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Disclaimer  
Deze handleiding, de specif icaties en de daarin opgenomen materiaal, zoals vrijgegeven door Status Awareness Systems en 

Rallysafe, is enkel voor het doel van informatie geven. Door continue verdere ontwikkeling; informatie en specif icaties kunnen 

op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Rallysafe en de b edrijven die hebben bijgedragen, is niet 

aansprakelijk voor het gebruik van de handleiding of  informatie.  

Het materiaal dat in deze handleiding staat wordt beschermd door auteursrecht en andere vormen van intellectuele 

eigendomsrechten. De commerciële exploitatie van het materiaal in deze specif icatie vereist een licentie en dergelijke 

intellectuele eigendomsrechten.  

Deze handleiding mag worden gebruikt of  gereproduceerd zonder enige wijziging, in welke vorm of  op enige wijze, voor 

informatieve doeleinden. Voor andere doeleinden, mag geen enkel deel van de specif icatie worden gebruikt of  gereproduceerd, 

in welke vorm of  op enige wijze, zonder voorafgaande schrif telijke toestemming van Rallysafe.  

Het woord Rallysafe en het Rallysafe logo zijn geregistreerde handelsmerken. 
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 WELKOM 
 

Voor de veiligheid van uw en andere deelnemers is het belangrijk dat u bekend bent met het 

gebruik van de RallySafe unit hierna "de unit" of “het apparaat” genoemd.  

Het RallySafe systeem is ontworpen om de veiligheid van de deelnemers te vergroten door 

veiligheidskennisgevingen te bieden, om het evenementbeheer te informeren, reactietijden te 

verbeteren en nauwkeurige en betrouwbare evenement tijden te bieden. 

Het volgende document schetst de basisfuncties en functies van de RallySafe unit.  

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met het team van RallySafe of 

vraag het aan je medeconcurrenten. Houd er rekening mee dat de Tracking-unit moet 

worden gemonteerd en aangesloten in alle auto's van de deelnemers, in overeenstemming 

met de RallySafe-fitting kit handleiding - RALLY CAR. 

 

1. HET APPARAAT INSCHAKELEN 
 

Het apparaat is vooraf geladen met alle stagecoördinaten en wordt geactiveerd als het is 

ingeschakeld. Schakel het apparaat alstublieft vroeg in voor het evenement start om het tijd 

te geven om controles uit te voeren. Wanneer u naar de technische keuring gaat zorg dan 

dat het apparaat is ingeschakeld. 

 

Wanneer ingeschakeld, toont het apparaat het transportscherm (SCHERM 1)  

 

Het apparaat hoeft tijdens geen enkele fase van het evenement te worden uitgeschakeld 

omdat het binnen enkele minuten inactiviteit in slaap valt, maar kan opnieuw worden gewekt 

door ofwel het voertuig te verplaatsen of op een van de vier knoppen te drukken. 

 

Het wordt aanbevolen dat het apparaat tijdens het evenement niet wordt uitgeschakeld om te 

zorgen dat de interne batterij volledig opgeladen blijft voor noodgevallen. 
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2. UNIT MODES 
 

Het apparaat heeft twee modi. 

• Als de unit zich niet in een competitie fase bevindt, bevindt de unit zich in de 

transportmodus, zoals beschreven in 2.1 Transportmodus. 

• Wanneer u zich in een competitie fase bevindt, gaat het apparaat naar de stage-modus, 

zoals beschreven in 2.2 Stage mode. 

 

2.1 Transportmodus 
 

SCHERM 1 - Transportmodus  

In de transportmodus wordt van boven naar beneden de volgende informatie weergegeven:  

De naam van het volgende punt waar u naartoe reist, de reistijd, huidige tijd, cumulatieve en 

tussenliggende afstanden en snelheid, gemiddelde snelheid. 

Het apparaat heeft vier fysieke knoppen. Hun functies worden op het scherm weergegeven 

recht boven de locatie van de knop. 

Beginnend van de uiterst linkse knop naar rechts, heeft u de volgende opties: 

•  OPTIONS: Operatie beschreven in hoofdstuk 6. Transport Menu. 
•  BRIGHT: Verhoogt de helderheid van het scherm  

(Merk op dat het scherm altijd goed leesbaar moet zijn, overdag 

wordt de volledige helderheid aanbevolen), 
•  DIM: Verlaagt de helderheid van het scherm, 
•  RESET: Gemiddelde trip-meter. 

 

 

 

SCHERM 1 (transportmodus) 
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2.2 Stage mode 
 

SCHERM 1B - TC-Check-in 

Wanneer u de TC nadert, wordt er linksonder in het scherm een Check-in knop zichtbaar. U 

kunt hiermee op uw ideale tijd inklokken door op de meest linkse knop te drukken, onder de 

groene tekst Check-in.  

 

 

SCHERM 1C - TC-Check-in bevestiging 

Wanneer u op de Check-in knop gedrukt heeft verschijnt er een witte tekstvlak met de 

volgende informatie; 

• Het huidige TC-nummer 

• De huidige inkloktijd 

 

De inkloktijd moet bevestigd of geweigerd worden d.m.v. de YES- of de NO-knop in te 

drukken. 

Na indrukken van de YES-knop wordt het Check-in request verstuurd naar de tablet van de 

betreffende official en naar race control. 

De official zal uw Check-in tijd bevestigen of annuleren. 
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SCHERM 2 – Countdown to stage Start  

Wanneer de officiële starter u de starttijd toewijst, wordt er een aftelling weergegeven op het 

apparaat zoals hieronder weergegeven. Ook wordt het stage-nummer en uw starttijd 

weergegeven in het witte veld in de onderste helft van het scherm. (Indien van toepassing voor het 

evenement) 

 

 

SCHERM 2 (COUNTDOWN TO STAGE START) 

 

Scherm 3 – Stage Start 

Zodra uw starttijd is bereikt, wordt het scherm groen en kunt u gaan starten. 

 

 

 

SCHERM 3 ( STAGE START) 
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SCHERM 4 – Stage Mode 

Nadat u de stage hebt gestart, schakelt het apparaat over naar de modus ON STAGE. Het 

apparaat begint met de timing en de push-to-pass optie verschijnt (Indien van toepassing voor het 

evenement). 

 

 

 

(SCHERM 4 STAGE MODE) 

 

 

 

Als de start wordt uitgesteld en uw starttijd wordt geannuleerd, wordt dit op het apparaat 

weergegeven. Zodra het moment daar is om de auto's opnieuw te laten starten zal de official 

een nieuwe starttijd invoeren. 
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3. GEVAAR ALERTS 
 

De primaire functie van DE UNIT is om race control over incidenten op de klassementsproef 

te helpen alarmeren. Het incident wordt overgebracht naar race control met verschillende 

niveaus van gevaar, afhankelijk van de ernst. 

 

SCHERM 5 – Hazard notificatie  

Als een auto langer dan 3 seconden stopt op de klassementsproef, verzendt het apparaat 

automatisch een GEVAAR-melding;  

Deze situatie kan worden gedowngraded naar OK of worden geüpgraded naar SOS door op 

de betreffende knop onder de tekst te drukken. Een timer telt tot 60 seconden op als een 

indicatie om op "OK" te drukken. 

 

 

(SCHERM 5 HAZARD NOTIFICATIE) 
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SCHERM 6 - OK  

Als u OK selecteert na het HAZARD-alarm, verschijnt het volgende scherm om aan te geven 

dat u en de auto in orde zijn en uit de buurt staan van naderende deelnemers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                    

     

 

 

 

 

       

 

SCHERM 7 - Waarschuwingen  

 

Naderende voertuigen zullen 

waarschuwingen overeenkomstig 

de door u aangegeven situatie 
ontvangen. 
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SCHERM 8 - Hazard  

Als u HAZARD heeft geselecteerd na het HAZARD-alarm, verschijnt het volgende scherm 

om aan te geven dat u een hazard aan het verzenden bent.  

 

 

 

(SCHERM 8 - Hazard) 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHERM 9 - Waarschuwingen 

Naderende voertuigen zullen 

waarschuwingen overeenkomstig 

de door u aangegeven situatie 

ontvangen. 
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4. RALLYSAFE SOS ACTIVATIE 
 

Als op de handmatige SOS-knop wordt gedrukt, moet dit worden bevestigd als een brand of 

medische SOS door op een van de twee middelste knoppen te drukken.  

Deze SOS-melding kan ook worden geannuleerd als deze per ongeluk wordt ingedrukt.  

Als een auto betrokken is bij een High G-impact, wordt een automatisch SOS-bericht 

weergegeven.  

Als er geen dringende hulp nodig is, kunt u deze status downgraden naar OK door de 

bijbehorende knop te selecteren.  

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

SCHERM 11 - Waarschuwingen 

Naderende voertuigen zullen 

waarschuwingen overeenkomstig de 

door u aangegeven situatie 

ontvangen. 

 

 

SCHERM 10 – SOS Activatie 

Bevestig SOS door de vereiste hulp te 

selecteren. FIRE of MEDICAL.  

Als er geen noodhulp nodig is (onjuiste 

selectie), kan het verzoek worden geannuleerd. 

Het apparaat piept als herinnering totdat de 

bevestiging is geselecteerd. 
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5. OVERIGE OPTIES 
 

5.1 Push-to-pass (inhaalverzoek) 
Om langzamere auto's die u van plan bent in te halen te waarschuwen, drukt u op de PASS 

knop linksonder in het scherm onder de tekst PASS. 

 

    

                              (scherm 16) 

 

 

        

 
                       
                           ZENDEN                                                                                                                ONTVANGEN 
 

5.2 Rode Vlag 
In het geval van een ernstig incident kan een klassementsproef vanuit Race Control rood 

worden gemarkeerd. De rode vlag geeft een waarschuwing op het volledig scherm weer 

totdat deze wordt bevestigd. Om de vlag te bevestigen, moet op de knop linksonder in het 

scherm worden gedrukt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUK OP ACKNOWLEDGE 

Nadat de rode vlag is bevestigd, worden de normale STAGE functies weergegeven met nog 

steeds een waarschuwing bovenaan het scherm. 
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6. TRANSPORT MENU 
 

In de transportmodus heeft het apparaat een menu dat kan worden geopend door op de 

optieknop te drukken. 

 

 

 

 

Door op de "VIEW TIMES" -knop te drukken, worden voorlopige transit- en 

competitieve stage-tijden weergegeven. 

   

Options 


