
Navifleet OBU / ZSL

● Umieść urządzenie w dedykowanym uchwycie i ulokuj na 

desce rozdzielczej pojazdu w zasięgu wzroku 

● Podłącz przewód zasilania do ładowarki USB lub gniazda 

USB w pojeździe o amperażu minimum 2A.

● Uruchom urządzenie wciskając i przytrzymując przycisk 

zasilania przez 7 sekund. Uruchomienie zostanie 

potwierdzone sygnałem dźwiękowym i wibracją. 

● Jazdę możesz rozpocząć kiedy dioda GSM i GPS będą 

pulsować zielonym światłem. Oznacza to że urządzenie 

uzyskało zasięg GPS i GSM.

Szybkie uruchomienie
Dioda BATTERY

● Pulsuje na zielono - oznacza poprawne podłączenie urządzenia do zasilania oraz 

stan naładowania baterii 100%.

● Świeci na zielono - oznacza poprawne podłączenie urządzenia do zasilania oraz 

stan ładowania baterii.

● Pulsuje na czerwono - oznacza brak podpiętego zasilania, dodatkowo sygnał 

dźwiękowy oznacza poziom naładowania urządzenia poniżej 30%. Należy 

podłączyć urządzenie do zasilania. 

Dioda GSM

● Pulsuje na zielono - oznacza poprawnie działanie urządzenia i połączenie z 

siecią GSM. 

● Pulsuje na czerwono - dioda oraz sygnał dźwiękowy oznacza brak sygnału GSM. 

Urządzenie rejestruje trasę, jednak w tym momencie nie można nawiązać 

połączenia z serwerem. Można kontynuować jazdę jednak nie dłużej niż przez 

15 minut. Po odzyskaniu zasięgu GSM urządzenie dośle brakujące dane na 

serwer.

Dioda GPS

● Pulsuje na zielono - oznacza poprawne działanie urządzenia i wystarczająco 

dobry zasięg GPS.

● Pulsuje na czerwono - dioda oraz sygnał dźwiękowy oznacza brak sygnału GPS. 

Problem może się pojawić w tunelach, oraz w pobliżu wysokich budynków. Jeśli 

problem utrzymuje się powyżej 15 minut należy przerwać jazdę.

Sygnalizacja stanu urządzenia



Navifleet OBU / ZSL

Z procedury awaryjnej należy skorzystać 

w przypadku informacji o problemie 

z nadawaniem. W przypadku urządzeń Navifleet 

OBU, problem jest sygnalizowany za pomocą 

diody lub sygnału dźwiękowego.

W przypadku urządzeń Navifleet ZSL jest to 

powiadomienie (PUSH lub SMS) z systemu 

Navifleet oraz sygnalizacja za pomocą diody, 

która jest montowana opcjonalnie. 

Procedura awaryjna Jeśli urządzenie GPS przestało działać, możesz 
na dwa sposoby kontynuować przejazd:

1. Deklaracja przejazdu. 

Ten sposób jest dobry dla kierowców którzy nie chcą używać 

aplikacji mobilnej, nie chcą kontrolować działania aplikacji lub 

nie mieli jej wcześniej zainstalowanej. Deklarację przejazdu 

podaje się na koncie IKK, jest to proces prosty i szybki. 

2. Przełączenie się na aplikację mobilną. 

Jeśli kierowca ma aplikację mobilną, wie jak działa i korzystał już 

z niej do rozliczania przejazdów to może przełączyć się na 

aplikację mobilną. Ten sposób jest bardzo szybki pod warunkiem 

że wstępna konfiguracja była przeprowadzona wcześniej. Aby to 

zrobić wystarczy na pojeździe aktywować aplikację mobilną. 

Niedziałający lokalizator zostanie automatycznie 

dezaktywowany. 






