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opis instalacji jednostki 
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Jednostka pokładowa Carnet 85

Opis jednostki pokładowej Carnet 85

Jednostka Carnet jest elektronicznym urządzeniem 

wykorzystującym najnowszą technologię. Sercem 

jednostki jest bardzo wydajny mikrokontroler o ar-

chitekturze ARM, markowy szwajcarski moduł GSM 

u-Blox zabezpieczający transmisję danych do serwe-

ra, markowy moduł GPS również firmy szwajcarskiej 

u-Blox, który dostarcza dane o położeniu i prędkości 

pojazdu oraz inne dane. Jednostka umożliwia obser-

wowanie danych z pojazdu i identyfikację kierowcy. 

Spółka Fleetcor Poland sp. z o.o. produkuje i dostar-

cza również inne wyposażenie do jednostki Carnet, 

jak na przykład czujniki do pomiaru temperatury, 

do zabezpieczenia pojazdu, itp. Opis właściwości 

i podłączenia tych dodatnich peryferii jest do-

starczany osobno – tj. nie ma go w tej instrukcji!

Widok z przodu

GPS identyfikacja CAN RS232 systemowy
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nazwa parametr

temperatura pracy -30 ÷ 65°C

zasilanie 10 ÷ 30 V

pobór prądu pojazd podczas postoju: <40 mA

pojazd podczas długiego postoju online: <2 mA2 

pojazd podczas długiego postoju offline: <1 mA jazda: <250 mA

stopień ochrony IP20

GSM u-Blox

GPS u-Blox

parametry GPS 50 kanałów, 1x/1s ustalona pozycja, aktywna antena 3 V,  
dokładność 2,5 m CEP, czułość -160 dBm

wejścia 6 wejść log. 0 V / 12 V (24 V)

1 różnicowe wejście analogowe 0–5 V DC ( R
IN
~200 kΩ)

wyjścia 3× otwarty kolektor włączający GND – obciążalność 1000 mA

linie danych 1× RS232 – serwisowa

1× Wiegand26 – do identyfikacji RFID

1× 1Wire – do identyfikacji iButton (tzw. Dallas chip) 
 i do podłączenia cyfrowych czujników temperatury

1× CAN

konektory GPS: SMB męski

główny systemowy: Molex MicroFit 51353-1000  
serwisowy RS232: Molex MicroFit 51382-0500 

do identyfikacji: Molex MicroFit 51382-0600 

CAN: Molex MicroFit 51382-0400

Parametry techniczne jednostki1

1 Pobory prądu mierzone przy zasilaniu 12 V. 
2 Zależnie od konfiguracji
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nazwa parametr

temperatura pracy -20 ÷ 50°C

zasilanie z jednostki Carnet

pobór prądu pojazd podczas postoju: zwiększa całkowity pobór jednostki Carnet o <30 
mA (ewentualnie <0,1 mA3)

pojazd podczas długiego postoju: zwiększa całkowity pobór jednostki 
Carnet o <0,1 mA

jazda: zwiększa całkowity pobór jednostki Carnet o <30 mA

zasięg odczytu 5 ÷ 20 cm (zależnie od typu transpondera)

częstotliwość 125 kHz ±2,5

format EM410x (Unique)

stopień ochrony IP40

Parametry techniczne czytnika RFID2

2 Pobory prądu mierzone przy zasilaniu 12 V. 
3 Zależnie od konfiguracji parametru uśpienia czytnika.

Problematyka poborów prądu

Jednostka Carnet, podobnie jak każde inne urządzenie elektryczne, ma pewien pobór prądu. W przypadku 

jednostki Carnet zależy on od kilku czynników:

• aktualna intensywność komunikacji w sieci GSM 

• poziom sygnału sieci GSM w miejscu jednostki Carnet

• lokalizacja anteny GSM do jednostki Carnet

• wartość napięcia w sieci pokładowej danego pojazdu

 

Najważniejszym czynnikiem jest aktualna intensywność komunikacji jednostki przez sieć GSM. Przy komuni-

kacji moduł GSM w jednostce Carnet musi wysłać pewną, stosunkowo dużą moc do anteny – co przejawia 

się wyraźnym wzrostem poboru prądu. Ponadto im słabszy jest sygnał GSM w danej lokalizacji, tym większy 

jest ten wzrost poboru prądu przy komunikacji danych. Lokalizacja anteny w pobliżu powierzchni metalo-

wych powoduje dalszy lekki wzrost tych poborów przy komunikacji. A dochodzi jeszcze wartość napięcia 

w sieci pokładowej pojazdu – im jest wyższe, tym mniejsze są wartości prądu pobieranego przez jednostkę 

Carnet (we wszystkich trybach i stanach).
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czas od 
wyłączenia 
kluczyka

stan jednostki pobór prądu
jednostka dostępna 
do zapytania 
o położenie***

uwaga

0 min pełna praca < 90 mA tak Przy zastosowaniu 
standardowo 
dostarczanego 
czytnika RFID

10 min pełna praca – wysyłanie 
danych

< 250 mA tak Zwykle trwa 
< 1 minuty

1 godz. Tryb oszczędnościowy 
– wyłączenie peryferii*

< 20 mA tak Peryferia włączają się 
po zmianie stanu na 
którymś z wejść

72 godz. tryb sleep – uśpienie 
jednostki**

< 10 mA nie Aktywacja i pełna 
praca po zmianie 
stanu na którymś 
z wejść

Tabela chronologii poboru prądu 
przez jednostkę Carnet

*) wyłączanymi peryferiami są czytnik RFID i GPS (1x/10min GPS włącza się na minutę i aktualizuje położenie pojazdu, jeżeli się zmieniło – 
krótkie zwiększenie poboru prądu)

**) w trybie sleep 1x/30min dojdzie do przywrócenia działania GPS na czas 1 minuty i tym samym do wzrostu poboru prądu, ale końcowa 
średnia wartość poboru prądu jest < 10 mA (w czasie 31 minut)

***) dostępnoś położenia na zapytanie jest uwarunkowana dostępnością dla jednostki współrzędnych GPS oraz możliwościami i dostępnością 
usługi GPRS (w sieci operatora GSM)

Z powodu poboru prądu z akumulatora samochodowego zaleca się wykonanie pojazdem co tydzień przynajmniej takiej jazdy, 
aby pojemność akumulatora została przywrócona.

(od wyłączenia kluczyka; dotyczy napięcia sieci pokładowej 12 V)
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Zawartość opakowania

Bezpieczeństwo pracy przy instalacji
jednostki Prosimy przeczytać uważnie!

• jednostka pokładowa Carnet

• antena GPS (wewnętrzna albo typ zewnętrzny)*

• okablowanie systemowe

• przełącznik (jazda służbowa/prywatna)

• ta instrukcja

• protokół z instalacji jednostki Carnet (służy jako karta gwarancyjna)

*) zgodnie z Państwa zamówieniem

• jednostkę pokładową może instalować tylko wykwalifikowany personel 

• przy instalacji jednostki pokładowej Carnet musi być stosowany tylko ten materiał, który znajduje się 

w opakowaniu wyrobu, ewentualnie materiał przeznaczony do użycia w samochodach i posiadający 

odpowiednie parametry elektryczne, mechaniczne i odporność cieplną 

• dbamy o poprawne podłączenie jednostki zgodnie ze schematem aplikacyjnym 

• do pracy wspólnie z jednostką są przeznaczone tylko anteny dostarczane albo zatwierdzone przez 

spółkę Fleetcor Poland sp. z o.o. 

• przy stosowaniu innych anten albo wadliwej i niefachowej instalacji spółka Fleetcor Poland 

sp. z o.o. nie odpowiada za ewentualne uszkodzenie jednostki albo pojazdu 

• przestrzegamy ogólnych zasad bezpieczeństwa pracy
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sygnał-nazwa PIN I/O opis parametry

RXD 2 I

Funkcje odpowiadają 
takim samym funkcjom 
złącza szeregowego na 
podstawie protokołu V.24.

> 5 V

< -5 V

TXD 3 O poziom aktywny > 2,4 V

> 1,8 V

GND 5 0 V

SERVIS 1 Tylko dla serwisu

SERVIS 4 Tylko dla serwisu

Konektory antenowe

Złącze RS232

Opis sygnałów złącza RS232

W jednostce jest wykorzystany jeden konektor do 

anteny GPS. Antena GSM jest częścią jednostki i jest 

umieszczona wewnątrz jednostki.

Złącze RS232 jest interfejsem komunikacyjnym prze-

znaczonym przede wszystkim do celów serwisowych 

producenta jednostki. Można go jednak wykorzystać 

i do podłączenia PDA, ewentualnie do transmisji da-

nych aplikacji klienta. Złącze RS232 jest wyprowadzo-

ne na 5 pinowy konektor Molex MicroFit 51382-0500.

Na złączu RS232 są dostępne dane GPS w proto-

kole NMEA, przy szybkości 57600 Bd (po aktywacji 

w SW Carnet).

Rys. z przedstawionym 

numerowaniem pinów 

konektora serwisowego RS232:

GPS

1 2 3 4 5 6
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sygnał-nazwa PIN I/O opis parametry

DATA0 6 IN wejście 5 V linia komunikacyjna – 
kompatybilnością przeznaczona 
wyłącznie do użycia z czujnikiem RFID 
producenta

DATA1 5 IN wejście 5 V linia komunikacyjna – 
kompatybilnością przeznaczona 
wyłącznie do użycia z czujnikiem RFID 
producenta

RFID_PWR 4 OUT 
- 

PWR

wyjście zasilania

- do RFID czytnika

+5 V ze znamionowym ograniczeniem 
prądowym 320 mA (przy zwarciu jest 
latch-off) 

GND 3 GND PWR masa pojazdu służy tylko do zasilania czytnika!

BEEP 2 OUT wyjście - otwarty kolektor 
do GND

służy do sterowania piezem, wyjście: 
obciążalność 100 mA

IBUTTON 1 I/O dwukierunkowa linia 
danych 1wire

do identyfikacji kontaktowej iButton

Złącze identyfikacji

Opis sygnałów złącza identyfikacji

Złącze identyfikacji jest interfejsem komunikacyjnym, który służy do podłączenia wyposażenia do identyfi-

kacji kierowcy. Złącze zawiera 2 linie komunikacyjne – Wiegand26 do RFID i 1wire do iButton (tzw. Dallas 

chip). Akcesoria identyfikacyjne są wyposażone w konektor i są już kompletnie zestawione. Wystarczy je 

tylko podłączyć do konektora złącza identyfikacji w jednostce.

Rys. z przedstawionym numerowaniem 

pinów konektora złącza identyfikacji:
1 2 3 4 5 6
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sygnał-nazwa PIN I/O opis parametry

+ 9 IN- PWR ciągłe zasilanie z akumulatora +10 ÷ +30 V

- 10 PWR masa pojazdu - GND

AIN1- 1 IN zacisk ujemny wejścia analogowego 0 ÷ 5 V (R
IN
 ≥ 200 kΩ)

AIN1+ 2 IN zacisk dodatni wejścia analogowego 0 ÷ 5 V (R
IN
 ≥ 200 kΩ)

GPIO5 3 IN wejście: akt. poziom 5÷30 V

GPIO6 4 IN wejście: akt. poziom 5÷30 V

GPIO1 8 IN stacyjka wejście: akt. poziom 5÷30 V

GPIO2 7 IN służbowy/prywatny wejście: akt. poziom 5÷30 V

GPIO3 6 IN/OUT alarm wejście: akt. poziom 5÷30 V 
wyjście: otwarty kol. max 1A

GPIO4 5 IN drzwi wejście: akt. poziom 5÷30 V

Główny konektor systemowy

Podłączenia konektora systemowego

Konektor systemowy służy do połączenia jednostki 

z systemami pokładowymi pojazdu.

Uwaga: w jednostce 
konektor systemowy jest 

zasłonięty zapadką
w dół - tj. obrót o 180°

10 8 6 4 2



13

sygnał-nazwa PIN I/O opis parametry

RFID_PWR 1 OUT 
PWR

Wyjście do zasilania czytnika RFID "+5 V ze znamionowym 
ograniczeniem prądowym 
320 mA  
(przy zwarciu jest latch-off)”

GND 2 PWR Masa pojazdu - GND służy tylko do zasilania 
czytnika !

CAN_H 3 IN High-side zacisk magistrali CAN 

CAN_L 4 IN Low-side zacisk magistrali CAN

Opis sygnałów złącza CAN

Rys. z przedstawionym numerowaniem 

pinów konektora CAN: 1 2 3 4
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Postępowanie przy instalacji jednostki pokładowej

Schemat aplikacyjny do jednostki Carnet 85 

(główny konektor systemowy)

UWAGA: 

Dla poprawnego podstawowego działania systemu konieczne jest podłączenie pinów 9, 10!!!  

(patrz Szczegółowy opis podłączenia jednostki na kolejnej stronie) 

 

UWAŻNIE PRZECZYTAJ TABELĘ PODŁĄCZENIA KONEKTORA SYSTEMOWEGO NA POPRZEDNIEJ 

STRONIE TEJ INSTRUKCJI! 

UWAŻNIE PRZECZYTAJ SZCZEGÓŁOWY OPIS PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI NA NASTĘPNEJ  

STRONIE TEJ INSTRUKCJI!

10 8 6 4 2

9 7 5 3
1

Analog. 0-5 V

zasilanie jednostki z sieci 
pokładowej pojazdu

zapłon
żółty

fioletowy

niebieski

czarny

czerwony

prywatny/służbowy

cz
ar

n
o

-z
ie

lo
n

y

cz
ar

n
o

-z
ie

lo
n

y
cz

ar
n

o
-z

ie
lo

n
y

Drzwi

Alarm

główny konektor systemowy 
(na jednostce - widok z przodu)

+ 12 V
(až 30 V)
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Szczegółowy opis podłączenia jednostki

(podłączenie głównego konektora systemowego)

• Przez podstawową funkcjonalność rozumie się taki stan instalacji, w którym jednostka jest zdolna rejestro-

wać wykonane jazdy, ale bez żadnych dodatkowych funkcji (RFID, jazda służbowa/prywatna, alarm i inne). 

Do tej podstawowej funkcjonalności trzeba podłączyć zasilanie – piny 9 i 10 oraz obie anteny (GSM i GPS). 

• GND (masę) jednostki nie doprowadza się przez bezpiecznik! Unikamy podłączania do różnych 

przychodzących wiązek przewodów. Optymalne podłączenie masy jest przez oczko bezpośrednio do 

śruby podłączonej do karoserii. 

• Przy wykorzystaniu GPIO (piny 3, 4, 5, 6, 7, 8) jako wejście – jest on przeznaczony dla sygnału 

wejściowego 12(24) V, tj. podłącza się do bieguna dodatniego źródła zasilania (czyli podłączenie tego 

wejścia do masy nie ma żadnego skutku). 

• Na przykład przełącznik jazda służbowa/prywatna jest tutaj realizowany następująco: jeden zacisk 

przełącznika podłącza się na odpowiednie wejście jednostki (skonfigurowane w software), a drugi 

zacisk podłącza się na +12(24) V 

• Jeżeli trzeba kontrolować sygnał, który powoduje połączenie z masą, trzeba ten sygnał najpierw 

doprowadzić do przekaźnika, a przez styki przekaźnika przełączać na wejście jednostki sygnał 

z zasilania +12(24) V 

• Przy wykorzystaniu GPIO (pin 6) jako wyjście – wyjściem jest otwarty kolektor (włącza masę GND) 

tak, że włączane obciążenie z jednej strony jest podłączone do stałego napięcia +12(24) V, a z drugiej 

do jednostki Carnet. UWAGA! Do wyjścia jednostki nie podłączamy żadnych elementów 

zabezpieczających (na przykład równoległej, odwrotnie spolaryzowanej diody do cewki 

przekaźnika) – ponieważ ochrona jest już wbudowana w jednostce! 

• Możliwości podłączenia GPIO jest wiele. Należy rozważyć parametry wejść/wyjść i ich konfigurację programo-

wą. Konfigurowanie daje szereg możliwości kombinowania wejścia i wyjścia. Bliższe informacje i praktyczne 

wskazówki wykraczają poza ramy tej instrukcjii  i jest wskazane wzięcie udziału w szkoleniu specjalistycznym. 

• Wejście analogowe AIN1 (piny 1 i 2) podłącza się do urządzeń zgodnie z życzeniem klienta. Zakres 

mierzonego napięcia wejściowego jest 0 ÷ 5 V!!! Jeżeli urządzenie pomiarowe ma symetryczne wyjście 

(dodatni i ujemny zacisk wyjściowy), podłączamy do niego oba zaciski AIN1+ i AIN1-. Jeżeli urządzenie ma 

niesymetryczne wyjście (tylko jeden zacisk), to podłączamy go do AIN1+, a następnie AIN1- podłączamy 

do GND (masy) urządzenia pomiarowego i to jak najbliżej samego urządzenia!!! Im większa będzie 

odległość do punktu podłączenia, tym większy będzie błąd pomiaru jednostki Carnet!!! 

• Podłączenie do magistrali CAN może wykonać tylko specjalnie przeszkolony personel!!! 

Niefachowe podłączenie do tej magistrali może doprowadzić  

do uszkodzenia pojazdu!!! Informacje o tej problematyce wykraczają poza  

ramy tej instrukcji.
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Lokalizacja jednostki pokładowej i anteny

Jednostkę umieszczamy najlepiej w pobliżu stacyjki zapłonowej, dbamy, aby była jak najdalej od źródeł 

ciepła, aby nie była osłonięta (z powodu zintegrowanej anteny GSM – jednostka nie może być 

całkowicie otoczona metalem) i aby była zabezpieczona przed poruszaniem się!!! Można wykorzy-

stać załączony w komplecie materiał złączny, albo materiał instalacyjny stosowany w samochodach. Sposób 

montażu jest podobny, jak przy zestawach Hands Free lub pokładowych telefonach GSM. Okablowanie 

doprowadzone na konektory jednostki zabezpieczyć koło jednostki przed poruszaniem się i skręcaniem.

UWAGA: Funkcjonalność systemu jest wyraźnie uzależniona od instalacji anteny GPS!!! Antena musi 

być częścią odbiorczą skierowana do góry (patrz rysunki niżej), POZIOMO, odbioru nie mogą zakłócać 

żadne metalowe przedmioty (metalizacja szyb, części konstrukcyjne pojazdu, karoseria, itp.)!!!

• Dobrym miejscem do umieszczenia jest na przykład rejon prędkościomierza i obrotomierza w kokpi-

cie tak, jak jest to pokazane na poniższym rysunku. Anteny nie instalujemy w pobliżu ramy okna 

(minimum 10 cm od ramy okna). 

• W samochodach z szybą przednią nachyloną pod kątem większym od 35° albo w samochodach ze 

specjalną metalizacją szyb, zalecamy zastosować zewnętrzne anteny montowane na dachu pojazdu, 

dostarczone albo zatwierdzone przez producenta jednostki pokładowej (spółka Fleetcor).
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Problematyka instalacji anteny GPS

Przy instalacji anteny przestrzegamy zasad pracy z przewodami koncentrycznymi, jakimi są na przykład: 

niezaginanie anteny pod kątem ostrym, przy odłączaniu anteny od jednostki przytrzymywanie przewodu 

zawsze za konektor - nigdy za kabel!, przy przeciąganiu przewodu antenowego przez otwory we wnętrzu 

pojazdu, ciągniemy zawsze za przewód, nigdy nie za konektor! Wsunięty konektor antenowy GPS 

dodatkowo utrwalamy najlepiej taśmą samoprzylepną do obudowy jednostki, aby zapobiec wy-

sunięciu się konektora.

KĄT WIDZENIA ANTENY GPS

ANTENA GPS

SYGNAŁ GPS 

SYGNAŁ GPS 

ANTENA GPS
ZEWNĘTRZNA

ŹLE DOBRZE

DOBRZE

ANTENA GPS

SYGNAŁ GPS 

ANTENA GPS min. 35 stopni™
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Czytnik RFID (wyposażenie opcjonalne)

Czytnik RFID, który służy do identyfikacji kie-

rowców, ewentualnie i pasażerów, jest prze-

znaczony do użycia z transponderami iden-

tyfikującymi o formacie EM410x (Unique) 

- dostarcza Fleetcor Poland sp. z o.o. Czytnik 

jest umieszczony w osobnej obudowie poza 

jednostką Carnet.

Czytnik jest wyposażony w okablowanie, które jest 

na stałe połączone z czytnikiem, a na jego końcu 

jest konektor, który wciska się i zatrzaskuje w od-

powiednim konektorze identyfikacyjnym w jedno-

stce Carnet. Nie potrzeba żadnego lutowania, co 

upraszcza montaż.

(tylko informacyjnie)

nazwa sygnału kolor przewodu I/O opis parametry

+ czerwony +5 V zasilanie z jednostki Carnet +5 V

- czarny GND masa pojazdu

DATA0 szary OUT wyjście dane

DATA1 żółty OUT wyjście dane

BUZZ zielony IN wejście sterowanie sygnalizacji 
akustycznej

Opis okablowania czytnika RFID
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Lokalizacja czytnika RFID

Czytnik umieszcza się wewnątrz pojazdu w miejscu, które jest dostępne dla obsługi. Może on być zamon-

towany na przykład na płycie kokpitu albo zaraz pod płytą kokpitu. Przy lokalizacji pod płytą kokpitu trzeba 

pamiętać o kilku zasadach:

• czytnik ma ograniczony zasięg odczytu, dlatego musi być umieszczony jak najbliżej płyty kokpitu 

• zasięg odczytu jest zmniejszony o odległość między powierzchnią czytnika, a zewnętrzną powierzch-

nią płyty kokpitu 

• miejsce o największej czułości odczytu trzeba z zewnętrznej strony płyty kokpitu oznaczyć samo-

przylepną tarczą (miejsce o największej czułości odczytu jest też oznaczone taką tarczą na samym 

czytniku, jak to widać na poniższym rysunku) 

• czytnik umieszczamy poza zasięgiem źródeł ciepła i najlepiej w takich miejscach, gdzie na płytę 

kokpitu nie pada bezpośrednio światło słoneczne 

• czytnik umieszczamy poza zasięgiem zakłócających pól elektromagnetyczny oraz poza zasięgiem 

urządzeń, które mogłyby być zakłócane elektromagnetycznym polem odczytu czytnika 

• zasilanie czytnika jest realizowane z jednostki Carnet, która również steruje poborem prądu i trybami 

pracy czytnika

Uwaga: 

Chociaż oznakowanie największej czułości 

odczytu jest tylko na jednej stronie czytnika, 

to czytnik ma pole odczytu symetrycznie 

z przodu i z tyłu.

Miejsce największej czułości czytnika
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Uruchomienie jednostki do pracy

Test funkcjonalności

Po podłączeniu okablowania systemowego i podłączeniu jednostki, uruchamia się ona automatyczne w try-

bie pracy w pełnym zakresie.

Następnie należy wjechać pojazdem na zupełnie otwartą przestrzeń poza budynkami, gdzie jednostka po-

kładowa dokona automatycznej lokalizacji własnego położenia.

Teraz trzeba sprawdzić wejścia jednostki i dostępność sygnału GPS za pomocą testu funkcjonalności przez 

stronę internetową: https://webtest.fleetcor.pl. 

Pięć minut, po wyprowadzeniu pojazdu na otwartą przestrzeń, daje wystarczającą ilość czasu, by jednostka 

zlokalizowała własne położenie za pomocą sygnału GPS. Teraz można przeprowadzić własny webtest.

a/ test za pomocą logowania do autoryzowanego konta dla certifikowanych serwisów, kiedy nie-

zbędne jest przed przeprowadzeniem własnego testu, aby użytkownik zalogował się do systemu. Następnie 

należy kontynuować według opisu.

Krok 1/

• Włączamy kluczyk w stacyjce.

• Przykładamy kartę chipową do czytnika RFID (RFID, Indala itd.), ewentualnie chip Dalas

• Zmieniamy pozycję przełącznika Służbowa/Prywatna na pozycję I (jazda prywatna)

• Na stronach sieci web po zalogowaniu:

 ○ Wprowadzamy IMEI jednostki (IMEI jest fabrycznym numerem jednostki nadrukowanym na 

pudełku jednostki Carnet oraz na samoprzylepnej etykiecie, ktora znajduje się wewnątrz opako-

wania jednostki Carnet).

 ○ W stosownym przypadku aktualizujemy FW

 ○ W razie przyłączenia wprowadzamy CAN, według typu pojazdu, lub anulujemy instalację CAN

 ○ Wybieramy Nowy montaż lub Przemontaż

 ○ Przechodzimy na własny webtest

 ○ Wybieramy podłączone wejścia: czytnik RFID i Przełącznik 

 ○ Przeprowadzamy webtest Krok 1
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Krok 2/

• Po udanym Kroku 1, możemy przejść do Kroku 2, inaczej możemy zostać wezwani do poprawienia 

błędów w Kroku 1

• Wyłączamy kluczyk w stacyjce.

• Zmieniamy pozycję przełącznika Służbowa/Prywatna na pozycję 0 (jazda służbowa)

• Na stronach sieci web po zalogowaniu:

 ○ Przeprowadzamy webtest Krok 2

 

Po udanym przeprowadzeniu webtestu wyświetla się strona z przeglądem własnych ustawień, włącznie 

z Kodem instalacji, który koniecznie należy wpisać do protokołu instalacyjnego.

Jeżeli momentalnie strony https://webtest.fleetcor.pl nie są dostępne, koniecznie w celu weryfikacji nale-

ży skontaktować się ze wsparciem technicznym Carnet dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 244 1253 

i sprawdzić poprawność połączenia za pośrednictwem technika. Następnie w protokole należy wpisać imię 

i nazwisko technika, z którym przeprowadzono kontrolę.

b/ test bez logowania do autoryzowanego konta, kiedy po wprowadzeniu numeru IMEI jednostki, 

które jest wydrukowane na pudełku, można przeprowadzić własny test.

Krok 1/

• Włączamy kluczyk w stacyjce.

• Przykładamy kartę chipową do czytnika RFID (RFID, Indala itd.), ewentualnie chip Dalas

• Zmieniamy pozycję przełącznika Służbowa/Prywatna na pozycję I (jazda prywatna)

• Wprowadzamy IMEI jednostki (IMEI jest fabrycznym numerem jednostki nadrukowanym na pudełku 

jednostki Carnet oraz na samoprzylepnej etykiecie, ktora znajduje się wewnątrz opakowania 

jednostki Carnet).

• Przeprowadzamy webtest

 

W dalszej kolejności system połączy się z jednostką i wyświetli się wykaz wszystkich stanów poszczególnych wstę-

pów. Dla właściwego przeprowadzenia kontroli należy zmienić stany poszczególych wstępów i powtórzyć test.

Jeżeli momentalnie strony https://webtest.fleetcor.pl nie są dostępne, koniecznie w celu weryfikacji nale-

ży skontaktować się ze wsparciem technicznym Carnet dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 244 1253 

i sprawdzić poprawność połączenia za pośrednictwem technika. 
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Aktywowanie jednostki

WAŻNE OSTRZEŻENIA

Do automatycznego wprowadzenia nowej jednostki do systemu, która nie była zainstalowana przez 

autoryzowany serwis, należy przeprowadzić na stronach https://webtest.fleetcor.pl aktywację jednostki.

Po wyborze danej opcji należy wpisać 6 ostatnich cyfr ICCID karty a cały numer IMEI jednostki. Dane te są 

wydrukowane na pudełku, a także na samoprzylepnej etykiecie, która znajduje się w środku opakowania 

jednostki Carnet. W przypadku, że chodzi o przemontaż jednostki, lub jednostka nie została aktywowana, 

należy wysłać poprawnie wypełniony protokół instalacyjny pod adres protokoly@fleetcor.pl z wnioskiem 

o wprowadzenie danej jednostki.

W przypadku instalacji jednostki, przeprowadzonej przez nieautoryzowany serwis, spółka FLEETCOR 

Poland Sp. z o.o. nie odpowiada za przypadkowe uszkodzenia jednostki lub pojazdu. 

• Wykonanie webtestu (dla sprawdzenia funkcjonalności jednostki) i wypełnienie protokołu o instalacji 

jednostki Carnet jest absolutnie konieczne do ewentualnej późniejszej reklamacji jednostki. Bez 

spełnienia tego warunku reklamacja może zostać odrzucona 

• Prosimy przeczytać uważnie tę instrukcję! 

• Przestrzegamy ogólnych zasad bezpieczeństwa pracy 

• Dbamy o zachowanie poprawnego podłączenia jednostki do systemów pokładowych - patrz schemat 

aplikacyjny 

• Stosujemy tylko materiał dostarczony albo przeznaczony do użytku w pojazdach drogowych! 

• Samoprzylepne tabliczki (2 szt.) Z danymi identyfikacyjnymi o jednostce prosimy nakleić w miejscu 

wyznaczonym w protokole o instalacji jednostki Carnet. 

• Kompletnie wypełniony protokół o instalacji jednostki Carnet (oryginał) przekazujemy klientowi! 

• Drugą część protokołu (kopia-brudnopis) przechowujemy do ewentualnej reklamacji albo fakturowania 

• Numer „IMEI“ służy do jednoznacznej identyfikacji jednostki Carnet, która jest zainstalowana 

w danym pojeździe
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WYKAZ WYPOSAŻENIA

• Bateria podtrzymująca Li-Pol 1100 mAh

• Przełącznik kołyskowy przylepny jazda 

prywatna/służbowa

• Przycisk „PANIC„

• Wyłącznik maski silnika

• Regulowany wyłącznik w drzwiach

• Wyłącznik magnetyczny (kontaktron) 

+ magnes

• Przestrzenny czujnik temperatury

• Przylgowy czujnik temperatury

• Czujnik temperatury z mocowaniem 

magnetycznym

• Przetwornik do Pt100 z wyjściem 

napięciowym

• Syrena SA-S25 12V

• Syrena SA-606-24V

• Element piezoelektryczny P12

• Chip identyfikacyjny iBUTTON

• Bezprzewodowe wyłączenie alarmu

• Moduł mikrofalowego nadzorowania 

przestrzeni

• Moduł identyfikacji kierowcy RFID

• Zewnętrzna antena GPS SHARK
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