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Legal Notices
© 2017, Trimble Navigation Limited. All rights reserved.
Trimble, the Globe & Triangle logo, Juno and GPS Pathfinder are 
trademarks of Trimble Navigation Limited, registered in the United 
States and in other countries. TerraSync, and VRS re trademarks of 
Trimble Navigation Limited.
Microsoft, ActiveSync, Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Windows, 
Windows Live, Windows Media, and Windows Vista are either 
registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the 
United States and/or other countries.
The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, 
Inc. and any use of such marks by Trimble Navigation Limited is under 
license.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Release Notice
This is the November 2017 release (Revision B) of the Trimble Juno 5 
series handheld documentation.

Limited Warranty Terms and Conditions

Product Limited Warranty
Subject to the terms and conditions set forth herein, Trimble 
Navigation Limited (“Trimble”) warrants that for a period of 2 years 
from date of purchase this Trimble product (the “Product”) will 
substantially conform to Trimble's publicly available specifications for 
the Product and that the hardware and any storage media components 
of the Product will be substantially free from defects in materials and 
workmanship.

Product Software
Product software, whether built into hardware circuitry as firmware, 
provided as a standalone computer software product, embedded in 
flash memory, or stored on magnetic or other media, is licensed solely 
for use with or as an integral part of the Product and is not sold. The 
terms of the end user license agreement, as included below, govern the 
use of the Product Software, including any differing limited warranty 
terms, exclusions and limitations, which shall control over the terms 
and conditions set forth in the limited Product warranty.

Warranty Remedies
If the Trimble Product fails during the warranty period for reasons 
covered by this limited warranty and you notify Trimble of such failure 
during the warranty period, Trimble will repair OR replace the 
nonconforming Product with new, equivalent to new, or reconditioned 
parts or Product, OR refund the Product purchase price paid by you, at 
Trimble’s option, upon your return of the Product in accordance with 
Trimble's product return procedures then in effect.

How to Obtain Warranty Service
To obtain warranty service for the Product, please contact your Trimble 
dealer. Alternatively, you may contact Trimble to request warranty 
service at +1-408-481-6940 (24 hours a day) or email your request to 
trimble_support@trimble.com. Please be prepared to provide:
– your name, address, and telephone numbers;
– proof of purchase;
– a copy of this Trimble warranty
– a description of the nonconforming Product including the model
number; and
– an explanation of the problem.
The customer service representative may need additional information
from you depending on the nature of the problem.

Warranty Exclusions and Disclaimer
This Product limitedwarranty shall only apply in the event and to the
extent that (i) the Product is properly and correctly installed, configured,
interfaced,maintained, stored, and operated in accordance with
Trimble's applicable operator's manual and specifications, and; (ii) the
Product is notmodified ormisused. This Product limitedwarranty shall
not apply to, and Trimble shall not be responsible for, defects or
performance problems resulting from (i) the combination or utilization of

the Productwith hardware or software products, information, data,
systems, interfaces, or devices notmade, supplied, or specified by
Trimble; (ii) the operation of the Product under any specification other
than, or in addition to, Trimble's standard specifications for its products;
(iii) the unauthorized installation,modification, or use of the Product; (iv)
damage caused by: accident, lightning or other electrical discharge, fresh
or salt water immersion or spray (outside of Product specifications); or
exposure to environmental conditions forwhich the Product is not
intended; (v) normal wear and tear on consumable parts (e.g.,
batteries); or (vi) cosmetic damage. Trimble does notwarrant or
guarantee the results obtained through the use of the Product or
Software, or that software components will operate error free.
NOTICE REGARDING PRODUCTS EQUIPPEDWITH TECHNOLOGY
CAPABLE OF TRACKING SATELLITE SIGNALS FROM SATELLITE BASED
AUGMENTATIONSYSTEMS (SBAS) (WAAS, EGNOS, ANDMSAS),
OMNISTAR,GPS,MODERNIZED GPS ORGLONASS SATELLITES,OR
FROM IALA BEACONSOURCES: TRIMBLE IS NOT RESPONSIBLE FOR
THE OPERATIONOR FAILURE OF OPERATIONOF ANY SATELLITE
BASED POSITIONING SYSTEM ORTHE AVAILABILITY OF ANY
SATELLITE BASED POSITIONING SIGNALS.
THE FOREGOING LIMITEDWARRANTY TERMS STATE TRIMBLE’S
ENTIRE LIABILITY, AND YOUREXCLUSIVE REMEDIES, RELATING TO THE
TRIMBLE PRODUCT. EXCEPT AS OTHERWISE EXPRESSLY PROVIDED
HEREIN, THE PRODUCT, AND ACCOMPANYINGDOCUMENTATIONAND
MATERIALS ARE PROVIDED “AS-IS” ANDWITHOUT EXPRESS OR
IMPLIEDWARRANTY OF ANY KIND, BY EITHER TRIMBLE ORANYONE
WHO HAS BEEN INVOLVED IN ITS CREATION, PRODUCTION,
INSTALLATION,ORDISTRIBUTION, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIEDWARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NONINFRINGEMENT. THE
STATED EXPRESS WARRANTIES ARE IN LIEUOF ALL OBLIGATIONS OR
LIABILITIES ONTHE PART OF TRIMBLE ARISINGOUT OF,OR IN
CONNECTIONWITH, ANY PRODUCT. BECAUSE SOME STATES AND
JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ONDURATIONORTHE
EXCLUSIONOF AN IMPLIEDWARRANTY, THE ABOVE LIMITATION
MAY NOT APPLY TO YOU.

Limitation of Liability
TRIMBLE'S ENTIRE LIABILITY UNDERANY PROVISIONHEREIN SHALL BE
LIMITED TO THE AMOUNT PAID BY YOUFORTHE PRODUCT. TO THE
MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, INNO EVENT
SHALL TRIMBLE OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FORANY INDIRECT,
SPECIAL, INCIDENTAL,ORCONSEQUENTIAL DAMAGEWHATSOEVER
UNDERANY CIRCUMSTANCE OR LEGAL THEORY RELATING INANYWAY
TO THE PRODUCTS, SOFTWARE AND ACCOMPANYING
DOCUMENTATIONANDMATERIALS, (INCLUDING,WITHOUT
LIMITATION,DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS
INTERRUPTION, LOSS OF DATA,ORANY OTHERPECUNIARY LOSS),
REGARDLESS OF WHETHER TRIMBLE HAS BEENADVISED OF THE
POSSIBILITY OF ANY SUCH LOSS AND REGARDLESS OF THE COURSE OF
DEALINGWHICH DEVELOPS ORHAS DEVELOPED BETWEENYOUAND
TRIMBLE. BECAUSE SOME STATES AND JURISDICTIONS DO NOT
ALLOW THE EXCLUSIONOR LIMITATIONOF LIABILITY FOR
CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION
MAY NOT APPLY TO YOU.
PLEASE NOTE: THE ABOVE TRIMBLE LIMITEDWARRANTY PROVISIONS
WILL NOT APPLY TO PRODUCTS PURCHASED IN THOSE JURISDICTIONS
(E.G.,MEMBER STATES OF THE EUROPEANECONOMIC AREA) IN
WHICH PRODUCTWARRANTIES ARE THE RESPONSIBILITY OF THE
LOCAL DEALER FROM WHOM THE PRODUCTS ARE ACQUIRED. IN SUCH
A CASE, PLEASE CONTACT YOURTRIMBLE DEALER FORAPPLICABLE
WARRANTY INFORMATION.

Notice to Australian Purchasers - The Australian Consumer

Law
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the
Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund
for a major failure and for compensation for any other reasonably
foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods
repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure.
Trimble's warranty, as set out in the usermanual accompanying this
statement, or as described in the warranty card accompanying the
Product you purchased, is in addition to any mandatory rights and
remedies that youmay have under the Australian Consumer Law.
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Official Language

THE OFFICIAL LANGUAGE OF THESE TERMS AND CONDITIONS IS
ENGLISH. IN THE EVENT OF A CONFLICT BETWEENENGLISH AND
OTHER LANGUAGE VERSIONS, THE ENGLISH LANGUAGE SHALL
CONTROL

End User License Agreement for Product Software
IMPORTANT, READ CAREFULLY. THIS END USER LICENSE AGREEMENT
(“EULA”) IS A LEGAL AGREEMENT BETWEENYOUAND Trimble
Navigation Limited (“Trimble”) and applies to the computer software
providedwith the Trimble product purchased by you (whether built into
hardware circuitry as firmware, embedded in flashmemory or a PCMCIA
card, or stored onmagnetic or othermedia), or provided as a stand-
alone computer software product, and includes any accompanying
writtenmaterials such as a user's guide or productmanual, as well as
any "online" or electronic documentation ("Software" or “Product
Software”). This EULA will also apply to any Software error corrections,
updates and upgrades subsequently furnished by Trimble, unless such
are accompanied by different license terms and conditions,whichwill
govern their use. You have acquired a Trimble Product ("Device") that
includes Software, some of whichwas licensed by Trimble from
Microsoft Corporation or its affiliates (collectively "Microsoft"). The
Software licensed fromMicrosoft, as well as associated updates,
supplements, internet-based services and support services,media,
printedmaterials, and "online" or electronic documentation ("Microsoft
Software"), are protected under this EULA. The Software is also
protected by copyright laws and international copyright treaties, as well
as other intellectual property laws and treaties. The Software is licensed,
not sold.
BY USING THE SOFTWARE, INCLUDINGUSE ONTHIS DEVICE, YOU
ACCEPT THESE TERMS. IF YOUDO NOT ACCEPT THEM,DO NOT USE
THE DEVICE OR SOFTWARE. INSTEAD CONTACT TRIMBLE FORA
REFUNDORCREDIT. As described below, using some features also
operates as your consent to the transmission of certain standard
computer information for Internet-based services.
WARNING: If the Software contains voice operated technologies, then
operating this Software requires user attention. Diverting attention
away from the roadwhile driving can possibly cause an accident or other
serious consequence. Even occasional, short diversions of attention can
be dangerous if your attention is diverted away from your driving task at
a critical time. Trimble andMicrosoftmake no representations,
warranties or other determinations that ANY use of this Software is legal,
safe, or in any manner recommended or intendedwhile driving or
otherwise operating a motor vehicle. This EULA does not grant you any
rights with respect to theWindows Mobile Device Center,Microsoft
ActiveSync orMicrosoft Outlook 2007 Trial which are subject to the
licenses accompanying those items.
1 SOFTWARE PRODUCT LICENSE
1.1 LicenseGrant. Subject to the terms and conditions of this EULA,
Trimble grants you a non-exclusive right to use one copy of the Software
in a machine-readable form only as installed on the Device. Such use is
limited to use with the Device forwhich it was intended, as set forth in
the product documentation. The Device Software is licensedwith the
Device as a single integrated product. The Device Software installed in
read only memory (“ROM”) of the Device may only be used as part of
the Device intowhich it was embedded. Youmay use the installation
Software from a computer solely to download the Software to one
Device. In no event shall the installation Software be used to download
the Software ontomore than one Device. A license for the Software
may not be shared or used concurrently on different computers or
Devices.
1.2 Scope of License. This EULA only gives you some rights to use the
Software. Trimble andMicrosoft reserve all other rights. Unless
applicable law gives youmore rights despite this limitation, youmay use
the Software only as expressly permitted in this EULA. In doing so, you
must comply with any technical limitations in the Software that allow
you to use it only in certain ways. Except as expressly provided in this
EULA, rights to access the Software on this Device do not give you any
right to implementMicrosoft patents or otherMicrosoft intellectual
property in software or devices that access this device. Youmay use
remote access technologies in the software such as Remote Desktop
Mobile to access the Software remotely from a computer or server. You
are responsible for obtaining any licenses required for use of the
protocols to access other software.
1.3 Proof of License. If you acquired the Software on the Device, or on
a disc or othermedia, a genuine Certificate of Authenticity label with a
genuine copy of the Software identifies licensed software. To be valid,

this labelmust be affixed to the Device, or included on or in the software
packaging. If you receive the label separately, it is not valid. You should
keep the label on the device or packaging to prove that you are licensed
to use the Software. To identify genuine Microsoft Software, see
http://www.howtotell.com.
1.4 Connectivity Software. YourDevice package may include
Windows Mobile Device Center orMicrosoft ActiveSync software. If it is
included, then youmay install and use it in accordance with the license
terms that are providedwith it. If no license terms are provided, then
youmay install and use only one (1) copy of the Software on a single
computer.
1.5Digital Certificates. The Software uses digital certificates in X.509
format. These digital certificates are used for authentication.
1.6 Phone Functionality. If the Device Software includes phone
functionality, all or certain portions of the Device Software may be
inoperable if you do not have andmaintain a service accountwith a
wireless telecommunication carrier (“Mobile Operator”), or if the Mobile
Operator’s network is not operating or configured to operate with the
Device.
1.7Upgrade Software. In the event that any upgrades to the
Software, including Microsoft Software, are provided under this EULA,
then the following shall apply: youmay follow the applicable instructions
accompanying this Software and install one (1) copy of the Software on
one (1) Device presently containing a licensed copy of a predecessor
version of the Software (unless this EULA indicates that this Software
copy has been licensed for installation onmultiple Devices). NO
REPRESENTATIONORWARRANTY IS MADE BY TRIMBLE OR
MICROSOFT WITH RESPECT TO THE COMPATIBILITY OF THIS
SOFTWAREWITH ANY DEVICE ORANY OTHER EXISTING SOFTWARE
ORDATA OF ANY KIND CONTAINED ONSUCHDEVICES, AND NEITHER
TRIMBLE ORMICROSOFT SHALL BE RESPONSIBLE INANY REGARD
WITH RESPECT TO ANY LOSS, CORRUPTION,MODIFICATIONOR
INACCESSIBILITY OF ANY DATA, APPLICATIONS OROTHER SOFTWARE
RESULTING FROM THE INSTALLATIONOF THE SOFTWARE ONANY
DEVICE.
1.8 Internet-Based Services Components. Microsoft provides
Internet based services with the software. Microsoftmay change or
cancel them at any time. The Microsoft Software features described
below connect toMicrosoft or service provider computer systems over
the Internet. In some cases, youwill not receive a separate notice when
they connect. Youmay switch off some of these features or not use
them. Formore information about these features, visit
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931. By using these
features, you consent to the transmission of this information. Microsoft
does not use the information to identify or contact you. Youmay not use
these services in any way that could harm them or impair anyone else’s
use of them. Youmay not use the services to try to gain unauthorized
access to any service, data, account or network by any means.
1.9Device Information. The following features use Internet protocols,
which send to the appropriate systems device information, such as your
Internet protocol address, the type of operating system, browser and
name and version of the Software you are using, and the language code
of the Device where you installed the Software. Microsoft uses this
information tomake the Internet-based services available to you. a)
Update Features: Windows Mobile Update feature provides you the
ability to obtain and install Software updates on yourDevice if updates
are available. Youmay choose not to use this feature. Trimble and/or
yourMobile Operatormay not support this feature or an update for your
device. b) Security Updates/Digital Rights Management. Content
owners use Windows Media digital rights management technology
(WMDRM) to protect their intellectual property, including copyrights.
This software and third party software useWMDRM to play and copy
WMDRM-protected content. If the software fails to protect the content,
content owners may ask Microsoft to revoke the software's ability to
useWMDRM to play or copy protected content. Revocation does not
affect other content. When you download licenses for protected content,
you agree thatMicrosoftmay include a revocation list with the licenses.
Content owners may require you to upgradeWMDRM to access their
content. Microsoft software that includes WMDRM will ask for your
consent prior to the upgrade. If you decline an upgrade, youwill not be
able to access content that requires the upgrade.
1.10Additional Software/Services. The Device Software may permit
Trimble,Microsoft, their affiliates and/or their designated agent to
provide ormake available to you Software updates, supplements, add-
on components, or Internet-based services components of the Software
after the date you obtain your initial copy of the Software
(“Supplemental Components”).
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1.10.1 If Trimble provides ormakes available to you Supplemental
Components and no other end user license agreement terms are
provided along with the Supplemental Components, then the terms of
this EULA shall apply.
1.10.2 If Microsoft, its affiliates and/or its designated agentmakes
available Supplemental Components, and no other end user license
agreement terms are provided, then the terms of this EULA shall apply,
except that the Microsoft entity or affiliate entity providing the
Supplemental Component(s) shall be the licensor of the Supplemental
Component(s).
1.10.3 Trimble,Microsoft and each of their affiliates and/or their
designated agents reserve the right to discontinue any Internetbased
services provided to you ormade available to you through the use of the
Device Software.
1.11 Links to Third Party Sites. If the Software provides links to third
party websites, those links are provided to you only as a convenience,
and the inclusion of any link does not imply an endorsement of the third
party website by Microsoft or Trimble.
1.12Other Rights and Limitations. (1) The Software contains
valuable trade secrets proprietary to Trimble and its suppliers. To the
extent permitted by relevant law, you shall not, nor allow any third party
to copy, decompile, disassemble or otherwise reverse engineer the
Software, or attempt to do so, provided, however, that to the extent any
applicable mandatory laws (such as, for example, national laws
implementing ECDirective 91/250 on the Legal Protection of Computer
Programs) give you the right to perform any of the aforementioned
activities without Trimble's consent in order to gain certain information
about the Software for purposes specified in the respective statutes (i.e.,
interoperability), you hereby agree that, before exercising any such
rights, you shall first request such information from Trimble in writing
detailing the purpose forwhich you need the information. Only if and
after Trimble, at its sole discretion, partly or completely denies your
request,may you exercise such statutory rights. (2) This Software is
licensed as a single product. Youmay not separate its component parts
for use onmore than one computer normake more copies of the
software than specified in this EULA. (3) Youmay not rent, lease, or lend
the Software. (4) No service bureauwork,multiple-user license or
timesharing arrangement is permitted. For purposes of this EULA
“service bureauwork” shall be deemed to include,without limitation,
use of the Software to process or to generate output data for the benefit
of, or for purposes of rendering services to any third party over the
Internet or other communications network. (5) Youmay make one
backup copy of the Software. Youmay use it only to reinstall the
Software on the Device. (6) Youmay transfer the Software only with the
Device, the Certificate of Authenticity label, and these license terms
directly to a third party. Before the transfer, that party must agree that
these license terms apply to the transfer and use of the Software. You
may not retain any copies of the Software including the backup copy. (7)
The Software is subject to United States export laws and regulations.
Youmust comply with all domestic and international export laws and
regulations that apply to the Software. These laws include restrictions on
destinations, end users, and end use. For additional information see
http://www.microsoft.com/exporting. (8) Without prejudice as to any
other rights, Trimble may terminate this EULA without notice if you fail to
comply with the terms and conditions of this EULA. In such event, you
must destroy all copies of the Software and all of its component parts.
(9) If the Microsoft Software includes speech recognition component(s),
you should understand that speech recognition is an inherently statistical
process and that recognition errors are inherent in the process. Neither
Trimble,Microsoft, nor any of their suppliers shall be liable for any
damages arising out of errors in the speech recognition process. (10) You
may not publish the Software for others to copy. (11) Youmay not use
the Software for commercial software hosting services.
1.13Notice Regarding theMPEG-4Visual Standard. The Software
may include MPEG-4 visual decoding technology. This technology is a
format for data compression of video information. MPEG LA, L.L.C.
requires this notice: USE OF THIS PRODUCT INANY MANNER THAT
COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED,
EXCEPT FORUSE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION
(i) GENERATED BY ANDOBTAINEDWITHOUT CHARGE FROM A
CONSUMERNOT THEREBY ENGAGED INA BUSINESS ENTERPRISE, AND
(ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHERUSES SPECIFICALLY AND
SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C. If you have questions about
the MPEG-4 visual standard, please contactMPEG LA, L.L.C., 250 Steele
Street, Suite 300, Denver, CO 80206; www.mpegla.com.
1.14 If theDevice Software is provided by Trimble separate from
the Device onmedia such as a ROM chip, CD ROM disk(s) or via web
download or othermeans, and is labeled “ForUpgrade Purposes Only”

youmay install one (1) copy of such Device Software onto the Device as
a replacement copy for the existing Device Software and use it
accordance with this EULA, including any additional end user license
agreement terms accompanying the upgrade Device Software.
1.15 If any software component(s) is provided by Trimble separate
from the Device on CD ROM disc(s) or via web download or other
means, and labeled “ForUpgrade Purposes Only,” youmay (i) install
and use one (1) copy of such component(s) on the computer(s) you use
to exchange data with the Device as a replacement copy for the existing
Companion CD component(s).
1.16Copyright. All title and copyrights in and to the Software (including
but not limited to any images, photographs, animations, video, audio,
music, text and “applets,” incorporated into the Software), the
accompanying printedmaterials, and any copies of the Software are
owned by Trimble, orMicrosoft (including Microsoft Corporation), and
their respective suppliers. Youmay not copy the printedmaterials
accompanying the Software. All title and intellectual property rights in
and to the contentwhichmay be accessed through use of the Software
is the property of the respective content owner andmay be protected by
applicable copyright or other intellectual property laws and treaties. This
EULA grants you no rights to use such content. You shall not remove,
cover or alter any of Trimble’s patent, copyright or trademark notices
placed upon, embedded in or displayed by the Software or on its
packaging and relatedmaterials. All rights not specifically granted in this
EULA are reserved by Trimble,Microsoft, and their respective suppliers.
1.17U.S. Government Restricted Rights. The Software is provided
with “RESTRICTED RIGHTS”. Use, duplication, or disclosure by the United
States Government is subject to restrictions as set forth in this EULA, and
as provided in DFARS 227.7202-1(a) and 227.7202-3(a) (1995), DFARS
252.227-7013(c)(1)(ii) (OCT 1988), FAR 12.212(a) (1995), FAR 52.227-
19, or FAR 52.227-14(ALT III), as applicable.
1.18Microsoft has contractually obligated Trimble to include the
following terms in this EULA:
Product Support. The Product support for the Software is not
provided by Microsoft or its affiliates or subsidiaries. For product
support, please refer to the Trimble support number provided in the
documentation for the Device.
Not fault tolerant. The Software is not fault tolerant. Trimble installed
the Software on the Device and is responsible for how it operates on the
Device.
Restricted user. The Microsoft Software was designed for systems that
do not require fail-safe performance. Youmay not use the Microsoft
Software in any device or system inwhich a malfunction of the
Microsoft Software would result in foreseeable risk of injury or death to
any person. This includes operation of nuclear facilities, aircraft
navigation or communication systems and air traffic control.
No warranties for the software. Microsoft gives no express
warranties, guarantees or conditions regarding the Microsoft Software.
Any warranties you receive regarding the Device or the Software do not
originate from, and are not binding on,Microsoft or its affiliates. When
allowed by your local laws, Trimble andMicrosoft exclude implied
warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-
infringement.
LIABILITY LIMITATIONS. You can recover fromMicrosoft and its
affiliates only direct damages up to fifty U.S. Dollars (U.S. $50.00), or
equivalent in local currency. You cannot recover any other damages,
including consequential, lost profits, special, indirect or incidental
damages. This limitation applies to:
– Anything related to the Software, services, content (including code) on
third party internet sites, or third party programs, and
– claims for breach of contract, breach of warranty, guarantee or
condition, strict liability, negligence, or other tort to the extent permitted
by applicable law.
It also applies even if Microsoft should have been aware of the
possibility of the damages. The above limitationmay not apply to you
because your country may not allow the exclusion or limitation of
incidental, consequential or other damages.
2 LIMITED WARRANTY FOR TRIMBLE PRODUCT SOFTWARE.
2.1 Limited Warranty. Trimble warrants that the Software, exclusive of
the Microsoft Software,will perform substantially in accordance with the
accompanying writtenmaterials for a period of twelve (12) months from
the date of purchase. This limitedwarranty gives you specific legal
rights; youmay have others,which vary from state/jurisdiction to
state/jurisdiction. The above limitedwarranty does not apply to Fixes,
MinorUpdates, orMajorUpgrades of the Software after expiration of
the twelve (12) month limitedwarranty period, all of which are provided
“AS IS” andwithoutwarranty unless otherwise specified in writing by
Trimble. Because the Software is inherently complex andmay not be
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completely free of nonconformities, defects or errors, you are advised to
verify yourwork. Trimble does notwarrant that the Software will
operate error free or uninterrupted,will meet your needs or
expectations, or that all nonconformities can orwill be corrected.
2.2 Software Fixes. During the limitedwarranty period described in
section 2.1 above, youwill be entitled to receive such Fixes to the
Product Software that Trimble releases andmakes commercially
available and forwhich it does not charge separately, subject to the
procedures for delivery to purchasers of Trimble products generally. If
you have purchased the Product from an authorized Trimble dealer
rather than from Trimble directly, Trimble may, at its option, forward the
software Fix to the Trimble dealer for final distribution to you. Minor
Updates,MajorUpgrades, new products, or substantially new software
releases, as identified by Trimble, are expressly excluded from this
update process and limitedwarranty. Receipt of Software Fixes or other
enhancements shall not serve to extend the limitedwarranty period. For
purposes of this warranty the following definitions shall apply: (1) "Fix
(es)" means an error correction or other update created to fix a previous
software version that does not substantially conform to its Trimble
specifications; (2) "MinorUpdate" occurs when enhancements are
made to current features in a software program; and (3) "Major
Upgrade" occurs when significant new features are added to software,
orwhen a new product containing new features replaces the further
development of a current product line. Trimble reserves the right to
determine, in its sole discretion,what constitutes a Fix,MinorUpdate, or
MajorUpgrade.
2.3 Customer Remedies. Trimble’s and its suppliers’ entire liability, and
your sole remedy,with respect to the Software shall be either, at
Trimble’s option, (a) repair or replacement of the Software, or (b) return
of the license fee paid for any Software that does notmeet Trimble’s
limitedwarranty. This limitedwarranty is void if failure of the Software
has resulted from (1) accident,misuse, abuse, ormisapplication; (2)
alteration ormodification of the Software without Trimble’s
authorization; (3) interactionwith software or hardware not supplied or
supported by Trimble; (4) your improper, inadequate or unauthorized
installation,maintenance or storage; or (5) if you violate the terms of
this EULA. Any replacement Software will be warranted for the
remainder of the original warranty period or thirty (30) days,whichever
is longer.
2.4NOOTHERWARRANTIES. TO THE MAXIMUM EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW, TRIMBLE AND ITS SUPPLIERS
DISCLAIM ALL OTHERWARRANTIES, TERMS AND CONDITIONS, EITHER
EXPRESS OR IMPLIED, BY STATUTE, COMMONLAW OROTHERWISE,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, IMPLIEDWARRANTIES, TERMS AND
CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA PARTICULAR
PURPOSE, TITLE, AND NONINFRINGEMENTWITH REGARD TO THE
SOFTWARE, ITS SATISFACTORY QUALITY AND THE PROVISIONOF OR
FAILURE TO PROVIDE SUPPORT SERVICES. TO THE EXTENT ALLOWED
BY APPLICABLE LAW, IMPLIEDWARRANTIES, TERMS AND CONDITIONS
ONTHE SOFTWARE ARE LIMITED TO NINETY (90) DAYS. Y0UMAY
HAVE OTHER LEGAL RIGHTS WHICH VARY FROM STATE/JURISDICTION
TO STATE/JURISDICTION. NO WARRANTIES FOR THE MICROSOFT
SOFTWARE. THE MICROSOFT SOFTWARE is provided “AS IS” andwith
all faults, AND TRIMBLE PROVIDES NO WARRANTY WITH RESPECT
THERETO. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY,
PERFORMANCE, ACCURACY AND EFFORT (INCLUDING LACK OF
NEGLIGENCE) FOR THE MICROSOFT SOFTWARE IS WITH YOU. ALSO,
THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR
ENJOYMENT OF THE MICROSOFT SOFTWARE ORAGAINST
INFRINGEMENT.
2.5 PLEASENOTE: THE FOREGOING TRIMBLE LIMITEDWARRANTY
PROVISIONS MAY NOT APPLY TO SOFTWARE PRODUCT LICENSES
PURCHASED IN THOSE JURISDICTIONS (SUCH AS COUNTRIES OF THE
EUROPEANUNION) INWHICH PRODUCTWARRANTIES ARE OBTAINED
FROM THE LOCAL DISTRIBUTOR. IN SUCH CASES, PLEASE CONTACT
YOURTRIMBLE DEALER FORAPPLICABLE WARRANTY INFORMATION.
3 TRIMBLE LIMITATION OF LIABILITY.
3.1 LIMITATION OF LIABILITY. TO THE MAXIMUM EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW, INNO EVENT SHALL TRIMBLE OR ITS
SUPPLIERS BE LIABLE FORANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT,
CONSEQUENTIAL ORPUNITIVE DAMAGES HOWEVERCAUSED AND
REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (INCLUDING,WITHOUT
LIMITATION,DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS
INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION,ORANY OTHER
PECUNIARY LOSS) ARISINGOUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
SOFTWARE,OR THE PROVISIONOF OR FAILURE TO PROVIDE
SUPPORT SERVICES, EVEN IF TRIMBLE HAS BEENADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCHDAMAGES ANDNOTWITHSTANDINGANY

FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY EXCLUSIVE REMEDY
PROVIDED IN THIS EULA. INNO EVENT SHALL THE TOTAL
CUMULATIVE LIABILITY OF TRIMBLE AND ITS SUPPLIERS IN
CONNECTIONWITH THIS EULA ORTHE SOFTWARE,WHETHERBASED
ONCONTRACT,WARRANTY, TORT (INCLUDINGNEGLIGENCE), STRICT
LIABILITY OROTHERWISE, EXCEED THE ACTUAL AMOUNT PAID TO
TRIMBLE FOR THE SOFTWARE LICENSE GIVING RISE TO THE CLAIM.
BECAUSE SOME STATES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE
EXCLUSIONOR LIMITATIONOF LIABILITY FORCONSEQUENTIAL OR
INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATIONMAY NOT APPLY TO
YOU.
4GENERAL.
4.1 This EULA shall be governed by the laws of the State of California
and applicable United States Federal lawwithout reference to “conflict
of laws” principles or provisions. The United Nations Convention on
Contracts for the International Sale of Goods will not apply to this EULA.
Jurisdiction and venue of any dispute or court action arising from or
related to this EULA or the Software shall lie exclusively in or be
transferred to the courts the County of Santa Clara, California, and/or the
United States District Court for the Northern District of California. You
hereby consent and agree not to contest, such jurisdiction, venue and
governing law.
4.2 Section 4.1 notwithstanding, if you acquired this product in Canada,
this EULA is governed by the laws of the Province of Ontario, Canada. In
such case each of the parties to this EULA irrevocably attorns to the
jurisdiction of the courts of the Province of Ontario and further agrees to
commence any litigation thatmay arise under this EULA in the courts
located in the Judicial District of York, Province of Ontario. If you
acquired this product in the European Union, this EULA is governed by
the laws of The Netherlands, excluding its rules governing conflicts of
laws and excluding the United Nations Convention on the International
Sale of Goods. In such case each of the parties to this EULA irrevocably
attorns to the jurisdiction of the courts of The Netherlands and further
agrees to commence any litigation thatmay arise under this EULA in the
courts of The Hague, The Netherlands.
4.3 Trimble reserves all rights not expressly granted by this EULA.
4.4 Official Language. The official language of this EULA and of any
documents relating thereto is English. For purposes of interpretation, or
in the event of a conflict between English and versions of this EULA or
related documents in any other language, the English language version
shall be controlling.

Registration
To receive information regarding updates and new products, please
contact your local dealer or visit the Trimble website at
www.trimble.com/register. Upon registration youmay select the
newsletter, upgrade, or new product information you desire.

Notices

FCC Regulations
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject
to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference thatmay cause undesired operation.
This device has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions,may cause harmful interference to
radio communications. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation if this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception,which can be
determined by turning the equipment off and on. The user is
encouraged to try to correct the interference by one ormore of the
following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technicianfor help.
Changes andmodifications not expressly approved by the manufacturer
or registrant of this equipment can void your authority to operate this
equipment under Federal Communications Commission rules.
The radios in this device have been designed andmanufactured to not
exceed stipulated emission limits for exposure to radio frequency (RF)
energy as required by the Federal Communications Commission of the
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U.S. Government 47 C.F.R. § 2.1091 and 2.1093. The external antenna
connector provided in this device is forGNSS antennas only.

IC
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may
not cause interference, and (2) this device must accept any interference,
including interference thatmay cause undesired operation of the device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003
du Canada.
This Category II radio communication device complies with Industry
Canada Standard RSS-310.
Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme
CNR-310 d’Industrie Canada.
IMPORTANT NOTE:
IC Radiation Exposure Statement
This EUT is compliantwith SAR for general population/uncontrolled
exposure limits in IC RSS-102 and had been tested in accordance with
the measurementmethods and procedures specified in IEEE 1528. This
equipment should be installed and operatedwithminimum distance 0.5
cm between the radiator& your body.
This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in
conjunctionwith any other antenna or transmitter. The County Code
Selection feature is disabled for products marketed in the US/Canada.

CE
a. Caution:
• Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type.
• Dispose of used batteries according to the instructions.
b. Make sure the temperature for adapterwill not be higher than 40 ˚C.

CE SAR Compliance
This device meets the EU requirements (1999/519/EC) on the limitation
of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of
health protection.
The limits are part of extensive recommendations for the protection of
the general public. These recommendations have been developed and
checked by independent scientific organizations through regular and
thorough evaluations of scientific studies. The unit of measurement for
the European Council's recommended limit formobile devices is the
"Specific Absorption Rate" (SAR), and the SAR limit is 2.0W/ kg
averaged over 10 gram of body tissue. Itmeets the requirements of the
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).
For body worn operation, this device has been tested andmeets the
ICNIRP exposure guidelines and the European Standard EN62311 and
EN62209-2, for use with dedicated accessories. Use of other accessories
which containmetals may not ensure compliance with ICNIRP exposure
guidelines.

Canada
This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise
emissions from digital apparatus as set out in the radio interference
regulations of the Canadian Department of Communications.
Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques
dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B
prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par
le Ministère des Communications du Canada.
Antenna Statement
Under Industry Canada regulations, this radio transmittermay only
operate using an antenna of a type andmaximum (or lesser) gain
approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential
radio interference to other users, the antenna type and its gain should be
so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not
more than that necessary for successful communication. Conformément
à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut
fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gainmaximal (ou
inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de
réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres
utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la
puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas
l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication
satisfaisante.
Licence exempt
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard
(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that
may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNRd'Industrie Canada applicables
aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux
deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique
subi,même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le
fonctionnement.

Europe / EU Conformance
The following CE compliance
information is applicable to this device
that carry the following CE mark:
This product has been tested and found to comply with all requirements
for CE Marking and sale within the European Economic Area (EEA).
The Trimble Juno 5 series has Bluetoothwireless technology approval in
most EU countries and satisfies the requirements for Radio and
Telecommunication Terminal Equipment specified by European Council
Directive 1999/5/EC. These requirements provide reasonable protection
against harmful interference when the equipment is operated
appropriately in a residential or commercial environment.
Juno 5 series handhelds equippedwith wireless cellularmodem radios
are intended for connection to European Networks operating with GSM
900, orGSM 1800. A copy of the CE Declaration of Conformity for the
Juno 5 series can be accessed from
http://www.trimble.com/support.shtml.

Australia and New Zealand
This product conforms with the regulatory requirements of
the Australian Communications Authority (ACA) EMC and
Radiocommunications framework, thus satisfying the
requirements for C-Tick Marking and sale within Australia and New
Zealand.
Additionally, Geo 5T 3.5G products that incorporate a
modem also comply with the requirements for A-Tick
Marking and sale in Australia.

Taiwan – Battery Recycling Requirements
The product contains a removable Lithium-ion battery.
Taiwanese regulations require thatwaste batteries are
recycled.
廢電池請回收

Japan
This device has been granted two designation numbers by Ministry of
Internal Affairs and Communications: according: Ordinance concerning
Technical Regulations Conformity Certification etc. of Specified Radio
Equipment ( 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規
則 )
Article 2 clause 1 item 19
Approval no: 204WW21008300. This device should not be modified
(otherwise the granted designation numberwill be invalid).

European Union Customers: (WEEE)
For product recycling instructions andmore information, please go to
www.trimble.com/ev.shtml.
Recycling in Europe: To recycle Trimble WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment, products that run on electrical power.), Call +31
497 53 24 30, and ask for the "WEEE Associate". Or,mail a request for
recycling instructions to:
Trimble Europe BV
c/oMenloWorldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL
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Informações de Segurança

Uso do Rádio
A série Juno® 5 da Trimble® contém um rádio Bluetooth® e um rádio Wi-Fi. O dispositivo portátil
Juno 5D também inclui um modem de celular. Em algumas situações, poderá ser necessário desligar
todos os rádios. Autoridades da aviação, por exemplo, restringem o uso de transmissões sem fio a
bordo de aeronaves.

Para evitar que o dispositivo portátil emita sinais de rádio, escolha uma das seguintes opções:

l Para desligar o dispositivo portátil, pressione e segure o botão de Ligar por 3 segudos para
exibir oMenu Ligar, então clique em Desligar, ou Ativar Movo Avião.

l Para apenas desligar os rádios Bluetooth, Wi-Fi, e o modem celular:

a. Clique na barra de títulos nas telas Iniciar ou Home, então, a partir da lista suspensa, clique

no ícone ou icon.

b. Nas caixas de diálogo Conectividade ou Telefone, selecioneWireless Manager.

c. Clique em Todos para desligar todos os rádios. Os campos de status abaixo dos botões Wi-
Fi, Bluetooth, e Telefonemudam para Desligado.

Desativando os rádios Bluetooth e Wi-Fi integrados
A série Juno 5 é enviada com as tecnologias sem fio Wi-Fi e Bluetooth ativadas. Para usar o rádio Wi-
Fi ou Bluetooth, você precisa ligá-lo (leia Ligando e desligando os rádios integrados, página 43).

Nota – Talvez você precise desativar o rádio Wi-Fi e/ou Bluetooth do dispositivo portátil se o país
em que você está trabalhando não aprova o uso de tecnologia sem fio Wi-Fi e/ou Bluetooth. Se
você não tem certeza se os rádios dos dispositivos portáteis da série Juno 5 são aprovados para
uso em seu país, verifique com seu revendedor Trimble.

Informações de Exposição à Rádio Frequência (SAR)
Este dispositivo atende as exigências governamentais para exposição a ondas de rádio. Este
dispositivo foi projetado e fabricado para não exceder os limites de exposição à energia de rádio
frequência (RF), conforme definidos pela Comissão Federal de Comunicação (FCC) do Governo dos
Estados Unidos da América. O padrão de exposição para dispositivos sem fio emprega uma unidade
demedida conhecida como Taxa de Absorção Específica, ou SAR. O limite SAR definido pela FCC é de
1.6W/kg. Testes de SAR são realizados usando posições de operação padrão aceitas pela FCC, com o
dispositivo transmitindo em sua mais elevada potência de transmissão nominal, em todas as
bandas de frequência testadas. Embora a SAR seja definida usando a mais elevada potência nominal
de transmissão, o nível da SAR real para o dispositivo em operação pode ser inferior ao valor
máximo. Isso ocorre porque o dispositivo é projetado para operar em diversos níveis de potência,
demodo a utilizar apenas a potência necessária para alcançar a rede. Geralmente, quanto mais
próximo você está da antena de uma estação de base sem fio, menor é a potência de saída.

O maior valor de SAR para o dispositivo, conforme relatado ao FCC, quando usado junto ao corpo,
conforme descrito no guia do usuário, não passa de 0.39W/kg para o GSM850 / 1.23W/kg para o
PCS1900 (Medições com uso no corpo diferem entre os modelos do dispositivo, dependendo dos
acessórios disponíveis e das exigências da FCC.) Apensar de haver diferenças de nível de SAR para os
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vários dispositivos e nas várias posições, todos atfendem às exigências governamentais. O FCC
forneceu uma Autorização de Equipamento para este dispositivo com todos os níveis de SAR
relatados avaliados em conformidade com as diretrizes de exposição à RF da FCC. Informações da
SAR para este dispositivo estão arquivadas junto ao FCC e podem ser encontradas na seção de
divulgação de informações no endereço www.fcc.gov/oet/ea/fccid mediante busca pelo ID FCC:
NZI802111A.

Este dispositivo é compatível com a SAR para a população em geral/não sujeitos a exposição
controlada na ANSI/IEEE C95.1-1999 e foi testado conforme os métodos e procedimento demedição
especificados no Boletim OET 65, Caderno C. Para uso junto ao corpo, este dispositivo foi testado e
atende as diretrizes de exposição à RF da FCC, para uso com acessório que não contenha metal e
com o monofone posicionado a pelo menos 0.5 cm do corpo. O uso de outros acessórios pode
comprometer a conformidade com as diretrizes de exposição à RF da FCC. Se você não utiliza um
acessório quemantenha o dispositivo junto ao corpo e não o está segurando junto ao ouvido,
mantenha-o a pelo menos 0.5 cm de seu corpo quando estiver ligado.

Exposição à radiação de radiofrequência dos transmissores Bluetooth e Wi-Fi
Este dispositivo foi aprovado como um dispositivo portátil quanto à exposição à radiofrequência
(RF). A potência de saída dos transmissores sem fio integrados são inferiores a milliwatt, o que
resulta em uma exposição muito inferior aos limites de exposição à rádio frequencia da FCC, mesmo
quando operados próximo ao corpo. Os rádios internos sem fio operam dentro de diretrizes
estabelecidas nos padrões e recomendações internacionais de segurança de radiofrequência, que
refletem o consenso da comunidade científica internacional. A Trimble, portanto, acredita que os
rádios sem fio internos são seguros para uso pelos usuários. O nível de energia eletromagnética
emitida é centenas de vezes inferior à energia emitida por dispositivos sem fio, como os telefones
celulares. No entanto, o uso de rádios sem fio pode ser limitado em algumas situações ou
ambientes, como as aeronaves. Se você não tiver certeza quanto às restrições, peça autorização
antes de ligar o rádio sem fio.

Exposição à radiação de radiofrequência de transmissores sem fio de celulares
Os dispositivos portáteis da série Juno 5 equipados com modem celular sem fio foram projetados e
fabricados para atender às exigências de limitação à exposição a ondas de rádio. Em verificação
independente, ao ser utilizado de acordo com as instruções estabelecidas nestemanual, o
equipamento não excedeu os limites de emissão de energia de radiofrequência (RF) para exposição
segura de acordo com determinação da FCC dos EUA no CFR 47, § 2.1093. Estes limites fazem parte
de diretrizes abrangentes e estabelecem os níveis de energia de RF permitidos para a população em
geral. Essas diretrizes são baseadas em padrões desenvolvidos por organizações científicas
independentes através de avaliação periódica de estudos científicos. Esses padrões incluem uma
margem considerável de segurança concebida para garantir a segurança de todas as pessoas,
independentemente de idade e condição de saúde.

Segurança do Adaptador AC
Para carregar a bateria do dispositivo portátil, use o cabo de energia / USB e o kit de adaptadores
fornecido com o

dispositivo portátil (leia Fornecendo energia ao dispositivo portátil, página 16).
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ATENÇÂO -Par usar o adaptador ACcom segurança
– Utilize apenas o adaptador AC destinado ao dispositivo portátil. Usar outro tipo de adaptador CA pode danificar
o dispositivo portátil e anular a garantia. Não use o adaptador CA com outro produto.
– Certifique-se de que a voltagem de entrada no adaptador corresponde à voltagem e frequência do local onde
você se encontra.
– Certifique-se de que o adaptador possui terminais compatíveis com suas tomadas.
– Não use o adaptador AC em áreas descobertas e úmidas. Ele é projetado para uso apenas em locais cobertos.
– Tire o adaptador AC da tomada quando não estiver em uso.

Descargfa Eletrostática

ATENÇÃO -Evite contato com a bateria recarregável de de íon-litio se esta parecer estar vazando. O fluido da
bateria é corrosivo e o contato com ele pode causar ferimentos e/ou danos materiais.
Para evitar ferimentos ou danos:
– Se a bateria vazar, evite o contato com o fluido da bateria.
– Se o fluido da bateria entrar em contato com seus olhos, enxágue imediatamente os olhos com água limpa e
procure atendimento médico. Não esfregue seus olhos!
– Se o fluido da bateria tocar sua pele ou roupas, use imediatamente água limpa para remover o fluido de
bateria.

O dispositivo portátil é projetado para funcionar ao ar livre, entretanto, sob condições baixa
umidade, é possível haver descargas de alta voltagem. Os usuários são avisados de que os riscos de
causar descargas elétricas em aparelhos eletrônicos sensíveis pode ser reduzido evitando contato
com os conectores embutidos nas laterais da unidade.

Segurança da bateria
A bateria recarregável de íons de lítio é fornecida parcialmente carregada. Carregue a bateria
completamente antes de usá-la pela primeira vez (leia Fornecendo energia ao dispositivo portátil,
página 16). Se a bateria tiver sido armazenada por mais de seis meses, carregue-a antes de utilizá-la.

ATENÇÃO - Utilize apenas a bateria indicada para o produto. Usar outro tipo de bateria pode danificar o
dispositivo portátil e anular a garantia. Se a bateria for danificada ou não conseguir mais chegar à carga plena,
substitua-a por uma nova.

ATENÇÃO - Não denifique a bateria recarregável de íon-litio. Uma bateria danificada pode causar uma explosão
ou um incêndio, resultando em ferimentos e/ou danos materiais.
Para evitar ferimentos ou danos:
– Não utilize ou recarregue bateria se ela estiver aparentemente danificada. Sinais de danos incluem, entre
outras coisas, descoloração, deformação e vazamento de fluido de bateria.
– Não armazene ou deixe seu dispositivo perto de uma fonte de calor, como lareira ou outros utensílios
geradores de calor, ou de algum modo exposto a temperaturas que ultrapassem os 70°C (158 °F), como sobre o
painel de um veículo. Quando aquecidas a temperaturas excessivas, células de bateria podem explodir ou vazar,
apresentando risco de incêndio.
– Não mergulhe a bateria na água.
– Não use ou guarde a bateria dentro de um veículo se o tempo estiver quente.
– Não deixe cair e não perfure a bateria.
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– Não abra a bateria e não coloque os seus contatos em curto.

ATENÇÃO -Evite contato com a bateria recarregável de de íon-litio se esta parecer estar vazando. O fluido da
bateria é corrosivo e o contato com ele pode causar ferimentos e/ou danos materiais.
Para evitar ferimentos ou danos:
– Se a bateria vazar, evite o contato com o fluido da bateria.
– Se o fluido da bateria entrar em contato com seus olhos, enxágue imediatamente os olhos com água limpa e
procure atendimento médico. Não esfregue seus olhos!
– Se o fluido da bateria tocar sua pele ou roupas, use imediatamente água limpa para remover o fluido de
bateria.

ATENÇÃO - Somente recarregue e utilize a bateria recarregável de íon-lítio seguindo à risca as instruções.
Carregar ou utilizar a bateria em equipamento não autorizado pode causar uma explosão ou incêndio, resultando
em ferimentos e/ou danos ao equipamento.
Para evitar ferimentos ou danos:
– Não carregue ou utilize a bateria se ela apresentar algum dano ou vazamento.
– Carregue a bateria de íon-lítio somente no equipamento Trimble destinado a esse fim. Certifique-se de seguir
todas as instruções fornecidas com o carregador de bateria.
– Interrompa o carregamento da bateria em caso de aumento de temperatura ou de cheiro de queimado.
– Use a bateria apenas nos equipamentos Trimble para os quais é destinada.
– Use a bateria apenas para o fim a que ela se destina e em conformidade com as instruções encontradas na
documentação do produto.

Uso do Cartão de Armazenamento /Memória
O dispositivo portátil vem com um encaixe para cartão de armazenamento, provendo um local de
armazenamento alternativo à memória de armazenamento do dispositivo.

ATENÇÂO - Eletricidade estática pode danificar componentes eletrônicos internos em seu dispositivo portátil.
Para prevenir danos por eletricidade estática:
- Descarregue toda a eletricidade estática de seu corpo antes de tocar qualquer componente dentro de seu
dispositivo portátil, como um módulo de memória. Você pode fazer isso tocando em uma superfície metálica
sem pintura.

ATENÇÂO- A presença de qualuer poeira ou umidade no encaixe do cartão de memória pode danificar o
dispositivo e anular sua garantia Trimble. Para impedir que a poeira ou umidade entrem na entrada do cartão de
memória:
– Certifique-se de que a tampa do encaixe do cartão de armazenamento está corretamente fechada quando
estiver usando o dispositivo portátil ao ar livre.
– Ao inserir ou remover um cartão de memória, coloque o dispositivo portátil em uma superfície coberta e livre
de poeira.

Dispositivo portátil Trimble Juno 5 series Guia Do Usuário 10



Conteúdo

Informações de Segurança 7
Uso do Rádio 7
Informações de Exposição à Rádio Frequência (SAR) 7
Segurança do Adaptador AC 8
Descargfa Eletrostática 9
Segurança da bateria 9
Uso do Cartão de Armazenamento /Memória 10

Sobre a série Trimble Juno 5 13
Sobre este guia do usuário 13
Coletando dados GNSS 13
Uso e cuidado com o dispositivo portátil 13
Guardando o dispositivo portátil 14
Assistência Técnica 15
Partes dos dispositivos portáteis da série Juno 5 16
Fornecendo energia ao dispositivo portátil 16
Restaurando o dispositivo portátil 20
Armazenando dados 21
Inserindo e removendo o cartão SIM 23

Usando o sistema operacional para dispositivo portátil Windows Embedded 24
Indicadores de Status 25
Programas pré-instalados 27
Interagindo com o Dispositivo Portátil 28
Inserindo Informações 28
Personalizando o dispositivo portátil 30
Messaging 35
Usando o telefone (apenas para o dispositivo portátil Juno 5D ) 36

Conectando a um computador de trabalho 39
Software de Gerenciamento de Conexões 39
Conectando o Dispositivo Portátil a um computador 40
Instalando o software no dispositivo portátil 42

Usando os rádios integrados para se conectar a outros dispositivos 42
Desativando os rádios integrados 43
Ligando e desligando os rádios integrados 43
Tornando o dispositivo portátil visível (descobrível) para outros dispositivos
Bluetooth 45
Permitindo que ações via Bluetooth liguem o dispositivo portátil 45
Conectando-se a uma rede celular a partir do modem (apenas para o Juno 5D) 46
Conectando a um ponto de acesso Wi-Fi 47
Conectando a um dispositivo com Bluetooth 49
Conectando a celular com Bluetooth habilitado para acesso à Internet 54
Conectando a um dispositivo serial com o Bluetooth habilitado 57
Conectando-se a um computador de trabalho com a tecnologia sem fio Bluetooth 58
Transferência de arquivos para ou a partir de outros dispositivos 60
Como acessar uma rede corporativa através de sua conexão de Internet 60

Usando o Receptor GNSS 62
Softwares GNSS de campo suportados 62
Configurando o software GNSS de campo para conectar ao receptor 62
Usando o Software GNSS de campo 63
Visualizando os satélites disponíveis 63
Como restaurar o receptor GNSS 63
Assegurando a precisão de seus dados GNSS 64

Dispositivo portátil Trimble Juno 5 series Guia Do Usuário 11



Usando uma antena GNSS externa 66
O GNSS diferencial explicado 66
Configurando informações NMEA 67

Usando a câmera 68
Iniciando o aplicativo da câmera 68
Exibindo os controles da câmera 68
Usando a câmera no modo Fotografia 68
Usando a câmera em modo de Vídeo 69
Opções de Configuração da Câmera 69
Gerenciando Fotos e Vìdeos 72

Resolução de Problemas 73
Problemas de energia 73
Problemas com a Luz de Fundoi 74
Problemas com a tela de toque 75
Problemas com o Alto-falante e o microfone 76
Problemas com cartões de armazenamento 76
Proplemas com o teclado 77
Problemas de Conexão 77
Problemas com o receptor GNSS 82
Problemas com DGNSS em tempo real 84

Dispositivo portátil Trimble Juno 5 series Guia Do Usuário 12



Sobre a série Trimble Juno 5

A série Trimble Juno 5 de robustos dispositivos portáteis são
classificados como IP65, e combinam um receptor GNSS de alta
sensibilidade com o sistema operacionalWindows® Embedded
Handheld 6.5 Professional.

A série Juno 5 inclui os dispositivos portáteis Juno 5B e Juno 5D.
Ambos possuem tecnologia sem fio Bluetooth® integrada para
conexão a outros dispositivos sem cabos, conexão Wi-Fi para
conexões a redes, e uma câmera integrada de 8MP com
georeferenciação e flash de LED duplo.

O dispositivo portátil Juno 3D possui também tem um modem celular
integrado 3.75G para download e transmissão de dados, com suporte
para chamadas de voz emensagens de texto.

O receptor GNSS integrado fornece posições com precisão de 2-4
metros com correções diferenciais em tempo real ou pós-
processadas. Para mais informações, leia: Usando o Receptor GNSS,
página 62.

Sobre este guia do usuário
Esse guia do usuário descreve como configurar e usar os dispositivos portáteis da série Juno 5. As
informações contidas neste guia complementam as informações encontradas no Guia de Início
Rápido da Série Trimble Juno 5 , que você recebeu com o equipamento.

Mesmo que você já tenha usado anteriormente outro GNSS (Global Navigation Satellite System) ou
GPS (Global Positioning System), a Trimble recomenda que você dedique atenção a este guia para
entender as características especiais do produto.

Coletando dados GNSS
Para coletar dados GNSS com dispositivos portáteis da série Juno 5, você deve instalar o software
GNSS de campo no dispositivo portátil.

Você pode usar dispositivos da série Juno 5 com softwares deMapeamento e GIS compatíveis, de
campo e escritório. Para números das versões e uma lista completa, leia a Product Compatibility List
[Lista de Produtos Compatíveis] no site www.trimble.com.

Para mais informações sobre o uso do receptor GNSS integrado, leia Usando o Receptor GNSS,
página 62.

Uso e cuidado com o dispositivo portátil
Ao usar o dispositivo portátil:

l Proteja a tela de toque usando seu dedo. Evite usar pressão excessiva ou objetos afiados ou
abrasivos. Para proteger a tela touch screen da pressão e objetos abrasivos, a Trimble
recomenda que você utilize um protetor de tela.
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l Mantenha a superfície externa livre de sujeira e poeira.

l Assegure que as capas protetoras sejam adequadas ao encaixe da antena externa, aos encaixes
dos cartões SIM e dememória, demodo a mantê-las livre de poeira, sujeira, entrada de fluidos
e descargas eletrostáticas.

l Proteja o dispositivo portátil de temperaturas extremas. Por exemplo, não o deixe sobre o
painel do carro.

l O dispositivo portátil é classificado como IP65, mas não é a prova d'água. Não mergulhe o
dispositivo portátil na água, e tenha cuidado para não deixá-lo cair ou submetê-lo a um forte
impacto.

Para limpar o dispositivo portátil, use um pano limpo e seco.

Guardando o dispositivo portátil
Se pretender não utilizar o dispositivo portátil por um longo período (geralment mais de uma
semana), a Trimble recomenda que você não deixe o dispositivo portátil em modo Suspensão. Em
vez disso, coloque o dispositivo portátil em modo de Desligamento Total.

O modo de Desligamento Total coloca o dispositivo portátil no menor modo de energia possível. O
propósito dessemodo é prolongar a vida útil da bateria enquanto o produto está em trânsito entre
a fábrica e o consumidor, assegurando que o dispositivo portátil esteja completamente desligado
antes de ser enviado por via aérea, ou ao ser colocado em armazenamento.

Para sair do modo Desligamento Total, vocÇe deve carregar a bateria.

Par ativar o modo Desligamento Total:

1. Transfira todos os dados de que necessitará para um computador de escritório.

2. Se conectado, desconecte o cabo de força.

3. Pressione e segure o botão Ligar para exibir oMenu Ligar, então clique em Reiniciar.

4. Quando o dispositivo portátil entrar em reinicialização (indicado pelo aparecimento da tela com
respingo na série Juno 5), pressione e segure os botões esquerdo e direito.

5. Amensagem Por favor, remova AC. ApareceO sistema está desligando. O dispositivo agora está
em modo de Desligamento Absoluto.

6. Guarde o dispositivo portátil em temperatura ambiente.

Para usar o dispositivo portátil após o armazenamento, recarregue a bateria (Leia Carregando a
bateria, página 17).
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Assistência Técnica
Vá à página de suporte técnico no site da Trimble www.trimble.com/mappingGIS/juno5.aspx para
as mais recentes informações de suporte, incluindo:

l notas de suporte detalhando problemas de suporte

l documentação

l os arquivos mais recentes disponíveis para download.

Ajuda adicional
Se você ainda não encontrar a informação de que necessita, entre em contato com o seu
revendedor Trimble.

Relatório de erros do Windows
Se, por qualquer motivo, uma caixa de diálogo de erro do Microsoft®Windows aparecer, indicando
que o dispositivo portátil ou o software de campo da Trimble encontrou algum problema e precisa
ser encerrado, você será solicitado a enviar um relatório de erro à Microsoft.

A Trimble recomenda que você clique em Enviar e em todos os links subsequentes que são usados
para obter informações adicionais.

A Trimble pode acessar o relatório que é enviado à Microsoft e usá-lo para aprimorar a série Juno 5.
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Partes dos dispositivos portáteis da série Juno 5
Essa seção descreve as principais funções dos dispositivos portáteis da série Juno 5, e fornece as
informações necessárias a que você saia utilizando seu dispositivo portátil.

❶ Botão Ligar ❼ LED de Indicação

❷ Conector de Fone de Ouvido ❽ Microfone

❸ Volume / Botões de Controle programáveis ❾ Camera e flash

❹ Encaixes para cartões MicroSD e SIM ❿ Alto-falante

❺ Tela de toque ⓫ Conexão de energia

❻ Porta para antena GNSS ⓬ Botões Programáveis

Sugestão – Para travar a tele e as teclas do dispositivo portátil sem desligar o dispositivo portátil, use a opção de
travamento do dispositivo (leia Travamento do Dispositivo, página 32).

Fornecendo energia ao dispositivo portátil
O dispositivo portátil da série Juno 5 contém uma bateria recarregável de polímero Ion-lítio.

Nota – Carregue a bateria completamente antes de usar o dispositivo portátil pela primeira vez. Se a
bateria tiver sido armazenada por mais de seis meses, carregue-a antes de utilizá-la. A Trimble
recomenda que a bateria seja carregada por quatro horas para uma recarga completa.

Nota – Temperaturas baixas, a utilização da tecnologia sem fio Bluetooth, Wi-Fi, ou o modem celular
consomem energia adicional, reduzindo a vida da bateria entre as cargas.



Segurança da bateria

ATENÇÃO - Utilize apenas a bateria indicada para o produto. Usar outro tipo de bateria pode danificar o dispositivo
portátil e anular a garantia. Se a bateria for danificada ou não conseguir mais chegar à carga plena, substitua-a por
uma nova.

ATENÇÃO - Não denifique a bateria recarregável de íon-litio. Uma bateria danificada pode causar uma explosão ou um
incêndio, resultando em ferimentos e/ou danos materiais.
Para evitar ferimentos ou danos:
– Não utilize ou recarregue bateria se ela estiver aparentemente danificada. Sinais de danos incluem, entre outras
coisas, descoloração, deformação e vazamento de fluido de bateria.
– Não armazene ou deixe seu dispositivo perto de uma fonte de calor, como lareira ou outros utensílios geradores de
calor, ou de algum modo exposto a temperaturas que ultrapassem os 70°C (158 °F), como sobre o painel de um veículo.
Quando aquecidas a temperaturas excessivas, células de bateria podem explodir ou vazar, apresentando risco de
incêndio.
– Não mergulhe a bateria na água.
– Não use ou guarde a bateria dentro de um veículo se o tempo estiver quente.
– Não deixe cair e não perfure a bateria.
– Não abra a bateria e não coloque os seus contatos em curto.

ATENÇÃO -Evite contato com a bateria recarregável de de íon-litio se esta parecer estar vazando. O fluido da bateria é
corrosivo e o contato com ele pode causar ferimentos e/ou danos materiais.
Para evitar ferimentos ou danos:
– Se a bateria vazar, evite o contato com o fluido da bateria.
– Se o fluido da bateria entrar em contato com seus olhos, enxágue imediatamente os olhos com água limpa e procure
atendimento médico. Não esfregue seus olhos!
– Se o fluido da bateria tocar sua pele ou roupas, use imediatamente água limpa para remover o fluido de bateria.

ATENÇÃO - Somente recarregue e utilize a bateria recarregável de íon-lítio seguindo à risca as instruções. Carregar ou
utilizar a bateria em equipamento não autorizado pode causar uma explosão ou incêndio, resultando em ferimentos
e/ou danos ao equipamento.
Para evitar ferimentos ou danos:
– Não carregue ou utilize a bateria se ela apresentar algum dano ou vazamento.
– Carregue a bateria de íon-lítio somente no equipamento Trimble destinado a esse fim. Certifique-se de seguir todas
as instruções fornecidas com o carregador de bateria.
– Interrompa o carregamento da bateria em caso de aumento de temperatura ou de cheiro de queimado.
– Use a bateria apenas nos equipamentos Trimble para os quais é destinada.
– Use a bateria apenas para o fim a que ela se destina e em conformidade com as instruções encontradas na
documentação do produto.

Carregando a bateria

1. Conecte o carregador AC à entrada de energia do dispositivo portátil e à tomada de energia. Um kit
internacional de adaptadores é fornecido junto com o equipamento.

2. Verifique se o indicador LED no dispositivo portátil está laranja sólido, indicando que o dispositivo
portátil está corretamente conectado à fonte de energia e que a bateria está sendo carregada.



O carregamento completo de uma bateria descarregada leva aproximadamente quatro horas.

O LED indicador no dispositivo portátil indica a carga da bateria e o status do carregamento, bem como
notificações do sistema operacional, como mostrado abaixo:

Situação do LED Situação da bataria / Dispositivo Portátil

Laranja Sólido A bateria está sendo carregada.

Laranja Piscante A bateria está sendo carregada, notificação do sistema operacional.

Vermelho sólido Carga da bateria baixa.

Vermelho Piscante Carga da bateria baixa, notificação do sistema operacional.

Verde sólido Bateria totalmente carregada.

Verde piscante Bateria totalmente carregada, notificação do sistema operacional.

Evite manter a bateria com a carga completa em temperaturas elevadas. Para mais informações, leia Uso
e cuidado com o dispositivo portátil , página 13.

Nota – A vida da bateria pode ser significativamente reduzida em caso de fornecimento constante de
energia ao dispositivo portátil. Para evitar esse problema, conecte o dispositivo portátil a uma fonte de
energia externa somente quando a bateria precisar ser recarregada. Uma vez que esteja totalmente
carregada, desligue a fonte externa de alimentação e deixe que a bateria descarregue com o uso
normal.

Verificando o nível de carga da bateria
Para verificar o nível de energia remanescente na bateria a qualquer momento com o dispositivo em
funcionamento, toque na barra de título na tela Home e toque em no menu.

O controle de energia aparecerá, exibindo a aba Bateria .

Quando a bateria do dispositivo portátil estiver sendo recarregada a partir de uma fonte externa, o ícone
da bateria na tela Homemuda para . Você pode sempre tocar no ícone para verificar o nível de
energia da bateria.

Indicadores de bateria descarregada
Quando o indicador de status da bateria mostra que a bateria está com carga baixa(leia Indicadores de
Status, página 25), a Trimble recomenda que você recarregue a bateria.

Poupando energia
A Trimble recomenda os seguintes procedimentos para reduzir o consumo de energia:

l Configure o dispositivo portátil para se desligar automaticamente quando estiver ocioso. Para mais
informações, leia Ligando e desligando o dispositivo portátil , página 19.

l Ajuste a luz de fundo para desligar automaticamente quando o dispositivo portátil estiver ocioso
por um determinado tempo. Para mais informações, leia Luz de Fundo e Brilho, página 34.



l Reduza o ajuste de brilho para a luz de fundo. Para mais informações, leia Luz de Fundo e Brilho,
página 34.

l Desligue os rádios Bluetooth eWi-Fi integrados, bem como o modem celular dos dispositivo portátil
Juno 5D, sempre que você não o estiver usando. Para mais informações, leia Ligando e desligando
os rádios integrados, página 43.

Nota – Não desconecte o GNSS se você for reconectar em aproximadamente cinco minutos. O
aplicativo GNSS pode levar até 30 segundos para reativar o receptor GNSS integrado. Por isso, a
desconexão para economizar energia pode consumir tempo.

Ligando e desligando o dispositivo portátil
Se a tela do dispositivo portátil estiver em branco, o dispositivo portátil está em modo Suspenso ou foi
desligado. Para ligar o dispositivo portátil, pressione o botão Ligar até que a tela acenda.

Para colocar o dispositivo portátil em modo Suspenso, pressione brevemente o borão Ligar. O
dispositivo portátil entra em modo de economia de energia, mas os rádios Bluetooth emodem celular
podem permanecer ativos.

Para desligar completamente o dispositivo portátil, pressione e segure o botão Ligar atpe que apareça o
Menu Ligar, então clique em Desligar. Todos os aplicativos em execução serão desligados, e o
dispositivo portátil será desligado completamente.

Modo Suspensão

Quando você aperta rapidamente o botão Ligar para desativar o dispositivo portátil, o dispositivo
portátil entra em modo Suspensão. Trata-se de um modo com baixo consumo de energia que conserva
os principais conteúdos dememória e os principais aplicativos em funcionamento, mas não lhe deixa
operar nenhuma das funções do dispositivo portátil. O dispositivo portátil parecerá estar desligado. O
receptor GNSS integrado estará desligado e todos os aplicativos que usam o GNSS serão desconectados.

Se os rádios Bluetooth e o modem celular estiverem ligados, eles permanecerão ligados. O dispositivo
portátil é capaz de receber dados via Bluetooth ou rádio modem celular enquanto ele estiver em modo
de suspensão. O dispositivo portátil é capaz de ser ativado automaticamente para alarmes da agenda se
estiver em modo de suspensão.

CUIDADO - Para poupar energia da bateria, use o Wireless Manager para desligar conexões sem fio antes de colocar o
dispositivo portátil em modo suspenso.

Para ligar o dispositivo portátil quando ele está em modo de Suspensão, pressione o botão Ligar
rapidamente até a tela acender. O dispositivo portátil está imediatamente pronto para operação. Pode
haver um atraso de até 30 segundos, enquanto o receptor GNSS integrado é automaticamente
reativado.

O dispositivo portátil pode entrar em modo de Suspensão automaticamente se você desprezar dois
alertas consecutivos de bateria. Carregue a bateria antes de voltar ao trabalho.

Você pode configurar o dispositivo portátil para entrar automaticamente emModo de suspensão
quando estiver ocioso por um tempo determinado. Por padrão, o dispositivo portátil é ajustado para
entrar em modo de Suspensão se não for usado por três minutos.



Para alterar o intervalo necessário para que o dispositivo portátil entre em Modo de suspensão:

1. Clique na barra de títulos da tela Home or Iniciar, então clique em . O controle Ligar aparece,
exibindo a aba Bateria.

2. CLique na aba Avançado.

3. A partir da opção Alimentação por bateria, selecione a caixa de seleção Desligar a tela se o
dispositivo não for usado por e selecione um tempo de ociosidade a partir da lista suspensa.

4. Clique em OK.

Restaurando o dispositivo portátil
se a tela do dispositivo portátil ficar branca, o dispositivo portátil desligou. Pressione e segure o botão
Ligar até que o dispositivo portátil ligue, então solte o botão Ligar.

Se o dispositivo portátil parar de responder ao toque de seus dedos ou da caneta stylus, ou se não
houver resposta ao pressionar nenhuma das teclas do teclado, pode ser necessário restaurá-lo.

Para restaurar o dispositivo portátil:

1. Pressione e segure o botão de ligar por 3 segundos para exibir oMenu Ligar.

2. Clique em Restaurar.

Se o Menu Ligarnão aparecer, pressione e segure o botão de ligar por pelo menos 8 segundos para
iniciar a restauração. Poderá levar até 10 segundos para o dispositivo portátil iniciar após o botão de ligar
ter sido liberado.

Restaurando o dispositivo portátil às configurações de fábrica (inicialização limpa)
Se necessário, você pode restaurar o dispositivo portátil da série Juno 5 ao padrão de fábrica. Você pode,
por exemplo, restaurar ao padrão de fábrica caso esqueça uma senha que usa para travar o dispositivo.

ATENÇÂO- Reiniciar o dispositivo portátil à configuração de fábrica apaga todos os dados, aplicativos instalados e
definições armazenadas no dispositivo portátil, com exceção de qualquer dado ou aplicativo pré-instalado no
dispositivo portátil ou armazenado no cartão de armazenamento. Isso não mudará o idioma do sistema operacional
usado no dispositivo portátil.
Se você possuir dados criptografados em um cartão de armazenamento e reiniciar o dispositivo portátil às
configurações de fábrica, a chave de criptografia será apagada. Isso significa que qualquer arquivo que você tenha
criptografado em um cartão de armazenamento ficará permanentemente bloqueado e ilegível em qualquer dispositivo.
Para mais informações, leia Criptografando arquivos em cartões de memória, página 22.

1. Pressione e segure o botão de ligar por 3 segundos para exibir oMenu Ligar.

2. Clique em Restaurar.

3. Quando a tela estiver em branco, pressione e segure o botão Iniciar do Windows.

4. Quando aparecer a tela da série Juno 5, mantenha pressionado o botão Iniciar do Windows e
pressione o botão programável direito n parte frontal do dispositivo portátil.

5. Solte ambos os botões.



6. Pressione o botão Ação (o botão do meio do Volume / botões de controle programável no lado
esquerdo do dispositivo portátil) para limpar a memória , então pressione qualquer outro botão
para continuar a inicialização.

Armazenando dados
O dispositivo portátil possui dois tipos dememória:

l Amemória de armazenamento é semelhante ao disco rígido de um computador, e é usada para
armazenar programas e dados.

l Amemória de programa é semelhante à RAM de um computador, e é usada para programas em
execução. Você não pode usá-la para salvar dados.

Para verificar a capacidade dememória do dispositivo portátil, clique em  / Configurações / Sistema /
Memória. As colunas de Armazenamento e Programas mostram a memória atual disponível e a memória
que já está em uso.

Os documentos e arquivos de programa pré-instalados não são afetados pela perda de energia ou
restauração. No entanto, você pode perder dados se, acidentalmente, apagá-los ou sobrescrevê-los.

CUIDADO - O sistema operacional Windows Embedded Handheld 6.5 Professional não inclui uma Lixeira. Quando você
apaga arquivos do dispositivo portátil, eles são permanentemente apagados.

A Trimble recomenda que você copie regularmente dados importantes para um computador de
trabalho. Para mais informações, leia Conectando a um computador de trabalho, página 39.

Cartões de Memória
Como alternativa para armazenamento, você pode salvar dados em um cartão dememória. Use um
cartão dememória MicroSD para transferir com segurança dados de e para outros dispositivos que
suportam cartões dememória MicroSD.

ATENÇÂO- A presença de qualuer poeira ou umidade no encaixe do cartão de memória pode danificar o dispositivo e
anular sua garantia Trimble. Para impedir que a poeira ou umidade entrem na entrada do cartão de memória:
– Certifique-se de que a tampa do encaixe do cartão de armazenamento está corretamente fechada quando estiver
usando o dispositivo portátil ao ar livre.
– Ao inserir ou remover um cartão de memória, coloque o dispositivo portátil em uma superfície coberta e livre de
poeira.

ATENÇÂO- Eletricidade estática pode danificar componentes eletrônicos dentro de seu dispositivo portátil. Para evitar
os danos causados pela eletricidade estática, descarregue a eletricidade estática do seu corpo antes de tocar qualquer
componente eletrônico interno do equipamento, como um módulo de memória. Você pode fazer isso tocando em uma
superfície metálica sem pintura.

Para inserir um cartão dememória:



1. Desligue o dispositivo portátil. Leia Ligando e desligando o dispositivo portátil , página 19.

2. Em um ambiente livre de poeira, remova os dois parafusos pequenos para retirar a tampa do local
de encaixe do cartão dememória (no lado esquerdo do dispositivo portátil).

3. Insira o cartão dememória no local de encaixe do cartão dememória.

4. Recoloque a tampa, apertando os dois parafusos pequenos.

5. Ao selecionar a opção Salvar como em um aplicativo, o cartão dememória será exibido na lista de
locais de armazenamento disponíveis.

Nota – Não armazene dados ou aplicativos necessários em um cartão de memória caso pretenda
remover o cartão. Os dados guardados num cartão de memória estão disponíveis somente quando o
cartão está inserido no dispositivo portátil.

Criptografando arquivos em cartões de memória

Parda impedir que dados sensíveis gravados em cartões dememória sejam usados em caso de perda ou
roubo dos cartões, arquivos podem ser criptografados ao serem gravados nos cartões.

Ao habilitar a criptografia, uma chave de criptografia será armazenada no dispositivo portátil. Os
arquivos são criptografados ao serem copiados ou gravados no cartão dememória. Os arquivos já
salvos em cartões dememória antes da ativação da criptografia não são automaticamente
criptografados.

Nota – Em função da chave de criptografia estar armazenada no dispositivo portátil, os arquivos
criptografados são apenas legíveis no dispositivo portátil em que foram originalmente criptografados.
Não é possível ler arquivos criptografados em cartões de memória em nenhum outro dispositivo,
incluindo um outro dispositivo portátil da série Juno 5 ou um computador de trabalho.

CUIDADO - Se você restaurar o dispositivo portátil às configurações de fábrica, a chave de criptografia é apagada e o
dispositivo portátil deixa de ser capaz de ler aquivos criptografados em um cartão de memória. Isso significa que todos
os arquivos que você tiver criptografados ficarão permanentemente bloqueados e ilegíveis para qualquer dispositivo.
Para evitar que os dados previamente criptografados sejam bloqueados, a Trimble recomenda que você use outro
dispositivo, como um computador de escritório, como o local principal para armazenar dados importantes e para
controlar a criptografia de arquivos importantes.

Para habilitar a criptografia de arquivos durante a gravação em um cartão dememória:

1. Clique em / Configurações / Sistema / Criptografia.

2. Selecione a opção Criptografar arquivos ao salvá-los em um cartão de memória.

Nota – Os arquivos criptografados aparecem como arquivos comuns no dispositivo portátil em que
eles foram criptografados. Se o cartão de memória for inserido em um outro dispositivo, os arquivos
aparecem com a extensão .menc e não podem ser abertos.

Para desabilitar a criptografia, desabilite a opção Criptografar arquivos ao salvá-los em um cartão de
memória.

Nota – A desativação da criptografia não remove a criptografia dos arquivos existentes no cartão de
memória, mas assegura que os novos arquivos colocados no cartão de memória não serão
criptografados.

Para criptografar os arquivos que já estão armazenados em um cartão dememória:



1. Copie os arquivos para a memória interna do dispositivo portátil ou para um computador de
escritório.

2. Certifique-se de que a criptografia está habilitada no dispositivo portátil.

3. Copie os arquivos de volta para o cartão dememória. Os arquivos serão criptografados ao serem
gravados no cartão dememória.

Para remover a criptografia de arquivos para que eles possam ser lidos em outros dispositivos:

1. Insira o cartão dememória no dispositivo portátil e então conecte o dispositivo portátil a um
computador de trabalho (leia Conectando a um computador de trabalho (página 39)).

2. Copie os arquivos criptografados do cartão dememória para o computador do escritório.

3. Para usar os arquivos já sem criptografia no dispositivo portátil, copie os arquivos do computador
do escritório para a memória principal do dispositivo portátil.

4. Para armazenar os arquivos não criptografados em um cartão dememória, verifique se a
criptografia de arquivos não está ativada no dispositivo portátil e copie os arquivos não
criptografados do computador de trabalho para o cartão dememória.

Inserindo e removendo o cartão SIM

CUIDADOI- O cartão SIM e seu conteúdo pode ser facilmente danificado por arranhões ou dobras. Tenha cuidado ao
inserir ou retirar o cartão.

CUIDADO - A presença de poeira ou umidade no encaixe do cartão SIM pode prejudicar o funcionamento do dispositivo
e levar à perda de sua garantia Trimble. Para impedir que poeira ou umidade entrem no encaixe do cartão SIM:
– Ao inserir ou remover um cartão SIM, manuseie o dispositivo portátil em uma superfície coberta e livre de poeira.

ATENÇÂO- Eletricidade estática pode danificar componentes eletrônicos dentro de seu dispositivo portátil. Para evitar
os danos causados pela eletricidade estática, descarregue a eletricidade estática do seu corpo antes de tocar qualquer
componente eletrônico interno do equipamento, como um módulo de memória. Você pode fazer isso tocando em uma
superfície metálica sem pintura.

Para inserir ou remover um cartão SIM:

1. Deslique o dispositivo portátil (leia Ligando e desligando o dispositivo portátil , página 19).

2. EM um ambiente livre de poeira, remova os dois parafusos pequenos para retirar a tampa do
encaixe de cartão SIM (no lado esquerdo do dispositivo portátil).

3. Insira ou remova o cartão SIM, com os contatos dourados virados para baixo.

4. Recoloque a tampa do encaixe do cartão SIM, apertando os dois pequenos parafusos.



Usando o sistema operacional para dispositivo portátil
Windows Embedded
Os dispositivos portáteis da série Juno 5 possuem o sistema operacional profissionalWindows
Embedded 6.5. As principais partes da tela Home e da tela Iniciar são mostradas abaixo.

❶ Tela Home: fornece acesso a importantes funções em seu dispositivo portátil. Role e clique em
qualquer item para abri-la.

❷ Barra de títulos: contém os ícones de status para importantes funções do sistema

❸ Botão Iniciar: clique para abrir a tela Iniciar, onde você pode acessar programas e controles do sistema.

❹ Barra de azulejos: contem janelas acionadas pelo toque que dão acesso a aplicativos, menus e
notificações.

❶ Tela Inicial: clique em qualquer item da tela para abir-lo.

❷ Bloquear dispositivo: clique para bloquear a tela.



❶ Lista suspensa: clique em qualquer parte na barra de títulos para abrir a lista suspensa, onde você pode
acessar controles de conectividade (o Wireless Manager), informações da bateria, configurações de data e
hora, e volume.

❷ Ícones de conectividade: clique em qualquer ícone para acessar o Wireless Manager.

Indicadores de Status
O ícone de status da bateria na barra de título da tela Iniciar ou na tela Homemostra o status do nível da
carga da bateria. Para acessar a caixa de diálogo Energia, clique na barra de títulos e então, na lista
suspensa, clique no ícone . Leia Verificando o nível de carga da bateria , página 18.

O ícone de status do alto-falante na barra de título da tela Iniciar ou Homemostra o status do alto-
falante. Clique na barra de títulos e então, na lista suspensa, clique no ícone para ajustar o volume e ligar
ou desligar o alto-falante.

Nota – Você também pode ajustar o volume usando os botões de Volume no lado esquerdo do
dispositivo portátil.

Os ícones de status da rede e do modem na barra de título na tela Home ou Iniciarmostram o status de

todos os rádios. Clique na barra de títulos e então, na lista suspensa, clique no ícone ou . Na caixa
de diálogo Conectividade ou Telefone, selecioneWireless Manager e ligue ou desligue o rádio.

Os seguintes indicadores de status aparecem na barra de título no topo da tela:

Ícone Descrição

A bateria está com carga total

A bateria está com a carga baixa

A bateria está com a carga muito baixa

Bateria carregando com fonte externa de energia

Erro de comunicação com ao bateria

Alerta da bateria (fora dos limites de temperatura)

O alto-falante está ligado

O alto-falante está desligado



Ícone Descrição

E-mail recebido

CLique para ver mais notificações

Alarme pendente

Conectado ao ActiveSync® ou ao Windows Mobile Device Center, ou a um celular Bluetooth

Desconectado do ActiveSync, ou do WMDC, ou de um celular Bluetooth

Outras redes detectadas. Clique para acessar uma rede disponível

Rede sem fio conectada

Sincronização

Erro de sincronização

Modo Avião habilitado

Modo Vibração Ligado

Receptor GPS ligado

Receptor GPS desligado

Os seguintes indicadores de status aparecem na barra de títulos do dispositivo portátil Juno 5D (com
modem integrado):

Ícone Descrição

Cartão SIM defeituoso

Cartão SIM ausente

O modem está ligado, nível de sinal máximo

Nenhum sinal de modem celular

O modem celular está desligado

Não há serviço de celular

Procurando por um serviço de modem celular

Os dados estão sendo transferidos pelo modem celular

A rede UMTS está disponível

A rede UMTS está conectando



Ícone Descrição

A rede EDGE está disponível

A conexão EDGE está ativa

A rede GPRS está disponível

A conexão GPSR está ativa

A rede HSPA+ está disponível

A conexão HSPA+ está ativa

Mensagem instantânea recebida

Modo Roaming

Programas pré-instalados
Programas que são pré-instalados no dispositivo portátil são os seguintes:

Ícone Programa Função

ActiveSync Sincronizar informações entre o computador e o dispositivo portátil.

Adobe Reader LE Lê documentos em PDF.

Alarmes Ajustar os alarmes.

Calculadora Executar operações aritméticas básicas.

Calendário Organiza compromissos e reuniões marcadas.

Contatos Organiza amigos e colegas.

E-mail Escreve, envia e recebe mensagens de e-mail.

Gerenciador de
arquivos

Visualiza e gerencia arquivos.

Internet Explorer Navega na rede mundial de computadores.

Messenger Enviar mensagens instantâneas como Windows Live™Messenger.

Notas Criar notas manuscritas, digitadas ou gravadas.

Office Mobile 2010 Fornece acesso aos seguintes aplicativos Office Mobile: Excel® Mobile
2010, PowerPoint® Mobile 2010, OneNote® Mobile 2010, SharePoint
WorkSpace Mobile 2010, e Word Mobile.

Imagens e vídeos Captura, visualiza e edita imagens, ou grava e lança vídeos.

SatViewer Fornece informações, com longitude, latitude e elevação atuais, quantos



Ícone Programa Função

satélites GPS são visíveis e a qualidade das coordenadas calculadas.

Dispositivo de busca Busca por um arquivo ou item armazenado no dispositivo portátil.

Tarefas Organiza suas tarefas.

Windows Live Acessa serviços do Windows Live, incluindo e-mail, mensagens
instantâneas e busca na Internet.

Windows Media Roda arquivos de audio e vídeo, Windows Media® ou MP3.

Interagindo com o Dispositivo Portátil
Para interagir com o dispositivo portátil, use a caneta stylus ou seu dedo para clicar em itens na tela de
toque, ou para deslizar a tela para cima ou para baixo.

Ação Definição

Clicar Tocar na tela uma vez para abrir itens e selecionar opções.

Manter
pressionado

Com a caneta stylus ou com seu dedo, mantenha pressionado um item para ver uma lista de
ações disponíveis para aquele item. No menu pop-up que aparece, clique na ação que você
deseja realizar.

Arrastar Com a caneta stylus ou com seu dedo, toque a tela e arraste para selecionar textos e imagens.
Arraste em uma lista para selecionar vários itens.

Deslizar Deslize a caneta ou seu dedo pela tela para passar uma página ou para rolar uma lista para
cima ou para baixo.

Se, a qualquer momento, a tela de toque parar de responder corretamente ao seu dedo ou à caneta
stylus, faça um realinhamento. Para mais informações, leia Tela, página 33.

Inserindo Informações
Dependendo do programa que estiver utilizando, é possível inserir informações de diversas formas,
como descrito abaixo:

Método de entrada Descrição

Sincronização Utilize o software de gerenciamento de conexão daMicrosoft para trocar
informações entre o dispositivo portátil e um computador de trabalho.
Para mais informações, leia Conectando a um computador de trabalho, página 39.

Digitação Utilize o teclado virtual para inserir texto digitando suas teclas.

Escrita Use seu dedo ou a caneta stylus como uma caneta para escrever diretamente na tela.

Gravação Cria uma gravação autônoma ou anexa uma gravação a uma anotação.



Como usar o teclado virtual
O botão do teclado aparece automaticamente na barra de título de qualquer aplicativo.

❶ Caixa de texto

❷ Teclado

❸ Botão do teclado

Para exibir o teclado, clique no botão do teclado, ou clique em uma caixa de texto no aplicativo.

Para inserir caracteres, certifique-se de que o cursor esteja piscando no campo de texto pertinente e use
seu dedo ou uma caneta stylus para digitar no teclado.

Para ocultar o teclado, clique novamente no ícone do teclado.

Para configurar o teclado virtual, clioque em / Resco Keyboard Pro.

Como desenhar e escrever diretamente na tela
Em alguns aplicativos, como o Notes, você pode desenhar (ou escrever) diretamente na tela usando seus
dedos ou a caneta stylus.

1. Clique em , então clique no ícone do Notes .

2. Clique no ícone do Menu .

3. Selecione Desenhar.

4. Use seu dedo ou a caneta stylus para escrever ou desenhar sobre a tela.



Como fazer uma gravação
Para configurações de dispositivo portátil equipadas com um microfone integrado, você pode criar
anotações de voz autônomas ou anexar uma gravação a uma anotação. Depois, você poderá trabalhar
com essas anotações de voz da mesmamaneira com que você trabalha com anotações.

Para fazer uma gravação:

1. Clique em e clique no ícone Notas .

2. Noque no íconeMenu e selecione Visualizar a Barra de Ferramentas de Gravação.

3. Escolha uma das seguintes opções:

ll Para criar uma gravação autônoma, na tela que exibe a lista de anotações, clique no botão

Gravar para começar a gravação.

l Para anexar uma gravação a uma anotação, crie ou abra uma anotação e clique no botão

Gravar para começar a gravação.

4. Quando terminar a gravação, clique no botão Parar .

5. Se você estiver criando uma gravação autônoma, um ícone será exibido na lista de anotações.

6. Se você estiver gravando em uma anotação aberta, será exibido um ícone na anotação. Clique em
OK para retornar à lista de anotações.

Para tocar uma gravação, clique na gravação na lista de anotações ou abra a anotação e clique no ícone
na anotação.

Personalizando o dispositivo portátil
Utilize os controles na área Configurações para personalizar o dispositivo portátil. Os exemplos a seguir
descrevem os controles disponíveis.

Botões
Use o controle Botões nas configurações Pessoal para definir a ação que deseja realizar ao acionar o
botão Ação (no lado esquerdo do dispositivo portátil), ou o botão OK, o botão Iniciar do Windows, ou os
botões programáveis à direita e à esquerda na parte da frente do dispositivo portátil.

Você pode programar essa teclas para realizar ação diversa a partir da lista suspensa:

1. Para abrir o controle Botões, clique em / Configurações / Pessoal / Botões.

2. Defina uma ação para o botão:

a. Clique na aba Botões Programáveis.

b. Clique em um botão na lista para selecioná-lo.

c. A partir da lista Atribua um programa, selecione a ação que deseja associar ao acionamento do
botão ou ao toque na tecla programável.

d. Clique em OK.



Iniciar
Use as definições de Iniciarpara alterar o tema de exibição que controla a aparência das telas Iniciare
pada personalizar como os itens aparecem na tela Iniciar.

Aparência

Você pode usar um tema para personalizar a imagem de fundo na tela Iniciar, a cor das barras de títulos
e de tarefas, dos menus e das mensagens.

Para mudar o tema de exibição:

1. Clique em / Configurações / Iniciar.

2. Clique na aba Aparência.

3. Escolha uma das seguintes opções:

ll Para utilizar um tema pré-definido, selecione a partir da lista.

l Para selecionar a imagem que você deseja exibir no plano de fundo da tela Iniciar, selecione a
caixa de seleção Utilize essa imagem como plano de fundo. Então clique em Navegar para
buscar um arquivo no dispositivo portátil.

4. Clique em OK.

Itens

Você pode escolher entre:

l a visualização padrão do Windows para a tela Iniciar, que lhe permitirá deslizar pela lista de itens,
acessando funções como e-mail, mensagens de texto, hora atual e o Internet Explorer.

l personalizar quais itens aparecem na tela Iniciar e a ordem em que aparecem.

Para usar a visualização padrão para a tela Iníciar:

1. Clique em / Configurações / Iníciar.

2. Clique na aba Itens.

3. Marque a caixa de seleção Padrão Windows.

4. Clique em OK.

Para personalizar os items que aparecem na tela Iniciar:

1. Clique em / Configurações / Iníciar.

2. Clique na aba Itens.

3. Selecione ou limpe as caixas de seleção para mostrar ou esconder itens na tela Iniciar.

4. Use os botões Para cima e Para baixo para mudar o local onde os itens selecionados devem
aparecer na tela Iniciar.

5. Clique em OK.



Ajustar hora e data

1. Na tela Iniciar, clique no relógio, ou clique na barra de títulos e então na lista suspensa, clique no
ícone do relógio . Será exibida a tela Relógio e alarmes.

2. Clique na aba Hora.

3. No campo Fuso Horário, selecione seu fuso horário a partir da lista suspensa.

4. No campo Data, clique na seta para baixo e selecione a data correta.
Sugestão – No calendário que será exibido, clique no mês ou no ano para selecionar o valor desejado.

5. No campo Hora, clique para mudar os valores de hora, minuto e segundo, e clique nas setas para
cima e para baixo para ajustar o horário correto. Clique AM / PM para alternar entre os dois valores
e selecionar o adequado.

6. Tap OK.

Travamento do Dispositivo

Toque no ícone Travar Dispositivo na tela Iniciar para travar a tela e o teclado enquanto o dispositivo
portátil permanece ligado.

Depois que o dispositivo portátil foi travado, a tela e a maioria das teclas não responderão até que o
dispositivo portátil seja destravado. As exceções são a tecla Power, que sempre responde quando
pressionada.

A comunicação com dispositivos externos, como com o receptor GNSS ou os senhores externos
utilizados pelo software de campo GNSS, não é interrompida pelo travamento do dispositivo portátil.
Isto significa que você pode continuar a utilizar o software de campo GPS quando o dispositivo portátil
está travado. Você pode, por exemplo, travar o dispositivo para transporta-lo com segurança, enquanto
mantém o software conectado ao receptor GNSS para poder continuar a registrar as posições GNSS.

A tela de travamento fornece diversos comandos de destravamento para os diversos aplicativos, em
caso de novas notificações. Por exemplo, se chegar um novo e-mail, haverá um destravador de e-mail
que levará você até a mensagem.

Para destravar o dispositivo, deslize o ícone Destravar para o aplicativo desejado, a fim de ir diretamente
ao aplicativo.

Você podemanter os seus dados seguros solicitando uma senha todas as vezes em que o dispositivo
portátil for ligado. Clique em / Configurações / Travarpara definir uma senha ou alterar definições de
senha.

Energia
Para abrir o controle Energia, escolha uma das seguintes opções:

l Toque na barra de título da tela Home or Iniciar , então clique em .

l Clique em / Configurações / Energia.



Clique na aba Bateria para verificar o nível de energia da bateria (ler Verificando o nível de carga da
bateria , página 18).

Clique na aba Avançado para definir após quanto tempo o dispositivo portátil deve desligar quando
ocioso (leia Ligando e desligando o dispositivo portátil , página 19).

Sons e notificações
Use o controle Sons e Notificações para definir preferências para o volume do alto falante e dos sons de
sistema. Para abrir o controle Sons e notificações:

l Clique em / Configurações / Sons e Notificações.

Para ligar ou desligar os sons:

1. Clique na aba Sons.

2. Selecione ou limpe as caixas de seleção para ativar ou desativar categorias de sons.

3. Se você selecionar as caixas de seleção Cliques na tela ou Botões físicos, selecione a opção Suave ou
Alto para controlar o volume dos sons.

4. Clique em OK.

Você pode usar esquemas de som predefinidos para personalizar os sons, ou pode criar seu próprio
esquema de sons.

Para especificar um esquema de som:

1. Clique na aba Notificações.

2. Na lista suspensa Evento, selecione um evento.

3. Selecione o tipo de notificação que você deseja receber para aquele evento.

4. Clique em OK.

Você também pode ativar vibrações para toques na tela:

1. Clique na aba Vibrações.

2. Selecione Toques na tela e selecione Curto ,Médio, ou Longo.

3. Clique em OK.

Tela
Use o controle Tela para alinhar a tela de toque ou para alterar a aparência do texto na tela. Para abrir o
controle Tela:

l Clique em / Configurações / Sistema / Tela.

Para mudar as configurações de tela:

1. Clique na aba Geral.

2. Para alterar a orientação da tela, selecione uma opção no grupo Orientação.



3. Para iniciar a sequência de alinhamento para a tela de toque, clique em Alinhar Tela.

4. Clique em OK.

Usar a fonte ClearType demodo uniforme pode facilitar a leitura de textos na tela.

Para habilitar ClearType:

1. Clique na aba ClearType emarque a caixa de seleção Habilitar ClearType.

2. Clique em OK.

Para alterar o tamanho do texto na tela:

1. Clique na aba Tamanho do texto.

2. Clique e arraste o controle deslizante para a esquerda para tornar o texto menor, ou para a direita
para tornar o texto maior.

3. O texto de exemplo abaixo do controle deslizantemostra como o texto será exibido na tela.

4. Tap OK.

Luz de Fundo e Brilho
A luz de fundo torna a tela mais fácil de se ler em ambientes pouco iluminados, mas utiliza força
adicional. Utilize o controle Luz de Fundo para ajustar as configurações de economia de energia da luz de
fundo. Use o controle de brilho para ajustar o brilho do mostrador.

Para abrir o controle de Luz de Fundo e ajustar a luz de fundo para desligar automaticamente:

1. Clique em / Configurações / Sistema / Luz de Fundo.

2. Para desligar automaticamente a luz de fundo quando o dispositivo portátil estiver ocioso e
utilizando energia da bateria, clique na aba Energia da Bateria. Selecione a caixa de opção Desligar
Luz de Fundo e selecione um período de tempo a partir da lista suspensa.

3. Para desligar automaticamente a luz de fundo quando o dispositivo portátil estiver ocioso e
utilizando energia externa, clique na aba Energia Externa. Selecione a caixa de opção Desligar Luz
de Fundo e selecione um período de tempo a partir da lista suspensa.

4. Clique em OK.

Para alterar o brilho:

1. Clique em / Configurações / Sistema / Luz de Fundo.

2. Escolha uma das seguintes opções:

ll Se você deseja que o brilho seja ajustado automaticamente, conforme as condições de
luminosidade, selecione a opção Usar o Sensor de Luz para ajustar o brilho.

l Se desejar ajustar o brilho por conta própria, clique e arraste o controle deslizante de Brilho
para a esquerda para diminuir o brilho, ou para a direita para aumentar o brilho.

3. Clique em OK.



Messaging
Use o Messaging para enviar e receber e-mails usando o dispositivo portátil da série Juno 5. O Messaging
equivale a sua caixa de entrada de e-mail.

Para utilizar o e-mail, você pode escolher uma das seguintes opções:

l Sincronizar mensagens de e-mail com o Microsoft Exchange ou o Microsoft Outlook® em um
computador de trabalho.

l Enviar e receber mensagens de e-mail conectando-se diretamente a um servidor de e-mails por meio
de uma ISP ou uma rede.

Como sincronizar mensagens de e-mail
Você pode sincronizar mensagens de e-mail entre o dispositivo portátil e o computador.

CUIDADO - Quando você apagar uma mensagem no dispositivo portátil, ela será apagada de seu computador no
escritório na próxima vez em que os dispositivos forem sincronizados.

Para sincronizar e-mails, você deve ativar a sincronização de caixa de entreda na tecnologia Microsoft
ActiveSync (para Windows XP) ou no WMDC (para o Windows Vista® ou o Windows 7). Para mais
informações, consulte a Ajuda do ActiveSync ou a Ajuda do WMDC no computador de trabalho.

Durante a sincronização:

l As mensagens são copiadas das pastas de e-mail do Exchange ou Outlook no computador de
escritório para a pasta de Envio demensagens no dispositivo portátil. Como padrão, você receberá
mensagens apenas dos últimos 3 dias, as primeiras 100 linhas de cada mensagens e arquivos
anexados com menos de 100 KB de tamanho.

l As mensagens de e-mail na Caixa de saída do dispositivo portátil são transferidas para o Exchange
ou Outlook, e enviadas a partir desses programas.

l As mensagens de e-mail em subpastas em outras pastas de e-mail do Outlook são sincronizadas
apenas quando elas foram selecionadas para sincronização na tecnologia ActiveSync ou WMDC.

Para enviar e receber e-mail a partir de uma conta sincronizada do Exchange ou Outlook, conecte o
dispositivo portátil ao computador de escritório. A sincronização começa automaticamente, e o
dispositivo portátil envia e recebe e-mails.

Como se conectar diretamente a um servidor de e-mail
Você pode enviar e receber mensagens de e-mail conectando-se a um servidor de e-mails. Antes de
poder enviar e receber e-mail, você deve criar uma conta de e-mail no softwareMessaging.

Nota – Você deve configurar uma conexão de Internet no dispositivo portátil antes de configurar e
utilizar a sua conta de e-mail. Para mais informações, leia Conectando a um dispositivo com Bluetooth
, página 49, ou Conectando a celular com Bluetooth habilitado para acesso à Internet , página 54

Se precisar se conectar a diversas caixas postais, defina e nomeie um serviço distinto para cada conexão.

Nota – O software de Envio de mensagens suporta apenas os protocolos POP3 e IMAP4 para recepção
de e-mails e SMTP para envio de e-mails.



Para configurar um serviço de e-mail:

1. Clique em / E-mail.

2. Clique em Configurar e-mail.

3. Insira o endereço de e-mail para a sua conta.

4. Insira uma senha. Selecione Salvar senha se quiser que o dispositivo se lembre de sua senha.

5. Clique em Próximo.

6. Para obter as configurações automáticas de conexão para a sua conta de e-mail a partir da Internet,
marque a caixa de seleção.

7. Clique em Próximo.

8. Siga as instruções no assistente de Configuração. Se as configurações de conexão não forem
baixadas automaticamente da Internet, você deverá inseri-las utilizando os detalhes de conexão
fornecidos por seu Provedor de Internet ou administrador de rede.

Nota – Você não pode modificar o nome de conta posteriormente.

9. Clique em Concluir.

10. Clique em OK para baixar os e-mails imediatamente.

Sugestão – Para receber arquivos de dados TerraSync™ por e-mail, edite as definições de conta de e-mail que você
configurou. Para fazer isso, clique em Menu e selecione Opções. Na aba Contas, clique na conta de e-mail que quer
usar para receber arquivos TerraSync. O Assistente de configuração de e-mail será exibido. Clique em Próximo até
atingir a última página do assistente. Na menu suspenso Limite de download para mensagens, selecione
Mensagem inteira.

Quando você conectar o dispositivo portátil ao servidor de e-mail, serão baixadas novas mensagens para
a pasta Massaging, as mensagens na Pasta de saída serão enviadas emensagens que foram excluídas do
servidor de e-mail serão excluídas da pasta Messaging.

As mensagens recebidas diretamente de um servidor de e-mail são vinculadas ao servidor de e-mail e
não a um computador de trabalho. Quando você apaga umamensagem no dispositivo portátil, ela
também é apagada do servidor na próxima vez em que você conecta o dispositivo portátil no servidor de
e-mails.

Você pode trabalhar conectado ou desconectado. Ao trabalhar conectado, você lê e responde as
mensagens conectado ao servidor de e-mail. As mensagens serão enviadas assim que você clicar Enviar,
economizando espaço no dispositivo portátil.

Ao trabalhar desconectado, você pode se desconectar do servidor de e-mail após o download dos novos
cabeçalhos demensagem ou demensagens parciais e então decidir quais mensagens devem ser
baixadas integralmente. Na próxima vez em que você se conectar, o Messaging baixa as mensagens
completas que vocêmarcou para recuperação e envia as mensagens que você redigiu.

Usando o telefone (apenas para o dispositivo portátil Juno 5D )
Use o dispositivo portátil Juno 5D para fazer e receber ligações telefônicas. Você pode digitar um número
para chamar usando o teclado ou selecionando a partir da Lista de contatos.

Para fazer uma chamada de voz:



1. Certifique-se de que o cartão SIM foi instalado. Leia Inserindo e removendo o cartão SIM, página 23.

2. Certifique-se de que o telefone está ligado. Leia Ligando e desligando os rádios integrados, página
43.

3. Na tela Iniciar, escolha uma das seguintes opções:

ll Clique no botão do Telefone e depois clique em Telefone novamente.

l Clique em / Telefone.

4. Na tela Telefone que aparecer, escolha uma das seguintes opções:

ll Use o teclado para digitar o número do telefone e clique em Falar.

l Clique em para ocultar o teclado numérico, e selecione uma opção dentre a lista de
números anteriormente discados.

Quando você recebe uma ligação telefônica, uma mensagem de ligação recebida aparece na tela Iniciar.
Você pode:

l Clicar em para atender a chamada.

l Clicar em para rejeitar a chamada.

Para encerrar uma chamada, clique em Encerrar.

Sugestão – Quando estiver usando o telefone, ajuste o volume se necessário por meio dos botões de volume no
lado esquerdo do dispositivo portátil.

Configurações do telefone

Nota – Você deve possuir um cartão SIM no dispositivo portátil para acessar e mudar as configurações
do telefone.

Você pode trocar o tipo de toque, o toque e os sons do teclado. Se necessário, você pode definir um PIN
para o cartão SIM ou trocar o tipo de rede ou o nome da rede na qual você quer se conectar.

1. Para acessar as Configurações do telefone, escolha uma das seguintes opções:

ll Clique no ícone de status do modem na barra de status da tela Iniciarentão clique em
Configurações.

l Clique em / Configurações/ Pessoal/ Telefone.

2. Escolha uma das seguintes opções:
ll Selecione a aba Sons para definir o tipo de toque, o tem de toque e o som do teclado.

l Selecione a aba Segurança para definir um PIN, alterar o PIN, ou ajustar o dispositivo portátil
para exigir a digitação de um PIN sempre que o telefone for usado. Para mais informações
sobre definição de um PIN, veja abaixo.



l Selecione a aba Redepara ver a que rede você está conectado ou para selecionar manualmene
uma rede.

Selecionando um PIN

Você pode ajudar a manter os dados seguros, configurando o seu cartão SIM com um PIN (Personal
Identification Number). Você precisará inserir o PIN sempre que quiser usar o telefone.

Amaioria dos cartões SIM são pré-configurados com um PIN atribuído pelo provedor de serviços sem
fio. Você terá que primeiramente inserir este PIN.

Para definir um PIN, o telefone já deve estar ligado.

1. Selecione a aba Segurança

2. Para configurar o telefone para sempre exigir um PIN, selecione Pedir PIN quando o telefone é
utilizado.

3. Digite o PIN pré-definido atribuído pelo seu provedor de serviços sem fio.

4. Clique em OK.

Para alterar um PIN:

1. Clique em Alterar PIN.

2. Digite o PIN atual e em seguida, clique Enter.

3. Digite um novo PIN e clique Enter.

Mensagens de texto
Use a função de telefone no dispositivo portátil Juno 5D para enviar e receber mensagens.

1. Certifique-se de que o cartão SIM está instalado. Leia Inserindo e removendo o cartão SIM, página
23.

2. Certifique-se de que o telefone está ligado. Leia Ligando e desligando os rádios integrados, página
43.

3. Na tela Iniciar, selecione o item Texto (ele mostraMensagens de texto: x não lidas, ou Nenhuma
mensagem de texto nova) então clique nele novamente. Alternativamente, clique em / Texto.

4. Escolha uma das seguintes opções:

ll Para enviar umamensagem de texto:

a. Clique em / Nova.

b. Para inserir um número de contato, verifique se o cursor está piscando no campo Para e
tome um dos seguintes cursos de ação, então use o teclado para inserir um número de
telefone ou clique em Para a fim de selecionar um número dentre seus Contatos

c. Clique na área da mensagem (o cursos piscará) e digite a mensagem usando o teclado.

d. Clique para enviar a mensagem.



l Para acessar sua pasta demensagens de texto:

a. Clique na seta do menu suspenso na Caixa de Entrada.

b. Clique na pasta desejada para ver as mensagens da pasta.

Conectando a um computador de trabalho
Conecte o dispositivo portátil a um computador de trabalho para transferir informações, configurações e
arquivos de um dispositivo para o outro, ou para instalar softwares no dispositivo portátil.

Você pode conectar o dispositivo portátil a um computador usando uma conexão sem fio Bluetooth, ou
o cabo USB.

Para proteger seus dados, a Trimble recomenda que você faça cópias regulares de seus dados mais
relevantes em um computador de trabalho.

Software de Gerenciamento de Conexões
Para instalar um software em um dispositivo com o Windows Embedded, ou para copiar arquivos entre
o dispositivo portátil e um computador, você deve conectar o dispositivo a um computador de trabalho.
Se o computador de trabalho estiver utilizando:

l os sistemas operacionais Windows 7 ou Windows Vista, use o Windows Mobile Device Center para
gerenciar a conexão.

l o sistema operacionalWindows XP, use a tecnologia ActiveSync technology para gerenciar a
conexão.

Nota – Você deve instalar o Windows Mobile Device Center ou a tecnologia ActiveSync no computador
antes de conectar o dispositivo portátil.

Este software de gerenciamento de conexão também possibilita que você sincronize os aplicativos de um
computador de escritório com o dispositivo portátil.

CUIDADO - O espaço disponível no dispositivo portátil é pequeno se comparado ao de um computador de trabalho.
Para evitar a sincronização acidental do dispositivo portátil com uma grande quantidade de dados no computador de
escritório, a Trimble recomenda que você se conecte ao dispositivo portátil sem formar uma parceria de sincronização,
ou que você limite os tipos de informações e quantidade de dados a serem sincronizados.

CUIDADO- A sincronização de dados é projetada para manter os mesmos dados no computador do escritório e no
dispositivo portátil. Tenha cuidado ao ressincronizar os aplicativos após excluir dados em um computador, pois a
ressincronização excluirá os mesmos dados no outro computador.

Para maiores informações, consulte umas das seguintes opções:

l Gerenciando a conexão usando o Windows Mobile Device Center, página 40

l Gerenciando a conexão por meio da tecnologia ActiveSync, página 41



Os sistemas operacionais Windows 7 eWindows Vista incluem um driver básico de conexão para
dispositivos portáteis com o Windows Embedded. Esse driver permite que você transfira arquivos de um
dispositivo portátil para um computador de trabalho.

Para instalar o software em um dispositivo que suporta o sistema operacionalWindows, você deve
instalar o Windows Mobile Device Center em um computador de trabalho.

Baixe a versão mais recente do Windows Mobile Device Center ou da tecnologia ActiveSync no site da
Microsoft.

Conectando o Dispositivo Portátil a um computador
Para conectar o dispositivo portátil a um computador:

1. Certifique-se de que o dispositivo portátil e o computador estejam ligados.

2. Assegure-se de ter instalado o devido software de gerenciamento de conexão no computador (ver
Conectando a um computador de trabalho, página 39).

3. Para fazer uma conexão, escolha uma das seguintes opções:

l Use uma conexão USB:

a. Conecte o cabo de dados / energia ao conector de energia do dispositivo portátil.

b. Conecte a outra ponta do cabo à porta USB do computador.

l Use o rádio Bluetooth integrado do dispositivo portátil para estabelecer uma conexão serial
sem fio com um computador que esteja com o Bluetooth ativado. Para mais informações, leia
Conectando-se a um computador de trabalho com a tecnologia sem fio Bluetooth , página 58

Quando o dispositivo portátil e o computador estiverem conectados, você poderá gerenciar a conexão
por meio de uma janela que surgirá no computador de trabalho. Consulte umas das seguintes opções:

l Gerenciando a conexão usando o Windows Mobile Device Center, página 40

l Gerenciando a conexão por meio da tecnologia ActiveSync, página 41

Gerenciando a conexão usando o Windows Mobile Device Center

1. Conecte o dispositivo portátil ao computador Conectando o Dispositivo Portátil a um computador,
página 40.

2. Se a janela de Execução automática aparecer, feche a janela.

3. A janela doWindows Mobile Device Center exibe a mensagem Conectado:

Nota – Se a conexão não for feita automaticamente, verifique se a conexão está habilitada no
software Windows Mobile Device Center e no dispositivo portátil. Para mais informações, leia
Resolução de Problemas, página 73.

4. Escolha uma das seguintes opções:

ll Para sincronizar arquivos e dados entre o dispositivo portátil e um computador, clique em
Configurar seu dispositivo e siga as instruções na tela.



l Para transferir dados entre o dispositivo portátil e o computador sem sincronizar os
dispositivos, clique em Conectar sem configurar o seu dispositivo.

5. Para transferir arquivos entre o computador e o dispositivo portátil, clique em Gerenciamento de
Arquivos. Uma janela semelhante ao Windows Explorer será exibida mostrando os arquivos
armazenados no dispositivo portátil. Copie e cole do dispositivo portátil para outros locais no
computador, ou do computador para o dispositivo portátil.

6. Para instalar software no dispositivo portátil, leia Instalando o software no dispositivo portátil,
página 42.

7. Para desinstalar software do dispositivo portátil, clique em Programas e Serviços e então clique em
Adicionar/Remover Programas

Sugestão – Se a opção Adicionar/Remover programas não aparecer abaixo de Programas e serviços, clique em
Mais. A opção Adicionar/Remover programas será exibida.

Para mais informações, consulte a Ajuda do Windows Mobile Device Center.

Sugestão – Se o software GPS Pathfinder® Office estiver instalado no computador de trabalho, você poderá
configurar o Gerenciador de Conexão no software GPS Pathfinder Office para automaticamente detectar a conexão
entre seu dispositivo portátil Juno 5 e o computador. Isso possibilita que você transfira automaticamente dados do
software TerraSync, proceda a correção diferencial dos dados, e então exporte-os para um GIS. Para maiores
informações, consulte a Ajuda do software GPS Pathfinder Office.

Gerenciando a conexão por meio da tecnologia ActiveSync

1. Conecte o dispositivo portátil ao computador (leia Conectando o Dispositivo Portátil a um
computador, página 40). Será exibido o Assistente de configuração de sincronização:

Nota – Se a conexão não for feita automaticamente, verifique se a conexão está habilitada na
tecnologia ActiveSync e no dispositivo portátil. Para mais informações, leia Resolução de
Problemas, página 73.

2. Escolha uma das seguintes opções:

ll Para sincronizar arquivos e dados entre o dispositivo portátil e um computador, clique em
Próximo e siga as instruções do Assistente de Configuração de Sincronização.

l Para transferir dados entre o dispositivo portátil e o computador sem sincronizar os
dispositivos, clique em Cancelar para fechar o assistente.

3. A janela doMicrosoft ActiveSync exibirá a mensagem Conectado:

4. Para transferir arquivos entre o computador e o dispositivo portátil, clique em Explorar. Uma janela
semelhante ao Windows Explorer será exibida, mostrando os arquivos armazenados no dispositivo
portátil. Copie e cole do dispositivo portátil para outros locais no computador, ou do computador
para o dispositivo portátil.

5. Para instalar softwares no dispositivo portátil, leia Instalando o software no dispositivo portátil,
página 42.

6. Para desinstalar software do dispositivo portátil, selecione Adicionar/Remover Programas a partir
do menu Ferramentas. Limpe a caixa de seleção ao lado do programa que você deseja remover e
clique em OK.

Para mais informações, consulte a Ajuda do ActiveSync.



Sugestão – Se o software GPS Pathfinder Office estiver instalado em seu computador de trabalho, você poderá
configurar o utilitário Gerenciador de Conexão do software GPS Pathfinder Office para automaticamente detectar
uma conexão entre o dispositivo portátil da série Juno 5 e o computador. Isso possibilita que você transfira
automaticamente dados do software TerraSync, proceda a correção diferencial dos dados, e então exporte-os para
um GIS. Para maiores informações, consulte a Ajuda do software GPS Pathfinder Office.

Instalando o software no dispositivo portátil
Antes de iniciar, consulte as instruções de instalação fornecidas com o software.

Algumas instalações de software são projetadas especificamente para rodar em dispositivos portáteis
com o Windows Embedded. Para instalar softwares em um dispositivo portátil com o Windows
Embedded:

1. Conecte o dispositivo portátil a um computador (leia página 40).

2. Copie os arquivos de instalação para uma pasta no dispositivo portátil.

3. Vá até a pasta no dispositivo portátil. Mantenha pressionado o arquivo de configuração da
instalação e selecione Executar.

4. Se solicitado após a instalação, reinicie o dispositivo portátil (leia Restaurando o dispositivo portátil
(página 20)).

Para instalar um software fornecido com um arquivo de instalação que roda em um computador de
trabalho, quer a partir de um CD ou que você tenha descarregado no computador:

1. Conecte o dispositivo portátil a um computador (leia página 40).

2. Se o software for fornecido em um CD, insira o CD do software no computador de trabalho. Caso
contrário, baixe o software no computador de trabalho.

3. Execute o arquivo de instalação.

4. Se solicitado, selecione a opção de instalação para um dispositivo portátil com o Windows
Embedded. Uma vez que o software esteja instalado no computador, ele é automaticamente
transferido para o dispositivo portátil.

Nota – Se um cartão de memória estiver inserido no dispositivo portátil, o cartão aparece como
uma opção de local de instalação. A Trimble recomenda que você instale o software na memória
de armazenagem do dispositivo portátil, não em um cartão de memória. Se você instalar o
software em um cartão e então remover o cartão do dispositivo portátil, o software não estará
disponível para uso.

5. Se solicitado após a instalação, reinicie o dispositivo portátil.

Usando os rádios integrados para se conectar a outros
dispositivos
A série Juno 5 inclui rádios integrados Bluetooth eWi-Fi, e possibilita diversas opções par se conectar a
redes e outros dispositivos. O dispositivo portátil Juno 3D também inclui um modem celular integrado
para o envio e recebimento de dados, além de suportar chamadas de voz emensagens de texto.



Para usar os rádios Wi-Fi ou Bluetooth, ou o modem celular, você precisa ligá-los (leia Ligando e
desligando os rádios integrados abaixo).

Usando uma conexão de dados de seu provedor de telefonia local, o modem celular integrado do
dispositivo portátil Juno 5D pode ser usado para se conectar à Internet para receber correções em
tempo real de uma rede VRS™, enviar e receber mensagens (inclusive e-mail, SMS, ou mensagens
instantâneas), ou para enviar e receber arquivos e outros dados de e para o escritório diretamente no
campo.

Você pode usar o rádio Wi-Fi integrado do dispositivo portátil para se conectar à Internet ou a uma rede
corporativa usando uma conexão a um ponto de acesso Wi-Fi (também conhecidos como “hotspots”).

Você pode usar a tecnologia sem fio Bluetooth para se conectar à Internet com um telefone celular. Você
também pode se conectar diretamente a outros dispositivos Bluetooth, como um telêmetro laser, ou
um leitor de códigos de barra, que estejam dentro do alcance (geralmente, entre 5 e 10metros de
distância do dispositivo portátil).

Esta seção descreve como ativar os rádios, e as principais opções de conectividade disponíveis. Use a
tabela abaixo para identificar o tipo de conexão sem fio que você quer fazer e siga os passos indicados.

Método de conexão Para... Consultar...

Modem celular do Juno 5D  Conectar-se a uma rede celular página 46

Wi-Fi Conectar-se a um ponto de acesso Wi-Fi página 47

Tecnologia sem fio Bluetooth Conectar-se a outro dispositivo Bluetooth (conexões
pareadas e não pareadas)

página 49

Conectar-se a um telefone com Bluetooth para acesso à
Internet

página 54

Conectar-se a um dispositivo serial Bluetooth página 57

Conectar-se a um computador do escritório para usar a
tecnologia ActiveSync

página 58

Transmitir arquivos de/para outro dispositivo página 60

Wi-Fi, tecnologia sem fio Bluetooth,
ou modem celular Geo 5T

Acessar uma rede compartilhada através de sua
conexão com a Internet

página 60

Desativando os rádios integrados
O dispositivo portátil é enviado com as tecnologias sem fio Bluetooth eWi-Fi ativadas. Você pode
precisar desativar os rádios Wi-Fi e Bluetooth no dispositivo portátil, caso o país onde você está
trabalhando não aprove o uso deWi-Fi e da tecnologia sem fio Bluetooth. Se você não tem certeza se os
rádios da série Juno 5 são ou não aprovados para uso em seu país, verifique com seu revendedor
Trimble.

Ligando e desligando os rádios integrados
Você pode usar o aplicativo Wireless Manager para ligar e desligar os rádios Bluetooth eWi-Fi do
dispositivo portátil, e o modem celular do dispositivo portátil Juno 5D (leia Usando o Wireless Manager,
página 44).



Você também pode ligar e desligar o rádio Bluetooth a partir de um aplicativo Bluetooth (leia Ligando e
desligando o rádio Bluetooth a partir de um aplicativo Bluetooth, página 45).

Para tornar o dispositivo portátil visível para outros dispositivos Bluetooth e possibilitar que se
conectem, leia Tornando o dispositivo portátil visível (descobrível) para outros dispositivos Bluetooth
(página 45).

Usando o Wireless Manager
Você pode usar o aplicativo Wireless Manager para ligar e desligar os rádios Wi-Fi e Bluetooth do
dispositivo portátil, bem como o modem celular. Você pode ligar e desligar qualquer um do rádios ao
mesmo tempo, ou controlar cada um individualmente.

Para abrir o Wireless Manager, escolha uma das seguintes opções:

l Clique na barra de título, e clique em qualquer um dos ícones de rádio e clique emWireless
Manager.

l Clique em  / Configurações / Conexões /Wireless Manager.

Ligue os rádios Wi-Fi e/ou Bluetooth para poder se conectar a outros dispositivos ou redes.

Ligue o modem celular do dispositivo portátil Juno 5D para poder enviar e receber dados, ou use o
telefone para fazer chamadas de voz e enviar mensagens de texto.

Desligue os rádios Wi-Fi e/ou Bluetooth, e/ou o modem celular (apenas no Juno 5D) para impedir que o
dispositivo portátil envie ou receba sinais sem fio.

Sugestão – Para economizar energia, desligue os rádio quando não estiverem em uso.

Para ligar ou desligar os rádios usando o Wireless Manager

1. Abra o Wireless Manager (veja acima).

2. Escolha uma das seguintes opções:

ll Clique em Todos na parte superior da tela para ligar os rádios, ou para desativar todos os
rádios se já estiverem ligados.

l Clique emWi-Fi, Bluetooth ou Telefone para ligar o rádio que deseja utilizar, ou para desligar
um rádio que já esteja ligado.

O campo de status abaixo do botãoWi-Fi, do botão Bluetooth e do botão Telefone muda de
Desligado quando os rádios estão ligados, passando a mostrar o estado atual de cada rádio. O
campo de status do Wi-Fi mostra ConectandoouDisponível, o campo de status do Bluetooth
mostra Ligado ou Visível, e o campo de status do TelefonemostraLigado ou o nome da rede celular
a que você está conectado.

3. Clique em para fechar o Wireless Manager.



Ligando e desligando o rádio Bluetooth a partir de um aplicativo Bluetooth

1. Clique em / Configurações / Bluetooth.

2. Clique na abaModo.

3. Marque a caixa de seleção Ativar Bluetooth para ligar o rádio, ou desmarque esta caixa de seleção
para desligar o rádio.

4. Clique em OK.

Nota – Se o rádio Bluetooth integrado estiver desativado, a mensagem Problemas com o equipamento
Bluetooth poderá aparecer quando você tentar ligar o rádio Bluetooth ou descobrir dispositivos.

Tornando o dispositivo portátil visível (descobrível) para outros dis-
positivos Bluetooth
Para permitir que outros dispositivos com o Bluetooth habilitado se conectem ao dispositivo portátil, ou
se o dispositivo portátil não estiver emparelhando com outros dispositivo ao qual você tenta se
conectar, você deve torná-lo visível (isso é algumas vezes denominado "descobrível”).

Para tornar o dispositivo portátil visível a outros dispositivos:

1. Clique em / Configurações / Bluetooth.

2. Clique na abaModo.

3. Marque a caixa de seleção Ativar Bluetooth, se ela já não estiver selecionada. Isso habilita o rádio
Bluetooth integrado.

4. Selecione a caixa de seleção Tornar este dispositivo visível a outros dispositivos, e clique em OK.

Permitindo que ações via Bluetooth liguem o dispositivo portátil
Se o rádio Bluetooth estiver ativo, a função Permitir que atividade Bluetooth ligue o dispositivo permite
que outros dispositivos Bluetooth enviem dados ao dispositivo portátil enquanto ele estiver desligado.
O dispositivo portátil ligará.

1. Clique em / Configurações / Bluetooth.

2. Clique na aba Definições de Ativação.

3. Selecione a caixa de diálogo Permitir que atividade Bluetooth ligue o dispositivo. Isso permite que o
dispositivo portátil seja ligado a partir de outros dispositivos Bluetooth, e permite que o dispositivo
portátil receba dados.

4. Clique em OK.

Nota – Certifique-se de que o dispositivo portátil esteja ajustado para desligar automaticamente, de
modo a evitar o esgotamento da bateria caso um dispositivo Bluetooth ligue o dispositivo portátil. Leia
Ligando e desligando o dispositivo portátil , página 19



Conectando-se a uma rede celular a partir do modem (apenas para o Juno
5D)
Use o modem celular integrado no dispositivo portátil Juno 5D para se conectar a uma rede celular e
acessar a Internet ou uma rede corporativa. Use esse tipo de conexão para acessar um servidor de
mapas do ambiente, ou para acesso à Internet ou e-mails.

Antes de iniciar os passos abaixo, a Trimble recomenda que você:

l certifique-se de que um cartão SIM está inserido no dispositivo portátil. Leia Inserindo e removendo
o cartão SIM.

l confirme que o modem pode acessar a Internet diretamente. Se necessário, entre em contato com
o seu provedor de serviço e confirme se você deve digitar um nome de usuário, senha e detalhes de
domínio ao se conectar.

l certifique-se de que você tem o APN correto (Access Point Name) de sua operadora de telefonia
celular.

Para configurar uma conexão:

1. Clique em / Configurações / Conexões/ Wireless Manager. Se o modem estiver desligado, toque
em Phone para ligá-lo. Feche o Wireless Manager.

2. Clique em / CellStart. (Clique em Ok, caso necessário, para aceitar o Aviso.)

3. Em Configurações Disponíveis, clique no + ao lado de seu país para exibir uma lista de provedores
de serviço. O dispositivo portátil possui uma base de dados com os provedores de celular mais
conhecidos e as corretas configurações de conexão.

4. Clique no + ao lado de seu provedor de celular, clique em Típico para selecioná-lo, então clique em
Novo. A conexão aparece em Definições Configuradas.

5. Se você possuir múltiplas configurações, poderá definir a configuração principal como padrão;
selecione-a, então clique em Padrão.

Alguns aplicativos iniciam automaticamente a conexão quando você inicia o aplicativo, se uma conexão
atual não estiver ativa. Para conectar-se manualmente:

1. Clique em / Configurações / Conexões/ Wireless Manager. Se o modem estiver desligado, toque
em Phone para ligá-lo. Feche o Wireless Manager.

2. Clique em / Configurações / Conexões/ Conexões.

3. Em Tarefas, clique em Gerenciar conexões existentes. As conexões configuradas estão listadas.

4. Clique emantenha pressionada a conexão que você deseja usar. Clique em Conectar no menu pop-
up.

5. A barra de tarefas mostra o ícone “conectando”, por exemplo . Quando a conexão estiver
aberta/criada, a barra de tarefas mostrará o ícone “conectado”, por exemplo . O ícone exibido
depende da rede— leia Inserindo e removendo o cartão SIMPara maiores detalhes.

Uma vez conectado, abra um aplicativo, como o Internet Explorer, por exemplo, para testar a conexão.



Você também pode alterar manualmente as definições de conexão em / Configurações / Conexões/
Conexões.

Removendo uma configuração de conexão

1. Clique em / CellStart.

2. Clique em Renovarpara ver uma lista das configurações já definidas.

3. Em Definições Configuradas, clique na configuração que deseja remover, então clique em Remover.

Conectando a um ponto de acesso Wi-Fi
Use o assistente Configure Wireless Network fornecido com o sistema operacionalWindows Embedded
Handheld para definir e gerenciar redes Wi-Fi, ou, para definir conexões de rede que exijam
configurações complexas, use o Summit Client Utility. Veja abaixo, Usando o Summit Client Utility para
gerenciar conexões Wi-Fi

Usando o assistente Configurar Rede Sem Fio para gerenciar conexões Wi-Fi

Nota – Se você tiver instalado um certificado pessoal no dispositivo portátil, você não precisa
configurar a conexão sem fio manualmente, conforme descrito no Passo 1. Para se conectar à rede ou
ao ponto de acesso, vá ao Passo 2: Conectando-se à rede ou ao ponto de acesso.

Passo 1: Configurando a conexão Wi-Fi

1. Certifique-se de que o rádio Wi-Fi do dispositivo portátil esteja habilitado (leia a página 43).

2. Clique emMenu e selecione Configurações Wi-Fi. Todas as redes que você já configurou serão
exibidas na lista das redes preferidas.

3. Para adicionar uma nova rede, clique em Adicionar Nova. Para alterar as configurações de uma rede
existente, clique na rede.

4. Insira o nome da rede e outros detalhes da conexão, então clique em Próximo.

5. Escolha uma das seguines opções:

ll Para usar autenticação, selecione o método de autenticação a partir da lista Autenticação.

l Para usar criptografia de dados, selecione um método de criptografia na lista Criptografia de
dados.

l Para utilizar uma chave de rede, marque a caixa de seleção Senha Fornecida Automaticamente.
Caso contrário, insira a Chave de rede e o Índice de chave.

6. Clique em Próximo.

7. Para maior segurança, selecione a caixa de seleção Use o controle de acesso à rede IEEE 802.1x e
configure informações de autenticação adicionais.

8. Clique em Finalizar.



Passo 2: Conectando à rede ou ao ponto de acesso

1. Desconecte o cabo de dados USB, pois o dispositivo portátil prioriza uma conexão USB em
detrimento de uma conexão Wi-Fi.

2. Leve o dispositivo portátil para dentro d área de alcance da rede ou do ponto de acesso.

Quando uma conexão Wi-Fi é detectada, um ícono de ponto de acesso aparece na barra de
títulos.
Se o ícone de ponto de acesso não aparecer, use o Wireless Manager para desligar e religar o rádio
Wi-Fi. Quando o rádio Wi-Fi é ligado, qualquer rede ou ponto de acesso dentro de seu alcance é
detectado e o ícone aparece.

3. Clique no ícone de ponto de acesso na barra de títulos. Umamensagem pop-up mostrará as redes
disponíveis.

4. Selecione a rede a que deseja se conectar e clique em OK.

5. Selecione Internet (ou trabalhar via uma VPN) ou Trabalhar, então clique em Conectar.

6. Se aparecer uma tela de Conexão na Rede , insira seu nome de usuário, senha e informações de
domínio, então clique em OK.

7. Quando o dispositivo portátil estiver conectado à rede ou ao ponto de acesso, será exibido na barra

de título o íconeWi-Fi conectado .

8. Inicie o uso do programa que você quiser utilizar, como o Windows Explorer Mobile ou o Internet
Explorer.

Nota – Para desconectar da rede ou do ponto de acesso a qualquer tempo, desligue o rádio sem fio do
equipamento. Para fazer isso, toque na barra de títulos, clique no ícone Conectividade, na lista
suspensa, selecioneWireless Manager e toque no botão Wi-Fi.

Sugestão – Para apagar uma conexão Wi-Fi, clique e mantenha selecionada a conexão na aba Wireless da tela
Configurações Wi-Fi , então selecione Remover Configurações.

Usando o Summit Client Utility para gerenciar conexões Wi-Fi
O Summit Client Utility (SCU) é um utilitário demonitoramento e gerenciamento de conexões Wi-Fi que
lhe possibilita visualizar o status e as configurações de segurança de todos os rádios, e corrigir problemas
de conectividade.

O software SCU é útil na criação de conexões de rede que exijam configurações mais complexas que a as
disponibilizadas pelo assistente Configure Wireless Network fornecido com o sistema operacional
Windows Embedded Handheld.

1. Certifique-se de que o rádio Wi-Fi do dispositivo portátil esteja habilitado (leia a página 43).

2. Clique em / Configurações / Conexões/ . A janela do Summit Client Utility aparecerá.

O SCU possui cinco telas:



Tela Detalhes

Principal Fornece uma visão geral da configuração de conexão de rede sem fio vigente
(Perfil Ativo), uma visão global das informções de conexão, e informações
adicionais sobre o SCU. Você também pode importar e exportar
configurações de definições, o que é útil se você tiver que configurar
múltiplos dispositivos para acessar suas redes locais.

Perfil Definições de perfil são configurações de rádio e segurança armazenadas
para cada perfil de configuração. Nesta tela, você pode criar novos perfis com
as definições de conexão necessárias a um ponto de acesso de uma rede Wi-
Fi.

Status Fornece informações sobre o status da conexão de rádio entre o dispositivo
cliente e o ponto de acesso associado.

Diagnóstico Permite que você corrija problemas de conexão.

Global Inclui definições de rádio e segurança que se aplicam a todos os perfis e
configurações.

Para informações sobre como usar o SCU, consulte o Guia de Usuário do Summit no endereço
http://www.summitdata.com/documentation.html.

Conectando a um dispositivo com Bluetooth
A série de dispositivos portáteis Juno 5 possui um rádio Bluetooth integrado que você pode usar para
estabelecer conexões sem fio com outros dispositivos Bluetooth que estejam ao seu alcance.

Ao usar uma conexão Bluetooth, você pode se comunicar com outros dispositivos como telefones
celulares, computadores de trabalho, outros dispositivos portáteis, telêmetros lasers com Bluetooth e
leitores de código de barras. Você também pode se comunicar com dispositivos periféricos que usam
adaptadores Bluetooth em vez de conexões seriais ou USB.

O dispositivo portátil pode operar como um dispositivo cliente Bluetooth. O conceito de dispositivo
cliente é explicado em detalhes abaixo.

Conectando a um dispositivo Bluetooth como cliente
Você pode usar o dispositivo portátil como um dispositivo cliente , que utiliza os serviços
disponibilizados por dispositivos servidores Bluetooth dentro de seu alcance. Geralmente, o dispositivo
servidor fornece informações ao dispositivo cliente, mas, em alguns casos, o cliente inicia a conexão e
também fornece informações ao dispositivo servidor.

Os serviços utilizados pelos dispositivos portáteis da série Juno 5 quando conectados como cliente
Bluetooth são:

Serviço Descrição

Rede Discada (DUN) Conecta o dispositivo portátil a um telefone celular ou a um modem para uma rede
discada ou acesso à Internet.

Porta serial Emula uma porta serial RS-232 (COM) no dispositivo portátil.

ActiveSync Habilita a conexão ActiveSync a um computador.

http://www.summitdata.com/documentation.html


Serviço Descrição

Dispositivo de Entrada
(HID)

Conecta o dispositivo portátil a um dispositivo físico, como um teclado.

Conexão sem fio stereo Conecta a fones Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Um cliente pode se conectar a uma variedade de serviços fornecidos por diferentes hospedeiros. O
número de conexões ativas simultâneas afeta a velocidade das conexões. O diagrama abaixo mostra o
dispositivo portátil conectado a diferentes tipos de dispositivos servidores por meio da tecnologia sem
fio Bluetooth.

❶ Fone de Ouvido Bluetooth ❺ Conexão sem fio
stereo

❾ Entrada de dados

❷ Telefone celular ❻ Saída de audio ❿ Porta Serial

❸ Telêmetro Laser
/leitor de código de barras

❼Mapa do ambiente ⓫ ActiveSync

❹ Laptop / PC ❽ DUN ou PAN ⓬ ActiveSync para
transferêncai de arquivo



As setas tracejadas indicam o dispositivo cliente - ou seja, o dispositivo portátil - conectado a dispositivos
servidores. O perfil (ou serviço) Bluetooth usado para a conexão é exibido entre as setas. Por exemplo, o
serviço DUN é usado para uma conexão com um telefone celular, e o serviço Porta Serial é usado para
uma conexão serial a um leitor de código de barras ou telêmetro laser.

As flechas sólidas indicam o fluxo de informação entre os dispositivos. Quando por exemplo, o
dispositivo portátil se conecta como cliente a:

l um telefone celular, o dispositivo portátil usa o serviço DUN ou PAN fornecido pelo telefone para
acessar à Internet e um mapa do ambiente.

l um laptop ou um computador de trabalho, os dispositivos utilizam o serviço ActiveSync para trocar
informações para / de cada dispositivo.

l Fones de ouvido Bluetooth, o dispositivo portátil usa o serviço de conexão sem fio stereo fornecido
pelos fones de ouvido para tocar arquivos de áudio e sons do sistema.

Como configurar uma conexão Bluetooth
Para utilizar outro dispositivo com o Bluetooth habilitado com o dispositivo portátil da série Juno 5, você
deve formar uma conexão Bluetooth entre os dois dispositivos, durante a qual você seleciona o tipo de
serviço a ser usado na conexão. Isso define como os dispositivos se comunicarão entre si.

Depois de realizar a conexão Bluetooth entre os dispositivos, você pode precisar configurar as definições
para a conexão como a porta COM para o software de campo a ser usado, ou o número do telefone para
discar. Você deve então conectar-se ao outro dispositivo usando o software apropriado.

Para conectar o dispositivo portátil a outros dispositivo com o Bluetooth habilitado, você pode usar
tanto uma conexão pareada como não pareada.

Nota – Se está conectando a um telefone, pule essa seção e siga em frente Conectando a celular com
Bluetooth habilitado para acesso à Internet na página 54, onde o procedimento de pareamento pe
descrito como parte do procedimento de conexão a um telefone.

A Trimble recomenda o uso de uma conexão pareada, caso o pareamento seja suportado pelo outro
dispositivo, pois uma conexão pareada cria uma conexão mais segura e torna a reconexão com o
dispositivo mais fácil. Para mais informações, leia Pareando com um dispositivo com o Bluetooth
habilitado abaixo.

Alguns dispositivos não suportam conexões pareadas. Use uma conexão não pareada se o dispositivo
não possuir um teclado e se você souber que o dispositivo não troca automaticamente uma senha pré-
programada durante o pareamento. Para mais informações, leia Configurando uma conexão Bluetooth
com um dispositivo não pareado, página 53.

Para conectar o dispositivo portátil a outro dispositivo, escolha uma das seguintes opções:

l Faça o pareamento com um dispositivo Bluetooth (veja abaixo)

l Configure uma conexão com um dispositivo não pareado (leia página 53)

Pareando com um dispositivo com o Bluetooth habilitado
Parear o dispositivo portátil com outros dispositivo que tenha o Bluetooth habilitado cria um vínculo de
segurança permanente entre os dispositivos, o que ajuda a troca de informações com segurança entre
os dispositivos. A relação de pareamento é estabelecida quando os dois dispositivos criam e trocam uma
chave de link. Quando essa relação é estabelecida, o dispositivo portátil e o outro dispositivo Bluetooth



só precisam ter os suas rádios Bluetooth ligados para trocar informações, pois eles não precisam ser
visíveis a outros dispositivos.

Para parear com um dispositivo Bluetooth:

1. Certifique-se de que o dispositivo portátil e o dispositivo Bluetooth ao qual você deseja parear estão
distantes cinco metros um do outro, e que o rádio Bluetooth em cada dispositivo está ligado.

2. No dispositivo portátil, clique em / ConfiguraçõesBluetooth.

3. Na aba Dispositivos, clique em Adicionar novo dispositivo. O dispositivo portátil busca por outros
dispositivos Bluetooth e exibe-os na lista. Se o dispositivo a que você está tentando se conectar não
estão listado, verifique se o dispositivo está ligado e dentro do alcance, então clique em Atualizar
para procurar os dispositivos novamente.

4. Clique no nome do dispositivo que deseja parear e clique em Próximo.

5. No campo Senha, digite uma senha entre 1 e 16 caracteres. Se você está se conectando a:

ll um dispositivo com um teclado, digite uma senha de sua escolha.

l um dispositivo sem teclado, mas sabe que tal dispositivo possui uma senha pré-programada
que será trocada, insira a senha no dispositivo portátil.

Nota – A Trimble recomenda que você digite números apenas, pois alguns dispositivos não
aceitam senhas com letras.

6. Clique em Próximo.

7. Quando solicitado, digite a mesma senha no outro dispositivo.

8. No dispositivo portátil, clique no nome do outro dispositivo. Será exibida a tela Configurações de
Emparelhamento.

9. Se necessário, altere o nome do dispositivo no campo Nome de exibição.

10. Selecione o(s) serviço(s) que pretende utilizar com este dispositivo. Por exemplo, se você está se
conectando a:

ll um telefone com Bluetooth para se conectar à Internet e receber correções em tempo real ou
mapas de ambiente, selecioneDialup Networking (DUN).

l um dispositivo serial, como um telêmetro laser, selecione Porta Serial.

l a um computador para acessar a tecnologia ActiveSync (ou WMDC), selecione ActiveSync.

Nota – Apenas ActiveSync é exibido no dispositivo portátil com Windows Embedded.
Selecione ActiveSync mesmo que você use o WMDC no computador desktop.

Nota – Para mais informações sobre os tipos de dispositivos a que o dispositivo portátil pode
se conectar, e os serviços Bluetooth suportados, leia Conectando a um dispositivo com
Bluetooth , página 49

11. Clique em Salvar.

12. Clique em OK para fechar o aplicativo Bluetooth.

13. Clique em par fechar a tela Configurações.

Você agora criou um emparelhamento entre o dispositivo portátil e o outro dispositivo com Bluetooth
habilitado, demodo que eles podem se comunicar. Para começar a usar a conexão, você deve completar



os passos de configuração para esse tipo de conexão e, em seguida, conectar-se ao dispositivo. Para
mais informações, consulte:

l Conectando a celular com Bluetooth habilitado para acesso à Internet , página 54

l Conectando a um dispositivo serial com o Bluetooth habilitado, página 57

l Conectando-se a um computador de trabalho com a tecnologia sem fio Bluetooth , página 58

Sugestão – Você só precisa parear o dispositivo portátil com o dispositivo antes de se conectar ao dispositivo pela
primeira vez.

Configurando uma conexão Bluetooth com um dispositivo não pareado
Definir uma conexão Bluetooth com um dispositivo não pareado permite conectar-se a um dispositivo
que não permite digitação de senha, ou que não muda automaticamente uma senha pré-programada
durante o pareamento.

Para configurar uma conexão não pareada com um dispositivo Bluetooth:

1. Certifique-se de que o dispositivo portátil e o dispositivo Bluetooth ao qual você deseja se conectar
estão distantes cinco metros um do outro, e que o rádio Bluetooth em cada dispositivo está ligado.

2. Clique em / Configurações / Bluetooth.

3. Na aba Dispositivos, clique em Adicionar novo dispositivo. O dispositivo portátil busca por outros
dispositivos Bluetooth e exibe-os na lista.

4. Clique no nome do dispositivo ao qual você deseja se conectar e depois clique em Próximo. A tela
Digite a senha será exibida.

5. Clique em Próximo sem digitar uma senha.

6. Se for solicitado a adicionar o dispositivo à sua lista de dispositivos, clique em Não.

7. No dispositivo portátil, clique no nome do outro dispositivo. Serão exibidas as Configurações de
Emparelhamento.

8. Se necessário, altere o nome do dispositivo no campo Nome de exibição.

9. Selecione o(s) serviço(s) que pretende utilizar com este dispositivo. Por exemplo, se você está se
conectando a:

ll um telefone com Bluetooth para se conectar à Internet e receber correções em tempo real ou
mapas de ambiente, selecioneDialup Networking (DUN).

l um dispositivo serial, como um telêmtro laser, selecione Porta Serial.

l a um computador para acessar a tecnologia ActiveSync (ou WMDC), selecione ActiveSync.

Nota – Apenas ActiveSync é exibida no dispositivo portátil com o Windows Embedded.
Selecione ActiveSync mesmo que você use WMDC no computador desktop.

Nota – Para mais informações sobre os tipos de dispositivos a que o dispositivo portátil pode
se conectar, e os serviços Bluetooth suportados, leia Conectando a um dispositivo com
Bluetooth , página 49



10. Clique em Encerrar.

11. Clique em OK para fechar o aplicativo Bluetooth.

12. Clique em para fechar a tela Configurações.

Você acaba de criar um emparelhamento entre o dispositivo portátil e outro dispositivo om o Bluetooth
habilitado, demodo que eles podem se comunicar. Para começar a usar a conexão, você deve completar
os passos de configuração para esse tipo de conexão e, em seguida, conectar-se ao dispositivo. Para
mais informações, consulte:

l Conectando a celular com Bluetooth habilitado para acesso à Internet , página 54

l Conectando a um dispositivo serial com o Bluetooth habilitado, página 57

l Conectando-se a um computador de trabalho com a tecnologia sem fio Bluetooth , página 58

Conectando a celular com Bluetooth habilitado para acesso à Internet
Se seu modelo da série Juno 5 não possuir um modem celular integrado, você pode utilizar o rádio
Bluetooth do dispositivo portátil para conectar a um celular com Bluetooth habilitado para então se
conectar à Internet. Use esse tipo de conexão para acessar um servidor demapas do local, ou para
acesso à Internet e e-mails.

Para conectar-se a um telefone Bluetooth usando um Bluetooth DUN (rede dial-up), você deve:

1. Conectar o dispositivo portátil a um celular com Bluetooth habilitado, então configurar a conexão à
rede por acesso discado.

2. Conectar-se à Internet usando a rede dial-up.

3. Configurar o software para usar a conexão. Por exemplo, você deve configurar o software de campo
GNSS para utilização de dados demapas recebidos da Internet, ou você deve configurar o aplicativo
deMensagens para enviar e receber e-mails usando a conexão.

Nota – Antes de começar os passos abaixo, a Trimble recomenda que você confirme que o telefone
pode acessar a Internet diretamente. Se necessário, entre em contato com o fornecedor do telefone
celular e confirme se você deve digitar um nome de usuário, senha e detalhes de domínio ao conectar
um dispositivo externo ao telefone usando a rede dial-up Bluetooth.

Passo 1: Conectando o dispositivo portátil ao telefone e configurando a conexão à rede
dial-up

1. Certifique-se de que o dispositivo portátil e o dispositivo Bluetooth ao qual você deseja se conectar
estejam a no máximo cinco metros de distância um do outro, e que o rádio Bluetooth de cada
dispositivo esteja ligado. Para mais informações, leia Ligando e desligando os rádios integrados,
página 43.

2. No dispositivo portátil, clique em / Configurações / Conexões / Conexões.

3. Abaixo deMeu ISP, clique em Adicionar nova conexão de modem.

4. Digite um nome para a conexão. Digite, por exemplo, o nome do telefone ou da rede VRS a qual
você vai se conectar.



5. A partir da lista suspensa Selecione um Modem, selecione Bluetooth e então clique em Próximo.

6. Se o telefone ao qual você deseja se conectar for:

ll listado, siga para o Passo 7 abaixo.

l não listado:

a. Clique em Adicionar novo dispositivo. O dispositivo portátil busca por outros
dispositivos Bluetooth e exibe-os na lista.

b. Se o rádio integrado Bluetooth do dispositivo portátil estiver desligado, ele é
automaticamente ligado.

c. Na lista de dispositivos disponíveis, selecione o dispositivo ao qual deseja se
conectar e clique em Próximo.

d. Para parear com o telefone, insira uma senha de sua escolha no dispositivo
portátil, da qual possa facilmente lembrar, então clique em Próximo.

e. Quando solicitado pelo telefone, digite a mesma senha e, em seguida, aceite a
conexão.

f. No dispositivo portátil, clique em Avançado para abrir a tela Configurações de
Emparelhamento. Certifique-se de que a Rede Dial-up (DUN) está selecionada e
clique em Salvar.

Você agora criou um emparelhamento entre o dispositivo portátil e o telefone, de
modo que eles possam se comunicar.

7. A partir da listaMinhas Conexões , selecione o telefone com o qual deseja configurar uma conexão.

8. Digite o número de acesso GPRS para a Internet. Os dois números mais comum de acesso GPRS
para telefones celulares em redes GSM são *99***1# e *99#. Se esses números de acesso não
funcionarem, entre em contato com o fornecedor do telefone celular para obter o número correto.

Nota – Você não precisa configurar as regras de discagem ou alterar as configurações de conexão
com a Internet no telefone. As configurações de conexão que você inserir no dispositivo portátil
serão repassadas ao telefone para serem utilizadas nesta conexão

9. Clique Próximo.

10. Amenos que o provedor de telefonia confirme que você deve digitar nome de usuário, senha e
configurações de domínio para acessar a Internet, clique em Concluído sem inserir qualquer
informação na tela. Caso contrário:

a. Digite as informações necessárias.

b. Se o provedor de telefonia informou que você precisa alterar a taxa de transmissão ou outras
configurações para a conexão, clique em Avançado, configure esses ajustes, então clique em
OK.

c. Clique em Finalizar.

Você será levado de volta à tela Conexões.

Você acaba de configurar a conexão de rede dial-up.



Passo 2: Conectando à Internet usando a rede dial-up

1. No dispositivo portátil, vá para a tela Conexões; se ela ainda não estiver aberta (clique em  /
Configurações / Conexões / Conexões.

2. Abaixo deMeu ISP, clique em Gerenciar conexões existentes.

3. Clique emantenha pressionada a conexão que deseja usar e selecione Conectar.

4. Amenos que o provedor de telefonia confirme que você deve digitar nome de usuário, senha e
configurações de domínio para acessar a Internet, clique em OK sem inserir qualquer informação na
tela. Caso contrário, digite as informações necessárias e, em seguida, clique em OK.

5. Se o telefone solicitar a confirmação para se conectar à Internet, aceite a conexão.

l O telefone disca o número de acesso GPRS configurado e então se conecta à Internet.

l Uma notificação de Conectividade é exibida no dispositivo portátil avisando que a
conexão está sendo feita.

l Depois que conexão for feita, você é levado de volta à telaMeu ISP.

l Para confirmar que o dispositivo portátil está conectado a um telefone, ou para
verificar o status da conexão a qualquer momento, toque na barra de títulos e clique
no ícone Conectividade na lista suspensa. A notificação mostra o nome da conexão
atual e o tempo decorrido desde o início da conexão. Para ocultar a notificação, clique
em Ocultar.

6. Clique em OK para fechar a telaMeu ISP.

7. Clique em OK para fechar a tela Conexões / Tarefas.

8. Clique em para fechar a tela Conexões.

Para verificar o status da conexão a qualquer momento, clique na barra de título e, em seguida, clique no
ícone de status na lista suspensa.

Para encerrar a conexão a qualquer momento, clique na barra de título, clique no ícone de status na lista
suspensa e, em seguida, clique em Desconectar.

Para se conectar a uma rede corporativa ou à Intranet, leia Como acessar uma rede corporativa através
de sua conexão de Internet, página 60.

Para enviar e receber mensagens de e-mail, leia Messaging, página 35.

Passo 3: Configurando o software de campo GNSS para utilizar dados recebidos da Internet
Agora que você já conectou o dispositivo portátil à Internet, você precisa configurar o software para usar
a conexão no recebimento de dados.

Para usar correções em tempo real no software de campo da Trimble, e dados demapa do ambiente no
software TerraSync, consulte a documentação do software de campo da Trimble em www.trimble.com:

l Para o software TerraSync software, vá ao endereço
http://www.trimble.com/mappingGIS/TerraSync.aspx?dtID=technical_support
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l Para o software controlador do GPS , vá ao endereço http://www.trimble.com/support_
trl.asp?Nav=Collection-32054

Conectando a um dispositivo serial com o Bluetooth habilitado
Use a tecnologia sem fio Bluetooth para receber dados de um dispositivo serial com o Bluetooth
habilitado, como um telêmetro laser.

Para se conectar a um dispositivo Bluetooth serial, você deve:

1. Conectar-se a um dispositivo serial Bluetooth.

2. Configurar a porta COM no dispositivo portátil para usar a conexão.

3. Se necessário, configure o software de campo GNSS para usar os dados recebidos do dispositivo
serial.

Passo 1: Conectando a um dispositivo serial com o Bluetooth habilitado
Conecte o dispositivo portátil ao dispositivo com Bluetooth habilitado, selecionando o serviço de Porta
Serial , caso ele ainda não esteja selecionado (ler Conectando a um dispositivo com Bluetooth , página
49).

Passo 2: Configurando a porta COM para usar no dispositivo portátil

1. No dispositivo portátil, clique em / Configurações / Bluetooth.

2. Clique na aba Portas COM.

3. Clique em Nova porta de saída.

4. Selecione o dispositivo com o qual você deseja configurar a conexão e clique em Próximo.

5. Selecione a porta COM no dispositivo portátil para usar na conexão.

6. Escolha uma das seguintes opções:

ll Para se comunicar com qualquer dispositivo, se você, por exemplo, criou essa conexão sem
parear com um dispositivo, desmarque a caixa de seleção Conexão Segura.

l Para se comunicar somente com dispositivos com os quais o dispositivo portátil possui um
emparelhamento Bluetooth, marque a caixa de seleção Conexão Segura.

7. Clique em Concluído.

8. Clique em OK para fechar o aplicativo Bluetooth.

9. Clique em para fechar a tela de Configurações.

Passo 3: Configurando o software de campo GNSS para utilizar dados obtidos do dis-
positivo serial
Uma vez que tenha configurado a conexão entre o dispositivo portátil e o dispositivo serial com
Bluetooth habilitado, você deve configurar o software para usar tal conexão no recebimento de dados.

http://www.trimble.com/support_trl.asp?Nav=Collection-32054
http://www.trimble.com/support_trl.asp?Nav=Collection-32054
http://www.trimble.com/support_trl.asp?Nav=Collection-32054


Para usar um sensor externo com Bluetooth habilitado, como um leitor de código de barras ou
telêmetro laser, no software TerraSync, consulte a documentação do software TerraSync no endereço
http://www.trimble.com/mappingGIS/TerraSync.aspx?dtID=technical_support

Conectando-se a um computador de trabalho com a tecnologia sem fio
Bluetooth
Em vez de utilizar um cabo USB para se conectar fisicamente a um computador de trabalho, você pode
usar a tecnologia sem fio Bluetooth para se conectar à tecnologia ActiveSync ou ao Windows Mobile
Device Center em um computador de trabalho com Bluetooth habilitado.

Nota – Nem todos os dispositivos Bluetooth e softwares de gerenciamento Bluetooth suportam as
conexões ActiveSync. Verifique as compatibilidade com o fabricante do computador de trabalho.

Nota – Os passos necessários podem variar dependendo do computador de trabalho.

Para se conectar a um computador de trabalho para usar a ActiveSync ou WMDC com uma conexão
Bluetooth, você deve:

1. Configurar a conexão ao computador.

2. Conectar-se à ActiveSync ou ao WMDC usando a tecnologia sem fio Bluetooth.

Passo 1: Configurando a conexão com o computador

1. Na interface de usuário Bluetooth, no computador de trabalho, certifique-se de que o computador
permite ser detectado por outros dispositivos Bluetooth.

2. Configure a tecnologia ActiveSync ou WMDC no computador de trabalho para se conectar à porta
Bluetooth correta. Os passos necessários dependem do sistema operacional instalado no
computador de trabalho. Se o computador de trabalho estiver usando:

ll os sistemas operacionais Windows 7 ou Windows Vista:

a. A partir do menu Iniciar no computador de Trabalho, selecione Painel de Controle
/Windows Mobile Device Center. Se você já estiver conectado a um dispositivo
(usando USB ou outro método de conexão), a tela do Windows Mobile Device
Center para este dispositivo poderá ser exibida. Nesse caso, selecione
Configurações do Mobile Device. A caixa de diálogo Configurações de Conexão é
exibida.

b. Marque a caixa de seleção Permitir conexões a um dos seguintes.

c. A partir da lista, selecione Bluetooth e clique em OK.

ll o sistema operacionalWindows XP:

a. a partir da interface de usuário Bluetooth no computador de trabalho, identifique
a porta COM virtual da porta serial host Bluetooth ou do Serviço Local e
certifique-se de que ela esteja habilitada. Neste exemplo, a porta virtual COM é
COM5.

b. Inicie a tecnologia ActiveSync no computador de trabalho.
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c. Selecione Arquivo / Configurações de conexão. A caixa de diálogo Configurações
de Conexão é exibida.

d. Marque a caixa de seleção Permitir conexões a um dos seguintes.

e. A partir dessa lista, selecione a porta COM anteriormente escolhida e clique em
OK.

Nota – Antes de tentar formar uma conexão Bluetooth entre o dispositivo
portátil e o computador de trabalho, você deve configurar corretamente a porta
serial host Bluetooth e a tecnologia ActiveSync no computador de trabalho.

3. No dispositivo portátil, clique em / Configurações / Bluetooth.

4. Na aba Dispositivos, clique em Adicionar novo dispositivo. O dispositivo portátil busca por outros
dispositivos Bluetooth e exibe-os na lista.

5. Clique no nome do computador ao qual deseja se conectar e clique em Próximo.

6. Quando solicitado, digite no dispositivo portátil uma senha de sua escolha, da qual você se
lembrará com facilidade.

7. Digite a mesma senha no computador de trabalho.

8. No dispositivo portátil, marque a caixa de seleção ActiveSync na lista de serviços fornecidos pelo
computador e, em seguida, clique em Concluir.

Nota – A caixa de seleção no dispositivo portátil mostrará ActiveSync, mesmo que o computador
de escritório esteja executando os sistemas operacionais Windows 7 ou Windows Vista e você
esteja usando o WMDC.

Você acaba de criar um emparelhamento entre o dispositivo portátil e o computador de trabalho,
demodo que eles podem se comunicar.

9. Clique em OK para encerrar o aplicativo Bluetooth.

10. Clique em para fechar a tela Configurações.

11. Para conectar, vá ao Passo 2 abaixo.

Nota – A caixa de opção no dispositivo portátil exibirá ActiveSyncmesmo que o computador de
trabalho estiver executando os sistemas operacionais Windows 7 ou Windows Vista e você estiver
usando o WMDC.

Passo 2: Conectando-se ao ActiveSync usando a tecnologia sem fio Bluetooth

1. No dispositivo portátil, clique em / ActiveSync.

Nota – Apenas ActiveSync será exibido no dispositivo portátil com Windows. Selecione ActiveSync
mesmo que você use WMDC em seu desktop.

2. Clique emMenu e selecione Conectar via Bluetooth.

3. No dispositivo portátil, aparece uma caixa demensagem com o status da conexão conforme ela foi
definida.

4. Quando a conexão ao computador de trabalho é bem sucedida, você é levado de volta ao aplicativo



ActiveSync no dispositivo portátil.

5. Clique em para fechar.

O ícone de conectividade na barra de status exibe .

Para verificar o status da conexão, clique na barra de título e, em seguida, clique no ícone de
conectividade na lista suspensa.

Para desconectar, clique em / ActiveSyncno dispositivo portátil, então selecioneMenu / Desconectar.

Transferência de arquivos para ou a partir de outros dispositivos
Você pode transferir, contatos, tarefas e compromissos entre o dispositivo portátil e outro dispositivo.

Para receber arquivos transferidos/compartilhados a partir de outro dispositivo:

1. Certifique-se de que o dispositivo de rádio Bluetooth integrado ao dispositivo portátil esteja ligado
(ver Ligando e desligando os rádios integrados, página 43).

2. Clique em  / Configurações / Conexões / Transferir.

3. Marque a caixa de seleção Receber todas transferências entrantes, então clique em OK.

4. Quando outro dispositivo tentar transmitir um arquivo, você será solicitado a aceitar ou não o
arquivo. Para receber o arquivo, clique em Sim.

Nota – Todos os arquivos recebidos são automaticamente salvos na pasta Meus Documentos do
dispositivo portátil.

Para enviar arquivos compartilhados para outro dispositivo:

1. Certifique-se de que o dispositivo de rádio Bluetooth integrado ao dispositivo portátil esteja ligado
(ver Ligando e desligando os rádios integrados, página 43).

2. No dispositivo portátil, abra o File Explorer e vá até o arquivo que deseja enviar.

3. Mantenha pressionado o arquivo e então selecione Transferir Arquivo. O dispositivo portátil busca
por dispositivos próximos.

4. Clique no dispositivo para o qual você deseja enviar o arquivo, e o arquivo será enviado para o
dispositivo.

Você receberá umamensagem de Feito ou Erro, dependendo do resultado da transferência do arquivo.

Como acessar uma rede corporativa através de sua conexão de Internet
Use uma conexão de Rede Privada Virtual (VPN) para acessar uma rede corporativa ou Intranet.

Antes de iniciar, obtenha as seguintes informações com seu administrador de rede:

l nome de usuário e senha

l nome do domínio

l nome do host ou endereço de IP do servidor VPN

Para acessar uma rede compartilhada através de sua conexão de Internet, você deve:



1. Configurar uma conexão de Internet no dispositivo portátil.

2. Configurar uma conexão VPN.

3. Conectar-se à rede compartilhada ou Intranet.

Passo 1: Configurar uma conexão de Internet no dispositivo portátil.
Escolha uma das seguintes opções:

l Conecte-se à internet usando o modem interno do celular. Para mais informações, leia: página 46.

l Conecte-se à Internet usando um telefone com conexão Bluetooth. Para mais informações, leia:
página 54.

Passo 2: Como configurar uma conexão VPN

1. No dispositivo portátil, clique em / Configurações / Conexões/ Conexões.

2. Na listaMinha Rede de Trabalho, clique em Adicionar nova conexão de servidor VPN.

3. Siga as instruções do assistente Criar Nova Conexão.

4. Clique em Encerrar

Passo 3: Conectando-se a uma rede corporativa ou à Intranet
Para conectar-se à rede compartilhada ou Intranet, simplesmente inicie o Internet Explorer.

O sistema operacionalWindows Embedded Handheld controla automaticamente se a conexão VPN é
utilizada, dependendo se o URL contém pontos. Por exemplo, a URL www.trimble.com contém pontos,
logo, a conexão a este site é feita sem utilizar a conexão VPN. Entretanto, um endereço para um
computador em rede ou servidor de arquivo que não contenha pontos inicia automaticamente a
conexão VPN.

Se você precisar utilizar a conexão VPN para acessar endereços URL que contenham pontos, especifique
as exceções para os endereços que estão dentro da rede compartilhada. Para fazer isso:

1. Clique em / Configurações / Conexões/ Conexões.

2. Clique na aba Avançado.

3. Clique em Exceções. Será exibida a telaManipular exceções URL.

4. Clique em Adicionar nova URL.

5. Digite a URL e clique em OK.

6. Repita os Passos 4 e 5, caso seja necessário.

7. Clique em OK para retornar para a aba Avançado da tela de Conexões.

8. Clique em OK para fechar a tela Conexões.

9. Clique em para fechar a tela Configurações.



Usando o Receptor GNSS
O dispositivo portátil Juno 5 possui um receptor GNSS integrado que lhe possibilita coletar dados GPS
que podem ser incorporados a um GIS ou para o gerenciamento de ativos.

GPS (Global Positioning System) é um sistema de navegação por satélite global (GNSS), que consiste em
uma constelação de satélites que orbitam a terra. O GNSS fornece informações de tempo e
posicionamento para todo o mundo, em qualquer situação meteorológica, 24 horas por dia.

Para receber sinais dos satélites GPS, o dispositivo portátil precisa ter uma visão desobstruída do céu. As
posições GPS pode nem sempre estar disponíveis, principalmente próximo ou dentro de edifícios,
veículos, ou sob a copa das árvores.

Softwares GNSS de campo suportados
Para uma lista de softwares suportados, veja a Mapping & GIS Product Compatibility List.

Dependendo do software GNSS de campo que você tiver instalado, o software de campo GNSS padrão
será o SatViewer ou o TerraSync.

O software SatViewer lhe possibilita checar o status GNSS atual, ou configurar o receptor GNSS integrado,
e configurar a saída de dados GNSS para aplicativos GNSS de terceiros.

Dependendo do software GNSS de campo que você tiver instalado, você pode usá-lo para configurar
definições como GNSS, correções em tempo real e definiçõe de antena. Você também poderá utilizar o
software para conectar com uma fonte de correção em tempo real, ajustar configurações de registro log
e coletar características. Para mais informações, consulte a documentação para o software de campo
GNSS.

Configurando o software GNSS de campo para conectar ao receptor
Na primeira vez em que você usa um software GNSS de campo no dispositivo portátil, pode ser
necessário configurar o software para conectar à porta COM2, que é a porta GNSS do dispositivo portátil.

O receptor GNSS integrado tem três portas COM para comunicação com software no dispositivo portátil
e com dispositivos externos. Duas portas servem para geração de dados GNSS e uma porta serve para
receber correções em tempo real no receptor.

Conectando à porta COM GNSS
Os detalhes sobre como configurar diferentes tipos de softwares GNSS de campo para se conectar à
porta COM GNSS são os seguintes:

Software de campo GNSS Detalhes da configuração

SatViewer Rode o SatViewer. O software ativa automaticamente o receptor GNSS integrado
em COM3.

TerraSync Rode o Terrasync. O software automaticamente ativa o receptor GNSS integrado em
COM2.

ArcPad
No ArcPad, toque no menu suspenso GPS e selecione Preferências GPS a
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Software de campo GNSS Detalhes da configuração

partir o menu suspenso. Toque na aba GPS.

No campo Protocolo, selecione NMEA 0183.

No campo Porta, selecione COM3.

Toque em OK.

Clique no botão GPS e depois em Sim.

Aplicativo NMEA Configure o software para conectar ao GNSS em COM3 e então use o comando
Conectar ou Ativar GPS.

Para um lista dos softwares suportados, leia Mapping & GIS Product Compatibility List.

Usando o Software GNSS de campo
Clique em , então clique no software GNSS de campo, por exemplo, o TerraSync.

Quando você abre pela primeira vez o software GNSS de campo da Trimble, a seção do diagrama celeste
é exibida.

Visualizando os satélites disponíveis
Use a seção do diagrama gráfico celeste ou a seção de informação de satélites no software de campo
GNSS Trimble instalado para ver informações GNSS detalhadas.

Nota – Para receber sinais de satélites GNSS, o dispositivo portátil deve ter uma visão desobstruída do
céu. As posições GNSS podem não estar sempre disponíveis, principalmente dentro ou próximo a
construções, veículos ou embaixo de árvores.

Caixas cheias (pretas) representam os satélites sendo usados para calcular a posição GNSS atual. Caixas
não preenchidas (brancas) representam satélites dos quais o receptor está recebendo sinais, mas não
está usando porque os sinais são muito fracos.

Nota – Números sem caixa representam satélites que estão disponíveis, mas dos quais o software não
está recebendo sinais.

A sua posição GNSS atual é exibida na parte inferior da tela.

Sugestão – Para informações detalhadas sobre posições de satélite e intensidade de sinais, use a tela de
informação de satélite na seção Status.

Como restaurar o receptor GNSS
Os aplicativos de campo GNSS da Trimble possuem opções para restaurar o receptor para:

l apagar o almanaque

l excluir informações armazenadas sobre a última posição conhecida

l reiniciar o receptor

l Reinicializar o receptor GNSS aos padrões de fábrica
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Assegurando a precisão de seus dados GNSS
Os dispositivos portáteis da série Juno 5 possuem um receptor GNSS integrado de alto desempenho que
calcula posições GNSS precisas. A precisão que você obtém do dispositivo portátil é afetada por diversos
fatores, incluindo se os dados são diferencialmente corrigidos em tempo real ou após a coleta de dados,
e a disponibilidade de satélites GNSS no céu durante a coleta de dados.

Para corrigir erros nos dados coletados emelhorar ainda mais a precisão das posições GNSS, use GNSS
diferencial. GNSS diferencial (DGNSS) requer um ou mais receptores adicionais, chamados estações de
base ou estações de referência, as quais ficam localizadas em pontos conhecidos. Os dados coletados
nessas estações de base são usados para determinar erros demedição GNSS e calcular correções para
esses erros. Essas correções são então aplicadas aos dados coletados em campo em tempo real ou
durante o pós-processamento. Para mais informações, leia O GNSS diferencial explicado, página 66.

A lista abaixo identifica as técnicas e definições mais importantes que você pode usar em campo para
aumentar a precisão de seus dados. Esta lista supõe que você esteja utilizando o software de campo
GNSS da Trimble e relaciona os itens em ordem decrescente de importância.

l Se você estiver utilizando o software TerraSync para coletar dados, utilize um registro de dados
baseado em precisão. Para mais informações consulte o Guia de Início Rápido do software
TerraSync no endereço http://www.trimble.com/mappingGIS/TerraSync.aspx?dtID=technical_
support.

l Utilize correções diferenciais em tempo real. Se você tiver acesso a correções de dupla frequência a
partir de uma rede VRS, use as correções da rede VRS.

l Conecte-se a uma antena externa, se você tiver uma.

l Planeje a coleta de dados GNSS para horários do dia em que há umamelhor geometria de satélites.

Conectando-se a uma fonte de correção diferencial em tempo real
Use uma fonte de GNSS diferencial (DGNSS) em tempo real para aumentar sua precisão durante a coleta
de dados. Para mais informações sobre como funciona o GNSS diferencial em tempo real, leia O GNSS
diferencial explicado, página 66.

Usando correções em tempo real a partir de uma fonte na Internet

Correções DGNSS são muitas vezes transmitidas pela Internet. Correções geradas, por exemplo, por uma
rede VRS, são frequentemente transmitidas por um servidor de Internet. Uma rede VRS usa dados de
diversas estações de base para fornecer correções a receptores rover, as quais são geralmentemais
precisas que correções obtidas de uma única estação de base. Você também pode se conectar a um
servidor que forneça correções DGNSS a partir de uma única estação de base.

O dispositivo portátil Juno 5 suporta dados de correção DGNSS RTCM 2.3.

Para informações sobre como se conectar à Internet e receber correções em tempo real de um servidor
na Internet, leia Conectando a um dispositivo com Bluetooth , página 49 ou Conectando a celular com
Bluetooth habilitado para acesso à Internet , página 54.

Usando correções SBAS

O dispositivo portátil possui um receptor GNSS integrado que utiliza mensagens de correção do Sistema
de Aumentação Baseado em Satélites (SBAS) para aumentar a precisão e a integridade dos dados GNSS.
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O modo de rastreamento SBAS é Auto. No modo Auto, o receptor rastreia ou trava no sinal de satélite
mais forte. O receptor GNSS pode rastrear dois satélites SBAS ao mesmo tempo no modo Auto. Ele usa
correções de apenas um satélite SBAS por vez, mas rastrear dois satélites pode aumentar a
disponibilidade de correções SBAS em tempo real. Se você está trabalhando, por exemplo, em ambientes
onde obstáculos podem bloquear uma visada direta para o satélite SBAS, haverá menos chances de
perda de sinal se você estiver rastreando mais de um satélite SBAS. O receptor rastreia satélites SBAS
conforme sua localização geográfica:

l Satélites do Sistema de Aumentação de Área Ampla (WAAS) são rastreados nos Estados Unidos
Continental, incluindo o Alaska, e partes do Canadá e do México.

l Os satélites do Sistema Europeu de Navegação Complementar Geoestacionário (EGNOS) são
rastreados na Europa.

l Os satélites do SItema de Aumentação Baseado em SatéliteMTSAT (MSAS) são rastreados no Japão.

Nota – Se você possuir outro software GNSS de campo da Trimble instalado, configure as definições de
correção em tempo real deste software, e não no softwere SatViwer.

Para mais informações sobre o software TerraSync, consulte a documentação do software TerraSync no
endereço www.trimble.com: http://www.trimble.com/mappingGIS/TerraSync.aspx?dtID=technical_
support

Usando correções em tempo real a partir de uma fonte de correções externa

Você pode aumentar a precisão de seus dados usando correções de uma fonte externa, como um rádio
DGNSS. Conecte a fonte de correção externa a uma porta Bluetooth (Configurando o software GNSS de
campo para conectar ao receptor, página 62). Utilize o software de campo GNSS para configurar e
monitorar a fonte de entrada em tempo real que você deseja utilizar.

Para informações sobre como configurar o software de campo GNSS para utilizar correções de uma rede
VRS ou de uma estação de base única que transmita correções pela Internet, leia Conectando a celular
com Bluetooth habilitado para acesso à Internet , página 54.

Para mais informações sobre como configurar uam fonte de correção externa, consulte a documentação
do software TerraSync no endereço
www.trimble.com: http://www.trimble.com/mappingGIS/TerraSync.aspx?dtID=technical_support

Planejando uma sessão de coleta de dados
Para maximizar sua produtividade, planeje a coleta de dados GNSS em horas do dia que possuam uma
melhor geometria de satélite. Tanto o software TerraSync como o software SatViewer incluem uma seção
de Planejamento com um diagrama celeste animado e um gráfico DOP (geometria de satélites) para sua
posição pelas próximas 12 horas.

Na seção de Planejamento, você pode verificar diagrama celeste planejado conforme você reproduz a
sessão, então utilizar a linha do tempo para obter um zoom nos períodos em que a geometria estiver
ruim. Conforme você ajusta as configurações de GNSS, a seção de Planejamento é atualizada, para que
então você possa ver o efeito de diferentes tipos de ajuste do controle de qualidade.

http://www.trimble.com/mappingGIS/TerraSync.aspx?dtID=technical_support
http://www.trimble.com/mappingGIS/TerraSync.aspx?dtID=technical_support
http://www.trimble.com/mappingGIS/TerraSync.aspx?dtID=technical_support
http://www.trimble.com/mappingGIS/TerraSync.aspx?dtID=technical_support


Usando uma antena GNSS externa
O dispositivo portátil da série Juno 5 traz um encaixe para antena GNSS externa, que é adequada ao uso
em quase todas as condições. Essa porta é compatível apenas para antenas GPS.

CUIDADO - A presença de poeira ou umidade no compartimento da antena externa pode fazer com que a antena
externa não funcione. Para impedir que poeira ou umidade penetrem no encaixe da antena externa, tome cuidado ao
usar o equipamento portátil com uma antena externa em ambiente com umidade ou poeira.

Ajuste as configurações da antena no software de campo GNSS, após a conexão da antena externa no
dispositivo portátil .

Para detalhes sobre as configurações da antena no software TerraSync, consulte Guia de Início Rápido do
software TerraSync no endereço http://www.trimble.com/mappingGIS/TerraSync.aspx?dtID=technical_
support.

O GNSS diferencial explicado
Use o GNSS diferencial para corrigir erros em seus dados coletados. GNSS diferencial (DGNSS) requer um
ou mais receptores adicionais, chamados estações de base ou estações de referência, que são
localizadas em pontos conhecidos. Os dados coletados nas estações de base são usados para
determinar erros demedição GNSS e calcular as correções para esses erros. Um número ilimitado de
receptores GNSS móveis, chamados rovers, coletam dados GNSS em locais desconhecidos nos arredores
da estação de base. Erros comuns às estações de base e aos receptores rover são corrigidos com DGNSS,
tanto em tempo real como durante o pós-processamento.

DGNSS em tempo real
No DGNSS em tempo real, a estação de base calcula e transmite o erro de cada satélite conforme cada
medição é recebida, possibilitando a aplicação de correções ainda em campo e a coleta de dados GNSS
precisos. As correções DGNSS estão disponíveis a partir de diversas fontes públicas e comerciais. Elas
podem ser geradas e transmitidas em tempo real a partir de estações de base GNSS próprias ou
privadas, ou por uma ampla rede de agências governamentais.

Correções DGNSS em tempo real podem ser usadas pelos dispositivos portáteis da série Juno 5, obtidas
a partir de Sistemas de Aumentação Baseados em Satélite (SBAS) como o WAAS nos EUA e o EGNOS na
Europa. O SBAS usa múltiplas estações de base para calcular as correções DGNSS que depois são
entregues ao usuário a partir de um satélite geoestacionário.

Os fatores que afetam a precisão do DGNSS em tempo real dependem da frequência de atualização das
correções, o quão longe você está da estação de base, e se o sistema de coordenadas usado pela fonte
de correção corresponde ao sistema de coordenadas utilizado pelo receptor GNSS.

DGNSS pós-processado
No DGNSS pós-processado, os dados GNSS coletados são transferidos para um computador de trabalho
e as medições da estação de base são descarregadas. Você pode pós-processar os dados GNSS coletados
com o software de campo GNSS da Trimble usando o software GPS Pathfinder Office.

Os fatores que afetam a precisão do DGNSS pós-processado incluem o tipo de receptor e antena
utilizados na estação de base, a distância entre a estação de base e o local onde os dados foram

http://www.trimble.com/mappingGIS/TerraSync.aspx?dtID=technical_support
http://www.trimble.com/mappingGIS/TerraSync.aspx?dtID=technical_support


coletados pelo receptor rover, a precisão da posição da estação de base, e o intervalo de registro na
estação de base.

Para mais informações, consulte a documentação fornecida com o software de pós-processamento.

DGNSS pós-processados em tempo real
Se você coletou dados corrigidos em tempo real, não é necessário submeter os dados a um pós-
processamento.

Entretanto, se seus arquivos de dados possuem posições autônomas (não corrigidas) junto com
posições corrigidas em tempo real, a Trimble recomenda que você faça o pós-processamento dos dados.
Durante o pós-processamento, você pode optar por corrigir apenas as posições autônomas ou todas as
posições.

Dados pós-processados são geralmentemais precisos que dados corrigidos em tempo real.

Configurando informações NMEA
Você pode usar o receptor GNSS integrado da série Juno 5 com qualquer software GNSS de campo que
aceite mensagens NMEA.

Para ajustar as configurações de saída de dados NMEA, use o software SatViewer.

CUIDADO - O padrão NMEA determina que a uma velocidade de transmissão de 38400bps deva ser utilizada para
mensagens NMEA. Dependendo do número de satélites a serem rastreados, a quantidade de dados sendo capturada ao
mesmo tempo pode, muitas vezes, fazer com que o limite de 38400 bits seja ultrapassado.
A adição de buffers permite que os dados sejam armazenados e enviados no momento adequado. Isso evita a
corrupção de dados, mas pode atrasar a entrega de dados, pois as posições podem levar até 8 segundos para serem
enviadas a partir do momento em que foram originalmente registradas.
Se você precisar de uma velocidade de envio de dados de 38400bps, a Trimble sugere que você tente minimizar os
efeitos reduzindo a quantidade de dados NMEA que são enviados, excluindo, por exemplo, sentenças NMEA do fluxo de
dados NMEA.



Usando a câmera
O dispositivo portátil da série Juno 5 contém uma câmera digital de 8megapixels, com
georeferenciamento e flash duplo de LED, que você pode usar para capturar fotos ou vídeos.

Iniciando o aplicativo da câmera
Para iniciar a câmera, clioque em /Imagens e Vídeos , então clique em Câmera no na tecla
programável Câmera.

Exibindo os controles da câmera
Clique na tela de visualização da câmera para exibir os botões de interface do aplicativo câmera. Clique
em para exibir o menu Configurações.

Para mais informações sobre as configurações, leia Opções de Configuração da Câmera, página 69

Você pode usar a câmera em modo Fotografia ou Vídeo. Se você estiver no modo Fotografia, aparece o
íconemudar para o modo vídeo na parte superior esquerda da tela. Se você estiver no modo
Vídeo, aparece o íconemudar para o modo fotografia no canto superior esquerdo da tela. Para
alterar modos, clique no ícone.

Uma galeria com as imagens mais recentes também é exibida na tela de visualização. Você pde clicar na
galeria para voltar a tela Imagens e Vídeos.

Clioque em para esconder o menu Configurações.

Usando a câmera no modo Fotografia
Para tirar uma fotografia:

1. Inicie a câmera, toque na tela para exibir os controles e certifique-se que o aplicativo câmera esteja
no modo Fotografia.

2. Use o visor para enquadrar a imagem que você deseja capturar. Se a visualização não estiver focada,
clique duas vezes na tela para focar a imagem, caso o Focus esteja ativado (leia Focus em Opções de
Configuração da Câmera, página 69).

3. Paa capturar a imagem escolhas uma das seguintes opções:

ll Se o ícone estiver visível na tela, clique nele.

l Pressione o botão do meio (o botão Ação) do controle de Volume / botões programáveis no
lado esquerdo do dispositivo portátil.

4. Dependendo das configurações de visualização de imagem (ver Visualização de Imagem, em Opções
de Configuração da Câmera, página 69) a imagem é imediatamente armazenada e você pode
continuar a tirar fotografias, ou pode tocar em para armazenar a imagem, ou para
apagar a imagem capturada.

As imagens são armazenadas como arquivos .jpg.



Usando a câmera em modo de Vídeo
1. Inicie a câmera, toque na tela para exibir os controles e clique no ícone Vídeo para mudar para o

modo Vídeo.

2. Para iniciar a gravação, clique em . Aparece um cronômetro no canto superior direito da tela.

3. Para interromper a gravação, clique no ícone Parar. Para pausar a gravação, clique no ícone Pausar.
Pra prosseguir com a gravação, clique em .

4. Dependendo das configurações da visualização de vídeo, (ver visualização de Vídeo, em Opções de
Configuração da Câmera, página 69) o vídeo é imediatamente armazenado e você pode continuar a

gravar, ou pode clicar em para armazenar o vídeo, ou para apagar o vídeo capturado.

Para encerrar o apolicativo da câmera e retornar à tela Imegens e Vìdeos, pressione a tecla Iniciar, ou
toque na tela, e clique no (X) no canto direito superior da tela.

Vídeos são armazenados como arquivos .wmv.

Para reproduzir um vídeo, abra-o a partir da tela Imegens e Vídeos.

Opções de Configuração da Câmera
Para acessar as opções de configuração da câmera, inicie o aplicativo da câmera, toque na tela para fazer
aparecer o botão Controles, então toque no botão Controles para exibir as configurações. No modo
Fotografia, as configurações são:

Controle Configurações Disponíveis

Configurações
Há duas proporções de imagem, com as seguintes resoluções:

l 4:3 - 1.3 MP (1280x960), 3 MP (2048x1536) , 5 MP (2560x1920), ou 8 MP
(3264x2448)

l 5:3 - WVGA (800x480), WXGA (1280x768), 2.4 MP (2000x1200), 3.9 MP
(2560x1536), ou 6 MP (3264x19600

Seleção de Armazenamento: Memória principal ou cartão SD

Foco:

l Ativar - Essa opção habilita a função Auto Foco, que é ativada com dois toques na
tela anterior.

l Desativar

Visualização de Imagem:

l 2 Segundos: A imagem capturada é exibida por 2 segundos.

l 3 Segundos: A imagem capturada é exibida por 3 segundos.

l Conforme ação do usuário: A imagem capturada é exibida até que você apague



Controle Configurações Disponíveis

ou salve a imagem. Toque em para armazenar a imagem, ou para
apagar a imagem.

l Desativado: A imagem capturada não é exibida. Esse modo é útil para captura de
imagem com amaior rapidez possível.

Etiquetagem de Imagem: captura dados de data, hora e localização nas
imagens. Os dados podem ser armazenados em formato EXIF, ou tanto na imagem
como em formato EXIF.

l Data

ll Fonte de Data - Data-horário do dispositivo, ou data-horário GPS. Se o
horário GPS não estiver disponível no momento da imagem (por falta de
sinal), a Data-Horário do dispositivo é utilizada.

l Configurações de carimbo - EXIF, EXIF & Carimbo, ou Desativado

l GPS

ll Formato - Grau/Min/Seg (Formato em Graus, Minutos, Segundos), ou graus
decimais (Formato em Graus com precisão decimal)

l Configurações de carimbo - EXIF, EXIF & Carimbo, ou Desativado

Configurações de Aplicativo:

l Orientação da Interface do Usuário - girar ao inclinar, paisagem fixa, fixa ou
retrato

l Sons - ativar som de bipe durante o foco e o som de clique ao capturar as
imagens, ou desativar.

l Alterar prefixo - prefixo de fotografia ou prefixo de Vídeo. Selecione a opção
Modificar Prefixo para exibir a janela de prefixo, possibilitando a edição de
prefixo de arquivos de imagem ou vídeo. Por padrão, arquivos de imagem
acrescentam o prefixo IMG e arquivos de vídeo acrescentam o prefixo VID. O
arquivo é salvo com um nome gerado automaticamente, formado pelo prefixo e
um número de quatro dígitos. O número é sequencial.

Balanço de Branco Automático, Ensolarado, Luz Incandescente ou Luz Fluorescente

Zoom 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, ou 4 .

Brilho -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3.

Flash Ativado, Desativado ou Automático.

Qualidade de

Imagem

Econômica (qualidade reduzida, alta compressão), Normal (qualidade média /
compressão), Boa (boa qualidade, baixa compressão), ou Excelente (alta qualidade,
baixa compressão).



Em modo Vídeo, as configurações são :

Controle Descrição

ícone de

configuração
Resolução de Vídeo:  QVGA 320x240, VGA 640x480, OU WVGA 800x480.

Seleção de Armazenamento - Memória Principal ou cartão SD

Visualização de Vídeo:

l Ativada. Modo de visualização de Vídeo está ativado. Após finalizar a captura de
vídeo, a janela de visualização de vídeo permite que você o visualize ao
reproduzi-lo. O vídeo capturado é exibido até que você apague ou salve o vídeo.

Toque para armazenar o vídeo, para apagar o vídeo.

l Desativado. A função de revisão de vídeo está desativada. O aplicativo da
câmera volta à janela de visualização após capturar o vídeo e armazenar o
arquivo de vídeo.

Limite de Tempo de Pausa: 10 segundos, 20 segundos, 60 segundos, ou
desativado. A opção selecionada define a duração da pausa durante a gravação de
vídeo.

Configurações de Aplicativo:

l Sons - ativar som de bipe durante o foco e o som de clique ao capturar as
imagens, ou desativar.

l Alterar prefixo - prefixo de fotografia ou prefixo de Vídeo. Selecione a opção
Modificar Prefixo para exibir a janela de prefixo, possibilitando a edição de
prefixo de arquivos de imagem ou vídeo. Por padrão, arquivos de imagem
acrescentam o prefixo IMG e arquivos de vídeo acrescentam o prefixo VID. O
arquivo é salvo com um nome gerado automaticamente, formado pelo prefixo
e um número de quatro dígitos. O número é sequencial.

Balanço de Branco Automático, Ensolarado, Luz Incandescente ou Luz Fluorescente

Brilho -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3.

Foco l Ativar - Essa opção habilita a função Auto Foco, que é ativada com dois toques
na tela anterior.

l Desativar

Gravação de Áudio Ativar ou Desativar

A barra de status no topo da tela exibe algumas configurações selecionadas.



Gerenciando Fotos e Vìdeos
Para visualizar e gerenciar fotos e vídeos, clique em /Imagens e Vídeos . Aparecerá a tela Imagens e
Vídeos.

Para renomear uma foto ou um vídeo:

1. Clique no aruivo em questão para abri-lo, clique emMenu, então role a tela para baixo e selecione
Propriedades. Alternativamente, certifique-se de que o arquivo foi selecionado sem abri-lo, então
clique emMenu, e selecione Ferramentas/ Propriedades.

2. Insira um nome no campo Nome e clique em OK.

Para apagar uma foto ou vídeo, clique e segure o arquivo desejado, então selecione Apagara partir do
menu pop-up.

Para copiar uma foto ou vídeo, clique e segure o arquivo desejado, então selecione Copiar a partir do
menu pop-up.

Para enviar uma foto ou vídeo usando e-mail ou SMS, clique e segure o arquivo desejado, então
selecione Enviara partir do menu pop-up.

Para editar uma foto:

1. Selecione o arquivo desejado, clique emMenu, então role a tela para baixo e selecione Editar.

2. Você pode:

ll Clicar em Girar para girar a foto 90 graus no sentido horário. Clicar em Girarnovamente, o
quanto for necessário, para colocar a foto no sentido desejado.

ll Clicar emMenu, então selecionar uma das seguintes opções:

Opção

Recortar Clique e arraste para formar um quadrado em torno da área com a foto que você
deseja recortar, então clique no interior do quadrado para recortar a foto.

Auto-correção Corrige automaticamente a foto

Desfazer Desfaz a última ação.

Restaurar a foto salva Exclui quaisquer alterações que você tenha feito desde o último salvamento.

Salvar como... Salva o arquivo com um novo nome.



Resolução de Problemas
Use essa seção para identificar e resolver problemas comuns que podem ocorrer durante a utilização dos
dispositivos portáteis da série Juno 5. Por favor, leia esta seção antes de entrar em contato com o
suporte técnico.

Problemas de energia

Problema Causa Solução

O dispositivo
portátil não
liga.

A bateria está descarregada. Recarregue a bateria. Leia Carregando a bateria (página 17).

O botão Ligar não está
funcionando.

Entre em contato com seu revendedor Trimble.

O dispositivo
portátil só liga
quando ligado
a uma fonte de
energia.

A bateria não está carregando ou
mantendo a carga.

Carregue a bateria por pelo menos 15 minutos. Se ainda
não ligar, reinicialize o dispositivo portátil (leia Restaurando
o dispositivo portátil (página 20)). Se isso também falhar, a
bateria pode precisar ser substituída.

A tela está em
branco.

O dispositivo portátil está
desligado.

Pressione a tecla Ligar para acionar o dispositivo portátil.

O dispositivo portátil está travado. Reinicialize o dispositivo portátil (leia Restaurando o
dispositivo portátil (página 20)).

O dispositivo
portátil não
está
carregando

A temperatura interna subiu acima
do máximo permitido para o
carregamento da bateria.

Escolha uma ou mais das seguintes opções:

l Desligue os rádios integrados antes de carregar o
dispositivo portátil.

l Coloque o dispositivo portátil em suspensão antes de
carregá-lo.

l Afaste o dispositivo portátil de fontes externas de
calor, como a luz do Sol. O dispositivo portátil
começará a carregar novamente de forma automática
quando a temperatura interna tiver caído abaixo do
limite para carregamento de bateria.

O dispositivo portátil está
conectado a um computador que
está desligado, ou em hibernação.

Isso pode esgotar a bateria do dispositivo portátil, e a
bateria não será carregada.

O cabo adaptador de energia USB
está com defeito.

Tente usar outro cabo / adaptador de energia USB.

A
porcentagem
de carga da
bateria não é
exibida no
controle de

A bateria tem uma carga de 0%. Recarregue a bateria (leia Carregando a bateria (página 17).
Depois vez que o nível da bateria esteja acima de 0%, a
barra de porcentagem da carga da bateria reaparecerá.
Clique em Iniciar / Configurações/ Energia / Bateriapara
ver o nível de energia remanescente na bateria.



Problema Causa Solução

alimentação.

Sob
determinadas
circunstâncias,
o adaptador AC
pode ser
fracamente
audível se
ouvido de
perto.

O adaptador AC é altamente
eficiente e precisa operar a ciclos
audíveis de serviço bastante
reduzidos quando não carregados,
a fim de não gastar energia

Não há nenhum problema de segurança com o barulho
leve. Em caso de um barulho mais alto, desconecte o
adaptador principal da energia tão logo a carga da bateria
esteja completa.

O nível de
carga da
bateria cai
quando o
dispositivo
portátil é
desligado.

O dispositivo portátil foi deixado
no modo de Suspensão ou com
carga completa por um longo
período.

Antes de guardar o dispositivo portátil, desligue-o
completamente (leia Ligando e desligando o dispositivo
portátil , página 19). Então guarde o dispositivo portátil
conforme recomendado (leia Guardando o dispositivo
portátil , página 14).

O dispositivo portátil foi deixado
em modo de suspensão com um
rádio sem fio ligado.

Antes de colocar o dispositivo portátil em hibernação, use o
Wireless Manager para desligar todos os rádio. Certifique-
se de que todos os rádios estejam desligados antes de
colocar o dispositivo portátil em hibernação.

O ícone de
bateria
descarregada

é exibido e
o dispositivo
portátil para de
responder.

A carga da bateria pé baixa. Carregue o dispositivo portátil por pelo menos 15 minutos.
O ícone de Carregamento deverá aparecer. Se o

ícone de bateria descaregada continuar a aparecer na tela,
desligue o dispositivo portátil e liogue-o novamente (leia
Ligando e desligando o dispositivo portátil , página 19. Se o
problema persistir, reinicalize o dispositivo portátil (com o
cabo / adaptador de energia ainda conectado). Leia
Restaurando o dispositivo portátil, página 20.

A vida da
bateria está
curta.

A bateria não foi totalmente
carregada.

Certifique-se de que carregou totalmente a bateria. Não a
conecte a um teclado, ou a um computador que esteja
desligado, ou em modo de hibernação.

O LED da
bateria não
está se
comportando
como
esperado.

Reinicie o dispositivo portátil . Leia Restaurando o
dispositivo portátil (página 20)

Problemas com a Luz de Fundoi

Problema Causa Solução

A luz de fundo não é
ativada ao pressionar
a tela ou um botão.

A luz de fundo não está configurada para ser
ativada no controle da Luz de fundo.

Clique em Iniciar/ Configurações/ Sistema/
Luz de Fundo para ver o controle de luz de



Problema Causa Solução

fundo, e certifique-se que a caixa de
seleção Ligar a luz de fundo quando um
botão for pressionado ou a tela for tocada
esteja selecionada.

Clique em Iniciar/ Configurações/ Sistema/
Luz de Fundo e selecione a aba Brilho para
ver o controle de brilho, e certifique-se de
que o brilho não está ajustado para Escuro
(o controle deslizante todo para a
esquerda).

A tela esta branca ou
difícil de ver.

A luz de fundo está desligada. Pressione a tela ou um botão.

O nível da luz de fundo precisa ser ajustado. Clique em Iniciar/ Configurações/ Sistema/
Luz de Fundoe então selecione a aba Brilho
para ver o controle de Brilho, então ajuste o
controle deslizante.

Problemas com a tela de toque

Problema Causa Solução

A tela de toque não
responde ao dedo ou à
caneta stylus.

A tela alinhada incorretamente. Realinhe a tela. Leia Tela, página 33

A tela da série Juno 5 é capacitiva.
Você deve usar seu dedo, ou uma
caneta capacitiva stylus, ou luvas
capacitivas (disponíveis como acessório
para a série Juno 5). Você não pode
usar uma caneta normal, uma stylus
simples ou luvas normais.

A tela está travada. Para destravar a tela de toque, deslize
o ícone Destravar.

O dispositivo portátil travou. Reinicie o dispositivo portátil . Leia
Restaurando o dispositivo portátil,
página 20.

A tela está em branco. O dispositivo portátil está desligado. Pressione o botão Ligar para ligar o
dispositivo portátil.

A bateria está descarregada. Recarregue a bateria. Leia Carregando
a bateria, página 17.

O dispositivo portátil travou. Reinicie o dispositivo portátil . Leia
Restaurando o dispositivo portátil,
página 20.

É difícil enxergar a tela. O nível de brilho precisa ser ajustado. Abra o controle de brilho e ajuste seu
nível (leia Luz de Fundo e Brilho, página
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34).

A luz de fundo está desligada. Pressione a tela para ligar a luz de
fundo.

Você não consegue ver as partes de uma
janela do aplicativo, quando a tela está
ajustada para paisagem.

Alguns aplicativos são projetados para
funcionar apenas no modo retrato.
Para ver toda a janela do aplicativo,
mude a orientação da tela para retrato.
Leia Tela, página 33

Faltam pixels escuros ou
claros, linha em vídeos ou
seções de vídeos.

Pode ser um problema com o conteúdo
que você está assistindo.

Desligue o dispositivo portátil, então
ligue-o novamente. Ou reinicie o
dispositivo portátil. Leia Restaurando o
dispositivo portátil, página 20.

A tela de toque não alterna
entre modo retrato e
paisagem quando o
dispositivo portátil é girado.

O dispositivo portátil está ajustado para
modo Retrato ou Paisagem, e não muda
automaticamente quando o dispositivo
portátil é girado.

Escolha entre Retrato e
Paisagem: clique em /
Configurações / Sistema/ Tela.

Problemas com o Alto-falante e o microfone
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Som ruim no
microfone ou saindo
do alto-falante.

Foi derramada água no alto-falante. Se o dispositivo portátil passou por chuva ou
foi imerso em água, vire o dispositivo
portátil com a frente para baixo, então
sacuda-o para expelir a água do alto-falante
/ da cavidade do microfone. Deixe-o
secando.

A capa protetora está impedindo uma boa
qualidade de som.

Remova a capa protetora.

O telefone não tem
som

O telefone pode estar mudo, ou o volume
pode estar muito baixo.

Pressione os botões de controle de volume
no lado esquerdo do dispositivo para ajustar
o volume.

O fone de ouvido
não funciona

O fone de ouvido não está conectado
adequadamente, ou não é compatível.

Certifique-se de que seu fone de ouvido
seja compatível com o dispositivo portátil da
série Juno 5. Certifique-se de que o fone de
ouvido esteja corretamente conectado.

Problemas com cartões de armazenamento
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O dispositivo portátil
não reconhece o
cartão de

O dispositivo portátil não aceita os cartões
SDIO (SD entrada/saída).

Use um cartão MicroSD.
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armazenamento.

Arquivos no cartão
de armazenamento
não são visíveis ou
não podem ser
abertos.

Os arquivos foram criptografados em outro
dispositivo e têm uma extensão de arquivo
.menc.

Remova a criptografia dos arquivos. Leia
Criptografando arquivos em cartões de
memória, página 22.

Proplemas com o teclado
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Pressionar a tecla do
aplicativo não ativa a
função exibida em
seu título.

A tecla do aplicativo do hardware foi
programada para executar outro programa
ou para realizar outra ação.

Escolha uma das seguintes opções:

l Toque na janela da tela de toque para
ativar a função mostrada na janela.

l Reprograme a tecla de aplicativo para
realizar a mesma ação da janela na tela
de toque. Para fazer isso, clique em
Iniciar/ Configurações/ Pessoal/
Botões, selecione o botão para
reprogramar e então selecione <Tecla
Programável Esquerda> ou <Tecla
Programável Direita>.

Problemas de Conexão

Conexões de Rede
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A conexão com o
terlefone celular é
subitamente
encerrada.

Se você mudar as configurações de proxy
do dispositivo portátil enquanto estiver
conectado a um telefone celular, o telefone
celular encerra a conexão.

Faça todas as alterações na configuração
proxy antes de se conectar a um dispositivo
móvel.

Impossível conectar
a outro dispositivo
portátil da série Juno
5.

Os ajustes de criptografia de dados estão
configurados incorretamente

Ao configurar uma rede paralela do tipo
peer-to-peer com criptografia WEP,
configure uma Senha de rede, ao invés de
deixar a senha vazia para configuração
automática.

Windows Mobile Device Center

Problema Causa Solução

O Windows Mobile A conexão não se inicia automaticamente. No software Windows Mobile Device
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Device Center não se
conecta ao
dispositivo portátil.

Center no computador de trabalho,
selecione Configurações de DIspositivo
Móvel/ Configurações de Conexão.

O software Windows Mobile Device Center
não reconhece o dispositivo portátil da série
Juno 5.

Reinicie o computador do escritório.
Desconecte o dispositivo portátil do
computador de trabalho e o reinicie (leia
Restaurando o dispositivo portátil, página
20) então reconecte-o ao computador de
trabalho.

A conexão não está habilitada no Windows
Mobile Device Center no computador.

No software Windows Mobile Device
Center no computador de trabalho, clique
em Configurações do Dispositivo Móvel /
Configurações de Conexão . Se você estiver
usando:

l um cabo USB, certifique-se de que a
caixa de seleção Permitir Conexão USB
esteja selecionada na lista suspensa.

l uma conexão Bluetooth, certifique-se
de que a porta correta esteja
selecionada para Bluetooth. Depois,
abra o controle Bluetooth no
dispositivo portátil. Na aba Dispositivos,
clique no emparelhamento e, na lista
de serviços, certifique-se de que a
caixa de seleção ActiveSync esteja
selecionada.

A conexão não está habilitada no dispositivo
portátil.

No dispositivo portátil, clique em Iniciar/
ActiveSync /Menu / Conexões. Certifique-se
de que a caixa de seleção Sincronizar todos
os PCs usando essa conexão esteja
selecionada, e que a opção correta esteja
selecionada.

As configurações de conexão do dispositivo
portátil estão em conflito com as
configurações de rede ou do software
cliente VPN.

Se você estiver usando um cabo USB, use o
utilitário USB to PC para alterar o método de
conexão que o dispositivo portátil usa para
se conectar ao Windows Mobile Device
Center no computador. Clique em Iniciar/
Configurações/ Conexões/ Utilitário USB to
PC . Limpe a caixa de seleção Habilitar
Funções Avançadas de Rede. O dispositivo
portátil interromperá o uso do método
padrão RNDIS para se conectar ao Windows
Mobile Device Center.
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A tecnologia
ActiveSync não se
conecta com o
dispositivo portátil.

A conexão não se inicia automaticamente. Na caixa de diálogo da tecnologia
ActiveSync no computador de trabalho,
selecione Arquivo/ Confiurações de
Conexão, então clique em Conectar.

A tecnologia ActiveSync não reconhece os
dispositivos portáteis da série Juno 5.

Desconecte o dispositivo portátil do
computador de trabalho. Reinicie o
computador do escritório. Reinicialize-o
(see Restaurando o dispositivo portátil,
página 20) então, reconecte-o ao
computador de trabalho.

Foi instalada uma versão incompatível da
tecnologia ActiveSync.

O ActiveSync, versão 4.5 e posteriores, é
compatível com os dispositivos portáteis da
série Juno 5 . Se a versão 4.5 ou mais
recente do software ActiveSync não estiver
instalada no computador de trabalho, você
poderá baixar a versão mais recente no site
daMicrosoft.

A conexão não está habilitada em
ActiveSync no computador.

Na caixa de diálogo da tecnologia
ActiveSync no computador de trabalho,
clique em Arquivo / Configurações de
Conexão. Se você estiver usando:

l um cabo USB, certifique-se de que a
caixa de seleção Permitir Conexão USB
esteja selecionada na lista suspensa.

l uma conexão Bluetooth, certifique-se
de que a porta correta esteja
selecionada para Bluetooth. Depois,
abra o controle Bluetooth no
dispositivo portátil. Na aba Dispositivos,
clique no emparelhamento e, na lista
de serviços, certifique-se de que a
caixa de seleção ActiveSync esteja
selecionada.

A conexão não está habilitada em
ActiveSync no dispositivo portátil.

No dispositivo portátil, clique em Iniciar/
ActiveSync /Menu / Conexões. Certifique-se
de que a caixa de seleção Sincronizar todos
os PCs usando essa conexão esteja
selecionada, e que a opção correta esteja
selecionada.

As configurações de conexão do dispositivo
portátil estão em conflito com as
configurações de rede ou do software
cliente VPN.

Se você estiver usando um cabo USB, use o
utilitário USB to PC para alterar o método de
conexão que o dispositivo portátil usa para
se conectar à tecnologia ActiveSync no
computador.. Clique em Iniciar/
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Configurações/ Conexões/ Utilitário USB to
PC . Limpe a caixa de seleção Habilitar
Funções Avançadas de Rede. O dispositivo
portátil interromperá o uso do método
padrão RNDIS padrão para se conectar à
tecnologia ActiveSync.

Tecnologia sem fio Bluetooth
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O dispositivo portátil não
consegue encontrar um
dispositivo Bluetooth nas
redondezas.

O rádio Bluetooth integrado não está ativo. O rádio Bluetooth do dispositivo portátil
foi desativado. Se a tecnologia sem fio
Bluetooth é permitida onde você está
trabalhando, use o software Gerenciador
de Ativação de Rádio para reativar o rádio
(leia Uso do Rádio, página 7).

O dispositivo está fora de alcance Mova os dispositivos para mais perto um
do outro e tente novamente.

A tecnologia Bluetooth sem fio não está
ativada em um ou em ambos os
dispositivos.

Certifique-se de que o rádio Bluetooth
esteja ligado, tanto no dispositivo portátil
(leia Ligando e desligando o rádio
Bluetooth a partir de um aplicativo
Bluetooth, página 45) como no outro
dispositivo Bluetooth.

O dispositivo não está disponível para ser
encontrado.

Certifique-se de que o dispositivo
Bluetooth está disponível para ser
encontrado.

A porta COM designada
a um serviço de porta
serial não está disponível
para o seu aplicativo.

O aplicativo não reconhece as portas se
elas forem adicionadas após a abertura do
aplicativo.

Saia do aplicativo, adicione a porta e
execute novamente o aplicativo.

A conexão Bluetooth
falha durante o uso.

O dispositivo Bluetooth saiu do alcance. Mova os dispositivos para mais perto um
do outro. Os dispositivos devem se
reconectar automaticamente. Se não o
fizerem, selecione o dispositivo Bluetooth
na aba Dispositivos. Mantenha
pressionado o nome do dispositivo e
selecione Apagar. Clique em Novopara
descobrir o dispositivo novamente.

O rádio Bluetooth perdeu a conexão. Desligue o rádio Bluetooth no dispositivo
portátil e ligue novamente o radio
Bluetooth (leia Ligando e desligando o
rádio Bluetooth a partir de um aplicativo
Bluetooth, página 45) .

A transferência de arquivos interrompe a Quando você transfere arquivos de dados
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conexão Bluetooth. ou imagens muito grandes, outras
conexões Bluetooth podem parar de
responder. Para evitar problemas, feche
as demais conexões Bluetooth antes de
transferir arquivos grandes.

Umamensagem de erro
avida “Problema com o
equipamentoBluetooth”.

O rádio Bluetooth integrado pode ter sido
desativado.

Use o Gerenciador de Ativação de Rádio
para reativar o rádio Bluetooth. Leia Uso
do Rádio, página 7

Conexões Wi-Fi
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A notificação “Nova Rede
Detectada” não aparece
automaticamente.

O rádio Wi-Fi está desligado. Clique no ícone wireless na tela inicial
ou acesse o Gerenciador Wireless e
certifique-se de o Wi-Fi está ligado.

O dispositivo portátil está fora do alcance
da rede.

Mova-se para dentro do alcance da
rede, então clique em /
Configurações/Conexões /Wi-Fi,
selecione a aba Adaptadores de Rede e
configure a conexão.

O dispositivo portátil não se
conecta a um site seguro.

A data no dispositivo portátil está incorreta Verifique se o dispositivo portátil tem a
data correta na tela Iniciar. Se a data
estiver incorreta, clique no ícone do
relógio na tela Iniciar e ajuste a data e
a hora.

Você não consegue
configurar uma conexão de
Internet.

Dentro do alcance de mais
de uma rede, você não se
conecta à rede de sua
escolha.

O rádio está conectando ao primeiro sinal
de rádio que recebe

Clique em /
Configurações/Conexões /Wi-Fi, e
selecione a aba Sem fio. Pressione e
mantenha pressionada a rede que
você quer usar e selecione Conectar.

A notificação “Nova Rede
Detectada” aparece mas a
barra de menus e as
opççoes de teclas
programáveis não são
exibidas

Alguns aplicativos não são completamente
compatíveis com todos os recursos do
sistema operacional Windows Embedded
Handheld 6.5 Professional.

Utilizando os botões do aplicativo no
teclado, conforme o mapeamento das
teclas de função na barra de menu:
•Para ignorar a notificação, pressione
o botão de aplicativo direito no teclado
numérico. •Para conectar à rede,
pressione o botão de aplicativo
esquerdo. Alternativamente, selecione
um aplicativo do Windows Embedded
a partir do menu Iniciar, como a tela
Home ou o FIle Explorer, e a barra de
menus e as teclas programáveis serão
exibidas corretamente.
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Não é possível baixar
dados.

Não restam créditos em sua conta. Entre em contato com seu provedor de
telefonia para verificar se sua conta possui
créditos suficientes.

Não conecta. O telefone está desligado. Ligue o telefone usando o Wireless
Manager.

A conexão está configurada incorretamente. Cheque suas definições de conexão e APN
com seu provedor.

O serviço celular está indisponível Verifique se o celular está dentro de
alcance e se está recebendo sinais
suficientemente fortes para conectar. Vá
para um local com sinal de celular mais
forte. Verifique junto ao seu provedor de
telefonia se há cobertura para sua região.

O serviço é
intermitente.

O sinal de celular é fraco, ou um estojo de
proteção está obstruindo o sinal.

Moca-se para um local com sinal mais forte
e/ou remova o estojo protetor do
dispositivo portátil.

Não é possível
configurar uma
conexão.

O cartão SIM está ausente. Insira o cartão SIM.

O cartão SIM está bloqueado. Verifique o PIN de segurança: clique em
Iniciar/ Configurações/ Pessoal/ Telefone, e
selecione a aba Segurança.

A seleção 3G/GSM não corresponde ao seu
provedor de telefonia.

Verifique suas configurações: clique em
Iniciar/ Configurações/ Pessoal/ Telefone, e
selecione a aba 3G . Ajuste a seleção
3G/GSM para auto.

A operadora
solicitada não está
listada no CellStart

Sua versão do CellStart não é a mais
recente.

Entre em contato com seu revendedor
Trimble.

Problemas com o receptor GNSS
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O dispositivo portátil
não recebe as
posições GNSS.

O receptor GNSS integrado não está ativado. Use o comando Conectar ou Ativar
GNSS/GPS no software de campo para a
porta COMGNSS e ativar o receptor
integrado GNSS. Para mais informações, leia
Usando o Receptor GNSS, página 62.

Configuração incorreta da porta COM serial. au fornecer dados GNSS para um dispositivo
externo utilizando o cabo conversor COM1
USB para serial, defina a taxa de transmissão
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para configuração TSIP de alta velocidade:
38400, 8, 1, Odd.

A porta GNSS COM já está em uso. Somente
um aplicativo por vez pode acessar a porta
aberta.

Escolha uma das seguintes opções:

l Saia do software que está utilizando a
porta GNSS COM e tente novamente
com o aplicativo.

l Verifique se um aplicativo GNSS não
está sendo executado em segundo
plano. Clique em Iniciar/ Gerenciador
de Tarefas então selecione e feche
(clique em Finalizar Tarefa)
quaisquer aplicações GNSS que não
estiver usando.

l Certifique-se de que as conexões não
sejam deixadas em uso pelo software
GNSS Connector ; feche as aplicações
quiando não estiver usando as
conexões.

O software de campo GNSS está utilizando a
porta GPS COM errada.

Conecte-se a COM3 se o software de campo
GNSS utilizar mensagens NMEA, ou COM2
mensagens binárias UBX (TerraSync, por
exemplo). Para informações sobre qual
protocolo usar, cheque a documentação
para a aplicação.

Não há satélites suficientes visíveis. Vá para um local onde o receptor tem uma
visão clara do céu e certifique-se de que a
antena não está obstruída.
Alternativamente, ajuste as configurações
GNSS para aumentar a produtividade. Para
mais informações, consulte a Ajuda
fornecida com o software de campo GNSS.

O valor DOP (Diluição de Precisão) para a
posição atual está acima da definição
máxima de DOP.

Espere até o valor DOP cair abaixo do valor
DOP máximo definido.

Alternativamente, ajuste as configurações
GNSS para aumentar a produtividade. Para
mais informações, consulte a Ajuda
fornecida com o software de campo GNSS.

A opção Aguardar por tempo real está
selecionada no software de campo GNSS e o
receptor integrado está aguardando para
receber correções em tempo real.

Se você estiver coletando dados para pós-
processamento, desabilite a seleção de
espera por tempo real.

Verifique se a fonte de correções em
tempo real está corretamente configurada
(leia Conectando-se a uma fonte de
correção diferencial em tempo real, página
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64).

Antena externa conectada, mas sem
receber dados.

O dispositivo portátil pode levar até dois
segundos para detectar que uma antena
externa foi conectada ou desconectada.

Os dados NMEA
incluem posições
autônomas.

O receptor GNSS integrado gera posições
autônomas quando correções de tempo
real estão indisponíveis.

Configure o aplicativo NMEA para filtrar as
posições não DGNSS.

O utilitário GNSS
Connector retorna
“Dessconhecido”.

O software GNSS Connector pode retornar
“Desconhecido” em COM3.

Isso não deveria interferir com a operação
do dispositivo portátil.

Aparece Código de
Erro 5.

Expirou o tempo de conexão do receptor,
causado por problemas de comunicação
com o receptor, ou quando o receptor
demorou demais para reconectar.

Feche a caixa de diálogo e, se o dispositivo
portátil não se conectar automaticamente
ao receptor, tente se conectar novamente
ao receptor. Se repetidas tentativas de se
conectar ao receptor falharem, entre em
contato com seu revendedor Trimble.

O receptor não
conecta.

Há um erro de conexão do receptor GNSS. Reinicie o receptor, então tente se conectar
novamente. Se repetidas tentativas de se
conectar ao receptor falharem, entre em
contato com seu revendedor Trimble.

Problemas com DGNSS em tempo real
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o dispositivo portátil
não recebe
correções SBAS em
tempo real.

O satélite SBAS está com a linha de visada
obstruída.

Verifique o local do satélite SBAS na seção
Skyplot do software de campo GNSS, e se
possível, vá para outro local.

Você está fora da área de cobertura do
WAAS, EGNOS, ou MSAS.

Os satélite do tipo Wide Area Augmentation
System (WAAS) são rastreados na parte
continental dos Estados Unidos, incluindo
Alaska e sul do Canadá.

Os satélites do tipo European Geostationary
Navigation Overlay Service (EGNOS) são
rastreados na Europa. Os satélites do tipo
MTSAT Satellite-based Augmentation
System (MSAS) são rastreados no Japão.

Se você possui satélites selecionados que
não estão disponíveis em seu local, você
não pode utilizar correções SBAS.

O dispositivo portátil
não é capaz de
rastrear um satélite

Você não está utilizando o mais recente
arquivo de configuração SBAS (.ini).

1. Para baixar o software, vá ao endereço
www.trimble.com/support.shtml, e
navegue a té seu tipo de receptor. Na

http://www.trimble.com/support.shtml
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SBAS específico ou
novo.

pasta Downloads, clique em SBAS.INI.

2. Para especificar os satélites de que
deseja receber dados e os que deseja
ignorar, selecione a opção Personalizar
no campoModo de Rastreamento no
formulário Configurações SBAS
Integradas do software GNSS de
campo da Trimble.

O dispositivo portátil
não recebe
correções em tempo
real de uma fonte de
correção externa.

Não há uma conexão física com a fonte
externa.

Conecte a fonte de correção externa em
tempo real à porta COM1, usando o
conversor USB para serial opcional, ou a
uma porta Bluetooth no dispositivo portátil.

Não há uma conexão sem fio Bluetooth com
uma fonte externa.

A fonte de correção externa Bluetooth está
a mais de dez metros do dispositivo portátil,
ou está obstruída. Aproxime os dispositivos,
colocando-os em uma linha de visada direta,
para reconectar.

A fonte externa está incorretamente
conectada à porta COM para correções em
tempo real.

Na seção Configurações de Tempo Real do
software de campo GNSS, selecione a porta
COM a que a fonte em tempo real está
conectada.

A configuração da porta está errada. Altere a configuração da porta para
corresponder à usada pela fonte externa.

Não há posições GNSS disponíveis. Você não pode usar correções em tempo
real até que o receptor GNSS esteja
calculando posições. No software de campo
GNSS, certifique-se de que o receptor GNSS
integrado esteja ativado, que hajam satélites
suficientes disponíveis, e que a geometria
de satélite (PDOP) seja suficientemente boa
para calcular posições.

O SBAS integrado está selecionado como
segunda fonte de correções em tempo real.

Se o status SBAS for Aguardando, o receptor
GNSS integrado pode incorretamente
também alterar o status da fonte de
correção em tempo real para Aguardando.
Para evitar isso, selecione Aguardar tempo
real ou usar GNSS sem correção como sua
segunda opção.
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