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1. Inhoud van Michelin Track Connect Kits 

1.1. Complete Kit 

 

De Complete Kit bevat alle onderdelen die u nodig hebt om uw MICHELIN Pilot Sport Cup 2 

Connect banden aan te sluiten op uw smartphone. De kit bestaat uit de volgende onderdelen: 

- 4 sensoren: elke sensor moet op één van uw banden moet worden gemonteerd 

- een opbergtas met de ontvanger die als interface fungeert tussen de sensoren en uw 

smartphone en de accessoires die nodig zijn voor de aansluiting van de ontvanger op 

uw voertuig (1 korte kabel en 1 lange kabel, afhankelijk van de locatie van 

voedingsbronnen in uw voertuig en een sigarettenaansteker / USB-adapter indien 

uw voertuig niet uitgerust is met een USB-poort) 

- een telefoonhouder 

 

U kunt de MICHELIN Track Connect applicatie downloaden in de "store", van het merk van uw 

mobiele telefoon (App Store, Play Store, etc.). 

1.2. 4 Sensoren Kit 

 

De ontvanger in de complete set kan voor meerdere voertuigen worden gebruikt. Daarom bevat 

de 4 Sensoren Kit  de 4 sensoren die nodig zijn om een ander, met het MICHELIN Track Connect 

aanbod compatibel voertuig of wielensets op hetzelfde voertuig, aan te sluiten. 

1.3. Informatie over de ontvanger 

 

Zorg dat u de ontvanger tussen twee racebaan-dagen uitschakelt om te voorkomen dat uw 

accu zich ontlaadt. 

 

Voorzorgsmaatregelen: 

- Temperatuurbereik voor het gebruik van de kit: -20°C / +35°C 

- Open vuur bronnen, zoals kaarsen, mogen niet op het apparaat worden geplaatst 

- Als u het apparaat wilt schoonmaken, moet u een zachte droge doek gebruiken 

 

Technische eigenschappen van de auto-oplader: 

- Model: JC202 

- Input: DC 12V-24V 1,7A 

- Output 1&2: DC 5V 2,4A 

- Totaal vermogen: 17W 

- De stroomvoorziening van de sigarettenaansteker is alleen bedoeld voor gebruik met 

informatieverwerkingsapparatuur 
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Technische eigenschappen van de ontvanger: 

Model MTC-V1 

Input: DC 5V 500mA 

 

Betekenis van de symbolen op de achterkant van de ontvanger: 

   Doorgestreepte prullenmand: het apparaat mag niet bij gebruikelijk  

   afval worden gezet. Het moet worden gerecycled. 

 

   Gelijkstroom. 

  

 CE: product voldoet aan EU-vereisten. 

 

  

Dit apparaat voldoet aan de Industry Canada RSS die van toepassing is op radioapparatuur 

vrijgesteld van een licentie. Het apparaat is geautoriseerd voor gebruik onder twee 

onderstaande voorwaarden: 

1- het mag geen interferentie veroorzaken, 

2- de gebruiker moet eventuele radio-elektrische interferentie accepteren, zelfs wanneer 

als gevolg van interferentie het gebruik in gevaar brengen. 

De SRRC-, FCC- en IC-ID's bevinden zich aan de achterkant van de ontvanger. 
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2. Installatie van Michelin Track Connect Kits 
 

Om ervoor te zorgen dat het MICHELIN Track Connect systeem correct functioneert, moet de 

installatie van de sensoren in de banden en de synchronisatie van de sensoren met uw smartphone 

door een vakman worden uitgevoerd. De gebruiker moet de ontvanger altijd plaatsen onder de 

centrale armleuning of tussen de twee voorstoelen of in de opbergruimte in de middenconsole 

tussen de twee voorstoelen. Deze positie optimaliseert de ontvangst van de signalen die door de 

vier sensoren worden uitgezonden. 

Zorg dat u de ontvanger tussen twee racebaan-dagen uitschakelt om te voorkomen dat uw accu 

zich ontlaadt. 
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3. Mobiele applicatie 

 

U kunt de MICHELIN Track Connect applicatie downloaden in de "store", van het merk van uw 

mobiele telefoon (App Store, Play Store, etc.). Dankzij deze applicatie ontvangt u informatie en 

bijbehorend advies via uw banden. 

De taal waarin de app is geconfigureerd, is ook de standaardtaal waarin de telefoon is 

geconfigureerd. Wanneer de app niet in de betreffende taal is vertaald, wordt de toepassing 

automatisch in het Engels geconfigureerd. 

3.1. Eerste aansluiting 

 

 

Na het downloaden van de 

MICHELIN Track Connect mobiele 

applicatie, moet u een account 

aanmaken om gebruik te kunnen 

maken van de verschillende 

functionaliteiten. 

Selecteer de knop REGISTREREN 

onderaan het startscherm en 

voer de benodigde informatie in 

voor het aanmaken van uw 

account: 

- E-mailadres 

- Naam 

- Voornaam 

Kies vervolgens een wachtwoord 

en bevestig het wachtwoord door 

het twee keer in te voeren. Een 

geldig wachtwoord moet minimaal 8 tekens bevatten, waaronder ten minste één hoofdletter en 

één kleine letter, evenals één speciaal teken zoals! of @ of # of $ of% of ^ of & of *. 

Accepteer ten slotte de algemene gebruiksvoorwaarden en beschermingsbeleid op 

persoonsgegevens, accepteer of weiger commerciële aanbiedingen van Michelin te ontvangen 

en bevestig vervolgens met de pijl rechtsonder op het scherm. 

De applicatie vraagt u de bevestiging van uw voorkeur voor maateenheden zoals die gebruikt 

worden in de verschillende menu's voor de bandenspanning, -temperatuur en afstanden. 

Nadat u deze laatste stap hebt voltooid: Gefeliciteerd! U bent lid van de MICHELIN Track 

Connect gemeenschap en u kunt nu uw voertuig(en) configureren (zie paragraaf 3.2.1 Een 

voertuig configureren). 



Michelin, 23 Place des Carmes Dechaux, 63040 Clermont-Ferrand, Frankrijk 

NB: Uitloggen uit uw account en opnieuw inloggen (zie paragraaf 3.8.4 Uitloggen / Inloggen) is 

eenvoudig: 

- Selecteer de knop LOGIN onderaan het startscherm van de app 

- Voer het e-mailadres en wachtwoord in die u hebt gebruikt voor het aanmaken van de 

account, 

- bevestig de informatie met de pijl rechtsonder.  
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3.2. Mijn Garage 

 

In dit menu kunt u uw voertuigen en de positie van uw banden op uw voertuigen configureren. 

3.2.1. Een voertuig configureren 

 

U moet een voertuig aan uw garage toevoegen voordat u MICHELIN Track Connect kunt 

gebruiken. Ga hiervoor naar het menu MIJN GARAGE. Wanneer u het systeem voor het 

eerst gebruikt, ontvangt u de waarschuwing dat uw garage leeg is. Selecteer de knop EEN 

AUTO TOEVOEGEN om uw eerste auto te configureren. 
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U wordt vervolgens gevraagd verschillende korte 

informaties te verstrekken: 

- Type een voertuig (kies uit de lijst). 

- Model van een voertuig (kies uit de lijst). 

- Type een voertuig (kies uit de lijst). 

- Bouwjaar van het voertuig: dit is niet het jaar 

van uw auto, maar van zijn generatie. 

Wanneer een voertuig bijvoorbeeld in 2012 

werd gelanceerd (fase 1) en de restyling (fase 

2) in 2017, moet u kiezen tussen 2012 en 

2017. 

- De paardenkracht van uw voertuig moet u 

kiezen uit de lijst (alleen de oorspronkelijke 

paardenkracht die door de fabrikant is 

opgegeven, kan worden geselecteerd). 

- Afmetingen van de banden (kies uit de 

verschillende opties). 

- Ontvanger: u kunt uw ontvanger zelf met uw 

telefoon synchroniseren of dit overlaten aan de vakman die de banden monteert. 

 

Indien u de ontvanger zelf wilt configureren, moet u zorgen dat de Bluetooth op uw 

telefoon is geactiveerd en de box is ingeschakeld (aangesloten met een knipperend 

controlelampje) en dat de telefoon en ontvanger naast elkaar staan (op minder dan 2 

meter). Druk vervolgens op Select van de ONTVANGER-regel en druk op EEN ONTVANGER 

TOEVOEGEN onderaan het scherm. 

Voor iOS (Apple-systeem) is deze stap voldoende om Bluetooth-objecten in de buurt van 

uw telefoon te identificeren, terwijl u voor Android-toestellen moet drukken op 

SCANNEN!. Selecteer vervolgens de referentie die begint met MTC en controleer of deze 

overeenkomt met de referentie op de achterkant van uw ontvanger. Het begint met 

MTC. 

 

De sensoren moeten worden geregistreerd in het atelier van de vakman die de banden op 

uw voertuig monteert. 

Bevestig de toevoeging van uw voertuig door helemaal onder aan het scherm te drukken 

op EEN AUTO TOEVOEGEN:  

 

NB: Kunt een onbeperkt aantal voertuigen toevoegen in MIJN GARAGE, zolang deze 

voertuigen compatibel zijn met het MICHELIN Track Connect aanbod. Herhaal hiervoor de 
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bovenstaande handelingen voor elk toe te voegen voertuig. Houd in gedachten dat één 

ontvanger op verschillende voertuigen kan worden aangesloten. U hebt alleen de 4 

Sensors Kits nodig voor de aansluiting van uw andere voertuigen (zie Paragraaf 1.2 4 

Sensors Kit). 

 

3.2.2. Positie beheren van mijn banden 

 

 

Nadat de Complete Kit  door een vakman is geïnstalleerd en geïnitialiseerd, wilt u 

misschien de positie van uw banden op het voertuig wijzigen om slijtage te voorkomen, 

met name op een racebaan waar voertuigen altijd in dezelfde richting rijden. 

Om te zorgen dat de fysieke positie van de sensoren op het voertuig overeenkomt met de 

aangegeven positie van de applicatie, kunt u de positie van de sensoren in de applicatie 

van links naar rechts of van voren naar achteren en omgekeerd omschakelen. 

Hiertoe selecteert u het menu MIJN GARAGE en vervolgens het voertuig waarop 

omgeschakeld moet worden. 

Gebruik vervolgens de dubbele pijlen om de positie van uw banden te wijzigen. 

 

NB: Omschakelen van voor naar achter is alleen mogelijk voor voertuigen die uitgerust zijn 

met voor- en achterbanden van exact dezelfde afmetingen. 
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3.2.3. Verzoek een voertuig toe te voegen dat niet in de lijst staat 

 

Wanneer u uw voertuig niet vindt in de lijst met voertuigen die compatibel zijn met 

MICHELIN Track Connect, kunt u vragen het voertuig rechtstreeks via de applicatie toe te 

voegen. 

 

Ga hiervoor naar het menu MIJN GARAGE en: 

- kies EEN AUTO TOEVOEGEN, 

- kies IK KAN MIJN AUTO NIET VINDEN, 

- Vul de verschillende velden in (Merk, Model, Type, Jaar, Paardenkracht)  

- Bevestig uw verzoek door VERZOEK INDIENEN onderaan uw scherm.  

 

Uw verzoek is nu ingediend bij de Michelin teams. Het verzoek wordt eerst onderzocht 

voordat het geaccepteerd of afgewezen wordt. Het verzoek impliceert geenszins dat 

Michelin teams verplicht zijn om het voertuig te creëren. De toekomstige gebruiker is 

verantwoordelijk om te controleren of zijn voertuig(en) compatibel is/zijn alvorens over 

te gaan tot de aankoop van MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect banden en de MICHELIN 

Track Connect Kit 

NB: Dit type verzoek kan kan ook ingediend worden via het menu MIJN PROFIEL (zie 

Paragraaf 3.8 Profielbeheer en geïnformeerd blijven) 
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3.3. Starten - “aangesloten” rijden 

 

Met de START-knop in het midden van het startscherm kunt u voor het eerst “aangesloten” 

rijden. Zorg dat uw ontvanger en uw telefoon met elkaar kunnen communiceren door de 

Bluetooth op uw telefoon te activeren en de ontvanger correct te synchroniseren met uw 

telefoon (zie Paragraaf 3.2.1 Een voertuig configureren). druk op START voor toegang tot het 

configuratiemenu voor uw rijsessie. 
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3.3.1. Op-schema gebruik 

3.3.1.1. Voordat u op een baan gaat rijden 

 

Indien u meerdere voertuigen hebt geconfigureerd in het 

menu MIJN GARAGE, selecteert u het voertuig dat u 

gebruiksklaar wilt maken. Indien u slechts één voertuig hebt 

geconfigureerd, verschijnt dit standaard bovenaan op het 

scherm op de regel MIJN AUTO. 

Terwijl u zich voorbereidt op een baan te gaan rijden: 

- Selecteert u de knop CIRCUIT, 

- Voer de baan in waarop u rijdt indien deze niet 

door de app is gedetecteerd (indien de baan 

waarop u rijdt niet in de lijst staat, raadpleegt u 

Paragraaf 3.7.3 Verzoeken een nieuwe baan toe 

te voegen), 

- Selecteer de weersomstandigheden op de baan 

uit de suggesties (droog, vochtig gematigd, 

vochtig koud weer en nat) 

 

De lijnen die bestaan uit rood / oranje / groene segmenten 

geven voor elke (voor- en achter) as de meest geschikte, 

aanbevolen bandenspanningen voor het geselecteerde 

voertuig en het opgegeven gebruik weer. De groene zone 

komt, voor beide assen, overeen met het optimaal, 

functioneel bereik. De oranje zones rondom de groene zone 

geven aan dat de bestuurder bijzonder goed moet opletten, 

terwijl de rode zones duiden op een ongepaste 

bandenspanning die schade zou kunnen berokkenen aan de integriteit van de band of het 

voertuig. Houd in gedachten dat een abnormaal lage bandenspanning (lagere rode zone) zo 

snel mogelijk moet worden gecontroleerd. 

Start uw rijsessie door te drukken op GA! onderaan het scherm en gebruik de Warming-up-

modus om de temperatuurstijging van uw banden te controleren voordat u aan een run 

begint. (Zie paragraaf 3.3.1.4 Warming-up-modus) 

HERINNERING: Wanneer u op banen rijdt, adviseren wij u altijd een run te starten op de 

door de fabrikant aanbevolen bandenspanning en na enkele ronden te stoppen om de 

bandenspanning af te stemmen op de aanbevelingen van de app voor warme banden. Het 

starten van een run op de baan bij koud weer en een te lage bandenspanning kan schade 

berokkenen aan de integriteit van de band of het voertuig. 
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3.3.1.2. Tijdens de run 

 

Na op het vorige scherm op GO! te gedrukt te hebben 

verschijnt een infovenster gedurende 2 tot 3 seconden om 

aan te geven dat de box en de telefoon bezig zijn te 

synchroniseren. Zodra deze synchronisatie is voltooid, zijn 

alleen de 4 blauwe schijfjes zichtbaar. 

Begin te rijden (boven een snelheid van 30 km / u) om uw 

sensoren “wakker te schudden”... De bandenspanning en 

temperatuur van uw banden worden weergegeven op de 

verschillende schijfjes. 

 

NB: Deze synchronisatiefase duurt enkele seconden. 

Controleer opnieuw of de Bluetooth op uw telefoon is 

geactiveerd en de ontvanger is ingeschakeld en geplaatst 

is tussen de twee zitplaatsen voorin (zie paragraaf 2 

Installatie van MICHELIN Track Connect Kits) 

 

Telefoon in de staande modus... 

De spanning- en temperatuurgegevens worden 

weergegeven op de 4 schijfjes die voor uw 4 banden staan. 

De kleur van de schijfjes heeft betrekking op 

bandenspanningbereik rood / oranje / groen die 

beschikbaar is voordat u begint te rijden. 

Met andere woorden, als de schijfjes groen zijn, betekent 

dit dat de banden van uw auto een ideale bandenspanning 

hebben bereikt voor de aangegeven omstandigheden en 

gebruik. 

Tijdens het rijden worden uw banden warmer en stijgt de 

spanning, dus is het zeer waarschijnlijk dat kleuren tijdens 

de sessie veranderen. 

Indien u twijfels hebt waarom de bandenspanning is 

veranderd, met name wanneer de spanning is afgenomen, 

moet u deze vraag altijd aan een vakman voorleggen. Een eenvoudige inspectie is vaak 

voldoende om een lekke band of een ander probleem dat spanningsverlies kan 

veroorzaken, te voorkomen. 

 

Een stopwatch in de linker bovenhoek van uw scherm start automatisch op basis van 

de in de App ingevoerde GPS-coördinaten van de startlijn. U zult constateren dat deze 
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virtuele lijn niet altijd overeenkomt met de werkelijke startlijn van de baan zelf. Dit 

verandert niets aan de kwaliteit van de meting.  

Net als uw benchmarktijd, wordt deze altijd weergegeven in de rechter bovenhoek. 

Aan het einde van elke ronde informeert een indicator of u sneller of langzamer rijdt 

dan deze benchmarktijd.  

Als u op kop ligt, is de indicator groen voorafgegaan door een minteken en geeft uw 

voorsprong aan. 

Als u achterloopt, is de indicator rood 

voorafgegaan door een plusteken en geeft aan 

hoeveel u achterloopt op uw snelste tijd. In het 

volgende voorbeeld is de gebruiker 0,718 

seconden langzamer dan de snelste tijd. 

 

Druk aan het einde van uw sessie op de STOP-knop in het midden van uw scherm. 

 

Telefoon in de liggende modus: 

 

Een wegliggingsmeter geeft aan hoe een gewijzigde bandenspanning de balans van uw 

voertuig kan beïnvloeden. 

 

Dit wordt onder- en bovenstuur genoemd. Voor een voertuig dat steeds meer 

onderstuurt, moet u meer aan het wiel draaien om het voertuig weer in de bocht te 

krijgen en het hoogste punt te bereiken. U hebt de indruk dat het voertuig "naar voren 

glijdt". Een voertuig dat steeds meer overstuurt, heeft de neiging gemakkelijker te 

draaien, met het ultieme risico een tol te worden wanneer het voertuig in belangrijke 

mate overstuurt. U hebt de indruk dat het voertuig "naar achteren glijdt”. 

 

Net als in de staande modus, start een stopwatch in de linker bovenhoek van uw 

scherm op basis van de in de App ingevoerde GPS-coördinaten van de startlijn. U zult 

constateren dat deze virtuele lijn niet overeenkomt met de werkelijke startlijn van de 

baan zelf. Dit verandert niets aan de kwaliteit van de meting. 
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Net als uw benchmarktijd, wordt deze altijd weergegeven in de rechter bovenhoek. 

Aan het einde van elke ronde informeert een indicator of u sneller of langzamer rijdt 

dan deze benchmarktijd. 

Als u op kop ligt, is de indicator groen voorafgegaan door een minteken en geeft uw 

voorsprong aan. 

Als u achterloopt, is de indicator rood voorafgegaan door een plusteken en geeft aan 

hoeveel tijd u achterloopt. 

 

Druk aan het einde van uw run op de STOP-knop in het midden onderaan uw scherm. 
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3.3.1.3. Nadat u op op de baan hebt gereden 

 

Wanneer u de registratie van gegevens voor uw run stopt door op de STOP knop te 

drukken, hebt u toegang tot de gedetailleerde informatie over uw sessie, warming-up 

of run. Gebruik de knoppen warming-up en run om over te schakelen:  
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U ziet: 

- De aanbevelingen om de bandenspanning voor elke band aan te passen. Deze 

aanbevelingen blijven geldig tussen 2 runs indien u binnen 30 minuten na te zijn 

gestopt terugkeert naar de baan. Selecteer MIJN BANDENSPANNING WIJZIGEN 

om toegang te verkrijgen tot de manometer-functie om de bandenspanning op 

uw telefoon tijdens de correctie te volgen. (Zie paragraaf 3.5 Manometer-

functie). 

 

- De verandering in de spanning of temperatuur van uw banden tussen het begin 

en het einde van uw rijsessie en de periode waarin uw banden gereden hebben 

op de optimale bandspanning of -temperatuur, door over te schakelen tussen de 

manometer-functie en de thermometer en omgekeerd: 

 

 

 

 

- Geeft u een overzicht van uw tijden tijdens de run. Uw snelste tijd wordt geel 

weergegeven. U kunt ook uw run opnieuw afspelen. Meer informatie over deze 

optie, vindt u in paragraaf 3.4.3 Mijn run opnieuw afspelen. 

 

Door over te schakelen naar de liggende modus, kunt u de wijzigingen in de spanning 

en de temperatuur van uw banden tijdens de sessie analyseren, zowel voor uw 

warming-up als uw run. 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruik uw vinger om de cursor langs de tijdlijn te verschuiven om de veranderingen in 

de spanning en temperatuur tijdens uw rijsessie te bekijken. 

  

Selecteer de 

sessie die u 

wilt zien: 

Temperatuur 

Bandenspanni

ng 

Selecteer de sessie 

die u wilt zien: 

Warming-up 

Run 
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3.3.1.4. Warming-up modus 

 

Selecteer de warming-up modus op het 

configuratiescherm van de run om eenvoudig de 

temperatuurstijging van uw banden te controleren 

voordat u een run start. 

 

De ronden afgelegd tijdens de warming-up worden 

niet gechronometreerd. Het doel is niet om snel te 

rijden, maar om uw banden te prepareren voor de 

resterende tijd van uw rijsessie. 

 

De kleuren staan voor de volgende beschrijvingen: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zodra alle 4 banden hun optimale temperatuur hebben 

bereikt, geeft de app aan dat u voor een optimale 

functie van uw banden naar de pits moet gaan om de 

spanning te laten corrigeren 

 

Selecteer “de bandenspanning wijzigen” om automatisch 

toegang te verkrijgen tot de manometer-functie om de 

wijziging van de bandenspanning op uw telefoon tijdens 

deze optimaliseringsfase te controleren. (Raadpleeg de 

manometer-functie) 

 

 

 

  

Te 

koud 

OK Te heet 
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Nadat u uw bandenspanning hebt aangepast, geven de 4 

knoppen OK weer in de groene zone. 

Druk op GO! onder aan het scherm om uw run te starten 

en te gaan rijden. 

 

 

 

 

 

 

 

HERINNERING: Wanneer u op banen rijdt, adviseren wij u altijd een run te starten op 

de door de fabrikant aanbevolen bandenspanning en na enkele ronden te stoppen 

om de bandenspanning af te stemmen op de aanbevelingen van de app voor warme 

banden. Het starten van een run op de baan bij koud weer en een te lage 

bandenspanning kan schade berokkenen aan de integriteit van de band of het 

voertuig. 

 

NB: Door de 

weersomstandigheden kan 

de opwarming van uw 

banden bijzonder 

gecompliceerd zijn. In dit 

geval informeert de app u 

na 4 warming-up rondes 

indien u de ideale 

temperatuur nog niet hebt 

bereikt. 

Twijfel niet aan uw 

vaardigheid als bestuurder: 

het weer en de baan zijn 

twee bijzonder belangrijke factoren. De warming-up modus schakelt zich automatisch 

in op de run-modus na gemeld te hebben dat het opwarmen van de banden moeilijk 

was. 
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Vervolg uw run of corrigeer zo nodig uw bandenspanning door de aanbevelingen op te 

volgen die u ontvangt na te hebben gedrukt op STOP.  
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3.3.2. Weggebruik 

3.3.2.1. Voordat u op een weg gaat rijden 

 

Indien u meerdere voertuigen hebt geconfigureerd in 

het menu MIJN GARAGE, selecteert u het voertuig 

dat u gebruiksklaar wilt maken. Indien u slechts één 

voertuig hebt geconfigureerd, verschijnt dit 

standaard bovenaan op het scherm op de regel MIJN 

AUTO. 

Terwijl u zich op de weg voorbereidt, selecteert u de 

knop WEG. De lijnen die bestaan uit rood / oranje / 

groene segmenten geven voor elke (voor- en achter) 

as de meest geschikte, aanbevolen 

bandenspanningen voor het geselecteerde voertuig 

en het opgegeven gebruik weer. De groene zone 

komt, voor beide assen, overeen met het optimaal, 

functioneel bereik. De oranje zones rondom de 

groene zone geven aan dat de bestuurder bijzonder 

attent moet zijn, terwijl de rode zones duiden op een 

incorrecte bandenspanning die schade zou kunnen berokkenen aan de integriteit van 

de band of het voertuig. Houd in gedachten dat een abnormaal lage bandenspanning 

(lagere rode zone) zo snel mogelijk moet worden gecontroleerd. 

Start uw run door op te drukken GO! onder op het scherm. 

HERINNERING: Op de weg adviseren wij om altijd de spanning van "koude" banden te 

controleren, dat wil zeggen na nog geen 3 km op lage snelheid te hebben gereden (in 

een stedelijk gebied) of wanneer het voertuig ten minste twee uur heeft stilgestaan. 

Zo niet dan moet u uw bandenspanning verhogen met 0,3 bar. In de op-weg-modus 

betekent de groene zone start dat de spanning van elke as overeenkomt met de door 

de fabrikant aanbevolen spanning onder “koude“ (weers)omstandigheden. 
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3.3.2.2. Wanneer u op een weg rijdt 

 

Na op het vorige scherm op GO! te gedrukt te hebben 

verschijnt een infovenster gedurende 2 tot 3 seconden om 

aan te geven dat de box en de telefoon bezig zijn te 

synchroniseren. Zodra deze synchronisatie is voltooid, zijn 

alleen de 4 blauwe schijfjes zichtbaar. 

Begin te rijden (boven een snelheid van 30 km / u) om uw 

sensoren “wakker te schudden”... De bandenspanning en 

temperatuur van uw banden worden weergegeven op de 

verschillende schijfjes. 

 

Opmerking: deze synchronisatiefase duurt slechts enkele 

seconden. Controleer opnieuw of de Bluetooth op uw 

telefoon is geactiveerd en de ontvanger is ingeschakeld 

en geplaatst is tussen de twee zitplaatsen voorin (zie 

paragraaf 2. Installatie van Michelin Track Connect Kits). 

 

Begin te rijden (boven een snelheid van 30 km / u) om uw 

sensoren “wakker te schudden”... De bandenspanning- en 

temperatuurgegevens van uw banden worden 

weergegeven op de schijven. De kleur van de schijfjes heeft 

betrekking op bandenspanningbereik rood / oranje / groen 

die beschikbaar is voordat u begint te rijden. Met andere 

woorden, als de schijfjes groen zijn, betekent dit dat de 

banden van uw auto een ideale bandenspanning hebben 

bereikt voor de aangegeven omstandigheden en gebruik.  

Tijdens het rijden worden uw banden warmer gaat de 

spanning omhoog, dus is het zeer waarschijnlijk dat kleuren 

tijdens het rijden veranderen. Indien u twijfels hebt 

waarom de bandenspanning is veranderd, met name 

wanneer de spanning is afgenomen, moet u deze vraag altijd aan een vakman 

voorleggen. Een eenvoudige inspectie is vaak voldoende om een lekke band of een 

ander probleem dat spanningsverlies kan veroorzaken, te voorkomen. 

 

Druk aan het einde van uw sessie op de STOP-knop in het midden van uw scherm. 

 

NB: In de op-de-weg-modus, zijn de warming-up modus, de stopwatch en de 

manometer niet beschikbaar. 
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3.3.2.3. Nadat u op een weg hebt gereden 

 

Wanneer u de registratie van gegevens van uw sessie stopt door op de STOP knop te 

drukken, verkrijgt u toegang tot de gedetailleerde informatie over uw sessie. De 

verandering in de spanning of temperatuur van uw banden tussen het begin en het 

einde van uw rijsessie en de periode waarin uw banden gereden hebben op de 

optimale bandspanning of -temperatuur, door over te schakelen tussen de manometer-

functie en de thermometer en omgekeerd: 

 

 

 

Door over te schakelen naar de liggende modus, kunt u de wijzigingen in de spanning 

en de temperatuur van uw banden tijdens de op-de-weg-sessie analyseren. 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruik uw vinger om de cursor langs de tijdlijn te verschuiven om de veranderingen in 

de spanning en temperatuur tijdens uw rijsessie te bekijken. 

  

Selecteer de 

sessie die u 

wilt zien: 

Temperatuur 

Bandenspanni

ng 
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3.4. Uw historisch overzicht raadplegen 

 

In het MIJN RUNS menu linksboven op uw scherm kunt u alle 

informatie over uw runs op de weg en op de baan terugvinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1. Mijn laatste oefentocht 

 

In het menu MIJN RUNS bovenaan op het scherm vindt u de samenvatting van uw 

oefentocht: MIJN LAATSTE OEFENTOCHT. U hebt toegang tot de betreffende informatie 

door de volgende items te selecteren: DETAILS VAN MIJN RUNS. Alle runs (of sessies) 

gerealiseerd tijdens deze oefentocht, worden boven elkaar weergegeven. 

Elke tab vat deze runs als volgt samen: de tijd aan het begin van de run, het gebruikte 

voertuig, de duur van de run en de snelste tijd (indien op de baan), en de 

(weers)omstandigheden op de baan (indien op de baan) tijdens de run. 
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U kunt snel uw snelste run vinden. De benchmarktijd wordt dan in geel weergegeven. 

U hebt toegang tot alle gedetailleerde informatie over een willekeurige run door er één in 

de lijst te selecteren voor informatie over: 

- de gecorrigeerde spanning die de app aan het einde van de run of warming-up 

heeft aangegeven, 

- het opnieuw afspelen van uw run of warming-up (zie Paragraaf 3.4.3 Mijn run 

opnieuw afspelen), 

- de bandenspanning aan het begin van uw run of warming-up en hoe deze 

veranderd is tijdens het rijden, 

- de temperatuur van uw banden aan het begin van de run of warming-up en hoe 

deze tijdens het rijden veranderde. 

 

3.4.2. Mijn historisch overzicht 

 

Misschien wilt u uw sessiegegevens op een bepaalde baan 

raadplegen. Hiertoe vindt u in het menu MIJN RUNS het kopje MIJN 

HISTORISCH OVERZICHT onder MIJN LAATSTE OEFENTOCHT. 

Alle runs worden voor elke baan op dezelfde manier weergegeven 

als de oefentochten op de weg en worden geregistreerd onder het 

tabblad WEG. 

U hebt toegang tot alle gedetailleerde informatie over deze 

oefentochten door ze afzonderlijk te selecteren. Zoals vermeld, 

kunt u de informatie over alle runs in elke oefentocht vinden door 

ze in de lijst te selecteren. 
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Deze informatie komt overeen met: 

- de gecorrigeerde spanning die de app aan het einde van de run of warming-up 

heeft aangegeven, 

- het opnieuw afspelen van uw run of warming-up (zie Paragraaf 3.4.3 Mijn run 

opnieuw afspelen), 

- de bandenspanning aan het begin van uw run of warming-up en hoe deze 

veranderd is tijdens het rijden, 

- de temperatuur van uw banden aan het begin van de run of warming-up en hoe 

deze tijdens het rijden veranderde. 

Opmerking: In de op-de-weg-modus is alleen de informatie over de spanning en 

temperatuur aan het begin en aan het einde van de run beschikbaar. 

 

3.4.3. Speel mijn run opnieuw af 

 

Aan het einde van een run, onmiddellijk nadat u uw sessie hebt gestopt of 

in een later stadium vanuit uw historisch overzicht in het MIJN RUNS menu 

(zie paragraaf 3.4.1 Mijn laatste oefentocht of par. 3.4.2 Mijn historisch 

overzicht), kunt u uw run opnieuw afspelen. 

Hiertoe gaat u naar het einde van de adviespagina waarop de aanbevolen 

aanpassingen en de gerealiseerde tijden zijn weergegeven en selecteert u 

MIJN RUN OPNIEUW AFSPELEN. 
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Druk de Play knop rechtsonder op het scherm om de replay te starten. De stip die om de baan 

beweegt staat voor uw voertuig en u kunt de volgende informatie ophalen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* De Play / Pauze-functies worden met dezelfde knop bediend. De pijlen rondom de knop Play / 

Pauze worden gebruikt om van de ene ronde naar de volgende ronde, achteruit of vooruit, te 

gaan. 

  

Bandenspan

ning 

Indicator van de laterale 

en longitudinale G 

Realtime snelheid 

Beste ronde van de 

run 

Huidige tijd 

Duur van de run en 

rondjes-indicator 

Plaats, datum en 

voorwaarden voor de run 

Replay-bedieningen* 

Einde 

replay 
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3.5. Manometer-functie 

 

De manometer-functie is alleen beschikbaar wanneer u op een baan rijdt na een warming-up of 

na een run maar niet langer dan 30 minuten nadat uw voertuig is uitgezet, om te voorkomen 

dat de spanning van afgekoelde banden wordt gecorrigeerd. 

 

In de warming-up modus verschijnt, nadat u de juiste temperatuur 

hebt bereikt, het volgende venster en hebt u toegang tot de 

manometer-functie door MIJN BANDENSPANNINGEN AANPASSING 

te selecteren. 

 

 

 

 

 

 

Wanneer u in de run-modus op STOP drukt, ontvangt u adviezen 

voor spanning correcties. U heb toegang de manometer-functie 

door MIJN BANDENSPANNING AANPASSEN te selecteren.
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Omdat u de spanning corrigeert, worden de schijfjes groener en verschijnt uiteindelijk de 

indicatie OK. 

Een nummer voorafgegaan door een "minteken" betekent dat u 

de bandenspanning moet verlagen met de aangegeven waarde. 

De witte balken verdwijnen wanneer u uw band laat leeglopen. 

Stop het leeglopen van de band wanneer de indicator groen is en 

OK verschijnt. 

 

Een nummer voorafgegaan door een "plusteken" betekent dat u 

de bandenspanning moet verhogen met de aangegeven waarde. 

De witte balken verschijnen wanneer u uw band oppompt. 

Stop het oppompen van de band wanneer de indicator groen is 

en OK verschijnt.  
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3.6. Mijn teams 

 

In het menu MIJN TEAMS rechtsonder in het startscherm kunt u 

teams met uw vrienden maken. U kunt de voortgang van elk lid 

volgen door al dan niet samen te gaan naar een baan op 

dezelfde of een andere dag (zie paragraaf 3.7.1.3 Teamrecords). 

 

 

 

 

 

 

3.6.1. Een team creëren 

 

Wanneer u een team wilt creëren, opent u het menu MIJN TEAMS. Wanneer u voor de 

eerste keer het menu opent, verschijnt een bericht dat er geen teams zijn geregistreerd. 

Selecteer de knop EEN TEAM TOEVOEGEN, geef een naam aan dit team en bevestig door 

TEAM CREEREN te selecteren. 

Begin leden van uw team uit te nodigen door de knop EEN LID NODIGEN te selecteren. Een 

venster verschijnt met alle, op uw telefoon geïnstalleerde applicaties die u kunt gebruiken 

om een uitnodiging te verzenden: sms, e-mail, etc. 
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Selecteer de volgende keer gewoon EEN TEAM TOEVOEGEN en volg dezelfde instructies 

om dit team een naam te geven en leden uit te nodigen. 
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3.6.2. Een team beheren 

 

Als eigenaar van een TEAM kunt u uw TEAM(S) beheren. Hiertoe selecteert u het team dat 

u wilt wijzigen. U kunt: 

- De naam wijzigen, 

- Andere leden uitnodigen,  

- Leden verwijderen, 

- De functie van de leden (Lid of Administrateur) wijzigen door de leden te 

selecteren 

- Of het team verwijderen 

Een Administrateur heeft dezelfde rechten als een eigenaar, behalve dat ze de naam van 

een team niet kunnen wijzigen en het niet kunnen verwijderen. 

Elk lid heeft de vrijheid om desgewenst een team te verlaten. 
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3.7. De circuits 

 

U kunt dit menu linksonder op uw scherm gebruiken om 

informatie over de banen te vinden en om naar de door u 

gewenste baan te worden geleid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1. Informatie over de banen 

 

Om informatie over een baan te ontvangen, selecteert u de baan van uw interesse in de 

lijst. 

Afhankelijk van de baan is er min of meer informatie beschikbaar, afhankelijk van de 

bezoekerspercentages. Voor sommige banen vindt u alleen de lengte en voor andere 

alleen de snelst gerealiseerde tijden op deze banen in 3 categorieën: 

- Uw persoonlijke records 

- De records aller tijden voor de 

baan ingesteld door alle 

MICHELIN Track Connect-

gebruikers 

- De records ingesteld door de 

teams waarvan u lid bent (zie 

paragraaf 3.6 MIJN TEAMS). 

 

 

Voor elke van deze drie categorieën kunt 

u de tijden filteren op basis van de weersomstandigheden 
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(droge, vochtige of natte baan) waarin de tijden werden gerealiseerd en de voertuigen die 

werden gebruikt voor de records. Selecteer hiervoor de trechter in rechtsboven op het 

scherm. 

 

 

3.7.1.1. Uw snelste tijden 

 

Voor een bepaald baan, vindt u deze rubriek de lijst van uw 

snelste tijden op basis van weersomstandigheden voor elk 

van uw voertuigen indien u meerdere voertuigen hebt 

geregistreerd in het menu MIJN GARAGE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1.2. Records 

 

Voor een bepaalde baan kunt u in deze rubriek de snelste 

tijden bekijken van MICHELIN Track Connect gebruikers. 

Deze gegevens zijn anoniem. 

Zonder filter worden alle tijden gedeeld ongeacht de 

(weers)omstandigheden van de baan en de gebruikte 

voertuigen. 

U kunt uw selectie verfijnen om alleen records te zien voor 

een bepaald voertuig of specifieke weersomstandigheden 

van de baan (droog, vochtig, nat). 

 

U kunt deze functie gebruiken om uw klassementen te 

vergelijken met andere MICHELIN Track Connect 

gebruikers. 
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3.7.1.3. Teamrecords 

 

Voor een bepaalde baan kunt u in deze rubriek de gerealiseerde 

tijden zien van de andere leden van het team/de teams waarvan 

u lid bent. De informatie is toegankelijk voor elk voertuig en 

weertype. 

Voor elke door een team gerealiseerde tijd wordt de nickname 

van het teamlid naar de andere teamleden gestuurd. (U vindt 

meer informatie over teammanagement in paragraaf 3.6 MIJN 

TEAMS). 

In deze functie kunt u uw klassement vergelijken met andere 

teamleden. 

 

 

3.7.2. Om naar een baan te worden geleid 

 

Om naar een baan te worden geleid, selecteert u baan van uw interesse en drukt u 

vervolgens op GO.  

U ontvangt een bericht waarin u wordt gevraagd om uw favoriete, op uw telefoon 

geïnstalleerde routeplanner te kiezen. Selecteer uw applicatie en volg de routeplanning 

zonder de geringste informatie te verstrekken over uw bestemming. 
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3.7.3. Verzoek een nieuwe baan toe te voegen 

 

Als u de gewenste baan niet kunt vinden in de lijst van beschikbare banen in de app, kunt u 

rechtstreeks in de app een verzoek indienen. 

 

Hiertoe: 

- gaat u direct naar de laatste regel van de lijst en selecteert u IK KAN MIJN BAAN 

NIET VINDEN, 

- voer de naam in van de baan die u wilt toevoegen en het land, 

- bevestig uw verzoek door BAAN OPGEVEN onder op uw scherm te selecteren.  

 

Uw verzoek is nu voor bevestiging ingediend bij de Michelin teams.  

NB: Dit type verzoek kan kan ook ingediend worden via het menu MIJN PROFIEL (zie 

Paragraaf 3.8.2. Contact opnemen met de Michelin-teams). 
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3.8. Beheer uw profiel en blijf op de hoogte 

 

U hebt toegang tot het MIJN PROFIEL menu via het pictogram in de rechterbovenhoek van de 

MICHELIN banner op de homepage. Hier vindt u al uw persoonsgegevens, app informatie, 

contact opnemen met de Michelin-teams en uitloggen uit de app.  
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3.8.1. Mijn informatie 

 

U kunt de informatie die wordt gebruikt om uw account te configureren op elk moment 

bekijken en wijzigen, met uitzondering van het e-mailadres dat u gebruikt om u in te 

loggen. Dit blijft ongewijzigd. 

  

 

Vergeet niet te drukken op UPDATE wanneer u één of meerdere wijzigingen hebt aangebracht 

en deze wilt opslaan. 

 

3.8.2. Contact opnemen met de Michelin-teams 

 

U kunt vragen stellen of feedback geven door te bellen naar de Michelin Consumer Care of via 

de app. 

Hiertoe selecteert u het menu MIJN PROFIEL, vervolgens CONTACT. 

Selecteer het onderwerp van uw verzoek uit de keuzemogelijkheden en type vervolgens uw 

bericht. 

Beëindigd uw verzoek door het bericht te verzenden. De Michelin teams zullen uw verzoek 

verwerken. 
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3.8.3. Informatie over de app 

 

Onder deze kop vindt u informatie over de app versie die u gebruikt en hebt u toegang tot de 

algemene gebruiksvoorwaarden. 

 

3.8.4. Uitloggen / Inloggen 

 

Selecteer in het menu MIJN PROFIEL, LOG UIT onderaan uw scherm om uit te loggen uit de app. 

WAARSCHUWING: Niet-gesynchroniseerde informatie gaat verloren. Dit betekent dat elke 

informatie die gecreëerd werd buiten inlogsessies (bijvoorbeeld geen mobiel bereik tijdens een 

run of het creëren van een voertuig) verloren gaat. 

 

Opnieuw inloggen is simpel: 

- Selecteer de knop LOG IN onderaan het startscherm van de App 

- Voer het e-mailadres en wachtwoord in die u hebt gebruikt voor het aanmaken 

van de account, 

- bevestig de informatie met de pijl rechtsonder. 
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3.8.5. Wachtwoord wijzigen 

 

Wanneer u opnieuw inlogt en u uw oude wachtwoord bent vergeten, selecteert u Wachtwoord 

vergeten en volgt u de instructies die u per e-mail ontvangt. De e-mail om een nieuw 

wachtwoord te creëren wordt verzonden naar het adres dat is gebruikt voor het aanmaken van 

de account. 

 


