
GPS jälgimisseadme juhised 
KÄTTESAAMINE 

 Paadi esindaja saab GPS sseadme ja sigaretisüütajasse käiva toitekaabli Race Officest.  
 Sigaretisüütaja toitekaabli asemel võib võtta USB pesasse käiva toitekaabli, 220V laadija või toitesplitteri. 

GPSi PAIGUTAMINE PAADIS 

 Kajutisse. Sigaretisüütaja toitesse (tõenäoliselt navigaatori laua lähistele) 
 Võimalikult kõrgele. GPSi võib teipida riiuli külge või lakke. 
 LED tuled taeva poole. Kui seade jääb vertikaalselt, siis paigutada GPSi number taeva poole.  

SISSE LÜLITAMINE 

 Esimesel võistluspäeval on GPS juba sisse lülitatud.  
 Järgmistel päevadel – toitejuhtme ühendamisel (enne kaptenite koosolekut) lülitub GPS automaatselt sisse. 
 Kui võimalik, kontrolli GPS jälgimise lehelt  www.sportrec.eu/?page_id=671, et GPS on pildile jõudnud.  

o Kui toite ühendamine ebaõnnestub, siis GPSi saab käivitada ka power nupust. Kõik GPSide akud on 
algselt täis laetud ja seade töötab ühe võistluspäeva aku pealt. Päevade vahel on vaja 3h laadimist.  

VÄLJA LÜLITAMINE 

 Kui paadi aku on piisava mahutavusega, siis pole vaja GPSi päevade vahel sisse-välja lülitada. 
 Välja lülitamise korral tuleb (1) toide lahti ühendada ja (2) GPS power nupust välja lülitada.  

PEALE REGATI LÕPPU 

 Peale viimasle päeval finišeerimist tuleb GPS esimesel võimalusel tagastada Race Officesse. 
 GPSi või toitejuhtme kaotuse või purunemise korral on paat kohustatud hüvitama asendamise kulu: GPS 150 

eurot, sigaretisüütaja toitekaabel 7 eurot, USB toitekaabel 3 eurot, seinalaadija 10 eurot.  
 
 

Probleemide lahendamine 
NORMAALNE  

 GSM tuli vilgub aeglaselt 2-3 sek vahedega. 
Kui vilgub kiirelt 1 sek vahega, siis RESTART!  

 GPS tuli võib olla sees, väljas või vilkuda.  
 PWR tuli vilgub (laeb) või põleb (aku täis). 

 

GSM tuli vilgub 1 sek vahedega kiirelt – mobiilivõrku 
registreerumine ebaõnnestus 

o Restart: toide välja > power nupust seade välja > 
oota kuni tuled kustuvad > toide sisse.  

 GPS tuli vilgub – otsib sattelliite 
 GPS tuli ei põle – GPS säästab energiat  
 PWR tuli ei põle / ÜKSKI tuli ei põle 

o Kas tuli toitekaablil põleb (kaabel ühendatud)? 
o Liiguta toitekaablit GPSi sees väga õrnalt. 
o Kui GPS toidet ei saa, vajuta GPS nupust tööle ja 

las seade töötab aku pealt.  
Küsi officest uus toitekaabel või seinalaadija. 

 KÕIK tuled on normaalsed, aga GPSi pole netis näha. 
(USB-laadijaga võib juhtuda, et toide on ebapiisav) 

o Lülita toide välja ja las GPS töötab aku pealt. 
Laadi võistluste vahel. 
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