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Niniejsza instrukcja obsługi podzielona została na dwa moduły :
1.moduł A – szybka instrukcja instalacji nadajnika GPS Snitcher Pro
2.moduł B – pełna instrukcja instalacji nadajnika GPS Snitcher Pro
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Złącza antenowe należy dokręcić zdecydowanym ruchem ręki, bez wykorzystywania dodatkowych
kluczy i narzędzi. Zbyt duża siła dokręcania może spowodować uszkodzenie nadajnika !
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1. Przygotowanie i instalacja nadajnika w pojeździe
1.1 Pełny opis złączy nadajnika GPS Snitcher Pro
Nadajnik GPS Snitcher PRO posiada 3 złącza służące do zasilania i komunikacji z urządzeniami
dodatkowymi. Opis, przeznaczenie i układ wszystkich złączy nadajnika GPS Snitcher Pro
przedstawiony został na poniższym schemacie:

WAŻNE: Urządzenie dla swojej poprawnej, niezakłóconej pracy wymaga stałego zasilania. Bez
względu na przeznaczenie zaleca się podłączenie zasilania nadajnika GPS przed głównym
wyłącznikiem zasilania pojazdu.
Aby uruchomić nadajnik GPS Snitcher Pro w minimalnej konfiguracji wymagane jest podłączenie:






Anteny GSM
Anteny GPS
Zasilania 8-31V (Kostka 6 pinowa, PIN 1-Czerwony) wraz z bezpiecznikiem 630mA
Masy (Kostka 6 pinowa, PIN 2-Brązowy)
Wejścia stacyjki ACC (Kostka 6 pinowa, PIN 3-Czarny)

Pozostałe wejścia nadajnika mogą pozostać niewykorzystane. Ich wykorzystanie na potrzeby
zwiększenia funkcjonalności nadajnika może nastąpić w dowolnym momencie w przyszłości.
Niewykorzystane podczas montażu nadajnika przewody z wiązek instalacyjnych należy
zabezpieczyć taśmą izolacyjną lub materiałem termokurczliwym.
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1.2 Przygotowanie nadajnika do instalacji
Nadajnik GPS Snitcher Pro może pracować w dwóch różnych wariantach. Wyboru właściwego
wariantu klient dokonuje przed podpisaniem umowy o świadczenie usługi monitoringu.

Jeżeli w nadajniku pracować będzie karta SIM zapewniona przez usługodawcę, wówczas:
 Użytkownik nie musi podejmować żadnych czynności. Wszystkie operacje związane z
instalacją karty oraz definiowaniem kodu PIN zostały już zrealizowane. Urządzenie jest
gotowe do pracy.
Jeżeli w nadajniku pracować będzie własna karta SIM, wówczas :
 Przed rozpoczęciem instalacji należy przygotować kartę SIM. Przy braku możliwości
połączenia lokalnego z urządzeniem (poprzez port szeregowy komputera z wykorzystaniem
programu CentaurGPS konieczne jest ustawienie na karcie odpowiedniego kodu PIN.
Wymagany przez producenta kod PIN to 1234.
 Jeżeli klient posiada możliwość połączenia lokalnego z nadajnikiem możliwe jest
wprowadzenie do urządzenia kodu PIN właściwego dla posiadanej karty SIM.
 Umieścić kartę w urządzeniu GPS. W tym celu należy odkręcić śrubki w dolnej części
obudowy i umieścić kartę w SIM-holderze znajdującym się na płycie głównej. Zamknąć i
skręcić obudowę.

1.3 Kolejność montażu przewodów i anten
Instalacji nadajnika należy dokonać wg opisu wejść/wyjść przedstawione w pkt.1.1. Konieczne
elementy instalacji to antena GSM, antena GPS, przewód zasilania 12/24V, przewód masy,
przewód zapłonu (napięcie pojawia się w pojeździe przy włączonej stacyjce).
Dla zachowania bezpieczeństwa montażu anten i poszczególnych podzespołów dokonywać należy
zgodnie z przedstawioną poniżej kolejnością :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Antena GPS
Antena GSM
Masa
Zapłon (ACC)
Urządzenia dodatkowe (pastylka Dallas, sonda paliwa, CAN Translator, pływak, ect.)
Zasilanie
9
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1.4 Instalacja
Przed rozpoczęciem instalacji należy określić docelowo miejsce montażu nadajnika w pojeździe.
Opcjonalnie w celu redukcji drgań i mechanicznych uszkodzeń nadajnik powinien zostać
przymocowany do elementów konstrukcyjnych pojazdu za pomocą uchwytów montażowych. W
przypadku braku możliwości wykorzystania uchwytów montażowych zaleca się zastosowanie
rozwiązań alternatywnych w postaci opasek instalatorskich lub taśm montażowych.
Montaż nadajnika należy przeprowadzić w taki sposób, aby możliwe było obserwowanie
zachowania diod kontrolnych na jego obudowie. Przednia ściana obudowy na której znajdują się
diody powinna być skierowana tak, aby nie utrudniać ich widoczności.

WAŻNE: Kluczową kwestią dla poprawnej pracy nadajnika jest poprawne umiejscowienie anten
GPS i GSM. Bez względu na wybrane miejsce instalacji anteny nie mogą być ukrywane głęboko
pod elementami konstrukcyjnymi pojazdu. Obie anteny powinny posiadać jak najlepszy dostęp
do widoczności „nieba”.

Optymalne miejsce do montażu anten to podszybie, komory ukryte bezpośrednio pod deską
rozdzielczą pojazdu oraz słupki. Anteny nadajnika GPS Snitcher PRO mogą być kompletnie
schowane – należy jednak unikać zbyt głębokiego ukrywania ich w konstrukcji pojazdu.
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Zawsze korzystać należy z wiązki instalacyjnej dołączonej przez producenta do zestawu.
Korzystanie z własnych wiązek instalatorskich jest równoznaczne z utratą gwarancji urządzenia.
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1.4. Weryfikacja poprawnej instalacji
Poprawność przeprowadzonej instalacji użytkownik może diagnozować poprzez analizę
zachowania i koloru diod kontrolnych znajdujących się na przedniej ścianie obudowy. W
przypadku problemów z działaniem systemu w pierwszej kolejności sprawdzić należy, czy
zachowanie diod zgodne jest z przedstawionym poniżej opisem:
LED żółty

 zgaszony – urządzenie nie jest zalogowane do
sieci operatora GSM
 miga - urządzenie jest zalogowane do GSM
(częstotliwość migania zależna od poziomu
sygnału GSM - im lepszy sygnał tym częściej
miga)
 świeci na stałe - urządzenie zalogowało się do
sesji GPRS
 podwójne mrugnięcia – aktywne połączenie
zdalne z nadajnikiem lub pobieranie firmware.
LED czerwony

 zgaszony – urządzenie namierza satelity i wylicza
pozycję
 świeci na stałe – urządzenie GPS ma zafiksowaną
i wyliczoną pozycję
 miga ok. 5 razy/sekundę – urządzenie w trybie
uśpienia (pobór prądu <10mA)
LED zielony

 miganie wskazuje odbiór sygnału GPS z satelit.
Częstotliwością zależna jest od poziomu sygnału im lepszy sygnał tym dioda częściej miga

WAŻNE: Diody kontrolne nadajnika informują dodatkowo o przejściu urządzenia w tryb uśpienia
oraz tryb aktualizacji oprogramowania w nadajniku (czas potrzeby do aktualizacji
oprogramowania trwa około 2-3 minut i zależy od jakości sieci GSM – w tym czasie zabronione
jest odłączenie zasilania). Tryb uśpienia obrazowany jest za pomocą szybkiego migania
czerwonej diody. O trybie aktualizacji nadajnik informuje podwójnym mruganiem żółtej diody.

12

www.monitorowanie24.pl

1.5. GPS Snitcher PRO – tryby pracy
Nadajnik GPS Snitcher PRO może pracować w dwóch trybach pracy:
1) tryb aktywny
2) tryb uśpienia
Tryb aktywny pojawia się zawsze wtedy, kiedy pojazd fizycznie się porusza. W czasie kiedy pojazd
realizuje postój nadajnik przechodzi w stan uśpienia w celu oszczędności energii. Zasady
przechodzenia nadajnika pomiędzy poszczególnymi trybami pracy przedstawia schemat poniżej:

WAŻNE: Użytkownik nie musi dokonywać żadnych samodzielnych czynności, związanych z
przełączaniem trybu pracy nadajnika. Wszystkie zmiany nadajnik realizuje samodzielnie. Tryb
uśpienia nie powoduje żadnych negatywnych następstw i nie wpływa na bezpieczeństwo pracy
nadajnika.
13
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2. Podłączanie akcesoriów sprzętowych
2.1 Czytnik identyfikacji kierowcy
W celu wykorzystania funkcjonalności systemu, umożliwiającej identyfikowanie kierowców i
archiwizowanie ich aktywności, do nadajnika podłączyć należy czytnik identyfikacji kierowcy.
Czytnik identyfikacji kierowcy może pracować z nieograniczoną liczbą pastylek. Każda pastylka
posiada unikatowy numer, który po przyłożeniu pastylki do aktywnego czytnika widoczny będzie w
aplikacji.
Sposób poprawnego przypisania właściwej osoby/kierowcy do pastylki został szczegółowo opisany
w instrukcji użytkownika.
Schemat prawidłowego podłączenia czytnika pastylek przedstawiono poniżej. Schemat nie
uwzględnia przewodów zasilania nadajnika GPS Snitcher PRO !

WAŻNE: Po podłączeniu do źródła napięcia zasilającego nadajnik ustawia się w tryb pracy bez
czytnika. Przejście do trybu pracy z czytnikiem nastąpi po pierwszym przyłożeniu pastylki do
czytnika. Urządzenie potwierdzi rozpoczęcie pracy z czytnikiem sygnalizacją dźwiękową. Od tej
pory urządzenie po każdym włączeniu zapłonu będzie „domagać się” (sygnalizując dźwiękiem)
przyłożenia identyfikatora.
Należy pamiętać, że po odłączeniu zasilania od nadajnika ponowne wznowienie pracy z czytnikiem
identyfikacji kierowcy wymagać będzie przyłożenia pastylki do identyfikatora (odłączenie i
ponowne podłączenie napięcia sprawi, że nadajnik ustawi się w tryb pracy bez czytnika) Jeżeli
kierowca nie przyłoży pastylki podobnie jako podczas pierwszego uruchomienia nadajnik nie
będzie się domagał potwierdzenia personaliów kierowcy za pomocą pastylki !
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2.2 Analogowy pomiar paliwa
Konstrukcja nadajnika GPS Snitcher PRO pozwala na wykorzystanie danych dotyczących poziomu
paliwa przekazywanych z analogowego czujnika. Większość pojazdów jest fabrycznie wyposażone
w tej klasy czujniki, jednak istnieje grupa pojazdów w których rozwiązanie takie nie jest dostępne.
Warunkiem koniecznym uzyskania poprawnych wskazań jest sprawdzenie, czy napięcie na
czujniku zmienia się proporcjonalnie do zmian ilości paliwa w baku (tzw. pomiar napięciowy).
Jeżeli zależność taka występuje czujnik można podłączyć do nadajnika. Dla poprawnego działania
pomiaru wymagane jest podłączenie do nadajnika wejścia zapłonu. Schemat podłączania
analogowego czujnika paliwa przedstawiono poniżej. Schemat nie uwzględnia przewodów
zasilania nadajnika GPS Snitcher PRO !

WAŻNE: Urządzenie umożliwia podłączenie dwóch niezależnych czujników oraz programową
konfigurację logiki działania obu wejść. Z poziomu aplikacji użytkownik może wybrać jeden z
dwóch zakresów napięcia: zakres 0..6V lub 0..12V.
Prawidłowy odczyt poziomów paliwa jest możliwy wyłącznie przy podłączeniu masy urządzenia
bezpośrednio do masy czujnika paliwa. Dokładność pomiaru jest zależna od wielu elementów, w
tym jakości czujnika paliwa zamontowanego w pojeździe oraz dokładności procesu kalibracji
zbiornika paliwa.
Aby nadajnik poprawnie interpretował bieżący poziom paliwa urządzenie musi być zasilane w
następujący sposób:
 plus zasilania musi być podłączony bezpośrednio do dodatniego zacisku akumulatora
 minus zasilania powinien być podłączy bezpośrednio do masy czujnika paliwa.
Po podłączeniu czujnika paliwa do nadajnika należy bezwzględnie skalibrować zbiornik pojazdu.
15
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2.3 Sonda paliwowa z wejściem analogowym
Pomiar paliwa w zbiorniku może odbywać się za pomocą sondy paliwowej z wyjściem
analogowym. Nadajnik jest w stanie obsługiwać maksymalnie dwie sondy, z których każda musi
być podłączona do niezależnego wejścia analogowego. Sondę zakupić można w firmie PRONAL lub
u producenta (Aplisens S.A.) podając pełną nazwę jej modelu.
Nadajnik GPS Snitcher PRO nie może pracować z dowolnie wybraną sondą paliwową. Dedykowana
sonda analogowa oznaczona jest symbolem CS-26/RS/U/0...800mmON/L=80cm/0..5V.
Aby wartość paliwa była poprawnie wskazywana urządzenie musi być zasilane w następujący
sposób:
 plus zasilania musi być podłączony bezpośrednio do dodatniego zacisku akumulatora
pojazdu
 minus zasilania powinien być podłączy bezpośrednio do masy czujnika paliwa.
Schemat podłączania sondy paliwowej z czujnikiem analogowym przedstawiono poniżej. Schemat
nie uwzględnia przewodów zasilania nadajnika GPS Snitcher PRO !

WAŻNE: Urządzenie dla swojej poprawnej, niezakłóconej pracy wymaga stałego zasilania.
Koniecznym jest też podłączenie wejścia zapłonu. W przypadku dedykowanej sondy dla
uzyskania najlepszej dokładności pomiaru należy ustawić zakres napięć na wejściach
analogowych na zakres zawężony 0..6V.
Po podłączeniu sondy paliwa do nadajnika należy skalibrować zbiornik paliwa w samochodzie
zgodnie z instrukcją kalibracji.
16
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2.4 Magistrala CAN
Pomiar paliwa w zbiorniku możliwy jest dzięki możliwości komunikacji z fabryczną magistralą CAN
pojazdu. Wykorzystanie tej metody wymaga wykorzystania dodatkowych urządzeń
pośredniczących (np. translator CAN Logistic). Przed podjęciem decyzji o montażu w pierwszej
kolejności należy się upewnić, iż posiadany pojazd znajduje się na liście modeli obsługiwanych.
Listę modeli pojazdów w których pomiar paliwa z magistrali CAN jest możliwy możecie Państwo
uzyskać u swojego opiekuna handlowego.
Schemat podłączania translatora CAN do nadajnika przedstawiono poniżej. Schemat nie
uwzględnia przewodów zasilania nadajnika GPS Snitcher PRO !

WAŻNE: Podczas instalacji zawierającej magistralę CAN należy skorzystać tylko z jednego źródła
zapłonu. Kategorycznie zabronione jest łączenie ze sobą zapłonu z instalacji z przewodem
zapłonowym translatora CAN !

Podłączenia linii z kostki 10 pinowej (PIN 1, PIN 3, PIN 5, PIN 6) są KONIECZNE do działania
translatora CAN Logistic.
Podłączenia linii z kostki 6 pinowej (PIN 3 – zapłon, PIN 4 – alarm 1, PIN 5 – alarm 2) są
wymagane w przypadku korzystania z funkcji alarmowych translatora lub korzystania z sygnału
zapłonu podawanego przez magistralę CAN. W pozostałych przypadkach połączenia te
pozostają „martwe” – należy je zabezpieczyć i zaizolować.
17
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2.5 Sonda paliwowa z wejściem cyfrowym (magistrala RS485)
Pomiar paliwa w zbiorniku może odbywać się za pomocą sondy paliwowej z wyjściem cyfrowym.
Nadajnik jest w stanie obsługiwać maksymalnie cztery sondy pracujące na magistrali RS485. Sondę
zakupić można w firmie PRONAL lub u producenta (Aplisens S.A.) podając pełną nazwę jej modelu.
Nadajnik GPS Snitcher PRO nie może pracować z dowolnie wybraną sondą paliwową. Dedykowana
sonda cyfrowa oznaczona jest symbolem CS-26/RS-485/0...800/L=80cm/PRONAL
W pierwszej kolejności sonda musi zostać poprawnie zamontowana w zbiorniku. Sposób montażu
sond, ich konfiguracja, kalibracja i sposoby zmiany adresu znajdują się dokumentacji producenta
sond pomiarowych. Aby dokładność odczytów poziomu paliwa zawierała w sobie margines błędu
mniejszy niż +/- 5% (całkowitej pojemności zbiornika) należy wykonać kalibrację zbiornika paliwa.
Jeżeli podczas kalibracji wartość pola „Bieżący odczyt” wynosi 65535 oznacza to, iż występuje
problem w komunikacji z sondami.
Poprawna konfiguracja sondy wymaga nadania jej właściwego adresu, zgodnie z przedstawionymi
poniżej wytycznymi:





w przypadku zamontowania 1 sondy
w przypadku zamontowania 2 sond
w przypadku zamontowania 3 sond
w przypadku zamontowania 4 sond

-

należy nadać jej adres 1
należy nadać im adresy 1 i 2
należy nadać im adresy 1, 2 i 3
należy nadać im adresy 1, 2, 3 i 4

Schemat podłączania sondy cyfrowej do nadajnika przedstawiono poniżej. Schemat nie
uwzględnia przewodów zasilania nadajnika GPS Snitcher PRO !
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2.6 Konfigurowalne wejścia alarmowe
Do nadajnika podłączyć można dwa dowolne wejścia alarmowe. Oba wejście mają charakter w
pełni konfigurowalny. Użytkownik może programowo określić zasady wzbudzania wejść które są w
jego przypadku wymagane. W zależności od potrzeb każde z wejść może być wzbudzone na dwa
sposoby :
1) Wzbudzenie wejścia napięciem wysokim
2) Wzbudzenie wejścia napięciem niskim
Wejścia alarmowe mogą zostać wykorzystane do zintegrowania nadajnika z instalacją pojazdu
oraz systemami bezpieczeństwa, w tym między innymi z:
 Fabrycznym alarmem
 Czujnikiem otwarcia drzwi
 Czujnikiem otwarcia maski
 Czujnikiem włamania
 Przyciskiem antynapadowym
 Systemem zabezpieczenia ładunku
 Czujnikiem odczepienia naczepy
 Czujnikiem przechyłu

WAŻNE: Do konfigurowania wejść alarmowych niezbędne jest połączenie się z nadajnikiem za
pomocą aplikacji Centaur GPS. Najnowsza wersja aplikacji dostępna jest na stronie internetowej
producenta http://www.pronal.com.pl
W przypadku podłączania do nadajnika wejść alarmowych należy zapoznać się z zasadami ich
wzbudzania oraz wykrywania przez nadajnik określonych stanów. Zasady te opisane zostały
poniżej:
 Stan niski na wejściach jest wykrywany, gdy napięcie na odpowiednim wejściu jest
mniejsze niż 20% wartości napięcia zasilania.
 Stan wysoki na wejściach jest wykrywany, gdy napięcie na odpowiednim wejściu jest
większe niż 80% wartości napięcia zasilania.
Nadajnik wykryje właściwy stan, jeżeli utrzyma się on na wejściu przez co najmniej 2 sekundy.
Rozwiązanie takie pozwala wyeliminować przypadki błędnej interpretacji stanów w momencie
uzbrojenia/rozbrojenia alarmu. Sygnały pojawiające się na wejściu krótsze niż 2 sekundy są przez
nadajnik ignorowane. Jeżeli instalacja wymaga zmiany czasu wzbudzenia wejścia alarmowego na
inny niż 2 sekundy, zapytaj opiekuna handlowego o możliwość wykorzystania innej wersji
oprogramowania nadajnika.
19
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Praktyczne rady
W niniejszym rozdziale przedstawiamy praktyczne informacje mające pomóc Państwu w jak
najlepszym wykorzystaniu funkcji i możliwości naszego nadajnika w codziennej pracy. Z uwagi na
wieloletnie doświadczenie z zakresu monitoringu wykorzystującego infrastrukturę GSM i GPS
chcielibyśmy podzielić się z Państwem swoją wiedzą, przedstawiając poniżej praktyczne rady oraz
listę najczęściej zadawanych pytań.
Jeżeli w treści instrukcji nie znaleźliście Państwo odpowiedzi na swoje pytania, nasz dział
techniczny oraz opiekuni handlowi zawsze pozostają do Państwa dyspozycji.
 Zmiana nadajnika (zdemontowanie go u jednego użytkownika i przydzielenie drugiemu)
spowoduje utratę danych historycznych z nadajnika.
 Po każdej kalibracji zbiornika paliwa należy zrestartować nadajnik
 Uzyskanie informacji o spalaniu, ubytkach i tankowaniach jest możliwe dopiero po 24 h od
kalibracji zbiornika paliwa.
 Nadajnik skalibrowany w danym pojeździe przeniesiony do innego klienta/auta zachowuje
swoją dotychczasową mapę kalibracyjną. W celu skorzystania z zapisanej kalibracji należy
zrestartować urządzenie.
 Programowanie nadajnika po uprzedniej instalacji może się odbywać się za pomocą przewodu
lub w sposób zdalny. Nie zaleca się konfiguracji zdalnej z nadajnikiem znajdującym się w sieci
innej niż sieć macierzysta.
 Zwróć szczególną uwagę na prawidłowe rozmieszczenie anten GSM i GPS. Antena GPS
powinna „widzieć” niebo a GSM powinna być naklejona na szybę lub zamontowana w słupku
pomiędzy szybami.
 Pamiętaj, że żaden operator komórkowy nie zapewni Ci 100% pokrycia terenu Polski. Mogą
zdarzyć się sytuacje pominięcia pojedynczych raportów z pozycją pojazdu. W żaden sposób
nie ogranicza to funkcjonalności systemu i nadajnika, który zapamięta przejechaną trasę i
prześlę zaległe bezzwłocznie po odzyskaniu zdolności do transmisji.
 Po zamontowaniu nadajnika w pojeździe sprawdź czy pojawił się on w systemie i czy
prawidłowo raportuje pozycję oraz podłączone stany.
 Kalibrowanie zbiornika paliwa w pojeździe można wykonać w każdym momencie. Zaleca się
przeprowadzić ten proces bardzo dokładnie, bo od jakości kalibrowania zbiornika paliwa
zależy dokładność późniejszych odczytów pomiaru paliwa i raportów.

WAŻNE: Wszystkie nadajniki przed wysyłką do klienta przechodzą pełne testy serwisowe.
Praktyka wskazuje, iż 99% problemów z nadajnikiem powodowanych jest błędami popełnionymi
na etapie instalacji. Podczas montażu stosuj się zawsze do wskazówek i zaleceń
przedstawionych w niniejszej instrukcji !
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Lista najczęściej zadawanych pytań (FAQ)
Q: Jakiej wielkości jest urządzenie ?
A: Urządzenie jest kształtem zbliżone do prostopadłościanu o wymiarach 107x70x32 mm.
Q: Czy do nadajnika można podłączyć fabryczny alarm ?
A: Tak, urządzenie można połączyć z dwoma dowolnymi czujnikami alarmowymi, w tym między
innymi z fabrycznym alarmem.
Q: Czy można przełożyć urządzenie do innego pojazdu ?
A: Tak, urządzenie może zostać przełożone do innego pojazdu w dowolnej chwili. Warto pamiętać,
że historia zdarzeń i tras przechowywana na serwerze będzie dotyczyła również poprzedniego
pojazdu w którym nadajnik był zamontowany. Jeżeli użytkownik lub operator zdecyduje się na
ponowne przypisanie nadajnika do nowego pojazdu, historia zdarzeń i tras zostanie utracona.
Q: Czy pracę nadajnika może zagłuszyć kierowca ?
A: Tak, jednak wymaga to posiadania celowo przygotowanych do tego celu urządzeń
zagłuszających. Obserwując pracę kierowcy widoczne będą jednak okresy zaniku lub utraty
sygnału, których powtarzalność może świadczyć o próbach oszustwa i ingerencji kierowcy w
skuteczne działanie systemu.
Q: Czy mogę zdalnie zatrzymać pojazd ?
A: Nie, nadajnik GPS Snitcher PRO nie umożliwia zdalnego zatrzymywania pojazdów.
Q: Co oznacza świecenie poszczególnych diod na obudowie nadajnika?
A: Obserwacja zachowania poszczególnych diod pozwala na podejmowanie właściwych decyzji i
szybkiego diagnozowania ewentualnych problemów. Urządzenie posiada trzy diody kontrolne :
zieloną, czerwoną oraz żółtą. Dioda zielona sygnalizuje siłę i jakość sygnału GPS odbieranego przez
urządzenie – im częstotliwość migania diody jest wyższa, tym lepsza jest jakość rejestrowanego
sygnału. Dioda czerwona sygnalizuje zafiksowanie (ustalenie) pozycji GPS na mapie – jeżeli pali się
ona stałym światłem oznacza to, że pozycja GPS jest znana i prawidłowo ustalona, jeżeli dioda
czerwona miga urządzenie jest w stanie uśpienia. Dioda żółta odpowiada za informacje dotyczące
sieci GSM – jej miganie oznacza zarejestrowanie się urządzenia w sieci GSM, zapalenie się
światłem stałym oznacza poprawne nawiązanie sesji GPRS. W trakcie ruchu pojazdu dioda
czerwona i żółta powinna palić się światłem stałym, dioda zielona powinna migać. W trakcie
uśpienia urządzenia dioda zielona i żółta nie pali się w ogóle, dioda czerwona powinna migać.
Q: Co muszę podłączyć aby nadajnik zacząć działać ?
A: Do uruchomienia samego nadajnika niezbędne jest podłączenie dwóch anten ( GSM oraz GPS)
dołączonych do zestawu instalacyjnego oraz dwóch przewodów (zasilania oraz masy). Opcjonalnie
zaleca się również podłączenie do urządzenia przewodu zapłonu (nie jest to jednak wymagane do
uruchomienia urządzenia)
Q: Jaka jest różnica pomiędzy pracą nadajnika na akumulatorze w trybie pełnym i oszczędnym?
A: W trybie oszczędnym funkcjonalność urządzenia zostaje ograniczona do wysyłania raportów
dotyczących pozycji pojazdu co 30 min (w przypadku ruchu pojazdu) lub co 24 godziny (w
przypadku postoju). Pozostałe funkcje urządzenia zostają automatycznie wyłączone w celu
oszczędności energii. W trybie pełnym ograniczenia funkcjonalności są identyczne, przy czym
raporty wysyłanie są dokładnie tak jak w przypadku kiedy nadajnik jest normalnie zasilany. Jeżeli
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pojazd jest w ruchu czas pracy dla trybu oszczędnego wynosi 3 dni , dla trybu pełnego oscyluje
wokół 4 godzin. Jeżeli pojazd się nie porusza i nadajnik pozostaje w trybie uśpienia czas pracy
wynosi około 10 dni dla trybu oszczędnego i około 3 dni dla trybu pełnego
Q: Jak długo wytrzymuje nadajnik przy pracy na akumulatorze? Jaka jest żywotność
akumulatora?
A: Żywotność wbudowanego akumulatora jest zależna od wybranego przez użytkownika trybu
pracy. W trybie oszczędnym wynosi ona od 3 do 10 dni, w trybie pełnym od 4 godzin do 3 dni.
Główną determinantą mającą wpływ na czas pracy na baterii jest częstotliwość zmiany położenia
pojazdu. Wyższa częstotliwość zmiany pozycji powoduje konieczność wysyłania większej liczby
raportów, i w konsekwencji większe zużycie energii.
Q: Gdzie mogę dokonać zmian ustawień nadajnika, tj. odczytów paliwa, wejść alarmowych i
pracy na baterii?
A: Modyfikacji dotyczących ustawień pracy na baterii, odczytów i kalibracji paliwa oraz wejść
alarmowych można dokonać jedynie z poziomu aplikacji CentaurGPS. Program pozwala na zdalne
połączenie z nadajnikiem i zmianę ustawień dotyczących odczytów paliwa, zasady wzbudzania
wejść alarmowych oraz trybów pracy bateryjnej. Aplikację można bezpłatnie pobrać ze strony
producenta. Dane dostępowe (login, hasło) są dokładnie takie same jak dane dostępowe
niezbędne do zalogowania się w aplikacji (flota.monitorowanie24.pl)
Q: Czy przy instalacji 24V potrzebna jest przetwornica na 12V?
A: Nie, urządzenie jest przystosowane do pracy w zakresie 8-31 V, można je bezpiecznie
wykorzystywać zarówno w instalacjach 12V jak i 24V. Urządzenie posiada autodetekcję typu
zasilania i samodzielnie dopasowuje się do charakteru instalacji z której jest zasilane.
Q: Czy do nadajnika musi być podłączony zapłon?
A: Nie, urządzenie może działać bez przewodu zapłonowego wykorzystując do swojej pracy
odczyty z wbudowanego akcelerometru.

22

