
Rozmery: .............................................................................................................. 55 x 124 x 13 mm
Napájacie napätie: ........................................................................................................... 12/24V
Frekvenčné pásma: .. 880-960 MHz;1559.00MHz-1610.00MHz;1710-1880MHz;2402-2480MHz

Maximálny výkon: ............................ GSM Class 4 (2W); DCS Class 1 (1W); BT (<10mW)
Pracovná teplota: ........................................................................................ od -30°C do +80°C
Aplikačná trieda:  ............................................................................................... vnútro vozidla

TELEMATICKÁ JEDNOTKA 

ODPOJTE AKUMULÁTOR TECHNICKÉ ÚDAJE

  OBSAH BALENIA

POPIS ZARIADENIA

KABELÁŽ                SÁČOK S PRÍSLUŠENSTVOM

MONTÁŽNY NÁVOD T.342 SK
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• T.342 je satelitné sledovacie zariadenie zložené z GSM a GPS modulu so vstavanou anténou a modulu gyroskopu a 
snímačom preťaženia v 6 osiach.

• Jednotku umiestnite do priestoru bez káblov a kovových častí.



UKOSTRENIE

  TRVALÉ 
PLUS (+30)

1*  odporúča sa, ak miesto pripojenia nie je istené existujúcou poistkou.

2A
POISTKA

ZAPAĽOVANIE
(+15)

ČIERNY

ČERVENÝ

ORANŽOVÝ

SCHÉMA PRIPOJENIA
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• Nainštalujte telematické zariadenie T.342 do priestoru pre cestujúcich. Odporúčame oblasti zvýraznené na obrázku 2.
• Neumiestňujte zariadenie pod rohože, miesta na chodenie alebo nakladacie prahy.

• VŠETKY ÚKONY MONTÁŽE SA MUSIA VYKONAŤ PRI ODSTAVENOM VOZIDLE A VYPNUTOM ZAPAĽOVANÍ.
• Než začnete montážne práce, vždy odpojte zápornú svorku akumulátora elektrických rozvodov kabíny.

POZNÁMKA: V prípade hybridných a/alebo elektrických vozidiel dodržiavajte bezpečnostné predpisy výrobcu.
• Pozorne vyberte miesto umiestnenia zariadenia podľa dostupného priestoru a dĺžky napájacích vodičov.
• Prísne dodržiavajte doporučenia uvedené v tomto návode.
• Zariadenie by malo byť umiestnené na mieste prístupnom len pre servisných pracovníkov.
• Montér nie je oprávnený odstraňovať záručné plomby a/alebo zasahovať do vnútra výrobku a príslušenstva.
• Montér nie je oprávnený vykonávať úpravy výrobku a jeho príslušenstva.
• Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody na majetku a/alebo ľuďoch spôsobené nesprávnou montážou 

výrobku.
• POZNÁMKA PRE MONTÁŽ: Aby sa zabránilo vystaveniu ľudí elektromagnetickým poliam, vzdialenosť zariadenia musí byť 

väčšia ako 15 cm od tiel cestujúcich.

UPOZORNENIA

UMIESTNENIE ZARIADENIA
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UPEVNENIE ZARIADENIA

UMIESTNENITE ZARIADENIE NA PEVNÚ A PLOCHÚ ČASŤ 
VO VOZIDLE A UPEVNITE HO POMOCOU SKRUTIEK 

ALEBO OBOJSTRANNOU NÁLEPKOU.
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POZOR! ČISTIACIA UTIERKA: NEPOUŽÍVAJTE ČISTIACU UTIERKU NA UMÝVANIE RÚK 
ALEBO KOŽE. VÝROBOK JE VEĽMI HORĽAVÝ A MÔŽE SPÔSOBIŤ PODRÁŽDENIE OČÍ.
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PRI UPEVŇOVANÍ 
SKRUTKAMI, 

DÁVAJTE POZOR 
NA TO, ABY SA 

NEDEFORMOVAL 
ALEBO NESKRÚTIL 
PLASTOVÝ OBAL 

JEDNOTKY.
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VYHÝBAJTE SA PREKRYTIU 
OZNAČENEJ PLOCHY (GPS ANTÉNA) 

KÁBLOVÝMI ZVÄZKAMI ALEBO 
KOVOVÝMI ČASŤAMI.

POZOR: UISTITE SA, ŽE ZARIADENIE JE 
VZDIALENÉ MINIMÁLNE 50 CM OD 
AKÉHOKOĽVEK ELEKTRONICKÉHO 

ZARIADENIA VO VOZIDLE
(NAPR.: RÁDIO, RIADIACE JEDNOTKY, 

A PODOBNE).

1 2 3
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Dôkladne vyčistite
 povrch umiestnenia

 zariadenia.

Odstráňte
ochranný film

zo zadnej strany 
zariadenia.

Priložte na miesto
a silno pritlačte

asi na 10 sekúnd.

GPS ANTÉNA



• T.342 vyžaduje vo vozidle pripojenie hlavného napájania 
 a zapaľovania.

• Pripojte sa na trvalé plusové napájanie +30 za poistku 
v poistkovej skrinke. 

• Skontrolujte trvalé plus +30 na ktoré sa pripájate, či nie je
 časom vypínané systémom šetrenia vo vozidle.

• Ukostrenie -12V pripojte na pôvodný kostriaci bod vo vozidle.

1) 2)

3) 4)

1) 2)

3)

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIA
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5
Pri pripájaní používajte tradičné spoje. Odizolovanie a krimpovanie alebo spájkovanie drôtov a opätovné zaizolovanie 
pomocou pásky. Nepoužívajte systémy rýchleho pripojenia (napr. káblové rýchlospojky).



Zariadenie T.342 má dvojitú LED, ktorá poskytuje diagnostické informácie (GSM a GPS) a indikuje stav zariadenia. 2 LED diódy 
môžu blikať pomaly (400 ms) alebo blikať rýchlo (100 ms) nezávisle od seba a súčasne. 
Príklad: 2 pomalé bliknutia zelenej LED ihneď po 2 rýchlych bliknutiach červenej LED: zariadenie je pred aktiváciou, v režime 
zobudenia, ale ešte nenačítalo polohu z GPS.

DIAGNOSTIKA A STAV ZARIADENIA

Stav Signalizácia
GSM nie je registrované 1 rýchle bliknutie (každé  4 sek.)

Nie je GPS poloha 2 rýchle bliknutia (každé  4 sek.)

GSM nie je registrované a nie je GPS poloha 3 rýchle bliknutia (každé  4 sek.)

ČERVENÁ LED - DIAGNOSTIKA

Stav Signalizácia

Predaktivácia/Vypnuté
Zobudené 2 pomalé bliknutia (každé  4 sek.)

Spiaci režim 1 pomalé bliknutie (každé  4 sek.)

Aktivované
Zobudené 2 rýchle bliknutia (každé  4 sek.)

Spiaci režim 1 rýchle bliknutie (každé  4 sek.)

ZELENÁ LED - STAV
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Pokyny v tomto návode sa nevzťahujú na špecifické modely vozidiel, ale vzťahujú sa na všetky vozidlá všeobecne. 
Akékoľvek informácie poskytnuté spoločnosťou Meta System týkajúce sa typu (modelu) vozidla sa považujú za čisto 
informatívne. Montáž, umiestnenie, uchytenie zariadenia a elektrické pripojenia a prípadne demontáž musia byť vykonané 
správnym spôsobom na každom motorovom vozidle. Montér je povinný a nesie zodpovednosť za starostlivé overenie 
individuálneho modelu vozidla, na ktorom sa vykonáva montáž. 
Nedodržanie vyššie uvedeného môže spôsobiť neplatnosť záruky na zariadenie.

ŠTANDARDY PLATNÉ PRE VOZIDLO

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Zariadenie sa aktivuje automaticky. Dodržiavajte to, čo je uvedené v špecifikovaných informáciách. Aktivácia vyžaduje, aby 
bolo vozidlo vonku na otvorenom priestranstve, kde má dobrý signál GSM a môže prijímať satelitné GPS signály. 

AKTIVÁCIA A DIAGNOSTIKA

Frekvenčné pásmo, v ktorom rádiové zariadenie pracuje: 
880.00 MHz – 960.00 MHz
1559.00 MHz – 1610.00 MHz
1710.00 MHz – 1880.00 MHz
2402.00 MHz – 2480.00 MHz
Maximálny výkon:
GSM Class 4 (2W), DCS Class 1 (1W), BT (<10mW)

Adresa držiteľa certifikátu:
Meta System S.p.A. - Via Galimberti 5, 42124 Reggio Emilia - Italy

Úplné znenie Vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: https://docs.metasystem.it/

Spoločnosť Meta System S.p.A. týmto vyhlasuje, že telematické zariadenie T.342 je v súlade so smernicou o rádiových zariadeniach 2014/53 / EÚ.
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