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Kit Piloto G2 - 4 Visores

Instalação

É necessário configurar o Colosso indicando que o kit piloto é do tipo Kit Piloto G2 (4 visores). Ao
escolher uma das provas padrão (Raid, Rallye, Enduro ou Enduro à Pé) o Kit Piloto G2 é
automaticamente selecionado.

Visores

Velocidade Média do trecho e Velocidade Instantânea ao mesmo tempo.

O Kit Piloto G2 apresenta a velocidade média do trecho e a velocidade instantânea
simultaneamente. Quando a velocidade média muda o visor pisca para avisar o piloto qual a nova
média.

Deslocamentos

Ao entrar em trechos de deslocamento, no lugar da velocidade média do trecho piscará DL por 7
segundos e em seguida aparecerá a velocidade a cumprir com um ponto na direita em baixo
piscando.

Precisão do Kit Piloto independente da precisão do Colosso

A precisão do Kit piloto é configurável para 10 em 10 metros ou para 1 em 1 metro independente
do Colosso. O Colosso pode estar marcando de 1 em 1 metro e o kit piloto de 10 em 10 metros.

Brilho Forte / Fraco

O brilho do visor do Kit Piloto G2 pode ser ajustado em forte ou fraco. Para ajustar execute a
função [Brilho] do Colosso.
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Exemplos de Tempo (Tnav)

O Tnav (tempo de navegação ou erro de tempo) pode ser apresentado em segundos ou décimos
de segundo e em dois formatos diferentes, chamados de [Tnav s/ ponto] e [Normal hmsd].

Quando você escolhe [Tnav s/ Ponto] o Tnav (tempo atrasado ou adiantado) é apresentado em
número inteiro apagando os dígitos da esquerda que são zero. Esta forma de apresentação só
afeta o visor abaixo de 100 segundos = 1min e 40Seg.

Atrasado

Tnav s/ Ponto Normal hmsd

Tnav em Décimo Seg Segundo Décimo Seg Segundo

Zerado      0     0   0.0   0:00

0,6 seg      6     1   0.6   0:01

20 seg    200    20  20.0   0:20

1min e meio    900    90  90.0   1:30

35 min  35:00 35:00  35:00  35:00

3hora 22min  3h:22 3h:22  3h:22  3h:22

Adiantado

Tnav s/ Ponto Normal hmsd

Tnav em Décimo Seg Segundo Décimo Seg Segundo

Zerado     -0    -0  -0.0  -0:00

0,6 seg     -6    -1  -0.6  -0:01

20 seg   -200   -20  20.0  -0:20

1min e meio   -900   -90  90.0  -1:30

35 min  35:00 35:00  35:00  35:00

3hora 22min  3h:22 3h:22  3h:22  3h:22

Observações

• Com o uso de um cabo Y opcional é possível ligar 2 Kit Piloto Plus ou 2 Kit Piloto G2, mas nunca 1 de cada
modelo ao mesmo tempo.


