UMIESTNENIE ZARIADENIA V AUTOMOBILE

TECHNICKÉ PARAMETRE

MONTÁŽ

Napájanie......................................................................... ......... 12 V
Pracovná teplota.........................................................
-40 až +85 C
Spotreba *...................................................................... < 12mA / 12V
Max. Spotreba ............................................................. 600 mA / 12V
Max prúd vstavaného relé ........................................ ......... . 3A / 24V
Pracovné pásmo GSM modulu....E-GSM / GPRS 900/1800/1900MHz
Rozmery ................................................................. 137x62x32 mm
Vyhovuje predpisom a normám EHK 97.01, STN 30 4002, EMC
Homologizaèné èíslo: E27 97RA-01 1039 00

Odpojte autobatériu

* v k¾ude - to znamená, že automobil stojí bez pohybu dlhšie ako
3 minúty ( GPS nie je aktívne )

- umiestnite zariadenie pod prístrojovú dosku alebo pod stredový ståpik, tak aby nedošlo k samovo¾nému uvo¾neniu,
použite sahovacie pasky, ako aj obojstranné lepiace pásky (ktoré sú súèasou balenia)
- neumiestòujte zariadenie tesne pod hornú èas palubnej dosky - môžu tu by dosiahnuté extrémne vysoké teploty
- zariadenie musí by umiestnené na pevnú èas vozidla a kabeláž musí by kompletne prepáskovaná
- neumiestòujte zariadenie na miesta, kde by mohlo by vystavené záaži
UPOZORNENIE :
Montáž vyžaduje použitie náradia, dielenských príruèiek a odborných znalostí.
Pred nalepením dielov alarmu vždy oèistite a odmastite príslušné miesto èistièom a nechajte 10 min. odvetra.
Na takto pripravené miesto už nesiahajte.

NAPÁJANIE
Kladný pól:
Záporný pól:

Odboèka z poistkovej skrine
Originálny kostriaci bod, pripoji k pôvodnej skrutke

KONTROLA "+15"
Ovládanie zariadenia - pripoji k vodièu od spínacej skrinky zapa¾ovania

SCHÉMA ZAPOJENIA
- vysuòte držiak SIM karty zatlaèením na žlté tlaèidlo umiestnené ved¾a držiaka SIM karty
- pred vložením SIM karty do zariadenia sa uistite, že je na SIM karte je vypnutá ochrana PIN kódom
- vložte SIM kartu do držiaka a nasledne zasuòte do zariadenia
- pripojte vodièe pod¾a nasledovného obrázku

UMIESTNENIE GSM ANTÉNY

SIM

RFID anténa

- oèistite povrch miesta nalepenia antény
- GSM anténu nalepte tak, aby nebola na kovovej èasti
- neumiestòujte ju v blízkosti káblových rozvodov, reproduktorov a v blízkosti RFID antény
- anténu pripojte do príslušného konektora

UPOZORNENIE :
Na vhodných miestach upevnite zväzok elektrickej inštalácie alarmu pomocou sahovacích pások tak,
aby nemohlo dôjs k ich poškodeniu a poèas jazdy nedochádzalo k rušivým zvukom.

GPS anténa

GSM anténa

plus autobatéria 12V
plus záložný zdroj 6-9V

k¾úè zapa¾ovania

- anténa nesmie by zvonku
vidite¾ná ani zvonku ¾ahko
prístupná

Èierny

Kostra /mínus pól/
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Èervený

T1,6A

Oranžový
Zeleno - èervený
Zeleno - modrý

Modrý

Zeleno - èierny
Vstup Externý Alarm 24h
Vstup Externý Alarm

Bielo - žltý

spínací kontakt RELE (NO)
rozpínací kontakt RELE (NC)
spoloèný kontakt RELE (C)

Šedý
Signalizaèná LED dióda

Bielo - modrý
Èierny

2

3

UMIESTNENIE GPS ANTÉNY
- GPS anténu umiestnite tak, aby jej poloha umožòovala èo najlepší príjem signálu ( smerom k oblohe )
- anténa nesmie by zatienená kovovými èasami automobilu
- plastové diely karosérie nezhoršujú signál z antény
- zhoršenie signálu z antény spôsobí aj vyhrievané alebo pokovené sklo
- zapojte ju do príslušného konektoru

Horná
strana

GPS anténa

Auto alarm Z1
UMIESTNENIE LED KONTROLKY

MONTÁŽNY NÁVOD

- LED kontrolku nalepte na vhodné miesto
na èelnom skle vozidla, alebo na panel
- Vodiè prevleète dolu pod prístrojovú dosku

ver. 02

UMIESTNENIE RFID ANTÉNY

Upozornenie :
-

RFID anténu prilepte pod palubnú dosku pri kabelaži zapa¾ovania
nesmie by umiestnená v blízkosti kovových èastí
neumiestòujte ju okolo k¾úèa zapa¾ovania
RFID anténa musí by vzdialená od GSM antény minimálne 40 cm
pripojte ju do príslušného konektora, jej dosah je min 8 cm

Auto alarm Z1 je urèený výhradne na odbornú montáž v autorizovanom
servisnom stredisku. Pri práci dodržujte bezpeènostné predpisy pre prácu
s elektrickými zariadeniami. Pri montáži postupujte dôsledne pod¾a tohto návodu.
Montážny pracovník nie je oprávnený poruši ochranné nálepky a rozobera
výrobok alebo jeho èasti, taktiež nie je oprávnený robi akéko¾vek úpravy výrobku alebo
jeho èastí.

!

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nesprávnej montáže zariadenia alebo
príslušných doplnkov.
Auto alarm je urèený pre inštaláciu do interiéru vozidla, pod palubnú dosku, do nákladného èi
batožinového priestoru vozidla. Pozor - alarm je nutné nainštalova na bezpeèné a suché
miesto. Do zariadenia nesmie vniknú voda ani žiadna kvapalina! Auto alarm je urèený
pre vozidlá s palubným napätím 12V a s uzemneným mínus pólom batérie.

RFID anténa

Pre korektné fungovanie služby v zahranièí je potrebné, aby bol na SIM karte, vloženej
v zariadení Auto alarm, aktivovaný roaming, resp. iný vhodný program služieb. Telefónne
èísla je potrebné uloži s použitím medzinárodnej predvo¾by +421 ( napr. +421911223344).

UPOZORNENIE
Uvedené informácie sú len informatívne a preto je nutné skontrolova signály pred pripojením vodièov. Výrobca je
oprávnený kedyko¾vek tieto informácie upravi. Spoloènos ZADAKO nezodpovedá za prípadné škody na vozidle v
dôsledku nesprávnej montáže.
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Po skonèení životnosti doporuèujeme zariadenie odovzda na likvidáciu
na zbernom mieste elektronického odpadu.
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