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Dziękujemy za wybór Radaru Evolis – wyświetlacza prędkości rzeczywistej. Umożliwia on
redukcję prędkości poprzez wyświetlanie:
 prędkości
 znaku ostrzegawczego A-30 jako alternatywa przekroczonej prędkości dopuszczalnej (opcja)
 5 edytowalnych wiadomości zależnie od prędkości pojazdu i pory dnia.
Urządzenie zapisuje również dane ruchowe (średnią i maksymalną prędkość, natężenie
pojazdów, rozkład ilości pojazdów względem prędkości, percentyle i wszystko to dla obu
kierunków ruchu). Konfiguracja urządzenia i zbierane dane ruchowe są dostępne z poziomu
programów EVOCOM i EVOGRAPH a połączenie z urządzeniem może być realizowane przy użyciu
kabla USB (standard), Bluetooth (opcjonalnie), tabletu (opcjonalnie) lub G.P.R.S. (opcjonalnie).

I. DOSTAWA

Co jest w pudełku:
Podczas dostawy sprawdź zgodność listu przewozowego z zawartością przesyłki. Wszelkie braki
należy zgłaszać do nas w ciągu dwóch dni roboczych. Wszelkie uszkodzenia opakowania i towaru
należy zgłaszać bezpośrednio kurierowi i spisać z nim protokół szkody. Tylko spisany protokół jest
podstawą do ubiegania się o odszkodowanie i wymianę towaru.
Pięć elementów musi znajdować sie w pudełku:
- Wyświetlacz prędkości rzeczywistej Radar « Evolis Solution »
- Pionowy profil montażowy
- Kabel USB (5m)
- Instrukcja obsługi
- Zestaw dwóch kluczy do pojemnika na akumulatory

Proszę zachować oryginalne opakowanie w okresie 2 lat gwarancji
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W zależności od wybranego sposobu zasilania, różne akcesoria mogą być dostępne:
- Główne / oświetlenie uliczne

Zestaw zewnętrznego męskie/żeńskie elektrycznego złącza z 12V/22Ah baterią
- Zasilanie solarne lub z zewnętrzną ładowarką
2 baterie 12V/22Ah
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II. OPIS PRODUKTU
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Dwukolorowy wyświetlacz (zielony/czerwony) + pomarańczowy
Wyświetlacz wiadomości (pomarańczowy)
Tylne drzwiczki
Opaski stalowe (brak w zestawie)
Komora akumulatorów
Pokrętło wyboru prędkości dopuszczalnej, wodoodporny port USB i
bezpiecznik zasilania
Złącze zasilania stałego 230V (jeśli zamówiono)
Kable i złącza do podłączenia panelu solarnego (jeśli zamówiono)
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III.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

a. Auto-test przy uruchomieniu :
Po podłączeniu zasilania, przekręć pokrętło wyboru w pozycję inną niż
OFF . Wyświetlacz Evolis Solution uruchomi krótki auto-test:

1
Wyświetlacz 3
prędkości
4

188 na zielono
Napięcie akumulatora (np. :
147 dla 14.7 V
Następnie 8 dla Bluetooth lub
zielone 1 dla GPRS

Wyświetlacz
2
tekstowy

test OK lub DEMARRAGE

IV.

1.

2/3.

4.

4.

KONFIGURACJA POCZĄTKOWA
a. Zalecenia

Wyświetlacz prędkości
Odróżnia wyświetlaną dopuszczalną prędkość od prędkości nadmiernej: zielony lub pomarańczowy
kolor dla wyświetlanej prędkości dopuszczalnej i niższej oraz czerwony kolor dla prędkości
przekroczonej.
Nie należy wyświetlać prędkości powyżej 10km/h ponad limit w obszarach zabudowanych oraz
powyżej 20km/h ponad limit na obszarach niezabudowanych. Powyżej tej prędkości można wyświetlać
symbol znaku A-30.
Żadne inne logo oprócz znaku A-30 nie może być wyświetlane powyżej limitu prędkości
obowiązującego na danej drodze.
Wyświetlacz tekstowy
Żadna informacja nie musi być wyświetlana poniżej limitu prędkości (np. “Dziękuję”).
Powyżej dopuszczalnej prędkości informacja ma być krótka i ostrzegawcza: ZWOLNIJ, UWAGA…
Akty prawne:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
Załącznik 4
Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach.
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b. Wstępna konfiguracja
Następujące parametry mogą podlegać programowaniu:








Minimalna prędkość wyświetlana
Prędkość przy jakiej zmienia się kolor cyfr
Znak ostrzegawczy poprzedzający czerwone cyfry
Prędkość przy której cyfry wyświetlane są błyskowo (efekt flash)
Maksymalna wyświetlana prędkość (przeciw biciu rekordów)
Aktywacja opcjonalnego znaku A-30 „Inne niebezpieczeństwa”
Wyświetlane informacje i prędkości przy których mają się one pojawiać.

Dla szybkiego rozruchu, wszystkie powyższe parametry są już skonfigurowane dla najczęściej
stosowanych ograniczeń prędkości z odpowiadającymi im typowymi informacjami.
Pokrętło wyboru w schowku na baterie pozwala na łatwy wybór prędkości i odpowiadających jej
parametrów fabrycznych odpowiednio do limitu prędkości obowiązującego w miejscu instalacji.

Predefiniowany
Gotowy do użycia
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Parametry fabryczne :
SP *

Pozycja pokrętła
wyboru

30 km/h

Minimalna
wyświetlana
prędkość

15 km/h

15 km/h

20 km/h

20 km/h

20 km/h

Zmiana koloru przy

31 km/h

51 km/h

71 km/h

81 km/h

91 km/h

Strefa ostrzeżenia
***

6 km/h

6 km/h

6 km/h

6 km/h

6 km/h

Próg migania

35 km/h

55 km/h

75km/h

85 km/h

95 km/h

25 km/h

35 km/h

41 km/h

61 km/h

91 km/h

101 km/h

111 km/h

31 km/h

41 km/h

od 31 do
40 km/h

od 51 do
60 km/h

od 71 do
90 km/h

od 81 do
100 km/h

od 91 do
110 km/h

od 21 do
30 km/h

41 km/h

61 km/h

91 km/h

101 km/h

111 km/h

31 km/h

Maksymalna
wyświetlana
prędkość
Informacja nr 1

DZIĘKUJĘ

Informacja nr 2

ZWOLNIJ

50 km/h

70 km/h

80 km/h

90 km/h

Standard

Ustawienia

Szkoła**

15 km/h
21 km/h

31 km/h

6 km/h

Informacja nr 3

od 31km/h

OPCJA Wyświetlanie znaku ostrzegawczego alternatywnie w stosunku do przekroczonej
prędkości lub powyżej progu wyświetlania prędkości przekroczonej.
* SP: Tryb szczególny lub tryb użytkownika ( Wybór ręczny parametrów z użyciem aplikacji
EVOCOM, (patrz strona 15/16)
** Ustawienia SZKOŁA: (ustawienia parametrów w przedziałach godzinowych i według dni
tygodnia) – umożliwia ustawienie dwóch limitów np. 50 km/h w dzień i 60 km/h w nocy.
*** Aktywacja koloru pomarańczowego przed czerwonym (fabrycznie dezaktywowane)
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c. Montaż
Dla osiągnięcia najlepszego efektu , proszę wybierz lokalizację wyświetlacza prędkości
rzeczywistej zgodnie z następującymi kryteriami:
• Wolna przestrzeń przed radarem 150 m. Ta przestrzeń powinna być wolna od przeszkód
(drzew, słupów, zaparkowanych samochodów).

• Wyświetlacz prędkości powinien być oddalony o co najmiej 65 m od dużych tablic drogowych.
W przeciwnym razie te tablice mogą zakłócać strumień radaru Dopplera.
• Nie instaluj radaru na skrzyżowaniach i mostach. Zachowaj minimalną odległość 125 m od
ruchu poprzecznego, aby uniknąć jego wpływu na wyświetlane i rejestrowane informacje.
• Proszę zwróć uwagę żeby wyświetlacz nie wpływał na widoczność znaków drogowych.
Wysokość montażu: Pomiędzy 2,30 m a 5,0 m (liczone do dolnej krawędzi wyświetlacza)
Odległość pozioma od krawędzi drogi: Proszę nie przekraczać 3,0 m .

Orientacja

 pozioma
Radar Evlios musi być instalowany protopadle do drogi nawet przy dużym
odsunięciu od jej krawędzi, dla zachowania maksymalnego zasięgu działania.
 pionowa
Znak musi być zainstalowany pionowo, chyba że istnieje silne nachylenie drogi (+/5%). W tym przypadku znak może być zainstalowany z tym samym kątem za
pomocą klina, w celu zoptymalizowania zakresu detekcji.

Dla każdej wartości
> 5%, prosimy o
kontakt z nami
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d. Zestaw montażowy
Listwa montażowa dostarczana jest z wyświetlaczem. Należy zamontować ją na słupie za pomocą
opasek stalowych (brak w zestawie). Proszę zwrócić uwagę na właściwy kierunek montażu (góra
/ dół). Włóż zaczepy wyświetlacza prędkości do listwy montażowej. Można zabezpieczyć radar
Evolis przy użyciu kłódki (brak w zestawie). Ze względów bezpieczeństwa, jest wysoce zalecane,
aby użyć dźwigu koszowego podczas instalacji wyświetlacza prędkości.
Zalecamy następującą kolejność czynności montażowych:
1.
2.
3.
4.

Zamontuj listwę do słupa
Załóż wyświetlacz (bez akumulatorów) na listwę
Wybierz właściwy kierunek i dokręć opaski stalowe
Zamontuj akumulatory i/lub podłącz stałe zasilanie

W przypadku użycia panelu słonecznego, konieczne jest zainstalowanie panelu słonecznego
przed instalacją wyświetlacza. (Zobacz instrukcję Panelu słonecznego)
Weryfikacja:
Po zainstalowaniu radaru, zasięg detekcji wynosi pomiędzy 100 a 250 m, ale niektóre elementy
otoczenia mogą zmienić ten zakres: łuki, obecność przeszkód, mgła ... Przełącznik wybierania
znajdujący się w komorze akumulatorów pozwala wybrać prędkość w zależności od ograniczenia
prędkości.
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e. Przypomnienie

Przed instalacją twojego wyświetlacza prędkości rzeczywistej:
• Pamiętaj o sprawdzeniu i przestrzeganiu obowiązujących przepisów odnośnie pracy na
wysokościach. Upewnij się, że pracujesz bezpiecznie dla siebie i innych.
• Miej także na uwadze przepisy odnośnie oznakowania miejsca pracy znajdującego się przy
drodze publicznej.
• Zawsze upewnij się, że słup na którym instalujesz Radar Evolis jest stabilny i ma odpowiednią
średnicę. W razie wątpliwości skonsultuj się z naszym przedstawicielem.
• Praca z wysokim napięciem wymaga odpowiednich uprawnień. Pamiętaj aby sprawdzić i
przestrzegać obowiązujące przepisy.

Droga

od 0,5 do 3,0 m

Pobocze

f. Zasilanie
Radar Evolis jest zasilany napięciem 12V i zaprojektowany do użycia:
 jako podłączony do stałego źródła prądu lub oświetlenia ulicznego i akumulatora 12V/22Ah
 z panelem słonecznym i 2 akumulatorami 12V/22Ah
 podłączony do 2 akumulatorów I ładowany zewnętrzną ładowarką 12V/4A.
Radar Evolis jest zabezpieczony przed głębokim rozładowaniem akumulatorów.
Średnie zużycie energii i pobór prądu:
 Prędkość: 0,3 A (3,6 W przy 12V)
 Prędkość i wiadomość: 0,8 A (9,6 W przy 12V)
 Stan spoczynku: 0,1 A (1,2 W przy 12V)
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Funkcje zabezpieczenia:
Evolis posiada procedurę ochrony z zastosowaniem progów napięcia baterii:
• Próg 1: przy 11,5 V : Wyłączenie wiadomości tekstowych poniżej tej wartości
• Próg 2: przy 11,3 V : Obniżona jasność wyświetlania poniżej tej wartości
• Próg 3: przy 11,1 V : Wyświetlacz gaśnie, aby uniknąć głębokiego rozładowania i uszkodzenia
baterii. Pojawia się mała kolorowa ikonka w kształcie kwadratu.

• Bezpieczniki elektryczne:
Bezpiecznik 6,3A znajduje się na wyjściu z baterii, aby chronić urządzenie w przypadku złej
polaryzacji. Drugi bezpiecznik (umieszczony w obudowie) chroni cały system.

Zasilanie:
Zasilanie z systemu oświetlenia ulicznego

Radar Evolis wyposażony jest w:
• wewnętrzną 4 Ah ładowarkę
• akumulator 12V/22Ah
• złącze o IP68 męskie / żeńskie służące do podłączenia do sieci
Aby podłączyć wtyk żeński do sieci, należy postępować w następujący sposób:
Podłącz przewód neutralny na "N"
Podłącz fazę na «1»
Podłącz uziemienie do trzpienia środkowego

Zdecydowanie zalecamy dodanie wyłącznika różnicowoprądowego 30mA ,16A przed
wyświetlaczem prędkości. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane
przez instalację złej jakości. W przypadku braku wyłącznika, gwarancja może nie obowiązywać
w przypadku awarii na wewnętrznej ładowarce.
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Zasilanie solarne:
Ustawić panel słoneczny idealnie na południe. Zaleca się również, aby użyć kłódki dla ochrony
systemu przekładając ją przez otwór przewidziany do tego celu w dolnej części obudowy (kłódka
nie jest wliczona). Przed podłączeniem panelu słonecznego do radaru, akumulator musi być
zainstalowany i podłączony do radaru. Kąt nachylenia jest bezpośrednio określany przez
konstrukcję panelu.

• Proszę podłączyć za pomocą kabli przyłączeniowych.
Montaż: według instrukcji użytkownika panelu solarnego.
Lokalizacja musi zapewniać pełny dostęp światła słonecznego aby umożliwiać pełną siłę
ładowania akumulatorów. Drzewa i budynki mogą rzucać cienie na panele słoneczne, co znacznie
zmniejsza wydajność ogniw słonecznych.

Użycie wyłącznie z akumulatorami:
• Praca mobilna z jednym lub dwoma akumulatorami
W przypadku zastosowań mobilnych, Radar Evolis jest
zaprojektowany do pracy z jednym lub dwoma akumulatorami.
Po otwarciu tylnych drzwi urządzenia, akumulatory umieszczamy
w przestrzeni między dwoma hakami mocującymi. Podłącz
zaciski przestrzegając biegunowości i przekręć pokrętło, aby
wybrać prędkość odpowiednio do bieżącego ograniczenia.
Sprawdź test rozruchowy na Radarze Evolis (auto-test: "188" /
napięcie baterii / "8" w kolorze czerwonym dla wersji
Bluetooth). Zastosowane są akumulatory 12 V 22 Ah typu
zamkniętego.
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Ich żywotność zależy od sposobu użycia. Autonomia z jednej baterii (bez ładowania) wynosi od 3
do 8 dni. Należy unikać przenoszenia Radaru Evolis z bateriami w środku ze względu na
bezpieczeństwo i wagę. Jeśli zostanie wyświetlony trójkolorowy kwadrat (ostrzeżenie o niskim
poziomie akumulatorów), należy wymienić wszystkie akumulatory na inne naładowane.
uwaga

Naładowany akumulator rozładuje się stopniowo, nawet jeśli nie jest używany. Proszę pamiętać,
aby naładować akumulator przed użyciem, aby uniknąć braku mocy, gdy chcesz dokonać
wymiany na miejscu. W tym celu skorzystaj z naszej zewnętrznej ładowarki.

• Wskaźnik ładowania:
Czerwony
Pomarańczowy
Zielony

Rozpoczęcie ładowania
Ładowanie w toku
Ładowanie zakończone

Czas pełnego ładowania wynosi około 5 godzin. Czas ładowania może się różnić w zależności od
poziomu naładowania akumulatora i warunków, w których się ono odbywa. Akumulator można
ładować nawet jeśli nie jest całkowicie rozładowany. Czas ładowania opisany powyżej odpowiada
naładowaniu baterii (dostarczonych przez nas) o napięciu obniżonym do 11.1V.
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V.

USTAWIENIA I GROMADZENIE DANYCH

Wszystkie nasze programy są dostępne do pobrania z naszych stron
www.roadservice.pl oraz
www.radarowewyswietlaczepredkosci.pl
w zakładce „Do pobrania”

Sterownik USB:
Sterownik USB jest teraz zintegrowany z oprogramowaniem. Nie ma potrzeby pobierania go
osobno.

Evocom :
« Evocom » umożliwia zaawansowaną konfigurację wyświetlacza prędkości rzeczywistej. Proszę
pobrać "Evocom - Evograph" ze strony i zainstalować z użyciem "Setup.exe".

Dwa skróty pojawią sie na pulpicie.
Aby uruchomić program kliknij dwa razy na ikonę EVOCOM. Program zaproponuje automatyczną
detekcję urządzenia. Wybierz TAK.
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Domyślnie EVOCOM przedstawia Państwu podsumowanie statystyk dostępnych dla radaru.
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Strona główna, zarządzanie statystykami i
połączenie z EVOMOBILE
Konfiguracja dla pozycji « SP » pokrętła
wyboru
Konfiguracja wiadomości

Strona podsumowania zawierająca wszystkie
szczegóły Państwa radaru Evolis.
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Wszystkie funkcje dostępne w zakładce "Ustawienia" (z wyjątkiem "statystyki" i "Trybu Szpieg")
odnoszą się do zarządzania w trybie SP (patrz tabela konfiguracji).
Wszystkie programowalne progi można zobaczyć na ekranie. Są to progi zapisane w pamięci
Radaru Evolis. Należy: Ustawić żądane progi i ikoną , wysłać je do pamięci Radaru Evolis jako
nowe.
Komunikat «Konfiguracja urządzenia odbyła się» informuje o zakończeniu konfiguracji z
powodzeniem.
Można zapisać swoją konfigurację do przyszłego użycia klikając ikonę

.

UWAGA: Tylko progi prędkości są zapisywane. Wiadomości tekstowe są brane pod uwagę.

a. Ikony:
Wyślij nowe parametry z programu EVOCOM do urządzenia Evolis
Zapisz nową konfigurację do późniejszego użycia
Uruchom symulację działania na radarze Evolis
Otwórz konfigurację wcześniej zapisaną
Załaduj powtórnie parametry do urządzenia Evolis

 Wyświetlacz trójkolorowy:
- Evolis potrafi wyświetlać do trzech kolorów: (funkcja jest nieaktywna w ustawieniach
fabrycznych).
Zielony dla prędkości poniżej limitu
Pomarańczowy dla prędkości bliskich limitowi
Czerwony dla prędkości powyżej limitu
Aktywacja: zaznacz « Wyświetlanie w trzech kolorach »



Konfiguracja progu wyświetlania trzeciego koloru:

Istnieje możliwość aktywacji tej funkcji pomiędzy 0 i 30 km/h przed przejściem z koloru zielonego
na czerwony.
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b. Tryby uzupełniające : (dostępne tylko dla ustawień SP)

Funkcje przedziałów czasu:

Dla niektórych lokalizacji, takich
jak szkoły lub targowiska, Evocom
pozwala na wyświetlanie
szczegółowych komunikatów (np:
"UWAGA SZKOŁA» lub «Zwolnij
Giełda») w różnych godzinach
pracy i dniach tygodnia.
Wybierając "tak", pojawi się
następujące okno:

Następnie można zaprogramować żądane parametry, dni i godziny. Kliknij przycisk OK, aby
potwierdzić. Podobne do konfiguracji wymienionej w przykładzie: W godzinach wjazdu i wyjazdu
ze szkół, progi prędkości (i powiązane parametry), przełączane są automatycznie z 50 km/h
(poprzednia strona) do 30 km/h . Ponadto podczas wybranych progów czasowych wyświetlany
jest tylko Komunikat nr 5. (Wyświetlanie wiadomości nr 5 będzie musiało zostać wyłączone na
głównym ekranie przez przełączenie prędkości wyświetlania na 255km/h):
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c. Aktywacja znaku ostrzegawczego A-30

Funkcja ta pozwala wybrać sposób działania logo znaku ostrzegawczego A-30 :
przy nadmiernej prędkości + po przekroczeniu progu „bicia rekordów,
lub

tylko poza progiem “bicia rekordów”.
Po naciśnięciu « Tak » , pojawi się następujące okno:


Wybierz sposób wyświetlania i naciśnij OK.
Pamiętaj o wysłaniu nowych parametrów do radaru za pomocą ikony
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d. Wiadomości / komunikaty
Wykorzystanie graficznego wyświetlacza o wymiarach 64 x 16 cm (dł x wys.). Wyświetlacz
wysokiej rozdzielczości: 64*16 pixeli. Największa odległość diód LED: 10 mm.
Wiele możliwości wyświetlania wiadomości:

Przykłady:
2 linie tekstu do 11 znaków o wys. 8 cm i/lub 1 linia 7 znaków o wys. 16 cm oraz piktogramy do
wysokości 16 cm.
Wybierz zakładkę « Komunikaty » w menu.
Masz możliwość zaprogramowania do 5-ciu wiadomości (tekstowych lub graficznych)
wyświetlanych automatycznie w zależności od prędkości.
Ostrzeżenie: wiadomości zapisane w radarze nie są widoczne w programie EVOCOM.
Należy je zapisać w komputerze do późniejszego wykorzystania.
Aby wyświetlić istniejące wiadomości na urządzeniu kliknij na
testową.

aby uruchomić procedurę

Edycja wiadomości:
Kliknij na Komunikat nr 1 aby zapisać swoją wiadomość:
W polu tekstowym napisz wiadomość, którą chcesz wyświetlić. Wiadomość jest automatycznie
symulowana na matrycy.

Możesz wybrać wyświetlanie wiadomości w 1 lub 2 wierszach poprzez zwiększanie /zmniejszanie
wymiaru liter. Po naciśnięciu ikony

możesz wybrać typ i wymiar czcionki.
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Inne ikony ustawień wiadomości:
Zmniejszanie / powiększanie rozmiaru liter
Centrowanie lub wyrównywanie do lewej, do prawej
Pionowe centrowanie lub wyrównywanie do góry / dołu
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Konfiguracja « wiadomości graficznych »:
W rozwijanym menu « Symbol » wybierz
żądany obraz dla wiadomości nr 1. Możesz
dodać swoje własne obrazki klikając na
ikonę

.

(Format Paint BMP czarno-biały 64*16)

Gdy wiadomość jest już zapisana i
skonfigurowana, kliknij na « Zatwierdź ».
Postępuj tak samo dla wiadomości 2, 3, 4 i 5.
Następnie kliknij na « Wyślij wiadomości »
.
Pasek postępu wskaże status i kompletność
transferu.
Uwaga: Możesz zapisać swoje wiadomości i
powiązaną z nimi konfigurację klikając na « Zapisz konfigurację wiadomości »
.
Ostrzeżenie: Tylko wiadomości są zapisywane w tym momencie, bez progów prędkości.

e. Parametry zaawansowanych funkcji zarządzania statystykami
Zebrane dane są zapisywane na wbudowanej pamięci 8Mo (karta SD) pozwalającej zebrać ponad
4 miliony danych w trybie wysokiej dokładności, co zwiększa autonomię do 1000 dni. Radar
Evolis umożliwia nagrywanie prędkości w całym zakresie wiązki radaru w plikach «db » z datą i
godziną i pozwala pokazać reakcję kierowcy w zestawieniu z jego prędkością. Wszystkie te dane
przedstawiają jasny obraz natężenia ruchu. W przypadku użytkowania Radaru Evolis w sposób
mobilny można zbierać statystyki w przedziałach sekundowych, wybierając tryb dużej
dokładności w menu Statistics (Ctrl+M). Radar Evolis jest ustawiony domyślnie w trybie
uproszczonym.

Uwaga

Radar Evolis nie zastępuje w żadnym przypadku
urządzeń zliczających i klasyfikujących ruch takich jakie
używają
inżynierownie
ruchu
drogowego
i
administracja drogowa.
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f. Odzyskiwanie danych
Strona główna programu EVOCOM pozwala na zbieranie statystyk zapisanych przez twój radar.
Otrzymasz także informacje o dacie rozpoczęcia i zakończenia zbierania danych jak również o
danych już dostępnych na twoim komputerze.
Oprogramowanie będzie automatycznie zarządzało plikami *.DB . Nie ma potrzeby wybierania
lokalizacji miejsca zapisu plików.
Wybierz «Pobierz dane statystyczne» aby zainicjować transfer danych z radaru Evolis do
komputera.
Postęp transferu pojawi sie w oknie na twoim ekranie. Przesyłanie może zająć kilka minut.

Statystyki w Radarze Evolis
Usuwanie statystyk z Radaru
Evolis
Statystyki aktualnie dostępne w
twoim komputerze dla tego
radaru
Pobieranie statystyk

Pod koniec każdego
pobierania będziesz miał
możliwość nadania tytułu
i opisu.
Te informacje będą
wtedy swobodnie
dostępne i edytowalne w
EVOGRAPH.
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g. Strona podsumowania
Ta strona pozwala monitorować główne parametry twojego radaru, takie jak poziom naładowania
akumulatora, czas i data.

Diagnostyka - sprawdzenie poprawności działania elementów radaru
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Pozycje podsumowania
Wskaźnik naładowania akumulatora. W przypadku niskiego poziomu
naładowania zmienia się kolor ikony. W pełni naładowana bateria zawiera
się pomiędzy 12,8 i 13.1V

Ta ikona wskazuje różnicę czasu między radarem a komputerem.
Proste kliknięcie na ikonę zsynchronizuje oba czasy.

Wewnętrzna temperatura radaru.
Uwaga: temperatura wskazana nie jest temperaturą
otoczenia.

Ilość dni statystyk zapisanych w pamięci radaru.

Wskaźnik jasności otoczenia. Kliknij ikonę aby uzyskać wskazanie.

Kod Bluetooth związany z danym radarem.

Określa pozycję pokrętła wyboru w schowku na baterie. Cyfra
6 wskazuje na położenie w pozycji SP ( pozycja standardowa ).

Pozostałe funkcje są przeznaczone do instalacji urządzenia. Mogą być wywołane w przypadku
niesprawności tego urządzenia.
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VI. ANALIZA STATYSTYK

Prezentacja oprogramowania « Evograph »:
«Evograph» pozwoli analizować i przetwarzać dane zebrane przez radar. Oprogramowanie jest
instalowane jednocześnie z programem Evocom (patrz rozdział V instrukcji).
«Evograph» analizuje dane, generuje raporty i wykresy (w formacie PDF lub Excel) w zaledwie
kilka kliknięć.

a. Wizualizacja graficzna

Kliknij na ikonę

aby uruchomić oprogramowanie

Krok 1. Strona główna

Krok 2. Wybór i załadowanie pliku do obróbki

Kliknij na tę ikonę aby wybrać i załadować plik do obróbki. Wybierz plik.
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Okno pozwala wizualizować wszystkie projekty dostępne
w bazie danych. Evograph pozwala wybrać jeden lub kilka
projektów. Masz również możliwość usunięcia projektu z
pamięci.

Wybierz OK aby pobrać plik.

Gdy dane są już pobrane, sześć wykresów jest generowanych dla całego zapisanego okresu
badań.
-

Zmiany prędkości średnich i maksymalnych
Zmiany natężenia liczby pojazdów
Podział ilości pojazdów na grupy prędkości
Percentyle
Syntezy danych

Nawiguj między zakładkami by przeglądać wykresy.
- Przykład: Zmiana prędkości w czasie
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b. Średnia prędkość:
Wykres średnich prędkości pokazuje dwie średnie.
- Średnią w przedziałach czasowych, która jest wyświetlana jako krzywe na wykresie. (Jedna krzywa dla
każdego z kierunków ) - Ogólna średnia która jest wyświetlana w dolnej części wykresu (legenda).
Średnia według przedziałów czasowych odnosi się do średniej arytmetycznej liczonej z prędkości
zarejestrowanych pomiędzy początkiem a końcem okresu zbierania danych i grupowana w przedziały
60-cio minutowe.
Ogólna średnia prędkość odnosi się do średniej arytmetycznej z wszystkich prędkości zawartych
pomiędzy początkiem i końcem wybranego okresu badań. Program sumuje wszystkie prędkości
chwilowe, następnie wynik dzieli przez ilość pomiarów.
Skrót «Ctrl + X» pozwala na eksport całości pomiarów do pliku *.csv.

c. Percentyle
85-ty percentyl jest ważnym wskaźnikiem często używanym do wyrażenia zachowania większości
kierowców. Jest to prędkość respektowana przez 85% kierowców. 85-ty percentyl daje wyobrażenie
rozrzutu prędkości.

Jeśli wartość 85-tego percentyla jest zbliżona do średniej, oznacza to, że prędkości obserwowane na
drodze są spójne. Jeśli jest odwrotnie oznacza to, że znaczna część kierowców porusza się z prędkością
powyżej ograniczenia.
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d. Funkcje Evograph
Drukowanie do plików PDF
Ta ikona pozwala eksportować wykresy do plików PDF dla zachowania wydruków. Zostaniesz
zapytany czy chcesz wydrukować wszystkie 4 wykresy czy tylko aktualny widok.
Można wypełnić pola « miejsce pomiaru » i « komentarz », ich zawartość pojawi się w stopce
wydryku (PDF lub papierowego).
Uwaga: Zalecamy, aby skorzystać z drukowania PDF przed drukowaniem na papierze.
Eksport do Excel’a
Używając ikony , możesz wyeksportować twoje dane do Excel’a aby zrealizować
spersonalizowane wykresy lub skompilować dane (okresy rejestracji).
Wybór dat
Wykresy początkowo obejmują cały okres rejestracji. W celu wygenerowania konkretnych
statystyk dotyczących danego okresu, możesz użyć funkcji « wybór przez kalendarz Początek Koniec».

Funkcja « zoom » na wykresie pozwala również na analizę danych statystycznych w bardzo
szczególnych okresach czasu (Przykład: przypisanie przekroczeń prędkości do minuty).
Precyzja (= wykresy w czasie)
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Możesz wybrać podział na okresy 30-to minutowe lub godzinne.
Zmiana informacji o projekcie.
Możesz zmienić tytuł i informacje o projekcie w zakładce « Kampanie ». Możesz również w tej
zakładce określić datę rozpoczęcia i zakończenia pomiarów.
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e. Opcja komunikacji G.P.R.S
Opcja ta wykorzystuje sieć telefoniczną do transferu danych na nasz serwer (raz na dobę) i
pozwala na konfigurowanie radaru, gromadzenia statystyk, ale także pozwala naszemu serwisowi
technicznemu na przetwarzanie twoich danych. Niektóre zakłócenia pracy mogą być wykrywane
wcześniej zanim powstaną poważne uszkodzenia urządzenia i przerwy w jego pracy. Dla każdego
alarmu, podejmujemy bezzwłoczne działania serwisowe. Zostaniesz również poinformowany w
przypadku dysfunkcji produktu, a wszystkie te informacje dotrą do twojego biura za
pośrednictwem interfejsu «Evoweb». Aby uzyskać więcej informacji dotyczących opcji GPRS,
prosimy o kontakt z naszym serwisem.

f.

Bluetooth: bezpieczne parowanie komputer / radar Evolis

Radar komunikuje się przez Bluetooth wprost z twoim komputerem (gdy jest wyposażony w
bluetooth) lub przez dodatkowy moduł USB Bluetooth key (dostępny jako opcja dla komputerów
niewyposażonych). Transfer danych jest możliwy w maksymalnej odległości 10-25m. Jednak
połączenie może zostać ograniczone przez nieprzepuszczalną szybę przednią samochodu lub
warunki pogodowe.
1°) Na pulpicie twojego komputera kliknij ikonę Bluetooth i upewnij się, że moduł jest aktywny.

2°) Zainicjuj szukanie urządzenia peryferyjnego poprzez menu "Dodaj urządzenie", komputer
będzie automatycznie wykrywał wszystkie urządzenia w jego zasięgu. Włącz radar Evolis, umieść
obok komputer, a następnie wyszukaj na liście urządzenie, z którym chcesz się połączyć klikając
«ELANCITE_RADAR»_XXXX, gdzie XXXX oznacza indywidualny symbol radaru, który jest
dostarczany z dokumentami radaru.
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3°) Podczas wyboru urządzenia, z którym chcesz sparowac swój komputer, będziesz proszony o
kod dostępu składający się z czterech cyfr

Wpisz swój kod:
Uwaga: Indywidualny kod dostępu do Państwa radaru jest dostarczany z dokumentami
radaru. W przypadku jego utraty, prosimy o kontakt z naszym serwisem technicznym.
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4°) Potwierdź przyciskając “Dalej”.
Musi pojawić się informacja potwierdzająca operację.

Adaptor Bluetooth USB


Jeśli twój komputer nie posiada modułu Bluetooth upewnij się, że masz adaptor
Bluetooth i podłącz go do portu USB.



Twój komputer automatycznie przeprowadzi instalację modułu Bluetooth USB.



Kiedy instalacja zostanie zakończona musi pojawić się informacja potwierdzająca
instalację modułu.



Jeśli to nie nastąpi, upewnij się, że twój port USB jest aktywny lub spróbuj podłączyć
pendrive Bluetooth do innego portu. Jeśli moduł się nie zainstaluje nie będziesz mógł
nawiązać połączenia z radarem Evolis.



Kiedy proces zakończy się poprawnie, przejdź do „Panelu sterowania” > potem do
„Urządzenia i Drukarki”.



Kliknij “Dodaj urządzenie”.



Od tego miejsca możesz wrócić do kroku 2 typowej procedury.

Uwaga: To typowe, że bezpieczne parowanie kończy się niepowodzeniem przy pierwszej próbie.
Jeśli tak się zdarzy próbuj ponownie.
Gdy już parownie się powiedzie, twój radar jest automatycznie rozpoznawany przez EVOCOM i
procedurę automatycznej detekcji.
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VII. KONSERWACJA URZĄDZENIA
 Akumulatory i panel słoneczny
Upewnij się, że panel słoneczny nie znajduje się w zacienionym miejscu (pod drzewami, w
pobliżu wysokich budynków, itp), nie jest pokryty śniegiem w zimie lub pyłem; będzie to
blokować pochłanianie światła. Dąż do regularnego czyszczenia powierzchni panelu. Regularnie
sprawdzaj stan baterii za pomocą multimetru cyfrowego.

Elementy przyłączy elektrycznych takie jak wtyczki, gniazdka, kable akumulatorów, itp., są
elementami, które mogą być łatwo wymienione przez wykwalifikowanego elektryka.
 Wandalizm
Evolis jest odporny na wandalizm, tak jak znaki drogowe. W przypadku istotnej dewastacji,
naprawa lub wymiana będzie konieczna. Prosimy o kontakt z naszym serwisem technicznym dla
przeprowadzenia oceny ekspertów przed jakąkolwiek naprawą. Wszystkie uszkodzenia części
zewnętrznych (obudowy, płyty czołowej, akumulatorów, drzwiczek i listwy montażowej) muszą
być naprawiane przez wykwalifikowany personel.

VIII.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Obudowa wykonana z ABS/PC Ral 7035/7040 anti-UV / IP65
- Wymiary: 70*70*15 cm / Waga: 9 kg – bez akumulatorów
- Czujnik: Doppler 24,125 GHz / 5mV
- Przysłona wiązki: pozioma 33° / pionowa 33°
- Zakres prędkości: 8 to 199 km/h
- Zasięg radaru: 250 metrów
- Dokładność pomiaru prędkości: +/- 1km/h
- Wyświetlacz: 3 cyfry wys. 34 cm – wykonane z diód LED wysokiej jasności o
małym poborze prądu
- trójkolorowy wyświetlacz: zielony - pomarańczowy- czerwony
- Czas odświeżania wyświetlacza programowalny w zakresie 0,1 do 9,9 sekundy
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- Pobór prądu: 8W / 0,7A
- Wyświetlanie 5-ciu wiadomości tekstowych lub graficznych w wymiarze 64x16cm
« Full Matrix »
- Skok (odstęp między osią każdej diody LED): 10mm - 2 linie tekstu do 11 znaków każda
o wys. 8cm lub 1 linia do 6 znaków o wys.16cm lub piktogramy
- Czytelność do 150 metrów
- Podłączenie: USB 2 / Bluetooth / GPRS
- Akumulator: 12V /22 Ah / Waga: 5 do 6 kg
- System ładowania baterii: solarny wewnętrzny regulator ładowania12V / 6A lub
zewnętrzne stałe 230V / 50Hz / 4A i wewnętrzna ładowarka.

IX.

TABELA OBJAWÓW I ROZWIĄZAŃ

Możliwe awarie i nietypowe zachowania mogą być wyeliminowane za pomocą
następującej tabeli objawów / rozwiązań. Niezidentyfikowane i / lub
nienaprawione awarie należy zgłaszać do naszego Serwisu Technicznego.
Wymagane oprzyrządowanie:

Symptomy
Brak wyświetlania

Potencjalna
przyczyna
Brak zasilania

Części których dotyczy
Akumulator/ Złączki / Panel słoneczny

Rozwiązania
1. Przełącz pokrętło wyboru w pozycję wyłączone, potem włącz i sprawdź auto test na obu
wyświetlaczach: prędkości i wiadomości.
2. Spróbuj połączyć się z urządzeniem za pomocą zarówno USB jak i Bluetooth
3. Sprawdź czy tryb śledzenie “Tryb szpiegowania” jest aktywowany w EVOCOM
4. Sprawdź zasilanie radaru Evolis poprzez sprawdzenie napięcia akumulatorów, panelu słonecznego i
zasilania stałego 230 V
5. Sprawdź główny bezpiecznik umieszczony w schowku na akumulatory. (str. 11 tej instrukcji)
6. Sprawdź stan wtyczek i połączeń (PNC16 lub wtyczki męskie/żeńskie)
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Symptomy
Późna detekcja pojazdów

Przyczyna
Instalacja/Utrzymanie

Podłoże
Topografia / Konfiguracja/ Ustawienia

Rozwiązania
1. Sprawdź sposób instalacji urządzenia (patrz str. 8/9)
2. Sprawdź konfigurację urządzenia w EVOCOM (sprawdź tabelę konfiguracji na str. 7 tej instrukcji)
3. Przenieś urządzenie w inne miejsce jeśli bieżące nie jest zgodne z naszymi zaleceniami.
Symptomy
Przyczyny
Podłoże
Wyświetlanie trójkolorowego Poziom naładowania
Akumulatory / Złącza/ Panel słoneczny
kwadratu
akumulatorów
Rozwiązania
1. Sprawdź napięcie akumulatora (jeśli n < od 11,1V wymień akumulator)
2. Złe połączenie kabli akumulatora , złączek lub panelu solarnego
3. Sprawdź stan zewnętrznych wtyczek/złączek (PNC16 lub wtyczek (męskie/żeńskie)
4. Wysokie natężenie ruchu, użyj drugiego akumulatora
5. Niskie napięcie panelu słonecznego. Sprawdź czy panel nie jest zacieniony, pokryty kurzem, …
6. Spróbuj połączyć się z urządzeniem przez USB lub Bluetooth aby zmniejszyć zużycie energii przez
wyświetlacz.

Symptomy
Przyczyny
Podłoże
Problem z zapisywaniem
Instalacja/Utrzymanie
Konfiguracja / Zarządzanie funkcjami
danych
Rowiązania
1. Zmień sposób montażu urządzenia (kąt, wysokość, kierunek)
2. Sprawdź parametry czy funkcja « Zapisz parametry » jest aktywna.
3 Sprawdź lokalizację i sposób zamontowania urządzenia.
Symptomy
Brak połączenia z EVOCOM

Przyczyny
Instalacja/Utrzymanie
oprogramowania

Podłoże
Pobranie oprogramowania

Rowiązania
1. Sprawdź oprogramowanie i połączenie USB ( typowa lokalizacja plików w Program files/Evocom /Outils/
Drivers/Ftdi) (str. 14 tej instrukcji)
2. Sprawdź czy zasilanie jest włączone (napięcie akumulatora powyżej 11,3V)
3 Sprawdź czy pokrętło wyboru jest w innej pozycji niż SP
4. Sprawdź czy port USB w twoim komputerze jest aktywny. Spróbuj z innym portem USB lub innym
komputerem.
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X. SERWIS POSPRZEDAŻOWY – WARUNKI GWARANCJI
Serwis posprzedażowy dla urządzeń na i po gwarancji, dystrybucja części
zamiennych, oprogramowanie i instalacja / konserwacja jest dostępna przez nasz
serwis techniczny, do którego znajdziecie państwo adres poniżej:

PPUH ROAD SERVICE Jerzy Fojcik
ul Hałcnowska 194, 43-344 Bielsko-Biała
Polska
Tel. 33 816 44 40, 33 816 44 39

kontakt :

biuro@roadservice.pl
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Warunki gwarancji
Oprócz gwarancji ustawowej 12-to miesięcznej producent - firma Elan Cite zapewnia dodatkową
gwarancję rozszerzoną łącznie do 24 miesięcy.
Gwarancja obejmuje dostawę części zamiennych, koszty pracy związane z wymianą części
zamiennych, jak również koszty transportu do i z serwisu. Według Zasad Obsługi Posprzedażnej
opisanych w tym dokumencie.

Wyłączenia gwarancji:







Uszkodzenia powstałe na skutek upadku lub uderzenia.
Zastosowania niezgodne z przeznaczeniem, złe obchodzenie się lub nieautoryzowane
modyfikacje.
Nie odpowiadające polityce zwrotów posprzedażowych spory transportowe wynikające z
niedbałego pakowania.
Awarie spowodowane niewłaściwym połączeniem lub odwrócenie biegunowości
przewodów akumulatora.
Działanie poinstalacyjne, które są niezgodne z naszymi zaleceniami, takie jak konserwacja
lub modyfikacja.
Akcesoria i części zużywające się nie są objęte gwarancją (np baterie używane dłużej niż 6
miesięcy, panele ....)

Każde urządzenie do naprawy wskazujące na wyłączenie praw gwarancyjnych, które zostanie
zwrócone do naszego serwisu posprzedażowego, zostanie poddane ocenie kosztów renowacji a
klient otrzyma ofertę do akceptacji lub odrzucenia. W przypadku odrzucenia, klient będzie
zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych przez nasz serwis (kosztów transportu i kosztów
pracy diagnostyka). W przypadku napraw nieopłacalnych ekonomicznie, Serwis poinformuje
klienta listem poleconym i pozostawi produktu do dyspozycji klienta na okres 45 dni. Po tym
czasie, produkt stanie się ponownie własnością serwisu.

Awarie w okresie gwarancji
1. Definicja
Awarią nazywamy uszkodzenie każdego urządzenia znajdującego się w okresie 24-ro miesięcznej
gwarancji licząc od daty dostawy do końca 24-go miesiąca.
2. Stosowana procedura
Użytkownik informuje przez telefon lub e-mail nasz serwis posprzedażowy wyjaśniając jak
najdokładniej szczegóły napotkanego problemu. Nasz technik asystuje państwu, próbując
zidentyfikować problem za pomocą wykonania z użytkownikiem zdalnych testów
komputerowych i elektrycznych.
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W przypadku stwierdzenia awarii, zostaniesz poproszony o wypełnienie razem z serwisantem
wniosku o dokonanie naprawy gwarancyjnej z przesłaniem urządzenia do serwisu. Potwierdzenie
zostanie przesłane do Ciebie e-mailem wraz z formularzem obsługi posprzedażnej do
wypełnienia przez klienta.
Po odesłaniu formularza, podpisanego i opatrzonego datą przez klienta, nasz logistyk zrealizuje
Państwa zamówienie, potwierdzając zwrotnie jego przyjęcie i wysyłając zlecenie transportowe do
naszego autoryzowanego przewoźnika, który odbierze urządzenie od Państwa.
Oczywiście, urządzenia nie spęłniające powyższych wymogów nie będą naprawiane w ramach
gwarancji. Nasz Serwis posprzedażny poinformuje o tym klienta wysyłając ofertę zawierającą
koszty transportu urządzenia (w obie strony), a także kwotę 350 zł netto na koszty diagnostyki.
Wszelkie niekompletne wnioski nie będą przetwarzane w krótkim czasie.
3. Średni czas naprawy (orientacyjny)
Zwykle 10 dni roboczych od otrzymania urządzenia, jeżeli naprawy można przeprowadzić w
naszym warsztacie. Jeśli produkt ma być naprawiany w firmie zewnętrznej, czas może dochodzić
nawet do 4-ch tygodni w zależności od ilości zleceń serwisowych. W każdym razie, dołożymy
wszelkich starań, aby skrócić czas obsługi do niezbędnego minimum zgodnie z naszymi zasadami.

Uszkodzone urządzenia poza gwarancją
1. Definicja
Za będące poza gwarancją uznaje się każde uszkodzone urządzenie, będące poza 24-ro
miesięcznym okresem gwarancji lub przedstawiające uszkodzenia lub modyfikacje wymienione w
Wyłączeniach gwarancyjnych . Klient będzie obciążony kosztami transportu w obie strony
kosztami robocizny i części zamiennych.
2. Stosowana procedura
Klient informuje przez telefon lub email nasz serwis posprzedażowy i precyzuje zaobserwowane
uszkodzenia. Technik będzie pomagał w tym procesie i zaproponuje kilka rozwiązań w celu
naprawy urządzenia. Po konsultacji, wniosek zostanie wysłany na e-mail wraz z formularzem
informacyjnym na temat usług serwisu posprzedażowego. Po ocenie stanu urządzenia przez nasz
serwis techniczny, formularz wyceny naprawy zostanie wysłany pocztą, faksem lub e-mailem. Po
uzyskaniu pisemnej zgody, naprawa zostanie wykonana w najkrótszym możliwym czasie.
Następnie urządzenie zostanie odesłane na wskazany adres, a klient zostanie poinformowany emailem.
W przypadku odrzucenia wyceny, zostaną pobrane opłaty za transport i diagnozę.
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3. Kontrakty serwisowe
3.1 Definicja
Kontrakt serwisowy może być rozpoczęty z końcem podstawowej 24-ro miesięcznej gwarancji
lub później. Tego typu umowa dostępna jest w kilku opcjach i pozwala utrzymać produkt na
gwarancji do 60-ciu miesięcy.
3.2 Umowa serwisowa
Umowa ta obejmuje:
- Zwrot produktu do fabryki
- Transport (w obie strony)
- Wymianę części i koszty pracy
- Aktualizacje oprogramowania
- Monitoring GPRS i zarządzanie danymi o ruchu
Dla uzyskania większej ilości informacji skontaktuj się z naszym zespołem przez telefon nr
33 816 44 40 lub email biuro@roadservice.pl

Serwis posprzedażowy polityki zwrotów
1. Definicja
Każdy wniosek o przesłanie do naprawy, modyfikacji lub zmiany, musi spełniać i przestrzegać
kilka zasad.
Pakunek musi być dostarczony do naszego serwisu w nienagannym stanie. Wnioskodawca
zobowiązuje się do przestrzegania warunków transportu określonych poniżej. W przypadku
braku zgodności z zasadami, odpowiedzialny będzie tylko wnioskodawca (odpowiedzialność
przewoźnika i odpowiedzialność Serwisu może nie być uwzględniona). W takie sytuacji
Wnioskodawca zobowiązuje się do zapłacenia kosztów związanych z remontem urządzenia w
przypadku sporu z przewoźnikiem.
2. Warunki transportu
Akumulatory nie powinny być obecne w urządzeniu lub w jego opakowaniu w trakcie transportu.
Urządzenie musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu z jego piankami ochronnymi. Jeśli
oryginalny pakiet nie został zachowany, po wycenie dla bezpiecznego transportu, zostanie on
wysłany do klienta. Jeśli urządzenie jest dostarczane na palecie, opakowanie należy umieścić w
pozycji pionowej i owinąć przed wysyłką. Opakowanie musi być uszczelnione taśmą
bezpieczeństwa w obu kierunkach. Pianka ochronna musi chronić urządzenie w czterech rogach.
Jeżeli warunki transportu nie są przestrzegane, urządzenie zostanie zwrócone do Nadawcy i
wniosek wysyłki do serwisu zostanie anulowany.
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Części zamienne
Wszystkie części zamienne i akcesoria mogą być zamawiane przez nasz serwis
posprzedażowy:
PPUH ROAD SERVICE Jerzy Fojcik
ul. Lenartowicza 37/13
43-300 Bielsko-Biała
Biuro i magazyn: ul. Hałcnowska 194
43-344 Bielsko-BIała
Tel.: 33 816 44 40

Instrukcje obsługi i oprogramowanie
Wszystkie instrukcje i programy do naszych urządzeń są dostępne na stronie www.elancite.fr w
zakładce « Customer Area - Downloads » przy użyciu Loginu i Hasła wskazanych w instrukcji
obsługi.
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