
Connect & GO



U hebt ervoor gekozen om de MICHELIN Track Connect 
technologie te installeren waarvoor hartelijk dank.

Deze unieke oplossing is speciaal ontwikkeld voor een 
geoptimaliseerde wegligging van uw voertuig op het circuit.

• Meer vertrouwen en meer plezier op het circuit.

• Gebruik uw MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect banden op 

hun volle capaciteit.

•  Snellere rondetijden ophet circuit.

•   Een langere levensduur voor banden op het circuit.

 
Lees deze handleiding en ontdek alle functionaliteiten en 
mogelijkheden van dit aanbod.

NEEM  UW 
MICHELIN 
COACH MEE IN 
DE AUTO !
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U hebt alle componenten van de kit nodig voor een correct gebruik van de Track 
Connect applicatie en deze moeten vooraf geïnstalleerd moet worden door een 
vakman.

UW MICHELIN TRACK 
CONNECT KIT

• Een opbergtas
Bevat de ontvanger
+ 1 korte kabel 
+ 1 lange kabel
+ een sigarettenaansteker / 

USB-adapter

•  Een telefoonhouder
Moet op het dashboard worden 
geplaatst
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de inhoud

•   De 4 sensors
Moeten door een erkende vakman wor-
den gemonteerd op al uw banden.
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REGISTREREN  LOG IN

NEEM  UW

MICHELIN COACH 

MEE IN DE AUTO !

Maak gebruik van adviezen over de meest 

geschikte bandenspanning voor uw

 auto en het rijden op een

droge, vochtige of natte baan.

Mot de passe

Nom

Email

Prénom

VOORBEREIDING VAN 
UW ERVARING

Download uw mobiele applicatie. 
De mobiele app kan worden gedownload in de 
App Store voor iOS (Apple) -systemen of in de 
Play Store voor Android-systemen.
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Druk op de knop REGISTREREN onderaan het 
startscherm en voer de benodigde informatie in 
voor het aanmaken van uw account.
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Vind en configureer uw 
profiel. 3

Via het menu MIJN PROFIEL kunt u uw 
persoonlijke informatie en informatie over 
de app vinden, contact opnemen met de 
MICHELIN teams en uitloggen op uw app.

1- Uw bandenspecialist moet de configuratiefase (synchronisatie) tussen de sensoren en de app 
uitvoeren. 
2- Schakel bij storing uw telefoon en Bluetooth uit en schakel ze vervolgens weer in en schakel uw 
ontvanger uit en vervolgens weer in. 
3 - Zorg dat de GPS op uw telefoon is geactiveerd.



DIMENSIONS
DES PNEUS

AV : 235/35 19
AR : 235/35 19 
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012345A4314315135RECEIVER
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PorscheMARQUE

NOUVELLE VOITURE
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EEN AUTO TOEVOEGEN
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Selecteer in het menu MIJN GARAGE 
de knop EEN AUTO TOEVOEGEN 
om uw eerste auto te configureren.

Bevestig vervolgens de toevoeging door nogmaals EEN 
AUTO TOEVOEGEN te selecteren. U kunt nu de configuratie 
van uw voertuigen en de positie van uw banden op het 

voertuig in dit menu beheren.

Configureer uw voertuig.4

Gefeliciteerd! 
U bent lid van de MICHELIN Track Connect  
gemeenschap.
Uw ervaring kan nu beginnen!

Bevestig de toevoeging van uw voertuig 
door helemaal onderaan het scherm EEN 
AUTO TOEVOEGEN te selecteren:

AJOUTER LA VOTUREAJOUTER LA VOITURE

Schakel uw ontvanger tussen twee circuit-dagen uit om te voorkomen dat uw accu zich 
ontlaadt.



BELEEF DE ERVARING

VÓÓR DE RUN

Start een run op de door de autofabrikant aanbevolen bandenspanning en stop na enke-
le ronden om de bandenspanning te wijzigen conform de aanbevelingen van de app voor 
warme banden.

Druk op START en confi-
gureer uw run.
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* Op een afstand van minder dan 2 km van een circuit, worden de circuit-modus en het betreffende circuit automatisch door de app 
van tevoren geselecteerd indien uw GPS is geactiveerd.

Geef aan op 
welk circuit u 

gaat rijden en de 
weersomstandigheden 

op de baan.*

Selecteer uw 
voertuig in MIJN 

GARAGE en druk op 
DE CIRCUITS.
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5Druk op GO om een run te starten.

Controleer of
• de Bluetooth op uw telefoon is geactiveerd,
• de ontvanger is ingeschakeld en geplaatst is 
tussen de twee zitplaatsen voorin.

4Druk op WARMING-UP om uw run voor te 
bereiden en de temperatuurstijging van uw 

banden te controleren.



Ga sneller rijden dan 30 km/u om de sensoren “wakker te schudden”. Vervolgens worden de 
bandenspanning en -temperatuur van de verschillende schijfjes weergegeven.
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7VÓÓR DE RUN

Telefoon in de verticale stand
De spanning- en temperatuurgegevens worden 
weergegeven op de 4 schijfjes die  uw 4 banden 
voorstellen. Een kleurcode geeft aan hoe (dicht) 
de bandenspanning overeenkomt met de 
aanbevelingen die vóór de run zijn gedaan.
GROEN: Optimaal  ORANJE:  Waakzaamheid-zone  
ROOD:  Controle zone

Linksboven: 
Een stopwatch start 

automatisch op basis van 
de in de app ingevoerde 
GPS-coördinaten van de 

startlijn.

Rechtsboven: 
Aan het einde van elke 
ronde informeert een 

indicator of u sneller of 
langzamer rijdt dan deze 

benchmarktijd.

Telefoon in de horizontale stand 
Een wegliggingsmeter geeft de 
balanswijziging van uw voertuig 
weer, afhankelijk van de wijzigingen 
in de bandenspanning

6
Aan het einde van uw run 
drukt u de knop om 
aanbevelingen te 
ontvangen en uw run te 
analyseren.



BELEEF DE ERVARING

NA DE RUN

De aanbevolen aanpassingen 
voor een bandenspanning 
gelden uitsluitend voor 
een voertuig dat binnen 30 
minuten na zijn stop  weer de 
baan opgaat.

De gewijzigde bandenspanning 
tussen de start en het eind 
van uw run en de tijd waarin 
uw banden op een optimale 
spanning hebben gereden.

Ontvang alle informatie en 
aanbevelingen voor uw run of uw 
warming-up.

Manometer-functie: 
Druk op MIJN BANDENSPANNING WIJZIGEN. 
De manometer-functie geeft een visueel 
overzicht van uw bandenspanning in de 
vorm van een gewijzigde waarde en de 
kleurcode ten opzichte van de aanbevolen 
spanningen.
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De gewijzigde 
bandentemperatuur tussen 
de start en het eind van uw 
run en de tijd waarin uw 
banden op een optimale 
temperatuur hebben 
gereden.

Telefoon in verticale stand: 
Op elk scherm ziet u een samenvatting van de 
gerealiseerde rondetijden tijdens uw run. 
Uw snelste tijd is gemarkeerd.

Telefoon in horizontale stand: 
Gebruik uw vinger om 
de cursor langs de tijdlijn 
te verschuiven voor een 
visualisering en analyse van de 
veranderingen in de spanning 
en temperatuur.



VERVOLG UW 
ERVARING

Uw ervaring eindigt niet na één run. Met behulp van de applicatie kunt u uw 
gegevens bekijken, analyseren en delen.

Bekijk het historisch overzicht: 
Ga naar MIJN RUNS.

Ga naar MY RUNS: 
hier vindt u alle informatie 
over uw runs (aanpassingen 
en veranderingen in de 
bandenspanning en temperatuur, 
bekijk uw runs opnieuw...)
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Om uw run op een specifiek circuit te analyseren:

BELEEFDE RUN OPNIEUW

3 sorties

LADOUX N°3

1 sortie

CHARADE

2 sorties

MAGNY-COURS F1

MON HISTORIQUE

MA DERNIÈRE SORTIE

DÉTAIL DES RUNS

28.12.16

CHARADE

Ga naar MIJN LAATSTE RIJSEANCE 
of MIJN HISTORISCH OVERZICHT om 
eerdere RUNS te zien.

1

Selecteer in het MIJN RUN 
menu het menu MIJN RUNS en 
beleef elk moment van je run 

opnieuw.
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Druk op PLAY om de replay  te herstarten:

Einde 
replay

Bandenspanning-
indicator

Duur van de run en rondjes-indicator

Huidige tijd

Beste ronde van de run

Realtime snelheid

Indicator van van 
de laterale en 
longitudinale G

Replay-bedieningen

Plaats, datum en voorwaarden voor 
de run
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VERVOLG UW 
ERVARING

GA NIEUWE UITDAGINGEN AAN

Selecteer DE CIRCUITS en 
vervolgens de baan waarin u 
bent geïnteresseerd. 
U ontvangt alle informatie 
die u nodig hebt.

1

Volg de 
aanwijzingen om 
naar  het circuit te 
gaan. Klik op GO.

3

Ontdek andere circuits en bereid 
u voor op de volgende runs.

Zie voor elk circuit: 
- uw snelste tijd, 
 - het ronderecord 
voor het circuit,  
- het record voor uw 
team(s). 
Ga naar elk van de 
weergegeven menu’s 
voor meer informatie 
en filter de resultaten.

2



12

13
LES CIRCUITS

CHARADE 2KM

Rechercher un circuit

Les plus proches

Daag uw vrienden uit een team samen te stellen of er lid 
van te worden: 
Selecteer TEAM TOEVOEGEN en geef het een naam. Indien 
u de beheerder of eigenaar bent van het TEAM, kunt u een 
nieuw lid uitnodigen.

 

en menu’s 
tie 
en.



Word lid van de gemeenschap!

Laten we “connected” blijven!
Indien u vragen hebt, kunt u bellen 
naar Michelin Consumer Care of 
gaat u in uw app naar: 
MIJN PROFIEL > CONTACT.

Deel de statistieken van uw prestaties 
met andere liefhebbers en vergelijk 
onmiddellijk uw geregistreerde gegevens.
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