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Tripy RoadMaster Firmware
Release Nota

Beste klant,

Dit document geeft een samenvatting van de verbeteringen, wijzigingen en bijkomende functies van versie
1.12.28 van de RoadTracer PRO software. De aanpassingen worden weergegeven t.o.v. de vorige versie
1.10.2. Deze release note kan beschouwd worden als een addendum aan het gebruikershandboek tot de
volgende versie hiervan veschijnt.

Diverse
- De twee pagina’s « Trip » informatie in de navigatiecarroussel van het road book heten nu « A » en

« B » in plaats van « I » en « II ».

- In het menu « Configuratie » - « Parameters » werd een nieuwe parameter toegevoegd genaamd
« Verwittigen bij overgeslagen WP ». Als deze parameter geactiveerd is, zal de RoadMaster U
verwittigen door het symbool van een kangoeroe te afficheren als U tijdens het rijden van een road book
het traject verlaat en er daarna op terugkomt en daarbij een WP overgeslagen hebt. Deze modus is
praktisch voor rally-adepten die willen verwittigd worden als ze zich vergissen en zo een stuk van de
route overslaan.

- De informatie omtrent de gevolgde CAP (in graden) werd toegevoegd aan de informatie die beschikbaar
is in de « info hoek » (info corner) in de road book navigatie-modus.

- De overgang van het éne scherm naar het andere in de carroussel werd geoptimiseerd om reactiever te
zijn.

- Het verwittigingsscherm en het wachtscherm voor de satellieten bij het opstarten werden verwijderd. Het
hoofdmenu bestaat nu slechts uit één pagina (6 functies beschikbaar op het scherm).

- Verbetering van de reactiviteit van het verlichte pijltje (sniffer).

- Correctie van verschillende kleinere problemen.
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Navigatie – Affichering in “LINT” modus

Na het starten van een RoadBook heeft de mogelijkheid (via parameter) deze optie te desaktiveren.

Toevoeging van de visualiseringsmodus “LINT”. Tijdens het rijden van een road book verschijnt de
visualisering “LINT” wanneer men van de route afwijkt. In deze afficheringsmodus wordt het voertuig
voorgesteld door een vaste driehoek en het te volgen traject in de vorm van een lijn met aan het uiteinde een
pijltje. Het ganse scherm bestrijkt een totale oppervlakte van 400 op 400 m. Eénmaal in deze
afficheringsmodus laten de “pijl” toetsen toe het notanummer (Way Point), geafficheerd in een klein zwart
vierkantje, te wijzigen. Als het Way Point zich buiten het scherm bevindt (400 m), wordt het aan de rand van
het scherm weergegeven en vaak niet op het traject. Als U toch buiten het traject blijft en de zone van 400 m
verlaat, verschijnt het gewone kompas-scherm.

De “LINT” affichering kan ook gevisualiseerd worden als U op de “OK” toets drukt tijdens normale
navigatie van het road book. In dit geval bevindt het “LINT” scherm zich in de schermencarroussel.
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wordt de “LINT” modus permanent geafficheerd als men het traject in de tegengestelde richting van het road
book rijdt.
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Navigatie « in tegengestelde richting »
In het « road book » menu, wanneer U de lijst van road books geafficheerd ziet, kan U de cursor op een
welbepaald road book plaatsen en dan het menu oproepen en de modus “in tegengestelde zin” selecteren. In
dat geval rijdt U het road book in de tegenovergestelde richting van deze waarin het uitgetekend werd.
Hiervoor creeërt RoadMaster zelf de bol-pijl pictogrammen op elke Way Point positie. In deze nieuwe 1.12.x
versie is de tekening die zo door de RoadMaster wordt gecreeërd duidelijker en gebaseerd op de affichering
van een deel van het traject op de positie van het Way Point met een zoom-factor die proportioneel is met de
aangehouden afstand.

Opnemer
De opnemer biedt U een nieuw scherm aan waarop de volgende informatie geafficheerd staat :
Gevolgde CAP, totale afstand sedert de start van de opname, afstand vanaf het laatst vastgelegde Way Point.
Deze afstand vanaf het laatst vastgelegde Way Point is in feite de TRIP1 waarde, en ze gaat automatisch
terug naar nul bij elk vastgelegd Way Point als de parameter “OK=RAZ Trip1” actief is (de parameter
“OK=RAZ Trip 1” vindt U in het menu “Configuratie” – “Paramaters”.)

Als het geheugen bijna vol is wordt hiervan duidelijk melding gegeven aan de gebruiker.

Communicatie-modus
In het hoofdmenu is het punt “COMMUNICATIE” verdwenen. RoadMaster gaat nu automatisch naar
communcatie over van zodra hij merkt dat een PC of een andere RoadMaster een verbinding met hem zoekt.

Een bewust gekozen toegang tot de “COMMUNICATIE” modus is nog mogelijk via het menu
“Configuratie” – “Communicatie”. Deze oplossing is slechts nuttig indien U verbinding maakt met een USB-
sleutel interface en U met de USB sleutel wenst in verbinding te treden.
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Road book in manuele modus
Als men een road book rijdt is het mogelijk over te schakelen naar de « Manuele » modus (bvb. In geval van
sattelietverlies). De werking van deze manuele modus werd gewijzigd en functioneert nu als volgt :

Men heeft toegang tot de manuele modus als men de pijlen indrukt terwijl men een road book rijdt. De
overgang is dan tijdelijk en wordt aangeduidt met een icoontje van een oog in de linker bovenhoek. Na
enkele seconden schakelt de RoadMaster automatisch terug over naar navigatie.

Een andere manier om de manuele modus in te schakelen is deze functie via het menu te selecteren (punt
« Manuele modus »). De manuele modus is dan ingeschakeld en aangeduid met een icoontje van een oog in
de linker bovenhoek. In dit geval is de overgang niet tijdelijk en moet U hetzij op OK drukken, hetzij
terugkeren naar het menu en « Auto Modus » selecteren om terug naar navigatie over te gaan.

Bij overgang naar manuele modus is het geafficheerde Way Point hetzij het lopende Way Point van de
navigatie, hetzij het vorige of volgende Way Point als men respectievelijk de rechter of de linker pijl indrukt.

Eenmaal de manuele modus ingeschakeld is, zijn de weergegeven afstanden ALTIJD gedeeltelijk (afstand
tussen het vorige Way Point en het Way Point dat geafficheerd staat).

Beheer van de verlichting (retro-verlichting & externe verlichting)
Het menupunt « Configuratie » - « Parameters » - « Verlichting werkt » is verdwenen.
De verlichting is per definitie niet operationeel en de RoadMaster staat in intelligente modus ; d.w.z. dat de
verlichting aangaat als men een nota (Way Point) en/of radar nadert, als men in kompas-modus navigeert of
als men op een toets van het klavier drukt. Daarentegen wordt de knop Aan/Uit op een andere manier
bediend : als men de verlichting inschakelt met de Aan/Uit knop blijft het scherm voortdurend verlicht (geen
tijdsbeperking) ; U moet dan in dit geval opnieuw bewust de Aan/Uit knop indrukken om de verlichting uit
te schakelen en terug te keren naar de hierboven beschreven intelligente modus.

Aarzel niet ons uw vragen te stellen op support@tripy.be

Dank voor uw vertrouwen.
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