Fazer Web Checkin

PASSO PASSO SELF RALLY

https://youtu.be/8VgpwVqKA_s

Web Checkin cadastra seu Android no evento.

Instalação

Cheguei no final do deslocamento e não zerou

https://youtu.be/6JP62Xfuduw

Ao chegar no final do
deslocamento o hodômetro
deveria zerar sozinho para iniciar
o trecho 2 marcando 0.000 Km.
Se não zerar, é porque seu
hodômetro marcou um pouquinho
à menos e não atingiu o km final
do trecho (2.147 km).
Aperte e segure na planilha.
Procure a referência no final do
deslocamento e clique em [ AQUI
]. O hodômetro vai zerar.

Instalar App Gerenciador de Arquivos
Instalar o App Gerenciador de Arquivos byXiaomi.
Simplifica receber arquivos.
https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.mi.android.globalFileexplorer
Instalar App Totem Full Rally

Antes de largar
Sincronizar Hora do Relógio
Pressionar [Tnav] , selecionar [Hora do Dia] e
[Sincronizar com GPS]
https://youtu.be/uzEB2pjkY2g

https://play.google.com/store/apps/details?
id=br.com.totemonline.fullRallyTotem

Escolher hora de largada

xxxxxxxxxx

Pressionar [Tnav] , selecionar [Hora de largada]

https://youtu.be/BmriibPHDSA

Indicar ponto inicial do roteiro ( largada )
Aperte e segure uma das
referências da planilha.
Arraste o dedo sobre a planilha
até encontrar o início da prova
(rampa de largada).
Clique em [ Estou Aqui ].
Pronto, você está no Trecho 1 ,
hodômetro zero e tudo pronto
para a largada !!

Configuração inicial do App Totem
Pressionar [Tnav] , escolher [Cenário Simplificado].
Há opções para Moto e Carro
https://youtu.be/ygId93GosWQ
Preparação em casa
Durante o roteiro

Receber aquivo road Book Digital
Como salvar arquivo de Road Book Digital recebido
via Whats App

Abrir arquivo
Pressionar [Tnav] , selecionar [Abrir Arquivo]
https://youtu.be/glDGwKp7Eug

Você descobre que errou caminho
quando por exemplo está
aguardando uma ponte no Km
1.123 e a ponte não aparece
como esperado. É provável que
você errou uma entrada lá atrás.
O primeiro passo é voltar, de
forma segura, até a última
referência onde você tinha certeza
de que estava certo como por
exemplo uma Igreja.
O aplicativo não sabe que você
errou e precisa ser corrigido.
Aperte e segure na planilha.
Arraste o dedo na planilha até
encontrar a referência da Igreja.
Clique no o botão [ AQUI ] da
igreja e pronto. O hodômetro será
corrigido e continue a prova pelo
caminho correto.

https://youtu.be/oJy8HcHCY5w

Como Executar funções no App

https://youtu.be/rVC121BRy1k

Errei o roteiro. E agora ?

Tudo preparado. E agora ?
Ao chegar no final do
deslocamento o hodômetro
deveria zerar sozinho para iniciar
o trecho 2 marcando 0.000 Km.
Se não zerar, é porque seu
hodômetro marcou um pouquinho
à menos e não atingiu o km final
do trecho (2.147 km).
Aperte e segure na planilha.
Procure a referência no final do
deslocamento e clique em [ AQUI
]. O hodômetro vai zerar.
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Ao finalizar o roteiro

FAQ_AND_040_SelfRally_PassoAPasso_D13.doc

Compartilhar Tracklog no final do roteiro.
No final do roteiro, com internet dispon[ivel,
compartilhar o arquivo de track log.
https://youtu.be/SmkYLNX40WY

