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Montaż  
Urządzenie ZSL – należy zlecić uprawnionemu instalatorowi. 

Urządzenie OBU – należy zamontować na podszybiu pojazdu, przyklejając do deski rozdzielczej w taki sposób, aby 

część obudowy z diodami była skierowana w górę. 

 

Dodatkowe informacje 
Podczas jakiejkolwiek naprawy pojazdu odłącz złącze zasilania i peryferia od urządzenia. Zasilanie nie powinno 

przekraczać 36V. W przeciwnym razie urządzenie może być niesprawne. 

Transport i przechowywanie 
Urządzenie należy przewozić w opakowaniu transportowym producenta wszystkimi rodzajami zamkniętego 

transportu lądowego i morskiego (wagony, kontenery, pojazdy zamknięte, ładownie itp.). Transport samolotem jest 

również dozwolony w szczelnych, ogrzewanych przedziałach. Transport i przechowywanie  powinny być zgodne z 

warunkami przechowywania zgodnie z GOST 15150-69. 

 

Dodatkowe informacje 
• akceptowalny poziom obciążeń udarowych: uderzenie z przyspieszeniem 2-5 G przy czasie trwania impulsu 5-10 

ms; 

• wilgotność względna powietrza do 80%; 

• powietrze w pomieszczeniu magazynowym nie może zawierać zanieczyszczeń agresywnych, kurzu, tłuszczu, 

wilgoci przekraczających normy GOST 12.1.005-88. 

 

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące instalacji i konserwacji urządzenia 
Podczas instalacji urządzenia należy podjąć działania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa pracy urządzeń sterujących, urządzeń pomocniczych i materiałów eksploatacyjnych. 

Za przestrzeganie środków bezpieczeństwa odpowiedzialność ponoszą personel techniczny instalujący urządzenie 

oraz personel odpowiedzialny za sprzęt na miejscu. 

Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego zgodnie z GOST 12.1.004 i zasad bezpieczeństwa 

elektrycznego zgodnie z GOST 12.1.019 w miejscu pracy. 

Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa pracy dla pojazdów zgodnie z DNAOP 0.00-1.28-97. 

Aby zapobiec uszkodzeniom, przechowuj urządzenie w opakowaniu odpornym na wstrząsy. Wyłącz zasilanie przed 

konserwacją. Nie instaluj ani nie wyjmuj karty SIM, gdy urządzenie jest włączone. 

 

 

 

 

 

Karta Produktu 

 

Trackimo eToll TRKM-1000 

Urządzenie e-TOLL OBU/ZSL 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaracja zgodności 
Trackimo CEE sp. z.o.o. niniejszym  
deklaruje urządzenie radiowe GPS 
TRKM1000 jest  zgodne z Dyrektywą 
2014/53/EU. Pełny tekst Deklaracji EU 
można znaleźć pod adresem: 

https://trackimo.pl/pdf/TRKM-1000.pdf 
 

Utylizacja opakowania 
Pozbądź się opakowania upewniając się 
że materiały zostały prawidłowo 
rozdzielone. 

Zutylizuj materiały kartonowe jako odpady 
papierowe, plastik i folie zutylizuj za 
pośrednictwem odpowiednich oddziałów 
recyklingu. 
 
Utylizacja lokalizatora 
(Obowiązuje w EU i innych krajach europejskich z 
systemami selektywnej zbiórki odpadów i 
surowców wtórnych). 

Stare urządzenia nie mogą być wyrzucane jako 
odpady gospodarstwa domowego. Jeśli 
lokalizator nie może być dłużej użytkowany 
wszyscy konsumenci są prawnie  

zobowiązani do rozdzielania starych urządzeń od odpadów 
komunalnych np. przez wyrzucenie ich za pomocą punktów 
zbierania odpadów komunalnych, okręgowych. Zapewnia to 
że stare urządzenia są właściwie poddane recyklingowi dzięki 
czemu nie wpłynie to negatywnie na środowisko. Dlatego 
urządzenia elektroniczne są oznaczone tutaj widocznym 
symbolem. 
 

Baterie nie mogą być wyrzucane jako odpady                                     
gospodarstwa domowego! Jako konsument jesteś 
prawnie zobowiązany do utylizowania baterii w 
dzielnicowych punktach zbierania baterii, 
punktach zbiórki lub sprzedawcy niezależnie od 
tego czy zawierają szkodliwe substancje*, czyli że 
można je usunąć w sposób przyjazny dla 
środowiska. 

*oznaczone jako: Cd=kadm, Hg=rtęć, Pb=ołów  



 

 

 

 

Zastosowanie 

Urządzenie e-TOLL TRKM-1000 OBU/ZSL przeznaczone jest do zdalnego śledzenia lokalizacji i stanu 

poruszających się obiektów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem różnych systemów śledzenia satelitarnego oraz 

transferu danych za pośrednictwem komunikacji mobilnej z możliwością podłączenia dodatkowych czujników. 

W zestawie 

1. Urządzenie do śledzenia obiektów ruchomych Trackimo eToll TRKM-1000 – 1 szt. 

2. Kabel połączeniowy OBU/ZSL - 1 szt. 

3. Karta techniczna – 1 szt. 

4. Karta gwarancyjna – 1 szt. 

5. Opakowanie kartonowe – 1 szt. 

Warunki pracy 

• temperatura otoczenia od -30 °С do +80 °С 

• wilgotność względna powietrza do 80% przy +30 °C; 

• ciśnienie atmosferyczne od 84 kPa do 107 kPa (od 630 do 800 mmHg) 

 

 

Używanie produktu w placówkach medycznych, samolotach lub w pobliżu urządzeń 

radioelektronicznych jest zabronione, aby uniknąć wadliwego działania podczas pracy nadajnika 

wysokiej częstotliwości urządzenia. 

Specyfikacja 

Parametr Charakterystyka  

Standard przesyłania danych GSM 850/900/1800/1900 

Kanały komunikacji GPRS, SMS 

klasa GPRS 10 

System nawigacyjny LBS, GPS or LBS, 

GPS/GLONASS 

Anteny GPS i GSM Wewnętrzna 

Brzęczyk + 

Akcelerometr + 

Karty SIM 1 

Wejście cyfrowe z aktywnym „1” 1 

Wyjście cyfrowe 1 

Wejścia analogowe 2 

Zakres napięć wejść cyfrowych Od 0 V do 40 V 

Rodzaj wyjścia cyfrowego Otwarte 

Maksymalny prąd obciążenia wyjścia dyskretnego 0,5 A 

Zakres napięć wejść analogowych Od 0 V do 27 V 

Rodzaj zasilania OBU/ZSL 

Bateria wewnętrzna 1000 mAh 

Zasilacz Od 6 V do 36 V 

Średni pobór prądu (12 V) 60 mA 

Maksymalny pobór prądu (12 V) 350 mA 

Pojemność pamięci wewnętrznej 4 MB (90000 zapisów) 

Temperatura robocza Od -30 °С do +80 °С 

Wilgotność względna 80 % przy +30 °C 

Wymiary (szer. dł. wys.) 93 х 60 х 25 mm 

Waga netto 120 g 

Waga brutto 130 g 

Klaska szczelności IP54 

 

 

 

 

 

 

Wygląd urządzenia, jego wymiary i funkcjonalność 

 

 

 

 

 

 

 

Wygląd i oznaczenie złącza urządzenia 

 

 

Przypisanie pinów kontaktowych 

 

№ Kolor 
Nazwa  

portu 

Typ  

sygnału 
Przypisanie 

1 
Fioletowy 

Out 
Wyjście Wyjście cyfrowe 

2 
Niebieski 

DAT_high 
Wejście Wejście cyfrowe z aktywnym „1”. 

Zarezerwowane dla sygnału zapłonu 

3 Czarny GND Zasilanie Wspólny kabel (masa) 

4 
biały 

AN_in 1 
Wejście Wejście analogowe nr 1 

5 
Szary 

DAT_low 
Wejście Wejście cyfrowe z aktywnym „0” 

6 
czerwony 

+ V_in 
Zasilanie Zasilanie pokładowe „+” (napięcie znamionowe 

12 V lub 24 V) 

 

Czerwona dioda LED „GPS/GSM” 

sygnalizuje stan „wszystko w porządku”. 

Świeci ciągle, jeśli połączenie z głównym 

serwerem jest nawiązane, a pozycja jest 

ustalona przez sygnał GNSS. Miga, jeśli 

którykolwiek z warunków nie jest 

spełniony. 

 

Zielona dioda LED „Saldo eTOLL” jest 

kontrolowana przez polecenie serwera i 

wskazuje stan salda w systemie eToll. 

Świeci ciągle kiedy saldo jest w normie. 

Miganie - niski stan salda. 

 

Głośnik informujący o niskim saldzie 

eTOLL. Gdy samochód jest w ruchu, 

emituje co 15 sekund podwójny sygnał 

dźwiękowy. Gdy samochód się 

zatrzymuje, jest cicho. 


