
Track and Trace systeem 
handleiding



1. Omschrijving van het toestel 
Het track and trace systeem bevat een GPS sateliet ontvanger en een  
GPRS modem voor real-time communicatie.

Het track and trace systeem:
•	 registreert (logt) continu positie (XY-coördinaten), snelheid en 

tijd,
•	 berekent automatisch d.m.v. geofencing (gebiedsbewaking)  

eventuele penalisaties te wijten aan te vroege of te late passages 
aan controlepunten,

•	 stuurt deze gegevens door naar de wedstrijdleidng t.b.v. klassementen.

2. Aansluiting, installatie en teruggave van het materiaal
De deelnemers ontvangen het track and trace systeem tijdens de technische keuring. 

De GeoDynamics techniekers zullen de deelnemers tijdens de technische keuring assisteren bij de  
installatie van het systeem. Het track and trace systeem wordt tevens geactiveerd en  
gecontroleerd op hun correcte werking.

Alle componenten dienen gemakkelijk toegankelijk en/of verwijderbaar te zijn in geval van  
technische assistentie.

Opmerking: 
•	 Gebruik NOOIT bevestigingsmiddelen die moeilijk verwijderbaar zijn of speciaal gereedschap 

vereisen.
•	 Breng NOOIT wijzigingen aan aan de geleverde kabels (inkorten).
 
2.1 Bevestiging van het track and trace systeem
Het track and trace systeem wordt zichtbaar geïnstalleerd door middel van een makkelijk te 
verwijderen kleefsysteem/velcro op het raam of op het dashboard. 

Het scherm van het track and trace systeem moet zichtbaar zijn voor ofwel de bestuurder ofwel de 
passagier. Dit scherm bevat informatie omtrent batterijstatus en gps-ontvangst. 

Opmerking: 
•	 Bevestig NOOIT het track and trace systeem in de nabijheid van een warmtebron (motor).
•	 Het systeem moet TE ALLEN TIJDE vrij zicht hebben naar boven en mag niet gehinderd worden 

door metalen objecten zoals deurstijl,... 



2.2 Installatie van de stroomkabels 
Het track and trace systeem verbruikt ongeveer 55 mA in operationele modus.

Er wordt aan de deelnemers gevraagd de wagen voorafgaandelijk van een rechtstreekse stroom- 
verbinding binnenin de wagen te voorzien en de kabels af te monteren met de (vrouwelijke) 
stroomfiches.

De stroomkabel die geleverd wordt bij het track and trace systeem is reeds voorzien van een 5A 
zekering.

1. Connecteer	 corresponderende	 (mannelijke	 en	 vrouwelijke)	 stroomfiches	 van	 de	 aardings- 
kabels (- zwart).

2. Connecteer	 corresponderende	 (mannelijke	 en	 vrouwelijke)	 stroomfiches	 van	 de	 batterijkabel	 
(+ rood).

BELANGRIJK: 
•	 Breng NOOIT wijzigingen aan aan de geleverde kabels (inkorten).
•	 De elektriciteitsvoorziening (6V of 12V) dient DIRECT van de batterij komen. Deze moet  

PERMANENT zijn (24u/24u) gedurende de looptijd van de rally (dus bv. niet achter een  
batterijsleutel). 

•	 Het toestel moet ook tijdens periodes waar de wagen geparkeerd is, kunnen  
communiceren. 

•	 Indien blijkt dat het toestel werd gedisconnecteerd of verwijderd of de voeding is niet goed 
voorzien, dan kan de deelnemer strafpunten krijgen of buiten wedstrijd worden gesteld.

3. Teruggave van het materiaal 
•	 Het materiaal wordt door elke deelnemer gedemonteerd en terugbezorgd aan de organisatie na 

de rally op zaterdag. 

Opmerking: 
•	 Bij niet-teruggave van het toestel en zijn toebehoren zal het totale bedrag van het track and 

trace systeem + accessoires aangerekend worden aan de deelnemer.
•	 Blackbox: 600 euro
•	 Kabel van stroomvoorziening : 50 euro

Positieve	stroomficheNegatieve	stroomfiche	
(zwart of blauw)



4. Handleiding RT timing systeem

Voor de regularity rally worden de timings bepaald door het tracking systeem. 
U kan zelf een aantal zaken controleren via het geïntegreerd led-display om de status van uw 
tracking systeem te controleren: 

4.1 Batterijpercentage en gps ontvangst
Als u de toets        2 keer snel induwt,  krijgt u boven- en onderaan op 
het led-scherm een lijn te zien. 
De bovenste lijn toont de gps ontvangst en de onderste het batterij-
percentage. 

Indien u merkt dat uw batterijcapaciteit minder dan 3 bolletjes is,  
raden wij aan de organisatie te contacteren. 

4.2 Rallytijd
De tijd die door de organisatie gehanteerd wordt (RallyTijd) is de GPS 
tijd. 

U kan zelf deze tijd bekijken op het tracking systeem.

Als u de toets        blijft ingeduwd houden, krijgt u de rallytijd te zien. 
Eerst krijgt u de minuten te zien gevolgd door de seconden die optel-
len. 

4.3 Problemen onderweg
Onze support medewerkers houden uw systeem nauwlettend in het oog en de organisatie volgt 
uw traject op. 

Mochten wij onderweg problemen ondervinden of de organisatie wil u 
contacteren, dan krijgt u een boodschap te zien op de gps tracker.

Komt de boodschap APP op het led-scherm, dan moet u zo snel 
mogelijk	de	officiële	smartphone	applicatie	van	het	event	consulteren.

Hebt u problemen, dan kan u                    ingedrukt houden om ons te 
verwittigen.
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