
Przygotowanie do instalacji
Przed zainstalowaniem urządzenia Quartix 
‘Plug & Track’, zanotuj numer seryjny (SN), 
który znajdziesz na naklejce z kodem 
kreskowym. 1  Warto zrobić zdjęcie 
naklejki wraz z numerem. Po instalacji 
urządzenia prześlij na adres pomoc@
quartix.com jego numer seryjny, numer 
rejestracyjny pojazdu, krótki opis pojazdu 
(na przykład: marka/model, kolor itp.) oraz 
adres email, na który chcesz otrzymywać 
cotygodniowe raporty. 

• Instalację przeprowadź na wolnym 
powietrzu

• Upewnij się, że zapłon jest wyłączony 
a pojazd zaparkowany w bezpiecznym 
miejscu.

• W samochodzie zlokalizuj gniazdo 
diagnostyczne OBD. Wtyczka 
przeważnie znajduje się pod deską 
rozdzielczą lub w konsoli centralnej. 
2  Może być konieczne odsłonięcie 

tapicerki lub przykrywki. Jeśli masz 
problem ze zlokalizowaniem portu 
OBD, wybierz markę i model swojego 
pojazdu na Quartix OBD Wiki lub 
skontaktuj się z pomocą techniczną.

• Upewnij się, że twój pojazd jest 
wyposażony w port diagnostyczny  
16 PIN. 3
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Krok 2: Aktywacja
Uruchom pojazd (z włączonym silnikiem) 
i pozostaw na obrotach przez około 2 
minuty. Następnie wyłącz samochód i 
wyjmij kluczyk ze stacyjki.

Uruchom pojazd (z włączonym silnikiem) 
i pozostaw na obrotach przez około 2 
minuty. Następnie wyłącz samochód i 
wyjmij kluczyk ze stacyjki.

Zaloguj się do systemu Quartix i upewnij 
się, że pojazd jest widoczny na mapie  
w zakładce ‘Aktualna Lokalizacja 
Pojazdów.’ 5

Krok 1: Montaż 
Z wyłączonym silnikiem, wepnij Quartix 
‘Plug & Track’ do portu diagnostycznego 16 
PIN. Czasami należy użyć trochę siły, aby 
trwale podłączyć urządzenie do gniazda. 
Po instalacji, otwórz drzwi w pojeździe i 
odczekaj około 5 minut (w celu uzyskania 
danych GPS) zanim przejdziesz do Kroku 
2. Jeśli konieczny był demontaż deski 
lub tapicerki, teraz możesz je ponownie 
zamontować. 4
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Zalecenia i środki ostrożności
Urządzenie Quartix ‘Plug & Track’ jest 
przeznaczone do użytku w samochodach 
osobowych i dostawczych wyposażonych 
w port OBD o napięciu 12V. Urządzanie 
nie jest kompatybilne z portem OBD typu 
B 24V. Po instalacji należy upewnić się, że 
urządzenie w żaden sposób nie utrudnia 
pracy kierowcy lub kontroli nad pojazdem. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 
dotyczących wpływu lokalizacji urządzenia 
na bezpieczeństwo, prosimy o kontakt 
z firmą Quartix, aby zaaranżować 
alternatywne rozwiązanie.

Nie zaleca się pod żadnym pozorem 
otwierania urządzenia. Zawiera ono baterię 
litowo-polimerową i nie ma w środku 
części przeznaczonych do samodzielnej 
naprawy lub konfiguracji.

Pomoc techniczna i pytania
Jeśli masz pytania podczas instalacji 
lub problemy z aktywacją urządzenia, 
skontaktuj się z Pomocą Techniczną 
wysyłając email na adres  
pomoc@quartix.com

Wszelkie naprawy oraz utylizacja 
urządzenia muszą być przeprowadzane 
przez firmę Quartix. W razie jakichkolwiek 
problemów technicznych, skontaktuj 
się z działem pomocy. Urządzenie 
‘Plug & Track’ jest wyposażone w 
wewnętrzny bezpiecznik 2A. Port 
diagnostyczny również posiada 12V 
zasilanie z bezpiecznikiem. Urządzenie 
‘Plug & Track’ zostało niezależnie 
przetestowane i spełnia wymogi 
standardów europejskich CE (EMC) i VCA. 
Produkt jest skonstruowany do działania 
w temperaturach od -30°C do +80°C. 
Wewnętrzna bateria litowo-polimerowa 
będzie się ładowała tylko w temperaturach 
od 0°C do +40°C.


