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3. Antennes

4. DSRC-module

Altijd ontvangst

Vrij zicht

Storingvrije vlakken

Correcte inbouw

Neem a.u.b. de volgende aanwijzingen in acht voor een
correcte omgang met de antennes van Toll Collect:

Het bereik boven de DSRC-module alsmede een afstand
van 190 mm van de bestuurderskant en 70 mm van de bijrijderskant moet vrij blijven:

Elektronica kan elektromagnetische storingen veroorzaken. In principe dient alle niet voor de werking van het
voertuig noodzakelijke apparatuur (in het bijzonder
spanningsomvormers en verlichtingselementen) tijdens
de rit van het boordnet te worden gescheiden, om mogelijke storingen te voorkomen.

Laat de DSRC-module altijd op de voorgeschreven inbouwplaats staan:

de Toll Collect GPS- (resp. combi-)antenne
 Tussen
en andere GPS-antennes van het voertuig (b.v. van
navigatiesystemen) is een minimumafstand van
300 mm vereist. ⑤

de Toll Collect GPS- (resp. combi-)antenne
 Tussen
en andere antennes van het voertuig (mobiele telefonie, radio, CB) is een minimumafstand van
150 mm vereist. ⑥




Breng in deze gebieden a.u.b. geen stickers, plaatjes,
penningen, vlaggetjes of wimpels aan. ⑦⑧
Leg eveneens geen voorwerpen tussen de DSRC-module en de voorruit. ⑨

⑦



Breng a.u.b. ook geen laadkabel van een mobiele telefoon, notebooks, spanningsomvormers e.d. in de
buurt van de DSRC-module. ⑩⑪

⑧

⑩

geen wijzigingen aan in de inbouwhoek van
 Breng
de DSRC-module.
⑫

ervoor dat de intacte bekabeling van de DS Zorg
RC-module intact blijft en rijd bij zichtbare beschadigingen naar een servicepartner van
Toll Collect. ⑬
⑫

afstanden moeten steeds van midden tot
 Deze
midden van de desbetreffende antennes worden
berekend.

verschillende Toll Collect-antennes zijn uitslui De
tend bestemd voor het ingebouwde voertuigtoestel.
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