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Загальна інформація 
1. Свідоцтво про приймання та пакування

Пристрій валідації торгівельної марки «GPSM» моделі Lucky-Pay призначений для зчитування RFID 
карток та передачі даних про номер зчитаної картки за допомогою CAN-інтерфейсу, відповідає 
технічним умовам ТУ У 26.2 – 37593697 – 006:2018.

2. Модель: Lucky-Pay

3. Серійний номер: 280313
4. Версія ПО: 2.4.

5. Дата виготовлення: 03.2020

ОТК 

Відмітки про встановлення 

Монтажник: Заїць Іван Сергійович 

Дата: 26.03.2020 
Номер ТЗ: 

Організація-власник: Виконавчий комітет Павлоградської міської 
ради 

Призначення контактів роз'єму 
Валідатор підключається до головного пристрою водія GPSM U1 CAN (v. 2.3): 

Червоний + (4.2В)
Чорний - GND
Жовтий CAN H
Зелений CAN L

Комплектація 
У стандартний комплект поставки входить валідатор Lucky-pay з роз’ємом 4-pin microfit. 

Для налаштування буде необхідно: 

Універсальний пристрій налаштування GPSM 1 шт. 
Блок живлення (4,2В) 1 шт. 

Технічні характеристики 
Параметр Значення 

Тип дисплею Кольоровий 
Розмір екрану 128 х 160 px 
Діагональ 1,8” 
Технологія дисплею TFT 
Кількість кольорів 65 тис. 
Струм споживання при 4.2В Номінально до 60 мА (4.2В) 
Тип зчитувача RFID 
Живлення від головного пристрою GPSM 

U1 CAN (4.2В) 



Фізичні характеристики 

Робочий діапазон температур -25…+85°С
Температура зберігання -25…+85°С
Вологість навколишнього середовища при 
температурі 40 ° С 

<95%

Висота над рівнем моря 0-2000 м
Зберігання 0-10000 м
Захист від стрибків напруги Так
Допустимі розміри (не більше), опційно 
може комплектуватись меншим корпусом 

141 мм х 87 мм х 43 мм

Вага 495 г 
Гарантія 1 рік з дати встановлення, але не більше 18 

місяців з дати придбання 
Середній строк роботи 10 років 

Правила безпеки експлуатації 
Перед використанням пристрою вивчіть документацію щодо безпечної експлуатації 

приладів. 

Дотримуйтесь полярності при підключенні пристрою до живлення. 

УВАГА! Щоб уникнути виведення пристрою з ладу: 

 Підключайте контакти правильно!

 Ретельно ізолюйте невикористовувані контакти!

Гарантія виробника 
ТОВ «Інтеллі» гарантує реалізацію прав споживача, передбачених законодавством України. 

ТОВ «Інтеллі» гарантує працездатність пристрою за умови дотримання споживачем правил 

експлуатації, викладених в даному «Керівництві по експлуатації». 

Гарантійні умови 
Гарантійний термін експлуатації - 1 рік з дати встановлення, але не більше 18 місяців з дати 

придбання. 

Примітка: на пристрої з дефектами (тріщинами і сколами, вм'ятинами, слідами ударів і ін.), 

що виникли з вини споживача внаслідок порушення умов експлуатації, зберігання і 

транспортування, гарантія не поширюється. 

У випадках, коли причина виходу з ладу обладнання не може бути встановлена в момент 

звернення споживача, проводиться технічна експертиза, тривалість якої становить 30 днів з 

моменту звернення споживача. 

Підставою для відмови від гарантійного обслуговування є: 

• Недотримання правил транспортування, зберігання і експлуатації, описаних

в Керівництві користувача.

• Самостійне розкриття приладу в разі наявності гарантійних пломб і

етикеток.



• Самостійний ремонт контролера або ремонт у сторонніх організаціях

протягом гарантійного терміну експлуатації.

• Наявність слідів електричних і / або інших пошкоджень, що виникли

внаслідок неприпустимих змін параметрів зовнішньої електричної мережі,

невміле поводження або неправильної експлуатації обладнання. Механічне

пошкодження корпусу або плати пристрою.

• Наявність на зовнішніх або внутрішніх деталях виробу слідів окислення або

інших ознак потрапляння вологи в корпус виробу.

• Розкрадання або зловмисне пошкодження кабелю. Пошкодження,

викликані потраплянням всередину виробу сторонніх предметів, речовин,

рідин, комах.

• Пошкодження, викликані високою температурою або впливом інтенсивного

мікрохвильового опромінення.

• Пошкодження, викликані стихією, пожежею, побутовими факторами,

випадковими зовнішніми факторами, а також раптовими нещасними

випадками.

• Пошкодження, викликані несумісністю за параметрами або неправильним

підключенням до пристрою додаткових (інших) пристроїв і датчиків.

• Експлуатація валідатору при напрузі, що не відповідає діапазону,

зазначеного в технічних характеристиках. Пошкодження внаслідок

неправильного монтажу Терміналу (під час переустановлення, тощо).

УВАГА! Виробник ні в якому разі не несе відповідальності за претензії стосовно шкоди або 

втрати даних, що перевищує вартість виробу, а також за претензії щодо випадкової, 

спеціальної або іншої шкоди (включаючи без обмежень - неможливість використання, 

втрату часу, втрату даних, незручності, комерційні втрати, втрачений прибуток або втрачені 

заощадження), викликаного використанням або неможливістю використання виробів, в 

межах, що допускаються законом.  

УВАГА! Дана гарантія не впливає на встановлені законом права споживача, такі як гарантія 

задовільної якості і відповідність призначенню, а також на будь-які Ваші права по 

відношенню до продавця виробів, що випливають з факту покупки і договору купівлі- 

продажу. 

УВАГА! Умови гарантійного обслуговування, які вступають в протиріччя з чинним 

законодавством, не мають юридичної сили і відносно них застосовуються норми чинного 

законодавства України. 

УВАГА! При відмові Покупця дотримуватись умов гарантійного обслуговування дія гарантії 

припиняється. 

Контакти 
Виробник: ТОВ «Інтеллі» 

Адреса: 03035, Україна, м. Київ, вул. Льва Толстого, 63, оф. 19. 

Телефон: +38 (044) 383 49 90 

Сайт: https://GPSM.ua/  

https://gpsm.ua/



