HANDLEIDING
Hoe kan ik eenvoudig zelf een vast
geïnstalleerde OBU vervangen?

In geval van bijkomende vragen, neem dan contact op met Satellic
Customer Support via

00800/72 83 55 42
(vanuit België en de buurlanden)

of +32 2 416 0 416
(vanuit de rest van Europa).
Oproepen vanaf een mobiel netwerk kunnen aangerekend worden
volgens de algemene voorwaarden van uw mobiele operator.

Datum versie : 6 juni 2017

Hoe kan ik eenvoudig zelf
een vast geïnstalleerde OBU vervangen?
Een vast ingebouwde OBU kan men zelf eenvoudig vervangen door een nieuwe OBU, hiervoor heeft u
nodig:
een Torx schroevendraaier met maat T8 (zie foto).

STAP 1:
Haal de OBU van de voorruit door de
zuignappen los te maken en draai de
OBU om.
VERWIJDER DE ONDERSTE
ZUIGNAPPEN.
Let op: Op de achterzijde van de OBU
zijn er 2 verzegelingen: deze van het
batterijcompartiment in het midden mag
verwijderd worden, de andere, rechts
onderaan nooit.

STAP 2 :
Aan de achterzijde vind u 1 torx schroef
in het midden van de OBU die het
batterijcompartiment afsluit. De schroef
is normaal beschermd door een rode
zegel. Verwijder eerst deze verzegeling
met een kleine platte schroevendraaier.
Dit laat geen beschadigingen na op de
OBU. Maak dan deze Torx schroef los
met een torx T8 schroevendraaier.
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STAP 3:
Neem het klepje weg van het
batterijcompartiment door het naar
beneden te duwen. De batterij mag u
laten zitten.

STAP 4:
Rechts ziet u de connector zitten die de
OBU verbindt met de voeding van de
truck, maak deze connector voorzichtig
los zodat u de OBU kan wegnemen.
.

STAP 5:
Herhaal nu stap 1 tot 4 met de nieuwe OBU die u ontvangen heeft. Sluit de connector van de vaste
stroomkabel dan opnieuw aan op de nieuwe OBU. Sluit het compartiment af met het klepje, u hoeft
daarentegen de Torx schroef niet opnieuw vast te schroeven.
TIP: dit is het moeilijkste deel, in het bijzonder in een vrachtwagen met weinig kabeloverschot. Neem de kabel aan de
huls op enkele cm van het uiteinde, houdt stekker zo vlak mogelijk t.o.v. de OBU bij het inbrengen.

STAP 6:
Bevestig de nieuwe OBU met de zuignappen op de voorruit. De OBU moet horizontaal op de voorruit
gemonteerd worden om een correct functioneren van de ingebouwde antenne toe te laten.
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