
Använda pluginet 
 
Inställningar 
 
Det finns några grundinställningar och förutsättningar som man bör tänka 
på innan man börjar använda pluginet och spela online. 
 
Angående bilens setuper så finns ingen möjlighet att göra nya setuper 
när man väl har startat pluginet för att spela online. Då kan man bara 
välja mellan de sparade setuper man har skapat för den bil man väljer att 
köra. Man bör alltså ha testat bilen man skall köra och sparat setuper 
som passar för det kommande rallyt. 
 
Tips: Tänk på att ge setuperna vettiga namn så ni lättare vet vilken ni 
skall välja för respektive underlag. 
 
Starta nu spelet som vanligt och i huvudmenyn gå på valet Options. 

 



Gå på Plugins 

 
 
Gå på RBR Tournament 

 



För att göra lite inställningar för pluginet kan man gå på Options 

 
 



Här kan man nu ändra följande saker: 
Gearbox: Välj om du vill ha manuell, eller automatisk växellåda 
Show split times: Visar dina mellantider under körning på sträckorna 
Show TOP splits table: Visar en topplista vid varje mellantid 
Save replays: Spara repris av varje körd sträcka 
Require comments: Skall det frågas efter en kommentar efter sträckorna 
 
Det finns två lägen på de flesta av ovanstående val: ”Controlled by 
tournament”, som innebär att den som skapar/administrerar rallyt väljer 
hur det skall vara, eller ”Never” som innebär att du inte vill se t.ex. 
mellantider medans du kör. 
 

 
 



När du gjort önskade val gå på Back 
Och sedan får du frågan om du vill spara dina ändringar i Options. 

 



Spela online med pluginet (kräver anslutning till internet under hela 
körningen) 
 
Från grundmenyn i spelet gå på Options – Plugins - RBR Tournament 
och då bör du ha nått denna meny, välj då Online tournaments 

 
 
Mata in det användarnamn som valdes vid registrering på pluginsidan 
(Förnamn Efternamn) 

 



Mata in ditt lösenord 

 
 
Nu kontaktas pluginservern och det kan ta några sekunder 

 



Nu visas en lista över tillgängliga rallyn som man kan delta i. Lite fakta 
om rallyt står till höger. Om rallyt i listan kräver ett lösenord ser man det 
längst ner ”Password required” och om du inte vet vilket lösenord det är 
kan du inte köra detta rally. 
Vill man ha mer information om rallyt, t.ex. vilka sträckor som ingår, vilka 
bilar som är tillåtna så måste man besöka pluginsidan. Se separat 
instruktion. 
 
Bläddra till önskat rally och tryck enter 

 
 
På de rallyn som kräver lösenord dyker denna sida upp. Mata in 
lösenordet 

 



Här visas information om den kommande sträckan. De kommande 
sträckorna och service syns under rubriken Next stages. 
Man ser även vilket väder/före det är frågan om. 
Välj nu önskad bil och önskad setup. 
Gå sedan längst upp på Start stage och tryck enter. Men var beredd med 
ratten för snart börjar nerräkningen… 

 
 
Alla rallyn tillåter inte alla bilar och ibland kan man inte byta setup mellan 
olika sträckor. Det är, som regel, inte heller tillåtet att byta bil efter det att 
man startat rallyt. 
Proceduren inför varje sträcka är annars densamma. 
 
Efter sträckan kan det förkomma att man får chansen att serva eller ge 
en kommentar till sin körning. På vissa rallyn förekommer att reprisen 
sparas automatiskt på din dator. Dessutom visas en resultatlista efter 
varje sträcka med resultat från aktuell sträcka och sedan totalresultatet. 
Resultatet visas både totalt och i respektive bilklass. 
 
När man kört klart ett rally kommer man till en slutsida som talar om att 
man kört klart ”the tournament”. 



Spela offline med pluginet (kräver endast internetkontakt innan och 
efter rallyt, medan man kör kan man vara nerkopplad) 
 
Först måste vi skapa en mapp i pluginkatalogen i Richard Burns Rally-
katalogen på datorn. 
Detta är vanligtvis: 
C:\Program\SCi Games\Richard Burns Rally\Plugins 
 
Skapa här en mapp som heter RBRTM 
 
Och då bör det se ut så här när ni är klara 

 



Nu skall vi ladda hem informationen / tor-filen för önskat rally. 
 
För att ladda hem denna fil så måste man gå till pluginsidan och logga in. 
Inloggningen sker i rutan uppe till vänster. 
 
Klicka därefter på Tournamentlist som ni hittar strax under. 
 

 
 
Nu dyker en lista upp på alla kommande rallyn och alla öppna rallyn. 
 
För att få mer information om rallyt man är intresserad av är det bara att 
klicka på rallyts namn. Då får man upp en lista på vilka som har deltagit i 
rallyt samt vilka sträckor som ingår. Man ser även förutsättningar med 
vilka bilar som är tillåtna samt väderförhållanden, etc. 
 



Men man ser även vilka rallyn man kan köra offline. Då ser det ut så här 
på informationen för rallyt. 
I just detta exempel finns även en ruta för lösenord då detta är ett rally 
som kräver lösenord. 
 

 
 
Genom att klicka på denna knapp som pilen visar.Nu hämtas en fil och 
du får välja var den skall sparas. 



Den skall sparas i den mapp vi nyss skapade, alltså:  
C:\Program\SCi Games\Richard Burns Rally\Plugins\RBRTM  
 

 
 
Nu kan du koppla ner din internetuppkoppling om du så önskar. 



Starta spelet och från grundmenyn i spelet gå på Options – Plugins - 
RBR Tournament och då bör du ha nått denna meny, välj då Offline 
tournaments. 
 

 
 
 
Nu visas en lista på de rallyn du laddat hem tor-fil till. Välj önskat rally 
och tryck enter. 

 



Här visas information om den kommande sträckan. De kommande 
sträckorna och service syns under rubriken Next stages. 
Man ser även vilket väder/före det är frågan om. 
Välj nu önskad bil och önskad setup. 
Gå sedan längst upp på Start stage och tryck enter. Men var beredd med 
ratten för snart börjar nerräkningen… 

 
 
Alla rallyn tillåter inte alla bilar och ibland kan man inte byta setup mellan 
olika sträckor. Det är, som regel, inte heller tillåtet att byta bil efter det att 
man startat rallyt. 
Proceduren inför varje sträcka är annars densamma. 
 
Efter sträckan kan det förkomma att man får chansen att serva eller ge 
en kommentar till sin körning. På vissa rallyn förekommer att reprisen 
sparas automatiskt på din dator. Däremot visas ingen resultatlista när du 
kör offline. 
 



När man kört klart ett rally kommer man till en slutsida som talar om att 
man kört klart ”the tournament” samt att man ombeds skicka in sin tor-fil 
som nu innehåller resultat från din körning. 
 

 
 
Nu är det dags att skicka in resultatet till pluginsidan. Avsluta spelet. 
 



Gå till pluginsidan på internet och logga in. Inloggningen sker i rutan 
uppe till vänster. 
 
Klicka därefter på send result som ni hittar strax under. 

 
 
Nu uppmanas du att välja .tor fil. Klicka på Bläddra… 

 



Leta dig fram till katalogen 
C:\Program\SCi Games\Richard Burns Rally\Plugins\RBRTM 
och markera den .tor fil som du skall skicka. Klicka på Öppna. 

 
 
Nu visas sökvägen till denna fil, men hela sökvägen ryms inte så det ser 
lite konstigt ut. Klicka på Send. 

 
 
Ditt resultat skickas in och ett meddelande visas när allt är klart. 

 
 
Nu har resultatet skickats in och det kan du se genom att kika på 
resultatet för detta rally. Se separat instruktion för Pluginsidan. 


