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Dziêkujemy za zakup
naszego produktu LAPO-C.
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2 Wstêp.

LAPO-S to rewolucja wœród rejestratorów wyœcigowych. Dziêki zastosowaniu najnowszych
technologii kolorowych wyœwietlaczy graficznych nigdy do tej pory wizualizacja danych nie by³a
tak czytelna. W podstawowej konfiguracji LAPO-STANDARD rejestruje czasy przejazdów okr¹¿eñ
i sektorów oraz prêdkoœæ obrotow¹ silnika.

Modu³y rozszerzaj¹ce umo¿liwiaj¹ rejestrowanie dodatkowych parametrów takich jak temperatura
silnika i spalin , pozycja GPS , przyspieszenie , zmiana kierunku jazdy oraz wiele innych .
LAPO-STANDARD wyposa¿ony w modu³ transmisji bezprzewodowej BlueTooth pozwala na przesy³anie
podczas jazdy danych do przenoœnych urz¹dzeñ komputerowych takich jak telefony komórkowe,
tablety, notebooki, komputery PC. Rejestrator jest wyposa¿ony w du¿y czytelny kolorowy wyœwietlacz
graficzny z panelem dotykowym. Posiada on czytelne wielojêzyczne menu oraz rozbudowane funkcje
wizualizacji danych. Ich analiza jest wyj¹tkowo szybka i ³atwa co jest szczególnym atutem podczas
zawodów. Rejestrator LAPO-STANDARD podobnie jak pozosta³e urz¹dzenia rodziny LAPO posiada
wodoodporna obudowê pozwalaj¹c¹ na jego u¿ytkowanie w ka¿dych warunkach atmosferycznych.
Ka¿dy rejestrator wyposa¿ony jest standardowo w LAPO-DATAKEY urz¹dzenie do przenoszenia
danych z rejestratora na komputer. Umo¿liwia to póŸniej analizê danych przy u¿yciu oprogramowania
LAPO RACING STUDIO.

- kolorowy wyœwietlacz LCD o podwy¿szonej jasnoœci
- ekran dotykowy
- zasilanie , wewnêtrzny akumulator
- czas pracy przy zasilaniu z wewnêtrznego akumulatora: ci¹gle >3 godziny

(w praktyce w zwi¹zku z przerwami w u¿ytkowaniu praktyczny czas jest kilkakrotnie d³u¿szy)
- 2 pomiary temperatury

Sprawdzaj najnowsze wersje oprogramowani oraz dodatki na stronie

Podstawowe parametry techniczne rejestratora:

www.lapo.com.pl



3 Obs³uga rejestratora LAPO-s.

Poniewa¿ rejestrator LAPO-s zosta³ wyposa¿ony w ekran dotykowy jego obs³uga sta³¹ siê wyj¹tkowo
³atwa i szybka.

Do w³¹czenia/wy³¹czenia zasilania oraz aktywowania menu ekranowego s³u¿y klawisz ON/OFF

Klawisz ON/OFF

W³¹czenie zasilania oraz zaœwiecenie ekranu LAPO-S nastêpuje poprzez naciœniêcie i przytrzymanie
klawisza ON/OFF przez czas oko³o 2 sek. Na ekranie pojawia siê ekran powitalny LAPO.

Po czasie okreœlonym w ustawieniach systemowych LAPO-S zostaje wyœwietlone menu g³ówne
rejestratora.

Od tego momentu wybór odpowiednich funkcji nastêpuje poprzez dotkniêcie palcem piktogramu
wyœwietlanego na ekranie.

Ekran powitalny



Podczas jazdy na ekranie rejestratora wyœwietlane s¹ informacje o parametrach przejazdu. Kierowca
ma mo¿liwoœæ wybrania jednego z piêciu uk³adów ekranu wyœcigowego.

Menu wyboru ekranu wyœcigowego dostêpne jest po dwukrotnym, szybkim naciœniêciu
klawisza ON/OFF

(uniwersalny)EKRAN 1

4 Ekrany wyœcigowe LAPO-S.

Nr. sesji

Czas sesji

Czas okr¹¿enia

Numer okr¹¿enia
Czas do najlepszego

Trzy najlepsze czasyTemperatura spalin

Temperatura silnika

Prêdkoœæ (km/h)

Graficzne
przedstawienie

obrotów

Obroty silnika



EKRAN 2 (czasy sektorów)

EKRAN 3 (najlepsze przejazdy)

Ró¿nica do najlepszego

Temperatura spalinTemperatura silnika

Wyniki aktualne
(czasy w sektorach)

Numer okr¹¿enia

Czas okr¹¿enia

Numer okr¹¿enia

Czas okr¹¿enia

Temperatura silnika
Temperatura spalin

Czasy nastêpnych okr¹¿eñ

Nr. najlepszego okr¹¿enia



EKRAN 4 (ostatnie przejazdy)

EKRAN 5 (podstawowy)

Obroty silnika

Temperatura silnika Temperatura spalin

Najlepsze okr¹¿enie

Ostatnie przejazdy

Obroty silnika

Czas okr¹¿enia

Czas sesji

Numer okr¹¿enia



5 Podstawowe parametry konfiguracyjne.

Elementy menu ustawienia zobaczysz po wyborze ikony

5.1 Czas wyœwietlania wyniku przejazdu.



5.2 Konfiguracja wejœæ pomiarowych temperatury.

- temperatura alarmowa
- Rodzaj wejœcia pomiarowego
- OpóŸnienie zadzia³ania alarmu temperatury.
- Jednostka temperatury stopnie Celsiusa / Fahrenheita

5.3 Nazwa kierowcy.



5.4 Parametry serwisowe LAPO-S.

5.5 W³¹czenie/wy³¹czenie podœwietlania



5.6 Górny zakres obrotów silnika RPM max.

5.7 Wybór wersji jêzykowej systemu.



5.8 Ustawienia daty i czasu.



6 Baza danych tras przejazdów.

6.1 Wybór trasy przejazdu z listy.

Aby przesun¹æ listê w górê/ w dó³ nale¿y nacisn¹æ ekran palcem i przesun¹æ go w wybranym kierunku.

Po wskazaniu nazwy trasy nale¿y nacisn¹æ klawisz

6.2 Konfiguracja trasy.



7 Komunikacja.

Formatowanie
LAPO-DATAKEY

Zapis rejestracji oraz danych konfiguracyjnych rejestratora na LAPO-DATAKEY



8 Konfiguracja gokarta.

U¿ytkownik mo¿e zdefiniowaæ dwa g³ówne setupy ustawieñ podwozia i silnika.
Setupy s¹ elementem profilu gokarta ,który opisuje gdzie i w jakiej konfiguracji odbywa³y siê jazdy.
Profile s¹ zapamiêtywane podczas rejestracji i mog¹ byæ poddane analizie na komputerze PC.

8.1 Profile podwozia.

Wybranie tej opcji powoduje wyœwietlenie listy ustawieñ podwozia gokarta.



Aby przesun¹æ listê w górê/ w dó³ nale¿y nacisn¹æ ekran palcem i przesun¹æ go w wybranym kierunku.

Po wskazaniu wybranego parametru na liœcie nale¿y nacisn¹æ klawisz
Teraz mo¿na edytowaæ parametr.

8.2 Profile sinika.

Wybranie tej opcji powoduje wyœwietlenie listy ustawieñ podwozia gokarta.



Aby przesun¹æ listê w górê/ w dó³ nale¿y nacisn¹æ ekran palcem i przesun¹æ go w wybranym kierunku.

Po wskazaniu wybranego parametru na liœcie nale¿y nacisn¹æ klawisz
Teraz mo¿na edytowaæ parametr.



9 Profile.

Aby by³a mo¿liwa szczegó³owa analiza danych zarejestrowanych przez rejestrator LAPO-C
wskazane jest wprowadzenie do jego pamiêci profilu pojazdu oraz profilu gokarta który okreœla gdzie
i z jakimi ustawieniami by³y przeprowadzanie jazdy.



10 Rejestracje.

Funkcji rejestracje pozwala dokonaæ analizy zarejestrowanych danych .

Ka¿da pozycja na liœcie ma nastêpuj¹ce informacje
- numer sesji
- datê rozpoczêcia sesji
- godzinê rozpoczêcia sesji
- iloœæ okr¹¿eñ w sesji

Po wskazaniu interesuj¹cej nas sesji nale¿y nacisn¹æ klawisz



10.1 Profile sinika.

10.1.1 Kasowanie danych aktualnej sesji (zabezpieczone kodem).

Czas trwania sesji

Godzina pocz¹tku sesji

Najlepsze trzy wyniki w sesji

Data pocz¹tku sesji

Iloœæ okr¹¿eñ

Najlepszy
teoretyczny

czas sesji



10.1.2 Tabela czasów przejazdu.

sortowanie wg kolejnoœci przejazdów

sortowanie najlepszy na pocz¹tku listy

sortowanie najgorszy na pocz¹tku listy



10.2 Wykresy.

Wykres temperatur i prêdkoœci obrotowej silnika ca³ej sesji

Na ekranie jest widoczny wykres prêdkoœci obrotowej silnika.
W górnej czêœci ekranu wyœwietlane s¹ informacji o sesji oraz wartoœci z pozycji kursora na wykresie.
Aby przesun¹æ wykres nale¿y nacisn¹æ palcem ekran rejestratora w obszarze wykresu i przesun¹æ
go w lewo lub w prawo bez odrywania palca od p³aszczyzny ekranu.
Powolne przesuwanie palca po wykresie lub jego dotkniêcie powoduje pozycjonowanie w tym miejscu
kursora oraz wyœwietlenie wartoœæ obrotów oraz temperatur



10.3 Wykres porównawczy okr¹¿eñ

Ta funkcja pozwala na porównanie wykresu prêdkoœci obrotowej kolejnych okr¹¿eñ w sesji
w odniesieniu do wykresu wzorcowego. Wykres wzorcowy jest rysowany kolorem zielonym.
Wykres bie¿¹cego okr¹¿enia kolorem bia³ym. Wykres temperatur i prêdkoœci obrotowej silnika
ca³ej sesji

pierwsze okr¹¿enie

najlepsze okr¹¿enie

zapamiêtanie bie¿¹cego okr¹¿enia jako wzorcowego



10.3.1 Definicja maksymalnego czasu okr¹¿eni

Aby w analizie porównawczej wyskalowaæ wykresy do wielkoœci ekranu wskazane jest aby okreœliæ
maksymalny czas okr¹¿enia. Np. je¿eli interesuj¹ce nas czasy okr¹¿eñ mieszcz¹ siê w zakresie do 50sek
to maksymalny czas okr¹¿enia wpisaæ o 2-3 sekundy wiêkszy tak aby najd³u¿szy wykres by³ w ca³oœci
widoczny.

10.3.2 Diagramy czasowe i maksymalnych/minimalnych obrotów silnika

Funkcja ta pozwala na wizualizacjê w postaci wykresu s³upkowego czasów kolejnych okr¹¿eñ
oraz ró¿nic w stosunku do najlepszego czasu okr¹¿enia.

Wysokoœæ s³upka jest proporcjonalna do uzyskanego czasu okr¹¿enia.
S³upek koloru zielonego wskazuje na okr¹¿enie ,w którym uzyskano najlepszy czas.

W górnej czêœci ekranu wyœwietlana jest informacja o uzyskanych czasach okr¹¿eñ oraz maksymalnej \
i minimalnej prêdkoœci obrotowej dla wskazanego na wykresie okr¹¿enia.



11 Monta¿ akcesoriów LAPO-C.

Czujnik okr¹¿eñ

Adapter czujników temp.
TCM-01

Dodatkowy zasilacz
Ps-01/Ps-02

11.1 Magnetyczny czujnik okr¹¿eñ LAPO-MLS-01

LAPO-MLS-01 jest czujnikiem reaguj¹cym na pole magnetyczne z linii przejazdowej .
Powinien byæ on zamontowany mo¿liwie blisko p³aszczyzny toru i skierowany strza³k¹ na obudowie
w kierunku jazdy ( przód gokarta). Czujnik montowany jest do p³aszczyzny pod³ogi za pomoc¹ rzepa
przemys³owego 3M . Przed przyklejeniem rzepa do czujnika oraz p³aszczyzny pod³ogi nale¿y dok³adnie
odt³uœciæ powierzchniê ,na której bêdzie rzep przyklejony.
W celu dodatkowego zabezpieczenia czujników przed wypadniêciem z uchwytu sugerujemy
dodatkowe mocowanie czujnika za pomoc¹ opaski zaciskowej.

Przyk³adowe umieszczenie czujnika przejazdów LAPO-MLS-01 i LAPO-DLS-01 (dla linii magnetycznej)



11.2 Dualny czujnik okr¹¿eñ LAPO-DLS-01

LAPO-DLS-01 jest czujnikiem ,w którym zosta³y zamontowane dwa sensory jeden reaguj¹cy na pole
magnetyczne z linii przejazdowej drugi reaguje na sygna³ z nadajnik IR (podczerwieni).
W zale¿noœci jakiego rodzaju mamy sygna³ koñca okr¹¿enia monta¿ czujnika odbywa siê albo
analogicznie jak dla czujnika LAPO-MLS-01 gdy linia magnetyczna albo czujnik jest mocowany
na przednim„nosku” gokarta i jest skierowany oknem pomiarowym w kierunku nadajnika IR.

UWAGA !

Przy stosowaniu czujnika dualnego wskazane jest ustawienie czasu nieczu³oœci z linii pomiarowej
(patrz punkt 6.2) na wartoœæ zbli¿on¹ do spodziewanego uzyskiwanego czasu w okr¹¿eniu lub sektorze

np. 5 sekund mniej ni¿ czas spodziewany. Spowodowanej jest to tym i¿ istnieje prawdopodobieñstwo
i¿ na torze bêd¹ znajdowa³y siê obce Ÿród³a IR ,które zostan¹ zarejestrowane jako linia koñca

okr¹¿enia/sektora.

11.3 Czujnik prêdkoœci obrotowej silnika

Czujnik prêdkoœci obrotowej sk³ada siê z dwóch plastikowych uchwytów oraz przewodu do przesy³u
impulsów z uk³adu zap³onowego wysokiego napiêcia.
Jeden z koñców przewodu nale¿y wprowadziæ do plastikowego uchwytu i zamontowaæ na przewód
wysokiego napiêcia rys. A.

Drugi z koñców zamontowaæ do uchwytu i wpi¹æ w gniazdo mocuj¹ce w obudowie Lapo jak na rys. B.
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