Manual (PT)

Há mais de 20 anos, a Alfano S.A. é uma das principais empresas do setor de Kart. Após mais de
três anos de desenvolvimento e testes extremos na fabrica ou em colaboração com os nossos
parceiros na indústria, estamos orgulhosos de lançar o Alfano 6.
Desenvolvido sem compromissos, o Alfano 6 é atualmente conhecido como o melhor dispositivo
no mercado de acordo com os profissionais do setor. A configuração de fábrica permite que você
desfrute diretamente do seu dispositivo com todos os recursos automatizados, permitindo que
você se aprofunde nas configurações e opções (veja produtos adicionais).

Alfano, oferencendo o melhor

Em termos técnicos, o Alfano 6 é:
• 2600 pistas em um banco de dados em constante expansão (consultável em configurações>
consulta das pistas ou no aplicativo Alfano 6)
• Um recurso automatizado que reconhece sua pista ou cria uma nova
• A recepção de três redes de satélite GPS para cobertura mundial e precisão cada vez maior,
Navstar USA, Glonass UK e Galileo EU (em operação desde novembro de 2017)

• Uma bateria com uma durabilidade muito superior (40 horas de utilização) a qualquer outro
produto da concorrência, recarregável através de um cabo USB (fornecido) e permitindo o
carregamento através de um Powerbank, se não tiver acesso a uma tomada.
• Uma conexão Bluetooth simples e intuitiva vinculada a um aplicativo poderoso que permite a
análise de dados em todas as plataformas, iOS ou Android.
• Os desenvolvedores do Off Camber Data também oferecem software de análise de PC
compatível com o seu Alfano 6.
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Configuração
L'Alfano 6 : O Alfano 6 é projetado para instalação no volante. Você pode instalá-lo
usando a rosca na parte de trás da unidade e a porca (fornecida). Para um maior
conforto de uso e uma redução de vibrações, preste atenção em colocar em ambos
os lados do volante as arruelas de borracha (fornecidas). A moldura do seu Alfano
6 não deve bater contra o volante, se necessário, você pode usar a arruela
preta para espaçar o seu dispositivo.

Antes de continuar o uso do Alfano 6, recomendamos que você configure seu dispositivo
de acordo com suas necessidades e preferências para facilitar seu uso e quaisquer
manipulações futuras.

Info : Você pode obter a qualquer momento mais informações diretamente no seu
Alfano 6, graças à opção "info" acessível pressionando o botão central direito do
seu Alfano 6
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Definições
Preferências de uso : para ligar o seu Alfano 6, pressione o botão na parte inferior
direita. Quando o Alfano 6 estiver funcionando, convidamos você a configurar os
vários parâmetros disponíveis no menu representado por uma engrenagem

Idioma: Usando os botões superior e inferior à esquerda do dispositivo, navegue até
o ícone “Idiomas” representado pelas bandeiras e selecione seu idioma
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Definições
Unidades: No menu “Configurações” (indicado por duas ferramentas cruzadas), você
encontrará o submenu "Unidades". Você poderá escolher entre kmh e mph,
quilômetros e milhas, graus Celsius e Fahrenheit

Formato - Fuso horário: No submenu “Data hora”, você pode selecionar o formato
que corresponde à sua preferência e fuso horário. Essas informações são
importantes para ajudar você a encontrar seus dados durante as análises. Quanto ao
horário, o GPS irá ajustar automaticamente o seu Alfano 6.
Suas preferências visuais: No menu de configurações, acesse o submenu “Brilho”
representado por uma lâmpada acesa.
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Config. Visualização
1. Luz de fundo:

Por padrão, a luz de fundo é ativada automaticamente graças
a um sensor de brilho, mas você pode optar por ativá-lo ou
desativá-lo permanentemente

2. Cor:

Escolha a cor da sua luz de fundo de acordo com suas
preferências

3. Potência:

Defina a intensidade da sua luz de fundo

4. LED de energia:

Defina a intensidade das luzes indicadoras na parte superior
do seu dispositivo de acordo com suas preferências. Esses
LEDs podem mostrar vários tipos de informações, como
RPMs, temperaturas, tempos de volta e muito mais.

Nome do piloto: No menu de configurações, você pode inserir os nomes dos pilotos
(até 6) no ícone do capacete para que eles apareçam na tela inicial e nos seus dados.

Standby: No menu de configurações, você encontrará o submenu "Standby", no qual
é possível definir o tempo antes da espera (em minutos), bem como o tempo ocioso
antes de o Alfano 6 desligar. Enquanto em standby, o Alfano 6 consome quase
nenhuma energia e liga quando um sinal de RPM é recebido (veja "O Sensor de
RPM" - página 7) ou pressionando o botão "On / Off".
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Conectividade e APP
Para um uso otimizado do seu Alfano 6, você pode
conectar seu dispositivo ao seu aplicativo. Para
fazer isso, baixe o aplicativo ALFANO 6 (Android
ou iOS) em seu smartphone ou tablet e, emparelheo com o seu dispositivo.
Para fazer isso, pressione o botão do meio à
direita rotulado com o logotipo Bluetooth e ative
seu aplicativo no seu suporte iOs ou Android (veja
a seção dedicada ao aplicativo)

Você também pode fazer o download dos
dados do seu Alfano 6 com um cabo USB
(não fornecido - Ref: A4520) no PC com o
programa Off Camber Data (não fornecido
- Pagar)

Você pode conectar seu tablet Android ao seu Alfano 6 usando um adaptador
mini ou micro USB (não incluído)
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RPM

O Sensor de RPM: Para transmitir ao seu Alfano 6
o sinal de RPM do seu motor é necessário instalar
o sensor de RPM (ref A1600) no cabo da sua
ignição.

Você pode usar o sensor de RPM como enviado ou, se o sinal
for muito fraco, coloque voltas ao redor do cabo como no
diagrama acima. Em seguida, conecte-o ao seu Alfano 6 usando
o entalhe fornecido no lado esquerdo da parte de trás do
Alfano6.

Configurando seu Alfano 6: No menu “Parâmetros”, insira, no submenu “RPM”, seu
RPM máximo (de acordo com as recomendações do fabricante do seu motor). O
valor mais comum para "Fator RPM" é "x1"
Configurando seus LEDs: No menu "Config. Visualização", entre no submenu
“Indicadores LED”. Aqui você pode configurar a cor e o valor de RPM
correspondente de cada LED.
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Temperaturas
Temperaturas: O seu Alfano 6 pode ler duas
temperaturas. Eles estão conectados à entrada
vermelha do seu Alfano 6. Se você quiser ler
simultaneamente as duas temperaturas listadas
abaixo, você terá que usar um conector “Y”
(ref: A2190) ou Box12 (ref: A1160)

Temperatura da água: Para instalar este sensor, recomendamos a
utilização do local fornecido para essa finalidade em seu motor ou
nos nossos adaptadores de mangueira.
Referências Sensor de Temperatura da Água: A2101, A2152
Referências Adaptadores de Mangueiras: A261, A262, A263

Para monitorar a temperatura do seu motor, você pode usar um dos dois alarmes de LEDs e definir
uma temperatura mínima e máxima.

Configurando seus alarmes (LEDs): No menu " Config. Visualização", entre no submenu de
alarme Max ou Mini LED esquerdo (ou direito). Aqui você pode definir o tipo de temperatura
(neste caso, T ° 1 Água / Cilindro), mas também a temperatura máxima ou mínima, a cor do
LED e seu modo de exibição.
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Temperaturas
Temperatura de escapamento: A maioria dos karts
atuais possui um escapamento que fornece um orifício
para a instalação do sensor.
Caso contrário, recomendamos a soldagem de uma
porca (Ref: A272A) para fixar o sensor.
Referências Sensor de Escapamento: A2151
(Profissional), A2158 (Padrão)
Para o uso deste tipo de sensor, uma extensão (Ref:
A3401) será necessária

Configurando seus alarmes (LEDs): No menu " Config. Visualização ", entre no submenu
Max Alarm LED Max ou Min (direito ou esquerdo). Aqui você pode configurar o tipo de
temperatura (neste caso, T ° 2 gases de escape), mas também a temperatura máxima ou
mínima, a cor do LED e seu modo de exibição.

Atenção: Para uma maior durabilidade do seu equipamento, aconselhamos configurar estes
dois parâmetros, (alarmes) de acordo com as recomendações do fabricante do motor ou
preparador.
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Interfaces
Interfaces: O Alfano 6 oferece a opção de personalizar o seu display
de corrida. Você também pode mudar o seu display de corrida
durante o treino ou corrida, pressionando o botão no canto superior
direito.
Para personalizar seu display, acesse o menu “Configuração
exibição de corrida” (ícone no canto superior direito do menu
principal), onde você pode criar até 4 opções.

Configuration :
1. Adicione uma célula com o ícone "+"
2. Mova a célula na tela
3. Escolha o tamanho da célula
4. Alterar sua cor (preto ou branco)
5. Exclua a célula
6. Nomeie o display
7. Pré-visualize a display
8. Saia, salve ou apague a display

Info: Indicamos como "célula" um conjunto de dados exibidos em conexão com um sensor.
Exemplo: Os dados do sensor de RPM são representados na célula de RPM O ícone de lâmpada
permite configurar o uso dos LEDs para o display que você está projetando
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Transmissão
Transmissão: Se você tem um kart shifter e deseja exibir sua
marcha em tempo real, você pode selecionar a opção no
menu de configurações e selecionar a página "Transmissão".
Depois de ter selecionado o modo de caixa de velocidades no
menu Transmissão, pode introduzir o número de mudanças e
depois começar a aprender/gravar.
Este processo rápido e intuitivo que você pode realizar no
cavalete exigirá que você alterne cada marcha (velocidade do
motor entre 3000 e 5000 RPM).
O Alfano 6 aprenderá automaticamente. Uma nova sessão de
aprendizado será necessária se a caixa de câmbio,
engrenagem ou coroa forem substituídos.
Info: Para usar esta função, o uso de um sensor de RPM (fornecido) e um sensor de
velocidade é obrigatório (consulte a página 14)

Gerenciamento de Pista
O Alfano 6 oferece três opções de gerenciamento de pistas: Automático, Profissional e Magnético
Clássico. Você encontrará abaixo os detalhes de cada modo.
Automático:
Por padrão, o seu Alfano 6 estará no modo Automático e reconhecerá sozinho a pista mais proxima
que estiver no banco de dados.
Se estenão for o caso, o Alfano 6 criará a pista com base nas
informações do GPS durante a primeira volta.
No caso de várias pistas próximas ou uma pista
propondo vários layouts, o Alfano 6 mudara
para o modo semi-automático esugerirá que
você escolha a configuração correspondente ao seu uso.
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Gerenciamento de Pista
Profissional:
No modo profissional, duas possibilidades estão disponíveis:
Projeto de circuito somente no modo GPS: Neste modo, indique
que você deseja criar um circuito e faça uma volta pelo circuito,
este será criado automaticamente assim que a primeira volta
estiver concluída.
Projeto de circuitos no GPS-Magnetic: Neste modo, o seu Alfano
6 irá cruzar os dados do campo magnético e associá-los às
posições do GPS. As informações do campo magnético terão
prioridade para o seu tempo.
No entanto, as coordenadas de GPS registradas podem
substituir os campos magnéticos em caso de defeito nas faixas
magnéticas.
No caso de um circuito magnético, a linha de partida será obrigatoriamente um campo magnético. Você
também pode escolher qual campo magnético atua como linha de partida. No entanto, ao contrário do
modo Classic Magnetic, não é necessário configurar o número de campos magnéticos disponíveis

Escolha:
Editar:
Remover:
Duplicar:

Uma vez que o circuito é criado, várias opções estão disponíveis:
Permite que você escolha um circuito em seu banco de dados "Professional"
Permite adicionar, modificar, excluir ou mover parciais (até 5 parciais GPS) ou mover a
linha de partida (no caso de um ponto GPS).
Permite que você apague um circuito do seu banco de dados "Professional"
Permite copiar um circuito. Esta ação permitirá que você crie duas versões do mesmo
circuito

Magnetic Classic:
O Alfano 6 também oferece um modo 100% magnético para circuitos
internos (exigindo sensor A1302).
Neste modo, ao criar um novo circuito, o Alfano 6 lhe pedirá para
configurar o número de campos disponíveis na pista e o campo no qual
você deseja colocar a linha de partida.
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Equipamento adicional
As caixas:
As caixas permitem aumentar a capacidade do seu Alfano 6. Oferecemos dois modelos:

Box4Move (ref: A1204):
Esta caixa incorpora um sensor de força G e permite conectar
três sensores de posição (pedais e rodas - veja abaixo)

Box12 (ref: A1160):
Esta caixa integra um sensor de força G e permite que você use até 12 entradas:
3 sensores de posição1 sensor de válvula
4 sensores de temperatura,
4 sensores de velocidade
1 entrada analógica1 sensor lambda
1 conexão de adicional
1 entrada de carga externa da bateria
1 entrada para conectar seu Box12 ao seu Alfano 6

Algumas entradas físicas podem ser duplicadas através do uso de um HUB
Ref: A2194, A2193, A2190
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Equipamento adicional
Sensores:

Sensor de velocidade (ref: A2203): Este sensor permite ter sua
velocidade em relação à rotação do anel colocado no eixo.
Esses dados são uma representação mais precisa, e em
tempo real da sua velocidade do que a apresentada pelo
módulo GPS (uso profissional). Este sensor permitirá, por
exemplo, identificar melhor os momentos em que o seu kart
não está tracionando no asfalto.
Referência do anel: A441, A442, A443, A444, A445, A4461
Para configurar corretamente a velocidade exibida, vá ao menu
de parâmetros e, em seguida, no submenu "Sensor de
velocidade" para selecionar o número de ímãs no anel e a
circunferência da roda (essa medida deve ser feita com uma fita
metrica, leve em conta o desgaste e a pressão do pneu)

Sensor Pedal (ref: A2405):
Este sensor permite ver a posição de cada um dos
pedais durante sua análise (App e software).
A instalação deste sensor requer o uso de um
Box4Move (A1204) ou Box12 (A1160).
Para mais informações, consulte a página
anterior. As funções de calibração serão
desbloqueadas com a conexão de um desses
produtos e estarão disponíveis no menu
“Configurações”.
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Equipamento adicional
Sensor de volante (ref: A2401):
Este sensor permite ver a posição do volante
durante a sua análise (App e software).
A instalação deste sensor requer o uso de
um Box4Move (A1204) ou Box12 (A1160).
Para mais informações, consulte a página 13.
As funções de calibração serão
desbloqueadas com a conexão de um desses
produtos e estarão disponíveis no menu
Configurações.
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O Alfano 6 App
O aplicativo Alfano 6 está disponível gratuitamente no Android e no iOS com o nome ALFANO6.
Quando você abre seu aplicativo, ele ativa automaticamente o Bluetooth, para permitir a troca de
informações com o seu Alfano 6.
Pagina inicial:
Na pagina inicial você encontrará dois ícones:
Permite que você defina as configurações do seu
aplicativo como:
Idioma, unidade de velocidade (kmh ou mph),
temperature (C ou F),
e formato da data
Seu tipo de veículo (Karting, motocicleta, carro)
Redireciona você para o manual do Alfano 6

Os icones na parte inferior da tela dão acesso a vários recursos que serão detalhados.

Análise
Ao pressionar o botão de análise, você entra no menu com o mesmo nome.

Para baixar os dados do seu Alfano 6 pressione Download (canto superior esquerdo). Isto irá iniciar o
emparelhamento entre o seu aplicativo e seu Alfano 6. Você também pode selecionar o número de
sessões que deseja baixar.
Depois que os dados forem recuperados, você pode, usando a barra de filtro, navegar por todas as
suas sessões e selecionar aquela que deseja analisar.
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O Alfano 6 App
Na parte superior da tela,
você encontrará vários filtros,
permitindo encontrar a
sessão que deseja analisar
em seu banco de dados. Cada
ícone propõe um filtro de
acordo com diferentes
variáveis:

A pasta onde você salvou sua sessão
O circuito no qual a sessão foi gravada
O piloto que gravou a sessão
O campeonato em que a sessão foi gravada
O tipo de teste correspondente à sessão
A data da sessão
Filtrar o número de sessões exibidas
Redefinir suas configurações de filtro Para usuários do Android:
Permite que você mude o tamanho da fonte
Parâmetros para backup
Informações para a página

Uma vez que a sessão é selecionada, você pode inserir um comentário para ajudá-lo a entender
melhor a análise da sua sessão mais tarde (exemplo: registre um incidente de corrida) .No
círculo colorido você poderá selecionar a cor correspondente a esta sessão.
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O Alfano 6 App

Os ícones mostrados à direita
de cada sessão permitem:

Excluir sessão
Compartilhe a sessão
Coloque esta sessão nos seus favoritos
Apagar um ou mais setores
Modifique informações sobre a sessão (circuito, piloto, campeonato etc.)
Consulte os mínimos e máximos de sua sessão
Exportar seus dados no formato CSV
Visualizar informações meteorológicas
Veja o tempo de uso do seu motor
Adicione informações de configuração do seu Karting
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O Alfano 6 App
Adicione informações de
configuração do seu Kart usando
o botão "Dados", você pode
visualizar seus dados graficamente
(e compará-los se duas ou mais sessões
forem selecionadas). Nesta página você
encontrará várias opções no menu lateral
Usando este botão, você pode configurar as opções de análise exibidas:

Permite escolher os canais para analisar
e definir o gráfico

Acesso ao menu de análise da caixa de
cambio

Permite que você escolha o tamanho da
exibição de dados (somente Android)

Permite acesso ao menu de análise de
sensores Min & Max, bem como parciais

Visualize suas voltas no Google Earth

Acesse o menu de análise de velocidade

Permite que você movimente as
amostras da sua volta

Carregue ou salve suas diferentes
configurações de análise

Permite trabalhar em escala de tempo ou
distância

Acessar o menu de comparação

Permite que você selecione / mude sua
volta para analisar

Rolar automaticamente o cursor

Permite escolher a orientação da
exibição do layout da pista

Move o cursor para trás
Move o cursor para frente

Esconde a pista

Adiciona linhas de fundo

Acesse o menu de análise de velocidade
do motor

Permite que você mude a cor de fundo

Menu de Análise de Aceleração

Fornece acesso ao menu de parciais
virtual

Adiciona um filtro à caixa de cambio
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O Alfano 6 App
Para personalizar o seu monitor, você
também pode colocar o dedo na linha da
direita do gráfico e deslizar para configurar a
divisão entre o gráfico e o mapa da pista

A home page também oferece as seguintes ações:
Atualização de firmware Alfano 6
Esta aba permite que você atualize seu Alfano 6.
Cenário
Esse icone permite importar uma imagem que será
exibida quando você ligar e desligar o Alfano 6.

Pistas
Esta aba permite consultar os circuitos disponíveis no banco de dados do Alfano 6. Também permite
que você gerencie seus circuitos criados no modo profissional.
Parâmetros Alfano 6
Este icone permite acessar, através do App, às mesmas funcionalidades que as incluídas no sistema.
Você pode configurar os vários parâmetros relacionados ao seu kart (Transmissão, RPM, LEDs, etc.)
ou a exibição de corrida.
Envie suas sessões para Alfano
Este icone permite que você envie suas sessões para a Alfano S.A. Essa ação nos permite integrá-las
ao banco de dados da empresa (incluindo o Track Database) e contribui para a nossa pesquisa e
desenvolvimento. Você também pode transmitir esta informação através do botão "Data Sharing" já
mencionado.
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Opções
Cabos

A4510
Cabo do
carregador usb

A4520
Cabo de Download
USB

Sensores magnéticos e de velocidade

A1302
Sensor magnético
90cm

A2203
Sensor de
Velocidade 195cm

A4461
Anel de 50mm 4
ímãs sensor de
velocidade A2203

Sensores de movimento

A2401
Sensor de volante

A2405
Sensor de pedal
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Opções
Hubs e extensões

A3301
Extensão "NTC"
135cm

A3401
Extensão "K"
135cm

A2194
HUB Mag-Speed
20cm

A2190
Extensão
"NTC" + "K" 135cm

A2103
Sensor de Água
"NTC"
M5 - 45cm

A2104
Sensor de vela de
ignição "NTC"
14mm / 45cm

A2151
Sensor "K"
Escape 40cm
(PRO)

A2158
Sensor "K"
Escape 45cm
(Standard)

A2155
Sensor "K"
Velas de Ignição
14mm / 40cm

A2156
Sensor "K"
Vela de Ignição
12mm / 40cm

A2157
Sensor "K"
Vela de Ignição
10mm / 40cm

Temperaturas
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Opções
Acessórios

A561
Capa para volante

A576
Suporte para
volante OTK

A272A
Porca dos
sensores
A2151 e A2158

A272B
Obturador para o
272A

A261
Adaptador de
Mangueira para
Sensor de ÁGUA
A2103 e A2152
17mm

Os produtos aqui representados são os mais solicitados, mas toda
a nossa gama de produtos está disponível em nosso site:
www.alfano.com
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