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AGSTAR™ 

Коротка інструкція з використання 
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Документи для користувачів 
Для отримання детальної інформації про установку, роботу, журнали та команди для пристрою 
AGSTAR, зверніться до документації користувача за посиланням 
https://www.novatel.com/support/info/documents/972. 

Моделі Код деталі 
NovAtel Опис 

AGSTAR 01019228 
01019130 NovAtel логотипу 

AGSTAR 01019227 
01019495 немає логотипу 

Необхідне додаткове обладнання 
Додаткове обладнання, вказане нижче, необхідне для типового налаштування. 

• Джерело постійного струму 8-36 VDC, захищене запобіжниками потужністю щонайменше 15 Вт 

• Комп'ютер/планшет/смартфон з веб-браузером та/або комп'ютер з портом DB-9 або Ethernet 
RS-232 
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Підключення AGSTAR 
Виконайте наступні вказівки, аби підключити пристрій AGSTAR. 

 

 

1. Встановіть приймач AGSTAR. Зверніться до розділу Монтаж AGSTAR та налаштування 
AGSTAR для монтажу деталей. 

2. Підключіть AGSTAR до інших компонентів системи GNSS, таких як комп'ютер або термінал 
даних, використовуючи порти зв'язку.  

3. Підключіть інші компоненти системи GNSS до вихідних ліній AGSTAR (PPS та ER). 

4. Підключіть AGSTAR до джерела живлення. 

5. Встановіть 5А запобіжники, які не входять до комплекту, в позитивному напрямку 
електроживлення, щоб захистити AGSTAR і зберегти гарантію.  

Таблиця 1: AGSTAR Рекомендований плавкий запобіжник та плавкий тримач 

Запобіжник Рекомендовані плавкий запобіжник/тримач 

Запобіжник системи 12 В 
(лезо стандартного розміру) 

ATO запобіжник зі срібним 
покриттям 5 A (36 V) або 
відповідники 

Littelfuse 0287005 
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Монтаж AGSTAR 
Встановіть AGSTAR на безпечну, стабільну платформу, здатну безпечно працювати в даному 
середовищі. 

 
AGSTAR слід надійно закріпити в автомобілі, щоб уникнути помилок, викликаних вібрацією 
та рухом. 

• Якщо ви встановлюєте пристрій на транспортний засіб, встановіть AGSTAR на дах автомобіля, 
бажано ближче до поворотної точки транспортного засобу. AGSTAR має бути встановлений 
з'єднувачем заднього боку транспортного засобу. 

• Якщо пристрій встановлюється в стаціонарному місці, розмістіть AGSTAR у місце, де є чіткий 
вид на небо, щоб кожен супутник над горизонтом міг відслідковуватися без перешкод.  

Монтажна плита AGSTAR (01008317) доступна як додатковий аксесуар. Щоб детальніше ознайомитись 
з інформацією про монтажну плиту, зверніться до Документів для користувачів за посиланням 
www.novatel.com . 

Орієнтування AGSTAR 
Переконайтесь, що AGSTAR орієнтована за допомогою роз'єму (-ів), що стоять перед задньою 
частиною автомобіля. 

 

 

 

 

Маршрутний кабель у напрямку назад автомобіля 

  

http://www.novatel.com/
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Додаткові функції 
Щоб детальніше ознайомитись з інформацією про налаштування та інші функції, зверніться до 
Документів для користувачів за посиланням https://www.novatel.com/support/info/documents/972. 

Запитання й коментарі 
Якщо у вас виникли питання або коментарі стосовно вашого приймача NovAtel, зверніться до служби 
підтримки NovAtel за допомогою одного з цих методів. 

Введіть запит і здійсніть пошук: 
Сайт:   www.novatel.com/support  

Введіть запит, здійсніть пошук та перегляньте історію свого запиту: (Потрібно 
зареєструватись) 

Веб-портал:   https://novatelsupport.force.com/community/login  

Електронна пошта: 
mailto:support@novatel.com 

Телефон: 
США й Канада 1-800-NOVATEL (1-800-668-2835) 

Міжнародна лінія: +1-403-295-4900 

  

https://www.novatel.com/support/info/documents/972
http://www.novatel.com/support
https://novatelsupport.force.com/community/login
mailto:support@novatel.com
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Коротка інструкція з використання AGSTAR 
NovAtel, OEM7, SPAN, VEXXIS, NovAtel CORRECT і Waypoint є зареєстрованими торговими марками 
NovAtel Inc. 
NovAtel Connect і AGSTAR є торговими марками NovAtel Inc. 
Всі інші торгові марки є товарними знаками відповідних власників. 
© Copyright 2018 NovAtel Inc. Всі права захищені. 
Надруковано в Канаді на переробленому папері. Придатний для вторинного використання 
Неопубліковані права захищені відповідно до міжнародних законів про авторські права.    
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