Montering av FOX3

Røde ledningen, utstyrt med en sikringsholder
og en 2 A sikring. Denne ledningen kobles til +
på strømkilden
Brun ledning, kobles til jord eller - på
strømkilden
Det er viktig å ikke bunte sammen rød og brun
ledning slik at det ikke skapes indusert
spenning.
Til høyre for strømkontakt er det 3 små led
indikatorlamper.
Rød lampe lyser kontinuerlig når enheten har
kontakt med strømkilde.

Fox3 er en enhet beregnet for innendørs
montering. Enheten legges på et egnet sted i
vognhuset med gul merkelapp GPS har fritt
utsyn mot himmelen. Den bør ligge et sted
hvor den ikke utsettes for ytre påkjenninger
som støt eller vannsøl. Enheten skal ikke ligge i
luftdraget fra varmeapparatet og heller ikke i
nærheten av andre elektroniske apparater.

Gul lampe blinker når enheten har koblet seg
opp på GPRS (mobilnettet).
Grønn lampe blinker når enheten har kontakt
med 4 eller flere satellitter (GPS).

Ansvar

Fest enheten til tørt og støvfritt område med
dobbeltsidig tape eller borrelås.

Jacilla fraskriver seg alt ansvar hvis enheten er
utsatt for ytre belastinger som gjør at enheten
mister sin funksjonalitet. Les alminnelige vilkår
tilknyttet avtalen.

NB! Enheten må monteres liggende
horisontalt med gult merke med løpenummer
opp mot himmelretning.

Garanti

Tilkobling til strømkilde
Enheten bør monteres til 12V strømkilde.
Tilkoblingledning bestående av en 8 pins
kontakt med rød og brun ledning følger med i
eksken.
Kontakten settes i støpselet mellom lilla og blå
antennekontakt på enheten. NB! Antenne
benyttes ikke som standard.

Garanti på enhet er 12 måneder i forhold til
3.partsleverandør (Falcom). Dette forutsetter
forsvarlig bruk av GPS med tilhørende utstyr i
henhold til denne installasjonsbeskrivelsen, og
at utstyr ikke blir utsatt for miljømessige
påvirkninger som kan være til skade på eller
brukes på en slik måte at utstyret kan bli utsatt
for skade.
Jacilla As fraskriver seg alt ansvar ved
montering/bruk som ikke er i samsvar med
forutsetningene. Ved utendørs bruk på scooter
kreves vanntett enhet.
Det gjøres oppmerksom at enheten krever
stabil strømforsyning for optimal drift. Ved
parkering av tråkkemaskin eller lignende
kjøretøy hvor enheten er montert vil den
fortsette å trekke strøm om enheten ikke er
koblet til stømkilde som brytes ved avslått
tenning.
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