Installationsguide

TQ11

Innehåll

Logga in på
appen

Kontrollera gärna att leveransen innehåller:
•

TQ11

•

Installationskablage

•

Kommunikationsantenn (GSM)

•

Positioneringsantenn (GPS/GNSS)

Driftsättning och installationskontroll sker med TelliQ Körjournalsapp som finns till både iPhone och Android. Logga in
med dina inloggningsuppgifter, tryck på installationsikonen
och följ anvisningarna på skärmen.

iPhone

Android

https://goo.gl/pH6CTJ

https://goo.gl/2oYFcD

Saknar du inloggningsuppgifter?
Kontakta TelliQ Kundservice:
mån-fre 0589-123 70, kundservice@telliq.com

Förbered
montering

Börja med att göra fordonet strömlöst genom att först koppla bort minuspolen, sedan pluspolen från batteriet. Om du
är osäker huruvida man får göra fordonet strömlöst, bör du
kontakta auktoriserad verkstad för rådgivning.

Tänk på...
Antennplacering
Antennerna bör för bästa funktion vara monterade
med fri sikt mot himlen. Om annan sändningsutrustning finns i bilen får dessa inte vara monterade närmre än 30 cm från antennerna för att undvika störningar. GPS/GNSS-antennen ska monteras i horisontellt
läge med tejpen nedåt.
TQ11 placering och kablage
Placera enheten skyddat inuti fordonet tillexempel
under instrumentpanelen. Se nästa uppslag för fullständig kabelförteckning och kopplingsschema.
Strömförbrukning
Strömförbrukning drift: 60mA, viloläge: 6,5mA.
Säkring: 2A, monteras enligt gällande bestämmelser.
OBS! Ska bilen stå parkerad i över en månad bör
enheten kopplas ur under perioden.

Kopplingschema

Övrigt kablage
Lämnas oanslutna
och isoleras.
*Privatknapp
Tillval. Ingår ej i
standardutförandet

Kabelförteckning

DIN 1 - Tändningssignal/10-30VDC
DIN 2 - Tillbehör (privatknapp)
DIN 3/AIN2 - Tillbehör
DOUT 1 - Tillbehör
DOUT 2 - Tillbehör
1-wire-pwr - Tillbehör
1-wire-data - Tillbehör
AIN 1 - Tillbehör
Batteri - 10-30VDC
Batteri - Jord

Efter montering

När monteringen är färdig slutför du installationen med hjälp
av appen.
Byte mellan fordon
Om du flyttar enheten till ett annat fordon är det
viktigt att du gör en ominstallation i appen. Annars
riskerar du en felaktig körjournal!

Spara gärna den
här informationen i
fordonet!

Frågor och svar
Besök gärna vår hemsida för vanligt förekommande
frågor och mer information: www.telliq.com

Moduler
Under åren har vi utvecklat många moduler som förenklar vardagen för tusentals
kunder. Läs mer på TelliQ.com

Kundservice

0589-123 70
kundservice@telliq.com
Glasbruksgatan 1
732 31 Arboga

