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Mireo GPS uređaj za praćenje dizajniran je za praćenje kretanja natjecateljskih vozila za vrijeme trajanja
Raliy-a iz sigurnosnih razloga.
Natjecatelji preuzimaju uređaj tijekom „Verifikacije“uz polog vozačke licence, a u vrijeme i na mjestu koje je
organizator utrke odredio "Posebnim Pravilnikom natjecanja".
Ugradnja uređaja izvodi se u "SERVICEA ZONE" i provode je sami natjecatelji ili njihovi mehaničari. U slučaju da
natjecatelji nemaju model konektora koji se koristi za povezivanje Mireo GPS uređaja (slika. 2), mogu ih dobiti od
operatera Mireo-a uz nadoplatu od 2€/15 kn.
Tijekom natjecanja prekidač na Mireo GPS uređaju (slika. 1.) , mora biti na poziciji "0".
Ako postoji potreba za intervencijom (vatrogasci, hitna liječnička pomoć), prekidač se prebacuje na poziciju "1"
(SOS), a u HQ Rally-a, aktivira se "SOS ALARM" s startnim brojem natjecatelja i njegovim položajem na
brzinskom ispitu (BI/SS) ili etapi.
Tijekom utrke, povratak uređaja odvijat će se u HQ Rally-a, u predviđenom vremenu koje odredi organizator. To
se odnosi na natjecatelje koji su iz bilo kojeg razloga propustili ili završili natjecanje.
Ostali natjecatelji vraćaju uređaje nakon zadnje vremenske kontrole (TC , a prije ulaska u "Parc Ferme" osim ako
organizator ne odluči drugačije.
Za sve potrebne informacije ili pomoć prilikom instalacije uređaja odgovorna osoba je
Robert Tatarić
Mob: +385 98 1784398
Mail: robert.tataric@donaronet.eu

INSTALIRANJE MIREO GPS UREĐAJA
Prilikom povezivanja uređaja koristi se konektor (slika 2), sa označenim polaritetom (+/-).
-

spojite Mireo GPS uređaj izravno na akumulator vozila od 12 V;

-

stavite uređaj na zaštitni kavez s kutijom s brojem prema gore (slika. 3) i pričvrstite ga plastičnim
vezicama, osim u slučajevima koje je odobrio operater Mirea GPS prilikom kontrole funkcionalnosti
na tehničkom prijemu;

-

kontrola funkcionalnosti Mireo GPS uređaja, provodi se tijekom "tehničkog pregleda" u vrijeme i na
predviđenom mjestu koje osigurava organizator;

Za nepoštivanje uputa za instalaciju, zbog kojeg je zamijenjen Miro GPS uređaj (neispravno spojeni +/-) ili
vraćanjem oštećenog uređaja, naknada se naplaćuje 100 €/ 750 kn u gotovini i odmah plaća operateru Mirea
GPS.
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