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1. Apresentação

O Colosso EVO pode ser configurado para trabalhar de duas formas:

� Em provas de regularidade, onde são programados os Trechos e Kms
� Em provas tipo CUP/Velocidade e neste caso não há programação de trechos

2. Descrição da diferença

O Road Book Digital Automático (RBDA) precisa receber do Colosso EVO as informações [Trecho] e [Hodômetro].

À partir do Trecho e Hodômetro identifica a próxima referência e então “anda sozinho”.

No caso do Colosso EVO configurado para [ CUP/Velocidade ] não existe a informação Trecho e é impossível
digitar o Trecho no Colosso EVO.

3. Descrição do Problema

Como na condição [ CUP / Velocidade ] não existe Trecho no Colosso EVO então o RBDA não consegue andar
sozinho.

4. Solução

Sera necessario “criar” trechos para o EVO na função de Regularidade , para que o RBDA  consiga  andar sozinho.

No Evo

-Aperta 1 [MENU]

-Seta 1x para o lado direito [Configurar] [ENTRA]

-Seta 1x para o lado direito [Carrega Padrao] [ENTRA]

-Seta 1x para o lado direito [Moto-10m..........] [ENTRA]

-Funcao[F] 3[PROG]      [Prog Trechos] [ENTRA]

-Criar 03 trechos de media 60km/h

 para sair do modo Prog tecle C [LIMPA]

- Aperta 1 [MENU]

-Seta 1x para o lado direito [Configurar] [ENTRA]

-Seta 1x para o lado direito [Carrega Padrao] [ENTRA]

-Seta 1x para o lado esquerdo [Velocidade..........] [ENTRA]

No Tablet
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A solução é SEMPRE indicar o trecho executando um [ Estou Aqui ] no começo de cada trecho de provas como
Mitsubishi CUP ou Cross Country.

Na maioria das vezes a prova tem somente um trecho que é a própria pista da prova. Ainda , com um único trecho,
é necessário executar um [ Estou Aqui ].

Quando você executa o [ Estou Aqui ] está informando para o Colosso EVO o Trecho e Km daquela referência, e
então o Colosso EVO passa à transmitir o Trecho correto.

5. Exemplo Prático

Prova com um único trecho (não tem deslocamento)

Neste exemplo temos uma prova que sai do parque de apoio
direto para a largada.

Então você precisa executar o [ ESTOU AQUI ] no parque de
apoio ou na largada.

O Colosso EVO vai ficar internamente com o Trecho
configurado em 1.

Quando você for começar cada volta pode Zerar o Hodômetro
do Colosso Evo ou executar o [ Estou Aqui ] novamente.

Como sugestão execute o [ Estou Aqui ] na largada
ou na entrega do cartão à cada volta.

Prova com Deslocamento

Neste exemplo a prova tem um deslocamento antes e um
depois da volta cronometrada.

Para o RBDA, existem 3 trechos mas o Colosso EVO não tem
trechos pré-programados.

Então você precisa executar executar o [ ESTOU AQUI ] no
início do Deslocamento.

Executar novamente o  [ Estou Aqui ] na Largada da Especial
ou no entrega da Cartela.

Repare que se você executar [ Estou Aqui ] na entrega da
Cartela, haverá um deslocamento de alguns metros até o

ponto da largada. Neste caso basta corrigir o hodômetro do
Colosso EVO zerando o Km ou apertando o botão

decrementa ( - ) da botoeira tirando metros até zerar.

Ainda que não haja zeramento, como no exemplo, é
necessário executar o [ Estou Aqui ], caso contrário o RBDA

não vai andar sozinho.

Executar novamente o [ Estou Aqui ] no início do
deslocamento final.

Repare que o Colosso EVO configurado como CUP não
existe mudança automática de trecho, pois não há trechos

programados.

Então você precisa executar um [ Estou Aqui ] no
início de cada trecho.


