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Jednotka MOTO Locator by měla být nainstalována dovnitř Vašeho 
vozidla. Může být instalována kdekoliv, nicméně nejlepší místo pro 
umístění je pod palubní deskou.

GPS / GSM anténa by měla být umístěna v místě, kde je přímá 
viditelnost na oblohu, s “FACE TO SATELLITE “ šštítkem nahoru.
Nad touto anténou nesmí být  žádné kovové části.

Doporučené umístění:
Recommended installation places:

MOTO Locator by měl být zapojen podle následujícího schématu.

Instalační návod
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2 Instalační schéma

!
POZOR!
Kontakty 85/86 v relé by měli být připojeny podle schématu

NAHORU

DOLŮ
gsm

face to 
satellite

gps

ZELENÁ
alarm on: +12v 
alarm off: 0v

ZAPALOVÁNÍ on: +12v

MODRÁ

        ČERV.

ZAPALOVÁNÍ off: 0v

ŽLUTÁ

12/24 v

ČERNÁ

+ -
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MOTO BATERIE
ZAPALOVACÍ OKRUH
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Místo pro instalaci antény

Místo pro instalaci jednotky

INSTALAČNÍ NÁVOD

DOLŮ
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EEELLLEEEKKKTTTRRROOOIIINNNSSSTTTAAALLLAAACCCEEE

gsm/gps AAANNNTTTÉÉÉNNNAAA

Červená a Modrá: připojte tyto dva vodiče k zapalovacímu obvodu. Tyto 
vodiče mají při zapnutém zapalování 12V a 0 V při vypnutém zapalování.

Černá: Minusové napájení (zem) - připojte tento vodič na jakýkoliv bod šasi, 
nebo zemnící vodič pomocí vhodné spojky.

Žlutá (výstup): Imobilizace - připojte tento vodič k obvodu, který vypíná 
zapalování. Tento vodič bude mít 0 V, pokud je zapnutá imobilizace a bude 
otevřen obvod při vypnutém zapalování.

Zelená (vstup): Moto alarm - Připojte tento vodič k obvodu, kterým je 
spouštěn alarm. Tento vodič by měl mít 12 V při zapnutém autoalarmu a 0 V
pokud je autoalarm vypnut.

Anténa je jednou z nejdůležitějších složek v systému, a
má zásadní význam pro jeho správné fungování.
Umístění antény musí být provedeno odpovídajícím způsobem podle
údaje výrobce. Mezi anténou a výhledem na oblohu nesmí být žádné
kovové předměty, štíty na přední sklo, apod.)

Antény jsou instalovány obvykle uvnitř motocyklu, pod palubní desku 
co nejblíže ke skelnému štítu. Stíněný čelní štít může blokovat 
signál GPS. V takovém případě musíte nalézt nestíněnou zónu.

Bílou samolepku na anténě GSM / GPS nasměrujte na oblohu
GSM / GPS anténa má dva konektory:
Konektor  šroubovací (FSI Female) - Musí být připojeno 
k zařízení GSM.
Vidlice bez šroubu (MCX Male) - Musí být připojeno 
k zařízení GPS.
.

Po instalaci bude jednotka svítit stabilně zeleně.
Pokud tomu tak není, zkontrolujte stav v následující tabulce.

Za účelem ověření kompletní instalace vypněte zapalování
a řiďte se postupem popsaným níže:
1. Zašlete SMS na zařízení s textem “TEST”. Pokud je zařízení
již nakonfigurováno, musíte přidat přístupový kód vložený do
webové aplikace (příklad: “TEST 1234”).

2. Jakmile zařízení obdrží tuto zprávu, začne provádět interní testy, 
zdali byla provedena instalace správně. Tento stav označuje rychlé 
blikání mezi červenou, oranžovou a zelenou.
3. Alarm motocyklu (pokud je k dispozici a je připojen) bude na 
několik sekund spuštěn.
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IIINNNSSSTTTAAALLLAAAČČČNNNÍÍÍ   TTTEEESSSTTT

DDDIIIAAAGGGNNNOOOSSSTTTIIIKKKAAA

BLIKAJÍCÍ STABILNÍ

ČERVENÁ zkontrolujte GPS a GSM                    zkontrolujte GSM                                            

ZELENÁ zkontrolujte GPS                                            OK
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4. Zapněte zapalování pro ověření okruhu zapalování. Pokud se 
motor spustí je to správně a vypněte zapalování.
5. Po vypnutí zapalování bude imobilizace aktivní 10 sekund. Pro 
kontrolu zapněte zapalování znovu. Pokud vozidlo nejde nastartovat,
imobilizační obvod funguje. Vypněte zapalování.
6. Ověřování správnosti nastavení bude automaticky pokračovat od 
tohoto bodu.

Po ukončení ověřování zařízení vydá zprávu uživateli pomocí SMS.
SMS bude odeslána do telefonu, který žádá o
validačního postupu v bodě 1.

Jako příklad, prosím, zkontrolujte následující zprávy SMS
poslané ze zařízení:

Možný obsah zprávy o instalaci je popsán níže.

TEST: OK nebo ERROR => OK, pokud jsou všechny testy 
v pořádku 
BAT: OK nebo ERROR => stav interní záložní baterie 
CPS: OK nebo ERROR => stav akumulátoru motocyklu 
ALA: OK nebo ERROR => stav moto alarmu 
IGN: OK nebo ERROR => stav zapalování 
IMO: OK nebo ERROR => stav imobilizační části
GPS: OK nebo ERROR => stav zjištění stavu signálu 
(času) GPS
ANT: OK nebo ERROR => stav připojení GPS antény 
GSM: Level => úroveň signálu GSM

Pokud některý z validačních postupů selže, pokuste se ověřit 
uvedené kroky nebo opakujte celý postup.

Poznámky k instalaci:
- Síť GSM označuje pouze sílu signálu. Pokud je hodnota
příliš nízká, tj. pod 15, zvažte lepší umístění instalace.

- I když ověření imobilizace projde, neznamená to, že je
imobilizační obvod správně připojen. Zkouška ověřuje pouze
postup popsaný v bodě 4, ne imobilizaci samotnou.

- Pokud z nějakého důvodu není zařízení schopno provést interní 
ověření, bude po limitu 1 minuta uživateli zaslána zpráva SMS se 
všemi zjištěnými chybami. Tato situace může nastat, pokud uživatel 
neprovádí posloupnost popsanou v bodě 3 nebo bodě 4, tj. postupy 
pro ověření zapalování a imobilizace. 

Poznámka: Inosat upozorňuje všechny zákazníky, že MOTO Locator musí být 
instalován autoelektrikářem / elektromechanikem řádně kvalifikovaným pro zajištění 
správné funkce systému Všechny kroky uvedené v této příručce musí být 
dodržovány. Inosat nenese žádnou odpovědnost za případné škody nebo poruchy 
spojené s nedodržením instalačního procesu
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