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GPS box + USB-kabel 

INSTALLATIE MATERIAAL IN DE WAGEN  
 
 

1. Aansluiten van de GPS 
 

Er moet geen aansluiting in de auto gemaakt worden. Geen stroom en externe antennes ! 
 

 

2. Installatie van de GPS 
 

Moet binnen het bereik van de rijder en de corijder geplaatst worden alleen met een klittenband op 

De kit zal U in een tasje overhandigd worden en bestaat uit : 

- 1 GPS 

- 1 USB / Mini USB- kabel (als het opladen nodig is tijdens de 

rally) 
 

Samenstelling 
van de KIT  
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een glad oppervlakte op het dashboard of de rolkooi. De 2 kleine LED-lichten moten zichtbaar 
blijven. De goedkeuring  van de plaatsing en de goede functionering worden door een VDS Racing 
technicus gecontroleerd. Een noodoproepknop is op de GPS-box beschikbaar voor 
noodgevallen. 
 

> Geen rislans of tape om de box te bevestigen, allen klittenbandslijm. 

> Een verkeerd gebruik van de noodoproepknop (als gevolg van een 

slechte fixatie) kan door de wedstrijdleiding bestraft worden. 

 
 

WERKING VAN de GPS kit 
 

 

De GPS blijft permanent actief. 
 

Betekenis van de verschillende toestanden van de LED op de bovenkant van de GPS-box : 

- Oranje LED: stroom op box, aan het oplanden. 

- Groene LED: als knippert, GPS opzoeken, indien vast, GPS OK  

- Gele LED: als knippert, GSM/GPRS opzoeken, indien vast GSM/GPRS OK 

Wat de kleur is, als de LED knippert, zoekt het de functie op. Als de LED constant brandt, is 
de functie in orde. 

Betekenis van de LED op de zijde: rood knipperlicht bevestigt dat de noodoproep is 

aanmerking wordt genomen. 

De plaatsing en het functioneren van de kit worden door  een VDS 

Racing technicus goedgekeurd. 

Vanaf dan is het VERBODEN om de voeding van de GPS box uit te 

schakelen. 

Een interne lithiumbatterij zorgt ervoor dat bij een eventuele stroomonderbreking (via de 12V) 
alles blijft werken. 

 
 

 

Contact : 07 68 88 25 57 ou 06 95 64 61 76 

ballet@vdsracing.com - www.vdsracing.com 
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