
Hurtigguide i RCM 

Oppstart og kjøre løp 

Hvis mulig: koble pcen til trådløst nett! (da live-streames racet på myrcm) 

Åpne RCM Ultimate 

Sjekk at det dekoder status er grønn (nede til venstre) 

- Hvis ikke: høyreklikk, velg decoder settings, AMB RC3 

- Trykk på knapp med runding på dekoder 

- Skriv inn adressen som kommer opp i panelet i «adress» feltet.  

- (port skal alltid være 5403) 

- Trykk save og close 

- Hvis den ikke er grønn nå, høyre klikk i rødt felt og velg «connect to decoder» 

Åpne racet (file – load event – navn på løp) 

Åpne tidtaking med timekeeping – qualification 

I menyen overview (til høyre) kan klasse (section) og runde velges. 

For å starte løp med klokke, trenger dere bare å starte klokka. I det blitzen går, starter tidtakingen. 

For å starte manuelt (OTA), trykker dere «start race» 

Dersom en fører kjører med ukjent transponder, vil denne komme opp som en fører, med 

transpondernummer som navn. Da høyreklikker dere, og velger hvilken fører denne skal legges til. 

Dersom en fører får bøyefeil, korrigeres dette med korrigeringsknappene i bunnen – disse angir 

startnummer, og + og -. Bøyefeil legges da til med  -. Dette må ikke gjøres før starten har gått, og 

føreren har fått en runde! 

For å pause løpet, trykk interrupt heat – start på vanlig måte igjen 

Når løpet er ferdig, vil det normalt gå videre selv. Dersom en båt har stoppet på siste runde, kan dere 

trykke finalize race. Løpet blir da satt som ferdigkjørt (i motsetning til bbk). 

Resultatliste ligger på overview menyen til venstre, under rankinglist – qualification – høyreklikk for 

print eller vis. 

Oversikt over menyene:  

File: Åpne, lukke konkuranse 

Display: Vise oversiktsmenyen til venstre i skjermbilde. Øvre del er for hele konkuranse, nedre del er 

for valgt klasse 

Listmanagement: valg av  Førere og klasser til konkuransen 



Arrangement: Generere heat 

Timekeeping: Kjøre løp 

Inventory data: Fører, klasse og regel data 

Race management: korrigering av resultater og oppsett for selve løpet 

Settings: innstillinger 

Tools: oppsett av listevisninger og import/eksport av data 

Window: justere vinduene internt i programmet 

Help: en dyptgående og fyldig hjelp fil. 

 


