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3. Antenner

4. DSRC-Modul

Til enhver tid klar til
modtagelse

Frit udsyn

Et område uden forstyrrelser

Korrekt montering

Området oven for DSRC-modulet samt 190 mm til
førersiden og 70 mm til passagersiden skal holdes frit:

DSRC-modulet skal altid forblive i den krævede
monteringsposition:

ikke nogen mærkater, plaketter, flag eller
 Anbring
vimpler i dette område.

Elektroniske produkter kan forårsage elektromagnetiske
forstyrrelser. Principielt bør alle apparater (især spændingstransformere og lyselementer), der ikke er nødvendige for kørslen, kobles fra lastbilens elektriske system
for at forhindre mulige forstyrrelser.

monteringsvinkel må ikke æn DSRC-modulets
dres.

bør heller ikke lægges genstande mellem DS Der
RC-modulet og forruden.

for at opladningskabler til mobiltelefoner, bær Sørg
bare computere, spændingstransformere e.l. ikke

at tilslutningen af DSRC-modulets kabel
 Kontrollér
er intakt, og kør ved synlige beskadigelser hen til

Læg venligst mærke til de følgende oplysninger om
den korrekte håndtering af Toll Collect antennerne:




Mellem Toll Collect-GPS- (eller kombi-) antennen
og yderligere GPS-antenner (f.eks. til navigationssystemer) er en minimumsafstand på 300 mm påkrævet. ⑤
Mellem Toll Collect-GPS- (eller kombi-) antennen
og andre antenner (mobilnet, radio, CB-radio) er
en minimumsafstand på 150 mm påkrævet. ⑥

⑦⑧

⑨

⑦

kommer i nærheden af DSRC-modulet. ⑩⑪

⑧

⑩

⑫

en Toll Collect servicepartner. ⑬

⑫

skal beregnes fra henholdsvis midte til
 Afstandene
midte på de pågældende antenner.
Toll Collect antennerne må kun anvendes til
 Alle
det monterede køretøjsaggregat (OBU).
150

300

⑥
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⑪

⑬

