
CUM SĂ:
INSTALEZI DISPOZITIVUL OBU ONE 
ÎN REGIE PROPRIE

http://www.obu1.ro


Instalarea pe cont propriu a unui dispozitiv OBU poate părea o sarcină 
intimidantă, dar poate fi realizată cu puțină pregătire și câțiva pași 
ușor de urmărit.

Pe cât de mulțumitor este să îți reușească instalarea dispozitivului, pe 
atât de important este să pui siguranța pe primul loc. Nu uita că îți 
stăm oricând la dispoziție, dacă ai întrebări sau întâmpini dificultăți. 
 

     support@safefleet.eu                +40 310 052 886     

http://www.obu1.ro


Cunoaște dispozitivul

Vedere de sus

Vedere de jos 
(fără carcasă)

Figura 1. Vizualizare dispozitiv
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Utilizare pini

Figura 2. Utilizare pini
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Recomandări de montare
1. Fixarea dispozitivului
     ♦ Localizează bateria vehiculului. Dacă există, scoate cu atenție capacul pentru a   
 accesa terminalele bateriei.
     ♦ Pe spatele dispozitivului există o bandă dublu adezivă (Figura 3). Dezlipește folia   
 și atașează dispozitivul la baterie, astfel încât antena GNSS și indicatoarele LED să fie  
 orientate în sus (Figura 4). 
2. Firul de alimentare (roșu)
     ♦ Firul de alimentare al dispozitivului este proiectat să fie conectat direct la borna   
 pozitivă a bateriei (Figura 4).
3. Firul de împământare (negru)
     ♦ Firul de împământare al dispozitivului este proiectat să fie conectat direct la borna   
 negativă a bateriei (Figura 4).

Instalarea dispozitivului

Figura 3. Bandă dublu adezivă pe spatele dispozitivului

Figura 4. Exemplu de montare a dispozitivului
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Instalarea dispozitivului

4. Așteaptă până când indicatoarele LED ale dispozitivului încep să clipească.

5. Dacă indicatoarele LED funcționează corect, instalarea dispozitivului este 
încheiată. 

COMPORTAMENT
 Pornit permanent

Firmware-ul dispozitivului este aprins

Oprit

COMPORTAMENT
 

Mod repaus

Oprit

Activitate modem
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Pentru informații suplimentare privind instalarea, te rugăm să ne trimiți un e-mail la  
support@safefleet.eu sau să ne contactezi la +40 310 052 886. 

Suntem aici pentru a te ajuta!

www.obu1.ro

AI REUŞIT!
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