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Dicas e Truques - TOTEM

Equipamentos relacionados:
• Totem Colosso

INTRODUÇÃO
Além de um equipamento completo, o Totem
Colosso dispõe de alguns truques que muitos
usuários desconhecem. Esse documento irá
mostrar algumas dicas e macetes que fazem o
aparelho mais simples de manusear, além de
aperfeiçoar o seu uso.

Zeramento pela Botoeira
Ao congelar o odômetro com a tecla Lap, apertando
junto as teclas Incremento (+) e Decremento (-) da
botoeita o odômetro é zerado. Com isso o
zeramento pela botoeira fica muito mais fácil...

Ver a memória dos trechos para
conferir programação:
Quando quiser Conferir a programação dos trechos
no Colosso, entre na memória (tecla [MEMO]) e vá
para o último trecho apertando a tecla (PONTO [ . ]).
Com isso você pode ver o tempo total de prova e
verificar se bate com o tempo da sua planilha...

Como calcular os horários de
passagem nos trechos da planilha:
Quando receber uma planilha sem os tempos em
todas referências, você pode calculá-los de uma
forma muito simples. Veja como fazer isso:

Primeiro programe os trechos normalmente e
dispare o trecho onde estão as referências que você
deseja calcular. Execute a função [Calc] e o
Colosso utilizará para o Cálculo os valores de
tempo inicial, velocidade média e Qi do trecho
disparado. Basta você digitar o Qf da referência e o
Colosso calculará o tempo. Apertando o [Entra] o
Colosso sempre vai pedir um novo Qf utilizando os
mesmos dados do trecho para o cálculo.

A dica é disparar o trecho antes de executar a
função [Calc] pois assim você não precisa digitar Ti,
Ki e V.

Navegar com Cronômetro
Quando o Colosso Enduro está configurado para
exibir uma tela sem cronômetro, basta apertar e
segurar o botão auxiliar da botoeira e o cronômetro
é apresentado. Para voltar a exibir as informações
originais da tela aperte e segure o botão auxiliar
novamente.

Alterando o W percentualmente
Esta função permite que você altere o valor do W
informando o ajuste que você deseja no odômetro
em metros por Km. A principio parece um pouco
complicado mas na prática é simples e rápido. Esse
é um ajuste fino do W que é mais prático e seguro
de fazer do que aferir novamente.

Aperte na máquina o botão de % W, (o botão
auxiliar pode ser configurado), e com os botões de
+ ou - da botoeira ajuste os valores que você
deseja. Confirme com o botão AUX. Pronto, já foi
alterado o valor do W.

Essa facilidade é uma exclusividade TOTEM.
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Kit Piloto de 10 em 10m e Colosso
lendo de 1 em 1 m

O Kit Piloto G2 (4 visores) pode apresentar o
odômetro de 1 em 1 metro ou 10 em 10 metros
independente da opção do odômetro no visor do
Colosso. O visor do Colosso pode mostrar de 1 em
1 metro e o Kit Piloto
de 10 em 10 metros.

RESUMO
Para uma utilização mais eficaz do equipamento,
fizemos esse FAQ a fim de que todos usuários
possam saber um pouco mais sobre o aparelho.
Com essas dicas o competidor conseguirá fugir de
alguns imprevistos na prova e engrandecer seu
conhecimento sobre nossos equipamentos.


