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GUIA Do USUÁRIO

KIT MICHELIN 
TRACK CONNECt



2

O PROPÓSITO DESTE GUIA É AJUDÁ-LO 
NA INSTALAÇÃO DO kit Michelin Track 
Connect e seu App Michelin Track 
Connect.

Você tem um kit Michelin Track Connect, agora veja como usá-lo em 10 
etapas:

1.  Baixe o aplicativo MICHELIN Track Connect e crie sua conta 
Disponível gratuitamente na app store do seu telefone (AppStore ou PlayStore)

2.  Compre pneus conectáveis MICHELIN para Track Days 
Fale com o revendedor autorizado Michelin da sua preferência

3.  Instale o receptor no carro e certifique-se  
que está funcionando. (página 5)

4.  Instale os sensores no pneu 
Instruções de encaixe do sensor. (página 5)

5.  Selecione seu carro no aplicativo 
Instruções para adicionar seu carro. (página 9)

6.  Conecte sua caixa receptora 
Emparelhe seu telefone e seu receptor. (página 9).

7.  Prepare-se para sua sessão 
Emparelhe seus sensores com o telefone e ajuste suas configurações. (página 12)

8.  Comece a dirigir 
Grave sua sessão. (página 13)

9.  Analise sua sessão 
Verifique os dados da sua sessão. (página 16)

10.  Verifique seu histórico 
Analise e reveja suas sessões quando quiser. (página 17)
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1.  Kit Michelin Track Connect

1.1. CONTEÚDOS DO KIT�

O Kit inclui todos os itens necessários para conectar seus pneus MICHELIN Pilot 
Sport Cup 2 Connect ao seu smartphone. Incluído no kit:

• Um receptor e cabo de alimentação devem ser instalados em seu veículo, ou já 
instalados pela fábrica. Esta caixa envia os dados dos pneus para seu smartphone.

• 4 sensores para serem instalados nos pneus, cada um com um adesivo para ser 
fi xado diretamente nos aros correspondentes, de forma que possa reconhecer os 
pneus no app.

1.2. DESCRIÇÃO DO KIT

Um receptor TPMS instalado nos carros permite verifi car as temperaturas e pressões 
dos pneus, a fi m de indicar ao piloto sobre como adaptar a pressão dos pneus 
durante uma corrida. O dispositivo recebe sinais acima de 433 MHz e envia dados 
acima de 2,4 GHz de/para um smartphone.

1.3. CARACTERÍSTICAS DO RECEPTOR

Modelo do produto  MTC-V1 MOTORSPORT

Entradas 5V / Imax=400mA

Condições de uso (temperatura)  -20°C to +55°C

Estanqueidade  IP20

Características técnicas

 RF Freqüência de recepção  ISM Banda 433,92 MHz

 Frequência / potência  2,48 GHz +4 dBm

Características físicas

 Dimensões  78 (C) x 78 (L) x 20 (A) mm

 Conexão  USB

 Cor  Black

1.4. SIGNIFICADO DOs SÍMBOLOs

  O aparelho não deve ser jogado no lixo comum. Deve ser reciclado.

 Corrente direta

 O produto está em conformidade com os requisitos da UE

Importante
Para usar o kit MICHELIN Track Connect, você deve baixar o aplicativo 

MICHELIN Track Connect, disponível na app store do seu telefone 
(AppStore, PlayStore).
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Para garantir que o Kit MICHELIN Track Connect funcione corretamente, você 
precisa:

• Certifi car-se de que o receptor esteja instalado corretamente no carro

• Estar equipado com 4 pneus MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect

• Instale os sensores nos pneus e conecte esses sensores ao seu smartphone

• Baixe o aplicativo MICHELIN Track Connect

2.1. INSTALANDO O RECEPTOR

O usuário deve colocar a caixa do receptor no centro do veículo, entre os dois 
assentos do carro. Esta posição permite otimizar a recepção do sinal dos quatro 
sensores.

2.2.  Comprar pneus Michelin 
Conectáveis.

A MICHELIN desenvolveu pneus conectáveis que possuem um bolso. Este bolso 
permite a instalação do sensor.

Para comprar pneus conectáveis, entre em contato com um revendedor autorizado 
Michelin:

WWW.MICHELIN.COM.BR

2.3.  PRECAUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO,�
USO E CUIDADO

•  Os itens do kit a serem instalados dentro do veículo devem ser usados entre -20 ° 
C / -4 ° F e + 55 ° C / + 131 ° F.

•  Nunca exponha os itens do kit a chamas.

•  Não exponha o receptor MICHELIN TRACK CONNECT ao sol.

•  Não use o dispositivo próximo a líquidos.

•  O adaptador USB e o receptor são classifi cados como IP20. Eles não são à prova 
d’água, portanto, não os exponha à água ou umidade. Limpe-os apenas com um 
pano seco.

•  Danos irreversíveis serão causados pela penetração de areia, poeira ou água no 
MICHELIN KIT TRACK CONNECT.

•  Conectar o cabo errado na porta USB do receptor pode causar sérios danos ao 
receptor.

•  Danos causados por uso incorreto não são cobertos pela garantia.

•  Não coloque nada, especialmente objetos de metal, em cima do receptor, pois isso 
pode danifi car seriamente a comunicação de rádio entre os sensores e o receptor.

•  Certifi que-se de desconectar o receptor quando não estiver em uso para evitar 
descarregar a bateria do veículo.

•  O sistema deve ser utilizado em local adequado para garantir a segurança de 
pessoas, animais e bens.

2.  Instalação do Kit MICHELIN�
 Track Connect
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2.4. INSTALANDO OS SENSORES

Depois de adquirir pneus conectados Michelin, você mesmo pode instalar os 
sensores. Fale com sua revenda autorizada Michelin, se necessário. Veja como 
instalar o sensor em 6 passos:

1. BOLSO
 Dobre as bordas do bolso sobre si mesmas.

Cuidado: O interior do bolso não deve ser limpo ou lubrifi cado.
Deve permanecer seco.

2. 2. SENSOR DE POSIÇÃO
 A parte superior do sensor é a antena. Deve ser perpendicular às paredes.

3. INSERIR SENSOR
  Coloque o sensor na borda 

do bolso com a lateral 
ligeiramente inclinada para 
baixo(1). Empurre o sensor 
para baixo e pressione-o(2). 
O sensor deve estar 
totalmente plano.

4.  DESENROLE O BOLSO 
EM TORNO DO SENSOR.

  Quando o bolso é 
desenrolado, a borda de 
borracha fi cará ligeiramente 
sobreposta e uniforme a 
toda a volta do sensor.

6. Instale o pneu conectado no aro com um profi ssional autorizado.

Pode ser utilizada uma ferramenta para instalação do sensor.
Entre em contato com seu revendedor autorizado Michelin.

5. ETIQUETA 
  Cole uma etiqueta no aro mostrando o número do 

sensor instalado no pneu. Isso permitirá posicionar 
o sensor corretamente no carro ao confi gurar o 
aplicativo.
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2.4.4  BAIXAR O APP MICHELIN TRACK 
CONNECT

O aplicativo MICHELIN Track Connect pode ser baixado da “loja” no seu celular 
(AppStore, PlayStore). Que lhe dará acesso as informações coletadas dos seus pneus 
e as orientações relacionadas a estas informações.

Por padrão, o idioma que o aplicativo será confi gurado é o idioma no qual o celular 
está confi gurado. Se o aplicativo não estiver disponível no idioma em questão, o 
aplicativo será confi gurado em sua língua padrão, inglês.

O kit MICHELIN Track Connect permite que você acesse as informações no 
aplicativo MICHELIN Track Connect.

Você baixou o aplicativo MICHELIN Track Connect. 
Veja como usá-lo:

3.1. PRIMEIRA CONEXÃO

Você deve criar uma conta para aproveitar todas as funções 
do App.

Selecione o botão REGISTER na parte inferior da tela inicial 
e insira as informações necessárias:

• E-mail

• Sobrenome

• Primeiro nome

• Nickname de acesso

REGISTER LOG IN

TAKE THE 
MICHELIN 

TRAINER ON 
BOARD!

Get advice on the tyre pressure best 
adapted to your vehicle and your 
usage on dry, damp and wet race 

track

3.  APP MICHELIN TRACK CONNECT�
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I have read and accepted the terms and 
conditions

I accept to receive commercial offers from 
Michelin

Password

Confirm your password

Last name

E-mail

REGISTER

First name

Nickname 0/20

Em seguida, escolha uma senha e confi rme 
digitando-a uma segunda vez. Para ser válida, 
sua senha deve conter pelo menos 8 caracteres e 
incluir pelo menos uma letra maiúscula, uma letra 
minúscula e um caractere especial como !, @, #, $, 
%, ^, &, Ou *.

Por fi m, aceite os termos e condições gerais de uso 
e a política de proteção de dados pessoais, escolha 
se quer receber ou não as ofertas comerciais da 
Michelin e valide com a seta no canto inferior direito 
da tela.

O aplicativo irá pedir-lhe para confi rmar as suas 
preferências em relação às unidades de medida 
utilizadas nos vários menus de pressão, temperatura 
e distância.

Assim que esta etapa for concluída: Parabéns! Você 
é membro da comunidade MICHELIN Track Connect 
e pode começar a confi gurar seu (s) veículo (s). 

ModifyPASSWORD

demo@michelin.comE-MAIL

TEMPERATURE

DISTANCE

MY DETAILS

DISPLAY SETTINGS

MichelinLAST NAME

Bib 3/20NICKNAME

DemoFIRST NAME

PRESSURE

CHRONOMETER MODE NOYES

MIKM

°F°C

PSIBAR

I accept to receive commercial offers from 
Michelin

REGISTER LOG IN

TAKE THE 
MICHELIN 

TRAINER ON 
BOARD!

Get advice on the tyre pressure best 
adapted to your vehicle and your 
usage on dry, damp and wet race 

track

Forgotten password

Password

E-mail

LOG IN
Comentário
Se você sair da sua conta e quiser se 
reconectar, basta:

•  Selecione o botão LOGIN na parte 
inferior da tela inicial do aplicativo,

•  Digite o e-mail e a senha usados ao 
criar a conta,

•  Valide as informações usando a seta 
no canto inferior direito.
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3.2. MINHA GARAGEM

3.2.1. CONFIGURANDO UM VEÍCULO

Você precisa adicionar um veículo à sua garagem antes de poder usar o MICHELIN 
Track Connect. Para fazer isso, vá para o menu MY GARAGE. Na primeira 
utilização, uma mensagem irá informá-lo de que a sua garagem está vazia. Selecione 
o botão ADD A CAR para confi gurar seu primeiro carro.

ADD A CAR

YOUR GARAGE 
IS EMPTY!

When your cars are added, 
they will be listed here.

MY TEAMSTHE CIRCUITS

MY GARAGEMY RUNS
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You will then be asked for several elements:

• Vehicle make (select from the list).

• Vehicle model (select from the list).

• Vehicle group (select from the list).

• Tyre dimensions (to be selected from the various 
options suggested)

• Adjust the camber of your car; this option will also 
be available in your “pre-run” phase 

• Receiver: start to pair your Receiver and your 
smartphone.

• If you want to configure the Receiver, ensure that 
your telephone’s Bluetooth is enabled and that 
your box is powered on (connected and indicator 
flashing) and that the telephone and receiver box 
are close to each other.

Then press on the RECEIVER line. 

Select CONNECT THE RECEIVER at the bottom of 
your screen.

Select the reference starting with MMC, checking 
that this correctly matches the reference shown 
on the back of your receiver box to access to the 
Motorsport mode in the app MICHELIN Track 
Connect. It starts with MMC-xxxxx.

Validate the addition of your vehicle by selecting 
ADD CAR by going to the bottom of your screen:

3.2.3. ASK TO ADD A VEHICLE NOT SHOWN 
IN THE LIST

If you can’t find your vehicle in the list of vehicles 
compatible with MICHELIN Track Connect, you can 
request this vehicle be added directly via the app.

To do this, go to the MY GARAGE menu and :

• Select ADD A CAR,

• Select I CAN’T FIND MY CAR,

• Complete the various fields (Make, Model, Group),

• Validate your request by selecting SEND REQUEST
at the bottom of your screen.

Your request is then sent to the Michelin teams. 
This request will be examined before being 
validated or rejected. This request in no way 
commits the Michelin teams to create the said 
vehicle.

COMMENT

You can add as many vehicles as you like in MY GARAGE provided these vehicles are compatible 
with the MICHELIN Track Connect Motorsport Kit. To do this, repeat the operations set out above 
as many times as there are vehicles to add. However, note that the same receiver box can be 
associated with multiple vehicles. Only the 4-Sensor kits are required to connect your other vehicles.

3.3. STARTING TO DRIVE “CONNECTED”

The START button in the centre of the home screen 
allows you to start your connected driving experience.  
In order for your receiver box and your smart-
phone to communicate, ensure your telephone’s 
Bluetooth is enabled and the receiver box is cor-
rectly paired with your phone. By pressing START,  
you access the menu for configuring your session, in 
the ROAD phase.

Serão solicitados vários elementos: 

• Marca do veículo (selecione na lista).

•  Modelo do veículo (selecione na lista).

•  Grupo de veículos (selecione na lista).

•  Dimensões do pneu (a serem selecionadas a partir 
das várias opções sugeridas)

•  Ajuste a cambagem do seu carro; esta opção 
também estará disponível em sua fase de “pré-
corrida”

•  Receptor: comece a emparelhar o receptor e o 
smartphone.

•  Se você deseja confi gurar o receptor, certifi que-
se de que o Bluetooth do seu celular esteja 
habilitado, que sua caixa esteja ligada
(conectada com o indicador piscando) e que o 
telefone e a caixa do receptor estejam próximos 
um do outro.

Em seguida, pressione na linha RECEIVER.

Selecione CONNECT THE RECEIVER na parte 
inferior da tela.

Selecione a referência começando com MMC, 
verifi cando se ela corresponde corretamente à 
referência mostrada na parte de trás da caixa 
do receptor, para acessar as informações no 
aplicativo MICHELIN Track Connect. Ele começa 
com MMC-xxxxx.

Valide a adição do seu veículo selecionando
ADD A CAR indo para a parte inferior da tela:

Comentário
Você pode adicionar quantos veículos desejar em MY GARAGE, desde que esses veículos 
sejam compatíveis com o kit MICHELIN Track Connect. Para fazer isso, repita as operações 
descritas acima para todos os veículos que queira adicionar. Observe que a caixa receptora 
pode ser a mesma para vários veículos. Mas os kits de 4 sensores são exclusivos para cada 
veículos.

ADD A CAR

YOUR GARAGE 
IS EMPTY!

When your cars are added, 
they will be listed here.
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You will then be asked for several elements:

• Vehicle make (select from the list).

• Vehicle model (select from the list).

• Vehicle group (select from the list).

• Tyre dimensions (to be selected from the various 
options suggested)

• Adjust the camber of your car; this option will also 
be available in your “pre-run” phase 

• Receiver: start to pair your Receiver and your 
smartphone.

• If you want to configure the Receiver, ensure that 
your telephone’s Bluetooth is enabled and that 
your box is powered on (connected and indicator 
flashing) and that the telephone and receiver box 
are close to each other.

Then press on the RECEIVER line. 

Select CONNECT THE RECEIVER at the bottom of 
your screen.

Select the reference starting with MMC, checking 
that this correctly matches the reference shown 
on the back of your receiver box to access to the 
Motorsport mode in the app MICHELIN Track 
Connect. It starts with MMC-xxxxx.

Validate the addition of your vehicle by selecting 
ADD CAR by going to the bottom of your screen:

3.2.3. ASK TO ADD A VEHICLE NOT SHOWN 
IN THE LIST

If you can’t find your vehicle in the list of vehicles 
compatible with MICHELIN Track Connect, you can 
request this vehicle be added directly via the app.

To do this, go to the MY GARAGE menu and :

• Select ADD A CAR,

• Select I CAN’T FIND MY CAR,

• Complete the various fields (Make, Model, Group),

• Validate your request by selecting SEND REQUEST
at the bottom of your screen.

Your request is then sent to the Michelin teams. 
This request will be examined before being 
validated or rejected. This request in no way 
commits the Michelin teams to create the said 
vehicle.

COMMENT

You can add as many vehicles as you like in MY GARAGE provided these vehicles are compatible 
with the MICHELIN Track Connect Motorsport Kit. To do this, repeat the operations set out above 
as many times as there are vehicles to add. However, note that the same receiver box can be 
associated with multiple vehicles. Only the 4-Sensor kits are required to connect your other vehicles.

3.3. STARTING TO DRIVE “CONNECTED”

The START button in the centre of the home screen 
allows you to start your connected driving experience.  
In order for your receiver box and your smart-
phone to communicate, ensure your telephone’s 
Bluetooth is enabled and the receiver box is cor-
rectly paired with your phone. By pressing START,  
you access the menu for configuring your session, in 
the ROAD phase.

3.2.3.  Adicionar um veículo 
não listado

Se não encontrar o seu veículo na lista de veículos 
compatíveis com MICHELIN Track Connect, pode 
solicitar que este veículo seja adicionado diretamente 
através do aplicativo.

Para fazer isso, vá ao menu MY GARAGE e:

•  Selecione ADD A CAR,

•  Selecione CAN’T FIND MY CAR,

•  Preencha os vários campos (Marca, Modelo, Grupo),

•  Valide sua solicitação selecionando SEND REQUEST
na parte inferior da tela.

Seu pedido será enviado à equipe Michelin e 
examinado antes de ser validado ou rejeitado, 
o que não obriga a Michelin a incluir o veículo 
solicitado.

3.3.  Começando a pilotar 
“conectado”

O botão START no centro da tela inicial permite que 
você inicie sua experiência de direção conectada.

Para que seu receptor e seu smartphone se 
comuniquem, certifi que-se de que o Bluetooth 
está habilitado e o receptor está corretamente 
emparelhado com o seu celular.

Ao pressionar START, você acessa o menu para 
confi gurar sua sessão, na fase ROAD.

MY TEAMSTHE CIRCUITS

MY GARAGEMY RUNS
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3.3.1.2. WHEN DRIVING IN “ROAD” MODE
After pressing the GO! button 

Start driving (over 30 kph) in order to activate your sensors. Your tyre pressures 
appear on the various quadrants.

Once the sensors are active, you can position your tyres on the app according the 
number of your sensors.
TIP: Your sensor number must be written on the label provided for this pur-
pose during fitting, and then affixed to the corresponding rim. In some cases, 
the number is pre-printed on the label and all you have to do is affix it.
During this step, you can go directly to STAGE mode, by pressing the SPECIAL but-
ton, without needing to return to the “pre-run” screen.

3.3.1. USE IN RALLIES
3.3.1.1. BEFORE DRIVING
If you have configured several vehicles in the MY GARAGE menu, start by selecting 
the vehicle that you want to use. If you have only configured one vehicle, this will 
appear by default at the top of your screen, on the MY CAR line.

COMMENT

This pairing stage takes just a few seconds. Always make sure your telephone’s Bluetooth is 
enabled and that the receiver box is powered on and positioned between the 2 front seats.

As you are preparing to drive connected be-
fore your special:

• Select the ROAD button,

• Enter your rubber compound

• Also adjust your camber

• Select the driving conditions from the 
suggestions (Dry and Wet)

The lines comprised of red/orange/green 
segments recommend the pressure, by axle 
(Front and Rear), most suited to the vehicle 
selected and for the use declared. 

• For each axle, the green zone corresponds 
to the optimum operating range. 

• The orange zones describe the zones sur-
rounding the green zone, and for which 
the driver’s attention is required.

• The red zones describe unsuitable pressure 
levels that may harm the integrity of the 
tyre or the vehicle.

Note that an abnormally low pressure 
(lower red zone) must be checked as 
quickly as possible.

START YOUR SESSION BY PRESSING THE GO ! 
button

3.3.1. USO EM TRACK DAYS

3.3.1.1. ANTES DE CONDUZIR�

Se você confi gurou vários veículos no menu MY GARAGE, comece selecionando 
o veículo que deseja usar. Se você confi gurou apenas um veículo, ele aparecerá 
por padrão no topo da tela, na linha MY CAR.

Prepare-se para sua pilotagem conectada 
especial:

•  Selecione o botão ROAD,

•  Insira seu composto de borracha

•  Ajuste também a cambagem

•  Selecione as condições de condução 
dentre as opções (seco ou molhado)

As linhas compostas pelos segmentos 
vermelho/laranja/verde recomendam a 
pressão, por eixo (Dianteiro e Traseiro), mais 
adequada ao veículo selecionado e ao uso 
defi nido.

•  Para cada eixo, a zona verde corresponde 
à faixa operacional ideal.

•  As zonas laranja descrevem as zonas em 
torno da zona verde e para as quais o 
motorista deve estar atento.

•  As zonas vermelhas descrevem níveis 
de pressão inadequados que podem 
prejudicar a integridade do pneu ou do 
veículo.

Observe que uma pressão 
anormalmente baixa (zona vermelha 
inferior) deve ser verifi cada o mais 
rápido possível.

COMECE SUA SESSÃO PRESSIONANDO O 

BOTÃO GO! 
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3.3.1.2. WHEN DRIVING IN “ROAD” MODE
After pressing the GO! button 

Start driving (over 30 kph) in order to activate your sensors. Your tyre pressures 
appear on the various quadrants.

Once the sensors are active, you can position your tyres on the app according the 
number of your sensors.
TIP: Your sensor number must be written on the label provided for this pur-
pose during fitting, and then affixed to the corresponding rim. In some cases, 
the number is pre-printed on the label and all you have to do is affix it.
During this step, you can go directly to STAGE mode, by pressing the SPECIAL but-
ton, without needing to return to the “pre-run” screen.

3.3.1. USE IN RALLIES
3.3.1.1. BEFORE DRIVING
If you have configured several vehicles in the MY GARAGE menu, start by selecting 
the vehicle that you want to use. If you have only configured one vehicle, this will 
appear by default at the top of your screen, on the MY CAR line.

COMMENT

This pairing stage takes just a few seconds. Always make sure your telephone’s Bluetooth is 
enabled and that the receiver box is powered on and positioned between the 2 front seats.

As you are preparing to drive connected be-
fore your special:

• Select the ROAD button,

• Enter your rubber compound

• Also adjust your camber

• Select the driving conditions from the 
suggestions (Dry and Wet)

The lines comprised of red/orange/green 
segments recommend the pressure, by axle 
(Front and Rear), most suited to the vehicle 
selected and for the use declared. 

• For each axle, the green zone corresponds 
to the optimum operating range. 

• The orange zones describe the zones sur-
rounding the green zone, and for which 
the driver’s attention is required.

• The red zones describe unsuitable pressure 
levels that may harm the integrity of the 
tyre or the vehicle.

Note that an abnormally low pressure 
(lower red zone) must be checked as 
quickly as possible.

START YOUR SESSION BY PRESSING THE GO ! 
button

3.3.1.2. AO CONDUZIR NO MODO “ROAD”

Após pressionar o botão GO! 

Comece a dirigir (mais de 30 km/h) para ativar seus sensores. A pressão dos pneus 
aparece nos quadrantes da tela.

Assim que os sensores estiverem ativos, você pode identifi car seus pneus no 
aplicativo de acordo com o número de seus sensores.

DICA: O número do seu sensor deve ser escrito na etiqueta fornecida 
para este propósito durante a instalação e, em seguida, fi xada no aro 
correspondente. Em alguns casos, o número é pré-impresso na etiqueta e 
basta fi xá-lo.

Durante esta etapa, você pode ir diretamente para o modo STAGE, pressionando o 
botão ESPECIAL, sem a necessidade de retornar à tela “pré-corrida”.

Comentário
Este estágio de emparelhamento leva apenas alguns segundos. Certifi que-se sempre de que 
o Bluetooth do seu celular esteja ativado e que o receptor esteja ligado e posicionado 
entre os 2 bancos dianteiros.
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3.3.1.3. AO CONDUZIR NO MODO “ESTÁGIO”�

As informações de pressão e temperatura aparecem nos 4 quadrantes que 
representam seus 4 pneus. A cor dos quadrantes refere-se às faixas de pressão 
vermelha/laranja/verde disponíveis antes do início da corrida; O modo STAGE 
permite a gravação dos dados da sessão afi m de poder consultar os dados mais 
importantes no pós-corrida.

•  Se seus quadrantes forem verdes, isso signifi ca 
que seus pneus estão na faixa de pressão ideal para 
seu carro nas condições de uso Informadas, o que 
signifi ca que você está na faixa de uso ideal para 
seus pneus.

•  Se seus quadrantes são laranja, isso signifi ca 
que seus pneus estão em uma faixa de uso 
inadequada; isso terá, portanto, um impacto no 
comportamento do seu veículo e na vida útil dos 
seus pneus.

•  Se seus quadrantes forem vermelhos, seus 
pneus estão fora das pressões-alvo, o que terá 
um grande impacto na vida útil dos pneus e no 
comportamento do veículo.

Durante a condução, os pneus aquecem e a pressão aumenta; portanto, é possível 
ver as cores mudando durante uma movimentação, no entanto, é aconselhável 
que você siga as recomendações fornecidas para fi car o máximo de tempo na 
pressão adequada.

No fi nal da sessão, pressione o botão STOP no centro ou na parte inferior da tela 
para salvar a sessão. 

Comentário
Esta tela pode ser visualizada horizontalmente ou verticalmente e 
possui uma exibição dinâmica. Na verdade, se um dos pneus perder 
pressão, ou mesmo um pequeno furo, o aplicativo recebe um alerta 
direto.

Este aviso será acionado quando o aplicativo detectar uma perda 
anormal de pressão em um dos pneus; o quadrante do pneu em 
questão piscará para avisar sobre esse pequeno furo ou perda 
anormal de pressão.

14 15

The pressure and temperature information appears in the 4 quadrants represen-
ting your 4 tyres. The colour of the quadrants refers to the red/orange/green 
pressure ranges accessible before driving; STAGE mode allows you to record the 
data from your session in order to have post-run data giving you the key figures 
from your session. 

• If your quadrants are green, this means your tyres 
are in the ideal pressure range for your car under the 
conditions of use declared, which means that you 
are in the optimum range of use for your tyres.

• If your quadrants are orange, this means that 
your tyres are in an unsuitable range of use; this will 
therefore have an impact on the behaviour of your 
vehicle and on the life of your tyres. 

• If your quadrants are red, your tyres are outside 
of the target pressures, which will have a major 
impact on the life of your tyres and the behaviour 
of your vehicle.

3.4. VIEWING MY HISTORY

The MY HISTORY menu in the upper left of your 
screen allows you to find all the information relating 
to your sessions, whether these were on the road or 
in a special.

3.4.1. MY RUN 
SUMMARY

Once in the MY HISTORY 
menu, you

will find the summary 
corresponding to your 
last outing at the top 
of the screen: MY LAST 
OUTING. You can access 
the corresponding in-
formation by selecting: 
RUN DETAILS. All the 
runs (driving sessions 
on track or in specials) 
made during this outing 
will appear one after the 
other.

3.4.2. My history

You can view the data on road or special sessions. To 
do this, once in the MY HISTORY, menu, under the 
MY LAST OUTING, heading you will find the MY 
HISTORY heading.

All your sessions are listed there.

You can access the details and information on 
these outings by selecting them one by one. As 
before, you can then find the information about 
each run of each of your outings by selecting them 
from the list.

3.3.1.3. WHEN DRIVING IN “STAGE” MODE

COMMENT

This screen can be viewed horizontally or vertically and has a dynamic 
display. In fact, if one of the tyres loses pressure, or even a slow punc-
ture, the co-pilot is sent a direct warning.

This warning will be triggered when the application detects an abnor-
mal loss of pressure in one of the tyres; the quadrant for the tyre in 
question will flash in order to warn of this slow puncture or abnormal 
pressure loss.

At the end of your session, press the STOP button in the centre or at the bottom 
of your screen in order to save your session.

When driving, your tyres will heat up and their pressure will increase; it is there-
fore possible to see the colours change during a drive, however, it is advised you 
comply with the recommendations given in order to spend the most time at the 
target pressure. 

Lap 5
02:03.911 +0.718

MTC_E34DDB8B

80°C

 b2.50
90°C

 b2.80

70°C

2.25 b
75°C

 b2.30

80°C90°C

70°C75°C
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The pressure and temperature information appears in the 4 quadrants represen-
ting your 4 tyres. The colour of the quadrants refers to the red/orange/green 
pressure ranges accessible before driving; STAGE mode allows you to record the 
data from your session in order to have post-run data giving you the key figures 
from your session. 

• If your quadrants are green, this means your tyres 
are in the ideal pressure range for your car under the 
conditions of use declared, which means that you 
are in the optimum range of use for your tyres.

• If your quadrants are orange, this means that 
your tyres are in an unsuitable range of use; this will 
therefore have an impact on the behaviour of your 
vehicle and on the life of your tyres. 

• If your quadrants are red, your tyres are outside 
of the target pressures, which will have a major 
impact on the life of your tyres and the behaviour 
of your vehicle.

3.4. VIEWING MY HISTORY

The MY HISTORY menu in the upper left of your 
screen allows you to find all the information relating 
to your sessions, whether these were on the road or 
in a special.

3.4.1. MY RUN 
SUMMARY

Once in the MY HISTORY 
menu, you

will find the summary 
corresponding to your 
last outing at the top 
of the screen: MY LAST 
OUTING. You can access 
the corresponding in-
formation by selecting: 
RUN DETAILS. All the 
runs (driving sessions 
on track or in specials) 
made during this outing 
will appear one after the 
other.

3.4.2. My history

You can view the data on road or special sessions. To 
do this, once in the MY HISTORY, menu, under the 
MY LAST OUTING, heading you will find the MY 
HISTORY heading.

All your sessions are listed there.

You can access the details and information on 
these outings by selecting them one by one. As 
before, you can then find the information about 
each run of each of your outings by selecting them 
from the list.

3.3.1.3. WHEN DRIVING IN “STAGE” MODE

COMMENT

This screen can be viewed horizontally or vertically and has a dynamic 
display. In fact, if one of the tyres loses pressure, or even a slow punc-
ture, the co-pilot is sent a direct warning.

This warning will be triggered when the application detects an abnor-
mal loss of pressure in one of the tyres; the quadrant for the tyre in 
question will flash in order to warn of this slow puncture or abnormal 
pressure loss.

At the end of your session, press the STOP button in the centre or at the bottom 
of your screen in order to save your session.

When driving, your tyres will heat up and their pressure will increase; it is there-
fore possible to see the colours change during a drive, however, it is advised you 
comply with the recommendations given in order to spend the most time at the 
target pressure. 

3.4. VER MEU HISTÓRIco

O menu MY HISTORY no canto superior esquerdo 
da tela permite que você encontre todas as 
informações relacionadas às suas sessões, sejam elas 
na estrada ou em um circuito fechado.

3.4.1.  Resumo 
da minha 
corrida

Uma vez no menu 
MY HISTORY, você 
encontrará o resumo 
correspondente à sua 
última saída no topo 
da tela: MY LAST 
OUTING. Você pode 
acessar as informações 
correspondentes 
selecionando:

RUN DETAILS. Todas 
as corridas (sessões de 
pilotagem em pista ou em 
circuito fechado) feitas 
durante este passeio irão 
aparecer uma após a outra.

3.4.2. Histórico

Você pode ver os dados da estrada ou sessões em 
circuitos. Para fazer isso, uma vez no menu MY 
HISTORY, sob o título MY LAST OUTING, você 
encontrará o título MY HISTORY.

Todas as suas sessões estão listadas ali.

Você pode acessar os detalhes e informações sobre 
esses passeios, selecionando-os um por um. Como 
dito antes, você pode encontrar as informações 
sobre cada corrida de cada uma de suas saídas, 
selecionando-as na lista.

MY TEAMSTHE CIRCUITS

MY GARAGEMY RUNS
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3.4.3. REVIEW MY RUN

At the end of a run you can replay this, either right after stopping your session or 
later from your history in the MY HISTORY menu.

To do this, go to the bottom of the tips page showing the adjustment recommen-
dations and the list of lap times achieved and select REPLAY.

By pressing the REPLAY MY RUN button at the bottom of the start replay screen. 
The dot moving on the display represents your vehicle; you thus benefit from the 
following information:

Your vehicle’s camber

Pressure at the end of 
your session Pressure indicator

End Replay Duration of the special

Vehicle speed

Lateral 
and longitudinal 
G indicator

Place, date and conditions of run

Replay commands
The Play/Pause commands use the 
same key.
The arrows on either side of the 
Play/Pause button allow for going 
backwards and forwards in the special.

Time needed to reach 
the optimum zone for 
using your tyresTime spent in the 

optimum zone 
for your tyres

Tyre pressure on starting 
the session

Maximum tyre pressure 
during the session

COMMENT

This function allows you to know the moment in the special from which you reached the correct 
operating range.

3.4.3. REVER MINHA CORRIDA

Ao terminar uma corrida, você pode revê-la, logo após interromper sua sessão 
ou mais tarde em seu histórico, no menu MY HISTORY. 

Para revê-la, vá para a parte inferior da página de dicas que mostra as 
recomendações de ajuste e a lista de tempos de volta alcançados e selecione 
REPLAY.

Cambagem

Pressão no fi nal 
da sessão

Tempo necessário 
para atingir a 
zona ideal de uso 
dos pneus.

Pressão máxima dos 
pneus durante a sessão

Pressão dos pneus ao 
iniciar a sessão

Tempo gasto na 
utilização da zona 

ideal para seus pneus
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Ao pressionar o botão REPLAY MY RUN na parte inferior da tela inicial de 
repetição.

O ponto em movimento no display representa seu veículo e você tem acesso às 
seguintes informações:

Terminar Replay

Indicador de pressão Comandos de repetição
Os comandos Reproduzir / Pausar 
usam a mesma tecla.

As setas de cada lado do botão 
Reproduzir / Pausar permite ir para 
trás e para a frente no circuito

Local, data e condições de corrida duração do circuito

Velocidade 
do veiculo

Força G 
Lateral e 
Longitudinal  

Comentário
Esta função permite saber o exato momento da sessão em que os pneus atingiram a faixa 
operacional ideal.

CHARADE - 18.09.18 - DAMP TRACK WARM

0.5

1,8

0

0

2.55 b

2.40 b

2.40 b

2.35 b

TOTAL

SPEED

G FORCE

LAP TIME

LAP

10:15

145 km/h

lat. 0,59 long. 0,42

2/5

0:47.944

02:03.193
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3.5. Meu perfil

Nesta guia, você pode acessar as informações que inseriu ao criar sua conta.

Nesta tela você pode sair do aplicativo, que o encaminhará automaticamente 
para a tela de login.

REGISTER LOG IN

TAKE THE 
MICHELIN 

TRAINER ON 
BOARD!

Get advice on the tyre pressure best 
adapted to your vehicle and your 
usage on dry, damp and wet race 

track

Forgotten password

Password

E-mail

LOG IN

Bib

THE APPLICATION'S  
DETAILS

MY DETAILS

CONTACT US

LOG OUT
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Perguntas frequentes

Aqui você encontrará as respostas para às suas perguntas sobre o kit MICHELIN 
Track Connect e o App MICHELIN Track Connect.

QUE ELEMENTOS COMPÕEM O KIT?

O kit é composto dos seguintes elementos:
• 4 sensores
• Uma caixa receptora e seu cabo de alimentação.

QUAL APLICATIVO PRECISO INSTALAR NO MEU 
SMARTPHONE PARA RECEBER OS DADOS?

Os dados são processados e podem ser visualizados com o aplicativo MICHELIN 
Track Connect, que deve ser instalado e confi gurado previamente em seu telefone 
(disponível para dispositivos iOS e Android).

POSSO USAR O KIT NOS MEUS PNEUS SEM PREPARAÇÃO 
ADEQUADA?

Você deve comprar pneus MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect; esses pneus 
conectáveis possuem um bolso interno  que permite alojar o sensor.

POSSO INSTALAR O KIT EU MESMO?

Sim, você pode instalá-lo sozinho. Você deve comprar pneus MICHELIN Pilot Sport 
Cup 2 Connect; esses pneus possuem um bolso interno e, com ele, você mesmo 
pode instalar os sensores.

QUE PNEUS SÃO COMPATÍVEIS COM O KIT?

Este kit é compatível com os pneus MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect.

O KIT PODE SER REUTILIZADO DE UM CONJUNTO DE PNEUS 
PARA OUTRO?

O kit pode ser reutilizado em mais de um jogo de pneus, desde que os pneus novos 
sejam equipados com os seus próprios sensores.

QUE VEÍCULOS PODEM USAR ESTA SOLUÇÃO?

Todos os veículos compatíveis com o MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect podem 
usar esta solução.

COMO MEUS SENSORES APARECEM NO APLICATIVO?

Os sensores são reativados automaticamente no aplicativo quando você dirige a uma 
velocidade acima de 30 km/h.

Os sensores não se posicionam automaticamente no app, é necessário Identifi cá-los 
assim que forem exibidos; certifi que-se de anotar a posição dos seus sensores em 
uma folha de papel ou caderno, de acordo com os adesivos fi xados previamente no 
aro.
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CONTATO

Se tiver alguma dúvida, entre em contato  
com seu revendedor autorizado MICHELIN. 

www.michelin.com.br

MFP Michelin, capital social 504.000.004, 855 200 507


