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Apresentação

Juntamente com o EVO LINK você está recebendo

este fo lheto básico de ins truções, onde você

saberá como testar  o seu equipamento e

conf irmar se tudo está func ionando, seguido de

um FAQ para esc larecer suas dúvidas .

Equipamentos Necessários

�  EVO Link (Pró 2 antenas / Standard 1 antena)

�  Colosso EVO Carro na versão 5.4 ou super ior

�  Tablet com Android 2.3 ou super ior

Passo 1 - Conectar o Colosso EVO ao EVO Link

�  Ligue o EVO Link na sa ída do Ki t  P i loto do seu
Colosso EVO.Quando conectar  um Led va i
p iscar.

�  Se você já tem um Ki t Pi loto conectado ao
Colosso use o “Y de Kit  P i loto” que acompanha
o k it.

Passo 2 - Instalar o Aplicativo do Road Book

�  Insta le o apl icat ivo Totem Road Book ( ícone
azul) d isponível no l ink

�  https://p lay .google.com/store/apps/detai ls? id
=br.com.to temonl ine .eroadAutoBlue

Parear o EVO Link ao Tablet por Bluetooth

�  Execute o apl icat ivo Totem Road Book e
selec ione [ Menu | Outras Funções ] e esco lhe
[ Conectar  à Evo Link ]

�  Se você está conectando a pr ime ira vez o
EvoLink não estará l is tado. Forçe a procura
usando o botão [ Procurar  outros d isposit ivos
EVO Link].

�  Uma ou duas antenas do EVO Link serão
l is tadas. Conecte um dos Table ts na antena A
e o outro na Antena B.

Se o programa pedir o PIN digite 1234

Teste de Conexão Colosso EVO x Tablet

�  No Colosso EVO execute Menu | Auto Testes |
Tst Table t .Na te la há a indicação

Teste Tablet

EvoLink  

Tablet A   = OK

= OK

Tablet B   = TmrErr

Neste exemplo a antena
B apresentou fa lha
(pois no EvoL ink
Standard não ex is te a
Segunda antena)

Meu colosso está na versão anterior à 5.4

Será necessár io trocar o f i rmware de seu
equipamento (sem custo). Sa iba como:

www.totemonl ine.com.br/download/BootLoader/F

aq_028_ComoTrocarVersaoColossoEvo_Web.pdf

Mais informações

Consul te o manual em

http://www.to temonl ine.com.br/Organizador/And

ro id/FAQ_ManualGera l_RoadBookDig ita l_R1.pdf

Sobre a TOTEM

A Totem nasceu como fabr icante de hodômetros
dig i ta is  em 1997. No ano seguinte
desenvolvemos equipamentos de
cronometragem para co leta manual e em 2005
lançamos o GPS RASTRO in ic iando uma nova
fase com tecno logia GPS.

Atuamos em cronometragens fornecendo
soluções completas e tota lmente integradas
inc lu indo os equipamentos e os programas de
geração de resultado.

Para mais informações:

Web Site: www.totemononl ine .com.br

E-mai l : contatos@totemonl ine .com.br

Fone: +55(11)4638-2049


