
TW-1 Handleiding

1 Inleiding

1.1 Gebruik van dit document

Dit document levert u de benodigde informatie voor het correct installeren van het apparaat op het voer-
tuig. Dit document heeft een lineaire structuur - van het openen van de doos tot de richtlijnen met betrek-
king tot het installeren van het apparaat.

1.2 Afkortingen

- GPRS - General Packet Radio Service;

- GPS - Global Positioning System;

- GSM - Globam System for Mobile Communications;

- GLONASS - Global Navigation Satellite System;

- SMS - Short Message Service;

- AC / DC - Alternating Currenct/Direct Current;

- LED - Light Emitting Diode;

- I / O - Inputs / Outputs;

1.3 Veiligheid

Dit document bevat informatie hoe u veilig werkt met de terminal. Door het volgen van deze eisen en 
aanbevelingen, zult u gevaarlijke situaties voorkomen. Lees de instructies voordat u aan de slag gaat! De 
terminal krijgt stroom door een auto-accu met de volgende waarden: 12/24 V @ 200/100 mA. Het maximaal 
toegestane spanningsbereik voor de batterij is 10-32 V DC. Alvorens het apparaat te ontkoppelen, dient 
u de stroomkabels te verwijderen. De terminal dient geïnstalleerd te worden op een plaats met beperkte 
toegang voor de gebruiker.

Alle bijbehorende (extra) apparatuur zoals batterijen, sensoren etc. dienen te voldoen aan de stan-
daard EN60950-1.

Demonteer de terminal niet. Als het omhulsel van de terminal of de isolatie van de draden is bescha-
digd dient u allereerst de stroomkabels te ontkoppelen van de voedingsbron.

Alle draadloze gegevensoverdrachtapparatuur kan interfereren met andere apparaten die vlakbij 
deze apparaten geplaatst zijn.

De terminal mag expliciet worden geïnstalleerd of gedemonteerd door gekwalificeerd personeel.

De terminal dient stevig te worden gemonteerd op de vooraf bepaalde positie. Deze positie staat in 
dit document beschreven.

Zorg ervoor dat de terminal is geïnstalleerd op een positie waar het niet wordt blootgesteld aan hevi-
ge omgevingscondities voor langdurige tijd.

Installatie van de terminal is niet toegestaan tijdens onweer.

Waarschuwing! Sluit de rode draad(voeding) en de zwarte draad(aarding) niet aan op de verkeerde 
accupolen. Het apparaat zal niet werken op deze wijze.



2 Apparaat beschrijving

2.1 Fysieke karakteristieken

2.2 Technische karakteristieken

2.3 IO Draden Output



2.4 LED Status

2.4.1 GNSS LED

Wanneer het GPS/GLONASS signaal niet accuraat is of niet wordt ontvangen knippert de LED op de 
volgende wijze: 

Wanneer er accuraat GPS/GLONASS signaal wordt ontvangen knippert de LED op de volgende wijze:

2.4.2 GSM LED

Wanneer er geen GSM signaal wordt ontvangen knippert de LED op de volgende wijze:

Wanneer het apparaat goed GSM signaal ontvangt, maar niet verbonden is met GPRS knippert de LED op 
de volgende wijze: 

Wanneer het apparaat goed GSM signaal ontvangt en verbonden is met GPRS knippert de LED op de vol-
gende wijze: 

Wanneer het apparaat GSM signaal ontvangt en data verstuurd via GPRS knipper de LED op de volgende 
wijze:

2.4.3 1-WIRE LED

De TW-1 kan 1-wire randapparatuur hebben met diverse apparaten hieraan gekoppeld. Wanneer er geen 
apparaten gekoppeld zijn aan de 1-wire interface zal de LED constant uit staan.

Wanneer er een apparaat is gekoppeld aan de 1-wire interface knippert de LED op de volgende wijze:



3 Positionering

3.1 Apparaat positionering

Wanneer het apparaat geïnstalleerd wordt dient u de onderstaande instructies na te leven. Wanneer dit 
niet gebeurd kan het apparaat niet naar behoren functioneren.

-De module dient niet makkelijk toereikbaar te zijn en uit zicht te blijven.

-De module dient stevig gemonteerd te zijn op de ondergrond. Vermijd montage in de buurt van metaal of 
kabels.

-De module dient niet te worden gemonteerd op warmteafgevende of bewegende onderdelen.

-De module dient voorzien te zijn van dubbelzijdig tape.

3.2 Antenne installatie

Het is aanbevolen om de GPS/GLONASS antenne achter het dashboard te plaatsen, zo dicht mogelijk bij 
het raam.


