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Системата за безопасност и контрол ONI® съдържа
следните части:

• Проследяващ блок с дисплей
• Стойка на проследяващия блок
• Захранващ кабел
• Комбинирана антена за покрив
• Контролен панел, съдържащ:

- бутон OK за отмяна на алармата / потвърждение на червения
флаг;

- SOS ключ за спешно повикване



Системата за безопасност и контрол ONI®



Монтаж на проследяващият блок с дисплей в 
автомобила
• Проследяващият блок с дисплей се мотира на предпазната клетка на 

автомобила използвайки предназначена за това стойка и държач.

• Проследяващият блок с дисплей се мотира на предпазната клетка в 
дясно от навигатора.

• Проследяващият блок следва да бъде поставен така, че колената на 
навигатора да нямат възможност да го ударят (съществува риск от 
фалшива аларма).

• ЗАБЕЛЕЖКА –Проследяващият блок с дисплей трябва да бъде 
мотиран така , че да се осигури видимостта му от екиажа – пилот и 
навигатор.



Извеждане и фиксиране на захранващ кабел

• Захранването на проследяващият блок се осъщесвява чрез подготвен 
за целта кабел в автомобила .

• Този кабел се свърза чрез конектор към проследяващият блок.
• Кабелът се подава под / през таблото и се фиксира в близост до 

предпазната клетка, където ще бъде захванат проследяващият блок
• ЗАБЕЛЕЖКА – захранването на кабела може да се осъществи преди 

или след ключ–масата на автомобла.



Монтиране на GPS антена
• Възможни са два типа антени – фиксирна за тавана на автомобила и магнитна
• Фиксирна за тавана – пробива се малка дупка на тавана на автомобила през която 

се прекарват кабелите и се фиксира на тавана чрез гайка. Използва се от екипажи 
участващи регулярно в състезанията от шампионатите по Рали и Рали спринт. 
По-сигурна от магнитната.

• Магнитна – поставя се на покрива на автомобила. Кабелите преминават през 
разстоянието между врата на навигатора и купето на автомобила. Тази антена се 
репоръчва при еднократно участие на екипажа/автомобила в Рали или Рали спринт 
състезание.

• Поставяенто на антената трябва да се съобрази с дължината на кабелите ( те 
трябва безпроблемно да досигат мястото на монтаж на проследяващият блок) и 
тяхното привързване (не прекалено стегнато към ролбара на автомобила ).

• Мястото на което се поставя антената трябва да има чиста визия към небето.



Монтиране на SOS панел

• Фиксирането на SOS панела се осъществява се чрез велкро лента към метална планка. Ако 
не е налична метална планка за захващане, SOS панелът може да бъде фиксиран и дирекно 
върху равна плоска част от повърхноста на автомобила на която са разположени същите 
векро ленти. 

• Само при невъзможност металната планка да бъде постоянно твърдо фиксирана или същата 
липсва е възможно фиксиранто на SOS панела да се извърши чрез стяжна лента през 
заложените технологични отвори на SOS панела.

• SOS панелът трябва така да бъде разположен така, че двамата от екиажа – пилот и 
навигатор – да могат с поставени колани да достигнат до него. Идеално място би било 
поставянето в разстоянието между двете седалки на автомобила.



Инструкция за използване на Системата за безопасност и 
контрол ONI system
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