ChronoTrace - Instalando e usando
SISTEMA iOS - APPLE
1 - Baixe no Apple Store o aplicativo
ChronoTrace:

SISTEMA ANDROID
1 – Clique no arquivo enviado por
WhatsApp

https://apps.apple.com/br/app/
chronotrace/id1530263321
2 - Quando solicitado, permita o uso da
localização de forma PERMANENTE
(Durante o uso)

2 – Quer instalar este aplicativo?
Clique em “Instalar”

3 – Instalação bloqueada pelo Play
Protect–“Instalar assim mesmo”

Encerrada a instalação, clique em
“Abrir”

4 – Após instalar, entre no aplicativo role o termo de uso até o final, aceite a declaração,
faça seu login através do número de seu telefone.

5 – Após o login, cadastre o seu nome e o número do seu veículo com mínimo 3 dígitos
(Exemplo 007, e não apenas 7).

ATENÇÃO, IMPORTANTE:
CADASTRE EXATAMENTE O MESMO NÚMERO DO EVENTO! - CONSULTE A ORDEM DE
LARGADA

Caso não tenha número definido,
coloque algum número acima de
3000.
Defina sua função entre piloto,
navegador ou apoio.
Nos alertas a seguir, defina as
permissões para sempre permitir o
tempo todo.

6 – Após as permissões, clique em INICIAR, digite o
código apresentado e pronto, a equipe de apuração
já poderá obter as coordenadas para verificação de
passagem nos waypoints em tempo real, bem como
você pode ser monitorado ao vivo (desde que haja
sinal de celular e internet ativos).
Não é necessário fazer mais nada, e caso não utilize
o mapa de prova para orientação, se disponível, você
pode deixar o celular em stand by (tela preta).

7 – Tome cuidado para manter o aplicativo ativo em segundo plano, sem fechar! Na parte
inferior, sempre deve aparecer “Finalizar”, mostrando que está ativo. Se não estiver ativo,
não enviará as informações. Encerre o aplicativo somente após o término do evento.

8 – Funções dos ícones:
•

O Lado superior esquerdo exibe a velocidade atual;

•

Primeiro ícone dá acesso ao comparativo de tempos
entre competidores em todos os Waypoints da prova,
selecione um competidor como referência e até
outros 5 para comparar seus tempos de passagem;

•

Segundo ícone registra as coordenadas do local onde
for pressionado;

•

Terceiro e quarto ícones, habilitam e desabilitam a
função que faz o mapa seguir a coordenada atual do
GPS.

9 – Ícone “Perfil do Usuário”:
•

Neste ícone você pode conferir com qual nome,
número e tipo de usuário você se cadastrou no
aplicativo. Caso esteja incorreto ou diferente do
numeral do evento atual, pressione Logoff e faça o
cadastro novamente com os dados corretos.

•

Neste ícone você pode baixar tracks para navegar e
realizar a manutenção dos dados:

•

Tracks de prova: Nesta opção você poderá fazer o
download do track oficial do evento que estiver
participando, e uma vez ativo (botão do lado direito
do nome do arquivo), e após pressionar o botão iniciar
na tela principal, será exibido no mapa, consulte a
cronometragem para saber da disponibilidade;

•

Manutenção: Utilize para verificar os registros
gravados (tracks e waypoints), fazer o envio pela
internet e limpar tudo.

10 – Ícone “Configurações”:

