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1. FMT100

Rys. FMT100

Źródło: https://wiki.teltonika-gps.com/view/FMT100_First_Start

     

Rys. FMT100 - widok z góry.

Źródło: https://wiki.teltonika-gps.com/view/FMT100_First_Start
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Oznaczenia przewodów

Czerwony Zasilanie (DC)

Czarny Masa (GND)

Wskazania diody "Navigate LED"

Światło ciągłe Urządzenie nie odbiera sygnału GNSS

Dioda miga co sekundę
Urządzenie działa prawidłowo - odbiera sygnał

GNSS

Dioda nie świeci się

Urządzenie nie odbiera sygnału GNSS,

ponieważ:

· Urządzenie nie działa, lub

· Urządzenie jest w trybie uśpienia

Dioda miga szybko (stale)
Oprogramowanie urządzenia jest w trakcie

aktualizacji

Wskazania diody "Status LED"

Dioda miga co sekundę Tryb normalny

Dioda miga co dwie sekundy Tryb uśpienia

Dioda miga szybko (przez krótki czas) Aktywność modemu

Dioda nie świeci się
· Urządzenie nie działa, lub

· Urządzenie jest w trybie rozruchu

Po odłączeniu urządzenia, diody LED będą świecić się nadal, z uwagi na wbudowane zasilanie
wewnętrzne (aż do wyczerpania baterii).

Urządzenie po podłączeniu może uruchomić się z lekkim opóźnieniem - do 1 min. 

Napięcie pracy urządzenia to 10-30 V DC*.

Maksymalny pobór prądu 25 mA.

*Urządzenie może być podłączone do pojazdu gdy jest on wyposażony w dwa akumulatory spięte
razem.

Przed zamontowaniem i zdemontowaniem urządzenia z pojazdu, zapłon musi być wyłączony!
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Sposób montażu:

1. Zlokalizuj położenie akumulatora w pojeździe.

2. Dokonaj podłączenia do zasilania pojazdu -

za pomocą czerwonego przewodu.

Podłączenie wykonaj bezpośrednio do zacisku

dodatniego akumulatora.

3. Dokonaj podłączenia do masy pojazdu - za

pomocą czarnego przewodu.
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4. Zamocuj urządzenie FMT100 bezpośrednio

do akumulatora - za pomocą dwustronnej

taśmy klejącej.

 

Uwaga! Urządzenie zamontuj, tak aby
antena GNSS oraz dioda LED były
skierowane do góry. 

Prawidłowo zamontowane urządzenie

FMT100. 

Video tutorial dostępny jest pod linkiem. 

https://youtu.be/oqhC6J5uXlY
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Uwaga! Jeśli nie ma możliwości montażu urządzenia FMT100 w komorze silnika lub warunki w
komorze silnika są niesprzyjające, skorzystaj z alternatywnego sposobu montażu
 przedstawionego poniżej.

Z alternatywnego sposobu montażu skorzystaj również w przypadku transportu towarów ADR. 

Alternatywny sposób montażu:

1. Zlokalizuj w pojeździe komorę bezpieczników,

2. Zdemontuj niezbędne osłony, alby

uwidocznić tablicę bezpieczników,

3. Dokonaj podłączenia do zasilania pojazdu - za pomocą czerwonego przewodu,

4. Dokonaj podłączenia do masy pojazdu - za pomocą czarnego przewodu,

Uwaga! Łączenia przewodów zawsze
lutuj i zabezpieczaj taśmą parcianą.
Przykład poprawnie wykonanego
lutowania przewodów znajdziesz obok:
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5. Zamocuj urządzenie FMT100 w najbardziej

dogodnym miejscu w komorze bezpieczników

- za pomocą dwustronnej taśmy klejącej.

 

Uwaga! Urządzenie zamontuj, tak aby
antena GNSS oraz dioda LED były
skierowane do góry. 
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