
Beacon Car
    Призначено для віддаленого спостереження за місцезнаходженням і станом рухомих об’єктів з викори-
станням системи супутникового стеження і передачі даних за допомогою мобільного зв’язку.

Комплектація
1. Пристрій Beacon Car - 1 шт.
2. Технічний паспорт - 1 шт ..
3. Коробка-упаковка - 1 шт.

Рекомендації по монтажу
    Пристрій можливо встановлювати як окремий виконавчий модуль для комутації будь-якого навантаження, 
так і замість штатного автомобільного реле. Для коректної роботи пристрою важливо, щоб на клемах 30 «+» і 
86 «-» завжди було живлення. Необхідно враховувати те, що в більшості схем підключення штатних реле при 
виключенні запалення відключається «-» з контакту 86. При такому підключенні, можливо зникнення певної 
кількості точок координат (простріли) до 3-15 хв з моменту включення запалювання. Для встановлення треке-
ра замість штатного реле, можливо доведеться переставити контакти місцями в повторній колодці реле згідно 

зі схемою підключення. З цього приводу радимо звернутися до фахівців автосервісу

Умови транспортування та зберігання
    Транспортування пристрою в транспортній упаковці допускається всіма видами закритого наземного, мор-
ського і повітряного транспорту. Транспортування і зберігання повинні виконуватися в умовах, що відповіда-
ють умовам зберігання за ГОСТ 15150-69.

Вимоги по техніці безпеки
    При виконанні робіт по установці приладу повинні бути виконані організаційні і технічні заходи, що забез-
печують безпеку робіт з контрольно-вимірювальним обладнанням, допоміжним обладнанням та витратними 
матеріалами.
    Відповідальність за дотримання заходів безпеки покладається на технічний персонал, який здійснює  уста-
новку пристрою, а також на працівників, які відповідають за обладнання на місці проведення робіт.
    На місці проведення робіт необхідно дотримуватись правил пожежної безпеки відповідно до ГОСТ 12.1.004 
та електробезпеки відповідно до ГОСТ 12.1.019.
    На автомобільному транспорті в місці проведення робіт необхідно дотримуватися правила охорони праці 
відповідно до ДНАОП 0.00-1.28-97.
    Забороняється встановлювати або замінювати SIM-карту при наявності напруги живлення на пристрій.

Гарантійні зобов’язання
    Виробник гарантує відповідність пристрою вимогам ГОСТ
Гарантійний термін - 12 місяців з дня продажу.
Постачальник не приймає претензій з приводу якості, якщо пристрій експлуатувалося в режимах і умовах, які 
порушують правила експлуатації, зазначені в даній технічної документації.

Гарантія не діє в наступних випадках:
• при наявності механічних пошкоджень і наявних ознак втручання в конструкцію;
• без чека або (і) позначки організації, яка продала пристрій
• без належної упаковки, яка потрібна для транспортування
    
    Виробник не несе відповідальність за неналежне використання пристрою, і за використання пристрою які 
суперечать чинному законодавству та стандартам безпеки.

    Для отримання дозволу на міжнародну передачу GPS-трекера Beacon Car необхідно звернутися до Держав-
ної служби експортного контролю України в порядку, встановленому законодавством.

Підтвердження відповідності:
Пристрій відповідає таким вимогам:
ДСТУ EN 60950-1 діє до: 2015
ДСТУ ETSI EN 301 489-19: 2008
ДСТУ ETSI EN 300 440-2 діє до: 2014
  Офіційний постачальник і представник ТОВ «Beacon» Сумська 57, м. Харків, Україна, 61022
тел. +38 (050) 590-08-08

     Офіційний виробник: ТОВ «ФП Груп»., Вул. Сумська 57, м. Харків, Україна, 61022
тел. +38 (057) 764-29-24

Beacon Car
Інструкція користувача


