KIT DE INSTALAÇÃO - COMPONENTES
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1. Antena Iridium
2. Cabo de alimentação
3. Cabo coaxial
4. Antena RF
5. Suporte
6. Antena GPS
7. Autocolante
8. Abraçadeiras
9. Manual do utilizador / instalação

IMPORTANTE
Para os testes funcionais e verificação, todos os veículos devem ter passado pela
instalação do suporte, cabo de alimentação e antenas.

1. CABO DE ALIMENTAÇÃO
•. Conecte o fio vermelho à extremidade
positiva da bateria de 12V (+) e o fio cinza à
extremidade negativa (GRD). O cabo de
alimentação deve ser conectado diretamente
à bateria (sem interrupções e sem contacto
na fonte de alimentação).
• O fusível 3A (não incluído) deve ser
conectado ao fio vermelho.
• Leve o cabo ao local em que o STELLA III
EVO deve ser instalado. Todos os outros fios
devem ser isolados, eles não se podem tocar.

2. SUPORTE
• Quadriciclos: o suporte pode ser preso ao
guiador ou a uma placa de metal próxima ao
sistema de navegação.
• Carros e SSV: o suporte pode ser conectado
ao painel ou aos roll bars. Os botões STELLA
III EVO devem estar visíveis e acessíveis ao
participante (piloto / navegador), mesmo
quando estes estão sentados e com os cintos
de segurança afivelados.

IMPORTANTE
Deixe os cabos (antena e bateria) num sítio com pelo menos 10 cm de sobra para
facilitar o manuseio.
Pelo menos 5 cm de espaço atrás do suporte (canto inferior direito) para permitir
espaço para o cabo de alimentação / conexões.

3. ANTENA GPS
A Antena do GPS deve ser instalada
horizontalmente e sem obstruções em direção ao
céu. Em carros e SSV, pode ser montado no teto,
no capô ou no painel. Nos quadriciclos, prenda ao
guarda-lamas. Para obter firmeza adicional, é
recomendável cobri-lo com fita adesiva (não
metálica ao montá-lo numa superfície metálica) e
puxar para cima (quando conectado a peças ou
partes plásticas).

4. ANTENA IRIDIUM
A Antena Iridium deve ser instalada horizontalmente e sem obstruções em direção ao céu. Em
carros e SSV, pode ser montado no teto, no capô ou no painel. Nos quadriciclos, prenda ao
guarda-lamas. Para obter firmeza adicional, é recomendável cobri-lo com fita adesiva (não
metálica ao montá-lo numa superfície metálica) e puxar para cima (quando conectado a peças
ou partes plásticas).

5. RF ANTENNA
A Antena de radiofrequência deve ser
instalada verticalmente nas roll bars de
proteção (carros e SSV) e nos garfos
(quadriciclos). É obrigatório o uso de
separadores (incluídos no kit) para evitar o
contacto com peças metálicas e a fibra de
carbono que o cerca.
Depois de montadas as antenas, leve os
cabos de conexão SMA à ao suporte de
montagem onde o STELLA III EVO será
instalado.

