nätverkets storlek och komplexitet kan det ta en stund innan alla loggenheter visas. 

var tålmodig medan meshprocessen utförs. 
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Om en loggenhet inte visas efter några minuter ska du vänta och låta systemet 
konfigurera sig själv – om loggenheterna flyttas eller återställs under den första 
anslutningen till meshnätverket kommer processen att gå långsammare. För vissa stora 
eller komplexa installationer kan det vara nödvändigt att vänta en timme eller mer 
innan alla loggenheter har initierats i systemet.

lysdioden på en radiologgenhet blinkar rött om enheten inte har hittat sin 
plats i nätverket, om ett larm är aktivt eller om batteriet är svagt. 

Om mottagaren inte fångar upp den första överföringen kommer loggenheten 
att börja ansluta vid nästa loggningsintervall (standardinställningen är 
10 minuter).

Fästbeslag för ultra Radio

Om du monterar en ultra Radio-dataloggenhet på 
väggen ska du ta bort de två markerade skruvarna  
från loggenheten och använda dem för att skruva  
fast fästklämman baktill på loggenheten. 

Fästbeslaget som håller fast loggenheten på en vägg 
har två hål med 3 mm diameter. Dessa sitter 32 mm 
isär.



Om du vill arbeta med en radiologgenhet 
eller mottagare högerklickar du på den 
och väljer ett alternativ från menyn som 
visas.

Konfi gurera: Använd det här alternativet 
för att ändra radioenhetens inställningar 

Hämta data: Använd det här alternativet 
för att visa data från en radioenhet 

Aktuella avläsningar: Använd det här 
alternativet för att se vad en viss enhet 
avläser just nu.

mer information om dessa och andra 
alternativ återfi nns i hjälpen för Tinytag 
Explorer – gå till Hjälp och Innehåll.

ANväNDA EN RADIOENHET
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Radio gateway-tjänsten 

Kraven för att köra Radio gateway-tjänsten på en dator visas nedan. Observera att 
ytterligare krav gäller om du kör Tinytag Explorer på samma dator.

Operativsystem: Windows vista, 7, 8, 8.1 eller 10 (x86 och x64-versioner) 

Processor: 200 mHz Pentium III-processor eller bättre

minne: 512 mb

Hårddiskutrymme: minst 30 mb ledigt

bildskärm för installation: minst 256 färger, upplösning 800 x 600

Kraven för att köra Radio gateway-tjänsten på en befintlig server visas nedan. 

CPu-tid: Försumbar 

minne: 20 mb 

Hårddiskutrymme: Normalt 10 mb för program, 5 mb för data. 

Tinytag Explorer 

Operativsystem: Windows vista, 7, 8, 8.1 eller 10 (x86 och x64-versioner) 

Webbläsare: Internet Explorer 8 (eller senare), Firefox eller  
 google Chrome 

Processor: 200 mHz Pentium III-processor eller bättre  
 (1,6 gHz rekommenderas). 

minne:   512 mb (1024 mb rekommenderas för vista). 

Hårddiskutrymme:   minst 30 mb ledigt hårddiskutrymme  
 (120 mb rekommenderas

bildskärm:   minst 256 färger, upplösning 800 x 600 eller  
 bättre rekommenderas.

bIlAgA 1 – SySTEmKRAv 
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bIlAgA 2 – KNAPPAR OCH lAmPOR

Tinytag Radio-enheter har en lysdiodindikator som visar enhetens aktuella status:

Åtgärd

används ej

används ej

används ej

Tryck och håll in på/ 
av-knappen helt kort.

Tryck och håll nere on/off 
i tre sekunder.

lysdiod

Inga indikeringar.

blinkar rött med fyra 
(4) sekunders intervall.

blinkar grönt med fyra 
(4) sekunders intervall.

Den gröna indikatorn 
visas i en sekund.
Därefter följer en kort 
grön blinkning och en 
röd blinkning.

Den röda indikatorn 
visas i en sekund.

Status/Drift

Enheten är avstängd.

Enheten är tillslagen 
men ett problem har 
uppstått. Antingen:
a) batteriet är svagt. 
b) Enheten har ännu 

inte hittat sin plats  
i meshnätverket.

c) En larmindikator har 
aktiverats.

Kontrollera orsaken till 
problemet med hjälp 
av Tinytag Explorer.

Enheten är tillslagen 
och inga problem 
förekommer.

Enheten är tillslagen.

Enheten är avstängd.
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Statusindikatorn i Tinytag Explorer blinkar rött 

Anslutningen mellan Tinytag Explorer och Radio gateway-tjänsten har brutits. Klicka 
på statusfältet och tryck på Anslut. Detta kan antingen vara en anslutning i ett 
datornätverk eller en programbaserad anslutning inom samma dator.

Om ingen anslutning kan göras har ett problem uppstått i Radio gateway-tjänsten. 
Om gateway-tjänsten körs på en annan dator kanske den andra datorn är avstängd. 
Om tjänsten körs på samma dator kanske tjänsten inte har startats. 

Observera att den här indikatorn visar Ansluten så snart som Tinytag Explorer har 
anslutit till Radio gateway-tjänsten. Detta innebär inte att gateway-tjänsten har 
anslutit till sin mottagare (via uSb) eller till några loggenheter (via radio).

Konfigurera brandväggen 

Tinytag Explorer måste kunna kommunicera med Radio gateway-servern. Anslutningen 
sker med hjälp av TCP- och uDP-protokollen som gör det möjligt att köra dem på 
olika datorer. 

Anslutningen styrs av de brandväggar som kan finnas på dessa datorer. 

Installationsprogrammet för Tinytag Explorer konfigurerar automatiskt brandväggen  
i Windows så att anslutningen tillåts. I de flesta fall krävs därför ingen åtgärd. 

Om brandväggar från tredje part används måste de konfigureras så att de tillåter 
följande anslutningar: 

uDP-port 3927: För automatisk identifiering

TCP-port 3927:  För all annan kommunikation 

mer information om Tinytag-radiosystemet hittar du i den tekniska bruksanvisningen 
för Tinytag Radio som finns på vår webbplats: 

www.tinytag.info/support 

mer information om användning av Tinytag Explorer återfinns programmets hjälpfil 
under Hjälp och Innehåll. 

Om du har frågor som inte täcks in av ovanstående ber vi dig kontakta närmaste 
återförsäljare eller geminis tekniska support. 

e: help@tinytag.info t: +44 (0)1243 813009

bIlAgA 3 – FElSöKNINg 

yTTERlIgARE INFORmATION
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ANTECKNINgAR: 
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ANTECKNINgAR: 



gemini Data loggers (uK) ltd.
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Chichester, West Sussex,
PO19 8uJ England.
www.tinytag.info
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f: +44 (0)1243 531948
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