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Sobre este guia do usuário
Este guia descreve como configurar e usar o dispositivo portátil Trimble® Geo 7X. As informações
contidas neste guia complementam as informações do Guia de Inicio Rápido que você recebeu com
o equipamento da série Geo 7.

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. Se você não estiver familiarizado com GNSS, vá ao
web site (www.trimble.com) para mais informações.

ATENÇÃO- Antes de você usar esse produto, certifique-se de ter lido e compreendido todos os requisitos de
segurança. Deixar de seguir essas instruções de segurança pode resultar em incêndio, choque elétrico ou outros
danos, ou danos ao dispositivo portátil Geo 7X, ao telêmetro laser ou outros bens.

Para informações de segurança, veja Informações Importantes de Segurança , página 100.

Registro
Para receber informações sobre atualizações e novos produtos, entre em contato com seu
revendedor local ou visite o web site de registro da Trimble no endereço www.trimble.com/register.
Uma vez que tenha feito o registro, você pode selecionar boletim informativo, atualizações ou
informações sobre novos produtos.
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1   Sobre o dispositivo portátil Geo 7X

Partes do dispositivo portátil Trimble Geo 7X
As funções e características da série Geo 7 podem variar conforme seu modelo e a configuração de
seu dispositivo.

Dispositivo portátil Geo 7X - parte frontal

❶ Conector da antena

❷ Tela Iniciar

❸ Encaixe do cartão SIM

❹ Teclas de Aplicativo

❺ Microfone

❻ Home / Ligar

❼ Antena GNSS

❽ Sensor e Luz

❾ Encaixe do cartão SDHC

❿ Alto-falante
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1   Sobre o dispositivo portátil Geo 7X

Dispositivo portátil Geo 7X - visão posterior

❶ Conector do módulo

❷ Encaixe da caneta Stylus / caneta
Stylus

❸ Câmera de 5MP

❹ Entrada do barômetro

❺ Bateria removível
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1   Sobre o dispositivo portátil Geo 7X

Botões do teclado
A parte frontal do dispositivo portátil Geo 7X possui os seguintes botões:

❶ Botão Home/Ligar. Use o botão Home/Ligar para:

l Ligar o dispositivo portátil. Use o botão Home/Ligar brevemente:

l voltar à tela Home, independente da tela / aplicação em que estiver. Com o dispositivo portátil já
ligado, pressione brevemente o botão Home/Ligar .

l colocar o dispositivo portátil no modo Suspenso (veja Usando o modo suspenso, página 38). Com
o dispositivo portátil já ligado, pressione e segure o botão Home/Ligar por um segundo.

l tirar o dispositivo portátil do modo Suspenso (veja Usando o modo suspenso, página 38). Se o
dispositivo portátil estiver no modo Suspenso, pressione brevemente o botão Home/Ligar .

l reiniciar o dispositivo portátil. se o dispositivo portátil parar de responder a toques na tela e os
botões pararem de responder, pressione e segure o botão Home/Ligar por oito segundos para
reiniciar o dispositivo portátil, ou por 10 segundos para reiniciar a frio do dispositivo portátil.
Veja Reiniciando e Restaurando o dispositivo portátil Geo 7X, página 107.

❷ Botão Câmera/Rangefinder. Abre a câmera no utilitário Rangefinder, dependendo do botão a que
ele tiver sido atribuído.
Para informações sobre como atribuir o botão a um aplicativo, veja Alterando atribuições de botões,
página 51.
Para informações sobre o uso do Utilitário Rangefinder na série Geo 7, veja Guia do Usuário do
Utilitário Trimble Rangefinder.
Para informações sobre o aplicativo da câmera, veja Usando a Câmera, página 95.

❸ Botões de aplicativo esquerdo e direito. Por padrão, estes servem para acionar o mesmo comando
presente na tecla programável na barra de títulos acima deles. Para informações sobre como
personalizar o comportamento de botões no teclado, veja Alterando atribuições de botões, página 51.
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1   Sobre o dispositivo portátil Geo 7X

Partes do módulo Rangefinder do Trimble Geo 7

❶ Pinos conectores

❷ Receptor laser do telêmetro

❸ Laser demira vermelho

❹ Transmissor laser do telêmetro

❺ Ferramenta de ajuste

Nota – O módulo Rangefinder da série Geo 7 não está incluído em todas as configurações do dispositivo
portátil.

Indicadores de status em LED
Os três LEDs na parte frontal do equipamento denotam o seguinte:

Botão LED Descrição

Status da Bateria
Verde sólido. Quando conectado a uma fonte
externa de energia, a carga da bateria está
completa.

Laranja sólido. Bateria carregando, ligada a
uma fonte externa.

Vermelho sólido. Falha de bateria. Por
exemplo, há um problema com a bateria, ou a
temperatura da bateria excedeu o nível
aceitável de temperatura quiando conectada a
uma fonte de energia externa.

Vermelho piscando. O dispositivo portátil não
está conectado a uma fonte externa de energia
e o nível da bateria está criticamente baixo.

Desligado O dispositivo portátil não está conectado a
uma fonte externa de energia, e o dispositivo
portátil está desligado ou em modo Suspenso,
ou o dispositivo portátil está ligado e o nível da
bateria está bom.
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1   Sobre o dispositivo portátil Geo 7X

Botão LED Descrição

Status do receptor
GNSS

Verde piscando. Receptor ligado e posições
GNSS disponíveis.

Laranja piscante. Receptor ligado, mas as
posições GNSS não estão disponíveis.

Azul piscante. Firmware do Receptor
carregando / atualizando.

Vermelho sólido. Falha GNSS.

Status do rádio sem fio

Verde piscando. O rádio sem fio está ligado.

Para mais informações sobre:

l carregando a bateria, veja Carregando a bateria, página 16.

l status da bateria, veja Indicadores do nível de bateria, página 39.

l verificação do nível de carga, veja Como verificar o nível de energia da bateria, página 39.

l uso do receptor GNSS, veja Usando o receptor GNSS, página 84.

l uso dos rádios sem fio, veja Escolhendo uma opção de conexão, página 62.

Acessórios
CUIDADO - A série Geo 7 só deve ser utilizada com acessórios autorizados Trimble. O uso de acessórios não
aprovados pode cancelar a garantia do produto, ou causar dados ao dispositivo portátil ou a outros bens.

Os seguintes acessórios autorizados Trimble estão disponíveis para uso com o dispositivo portátil
Geo 7X . Consulte a etiqueta com a lista de peças para seu dispositivo para os acessórios incluídos
com seu dispositivo portátil.

l Conjunto de Bateria Ligue o dispositivo portátil Geo 7X.
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1   Sobre o dispositivo portátil Geo 7X

l Adaptador de energia CA. Use o adaptador de energia CA com o
adaptador de tomada internacional adequado para carregar a bateria
do Geo 7.

l Adaptador para carregador veicular.

l Cabo de dados USB . Use o cabo de dados USB (5m) para conectar o
dispositivo portátil Geo 7X a um computador do escritório para
sincronizar arquivos e aplicativos.

l Adaptador USB para serial.

l Bolsa. Use a bolsa macia de transporte para proteger o dispositivo
portátil Geo 7X quando não estiver sendo usado no local de trabalho.
Inclui espaço para uma bateria extra, e armazenamento temporário
para o módulo Rangefinder da série Geo 7.

l Kit protetor de tela AR . Use o kit protetor de tela AR par aumentar a
visibilidade da tela em ambientes externos e para impedir que poeiras e
partículas abrasivas toquem a superfície do painel.
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1   Sobre o dispositivo portátil Geo 7X

Os seguintes relatórios também estão disponíveis:

l Vara de 2m de fibra de carbono e
suporte para a vara, para uso com uma
antena externa.

l Suportemonopé emonopé de fibra de
carbono.

l Kit Stylus. Use a caneta stylus para
interagir com a tela de toque.

l Antenas externas:
Tornado, Tempest, e Zephyr
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2 Guia introdutório

n O que você precisa

n Carregando a bateria

n Inserindo e Removendo a bateria

n Prendendo a alça demão

n Apensando a stylus

n Inserindo e removendo um cartão SIM

n Ligando o dispositivo portátil pela
primeira vez

n Selecionando o idioma do sistema
operacional

n Calibrando a tela

n Ajustando hora e data

n Configurando a conexão celular

n Anexando o módulo Rangefinder ao Geo
7

n Alinhando o módulo Rangefinder com a
câmera do Geo 7X

n Calibrando os sensores de orientação

n Conectando e sincronizando com um
computador de escritório

ATENÇÃO- Antes de você usar esse produto,
certifique-se de ter lido e compreendido todos os
requisitos de segurança. Deixar de seguir essas
instruções de segurança pode resultar em
incêndio, choque elétrico ou outros danos, ou
danos ao dispositivo portátil Geo 7X, ao telêmetro
laser ou outros bens.

Para informações de segurança, veja
Informações Importantes de Segurança ,
página 100.
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2   Guia introdutório

O que você precisa
Para usar o dispositivo portátil Geo 7X com seu computador, você precisa de um computador com
porta USB, e um dos seguintes sistemas operacionais:

l Windows® 7, Windows Vista®, ou Windows XP Home ou Professional com Service Pack 3 ou
posterior

l Tecnologia Microsoft® ActiveSync®, ou Windows Mobile® Device Center, disponível para
download em www.microsoft.com/

l Uma conexão de internet para seu computador (recomenda-se banda larga)

Se pretender usar os recursos de dados de celular de seu dispositivo portátil Geo 7X, você tambêm
precisará:

l Um plano de dados sem fio contratado junto a uma provedora de serviços em sua área

l Para algumas provedoras, você também pode precisar de credenciais de rede, como um APN
(Access Point Name), nome de usuário e senha

Nota – Aplicações ou serviços que enviam ou recebem dados por meio da rede celular podem acarretar
tarifas adicionais. Contacte sua provedora para informações acerca de seu plano de serviço e tarifas.

Carregando a bateria
O dispositivo portátil Geo 7X é alimentado por uma bateria de ion de lítio recarregável. A bateria
pode ser recarregada dentro ou fora do dispositivo portátil.

ATENÇÃO- Antes de você usar esse produto, certifique-se de ter lido e compreendido todos os requisitos de
segurança. Deixar de seguir essas instruções de segurança pode resultar em incêndio, choque elétrico ou outros
danos, ou danos ao dispositivo portátil Geo 7X, ao telêmetro laser ou outros bens.

Para informações importantes acerca da bateria e do carregamento do dispositivo portátil, veja
Informações Importantes de Segurança , página 100.

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 conexão wireless Bluetooth ou Wi-Fi, ou o uso do modem celular, consomem
energia adicional da bateria diminuindo a vida útil da bateria entre as cargas.

Evite manter a bateria em carga completa em altas temperaturas. Para maiores informações, veja
Informações Importantes deManuseio, página 104.

Nota – A vida da bateria pode ser reduzida significativamente no caso de fornecimento constante de energia
ao dispositivo portátil. Para evitar esse problema, ligue o dispositivo portátil a uma fonte externa de energia
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2   Guia introdutório

apenas quando a bateria necessitar de novo carregamento. Depois de carregada, desligue a fonte externa de
alimentação e deixe que a bateria descarregue com o uso normal.

Se o dispositivo portátil Geo 7X estiver com muito pouca carga, será exibida um LED vermelho
piscante no LED de Energia (veja Indicadores de status em LED, página 11). Se o dispositivo não
receber energia antes de a carga da bateria descer abaixo do nível mínimo, o dispositivo entrará
automaticamente em modo suspenso para evitar a perda de dados.

Carregando a bateria dentro do dispositivo portátil
Nota – A bateria pode carregar lentamente se o dispositivo portátil Geo 7X estiver ligado ou consumindo
energia enquanto a bateria é carregada. Paa reduzir a quantidade de tempo necessária para carregar a
bateria, desligue todas os aplicativos e recursos necessários, ou suspensa o dispositivo portátil enquanto durar
o carregamento (veja Usando o modo suspenso, página 38).

1. Com a bateria dentro do dispositivo portátil (veja Inserindo e Removendo a bateria, página 18),
conecte o adaptador de energia CA à conexão de energia da bateria e conecte o adaptador na
tomada. Um kit adaptador internacional é fornecido com seu dispositivo portátil. Selecione o
adaptador adequado à sua região.

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

O LED de notificação no dispositivo portátil indica o status de carregamento e de energia da
bateria. Veja Indicadores de status em LED, página 11.

Carregando a bateria fora do dispositivo portátil
1. Conecte o adaptador CA no soquete de energia do equipamento e então conecte o adaptador

à energia. Um kit adaptador internacional é fornecido com seu dispositivo portátil. Selecione o
adaptador adequado à sua região.

2. Verifique se o LED de notificação na bateria é laranja sólido, indicando que a bateria está
corretamente conectada à fonte de energia e que a bateria está carregando.

O LED de notificação na bateria indica o status de carregamento e de energia da bateria.

LED Descrição

Laranja sólido: Bateria carregando.
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2   Guia introdutório

LED Descrição

Vermelho sólido. Falha de carregamento. Por exemplo, há um problema com a bateria,
ou a temperatura da bateria excedeu o nível aceitável de temperatura. Veja Problemas
com alimentação de energia, página 111.

Verde sólido Carga completa.

Verificando o nível de carga da bateria fora do dispositivo portátil
Para definir o status de carga da bateria fora do dispositivo, pressione o botão de status de carga

na bateria.

O painel LED de percentagem acende por uns poucos segundos para indicar o atual status de carga.

A capacidade de carga da bateria é inferior a 5%.

A capacidade de carga da bateria é ~20%.

A capacidade de carga da bateria é ~40%.

A capacidade de carga da bateria é ~60%.

A capacidade de carga da bateria é ~80%.

A capacidade de carga da bateria é ~100%.

Inserindo e Removendo a bateria
ATENÇÃO- Antes de você usar esse produto, certifique-se de ter lido e compreendido todos os requisitos de
segurança. Deixar de seguir essas instruções de segurança pode resultar em incêndio, choque elétrico ou outros
danos, ou danos ao dispositivo portátil Geo 7X, ao telêmetro laser ou outros bens.

Para informações importantes acerca da bateria e do carregamento do dispositivo portátil, veja
Informações Importantes de Segurança , página 100.

ATENÇÂO - O dispositivo portátil não é à prova d'água e poeira quando está sem a bateria. Apenas remova a
bateria por curtos períodos de tempo e não remova a bateria em situações onde seja provável a entrada de água
e poeira no dispositivo portátil.
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2   Guia introdutório

Para inserir a bateria no dispositivo portátil:

1. Deslize a bateria para a cavidade, com a
etiqueta virada para cima.

2. Pressione a bateria até que se encaixe no
local com um clique.

Para remover a bateria:

1. Aperte as travas da bateria até que ela seja
ejetada.

2. Puxe a bateria para fora.

Substituindo as baterias
Baterias recarregáveis possuem um número limitado de ciclos de recarga e podem eventualmente
precisar ser substituídas. Para comprar novas baterias, entre em contato com seu revendedor
Trimble GeoExplorer local (dealerlocator.trimble.com).

Prendendo a alça de mão

1. Usando umamoeda ou chave de parafusos, prenda o suporte
da alça demão no fundo do dispositivo portátil.
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2. Enfie o lado superior da alça demão no suporte próximo à
parte superior do dispositivo portátil.

3. Prenda a alça com Velcro, então ajuste o comprimento da alça
demão conforme desejado.

Apensando a stylus
A stylus fica localizada na base do dispositivo portátil. Para prender a stylus ao dispositivo portátil:

1. Segure a stylus com o logo da Trimble virado para cima e insira a presilha
por um dos dois buracos e a parte de cima da stylus e então de volta pelo
outro buraco.

2. Insira a outra ponta da corda no aro e puxe até que o
nó na corda fique apertado.

3. Para prender a stylus com presilha no dispositivo portátil, passe o fim da corda pelo aro do
encaixe da stylus na parte de trás do dispositivo portátil e então passe a stylus pelo laço até
que o nó fique apertado.
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Inserindo e removendo um cartão SIM
CUIDADO - O cartão SIM e seu conteúdo podem ser facilmente danificados se ele for riscado ou dobrado. Tenha
cuidado ao inserir ou retirar o cartão.

CUIDADO - A presença de poeira ou umidade na entrada do cartão SIM pode danificar o aparelho e anular a
garantia Trimble. Para impedir que a poeira ou umidade entrem na entrada do cartão SIM:
– Ao inserir ou retirar um cartão SIM, coloque o equipamento sobre uma superfície sem poeira em um local
fechado.

ATENÇÃO - A eletricidade estática pode danificar os componentes eletrônicos internos de seu dispositivo portátil.
Para evitar os danos causados pela estática:
– Descarregue a eletricidade estática do seu corpo antes de tocar em qualquer componente eletrônico interno do
equipamento, como o módulo de memória. Você pode fazer isso tocando em uma superfície metálica sem
pintura.

1. Desligue o dispositivo portátil (veja Ligando o dispositivo portátil pela primeira vez, página 21).

2. Em um ambiente livre de poeira, abra a tampa do encaixe do cartão SIM (no lado esquerdo do
dispositivo portátil).

3. Insira o cartão SIM, com os contatos dourados voltados para baixo. Empurre o cartão SIM até
o fim até ouvir um clique.

4. Feche a tampa do encaixe do cartão SIM.

Quando você liga o dispositivo portátil, ele tenta reconhecer o SIM do provedor e automaticamente
configurar as definições de conexão. Se as configurações do SIM do provedor não puderem ser
encontradas, você pode precisar configurar manualmente as definições de conexão. Veja
Configurando a conexão celular, página 23.

Para remover o cartão SIM:

1. Siga os passos 1 a 2 acima.

2. Pressione gentilmente o cartão então solte. O cartão pulará.

3. Retire gentilmente o cartão do encaixe.

4. Feche a tampa do encaixe do cartão SIM.

Ligando o dispositivo portátil pela primeira vez
Para ligar o dispositivo portátil, pressione o botão Home/Ligar até que a luz da tela acenda.
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Selecionando o idioma do sistema operacional
Na primeira vez que você ligar o dispositivo portátil, será preciso selecionar o idioma do sistema
operacional.

ATENÇÃO- quando você seleciona o idioma do sistema operacional, o sistema operacional é instalado no idioma
escolhido e todos os demais idiomas são removidos para liberar espaço de armazenamento para arquivos e
aplicativos. Você não pode alterar o idioma do sistema operacional sem reinstalar completamente o sistema
operacional no padrão de fábrica. Para maiores informações, veja Selecionando o idioma do sistema operacional,
página 22.

Para selecionar o idioma:

1. Use os botões do teclado para navegar e escolher o idioma selecionado a partir da lista de
idiomas disponíveis:

l Pressione a tecla de aplicativo à esquerda (❶) para subir a lista

l pressione o botão da câmera/Rangefinder (❷) para descer a lista

l Pressione a tecla de aplicativo à direita (❸) para fazer sua seleção.

2. Na tela de confirmação que aparecerá:

ll Para voltar e selecionar um outro idioma, verifique se o botão <Voltar está selecionado,
então pressione a tecla de aplicativo à direita para voltar.

l Para confirmar o idioma selecionado, pressione a tecla de aplicativo à esquerda uma vez
para marcar a caixa de seleção e pressione a tecla de aplicativo à direita para confirmar a
seleção. Então pressione o botão da Câmera/Rangefinder duas vezes para descer e
selecionar o botão Próximo>. Pressione a tecla de aplicativo à direita para instalar o idioma
selecionado no dispositivo portátil.

Calibrando a tela
Calibrar a tela assegura que os toques com a caneta stylus e os dedos sejam corretamente
registrados. Para calibrar a tela, siga as instruções em tela para clicar nas marcas de +.
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Nota – Você pode calibrar a tela a qualquer momento; na tela Home, clique em , então em .

Ajustando hora e data
A hora e a data recebem manutenção automática sempre que o receptor GNSS é usado.

Entretanto, na primeira vez que você usar o dispositivo portátil, poderá precisar ajustar
manualmente a data e a hora:

1. Na tela Home , clique na barra de títulos e então, na lista suspensa, clique em . Ou clique

em / Configurações / Relógios e Alarmes. Será exibida a tela Relógio e alarmes.

2. Clique na aba Hora.

3. No campo Fuso horário, selecione o fuso horário na lista suspensa.

4. No campo Data, clique na seta para baixo e selecione a data correta no calendário.

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

6. PressioneOK.

Configurando a conexão celular
Nota – Aplicações ou serviços que enviam ou recebem dados por meio da rede celular podem acarretar
tarifas adicionais. Contacte sua provedora para informações acerca de seu plano de serviço e tarifas.

Usando o dispositivo portátil Geo 7X na rege GMS
Se você está se conectando a uma rede GSM, precisará de um cartão SIM para usar os serviços de
celular. Certifique-se de que o cartão SIM esteja inserido no dispositivo portátil antes de ligar e
configurar o dispositivo portátil Goe 7X. Veja Inserindo e removendo um cartão SIM, página 21.

Um dispositivo que tenha sido ativado na rede sem fio CDMAda Verizon pode também usar um
cartão SIM para se conectar a uma rede GSM, principalmente para roaming internacional. O
dispositivo portátil Geo 7X está sujeito às políticas de seu provedor de serviço sem fio, o que pode
incluir restrições quanto à troca de provedores e roaming, mesmo após o término de algum tempo
mínimo de serviço contratado. Entre em contato com seu provedor de serviços sem fio para
maiores detalhes. A disponibilidade de serviços de celular depende da rede sem fio.

Quando você liga o dispositivo portátil, ele tenta reconhecer o SIM do provedor e automaticamente
configurar as definições de conexão. Se as configurações do SIM do provedor não puderem ser
encontradas, você pode precisar configurar manualmente as definições de conexão.
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Configurando automaticamente as definições de conexão

1. Certifique-se de que o cartão SIM esteja inserido no dispositivo portátil. Veja Inserindo e
removendo um cartão SIM, página 21.

2. Clique em / Configurações / Conexões / Wireless Manager. Se o Telefone estiver
Desligado, clique em Telefone para ligá-lo.

3. Clique em  / Configurações / Conexões / Conexões / Tarefas.

4. Clique em Configurar Conexão Automaticamente.

5. O dispositivo possui um banco de dados dos provedores de celular mais comuns e as
configurações corretas de conexão. O dispositivo portátil tentará identificar o fornecedor SIM.
Se o fornecedor SIM for reconhecido corretamente, clique em Próximo para continuar. As
configurações de conexão são configuradas automaticamente. O processo leva cerca de 30
segundos.

Se o SIM não for detectado automaticamente, ou se as configurações do fornecedor não são
conhecidas, você terá de definir a configuração manualmente.

Configurando manualmente as definições de conexão

1. certifique-se de que o cartão SIM esteja inserido no dispositivo portátil. Veja Inserindo e
removendo um cartão SIM, página 21.

2. Clique em / Configurações / Conexões / Wireless Manager. Se o Telefone estiver
Desligado, clique em Telefone para ligá-lo.

3. Clique em  / Configurações / Conexões / Conexões / Tarefas.

4. Clique em Adicionar uma nova conexão demodem.

5. Digite um nome para a conexão, por exemplo Minha conexão.

6. No campo Selecionar um modem, selecione Linha de celular (WWAN) e clique em Próximo.

7. Digite o APN fornecido pelo seu provedor de celular (primeiramente, verifique com seu
provedor as configurações corretas, pois alguns provedores possuem múltiplas configurações
de APN), então clique em Próximo.

8. Digite um nome de usuário, senha e domínio, se necessário (verifique com seu provedor, mas
estes dados raramente são necessários). Se não forem necessários, deixe estes campos vazios,
então clique em Concluir.

Para informações sobre conexão a uma rede celular para acessar a internet ou uma rede
corporativa, veja Conectando a uma rede celular a partir do modem, página 63.
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Usando o dispositivo portátil Geo 7X na rede Verizon ™ (EUA
apenas)
Por padrão, o modem integrado é ajustado para se conectar a redes GSM/UMTS com um cartão
SIM.

Para usar o dispositivo portátil Geo 7X na rede Verizon, você deve:

l possuir uma conta na Verizon.

l registrar o dispositivo junto à Verizon para possibilitar que ele se conecte à rede.

Para registrar o dispositivo junto à Verizon:

1. Forneça o MEID do dispositivo (identificador exclusivo de rádio celular) para seu contato da
conta Verizon. Par localizar o MEID de seu dispositivo:

ll olhe a etiqueta MEDI/IMEI na parte posterior do dispositivo portátilGeo 7X (o MEID são os
primeiros 14 dígitos), ou

l certifique-se de que o telefone esteja ligado (veja Usando o Wireless Manager, página 61),

então selecione / Configurações / Sistema / Informações de Sistema /Modem.

2. Uma vez que o dispositivo tenha sido registrado junto à rede Verizon (isso pode levar alguns
dias, verifique com seu contato na Verizon), habilite e ative o CDMAno dispositivo portátil.

Para habilitar a operação CDMAno dispositivo portátil:

1. Selecione / Configurações / Pessoal / Rede Celular.

2. A partir da lista suspensa Tipo de Rede, selecione CDMA, entção clique em OK. O modem é
redefinido e reiniciado no modo CDMA.

3. Para ativar o CDMA, certifique-se de ter ligado o telefone e conectado à rede Verizon em uma
área com boa cobertura (o indicador de força de sinal devemostrar pelo nemos duas barras).

Clique em / Configurações / Pessoal / Rede Celular e então clique em Ativar.

Abrirá umamensagem pop-up indicando que a ativação foi bem sucedida. Isso poderá levar alguns
minutos.

Anexando o módulo Rangefinder ao Geo 7
ATENÇÃO- Antes de você usar esse produto, certifique-se de ter lido e compreendido todos os requisitos de
segurança. Deixar de seguir essas instruções de segurança pode resultar em incêndio, choque elétrico ou outros
danos, ou danos ao dispositivo portátil Geo 7X, ao telêmetro laser ou outros bens.

Para informações importantes de segurança sobre o módulo Rangefinder, veja Informações de
segurança do módulo Rangefinder Integrado, página 104.
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Se você comprou o módulo Rangefinder do Geo 7, fixe-o ao dispositivo portátil com a ferramenta de
ajuste fornecida.

1. Encaixe o módulo na posição.

2. Firme o módulo apertando os parafusos de
fixação fornecidos com o módulo
Rangefinder.

ll Atente para inserir a ferramenta de
ajuste na cabeça do parafuso no ângulo
correto, a fim de não danificar a chave
de ajuste ou a cabeça do parafuso..

l Atente para não apertar demais os
parafusos.

3. Recoloque a ferramenta de ajuste no encaixe para a chave no módulo Rangefinder.

Alinhando o módulo Rangefinder com a câmera do
Geo 7X
Na primeira vez que você utiliza o Rangefinder no dispositivo portátil Geo 7X, você é solicitado a
alinhá-lo com o a câmera integrada do dispositivo portátil.

O aplicativo de alinhamento automaticamente detecta a posição do laser 'enxergando' o apontador
laser quando ele é projetado sobre uma superfície plana, e medindo a distância até aquela
superfície. O aplicativo de alinhamento detecta a localização da ponta vermelha no sensor de
imagem para determinar o deslocamento e os ângulos relativos da câmera e dos lasers de distância.

Alinhe o Rangefinder: 

l sempre que ele for anexado ou reanexado ao dispositivo portátil.

l Sempre que o apontador laser e o retículo do alvo parecerem estar desalinhados.

Para alinhar o Rangefinder em qualquer outro momento, clique em / Configurações / Sistema,
então clique em Alinhamento Laser. Siga as instruções na tela.
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1. Certifique-se de que o Rangefinder esteja corretamente e totalmente encaixado no dispositivo
portátil. (Veja Anexando o módulo Rangefinder ao Geo 7 , página 25.)

2. Certifique-se de ficar firme.

3. Aponte a câmera para uma superfície suficientemente próxima para enxergar o apontador
laser. A superfície do alvo deve estar a pelo menos 3metros de distância, não deve ser
excessivamente refletora, mas suficientemente refletora para que a câmera ainda possa
detectar o ponto vermelho.

4. Clique em Iniciar.

5. Segure o dispositivo portátil firme e espere que a mensagem de confirmação Alinhamento
laser bem sucedido apareça. PressioneOK.

Nota – Você é solicitado a alinhar o Rangefinder com o dispositivo portátil na primeira vez que iniciar o
utilitário Rangefinder. Para informações sobre o uso do Utilitário Rangefinder na série Geo 7, veja Guia do
Usuário do Utilitário Trimble Rangefinder.

Calibrando os sensores de orientação
O dispositivo portátil Geo 7X possui uma bússola, um acelerômetro e um giroscópio, permitindo
que você determine a a orientação e a inclinação durante a coleta de dados. Manter uma
calibragem boa e atualizada é importante para assegurar um desempenho ótimo dos sensores de
orientação e do Rangefinder. Quando corretamente calibrados, os sensores de orientação reportam
o alinhamento preciso dos planos da antena GNSS interna e da câmera com relação à terra em
termos dos eixos X, Y e Z.

Durante a fabricação, é tomado grande cuidado para estabelecer uma calibragem básica para todos
os componentes, porém, em função de fatores ambientais e relacionados ao uso, cada dispositivo
deve ser de vez em quando calibrado em campo. Existem diversos fatores que podem afetar a
precisão e o desempenho de sensores que podem ser corrigidos com a calibragem.

l Temperatura Os sensores de orientação podem ser afetadoe pela temperatura e cada sensor é
único.

l Localização O planeta possui um campo magnético variável e isso afeta o desempenho de
sensores magnéticos. Utilizando valores de compensação magnética para áreas específicas,
você pode ajustar variações grosseiras na força do campo magnético, mas apenas calibrando
em seu próprio ambiente você conseguemaior precisão.

l Ambiente As condições magnéticas locais podem afetar o campo magnético do próprio
dispositivo.

A rotina Calibração de Sensor solicitaque você calibre os sensores e recomenta uma calibração
rápida ou completa, dependendo das condições locais e do status do dispositivo. Uma calibração
completa pode ser recomendada:
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l na primeira vez que você usa o dispositivo portátil.

l na primeira vez que você usar o dispositivo portátil em condições especialmente frias ou
quentes.

l quando você utilizar o dispositivo portátil em uma área onde ele nunca foi usado.

l após você anexar o módulo Rangefinder pela primeira vez.

l após uma troca de baterias (cada bateria possui suas próprias propriedades magnéticas).

Para calibrar os sensores de orientação:

1. Clique em / Configurações / Sistema, então clique em Calibração de Sensor. Ou, se você
foi solicitado a calibrar, clique no método de calibração solicitado (rápido ou completo)
conforme recomendação.

2. Tome uma das seguintes linhas de ação:

ll Para executar uma calibração rápida, clique em Calibração Rápida. Gire o dispositivo
portátil em diversas direções como mostrado na tela, até que a barra de progresso fique
cheia.

l Para realizar uma calibração completa:

a. Clique em Calibração Completa.

b. A calibração completa exige que sejam capturados dados de 24 pontos. Os dados de
cada ponto são coletados segurando o dispositivo firme em uma orientação
específica. O aplicativo de calibração guia você nessas posições, as quais são coletadas
girando o dispositivo em cada um dos três eixos, um eixo por vez. Cada eixo possui 8
pontos, logo você precisa girar o dispositivo em um círculo, parando a cada 1/8 de
volta para coletar dados de um ponto. Quando um ponto é coletado o aplicativo bipa
para indicar que você pode girar até a nova posição. Após 8 posições em um eixo, o
aplicativo mostrará o próximo eixo de rotação a ser concluído. Para cada rotação,
segure o dispositivo portátil o mais firme possível, como ilustrado em tela, e clique em
Começar. Após o sinal sonoro, gire o dispositivo portátil 45 graus na direção ilustrada.
A cada sinalk sonoro, gire o dispositivo portátil mais 45 graus, até voltar à posição
inicial.

3. Amensagem Calibração BemSucedida aparecerá em tela. PressioneOK.

Se a calibração não for realizada corretamente, ela falhará. Calibrações ruins não serão armazenadas
e o dispositivo voltará ao seu status original. Você então deverá refazer todo o processo de
calibração.

Conectando e sincronizando com um computador de
escritório
Você pode precisar conectar o dispositivo portátil Geo 7X a um computador do escritório para:
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l Instalar e ativar software ou oções do receptor.

l Transferir informações, configurações e arquivos de um dispositivo para o outro.

l sincronizar dados com um computador do escritório.

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

Para proteger os seus dados, a Trimble recomenda que você copie regularmente os dados
importantes para um computador de escritório.

Software de gerenciamento de conexão
Para instalar o software em um dispositivo suportado pelo sistema operacionalWindows, ou para
copiar arquivos entre o dispositivo portátil e um computador, você deve conectar o dispositivo a
um computador de escritório. Se o computador de escritório estiver utilizando:

l o sistema operacionalWindows 7 ou Windows Vista®, utilize o Windows Mobile Device Center
para gerenciar a conexão.

Nota: Os sistemas operacionais Windows 7 eWindows Vista incluem um driver de
conectividade básica para dispositivos portáteis que suportam um sistema operacional
Windows. Esse driver permite que você transfira arquivos de um dispositivo portátil para um
computador de escritório. O WIndows Mobile Device Centre possibilita que você sincronize os
aplicativos de um computador de escritório com o dispositivo portátil.

l o sistema operacionalWindows® XP utiliza a tecnologia ActiveSync para gerenciar a conexão.

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

Você pode baixar a versão mais recente do Windows Mobile Device Center ou da tecnologia
ActiveSync no web site da Microsoft.

CUIDADO - O espaço disponível no dispositivo portátil é pequeno quando comparado a um computador de
escritório. 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 um
pareamento, 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 de 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 conectar o dispositivo portátil a um computador:

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

2. Certifique-se de que você instalou o software de gerenciamento de conexão apropriado no
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computador.

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

l Utilize uma conexão USB:

a. Conecte o cabo de dados USB à porta USB no dispositivo portátil.

b. Conecte a outra ponta do cabo de dados USB à porta USB no computador.

l Use o rádio Bluetooth integrado do dispositivo portátil para estabelecer uma conexão sem
fio com um computador com Bluetooth ativado. Para mais informações, veja Conectando-
se a um computador de escritório usando a tecnologia sem fio Bluetooth , página 75.

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

l Como gerenciar a conexão com o Windows Mobile Device Center, página 30

l Como gerenciar a conexão com a tecnologia ActiveSync, página 31

Como gerenciar a conexão com oWindows Mobile Device Center
1. Conecte o dispositivo portátil ao computador (ver Conectando e sincronizando com um

computador de escritório, página 28).

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

3. A janela doWindows Mobile Device Centermostrará 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 maiores informações, veja Suporte e
Resolução de Problemas, página 106.

4. Tome uma das seguintes linhas de ação:

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 seu dispositivo.

5. Para transferir arquivos entre o computador e o dispositivo portátil, clique em Gerenciamento
de arquivos. Uma janela do tipo 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 o software no dispositivo portátil, veja Instalando aplicativos no dispositivo
portátil, página 53.

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

Guia Do Usuário do Geo 7 Series 30



2   Guia introdutório

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 naMicrosoft.

Como gerenciar a conexão com a tecnologia ActiveSync
1. Conecte o dispositivo portátil ao computador (ver Conectando e sincronizando com um

computador de escritório, página 28). 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 maiores informações, veja Suporte e Resolução de
Problemas, página 106.

2. Tome uma das seguintes linhas de ação:

ll Para sincronizar arquivos e dados entre o dispositivo portátil e um computador clique em
Próximo e siga as instruções no 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 Explorar. Uma
janela do tipo 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 o software no dispositivo portátil, veja Instalando aplicativos no dispositivo
portátil, página 53.

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

Para maiores informações, consulte a Ajuda do Microsoft ActiveSync.
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n As telas principais

n Personalizando a tela Home do Trimble

n Interagindo com o dispositivo portátil,
abrindo aplicativos

n Usando o menu Energia

n Usando o modo suspenso

n Como verificar o nível de energia da
bateria

n Indicadores do nível de bateria

n Usando a função de troca de bateria

n Indicadores de status de rede e de Alto-
falante

n Programas pré-instalados

n Alterando configurações de tela

n Como usar o teclado virtual

n Escrevendo ou desenhando sobre a tela

n Como fazer uma gravação

n Alterando atribuições de botões

n Sons e notificações

n Ajustando o brilho do visor

n Instalando aplicativos no dispositivo
portátil

n Usando e-mail

n Coletando dados GNSS

Os dispositivos portáteis Geo 7X possuem o
sistema operacionalWindows Embedded
Handheld 6.5 Professional. Este capítulo
descreve os principais recursos do dispositivo
portátil e essa geração do sistema operacional
Windows Embedded Handheld.
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As telas principais

A tela Home
O dispositivo portátil é configurado para exibir a tela Home da Trimble:

❶ Clique para exibir informações sobre o
dispositivo e para acessar as opções do
receptor GNSS para seu dispositivo.
Veja Usando o receptor GNSS, página
84.

❷ Barra de favoritos: uma barra que rola
para os lados que você pode
personalizar com os aplicativos que usa
mais frequentemente. Veja
Personalizando a tela Home do Trimble,
página 36.

❸ Botão Iniciar: clique para abrir a tela
Iniciar, onde você pode acessar os
programas e os controles do sistema.
Veja Programas pré-instalados, página
44, e Interagindo com o dispositivo
portátil, abrindo aplicativos, página 37.

❹ Barra de título: Contém os ícones de
status para importantes funções do
sistema. Veja Indicadores de status de
rede e de Alto-falante, página 41 e
Indicadores do nível de bateria, página
39.

❺ Aplicativo Principal: um atalho
personalizável para o aplicativo mais
utilizado. Veja Personalizando a tela
Home do Trimble, página 36.

❻ Barra de títulos: Contém teclas
sensíveis ao toque que oferecem acesso
aos aplicativos, menus e notificações.

Se necessário, você pode alterar a tela Home para exibir a tela Home padrão do Windows (veja
Personalizando a tela Home do Trimble, página 36).
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❶ Tela Home: Fornece acesso às principais
funções em seu dispositivo portátil.
Role e clique em qualquer item para
abri-la.

❷ Barra de título: Contém os ícones de
status para importantes funções do
sistema.

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

❹ Barra de títulos: Contém teclas
sensíveis ao toque que oferecem acesso
aos aplicativos, menus e notificações.

A tela Iniciar

❶ Tela Iniciar: Clique em qualquer item na tela
para abri-la.

❷ Travar dispositivo: Clique para travar a tela.
Veja Travando o dispositivo portátil, página
35.
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A lista suspensa
Você pode acessar a lista suspensa a partir das telas Home ou Iniciar.

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

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

Travando o dispositivo portátil

Clique no ícone Trava do dispositivo na tela Iniciar para travar a tela e o teclado com o
dispositivo portátil ligado.

Depois que o dispositivo portátil foi travado, a tela e a maioria das teclas não responderão até que o
dispositivo portátil seja destravado.

A comunicação com dispositivos externos, como o receptor GNSS ou senhores externos utilizados
pelo software de campo GNSS não é interrompida pelo tratamento do dispositivo portátil. Isto
significa que você pode continuar a utilizar o software de campo GPS com o dispositivo portátil
travado. Por exemplo, você pode 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 tratamento fornece vários deslizaremos de destronavam-to para os diversos aplicativos, se
houver novas notificações. Por exemplo, se chegar um novo e-mail, haverá um botão deslizante
destravador de e-mail que levará você até a mensagem.

Para destravar o dispositivo, deslize o ícone Destravar para o aplicativo desejado para 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 / Travar para criar uma senha ou
para alterar as configurações de senha.
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Personalizando a tela Home do Trimble
A tela Home proporciona acesso rápido às configurações de aplicativo e dispositivo que usa com
maior frequência.

Para abrir uma aplicação a partir da tela Home clique nela. Veja Interagindo com o dispositivo
portátil, abrindo aplicativos, página 37.

Por padrão, a tela Home da série Geo 7 abre a tela Home da Trimble. Se necessário, você pode
mudá-la para a tela Home do Windows (veja Usando a tela Home do Windows abaixo).

A tela Home da Trimble proporciona acesso rápido a informações de sistema, suas aplicações mais
utilizadas (o aplicativo Principal), e outros aplicativos favoritos. Você pode personalizar os atalhos
que aparecem no aplicativo Principal e na área Favoritos da tela Home .

Para escolher um atalho personalizado para o aplicativo Principal e para colocar atalhos na barra
Favoritos:

1. Clique em / Configurações / Home.

2. Selecione a aba Itens. A tela Home da Trimble seve ser selecionada como tela Home padrão.

3. Clique em Opções.... A partir da lista de aplicativos instalados, selecione a aplicação que deseja
no aplicativo Principal. Apenas aplicativos instalados na memória do sistema podem ser usados
no aplicativo Principal. Clique em Próximo.

4. Selecione quantos atalhos desejar ter na barra Favoritos. Clique em Próximo.

5. Use as teclas de seta para cima e para baixo para personalizar o ordem dos itens na barra de
Favoritos.

6. Clique em Aplicar, então clique em Ok para fechar a aba Itens.

Usando a tela Home do Windows
Para usar a tela Home do Windows em lugar da tela Home padrão da Trimble:

1. Clique em / Configurações / Home.

2. Selecione a aba Itens. SelecioneWindows Default como tela Home padrão.
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Interagindo com o dispositivo portátil, abrindo
aplicativos
Utilize a caneta stylus para pressionar a tela sensível ao toque ou para rolar para cima ou para baixo.

Ação Definição

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

Manter pressionado Pressionar emanter pressionada a caneta ou seu dedo em um item para
ver uma lista das ações disponíveis para aquele item. No menu dinâmico,
pressione a ação que você deseja realizar.

Arrastar Manter a caneta stylus ou seu dedo na tela e arrastar pela tela para
selecionar texto e imagens. Arraste em uma lista para selecionar vários
itens.

Toque / Deslize Toque / Deslize a caneta ou o seu dedo pela tela para rolar uma página
ou uma lista para cima ou para baixo.

Usando a tela Home da Trimble e o Menu Iniciar
Você pode abrir aplicativos a partir das telas Home ou do menu Iniciar. Todos os aplicativos
instalados no dispositivo portátil podem ser acessdos a partir do menu Iniciar. A tela Home da
Trimble é o ponto de partida de todos os aplicativos e ajustes mais comuns.

Vá a tela Home, pressione o botão Home/Ligar. Para maiores informações, veja As telas principais,
página 33, e Personalizando a tela Home do Trimble, página 36.

Para abrir um aplicativo, clique nele.

Para ver outros atalhos na barra de Favoritos da Home, passe o dedo para rolar a lista para a
esquerda ou direita.

Se, em algum momento, a tela não responder corretamente à caneta, realinhe-a. Para maiores
informações, veja Alterando configurações de tela, página 48.

Usando o menu Energia

Para abrir oMenu Energia, na tela Home, clique em . A partir do menu Energia, você pode:

l Colocar o dispositivo portátil no modo Troca de Bateria. Veja Usando a função de troca de
bateria, página 40.

l Desligar o dispositivo portátil retirando totalmente sua alimentação de energia. Clique em
Desligar.
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l Reiniciar o dispositivo portátil. Veja Reiniciando e Restaurando o dispositivo portátil Geo 7X,
página 107.

l Colocar o dispositivo portátil no modo Suspenso. Veja Usando o modo suspenso, página 38.

l Alinhar a tela Clique em . Veja Calibrando a tela, página 22.

Usando o modo suspenso
Se você não utilizar o dispositivo portátil por um curto período, o modo Suspenso desliga o visor e
suspende os aplicativos em execução par apoupar energia da bateria.

Quando o dispositivo portátil está em modo Suspenso, nada acontece se você tocar o visor ou em
outro botão do teclado. O dispositivo portátil continua em contato com a rede celular e os
acessórios Bluetooth pareados com o dispositivo. O receptor GNSS integrado estará desligado e
todos os aplicativos que usam o GNSS serão desconectados.

Para colocar o dispositivo portátil em modo Suspenso, pressione o botão Home/Ligar até o visor
desligar (cerca de 1 segundo). Para retomar o trabalho com o dispositivo portátil, pressione
brevemente o botão Home/Ligar.

Alternativamente, na tela Home, clique em e então em Suspenso.

Para ligar o dispositivo portátil quando ele estiver no modo Suspenso, pressione o botão Ligar
brevemente até a tela acender. O dispositivo portátil está imediatamente pronto para operação.
Pode haver um atraso de até 30 segundos enquanto o receptor GNSS é reativado
automaticamente.

O dispositivo portátil pode entrar no modo Suspenso automaticamente se você ignorar dois alertas
consecutivos de bateria baixa. Carregue a bateria antes de retomar o trabalho.

Ajustando o dispositivo portátil para suspensão automática
Você pode configurar o dispositivo portátil para entrar automaticamente no modo Suspenso
quando estiver ocioso por um tempo determinado. Para alterar o intervalo necessário para que o
dispositivo portátil entre no modo Suspenso:

1. Clique na barra de títulos nas telas Home ou Inicial e então clique em . Será exibida a barra
de controle de Energia, mostrando a aba Bateria.

2. Clique na aba Avançado.

3. Na opção de Bateria ligada, selecione a caixa de seleção de Desligar a tela se o dispositivo não
estiver em uso e selecione o intervalo de tempo ocioso a partir da lista suspensa.

4. PressioneOK.
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Como verificar o nível de energia da bateria
Para verificar o nível de energia remanescente na bateria a qualquer momento enquanto o

dispositivo portátil estiver em funcionamento, na tela Home clique em .

Se a bateria estiver carregando, a tela Energia mostrará o percentual de carga da bateria.

Se a bateria não estiver carregando, será exibida a percentagem de carga e uma estimativa do
núemro de horas restantes (tempo de funcionamento) a partir de seu consumo de energia naquele
momento (média de energia usada durante os últimos dois minutos de operação). O tempo
remanescente estimado é afetado pelo estado de carga atual, por como o produto está sendo
usado (por exemplo o uso de GNSS e luz de fundo), a capacidademáxima da bateria e fatores
externos, como força do sinal nas torres de celular locais enquanto está sendo utilizado o modem
celular integrado.

Como economizar energia
A Trimble recomnenda que você faça o seguinte para reduzir o consumo de energia:

l Configure o dispositivo portátil para entra automaticamente em modo de Suspensão quando
estiver ocioso. Para maiores informações, veja Usando o modo suspenso, página 38.

l Ajuste a luz de fundo para desligar automaticamente quando o dispositivo portátil ficar ocioso
por um tempo determinado. Para maiores informações, veja Ajustando o brilho do visor,
página 52.

l Reduza o ajuste de brilho da luz de fundo ou use o ajuste automático de brilho. Para maiores
informações, veja Ajustando o brilho do visor, página 52.

l Desligue os rádios Bluetooth ou Wi-Fi integrados ou o modem celular do dispositivo portátil
sempre que não os estiver usando. Para maiores informações, veja Ligando e Desligando os
rádios sem fio, página 60.

Nota – Não desconecte o GNSS se você vai se reconectar dentro de 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.

Indicadores do nível de bateria
Os ícones de carga da bateria na barra de título no topo da tela mostram um dos seguintes ícones
para representar o status de carga da bateria:
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Ícone de status Descrição

Bateria com carga completa

Bateria com carga alta

Bateria com carga média

Bateria com carga baixa

Bateria com carga muito baixa (20% ou menos)

Bateria carregando com fonte externa de energia

Usando a função de troca de bateria
A série Geo 7 possui uma função que permite que uma bateria descarregada seja substituída por
uma carregada sem desligar completamente o dispositivo portátil. Se a bateria descarregar
enquanto você estiver trabalhando, poderá trocar a bateria sem precisar fechar arquivos ou desligar
o dispositivo portátil, podendo retomar o trabalho de imediato.

CUIDADO - O dispositivo portátil possui energia suficiente para funcionar por aproximadamente 30 segundos
sem a bateria. Se a energia se esgotar antes de a bateria ser recolocada, o dispositivo desliga. A Trimble
recomenda que todos os arquivos abertos sejam salvos antes de se fazer uma troca de baterias.

ATENÇÂO - O dispositivo portátil não é à prova d'água e poeira quando está sem a bateria. Apenas remova a
bateria por curtos períodos de tempo e não remova a bateria em situações onde seja provável a entrada de água
e poeira no dispositivo portátil.

Para trocar a bateria no dispositivo portátil:

1. Salve quaisquer arquivos abertos.

2. Assegure que a bateria carregada possua carga suficiente para continuar o trabalho (ver
Verificando o nível de carga da bateria fora do dispositivo portátil, página 18).
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3. Tome uma das seguintes linhas de ação:

ll Desligue o dispositivo portátil (veja Usando o menu Energia, página 37).

l Coloque o dispositivo portátil no modo Troca de Bateria :

a. Pressione o botão Ligar/Home para ir à tela Home .

b. Clique em para abrir omenu Energia.

c. Clique em Trocar Baterias.

d. Espere que o LED de energia do dispositivo portátil mude de para desligar.

4. Remova a bateria usada e coloque uma recém carregada (ver Inserindo e Removendo a bateria,
página 18).

5. Pressione o botão Ligar/Home para retomar o trabalho no dispositivo portátil.

CUIDADO- No modo Troca de Bateria, o LED da bateria exibe um alerta vermelho. Quando o dispositivo está
pronto, o LED apaga e a bateria pode ser trocada com segurança. Geralmente, o LED vermelho ficará ligado por
apenas um segundo ou menos, mas pode ficar ligado por até três segundos. Não remova a bateria existente até
que o LED vermelho apague. Remover a bateria com o LED vermelho ainda ligado fará com que o dispositivo seja
reiniciado após a troca de bateria. Não remova a bateria existente até que o LED vermelho apague.

Indicadores de status de rede e de Alto-falante
Os indicadores de status que aparecem na barra de título no topo da tela são descritos abaixo:

Indicadores do status do alto-falante
O ícone de status do alto-falante na barra de títulos exieo status do alto-falante. Clique na barra de
título e, na lista suspensa, clique no ícone do alto falante para ajustar o volume e para ligar ou
desligar o alto-falante.

Ícone Descrição

Alto-falante ligado

Alto-falante desligado
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Indicadores de status de rede e de modem
Os ícones de status do alto-falante e do modem na barra de títulos exibem o status de cada rádio.

Você pode clicar na barra de títulos na lista suspensa, clicar no ícone ou para abrir o
Wireless Manager (Ver Usando o Wireless Manager, página 61).

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

Ícone Descrição

Conectado ao ActiveSync ou Windows Mobile® Device Center (WMDC) em um
computador

Conectado a um telefone Bluetooth

Desconectado do ActiveSync ou WMDC

Desconectado do telefone Bluetooth

O radio Bluetooth est´pa disponível

O rádio Wi-Fi está ligado, mas não conectado

O Wi-Fi foi detectado

Conectado a uma rede wireless

Sinal máximo do modem celular

Nenhum sinal do modem celular

O modem celular está desligado

Não há serviço de celular
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Ícone Descrição

Procurando por um serviço demodem celular

Os dados estão sendo transferidos pelo modem celular

Sem cartão SIM

A rede UMTS está disponível

A rede UMTS está conectando

A conexão UMTS está ativa

A rede 3G+ está disponível

A rede análoga está disponível

A rede EDGE está disponível

A rede EDGE está conectando

A conexão EDGE está ativa

A rede GPRS está disponível

A rede GPRS está conectando
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Ícone Descrição

A conexão GPSR está ativa

A rede HSDPA está disponível

A rede HSDPA está disponível

A conexão HSDPA está ativa

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

Ícone Programa Função

Sobre Mostra informações sobre seu dispositivo.

ActiveSync Sincronizar informações entre o computador e o dispositivo
portátil.

Adobe Reader LE Visualizar arquivos PDF.

Alarmes Ajustar os alarmes.

Luz de fundo Gerencia os ajustes de energia da luz de fundo

Irradiação Gerencia os ajustes de irradiação

Bluetooth Gerencia os as configurações de conexão Bluetooth e os
dispositivos.
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Ícone Programa Função

Botões Personaliza as atribuições de botões no teclado

Calculadora Executar operações aritméticas básicas.

Calendário Acompanhar os compromissos e reuniões.

Câmera Captura Fotos e vídeos

Certificados Visualiza e apaga certificados de clientes.

Relógios e Alarmes Gerencia ajustes de alarme e fuzo horário.

Bússola Bússola básica e inclinômetro

Conexões Gerencia ajustes de internet e conexões de rede

Contatos Registrar os contatos de amigos e colegas.

Impressões de Clientes Escolhe participar no Programa de Opiniões do Cliente
Microsoft

Registro em domínio Registra seu dispositivo em uma rede corporativa

E-mail Escrever, enviar e receber mensagens de email.

Criptografia Ativa/desativa a criptografia de cartões de armazenagem
externa.

Informação de Erro Ativa/desativa o registro e o informe automático de erro.
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Ícone Programa Função

Gerenciador de
arquivos

Visualizar e gerenciar arquivos.

GPS Controller Configura o receptor GNSS para aplicativos de terceiros.

GNSS Connector Configura as definições de porta COM para saída de dados
GNSS para dispositivos externos.

Configuração Home Configura como a tela Home aparece.

Input [Inserção de
dados]

Gerencia as configurações de entrada de dados.

Internet Explorer Navegar naWeb.

Compartilhamento da
Internet

Compartilha uma conexão de internet entre dispositivos.

Travamento Trava o visor

Programas
gerenciados

Gerencia aplicativos instalados pelo usuário

Memória Visualiza o status dememória interna e externa

Messenger Enviar mensagens instantâneas como Windows Live™
Messenger.

Cartões de rede Gerencia definições e conexões de redeWi-Fi

Notas Criar notas manuscritas, digitadas ou gravadas.

Guia Do Usuário do Geo 7 Series 46



3   Usando o dispositivo portátil Geo 7X

Ícone Programa Função

OfficeMobile 2010 Fornece acesso aos seguintes aplicativos do OfficeMobile:
Excel®Mobile 2010, PowerPoint®Mobile 2010, OneNote®
Mobile 2010, SharePoint WorkSpaceMobile 2010, and Word
Mobile.

Imagens e vídeos Capturar, visualizar e editar imagens, ou gravar e lançar vídeo
clips.

Energia Gerencia as definições de energia do dispositivo

Rangefinder Usa o módulo Rangefinder do dispositivo (exige que o módulo
Rangefinder laser do Geo 7 seja afixado).

Configurações
Regionais

Gerencia as configurações regionais de hora, data e
informações numéricas no visor.

Remoção de
programas

Desinstala aplicativos instalados pelo usuário

Tela Configurações do visor e de tamanho de texto

Dispositivo de busca Busca arquivos e dados

Calibração de sensor Calibra os sensores de orientação integrados para o ambiente
local.

Configurações Acessa as opções de ajuste do dispositivo portátil, como
conexões sem fio, som e notificações e energia.

Configurações de Som
e Notificações

Ajuste das configurações de audio

Informações do
Sistema

Exibe informações de sistema do dispositivo

Relatórios de sistema Gera e exibe relatórios sobre o status do sistema
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Ícone Programa Função

Gerenciador de Tarefas Exibe as tarefas e os aplicativos em funcionamento

Tarefas Acompanhar as suas tarefas.

Texto Envia e recebemensagens de texto (exige um serviço de
dados celular)

USB para PC Configura as conexões PC USB

Windows Live

Windows Media Executa arquivos de áudio e vídeo

Wireless Manager Gerencia os rádios celular, Wi-FI e Bluetooth.

Alterando configurações de tela
Utilize o controle Tela para alinhar a tela sensível ao toque ou para mudar 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 mudar a orientação da tela, selecione uma opção no grupo Orientação.

3. Para alinhar a tela sensível ao toque, clique em Alinhar Tela, então siga as instruções na tela.

4. PressioneOK.

A utilização de fonte suavizada do tipo ClearType pode facilitar a leitura de texto na tela.

Para habilitar a ClearType:

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

2. PressioneOK.
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Para mudar 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. PressioneOK.

Como usar o teclado virtual

O ícone do teclado aparece automaticamente na barra de título se qualquer aplicativo exigir a
inserção de dados numéricos ou texto.

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

Para digitar os caracteres, use o dedo ou a caneta para clicar nas teclas do teclado.

Quando você terminar de digitar um texto em um campo, clique em para aceitar o texto
que você digitou e para ir para o próximo campo.

Para inserir dados em caixa alta, clique na tecla Shift antes de teclar a letra que deseja, ou

clique na tecla CAPS para digitar múltiplos caracteres.

Para inserir números e símbolos, clique em para exibir um teclado com números e outros

símbolos. Para voltar ao teclado principal, clique em novamente.

Para ocultar o teclado, clique em novamente.

Para alterar o tamanho do teclado, veja Alterando configurações de tela, página 48.

Editando Texto
Se você precisa editar texto, clique na tela para definir o ponto onde inserirá texto.

Você pode selecionar texto, cortar, copiar e colar.

l Para selecionar texto, clique duas vezes no ponto onde deseja selecionar uma palavra, ou
clique e seguire e selecione Selecionar Tudo para selecionar todo o texto.

l Para cortar ou copiar texto, selecione o texto desejado, então clique e segure, então selecione
Cortar ou Copiar.
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l Para colar texto, clique no ponto de inserção desejado, então clique e segure, então selecione,
Colar para inserir o último texto que cortou ou copiou. Para substituir texto, selecione-o antes
de clicar em Colar.

Usando a Sugestão Automática
A série Geo 7 usa o dicionário ativo para fazer sugestões de palavras enquanto você digita. Quando
o dispositivo portátil sugere uma palavra, clique na sugestão se desejar aceitá-la. Se a palavra que
deseja digitar não é exibida, você precisa digitar a palavra inteira.

Escrevendo ou desenhando sobre a tela
Em alguns aplicativos, como Notas, você pode desenhar ou escrever diretamente sobre a tela
usando a caneta stylus.

1. Clique em e depois clique em Notas .

2. Abra uma nota, clique emMenu e selecioneDesenhar.

3. Use a caneta para escrever ou desenhar na tela.

Como fazer uma gravação
Como microfone integrado do dispositivo portátil, você pode criar uma nota de voz individual ou
adicionar uma gravação a uma nota. Depois, você poderá trabalhar com essas notas de voz da
mesmamaneira com que você trabalha com notas.

Para fazer uma gravação:

1. Clique em e depois clique em Notas .

2. Clique emMenu e selecione Visualizar Barra de Ferramentas de Gravação.

3. Tome uma das seguintes linhas de ação:

ll Para criar uma gravação individual, clique em na tela com a lista de notas, para
começar a gravação.

l Para adicionar uma gravação a uma nota, crie ou abra uma nota e então clique no botão

para começar a gravação.
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4. Quando terminar a gravação, clique em . Se você estiver criando uma gravação individual,
um novo item gravado será exibido na lista de notas. Se você estiver gravando em uma nota

aberta, será exibido um ícone na nota. Clique em OK para retornar à lista de notas.

Para reproduzir uma gravação, pressione a gravação na lista de notas ou abra a nota e clique em

na nota.

Alterando atribuições de botões
As teclas de aplicativo esquerda e direita realizam a mesma ação dos menus direito e esquerdo na
barra demenu. Se necessário, você pode programar esses botões para realizar funções
personalizadas, como:

l Executar um aplicativo selecionado, como Envio demensagens ou Calendário.

l Atuar como um botão de software, como um botão OK/Fechar ou um botão de rolagem.

Para atribuir uma ação personalizada ao botão de aplicativo direito ou esquerdo:

1. Clique em / Configurações / Pessoal / Botões.

2. Especifique uma ação para o botão:

a. Clique na aba Botões de programa.

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

c. A partir da lista suspensa Atribuir um programa, selecione a ação desejada ao pressionar o
botão ou clicar a tecla de função.

d. PressioneOK.

Sons e notificações
Você pode ajustar o dispositivo portátil Geo 7X para tocar um som para alertas de sistema e
eventos, notificações de programas, toques na tela e acionamentos de botões no equipamento.

Para alterar as definições de som:

1. Clique em / Configurações / Sons e notificações.

2. Clique na aba Sons.

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

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

5. PressioneOK.

Você também pode ajustar o volume do sistema para se adequar ao ambiente, a fim de que os sons
do sistema e dos aplicativos possem ser ouvidos adequadamente.

Para ajustar o volume do sistema, clique na barra de status no topo da tela, clique em na lista
suspensa, e arraste os controles de volume conforme a necessidade.

Ajustando o brilho do visor
Você pode ajustar manualmente o brilho da tela, ou ligar o Ajuste Automático de Brilho, demodo
que o dispositivo portátil use o sensor de luz ambiente integrado para ajustar automaticamente o
brilho.

l Para ligar ou desligar o Ajuste Automático de Brilho, selecione / Configurações / Sistema /
Luz de Fundo, e selecione a aba Brilho. Ligue ou desligue o Ajuste Automático de Brilho
conforme o desejar.

l Para ajustar manualmente o Brilho da tela, selecione / Configurações / Sistema / Luz de
Fundo, e selecione a aba Brilho. Verifique se o Ajuste Automático de Brilho está desligado,
então arraste o controle deslizante de brilho conforme o desejar.

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 deslizante de brilho para ajustar o brilho de visor desejado.

Para configurar a luz de fundo para desligamento automático:

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. Marque a caixa de seleção
Desligar luz de fundo se o dispositivo não estiver sendo usado e selecione um intervalo na lista
suspensa.

3. Para desligar automaticamente a luz de fundo quando o dispositivo portátil estiver ocioso e
utilizando fonte externa de energia, clique na aba Fonte externa de energia. Marque a caixa
de seleção Desligar luz de fundo se o dispositivo não estiver sendo usado e selecione um
intervalo na lista suspensa.

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

Algumas instalações de software são projetadas especificamente para rodar em um dispositivo que
suporta o sistema operacionalWindows. Para instalar softwares com configuração de instalação no
Windows:

1. Conecte o dispositivo portátil a um computador (ver página 28).

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

3. Busque uma pasta no dispositivo portátil. Clique no arquivo de instalação para instalá-lo, ou
clique e segure sobre o arquivo e então selecione Executar.

4. Se solicitado após a instalação, reinicie o dispositivo portátil (ver Reiniciando e Restaurando o
dispositivo portátil Geo 7X, página 107).

Para instalar o software fornecido como um arquivo de instalação que é executado em um
computador de escritório, quer de um CE ou que você tenha baixado:

1. Conecte o dispositivo portátil a um computador (ver página 28).

2. Se o software for entregue em um CD, insira o CD do software no computador do escritório.
Caso contrário, baixe o software para dentro do computador de escritório.

3. Execute o arquivo de instalação.

4. Se for solicitado, selecione a opção de instalação em um dispositivo que suporta o sistema
operacionalWindows. Após a instalação do software no computador, ele será transferido
automaticamente para o dispositivo portátil.

Nota – Se um cartão de memória for inserido no dispositivo portátil, o cartão será exibido como uma
opção de local para instalação. A Trimble recomenda que você instale o software na memória de
armazenagem do dispositivo portátil, e 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.

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.
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CUIDADO - O sistema operacional Windows Embedded Handheld 6.5 Professional não possui uma lixeira. Ao
excluir arquivos do dispositivo portátil, eles são excluídos permanentemente.

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.

A Trimble recomenda que você copie regularmente os dados importantes para um computador de
escritório. Para mais informações, veja Conectando e sincronizando com um computador de
escritório, página 28.

Usando cartões de memória
Como uma alternativa à memória de armazenamento, você pode salvar os dados em um cartão de
memória. Use um cartão dememória MicroSD para transferir dados com segurança de e para outro
dispositivo que suporte cartões dememória MicroSD.

Para inserir um cartão dememória:

1. Desligue o dispositivo portátil. Veja Ligando o dispositivo portátil pela primeira vez, página 21.

2. Em um ambiente livre de poeira, abra a tampa do encaixe do cartão dememória (no lado
direito do dispositivo portátil).

3. Insira o cartão dememória em seu encaixe.

4. Recoloque a proteção, e verifique se a apertou de volta no lugar.

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 se o cartão será retirado.
Os dados guardados num cartão de memória estão disponíveis somente quando o cartão está inserido no
dispositivo portátil.

Como criptografar arquivos nos cartões de memória
Para evitar que dados confidenciais em um cartão dememória sejam acessados se o cartão for
perdido ou roubado, os arquivos podem ser criptografados ao serem armazenados no cartão.

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 no cartão de memória em qualquer outro dispositivo, mesmo em outro
dispositivo portátil Geo 7X ou um computador de escritório.
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CUIDADO - Se você restaurar o dispositivo portátil para os padrões de fábrica, a chave de criptografia será
excluída e o dispositivo portátil não poderá mais acessar os arquivos criptografados no cartão de memória. Isso
significa que todos os arquivos criptografados ficarão permanentemente bloqueados e inutilizados 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 a serem gravados em um cartão dememória:

1. Clique em / Configurações / Sistema / Criptografia.

2. Selecione a caixa de checagem Criptografar arquivos ao salvá-los em um cartão de
armazenamento.

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

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

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 copiados ou gravados no cartão dememória.

Para remover a criptografia dos 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 do escritório (ver Conectando e sincronizando com um computador de escritório,
página 28).

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

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

4. Para armazenar os arquivos descriptografados em um cartão dememória, certifique-se que a
criptografia não está habilitada no dispositivo portátil e depois copie os arquivos
descriptografados do computador do escritório para o cartão dememória.
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Usando e-mail
Você pode receber e enviar mensagens de e-mail usando o dispositivo portátil Geo 7X Para utilizar o
e-mail, você pode escolher uma das seguintes opções:

l Sincronize as mensagens de e-mail com Microsoft Exchange ou Microsoft Outlook® em um
computador de escritório.

l Envie e receba mensagens de e-mail conectando diretamente ao servidor de e-mail através de
uma ISP ou uma rede.

Sincronizando mensagens de e-mail
Você pode sincronizar mensagens de e-mail no dispositivo portátil e no computador.

CUIDADO - A sincronização de dados é projetada para manter os mesmos dados no computador de 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 sincronizar o e-mail, você deve habilitar a sincronização de Caixa de entrada na tecnologia
Microsoft ActiveSync (no Windows XP) ou WMDC (no Windows Vista ou Windows 7). Para mais
informações, consulte a Ajuda ActiveSync ou a Ajuda WMDC no computador de escritório.

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 (usando a tecnologia
ActiveSync ou WMDC).

Para enviar ou receber e-mail para uma conta do Exchange ou Outlook sincronizada, conecte o
dispositivo portátil ao computador do escritório (ver Conectando e sincronizando com um
computador de escritório, página 28). A sincronização começa automaticamente, e o dispositivo
portátil envia e recebe e-mails.

Conectando-se diretamente a um servidor de e-mail
Você pode enviar e receber mensagens se conectando a um servidor de emails. Antes de enviar e
receber e-mails, você deve criar uma conta de e-mail no software de Envio demensagens.

Nota – Você deve configurar uma conexão de Internet no dispositivo portátil antes de configurar e utilizar a
sua conta de e-mail. Para maiores informações, veja Como conectar-se a um ponto de acesso Wi-Fi, página
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63, Conectando-se a um dispositivo com Bluetooth habilitado, página 65, ou Conectando a um telefone com
Bluetooth ativado para acesso à Internet , página 71.

Se você precisar se conectar a várias caixas demensagens, configure e escolha um nome de serviço
diferente 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. Escolha uma senha. Selecione Salvar senha se você 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.

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

As mensagens recebidas diretamente de um servidor de e-mail são vinculadas ao servidor de e-mail
ao invés de um computador de escritório. Quando você excluir uma mensagem no dispositivo
portátil, ela também será excluída do servidor de e-mail na próxima vez que você conectar o
dispositivo portátil ao servidor de e-mail.

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 em
Enviar, economizando espaço no dispositivo portátil.

Ao trabalhar desconectado, você poderá 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 sistema de Envio de
mensagens baixa as mensagens que vocêmarcou para recuperação e envia as mensagens que você
redigiu.
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Coletando dados GNSS
Para coletar dados GNSS com o dispositivo portátil Geo 7X, você deve instalar o software de campo
GNSS no dispositivo portátil. Você pode usar o dispositivo portátil Geo 7X com softwares Trimble de
escritório e campo.

Para os números de versões e uma lista completa, consulte a Product Compatibility List em
www.trimble.com.

Para mais informações sobre o uso do receptor GNSS integrado, veja Usando o receptor GNSS,
página 84.
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n Usando os rádios integrados para se
conectar a outros dispositivos

n Desativando os rádios celular, Wi-Fi ou
Bluetooth

n Ligando e Desligando os rádios sem fio

n Usando o Wireless Manager

n Escolhendo uma opção de conexão

n Ligando e desligando o rádio Bluetooth a
partir do aplicativo Bluetooth

n Como tornar o equipamento visível
(detectável) a outros dispositivos
Bluetooth

n Conectando a uma rede celular a partir
do modem

n Como conectar-se a um ponto de acesso
Wi-Fi

n Conectando-se a um dispositivo com
Bluetooth habilitado

n Como configurar uma conexão Bluetooth

n Pareando com um dispositivo Bluetooth

n Configurando uma conexão a um
dispositivo não pareado

n Como conectar-se a um dispositivo serial
Bluetooth

n Conectando-se a um computador de
escritório usando a tecnologia sem fio
Bluetooth

n Extraindo dados GNSS para outros
dispositivos usando a tecnologia sem fio
Bluetooth

n Habilitando outros dispositivos para
transferir dados usando a tecnologia sem
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n Transmitindo arquivos para ou de outro
dispositivo

n Como acessar uma rede corporativa
através de sua conexão de Internet

n Conexões via cabo a outros dispositivos
usando o conversor USB para serial
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Usando os rádios integrados para se conectar a
outros dispositivos
A série Geo 7 inclui um rádio integrado Bluetooth, um rádio Wi-Fi, e um rádio integrado demodem
celular para envio e recebimento de dados sem fio.

Para usar o rádio Wi-Fi ou Bluetooth ou o modem celular, você precisa ligá-lo (veja Ligando e
Desligando os rádios sem fio abaixo).

Ao usar uma conexão de dados do seu provedor local de celular, o modem celular integrado do
dispositivo portátil Geo 7 pode ser usado para se conectar à Internet para receber correções em
tempo real a partir de uma rede VRS™, enviar e receber mensagens (incluindo e-mail, SMS ou
mensagens instantâneas), ou enviar e receber arquivos e outros dados diretamente do escritório
para o campo.

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

Você também pode usar a tecnologia sem fio Bluetooth para se conectar à Internet usando um
telefone celular. Você também pode se conectar diretamente a outros dispositivos habilitados para
Bluetooth, como leitor de código de barras, que estejam dentro do alcance (geralmente, de 5 a 10m
do dispositivo portátil).

Nota – Para informações sobre como criar conexões via cabo com dispositivos seriais externos, use o
conversor USB para serial. Veja Conexões via cabo a outros dispositivos usando o conversor USB para serial,
página 82.

Desativando os rádios celular, Wi-Fi ou Bluetooth
O dispositivo portátil Geo 7 é despachado com as tecnologias Wi-Fi, Bluetooth e celular ativadas.

Você pode precisar desativar algum dos rádios se fio no dispositivo portátil se sua organização ou o
país em que você está trabalhando não aprovar ou permitir o uso de tecnologia de comunicação
sem fio. Se você não tem certeza se os rádios do dispositivo portátil Geo 7 são aprovados para uso
em seu país, verifique com seu revendedor Trimble.

Use o software Radio Activation Manager (Gerenciador de Ativação de Rádio) para desativar os
rádios sem fio integrados, ou para reativar os rádios se estes estiverem desativados. O software
Radio Activation Manager é executado em um desktop (computador de escritório). A cópia mais
recente do software está disponível para download no Web site da Trimble. Vá a
www.trimble.com/Geo7, clique em Technical Support / GeoExplorer Series Downloads / Geo 7
series. Clique em Radio Activation Manager para instalá-lo e executá-lo.

Ligando e Desligando os rádios sem fio
Padra poupar energia e otimizar a vida da bateria, desligue os rádios sem fio quando estes não
estiverem em uso.
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Você pode usar o aplicativo Wireless Manager para ligar e desligar os rádios Bluetooth, Wi-Fi e
celular do dispositivo portátil (veja Usando o Wireless Manager, página 61).

Você também pode ligar ou desligar o rádio Bluetooth de dentro do aplicativo Bluetooth (veja
Ligando e desligando o rádio Bluetooth a partir do aplicativo Bluetooth, página 62).

Para tornar o dispositivo portátil detectável a outros dispositivos Bluetooth e permitir que eles
conectem, veja Como tornar o equipamento visível (detectável) a outros dispositivos Bluetooth
página 68).

Usando o Wireless Manager
Você pode usar o aplicativo Wireless Manager para ligar e desligar os rádios Wi-Fi ou Bluetooth do
dispositivo portátil, ou o modem celular do dispositivo portátil. 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 o rádio Wi-Fi e/ou Bluetooth para poder se conectar a outros dispositivos ou redes.

Ligue o modem celular do dispositivo portátil Geo 7X para poder enviar e receber dados e enviar
mensagens de texto.

Desligue o rádio Wi-Fi, Bluetooth e/ou o modem celular para impedir que o equipamento envie ou
receba sinais sem fio.

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

Para desligar ou ligar os rádios, tome uma das seguintes linhas de ação:

l 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 você deseja usar, ou para
desligar o rádio se ele já está ligado.

Os campos de status abaixo do botãoWi-Fi, o botão Bluetooth, e o botão Telefonemudam de
Desligado quando os rádios estão ligados emostram o estado atual do rádio. O campo de status
Wi-Fi mostra Conectando ou Disponível, o campo de status do Bluetooth mostra Ligado ou Visível,
e o campo de status do Telefonemostra Ligado ou o nome da rede celular a que você está
conectado.

Para sair do Wireless Manager, clique em .
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Ligando e desligando o rádio Bluetooth a partir do
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 está desativado, a mensagem Problema com o hardware Bluetooth
pode aparecer quando você tentar ligar o rádio Bluetooth ou os dispositivos de busca.

Escolhendo uma opção de conexão
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 Geo
7

Conectar-se a uma rede celular página 63

Wi-Fi Conectar-se a um ponto de acesso Wi-Fi página 63

Tecnologia sem fio
Bluetooth

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

página 65

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

página 71

Conectar-se a um dispositivo serial Bluetooth página 74

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

página 75

Transmitir arquivos de/para outro dispositivo página 79

Modem celular do Geo
7X ou tecnologia sem
fio Wi-Fi ou Bluetooth

Acessar uma rede compartilhada através de sua
conexão com a Internet

página 80

Conversor USB para
serial

Conectando a dispositivos externos página 82
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Conectando a uma rede celular a partir do modem
Use o modem celular integrado do dispositivo portátil Geo 7 para se conectar a uma rede celular e
acessar a Internet ou uma rede compartilhada. Use este tipo de conexão para acessar um servidor
demapas de fundo, ou para acesso à Internet e e-mail.

Antes de iniciar os passos abaixo, certifique-se de que o SIM foi inserido e que a rede celular está
configurada. Veja Configurando a conexão celular, página 23.

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

1. Clique em / Configurações / Conexões /Wireless Manager. Se o modem estiver
Desligado, clique em Telefone 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-se”. Quando a conexão é aberta/criada, a barra
de tarefas mostra o ícone “conectado”. O ícone exibido depende da rede—veja Indicadores de
status de rede e de Alto-falante, página 41 para detalhes completos.

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

Como conectar-se a um ponto de acesso Wi-Fi
Para se conectar a um ponto de acesso Wi-Fi, você deve:

1. Configurar a conexão Wi-Fi.

2. Conectar-se à redeWi-Fi ou ponto de acesso.

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 ponto de acesso, vá
para o Passo 2: Conectando à rede ou ponto de acesso.

Passo 1: Configurar a conexão Wi-Fi.

1. Clique em / Configurações / Conexões /Wireless Manager.

2. Clique emMenu e selecione Configurações de Wi-Fi. Todas as redes que você já configurou
serão exibidas na lista das redes preferidas.
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3. Para adicionar uma nova rede, clique em Adicionar nova. Para alterar as configurações de uma
rede existente, clique na rede.

4. Digite o nome da rede e outros detalhes da conexão e clique em Próximo.

5. Siga uma das seguintes linhas de ação:

ll Para usar a autenticação, selecione o método de autenticação a partir da lista de
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 A chave é fornecida
automaticamente. Caso contrário, insira a Chave de rede e o Índice da chave.

6. Clique em Próximo.

7. Para maior segurança, marque a caixa de seleção Usar controle de acesso à rede IEEE 802.1x.
Em seguida, configure as informações adicionais de autenticação.

8. Clique em Concluído.

Passo 2: Conectando à rede ou ponto de acesso

1. Certifique-se de que o dispositivo portátil não está conectado a nenhum outro dispositivo
usando o cabo de dados USB, pois o dispositivo portátil prioriza uma conexão USB a uma
conexão Wi-Fi.

2. Leve o dispositivo portátil para a área de alcance da rede ou ponto de acesso.

Quando uma redeWi-Fi ou ponto de acesso é detectado, o ícone aparece na barra de
títulos.
Se o ícone do ponto de acesso não aparecer, use o Wireless Manager para desligar e depois
ligar novamente o rádio Wi-Fi. Quando o rádio Wi-Fi estiver ligado, todas as redes ou pontos de
acesso dentro da área de alcance são detectados e o ícone de notificação é exibido.

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

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

5. Selecione A Internet ou Trabalhoentão clique em Conectar.

6. Se aparecer na tela Network Log On, digite o seu nome, senha e informações sobre o domínio,
e 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, como o Internet Explorer.
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Para se desconectar da rede ou do ponto de acesso em qualquer tempo, desligue o rádio sem fio do
dispositivo portátil. Para fazer isso, clique na barra de título, clique no ícone de Conectividade na
lista suspensa, selecioneWireless Manager e clique no botão Wi-Fi.

Para excluir uma conexão Wi-Fi, clique emantenha pressionada a conexão na abaWireless da tela
de Configurações Wi-Fi e selecione Remover configurações.

Conectando-se a um dispositivo com Bluetooth
habilitado
O dispositivo portátil Geo 7X possui um rádio Bluetooth integrado que você pode usar para
estabelecer uma conexão sem fio com outro dispositivo Bluetooth dentro da sua área de alcance.

Ao usar uma conexão Bluetooth, você pode se comunicar com outros dispositivos como telefones
celulares, computadores de escritório, outros dispositivos portáteis e telêmetros Bluetooth laser e
scanners 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 funcionar como um cliente Bluetooth ou como um dispositivo servidor
Bluetooth, e pode funcionar como ambos ao mesmo tempo. Os conceitos de dispositivo cliente e
servidor são explicados em detalhes abaixo.

Conectando-se a um dispositivo Bluetooth como um cliente
Você pode usar o dispositivo portátil como um dispositivo cliente, que usa os serviços oferecidos
pelos dispositivos servidores Bluetooth que estão na área de alcance. Geralmente, o dispositivo
hospedeiro fornece informações ao dispositivo cliente, mas em alguns casos o cliente inicia a
conexão e também fornece informações ao dispositivo hospedeiro.

Os serviços usados pelo dispositivo portátil Geo 7X, quando estão conectados como um cliente
Bluetooth, são:

Serviço Descrição

Rede Dialup (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.
Este serviço também é utilizado por computadores de escritório
que possuamWMDC instalado.

Dispositivo de entrada
(HID)

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

Stéreo Wireless Conecta a fones Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile).
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Um cliente pode se conectar a uma variedade de serviços fornecidos por diferentes hospedeiros. O
número de conexões ativas a qualquer tempo afeta a velocidade das conexões. A tabela abaixo
mostra o dispositivo portátil conectado a diferentes tipos de dispositivos servidores utilizando
tecnologia sem fio Bluetooth .

Dispositivo
Cliente

Fluxo (s)
de
Dados

Dispositivos
Servidores

Exemplo de tipo de dados e
serviço

Perfil(is)
Bluetooth

Fones de ouvido
Bluetooth

Saída de Áudio A2DP

Smartphone ou
modem
Bluetooth

Quaisquer fluxzos de dados entregues
via web (dados de mapa de serviço
web, correções DGNSS em tempo
real)

DUN

Rádio ou
receptor de
sinalizador
Bluetooth

Correções DGNSS em tempo real Porta
Serial.

Computador
Pessoal

Carregamento e descarregamento de
dados/arquivos

ActiveSync

Dispositivo de
entrada de dados
ou teclado
Bluetooth

Inserção de dados do usuário HID

Telêmetro
Bluetooth ou
sensor externo

Inserção de dados NMEA Porta
Serial.

Por exemplo, quando o dispositivo portátil conecta-se como um cliente a:

l um telefone celular, o dispositivo portátil utiliza o serviço de servidor DUN fornecido pelo
telefone para acessar a Internet e dados demapa de fundo.

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

l Fones de ouvido Bluetooth, o dispositivo portátil utiliza o serviço hospedeiro estéreo sem fio
fornecido pelos fones de ouvido para tocar arquivos de áudio e sons de sistemas.

Fornecendo servicos Bluetooth como um servidor
Você pode usar o dispositivo portátil Geo 7X como um dispositivo servidor, que oferece serviços a
clientes Bluetooth que estão na área de alcance.
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Serviços de servidor oferecidos pelo dispositivo Geo 7X são:

Serviço Descrição

Porta Serial. Emula uma porta serial RS-232 (COM) no dispositivo portátil. Para maiores
informações, veja Extraindo dados GNSS para outros dispositivos usando a
tecnologia sem fio Bluetooth, página 78.

Transferência
de arquivo

Permite que um cliente navegue, copie, cole e apague arquivos e pastas no
dispositivo portátil.

Nota – Você não pode transferir arquivos entre dois dispositivos portáteis Geo 7X, uma vez que o perfil de
cliente para transferência de arquivo não é suportado. O dispositivo portátil somente suporta a transferência
de arquivos como dispositivo servidor. Para transferir arquivos entre dispositivos portáteis, você pode irradiá-
los (veja página 79.)

Para fornecer um serviço de servidor, você deve ligar o rádio Bluetooth e deixar ambos os
dispositivos visíveis a outros dispositivos (ver Ligando e Desligando os rádios sem fio, página 60 e
Como tornar o equipamento visível (detectável) a outros dispositivos Bluetooth, página 68).

A tabela abaixo mostra dispositivos cliente distintos se conectando ao dispositivo portátil usando a
tecnologia sem fio Bluetooth.

Exemplos de dispositivos
cliente

Fluxo (s)
de Dados

Dispositivo
Cliente

Exemplo de tipo de
dados e serviço

Perfil(is)
Bluetooth

Computador Laptop ou
desktop

Compartilhamento de
conexão de internet

DUN

Laptop ou dispositivos móveis
com Bluetooth ativado

GNSS NMEA
Saída de Dados

Porta Serial

Computador Laptop ou
desktop

Transferência de
arquivo

Transferência
de arquivo

O dispositivo portátil Geo 7X pode produzir dados GNSS para dispositivos cliente que se conectem
ao dispositivo portátil usando uma porta serial Bluetooth. Quando um laptop ou computador de
escritório se conecta ao Geo 7X e seleciona o serviço de transferência de dados, arquivos e
informações podem ser trocados entre os dispositivos.

Quando um dispositivo cliente se conecta à porta serial fornecida pelo dispositivo portátil Geo 7X,
os aplicativos no dispositivo portátil podem usar as portas seriais pré-definidas em COM9 para
fornecer serviços de servidor ao dispositivo cliente. Por exemplo, para fornecer posições GNSS a
partir de um receptor GNSS integrado a outro dispositivo, use o software GNSS Connector para
redirecionar dados de NMEA para a COM9.
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Como tornar o equipamento visível (detectável) a
outros dispositivos Bluetooth
Para permitir que dispositivos Bluetooth se conectem a outros dispositivos portáteis, ou se o
equipamento não se conectar ou parear com outro dispositivo que você está tentando se conectar,
você deve tornar o equipamento visível (isto é algumas vezes mencionado como "detectável").

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 o Bluetooth, se não estiver selecionada.

4. Marque a caixa de seleção Tornar este dispositivo visível para outros dispositivos e então
clique em OK.

Como configurar uma conexão Bluetooth
Para usar outro dispositivo Bluetooth com o dispositivo portátil Geo 7X, você deve fazer uma
conexão Bluetoth entre esses dois dispositivos, selecionando o tipo de serviço para usar a 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 outro dispositivo Bluetooth, você pode usar uma conexão
pareada ou não pareada.

Nota – Se você está se conectando a um telefone, pule esta seção e vá para Conectando a um telefone com
Bluetooth ativado para acesso à Internet , página 71, onde a etapa de pareamento é descrita como parte do
procedimento para se conectar a um telefone.

A Trimble recomenda o uso de uma conexão de pares, se o pareamento é suportado pelo outro
dispositivo, pois uma conexão pareada cria uma conexão mais segura e torna a reconexão com o
dispositivo mais fácil. Para maiores informações, veja Pareando com um dispositivo Bluetooth
abaixo.

Alguns dispositivos não suportam conexões pareadas. Use uma conexão não pareada se o
dispositivo não possui um teclado, e se você souber que o dispositivo não troca automaticamente
uma senha pré-programada durante o pareamento. Para maiores informações, veja Configurando
uma conexão a um dispositivo não pareado, página 70.

Guia Do Usuário do Geo 7 Series 68



4   Conectando a outros dispositivos

Pareando com um dispositivo Bluetooth
Parear o dispositivo portátil com outro dispositivo Bluetooth cria um vínculo de segurança
permanente entre os dispositivos, o que ajuda a trocar informações de forma segura 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.

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

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 / Configurações / Bluetooth.

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 que você está tentando se
conectar não é exibido na lista, verifique se o dispositivo está ligado e dentro do alcance e
clique em Atualizar para procurar os dispositivos novamente.

4. Clique no nome do dispositivo ao qual você deseja parear e depois clique em Próximo.

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

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

l a um dispositivo sem teclado, mas você sabe que o dispositivo tem uma senha pré-
programada que será trocada, insira esse código no dispositivo portátil.

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

6. Clique em Próximo.

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

8. No dispositivo portátil, clique no nome do outro dispositivo. Serão exibidas as Configurações
de parceria.

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 fundo de download, selecione Dialup Networking (DUN).

l um dispositivo serial, selecione Porta Serial.

l a um computador para acessar a tecnologia ActiveSync (ou WMDC), selecione ActiveSync.
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Nota – Apenas a ActiveSyncmostra o Windows Embedded Handheld. Selecione ActiveSyncmesmo
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 compatíveis, consulte Conectando-se a um dispositivo com
Bluetooth habilitado, página 65.

11. Clique em Salvar.

12. Clique em OK para fechar o aplicativo Bluetooth.

13. Clique em para fechar a tela de Configurações.

Você criou uma parceria entre o dispositivo portátil e o outro dispositivo Bluetooth para que eles se
comuniquem. 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 um telefone com Bluetooth ativado para acesso à Internet , página 71

l Como conectar-se a um dispositivo serial Bluetooth, página 74

l Conectando-se a um computador de escritório usando a tecnologia sem fio Bluetooth , página
75

Configurando uma conexão a um dispositivo não
pareado
Configurar uma conexão a um dispositivo não pareado possibilita a conexão a um dispositivo que
não permite que você digite uma senha no dispositivo, ou que não troca 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 parear
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 para 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 parceria.
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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 fundo de download, selecione Dialup Networking (DUN).

l um dispositivo serial, selecione Porta Serial.

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

Nota – Apenas a ActiveSyncmostra o Windows Embedded Handheld. Selecione ActiveSyncmesmo
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 suprtados, veja Conectando-se a um dispositivo com Bluetooth
habilitado, página 65.

10. Clique em Concluído.

11. Clique em OK para fechar o aplicativo Bluetooth.

12. Clique em para fechar a tela de Configurações.

Você criou uma parceria entre o dispositivo portátil e o outro dispositivo Bluetooth para que eles se
comuniquem. 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 um telefone com Bluetooth ativado para acesso à Internet , página 71

l Como conectar-se a um dispositivo serial Bluetooth, página 74

l Conectando-se a um computador de escritório usando a tecnologia sem fio Bluetooth , página
75

Conectando a um telefone com Bluetooth ativado
para acesso à Internet
Se você não desejar usar o modem celular integrado do dispositivo portátil, poderá usar o rádio
Bluetooth para se conectar a um smartphone com Bluetooth ativado ou com um dispositivo de
internet e, a partir dele, se conectar à Internet.

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

1. Conecte o dispositivo portátil a um telefone Bluetooth e depois configure a conexão à rede dial-
up.

2. Conectar-se à Internet usando a rede dial-up.
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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
uma conta de e-mail 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 configuraando a
conexão à rede dial-up

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. Para maiores informações, veja Ligando e Desligando os rádios sem fio, página 60.

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

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

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

5. Na lista suspensa Selecione um Modem, selecione Bluetooth e clique em Próximo.

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

ll listado, vá 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. Se o rádio integrado Bluetooth do
dispositivo portátil está desligado, ele é automaticamente ligado.

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

c. Para parear com o telefone, introduza uma senha de sua escolha da qual
você se lembrará com facilidade para o dispositivo portátil e clique em
Próximo.

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

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

Você criou uma parceria entre o dispositivo portátil e o telefone para que eles se
comuniquem.
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7. A partir da listaMinhas Conexões, selecione o telefone no qual você deseja configurar a
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 estes 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 inseriu no dispositivo portátil são passadas
para o telefone para esta conexão.

9. Clique em 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 fornecedor do telefone disser que você precisa mudar a taxa de transmissão ou
outras configurações para a conexão, clique em Avançado, defina essas configurações e
clique em OK.

c. Clique em Concluído.

Você voltará à tela Conexões.

Você configurou a conexão de rede dial-up.

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

1. No dispositivo portátil, vá para a tela Conexões, caso ela ainda não esteja 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 foi feita, você volta para a telaMeu ISP.
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l Para confirmar que o dispositivo portátil está conectado ao telefone, ou para
verificar o status da conexão a qualquer momento, toque na barra de título e, em
seguida, 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 internet, veja Como acessar uma rede corporativa
através de sua conexão de Internet, página 80.

Para enviar e receber mensagens, veja Usando e-mail, página 56.

Passo 3: Configurando o software de campo GNSS para usar dados
recebidos da fonte da Internet
Agora que você conectou o dispositivo portátil à Internet, você deve configurar o software para
utilizar a conexão para receber dados.

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

l Para o software TerraSinc, vá em
http://www.trimble.com/mappingGIS/TerraSync.aspx?dtID=technical_support

l Para o software GPS Controller, vá em http://www.trimble.com/support_
trl.asp?Nav=Collection-32054

Como conectar-se a um dispositivo serial Bluetooth
Utilize a tecnologia Bluetooth sem fio para receber dados de um dispositivo Bluetooth serial.

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.
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Passo 1: Conectar-se a um dispositivo serial Bluetooth
Conecte o dispositivo portátil ao dispositivo Bluetooth, selecionando o serviço de Porta serial se ele
não estiver selecionado (ver Conectando-se a um dispositivo com Bluetooth habilitado, página 65).

Passo 2: Configurando a porta COM para usar o 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 o qual você deseja configurar a conexão e depois clique em Próximo.

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

6. Tome uma das seguintes linhas de ação:

ll Para se comunicar com qualquer dispositivo, por exemplo, se você realizou esta conexão
sem pareamento com um dispositivo, desmarque a caixa de seleção Conexão Segura.

l Para se comunicar somente com dispositivos com os quais o dispositivo portátil possui
uma parceria 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: Como configurar o software de campo GNSS para usar os dados
recebidos do dispositivo serial
Depois que você configurou a conexão entre o dispositivo portátil e o dispositivo Bluetooth serial,
você deve configurar o software para usar a conexão para receber dados.

Para usar correções em tempo real no software de campo Trimble, ou para usar dados de uma
fonte externa como um leitor de códigos de barras com o Bluetooth ativado, consulte a
documentação do software pertinente em www.trimble.com.

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

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

Nota – Os passos necessários podem variar dependendo do computador de escritório.
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Para se conectar a um computador de escritório 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 ao computador

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

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

ll o sistema operacionalWindows 7 ou Windows Vista:

a. A partir do menu Iniciar no computador de escritório, selecione Painel de
Controle /Windows Mobile Device Center. Em Configurações do Dispositivo
Móvel, clique Configurações de Conexões. Será exibida a caixa de diálogo de
Configurações de conexão:

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

c. Na lista, selecione Bluetooth e clique em OK.

ll o sistema operacionalWindows XP:

a. Na interface do usuário Bluetooth no computador de escritório, identifique a
porta virtual COM da porta serial do hospedeiro Bluetooth ou o Serviço local
e verifique se está habilitada.

b. Inicie a tecnologia ActiveSync no computador de escritório.

c. Selecione Arquivo / Configurações de conexão. Será exibida a caixa de
diálogo de Configurações de conexão:

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

e. Na lista, selecione a porta COM que você selecionou no Passo a e clique em
OK.

Nota – Antes de tentar realizar uma conexão Bluetooth do dispositivo portátil ao
computador de escritório, você deve configurar corretamente a porta serial do
hospedeiro Bluetooth e a tecnologia ActiveSync no computador de escritório.

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 você deseja se conectar e depois clique em Próximo.
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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 escritório.

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

Nota – A caixa de seleção no dispositivo portátil ainda mostra ActiveSync, mesmo que o computador de
escritório esteja executando o sistema operacional Windows 7 ou Windows Vista e você usando o
WMDC.

Você criou uma parceria entre o dispositivo portátil e o computador de escritório para que eles
se comuniquem.

9. Clique em OK para fechar o aplicativo Bluetooth.

10. Clique em para fechar a tela de Configurações.

11. Para se conectar, vá para o Passo 2 abaixo.

Nota – A caixa de seleção no dispositivo portátil mostra ActiveSync, mesmo que o computador de escritório
esteja executando o sistema operacional Windows 7 ou Windows Vista e você usando o WMDC.

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

1. No dispositivo portátil, clique em / ActiveSync.
Nota – Apenas a ActiveSyncmostra o Windows Embedded Handheld. Selecione ActiveSyncmesmo que
você use o WMDC no computador desktop.

2. Clique emMenu e selecione Conectar via Bluetooth.

3. No dispositivo portátil, uma caixa demensagem mostra o progresso do status da conexão.

4. Quando a conexão ao computador de escritório é bem sucedida, você volta para o aplicativo
ActiveSync no dispositivo portátil.

5. Clique em para fechar.

O ícone de conectividade na barra de status mostra , ou se o Wi-Fi estiver conectado.

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 / ActiveSync no dispositivo portátil e, em seguida, selecione
Menu / Desconectar.
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Extraindo dados GNSS para outros dispositivos
usando a tecnologia sem fio Bluetooth
Para fornecer posições GNSS a partir do dispositivo portátil Geo 7X para outro dispositivo usando
uma conexão sem fio Bluetooth, você deve:

1. Conectar o outro dispositivo ao dispositivo portátil.

2. Configurar o dispositivo portátil para enviar dados ao outro dispositivo. Certificar-se de que o
software GNSS Connector está instalado no dispositivo portátil (ver Softwares de campo GNSS
suportados, página 90).

3. Configure o outro dispositivo para receber dados do dispositivo portátil.

Passo 1: Conectando o outro dispositivo ao dispositivo portátil Geo 7X

1. Ligue o rádio Bluetooth do dispositivo portátil e torne-o visível a outros dispositivos (ver Como
tornar o equipamento visível (detectável) a outros dispositivos Bluetooth, página 68).

2. No outro dispositivo, ligue o rádio Bluetooth.

3. use o software de gerenciamento Bluetooth no outro dispositivo para buscar dispositivos
Bluetooth então defina uma conexão de porta serial com o dispositivo portátil.

4. Se solicitado a inserir uma senha no outro dispositivo, insira uma senha de sua escolha que
possa ser facilmente lembrada.

5. Quando solicitado no outro dispositivo, aceite a conexão com o outro dispositivo.

6. Insira a mesma senha no dispositivo portátil que inseriu no outro dispositivo, então clique em
Próximo.

7. No dispositivo portátil, clique em Concluir.

Passo 2: Configurando o dispositivo portátil para enviar dados ao outro
dispositivo

CUIDADO - O padrão NMEA determina que a taxa de transmissão de 4800bps deve ser usada para as mensagens
de 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 4800 bit seja ultrapassado. A colocação dos buffers
permite que os dados sejam armazenados e enviados no momento adequado. Isso evita a corrupção dos 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 saída de 4800bps, a Trimble sugere
que você tente minimizar o efeito, reduzindo a quantidade de dados NMEA a serem enviados, por exemplo,
abandonando as sentenças NMEA do fluxo de NMEA.
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1. No dispositivo portátil, clique em GNSS Connector para abrir o software GNSS Connector.

2. Use o software GNSS Connector para enviar mensagens NMEA para a COM9. Esta é a porta
serial Bluetooth de servidor do dispositivo portátil.

3. Use o software de campo Trimble GNSS para assegurar que a saída de dados NMEA esteja
definida para On, Para configurar as saída de dados NMEA (taxa de dados emensagens), e para
configurar os ajustes GNSS.

Passo 3: Configure o outro dispositivo para receber dados do dispositivo
portátil

1. No outro dispositivo, execute a aplicação que utilizará os dados do dispositivo portátil.

2. Configure a aplicação para se conectar à porta COM no outro dispositivo que você selecionou
(ou foi atribuído) quando você criou a conexão de porta serial para o dispositivo portátil.

Habilitando outros dispositivos para transferir dados
usando a tecnologia sem fio Bluetooth
Para transferir arquivos de e para outro dispositivo sem usar a tecnologia ActiveSync ou WMDC,
siga os passos gerais abaixo:

Nota – Os passos exatos para a transferência de arquivo dependerão do software de gerenciamento de
arquivos Bluetooth que estpá instalado no outro dispositivo.

1. Ligue o rádio Bluetooth do dispositivo portátil e torne-o visível a outros dispositivos (ver Como
tornar o equipamento visível (detectável) a outros dispositivos Bluetooth, página 68).

2. No outro dispositivo, ligue o rádio Bluetooth.

3. No outro dispositivo, certifique-se de que a transferência de arquivos Bluetooth está ativada.

4. Use o software de gerenciamento Bluetooth no outro dispositivo para buscar dispositivos
Bluetooth então defina uma conexão com o dispositivo portátil.

5. Use o software de gerenciamento Bluetooth no outro dispositivo para localizar o arquivo e
transferi-lo para a pasta \My Documents no dispositivo portátil.

Transmitindo arquivos para ou de outro dispositivo
Você pode transmitir arquivos, contatos, tarefas e compromissos entre o dispositivo portátil e
outro dispositivo.

Para receber arquivos transmitidos de outro dispositivo:

1. Certifique-se de que o rádio integrado Bluetooth do dispositivo portátil esteja ligado (ver
Ligando e Desligando os rádios sem fio, página 60).
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2. Clique em / Configurações / Conexões / Irradiar.

3. Marque a caixa de seleção Receber todas transmissões de entrada e depois clique em OK.

4. Quando outro dispositivo tentar transmitir um arquivo, será perguntado se você aceita o
arquivo. Para receber o arquivo, clique em Sim.

Nota – Todos os arquivos recebidos são automaticamente salvos na pasta Meus Documentos no dispositivo
portátil.

Para enviar arquivos para outro dispositivo:

1. Certifique-se de que o rádio integrado Bluetooth do dispositivo portátil esteja ligado (ver
Ligando e Desligando os rádios sem fio, página 60).

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

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

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

Você receberá a mensagem Concluído ou Falhou, 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 compartilhada 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 hospedeiro 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: Configurando uma conexão de Internet no dispositivo portátil.
Tome uma das seguintes linhas de ação:
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l Conectar-se à Internet usando o modem celular. Para maiores informações, veja página 63.

l Conecte-se à Internet usando um telefone Bluetooth. Para maiores informações, veja página
71.

l Configure um ponto de acesso em uma conexão Wi-Fi. Para maiores informações, veja página
63.

Passo 2: Configurando 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 no assistente Faça uma Nova Conexão.

4. Clique em Concluído.

Passo 3: Conectando a uma rede corporativa ou Intranet.
Para conectar-se à rede corporativa 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, e 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 tela Ativar exceções URL.

4. Clique em Adicionar nova URL.

5. Digite a URL e clique em OK.

6. Repita os Passos 4 e 5, sempre que necessário.

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

8. Clique em OK para fechar a tela de Conexões.

9. Clique em para fechar a tela de Configurações.
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Conexões via cabo a outros dispositivos usando o
conversor USB para serial
O conversor USB para serial conecta a porta USB na parte de baixo do dispositivo portátil. Quando o
conversor USB para serial está conectado, ele adiciona uma porta serial (COM1) ao dispositivo
portátil Geo 7X .

Você pode usar o conversor USB para serial para:

l receber correções diferenciais de uma fonte externa em tempo real, como um rádio DGNSS.
Para maiores informações, consulte a seção Tempo Real, no Guia de Início Rápido do Software
TerraSync.

l conectar a outros dispositivos externos. Para maiores informações, consulte a seção Sensores
Externos, no Guia de Início Rápido do Software TerraSync.

l conectar a um computador para fornecer dados GNSS (veja Como configurar a saída NMEA,
página 86).

Conectando a dispositivos externos
Você pode usar o conversor USB para serial para se conectar a um dispositivo externo que possua
uma porta serial, como um computador.

Ao se conectar a um computador do escritório usando o conversor USB para serial, você não pode
usar a tecnologia ActiveSync (ou WMDC) para estabelecer a conexão ou sincronizar os dados. Para
usar o ActiveSync (ou WMDC), você deve usar uma conexão de cabo USB ou Bluetooth (veja
Conectando e sincronizando com um computador de escritório, página 28) .

Para se conectar a um dispositivo externo que possua uma porta serial:

1. Conecte o conversos USB para serial no dispositivo portátil.

2. Conecte o cabo serial sem modem na porta serial (COM) no conversos USB para serial.
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3. Conecte a outra ponta do cabo à porta serial no dispositivo externo.

Para conectar a um dispositivo serial externo que não possua uma porta serial padrão de 9 pinos,
use um cabo que possua um conector DE9 em uma ponta e o conector apropriado na outra ponta
para o outro dispositivo. Um cabo adequado deve ser fornecido com o dispositivo externo.
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Melhorando a produtividade GNSS usando a
tecnologia de redução de sombra de satélite
Floodlight
A produtividade de receptores GNSS de alta precisão pode ser afetada pela sombra de satélite. A
sombra de satélite ocorre quando a linha de visada entre um receptor GNSS e os satélites GNSS é
parcialmente ou totalmente bloqueada por obstruções como edifícios, árvores ou atémesmo a
própria paisagem. O efeito da sombra de satélite é uma redução no número de satélites que podem
ser rastreados pelo receptor. Geralmente, a qualidade dos seus dados diminui quando o número de
satélites usado para calcular a posição é pequeno e, muitas vezes, quando grandes partes do céu
estão obstruídas, é impossível gerar qualquer posição.

A opção de tecnologia de redução de sombra de satélite Floodlight para o Geo 7 reduz os efeitos da
sombra de satélite, para ajudar a oferecer mais posições emelhor precisão em condições afetadas
pela sombra de satélite.

A opção de tecnologia Floodlight melhora a produtividade GNSS usando três tecnologias principais:

l ela possibilita o rastreamento demulti constelações (GPS, QZSS, GLONASS, BeiDou e Galileo), o
que aumenta consideravelmente o número de satélites que podem ser rastreados pelo
receptor GNSS. O rastreamento demais satélites pode ajudar a melhorar a geometria dos
satélites e, portanto, melhorar a precisão.

l utiliza medidas barométricas para auxiliar o receptor GNSS. As medidas de barômetro podem
ajudar melhorando a precisão vertical e horizontal das posições, particularmente em condições
onde a contagem de satélites émuito baixa, por exemplo, embaixo de uma árvore.

l melhora a capacidade do receptor de rastrear sinais de satélite mais fracos, que são comuns ao
trabalhar na sombra de árvores e edifícios.

Para conseguir o melhor desempenho da tecnologia
Floodlight, é importante que o barômetro seja mantido
livre de obstruções. Verifique se o selo do barômetro,
localizado na parte de baixo do dispositivo (❶à
direita), é mantido livre e não está coberto pelos seus
dedos ou qualquer outro objeto.

Se você está usando software de campo Trimble, por
exemplo, o software TerraSync, verifique se selecionou
a opção correta para o pós-processamento de dados.
Se a sua estação ou estações de base fornecem
correções para satélites GPS e GLONASS, selecione GPS
+ GLONASS. Isso afeta a precisão da precisão prevista
pós-processada (PPA). Consulte o Guia de Início Rápido
do Software TerraSync para maiores informações.
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Se a opção ainda não estiver ativada no dispositivo portátil no momento da compra, ou seja, você
adquiriu a opção como uma atualização, você deverá ativar a opção. Veja Ativando as opções do
receptor GNSS no dispositivo portátil, página 88.

Usando a tecnologia H-Star para aumentar a precisão
Com a opção H-Star (Decimétrica), o dispositivo portátil Geo 7X utiliza tecnologia de rejeição a
multicaminho EVEREST, bem como a tecnologia H-Star para fornecer precisão de 10 cm ou maior
com correção diferencial em tempo real ou pós-processada.

A tecnologia Trimble H-Star combina um avançado design no receptor GNSS e um inovador software
de campo e escritório para obter precisão superior. Os dados H-Star são registrados usanto um
software Trimble especificamente projetado para coleta de dados de alta precisão. A barra de status
do softwaremostra claramente a precisão em tempo real ou a precisão prevista que será atingida
com o pós-processamento. Com a tecnologia H-Star, a precisão decimétrica é geralmente atingida
em até dois minutos de coleta contínua de dados. Se o travamento no satélite for mantido, as
características subseqüentes atingirão níveis maiores de precisão em segundos.

Trabalhando em tempo real, o sistema Trimble H-Star recebe correções GNSS de uma rede VRS ou
de uma estação de frequência dupla para atingir a mais precisão excelente.

Se a opção ainda não estiver ativada no dispositivo portátil à época de sua compra, ou seja, se você
comprou a opção como uma atualização, você deverá ativar a opção. Veja Ativando as opções do
receptor GNSS no dispositivo portátil, página 88.

Usando a opção de saída de dados Centimétrica
A opção de saída de dados centimétrica, disponível como um pacote com software TerraSync
Centimeter Edition, aumenta o desempenho do dispositivo portátil para posicionamento em nível
de centímetro em tempo real ou pós-processado com uma fonte adequada de correção diferencial
de frequência dupla.

Se a opção ainda não estiver ativada no dispositivo portátil à época de sua compra, ou seja, se você
comprou a opção como uma atualização, você deverá ativar a opção. Veja Ativando as opções do
receptor GNSS no dispositivo portátil, página 88.

Como configurar a saída NMEA
Você pode usar o receptor GNSS integrado do dispositivo portátil com qualquer software de campo
GNSS que aceite mensagens NMEA, se tiver adquirido a opção de saída NMEA no dispositivo
portátil.

Para definir as configurações da saída de dados NMEA, use o software Controlador GPS. O software
é fornecido gratuitamente no Web site da Trimble. Para maiores informações, veja Softwares de
campo GNSS suportados, página 90.

Para configurar a saída de dados NMEA:
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1. No formulário Configurações GNSS, defina o campo de Saída NMEA como Ligado.

2. Clique no ícnoe Configurar que é exibido ao lado do campo de Saída de dados NMEA.
Serão exibidas as Configurações de saída NMEA.

3. Defina as configurações de saída demensagens NMEA.

CUIDADO - O padrão NMEA determina que a taxa de transmissão de 4800bps deve ser usada para as mensagens
de 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 4800 bit seja ultrapassado. A colocação dos buffers
permite que os dados sejam armazenados e enviados no momento adequado. Isso evita a corrupção dos 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 saída de 4800bps, a Trimble sugere
que você tente minimizar o efeito, reduzindo a quantidade de dados NMEA a serem enviados, por exemplo,
abandonando as sentenças NMEA do fluxo de NMEA.

4. Clique em Concluído.

Para mais informações, consulte a Ajuda do Controlador GPS.

Gerando dados NMEA para um equipamento externo
Utilize o software GNSS Connector (ver Softwares de campo GNSS suportados, página 90) para
especificar como o receptor GNSS integrado se comunica com o equipamento conectado a um
dispositivo portátil por meio de suas portas de comunicação externa.

Para abrir o GPS Connector, clique em  / GNSS Connector.

O software GNSS Connector permite que você conecte as porta COM do GNSS NMEA às portas
COM1 ou Bluetooth e ajuste as configurações de porta tais como a taxa baud para a COM1.

Utilize o software GNSS para gerar mensagens NMEA a partir do receptor GNSS integrado para outro
dispositivo, tal como um coletor de dados externo.

Se você estiver utilizando uma porta Bluetooth, assegure-se de que o rádio Bluetooth esteja ligado
e o handheld esteja visível para outros dispositivos. Utilize o software GNSS Connector para
configurar a saída NMEA para Bluetooth - COM9, que é a Porta serial de host Bluetooth pré-
definida. Para mais informações, veja Fornecendo servicos Bluetooth como um servidor, página 66.

As conexões que você cria no software GNSS Connector existem somente enquanto o Conector GPS
está operando. Conexões criadas pelo software GNSS Connector são encerradas quando você sai do
software.
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Ativando as opções do receptor GNSS no dispositivo
portátil
Amaioria dos dispositivos portáteis Geo 7X são enviados com as opções pré-ativadas no
dispositivo.

Se seu dispositivo portátil Geo 7X não tiver a opção de que você necessita, entre em contato com
seu revendedor Trimble para informações sobre como comprar as opções como atualizações.

Uma vez compradas, as opções devem ser ativadas em seu dispositivo portátil usando o assistente
Ativação de Opções... O assistente pode acessar automaticamente um arquivo de ativação pela
Internet ou o arquivo pode ser copiado manualmente para o dispositivo usando um cartão de
armazenamento externo ou um cabo USB. O assistente de ativação usa o arquivo para determinar
quais opções devem ser ativadas no dispositivo portátil.

Para ativar as opções automaticamente pela Internet, faça o seguinte:

1. Clique em Geo 7X na tela Home da Trimble, ou clique em / Configurações / Sistema /
Informações de Sistema. Será exibidas a tela Informações de Sistema.

2. Selecione a guia Opções e pressione Ativar Opções...

3. Se você recebeu um arquivo de ativação do seu revendedor Trimble, selecione Ativar
manualmente opções adquiridas. Caso contrário, selecione Verificar e selecionar
automaticamente as opções adquiridas.

4. Se você selecionou Verificar e selecionar automaticamente as opções adquiridas:

a. Assegure que o dispositivo esteja conectado à Internet (usando o cabo USB e a tecnologia
ActiveSync, ou uma conexão sem fio Wi-Fi ou Bluetooth, ou o modem—veja Escolhendo
uma opção de conexão, página 62).

b. PressioneObter Atualizações.

c. Será executado o Assistente de Ativação de Opções. Quando o assistente finalizar, reinicie
o seu dispositivo para concluir o processo de ativação.

Se você selecionou Ativar manualmente opções adquiridas:

a. Copie o arquivo XML de ativação que recebeu do seu revendedor Trimble para uma pasta
no dispositivo.

b. PressioneObter Atualizações.

c. Navegue para a pasta que contém o arquivo de ativação.

d. Pressione o arquivo para iniciar o processo de ativação.

e. Será executado o Assistente de Ativação de Opções. Quando o assistente finalizar, reinicie
o seu dispositivo para concluir o processo de ativação.
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Usando serviços de correção RTX
A tecnologia Trimble RTX™, uma revolucionária tecnologia DGNSS, proporciona posicionamento
GNSS de alta precisão sem precisar contar com uma infraestrutura tradicional baseada em estações
de referência. Você pode usar o dispositivo portátil Geo 7X com os seguintes serviços RTX:

l Serviço de correções RTX Trimble CenterPoint™ (via Internet)

l Serviço de correções RTX Trimble RangePoint™ (via Internet)

l Serviço de correções RTX Trimble ViewPoint (via Internet)

As correções RTX Trimble são suportadas apenas por softwares de campo da Trimble. Para uma lista
completa de compatibilidade de softwares para o dispositivo portátil Geo 7X e correções RTX, veja a
Lista de Compatibilidade de Pordutos deMapeamento e GIS .

Adquirindo uma subscrição RTX
Para utilizar correções RTX, você deve adquirir uma subscrição anual por meio dos Serviços de
Posicionamento Trimble (Trimble Positioning Services). Entre em contato com seu revendedor
Trimble local.

Ativando serviços RTX
Uma vez que você tenha adquirido uma subscrição, o serviço deve ser ativado no dispositivo
portátil antes que você possa usá-lo com o software de campo Trimble. Para ativar o serviço, use o
gerenciador de subscrições RTX.

Para acessar o gerenciador de subscrições RTX:

1. Clique em / Definições / Sistema / Informações do Sistema. Será exibidas a tela
Informações de Sistema.

2. Selecione a aba RTX, então clique em Gerenciar subscrições RTX.

Você pode ativar sua subscrição on-line (por conexão sem fio), ou manualmente.

l Para ativar sua subscrição on line, você precisa de uma conexão de internet.

a. Confirme junto ao Trimble Positioning Services quando a mensagem de ativação sem fio
será transmitida para seu dispositivo portátil (ligue para o número de assistência ao
cliente).

b. Selecione Ativação RTX Sem Fio. Seu dispositivo portátil irá se conectar à internet e
começará a procurar pela mensagem de ativação RTX no fluxo de serviço RTX.

c. Uma vez encontrada, a subscrição é instalada e o visor da tela RTX aparecemostrando o
status de subscrição atualizado.
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l Para ativar sua subscrição manualmente, você precisa de um código de ativação.

a. Copie o arquivo para o dispositivo portátil

b. Selecione Ativação RTX Manual e clique em Ativar.

c. Navegue até o arquivo e clique nele para ativá-lo.

d. A subscrição é ativada e o visor da tela RTX aparecemostrando o status de subscrição
atualizado.

Softwares de campo GNSS suportados
Você pode usar o dispositivo portátil Geo 7X com os seguintes softwares de campo:

l Software Trimble TerraFlex

l Software Trimble TerraFlex

l Software Esri ArcPad e a extensão Trimble Positions ArcPad

l Software Trimble GNSS Connector

l Software Trimble GPS Controller / aplicativos NMEA de terceiros

Para uma lista dos softwares e versões suportadas, veja em Product Compatibilty List (Lista de
Compatibilidade de Pordutos deMapeamento e GIS).

Dependendo do software de campo GNSS que você tem instalado, você pode usar o software para
configurar as definições como GNSS, correção em tempo real, e as configurações da 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 maiores informações, consulte a
documentação para o software de campo GNSS.

Usando o dispositivo portátil Geo 7X com o software TerraFlex
Utilize o software TerraflexMobile para coletar emanter dados GIS e GNSS. Use o serviço TerraFlex
Cloud para enviar serviços ao campo e para analisar e exportar dados uma vez que ele seja
devolvido.

Usando o dispositivo portátil Geo 7X com o software TerraSync
Utilize o software TerraSync para coletar emanter dados GIS e GNSS.

Use um aplicativo de escritório (por exemplo, o software Trimble GPS Pathfinder) para processar os
dados coletados em campo e para realizar analises qualitativas e verificações de qualidade nos
dados de campo.

Para instruções de instalação, veja o Guia de início rápido do software TerraSync.

Um dispositivo portátil Geo 7X com a opção centimétrica somente pode ser usado com o software
TerraSync Centimeter Edition. Os outros aplicativos de campo da Trimble não se conectam ao
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receptor. Para maiores informações, veja Usando a opção de saída de dados Centimétrica, página
86.

Usando o dispositivo portátil Geo 7X com o software Esri ArcPad e
a extensão Trimble Positions ArcPad
Use o software Esri ArcPad e a extensão Trimble Positions ArcPad para coletar e conservar dados GIS
e GNSS. Instruções detalhadas de instalação para o software Esri ArcPad são fornecidas na
documentação ArcPad.

Você deve instalar o software ArcPad antes de você instalar a extensão Trmble Positions ArcPad.

Assegure-se de que a sua versão da extensão Trimble Positions ArcPad é compatível com a versão
de software ArcPad que você está utilizando. Para maiores informações, veja a Lista de
Compatibilidade de Produtos deMapeamento e GIS .

Para instruções de instalação, veja o Guia do Administrador da Extensão Trimble Positions ArcPad.

Usando o dispositivo portátil Geo 7X com o utilitário GNSS
Connector
Utilize o software GNSS Connector para especificar como o receptor GNSS integrado se comunica
com o equipamento que está conectado por meio de uma das portas de comunicação externa do
dispositivo portátil.

O utilitário GNSS Connector é pré-instalado com o dispositivo portátil Geo 7X. Para acessar o

utilitário, clique em / Configurações / Conexões / GNSS Connector.

Usando o dispositivo portátil Geo 7X com o software GPS
Controller / aplicativos NMEA de terceiros
Utilize o software GPS Controller para configurar emonitorar o status do receptor GNSS interno e
para configurar configurações de saída GNSS para aplicativos GNSS de terceiros.

Para instalar o software GPS Controller, acesse www.trimble.com/support.shtml. Clique em GPS
Controller e depois em Downloads. Clique no link para a versão que deseja instalar e siga as
instruções do assistente de instalação.

Se você comprou e ativou a opção Saída NMEA, também pode utilizar o dispositivo portátil Geo 7X
com qualquer software de campo GNSS que aceite mensagens NMEA.

Configurando o software de campo GNSS para se
conectar ao receptor
Na primeira vez que você utilizar o software de campo GNSS em seu dispositivo portátil, poderá ser
necessário especificar a qual porta COM GNSS você deseja se conectar.
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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.

Portas COM GNSS
Para utilizar o GNSS, abra a porta COM GNSS apropriada. O tipo de comunicação utilizado para cada
porta é descrito abaixo:

Porta Função Descrição

COM2 NMEA Geração demensagens NMEA-0183. O NMEA é um protocolo de
comunicação GNSS padrão utilizado por muitos aplicativos de GNSS. O
dispositivo portátil gera as seguintes mensagens NMEA por padrão: GGA,
GLL, GSA, GSV, RMC, VTG, ZDA. Todas as mensagens são geradas em
intervalos de um segundo.

COM3 TSIP Gera e recebemensagens TSIP. O TSIP (Protocolo de interface padrão
Trimble) é utilizado por aplicativos Trimble GNSS e também é suportado por
algumas outras aplicações GNSS.

COM4 Correções
de tempo
real

Recebemensagens de correção de tempo-real. Se você estiver utilizando uma
fonte de correção externa conectada com uma porta COM1 ou Bluetooth, as
correções devem estar redirecionadas a COM4. Para mais informações,
consulte o Guia de Início Rápido do Software TerraSync.

Nota – Mensagens NMEA somente podem ser geradas na saída se você tiver comprado e ativado a opção de
Saída NMEA. Ver Como configurar a saída NMEA, página 86.

Nota – A COM1 é uma porta serial padrão que conecta a dispositivos externos. Para maiores informações,
veja Conexões via cabo a outros dispositivos usando o conversor USB para serial, página 82.

Conectando à porta COM
Os detalhes sobre a configuração dos diversos tipos de software de campo GNSS para se conectar à
porta COM GNSS são os seguintes:

Software de campo GNSS Detalhes da configuração

Controlador GPS O software automaticamente se conecta ao receptor GPS integrado
em COM3.

TerraFlex O software automaticamente se conecta ao receptor GPS integrado
em COM3.
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Software de campo GNSS Detalhes da configuração

TerraSync O software automaticamente se conecta ao receptor GPS integrado
em COM3.

ArcPad com Trimble
Positions

O software automaticamente se conecta ao receptor GPS integrado
em COM3.

ArcGIS Mobile com
Trimble Position

O software automaticamente se conecta ao receptor GPS integrado
em COM3.

Outros aplicativos TSIP Configure o software para se conectar ao receptor GNSS integrado
em COM3 usando TSIP.

ArcPad Configure o software para se conectar ao receptor GNSS integrado
em COM2 usando NMEA.

ArcGIS Mobile Configure o software para se conectar ao receptor GNSS integrado
em COM2 usando NMEA.

Outros aplicativos NMEA Configure o software para se conectar ao receptor GNSS integrado
em COM2 usando NMEA.

Usando uma antena GNSS externa
O dispositivo portátil Geo 7X tem uma antena interna, adequada para uso na maioria das
condições.

Você também pode conectar uma antena externa para cenários em que estiver trabalhando em um
veículo, ou para aumentar o rendimento e a precisão, especialmente quando trabalhando sob a
copa de árvores ou perto de edificações.

As seguintes antenas externas são suportadas:

l Antena GNSS Trimblemini-patch, adequada para uso como uma antena interna em veículos
para propósitos de navegação de baixa precisão.

l Antena GNSS Trimble Tempest L1, adequada para aplicações com precisão abaixo de 1metro.

l Antena GNSS Trimble Tornado L1/L2, adequada para aplicações com precisão decimétrica.

l Antena GNSS Trimble Zephyr Modelo 2 L1/L2, adequada para aplicações com precisão
decimétrica e centimétrica.

Configure as definições de antena (por exemplo, o tipo de antena o a altura da antena acima do
solo) no software de campo GNSS, uma vez que você tenha conectado a antena externa ao
dispositivo portátil. Consulte a documentação do software pertinente para maiores detalhes.
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Como garantir a precisão dos seus dados GNSS
A lista abaixo identifica as definições e técnicas mais importantes que você pode usar no campo para
melhorar a precisão dos seus dados:

Nota – Esta lista assume 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 log
baseado em precisão. Para maiores informações, consulte a seção Configurações de Precisão
no Guia de Início Rápido do Software TerraSync.

l Utilize correções diferenciais de tempo real. Se você tiver acesso a correções de uma rede VRS™
ou do serviço de correções RTX Trimble RTX, será possível alcançar precisões GNSS de <1 cm a
<100cm. Para maiores informações, consulte a seção Tempo Real, no Guia de Início Rápido do
Software TerraSync.

l Ajuste as configurações GNSS do receptor para usar Configurações Inteligentes para aumentar
a precisão dos seus dados, e para minimizar o efeito de interferência atmosférica e geometria
de satélites ruim. Para maiores informações, consulte a seção Usando Configurações
Inteligentes no Guia de Início Rápido do Software TerraSync.

l Conecte a uma antena externa, se você tiver uma. Para maiores informações, veja Usando uma
antena GNSS externa, página 93.

l Planeje a coleta de dados GNSS nas horas do dia em que a geometria dos satélites émais
apropriada. As ferramentas de planejamento Trimble estão disponíveis online, ou para serem
baixadas:

ll http://www.trimble.com/GNSSPlanningOnline/#/Settings

l http://ww2.trimble.com/planningsoftware.shtml
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6 Usando a Câmera

n Iniciando o aplicativo da câmera

n Tirando uma foto ou gravando um vídeo

n Ajustando as configurações da câmera

n Opções de Câmera e Vídeo

n Gerenciando Fotos e vídeos

O dispositivo portátil Geo 7X possui uma
câmera de 5megapixels virada para a frente
que você pode usar para capturar fotos ou
vídeo.
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Iniciando o aplicativo da câmera
Para iniciar a câmera, pressione o botão da câmera no centro do teclado. Ou, se esse botão tiver

sido atribuído a outro aplicativo, clique em , / Imagens e Vídeos / Câmera.

Quando o aplicativo da câmera estiver aberto, use o botão da câmera para:

l Capturar uma foto

l Iniciar e interromper a gravação de um vídeo.

Tirando uma foto ou gravando um vídeo
Uma vez que o aplicativo da câmera tenha iniciado, estará por padrão no modo Estático (foto).

Para capturar uma foto

1. Segure o dispositivo portátil firme. Use a tela de preview para enquadrar o objeto no centro da
tela.

2. Para focar, clique na tela de preview. Aparecerá uma caixa branca, que então se tornará verde.
Se você não tocar na tela de preview, a câmera entende que a distância de foco está OK (ou
seja, alvo a 1m de distância ou mais), e não executa o auto foto.

3. Para capturar a foto, pressione e solte o botão da Câmera.

Para capturar um vídeo:

1. Clique noMenu então selecione Vídeo.

2. Use a tela de preview para enquadrar o início do vídeo.

3. Para iniciar a gravação, pressione e solte o botão Câmera . Mova o dispositivo portátil para
gravar o vídeo.

4. Para pausar a gravação, clique em Pausar. Para parar a gravação, clique em Parar ou pressione
o botão da Câmera .

Quando o aplicativo da câmera exibe , ele está armazenando o arquivo de foto ou vídeo.
Remover a bateria ou o cartão dememória durante a gravação pode afetar as fotos / vídeos ou
danificar o cartão dememória.

Para mudar para moto Estático a partir do modo Vídeo, clique emMenu e selecione Estático.
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Ajustando as configurações da câmera
Para acessar as configurações da câmera:

1. Inicie o aplicativo da câmera e então clique emMenu. As configurações disponíveis para a
câmera são exibidas em uma lista.

2. Clique na configuração desejada ou altere o valor atual. A lista de ajustes disponíveis varia,
dependendo de onde você está, em modo Vídeo ou Estático.

Modo Configurações Opções

Estático
e Vídeo

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

Vídeo Áudio Ligado, Desligado

Vídeo Resolução 640x480, 320x240, 176x144

Estático Resolução 5MP, 3.2MP, 2MP, 1.3MP, 640x480, 320x240

Estático
e Vídeo

Compressão Qualidade baixa, qualidademédia, qualidade alta

Estático
e Vídeo

Balanço de
Branco

Automático*, Incandescente, Luz Solar, Fluorescente

Estático Carimbo de
data

Ligado, Desligado

Estático Localização Desligado (sem Geotag), EXIF (Geotag no cabeçalho EXIF do arquivo),
Marca D'água (Geotag sobre a imagem), EXIF/Marca D'água (ambos)

Estático Zoom Varia conforme a resolução

Estático
e Vídeo

Opções Executa Opções de Câmera e Vídeo

* = configuração padrão

Nota – Quanto maior a resolução, maior o tamanho do arquivo. Ao tirar uma foto com maior resolução
pode demorar mais a captura. Continue a segurar o botão da câmera até possa visualizar o preview da foto
(em modo estático), ou até que a tela de preview reapareça (em modo Vídeo).

Você também pode clicar na tela para definir o seguinte:
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❶ Clique em qualquer lugar para focar.

❷ Clique aqui para ligar ou desligar o carimbo de
data.

❸ Clique aqui para percorrer as configurações de
zoom (disponível em resoluções mais baixas).

❹ Clique aqui para ligar ou desligar o geotag.

Opções de Câmera e Vídeo
Para acessar as opções de câmera e vídeo:

1. Clique em / Imagens & Vídeos / Câmera.

2. Clique emMenu / Opções.

Use as opções da câmera para personalizar onde as fotos e vídeos são armazenadas, e para
personalizar as configurações de armazenamento para fotos.

l Salve arquivos para: Se você possuir um cartão de armazenamento instalado, poderá salvar as
fotos na memória principal ou em um arquivo no cartão de armazenamento. As fotos salvas na
memória principal são salvas na pasta My Pictures.

l Prefixo para nomes de arquivos de fotos: Use essa opção para dar um prefixo personalizado a
arquivos de fotos..

l Prefixo para nomes de arquivos de vídeo: Use essa opção para dar um prefixo personalizado a
arquivos de vídeos.

l Tempo limite para vídeos: Para ajustar automaticamente o tempo limite para vídeos, escolha
um tempo limite adequado a partir da lista de opções.

l Formato do carimbo de posição: Escolha DD°MM'.ss" ou DD°dddddd°.

l Direção da Bússola: Escolha norte verdadeiro ou magnético.
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Gerenciando Fotos e vídeos

Para visualizar e gerenciar fotos e vídeos, clique em / Imagens e Vídeos. Será exibida a tela de
Imagens e Vídeos.

Para renomear uma foto ou vídeo:

1. Clique no arquivo desejado para abri-lo, clique emMenu, então role para baixo e selecione
Propriedades. Alternativamente, certifique-se de que o arquivo está selecionado, mas 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 sobre o arquivo desejado, então selecione Apagara
partir do menu suspenso.

Para copiar uma foto ou vídeo, clique e segure sobre o arquivo desejado, então selecione Copiara
partir do menu suspenso.

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

Para editar uma foto

1. Clique no arquivo desejado, clique emMenu, então role para baixo e selecione Editar.

2. Você pode:

ll Clique em Girar para girar a foto 90 graus no sentido horário. Clique em Girar novamente,
caso necessário, para girar a foto até a orientação desejada.

ll Clique emMenu, então selecione uma das seguintes opções:

Opção

Recortar Arraste uma área sobre a foto que deseja recortar, então clique dentro
da área para recortar a foto.

Auto Correção Auto corrigir a foto.

Desfazer Desfazer a última ação

Voltar à versão
salva

Rejeita quaisquer mudanças que fez desde a última vez que salvou.

Salvar como... Salva o arquivo com um novo nome.
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7 Informações Importantes de Segurança

n Informações de segurança do dispositivo
portátil Geo 7X

n Informações de segurança do módulo
Rangefinder Integrado

n Informações Importantes deManuseio

ATENÇÃO- Antes de você usar esse produto,
certifique-se de ter lido e compreendido todos os
requisitos de segurança. Deixar de seguir essas
instruções de segurança pode resultar em
incêndio, choque elétrico ou outros danos, ou
danos ao dispositivo portátil Geo 7X, ao telêmetro
laser ou outros bens.
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Informações de segurança do dispositivo portátil Geo
7X

Carregando a bateria
Para carregar a bateria do dispositivo portátil, use apenas os seguintes acessórios autorizados
Trimble:

l O adaptador de energia CA da série Geo 7 (número de peça 88014-00) com a correta tomada
conversora internacional para sua região

l o adaptador de energia 12V CD da série Geo 7, quando em um veículo (número de peça 88056-
00)

l outros adaptadores CA ou DC da marca Trimble designados e aprovados para funcionar com o
dispositivo portátil Geo 7X

Usar outro tipo de adaptador CA pode danificar o dispositivo portátil e anular a garantia. Não use o
adaptador CA com outro produto.

Para maiores informações, veja Carregando a bateria, página 16.

ATENÇÃO - Para usar os adaptadores de energia com segurança:
– Certifique-se de que a tensão de entrada no adaptador corresponde à voltagem e frequência em sua
localidade.
– Certifique-se de que o adaptador possui pinos compatíveis com as suas saídas.
- Não use o adaptador em áreas abertas úmidas.
– Desconecte o adaptador CA da energia quando não estiver em uso.
– Não cause curto circuito no conector de saída.
– Lembre-se de que não há peças de reposição para uso pelo usuário para este produto.
– Se o adaptador estiver danificado, substitua-o por um novo adaptador Trimble.

Exposição à radiação de radiofrequência dos transmissores
Bluetooth e Wi-Fi
A série Geo 7X foi aprovada como um dispositivo portátil quanto à exposição à radiofreqüência (RF).
A potência irradiada dos transmissores internos de rádio sem fio é inferior a 100miliwatts, o que
resulta em níveis de exposição muito abaixo dos limites de exposição de radiofrequência da
Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (Federal Communications Commission –
FCC), mesmo quando operados próximos 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. Por isso, a
Trimble acredita que os rádios internos sem fio são seguros para os 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
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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 Geo 7 usam rádios sem fio de celulares que foram concebidos e
fabricados para atender aos requisitos de segurança quanto aos limites de 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 umamargem considerável de segurança concebida para garantir a segurança de
todas as pessoas, independentemente da idade e condição de saúde.

Para uma operação próxima ao corpo, assegure que o dispositivo fique a um mínimo de 1,0 cm de
seu corpo quando o dispositivo estiver ligado, sem estruturas demetal nos acessórios de
transporte.

Descarga Eletrostática
A série Geo 7 é projetada para condições externas, entretanto, sob condições de baixa
umidade, descargas elétricas extremamente altas são possíveis. Usuários são alertados
sobre os riscos de se causar descargas elétricas em aparelhos eletrônicos sensíveis, o
que pode ser minimizado evitando-se contato dos dedos com os conectores na lateral
da unidade.

ATENÇÃO - A eletricidade estática pode danificar os componentes eletrônicos internos de seu dispositivo portátil.
Para evitar os danos causados pela estática:
– Descarregue a eletricidade estática do seu corpo antes de tocar em qualquer componente eletrônico interno do
equipamento, como o módulo de memória. Você pode fazer isso tocando em uma superfície metálica sem
pintura.

Bateria
Carregue a bateria antes de usá-la pela primeira vez. Se a bateria tiver sido armazenada por mais de
seis meses, carregue-a antes de utilizá-la. Veja Carregando a bateria, página 16.
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AVISO - Não danifique a bateria de íons de lítio recarregável. Uma bateria danificada pode causar uma explosão
ou um incêndio e causar ferimentos e/ou danos materiais. Para evitar ferimentos ou danos:
– Não utilize nem carregue a bateria se ela apresentar algum dano. Entre os sinais de danos temos, sem excluir
outros, a descoloração, a deformação e a perda de fluido da bateria.
– Não guarde ou deixe o seu equipamento próximo de uma fonte de calor, como uma lareira ou algum aparelho
de geração de calor, e não o exponha a temperaturas superiores a 70° C (158° F), sobre o painel do carro, por
exemplo. Quando aquecidas a altas temperaturas, as células da bateria podem explodir ou vazar, gerando 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-circuito.

ATENÇÃO - Evite contato com a bateria de íons de lítio recarregável se ela 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 atingir os seus olhos, lave-os imediatamente com água limpa e procure cuidados
médicos. Não esfregue os olhos!
– Se o fluido da bateria entrar em contato com a sua pele ou roupa, lave-os imediatamente com água limpa.

AVISO – Carregue e use a bateria de íons de lítio apenas estritamente de acordo com 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 íons de 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 uso especificado e de acordo com as instruções contidas na documentação do
produto.

Distração
O uso da série Geo 7 em algumas circunstâncias pode distraí-lo e colocá-lo em situações arriscadas.
Observe as regras que proíbem ou restringem o uso de dispositivos móveis (por exemplo, evite
operar o dispositivo enquanto estiver dirigindo um veículo)

Reparos
Não tente reparar por conra própria um dispositivo da série Geo 7 Desmontar o produto poderá lhe
causar ferimentos ou danos ao dispositivo portátil. Se o dispositivo portátil estiver danificado ou
com mal funcionamento, entre em contato com uma assistência autorizada Trimble. Você pode
encontar mais informações sobre assistência em www.trimble.com/Support/Protected.aspx.
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Informações de segurança do módulo Rangefinder
Integrado
O dispositivo portátil Geo 7X pode ser acoplado com um módulo telêmetro laser Rangefinder da
série Trimble Geo 7 (modelo número 88185). O módulo produz faixes de laser visíveis e invisíveis, os
quais são emitidos pelo instrumento. E um instrumento laser Classe 2, em conformidade com o
IEC60825-1: 2007 “Segurança de Radiação de Produtos laser”. A proteção ocular é normalmente
utilizada para evitar reações de aversão como o relexo de piscar.

Radiação laser invisível: 905 nm,0.35 μJ max por pulso de 8.6 ns a um máximo de 40Hz.

Radiação laser visível: 655 nm, 0.7mWmax.

Declaração de Aviso Laser da FDA Nº 50 O dispositivo (modelo número 88185) é conforme aos
padrões de desempenho da FDA para produtos laser, com exceção dos desvios relacionados ao
Aviso Laser Nº 50, datado de 24 de junho de 2007.

ATENÇÃO- Não olhe diretamente para o feixe laser, nem o dirija a outras pessoas sem necessidade.
- Olhar diretamente para o feixe com aparelhos óticos (como, por exemplo, binóculos e telescópios) pode ser
perigoso.
- Olhar diretamente para o feixe laser pode ser perigoso.

Informações Importantes de Manuseio
Os dispositivos portáteis da série Geo 7 são robustos e resistentes a danos durante a operação em
condições e ambientes difíceis. Entretanto, você deve cuidar de seu dispositivo portátil para
maximizar sua vida útil e desempenho.l
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Para proteger o dispositivo portátil Geo 7X quando não estiver em uso, a Trimble recomenda que
você guarde o dispositivo portátil na bolsa fornecida.

Ao usar o dispositivo portátil:

l Para proteger a tela sensível ao toque de pressão e objetos abrasivos, a Trimble recomenda
que você aplique um dos protetores de tela fornecidos junto com o dispositivo portátil da série
Geo 7.

l Proteja a tela touch screen (sensível ao toque) usando os dedos ou a caneta fornecida, e evite o
uso de pressão excessiva e objetos pontiagudos ou abrasivos.

l Mantenha a superfície externa livre de sujeira e poeira.

l Certifique-se de que as tampas de proteção estão devidamente ajustadas na porta da antena
externa, nos encaixes do cartão SIM e de armazenagem de dados, demodo que fiquem livres
de sujeira, poeira, entrada de fluido e da descarga eletrostática.

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

l Quando a bateria não está encaixada, o dispositivo portátil não é a prova d'água. Evite expor a
parte interna do dispositivo portátil a poeira e umidade quando remover a bateria. A Trimble
recomenda que você só troque as baterias em lugar fechado ou dentro de veículos.

l Use a alça demão fornecida com o dispositivo portátil da série Geo 7.

l Para limpar o dispositivo portátil, use um pano limpo e seco. Não mergulhe o dispositivo
portátil em água.

Ambientes com temperaturas extremas
A série Geo 7 é projetada para trabalhar em temperaturas ambiente entre -20° e 60° C e ser
armazenada em temperaturas entre -30° e 70° C. A série Geo 7 pode ser danificada e a bateria pode
ter sua vida reduzida se armazenada ou operada fora desses intervalos de temperatura Evite expor
o dispositivo portátil a mudanças dramáticas de temperatura ou umidade. Ao utilizar a série Geo 7
ao ao carregar a bateria da série Geo 7, é normal que o dispositivo fique quente.

Se a temperatura interior da série Geo 7 exceder as temperaturas normais de operação (por
exemplo sob luz direta do sol por períodos prolongados), você pode experimentar os seguintes
eventos na medida em que ele tenta regular automaticamente sua temperatura:

l O dispositivo portátil para de carregar.

l Se o dispositivo portátil não conseguir regular sua temperatura interna, entrará em modo de
hibernação até que esfrie. Transporte o dispositivo portátil para um local menos quente e
espere alguns minutos antes de voltar a tentar usar o dispositivo.
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8 Suporte e Resolução de Problemas

n Reiniciando e Restaurando o dispositivo
portátil Geo 7X

n Atualizando o sistema operacional, o
firmware e os softwares de aplicativos

n Obtendo informações de assistência e
suporte

n Problemas com alimentação de energia

n Problemas da luz de fundo

n Problemas com o teclado

n Problemas da tela sensível ao toque

n Problemas com alto-falantes e
microfones

n Problemas com cartões de
armazenamento

n Problemas de conexão: Conexões de rede

n Problemas de conexão: Windows Mobile
Device Center

n Problemas de conexão: Tecnologia
ActiveSync

n Problemas de conexão: Tecnologia sem
fio Bluetooth

n Problemas de conexão: Conexões Wi-Fi

n Problemas de conexão: Conexões do
Modem interno de celular

n Problemas com o receptor GNSS

n Problemas do DGNSS em tempo real

n Configurações de GNSS recomendadas
para máxima precisão e produtividade

Este capítulo fornece contatos de assistência e
informações sobre problemas comuns que
podem ocorrer durante o uso do dispositivo
portátil Geo 7. Leia esta seção antes de entrar
em contato com o suporte técnico.
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Reiniciando e Restaurando o dispositivo portátil Geo
7X
Se algo não estiver funcionando como o esperado, tente fechar e reabrir o aplicativo, ou reiniciar e
restaurar o dispositivo portátil Geo 7X.

Para forçar o aplicativo a fechar, clique em / Configurações / Gerenciador de Tarefas; Selecione
a aplicação que deseja fechar e clique em Finalizar Tarefa.

Se não conseguir forçar a aplicação a fechar, ou se fechar e reiniciar a aplicação não resolver o
problema, tente reiniciar o dispositivo portátil Geo 7X

Para reiniciar o dispositivo portátil, pressione o botão Ligar/Home para ir à tela Home, então
pressione novamente o botão Ligar/Home para abrir o menu Ligar. Clique em Reiniciar.

Se não puder desligar ou reiniciar o dispositivo portátil, poderá precisar fazer uma reinicialização a
frio. Isso força o sistema operacional a reiniciar, mas pode fazer com que dados não salvos sejam
perdidos ou corrompidos. Uma inicialização a frio só deve ser feita se a unidade parar de responder.

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

l excluir o almanaque

l excluir informações armazenadas sobre a última posição conhecida

l reiniciar o receptor

l restaurar o receptor GNSS para as configurações padrão de fábrica

Para reinicializar a frio o dispositivo portátil, segure o botão Ligar /Home por pelo menos 10
segundos até que o logo da Trimble apareça.

Nota – Você também pode reiniciar a frio o dispositivo portátil Geo 7X removendo a bateria.

Se a reinicialização a frio do dispositivo portátil não ajudar, poderá ser preciso restaurar
integralmente o dispositivo portátil aos padrões de fábrica realizando uma restauração de fábrica.
Você só deve restaurar os padrões de fábrica de se dispositivo portátil Geo 7X se todas as outras
tentativas de solucionar o problema falharem. A restauração aos padrões de fábrica apagará todos
os aplicativos e dados armazenados no dispositivo de armazenamento interno do dispositivo
portátil Geo 7X.

Para realizar uma restauração de fábrica, segure apertado o botão Ligar/Home para reiniciar o
dispositivo portátil. Assim que o logo Trimble aparecer, pressione juntamente os botões de
aplicativo direito e esquerdo. Aparecerá o menu Restauração de Fábrica. Siga as instruções na tela.
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Atualizando o sistema operacional, o firmware e os
softwares de aplicativos
Você pode atualizar os softwares de aplicativos, o firmware e o sistema operacional do do
dispositivo portátil Geo 7X quando atualizações estiverem disponíveis, baixando-as do
www.trimble.com/Geo7.aspx. Geralmente, as atualizações são disponibilizadas como pequenas
alterações, mas atualizações de grandemonta podem ser editadas, o download de sistemas
operacionais completos.

Para informações sobre como apagar todo o conteúdo e configurações e restaurar seu dispositivo
portátil Geo 7X aos padrões de fábrica, veja Reiniciando e Restaurando o dispositivo portátil Geo 7X,
página 107.

Obtendo informações de assistência e suporte
Informações completas de suporte estão disponíveis em www.trimble.com/Geo7.aspx, Suporte
Técnico.

Para contatar a Trimble para suporte personalizado (não disponível em todas as regiões), vá em
www.trimble.com/support/.

Para aprender mais Faça o seguinte

Usando o dispositivo portátil Geo 7X com
segurança

Veja Informações de segurança do dispositivo
portátil Geo 7X, página 101

Registrando seu dispositivo portátil Geo 7X Entre em contato com seu revendedor local ou
vá a www.trimble.com/register para receber
informações sobre atualizações e novos
produtos
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Para aprender mais Faça o seguinte

Encontrando, em seu Geo 7x, o número de
série,
o UUID, o IMEI ou o MEID

Você pode encontrar o número de série de seu
dispositivo portátil Geo 7X, o International
Mobile Equipment Identity (IMEI), ICCD, ou o
Mobile Equipment Identifier (MEID) na
etiqueda do dispositivo Geo 7. Ou vá em
Iniciar> Configurações> Sistema> Informações
de Sistema.
etiqueta MEID/IMEI:

O número de ID MEID são os 14 primeiros
dígitos da etiqueta MEID/IMEI. O número IMEI
são todos os 15 dígitos na etiqueta.
Para mais informações, vá em
www.trimble.com/Geo7.aspx.

Assistência e suporte de seu provedor Entre em contato com seu provedor ou vá ao
web site de seu provedor.

Usando o TerraSync Vá em
www.trimble.com/mappingGIS/TerraSync.aspx

Usando o TerraFlex Vá em www.trimble-terraflex.com/info

Assistência e suporte para o dispositivo portátil
Geo 7X,
dicas e downloads

Vá em www.trimble.com/Geo7.aspx, Suporte
Técnico.

Suporte Técnico Vá em www.trimble.com/Geo7.aspx, Suporte
Técnico. Se não encontrar a informação de que
necessita, entre em contato com seu
revendedor Trimble (vá em
dealerlocator.trimble.com).

As informações mais recentes sobre a
série GeoExplorer

Vá em www.trimble.com/Geo7.aspx

Obtendo assistência dentro da garantia Primeiramente siga as instruções neste Guia de
Usuário, então vá em
www.trimble.com/Support/Protected.aspx

Guia Do Usuário do Geo 7 Series 109

http://www.trimble.com/Geo7.aspx
http://www.trimble.com/mappingGIS/TerraSync.aspx?dtID=applications&
http://www.trimble-terraflex.com/info
http://www.trimble.com/Geo7.aspx
http://www.trimble.com/Geo7.aspx
http://dealerlocator.trimble.com/
http://www.trimble.com/Geo7.aspx
http://www.trimble.com/Geo7.aspx


8   Suporte e Resolução de Problemas

Para aprender mais Faça o seguinte

Informações de conformidade da série Geo 7 Veja Informação de Conformidade Regional,
página 130.

Compra, substituição e acessórios adicionais Entre em contato com seu distribuidor local
Trimble GeoExplorer. Vá em
dealerlocator.trimble.com

Relatório de erros do Windows Se por algum motivo, surgir uma caixa de
diálogo de Relatório de Erros do Microsoft
Windows indicando que o software do
dispositivo portátil ou o software de campo da
Trimble encontrou um problema e precisa ser
fechado, será solicitado que você envie um
relatório de erros para a Microsoft.
A Trimble recomenda que você clique em
Enviar e, em seguida, clique em qualquer link
subsequente usado para obter informações
adicionais.
A Trimble pode acessar o relatório enviado
para a Microsoft e usá-lo para melhorar a série
Geo 7.
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Problemas com alimentação de energia
O dispositivo portátil só liga quando conectado a uma fonte de energia.

Causa: A bateria não está carregando ou segurando carga.

Solução: Carregue a bateria por pelo menos 15minutos. Se ainda assim não ligar, reinicie o
dispositivo portátil. Veja Reiniciando e Restaurando o dispositivo portátil Geo 7X,
página 107.
Se ainda assim falhar, a bateria pode precisar ser substituída. Veja Substituindo as
baterias, página 19.

O dispositivo portátil não está carregando

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

Solução: Escolha uma ou mais das seguintes opções:

l Desligue os rádios integrados antes de carregar o dispositivo portátil. Veja
Ligando e Desligando os rádios sem fio, página 60, e Usando o Wireless
Manager, página 61.

l Coloque o dispositivo portátil em suspensão antes de carregá-lo. Veja Usando o
modo suspenso, página 38.

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.

Causa: O dispositivo portátil está conectado a um computador que está em modo suspenso
ou em hibernação.

Solução: Isso pode drenar a energia da bateria e a bateria não será carregada.

Causa: O adaptador /cabo de energia USB está com defeito.

Solução: Tente usar outro adaptador / cabo de energia USN.

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

Causa: A bateria tem uma carga de 0%.
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Solução: Recarregue a bateria. Veja Carregando a bateria, página 16.
Depois vez que o nível da bateria esteja acima de 0%, a barra de porcentagem da
carga da bateria reaparecerá.

Clique em / Configurações / Energia / Bateria para ver o nível da carga restante
na bateria.

A vida da bateria está curta.

Causa: A bateria não foi totalmente carregada.

Solução: Certifique-se de carregar totalmente a bateria.
Não a carregue a partir de um teclado, ou conecte em um computador que esteja
desligado ou em modo de hibernação. Veja Carregando a bateria, página 16.

O LED da bateria não está se comportando como devia.

Solução: Reinicie o dispositivo portátil. Veja Reiniciando e Restaurando o dispositivo portátil
Geo 7X, página 107.

O adaptador CA pode estar fracamente audível de perto.

Causa: O adaptador CA é altamente eficiente, o que é necessário para que ele funcione em
ciclos de energia extremamente silenciosos quando descarregado, a fim de não
desperdiçar energia.

Solução: Hão há qualquer problema de segurança relacionado a um som fraco. Caso o som se
torne incômodo, desconecte o adaptador principal tão logo a carga da bateria esteja
completa.

O nível de carga da bateria cai quando o dispositivo portátil é desligado.

Causa: O dispositivo portátil foi deixado no modo de Suspensão ou com carga completa por
um longo período.

Solução: Antes de armazenar o dispositivo portátil, desligue-o completamente. Veja Usando o
menu Energia, página 37.

Causa: O dispositivo portátil foi deixado em modo suspenso com o rádio sem fio ligado.

Solução: Antes de suspender o dispositivo portátil, use o Wireless Manager para desligar
todos os rádios sem fio. Certifique-se de que todos os rádios estejam desligados
antes de suspender o dispositivo portátil. Veja Usando o Wireless Manager, página
61.
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O ícone de bateria baixa é exibido e o dispositivo portátil não responde.

Causa: A bateria está com pouca carga.

Solução: Carregue o dispositivo portátil por pelo menos 15minutos. O ícone Carregando
deverá aparecer. Se o ícone de bateria baixa ainda estiver sendo exibido na

tela, desligue o dispositivo portátil e religue-o novamente. Se o problema persistir,
reinicie o dispositivo portátil (com o adaptador / cabo de energia conectado). Veja
Usando o menu Energia, página 37, e Reiniciando e Restaurando o dispositivo
portátil Geo 7X, página 107.

Problemas da luz de fundo
A luz de fundo não é ativada ao pressionar a tela ou um botão.

Causa: A luz de fundo não está configurada para ser ativada no controle da Luz de fundo.

Solução:
Clique em / Configurações / Sistema / Luz de Fundo para visualizar o controle
de brilho, e assegurar que a caixa se seleção Ligar a luz de fundo quando um botão
for apertado ou a tela for tocada esteja marcada.

Clique em / Configurações / Sistema/ Luz de Fundoe então selecione a aba
Brilho para visualizar o controle de brilho e assegurar que o brilho não esteja
ajustado para Escuro (controle deslizando posicionado à extrema esquerda).

A tela esta branca ou difícil de ver.

Causa: A luz de fundo está desligada.

Solução: Pressione a tela ou um botão.

Causa: O nível da luz de fundo precisa ser ajustado.

Solução:
Clique em / Configurações / Sistema / Luz de Fundo e então selecione a aba
Brilho para visualizar o controle de brilho e ajustar o controle deslizante.
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Problemas com o teclado
Pressionar a tecla do aplicativo não ativa a função exibida na etiqueta acima dela.

Causa: A tecla do aplicativo do hardware foi programada para executar outro programa ou
para realizar outra ação.

Solução: Escolha uma das seguintes opções:

l Toque na etiqueta na tela sensível ao toque para ativar a função exibida na
etiqueta.

l Reprograme a tecla do aplicativo para executar a mesma ação da tecla de função
da tela sensível ao toque. Veja Alterando atribuições de botões, página 51.

Problemas da tela sensível ao toque
A tela não responde à pressão da caneta ou dos dedos.

Causa: A tela alinhada incorretamente.

Solução: Realinhe a tela Veja Alterando configurações de tela, página 48.

Causa: A tela está travada.

Solução: Para destravar a tela de toque, deslize o ícone de Destravamento.

Causa: O dispositivo portátil travou.

Solução: Reinicie o dispositivo portátil. Veja Reiniciando e Restaurando o dispositivo portátil
Geo 7X, página 107.

É difícil enxergar a tela.

Causa: O nível de brilho precisa ser ajustado.

Solução: Abra o controle de brilho e então ajuste o nível de brilho (ver Ajustando o brilho do
visor, página 52).

Causa: A luz de fundo está desligada.

Solução: Pressione a tela para ligar a luz de fundo.

Causa: Você não consegue ver as partes de uma janela do aplicativo, quando a tela está
ajustada para paisagem.
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Solução: Alguns aplicações são projetadas apenas para orientação como retrato. Para
visualizar a janela do aplicativo por inteiro, mude a orientação da tela para retrato.
Veja Alterando configurações de tela, página 48.

Existem pixels claros ou escuros, linhas no vídeo ou partes faltantes no vídeo.

Causa: Pode ser um problema com o conteúdo que você está assistindo.

Solução: Desligue e religue o dispositivo portátil. Ou reinicie o dispositivo portátil. Veja
Reiniciando e Restaurando o dispositivo portátil Geo 7X, página 107.

Problemas com alto-falantes e microfones
Som ruim no alto-falante ou microfone.

Causa: Entrou água no alto-falante.

Solução: Caso o dispositivo portátil tenha estado sob chuva ou imerso em água, vire o
dispositivo portátil com a frente para baixo, então sacuda-o para expelir a água da
cavidade do alto-falante / microfone. Espere que ele seque.

Problemas com cartões de armazenamento
O dispositivo portátil não reconhece um cartão de armazenamento.

Causa: O dispositivo portátil não aceita os cartões SDIO (SD entrada/saída).

Solução: Use um cartão SD ou SDHC.

Os arquivos no cartão de memória não estão visíveis ou não podem ser abertos.

Causa: Os arquivos foram criptografados em outro dispositivo e têm uma extensão de
arquivo .menc.

Solução: Retire a criptografia dos arquivos. Veja Como criptografar arquivos nos cartões de
memória, página 54.
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Problemas de conexão: Conexões de rede
A conexão com o telefone celular é interrompida repentinamente.

Causa: Se vocêmudar as configurações de proxy do dispositivo portátil enquanto estiver
conectado a um telefone celular, o telefone celular encerra a conexão.

Solução: Faça todas as alterações na configuração proxy antes de se conectar a um dispositivo
móvel.

Não foi possível conectar a outro dispositivo portátil da série Geo 7.

Causa: Os ajustes de criptografia de dados estão configurados incorretamente

Solução: 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.

Problemas de conexão: Windows Mobile Device
Center
O Windows Mobile Device Center não se conecta ao dispositivo portátil.

Causa: A conexão não se inicia automaticamente.

Solução: No softwareWindows Mobile Device Center no computador do escritório, selecione
Configurações do dispositivo móvel / Configurações de conexão.

Causa: O softwareWindows Mobile Device Center não reconhece o dispositivo portátil Geo
7X.

Solução: Reinicie o computador do escritório. Desconecte o dispositivo portátil do
computador do escritório, reinicie-o (veja Reiniciando e Restaurando o dispositivo
portátil Geo 7X, página 107) e então reconecte-o ao computador do escritorio.

Causa: A conexão não está habilitada no Windows Mobile Device Center no computador.
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Solução: No softwareWindows Mobile Device Center no computador do escritório, 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 conexões USB está
selecionada na lista suspensa.

l uma conexão Bluetooth, certifique-se de que a porta correta para Bluetooth foi
selecionada. Em seguida, abra o controle de Bluetooth no dispositivo portátil.
Na aba Dispositivos, clique na parceria e na lista de serviços, certifique-se de que
a caixa de seleção ActiveSync está selecionada.

Causa: A conexão não está habilitada no dispositivo portátil.

Solução: No dispositivo portátil, clique em  / ActiveSync / Menu / Conexões. Certifique-se

de que a caixa de seleção Sincronizar todos os PCs usando esta conexão está
marcada, e que a opção correta está selecionada.

Causa: As configurações de conexão do dispositivo portátil estão em conflito com as
configurações de rede ou do software cliente VPN.

Solução: Se você estiver utilizando um cabo USB, utilize o utilitário USB para PC para mudar o
método de conexão que o dispositivo portátil utiliza para se conectar ao Windows
Mobile Device Center no computador. Clique em / Configurações / Conexões /

Utilitário USB para PC. Limpe a caixa de seleção Habilitar funcionalidade de rede
avançada. O dispositivo portátil interromperá o uso do método padrão RNDIS
padrão para se conectar ao Windows Mobile Device Center.

Problemas de conexão: Tecnologia ActiveSync
A tecnologia ActiveSync não se conecta com o dispositivo portátil.

Causa: A conexão não se inicia automaticamente.

Solução: Na caixa de diálogo da tecnologia ActiveSync no computador de escritório, selecione
Arquivo / Configurações de conexão e então clique em Conectar.

Causa: A tecnologia ActiveSync não reconhece o dispositivo portátil Geo 7X.

Solução: Desconecte o dispositivo portátil do computador do escritório.
Reinicie o computador do escritório.
Reinicie-o (veja Reiniciando e Restaurando o dispositivo portátil Geo 7X, página 107) e
então reconecte-o ao computador do escritorio.
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Causa: Foi instalada uma versão incompatível da tecnologia ActiveSync.

Solução: O ActiveSync versão 4.5 (e posteriores) é compatível com o dispositivo portátil Geo
7X.
Se a versão 4.5 ou posterior do software ActiveSync não estiver instalada no
computador do escritório, você pode baixar a versão mais recente no web site da
Microsoft.

Causa: A conexão não está habilitada em ActiveSync no computador.

Solução: Na caixa de diálogo da tecnologia ActiveSync no computador do escritório, clique em
Arquivo / Configurações de conexão. Se você estiver usando:

l um cabo USB, certifique-se de que a caixa de seleção Permitir conexões USB está
selecionada na lista suspensa.

l uma conexão Bluetooth, certifique-se de que a porta correta para Bluetooth foi
selecionada. Em seguida, abra o controle de Bluetooth no dispositivo portátil.
Na aba Dispositivos, clique na parceria e na lista de serviços, certifique-se de que
a caixa de seleção ActiveSync está selecionada.

Causa: A conexão não está habilitada em ActiveSync no dispositivo portátil.

Solução:
No dispositivo portátil, clique em  / ActiveSync / Menu / Conexões.
Certifique-se de que a caixa de seleção Sincronizar todos os PCs usando esta
conexão está marcada, e que a opção correta está selecionada.

Causa: As configurações de conexão do dispositivo portátil estão em conflito com as
configurações de rede ou do software cliente VPN.

Solução: Se você estiver utilizando um cabo USB, utilize o utilitário USB para PC para mudar o
método de conexão que o dispositivo portátil utiliza para se conectar ao ActiveSync
no computador. Clique em / Configurações / Conexões / Utilitário USB para PC.

Limpe a caixa de seleção Habilitar funcionalidade de rede avançada. O dispositivo
portátil interromperá o uso do método padrão RNDIS padrão para se conectar à
tecnologia ActiveSync.

Problemas de conexão: Tecnologia sem fio Bluetooth
O dispositivo portátil não consegue encontrar um dispositivo Bluetooth nas redondezas.

Causa: O rádio Bluetooth integrado não está ativado.
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Solução: O rádio Bluetooth do dispositivo portátil foi desativado. Se a tecnologia sem fio
Bluetooth for permitida no local em que você está trabalhando, use o software Radio
Activation Manager para reativar o rádio (ver Desativando os rádios celular, Wi-Fi ou
Bluetooth, página 60).

Causa: O dispositivo está fora de alcance.

Solução: Mova os dispositivos para mais perto um do outro e tente novamente.

Causa: A tecnologia Bluetooth sem fio não está ativada em um ou em ambos os
dispositivos.

Solução: Certifique-se de que o rádio Bluetooth está ligado, tanto no dispositivo portátil (ver
Ligando e desligando o rádio Bluetooth a partir do aplicativo Bluetooth, página 62)
como no outro dispositivo Bluetooth.

Causa: O dispositivo não está disponível para ser encontrado.

Solução: Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth está disponível para ser encontrado.
Veja Como tornar o equipamento visível (detectável) a outros dispositivos Bluetooth,
página 68.

A porta COM designada a um serviço de porta serial não está disponível para o seu aplicativo.

Causa: O aplicativo não reconhece as portas se elas forem adicionadas após a abertura do
aplicativo.

Solução: Saia do aplicativo, adicione a porta e execute novamente o aplicativo. Veja Como
conectar-se a um dispositivo serial Bluetooth, página 74.

A conexão Bluetooth falha durante o uso.

Causa: O dispositivo Bluetooth saiu do alcance.

Solução: Mova os dispositivos para mais perto um do outro. Os dispositivos devem se
reconectar automaticamente. Se eles não se reconectarem, selecione o dispositivo
Bluetooth na aba Dispositivos. Mantenha pressionado o nome do dispositivo e
selecione Apagar. Clique em Novo para procurar novamente o dispositivo.

Causa: O rádio Bluetooth perdeu a conexão.

Solução: Desligue o rádio Bluetooth no dispositivo portátil, então ligue o dispositivo Bluetooth
(ver Ligando e desligando o rádio Bluetooth a partir do aplicativo Bluetooth, página
62).

Causa: A transferência de arquivos interrompe a conexão Bluetooth.
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Solução: Quando você transfere arquivos grandes de imagens ou dados, outras conexões
Bluetooth podem parar de responder. Para evitar problemas, feche todas as outras
conexões Bluetooth antes de transferir arquivos grandes.

Uma mensagem de erro informa: "Problema com o equipamento Bluetooth".

Causa: O rádio integrado Bluetooth pode ter sido desativado.

Solução: Use o Radio Activation Manager para reativar o rádio Bluetooth. Veja Desativando os
rádios celular, Wi-Fi ou Bluetooth, página 60.

Problemas de conexão: Conexões Wi-Fi
A notificação “Nova rede detectada” não é exibida automaticamente

Causa: O rádio Wi-Fi está desligado.

Solução: Vá ao Wireless Manager e certifique-se de que o Wi-Fi está ligado. Veja Usando o
Wireless Manager, página 61.

Causa: O dispositivo portátil está fora do alcance da rede.

Solução: Mova-se para dentro do alcance da rede, então configure a conexão. Veja Como
conectar-se a um ponto de acesso Wi-Fi, página 63.

O dispositivo portátil não se conecta a um site seguro / Você não consegue configurar uma
conexão de Internet.

Causa: A data no dispositivo portátil está incorreta.

Solução: Verifique se o dispositivo portátil está com a data configurada corretamente na tela
Home. Se a data estiver incorreta, clique no ícone do relógio na tela Home e ajuste a
data e hora.

Dentro do alcance de mais de uma rede, você não se conecta à rede de sua escolha.

Causa: O rádio se conecta ao primeiro sinal de rede que recebe.

Solução:
Clique em / Configurações / Conexões / Wireless Manager. Clique emMenu e
selecioneWi-Fi Settings. Todas as redes que você já configurou serão exibidas na lista
das redes preferidas. Pressione emantenha pressionada a rede que você quer usar e
selecione Conectar.
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A notificação “Nova rede detectada” é exibida, mas a barra do menu e as opções da tecla de
função não são exibidas.

Causa: Alguns aplicativos não são completamente compatíveis com todos os recursos do
sistema operacionalWindows Embedded Handheld 6.5 Professional.

Solução: Utilizando os botões do aplicativo no teclado, conforme o mapeamento das teclas de
função na barra demenu:

l Para dispensar a notificação, clique no botão direito do aplicativo no teclado.

l Para se conectar à rede, clique no botão esquerdo do aplicativo.

Você também pode selecionar um aplicativo do Windows Embedded Handheld a
partir do menu Iniciar, como a tela Home ou o File Explorer, e a barra do menu e as
teclas de função serão exibidas corretamente.

O Wi-Fi está indisponível no Wireless Manager.

Causa: O rádio integrado Wi-Fi pode ter sido desativado.

Solução: Use o Radio Activation Manager para reativar o rádio Wi-Fi. Veja Desativando os
rádios celular, Wi-Fi ou Bluetooth, página 60.

Problemas de conexão: Conexões do Modem interno
de celular
Não é possível baixar dados. .

Causa: Sua conta não possui crédito remanescente.

Solução: Entre em contato com sua provedora celular para assegurar que você possui crédito
suficiente.

Não foi possível conectar.

Causa: O telefone está desligado.

Solução: Ligue o telefone usando o Wireless Manager. Veja Usando o Wireless Manager,
página 61.

Causa: A conexão foi incorretamente configurada.

Solução: Verifique suas configurações de conexão e APN junto ao seu provedor.
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Causa: O serviço celular está indisponível.

Solução: Verifique se o telefone está dentro de alcance, recebendo sinal suficientemente forte
para conectar. Mova-se para um local com recepção celular mais forte. Verifique
junto à sua provedora de celular se há cobertura disponível em sua região.

O serviço é intermitente.

Causa: O serviço celular está fraco.

Solução: Mova-se para um local com sinal mais forte.

Não é possível estabelecer uma conexão.

Causa: O cartão SIM está ausente.

Solução: Insira o cartão SIM Veja Inserindo e removendo um cartão SIM, página 21.

Causa: O cartão SIM está bloqueado.

Solução: Verifique a segurança do PIN> clique em /Configurações / Pessoais / Telefone, e

selecione a aba Segurança.

Causa: A seleção 3G/GSM está incorreta para seu provedor celular.

Solução: Verifique suas configurações: clique em /Configurações / Pessoais / Telefone, e

selecione a aba 3G. Defina a Seleção 3G/GSM´para Auto.

Problemas com o receptor GNSS
O dispositivo portátil não recebe as posições GNSS.

Causa: O receptor GNSS integrado não está ativado.

Solução: Use o comando Conectar ou Ativar GNSS/GPS no software de campo GPS para abrir a
porta GNSS COM e ativar o receptor GNSS integrado. Para maiores informações, veja
Usando o receptor GNSS, página 84.

Causa: Configuração incorreta da porta serial COM.

Solução: Ao fornecer dados GNSS a um dispositivo externo usando a porta USB COM1 com
um cabo serial conversor, defina a taxa de baud para TSIP de alta velocidade: 38400,
8, 1, Odd.
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Causa: A porta GNSS COM já está em uso. Somente um aplicativo por vez pode acessar a
porta aberta.

Solução: 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 / Gerenciador de Tarefasentão selecione e feche (clique em
Finalizar Tarefa) qualquer aplicativo GNSS que estiver usando.

l Certifique-se de que as conexões não foram deixadas em uso pelo software
GNSS Connector; feche os aplicativos quando não estiver usando as conexões.

Causa: O software de campo GNSS está utilizando a porta GPS COM errada.

Solução: Conecte à COM2 se o software de campo GNSS utilizar mensagens NMEA, ou COM3
para mensagens TSIP. Para informações quanto ao protocolo a ser utilizado,
verifique a documentação do aplicativo.

Causa: Não há satélites suficientes visíveis.

Solução: 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 maiores informações, consulte a Ajuda fornecida
com o software de campo GNSS.
Se você estiver utilizando o software TerraSync, use as Configurações Inteligentes.
Para mais informações, consulte o Guia de Início Rápido do Software TerraSync.

Causa: O valor de DOP (Diluição de Precisão) para a posição atual está acima do ajuste DOP
máximo.

Solução: Espere até o valor DOP cair abaixo do DOP especificado.
Alternativamente, ajuste as configurações GNSS para aumentar a produtividade.
Para maiores informações, consulte a Ajuda fornecida com o software de campo
GNSS.
Se você estiver utilizando o software TerraSync, use as Configurações Inteligentes.
Para mais informações, consulte o Guia de Início Rápido do Software TerraSync.

Causa: Aguardar por tempo real está selecionado no software de campo GNSS e o receptor
integrado está aguardando para receber correções em tempo real.

Solução: Se você estiver coletando dados para pós-processamento, desabilite a seleção de
espera por tempo real.
Para mais informações, consulte o Guia de Início Rápido do Software TerraSync.

Causa: Antena externa conectada, mas sem receber dados.
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Solução: O dispositivo portátil pode levar até dois segundos para detectar que uma antena
externa foi conectada ou desconectada.

Os dados NMEA incluem posições autônomas.

Causa: O receptor GNSS integrado gera posições autônomas quando correções de tempo
real estão indisponíveis.

Solução: Configure o aplicativo NMEA para filtrar as posições não DGNSS.

O utilitário GNSS Connector reporta “Desconhecido”.

Causa: O software GNSS Connector pode reportar “Desconhecido” em COM3.

Solução: Isso não deverá interferir com a operação do dispositivo portátil.

O receptor não irá conectar, e o LED GNSS ficará vermelho constante.

Causa: Há um erro de conexão do receptor GNSS.

Solução: Reinicie o receptor (veja Reiniciando e Restaurando o dispositivo portátil Geo 7X,
página 107) e então tente conectar novamente. Se tentativas repetidas de conexão
falharem, entre em contato com seu revendedor Trimble.

Problemas do DGNSS em tempo real
O dispositivo portátil não está recebendo correções SBAS em tempo real.

Causa: O satélite SBAS está obstruído.

Solução: Verifique o local do satélite SBAS na seção Skyplot do software de campo GNSS, e se
possível, vá para outro local.

Causa: Você está fora da área de cobertura WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, BeiDou-GEO ou
QZSS-SAIF.
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Solução: Os satélite do tipo Wide Area Augmentation System (WAAS) são rastreados na parte
continental dos Estados Unidos, incluindo Alasca 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) e QZSS-SAIF
são rastreados no Japão.
Os satélites de navegação com aumentação geográfica auxiliados por GPS (GAGAN)
são rastreados na Índia.
Os satélites BeiDou são rastreados na China.
Se você selecionou satélites que não estão disponíveis em sua região, você não
poderá usar correções SBAS.

O dispositivo portátil não é capaz de rastrear um satélite SBAS novo ou específico.

Causa: Você não está usando o arquivo de configuração SBAS mais recente (.ini).

Solução: 1. Para baixar o arquivo de configuração mais recente, vá em
www.trimble.com/Geo7.aspx, clique em Technical Support / GeoExplorer Series
Downloads / Geo 7 series. Clique em SBAS.INI.

2. Para especificar os satélites que deseja que o receptor rastreie ou ignore,
selecione a opção Personalizar no campoModo de Rastreamento no formulário
Configurações SBAS Integradas do software de campo Trimble GNSS.

O dispositivo portátil não está recebendo correções em tempo real de fontes externas de
correção em tempo real.

Causa: Não há conexão física com a fonte externa.

Solução: Conecte a fonte externa de correção em tempo real à COM1 usando o conversos
opcional USB serial, ou uma porta Bluetooth no dispositivo portátil.

Causa: Não há conexão sem fio Bluetooth com a fonte externa.

Solução: A fonte de correção externa Bluetooth está a mais de 10metros do dispositivo
portátil ou está obstruída. Aproximemais os dispositivos em uma linha direta de
visada e reconecte.

Causa: A fonte externa está incorretamente conectada à porta COM de tempo real.

Solução: Na seção Configurações em Tempo Real do software de campo GNSS, selecione a
porta COM a que a fonte de correção em tempo real está conectada.

Causa: A configuração da porta está incorreta.

Solução: Altere a configuração da porta para corresponder a usada pela fonte externa.
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Causa: Não há posições GNSS disponíveis.

Solução: Você não poderá usar correções em tempo real até que o receptor GNSS receba as
posições calculadas. No software de campo GNSS, certifique-se de que o receptor
GNSS integrado está ativado, que satélites suficientes estão disponíveis e que a
geometria de satélite (PDOP) é suficientemente boa para calcular posições.

Causa: O SBAS integrado está selecionado como segunda opção nas correções em tempo
real.

Solução: Se o status SBAS estiver em Aguardando, o receptor GNSS integrado pode ter
incorretamente alterado também o status da opção para Aguardando. Para evitar
isso, selecione Aguardar por tempo real ou Usar GNSS incorreto, como sua segunda
opção.

Configurações de GNSS recomendadas para máxima
precisão e produtividade
A tabela seguinte lista alguns dos fatores que afetam a precisão de seus dados, e descreve como
minimizar os efeitos da interferência atmosférica e da má geometria de satélite.

Sombra de satélite

Descrição: A sombra de satélite ocorre quando a linha de visada entre um receptor
GNSS e os satélites é parcialmente ou totalmente bloqueada por
obstruções como edifícios, árvores ou atémesmo massas de terra. O
efeito da sombra de satélite é uma redução no número de satélites que
podem ser rastreados pelo receptor.
Em geral a qualidade de seus dados aumenta conforme o número de
satélites usados para calcular a posição.

Para maximizar a
precisão e a
produtividade:

O rastreamento demais satélites pode ajudar a melhorar a geometria
dos satélites e, portanto, melhorar a precisão.
Use a opção de tecnologia de redução de sombra de satélite Floodlight.
Veja Melhorando a produtividade GNSS usando a tecnologia de redução
de sombra de satélite Floodlight, página 85.
Assegure que o receptor GNSS integrado tenha uma visão o mais clara
possível do céu. Mantenha sua massa corporal o mais distante possível
do receptor e não se amontoe sobre o dispositivo portátil.
Use uma antena externa se necessário para elevar a posição da antena.
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Multi-caminhos

Descrição: Multi-caminhos ocorre quando os sinais de satélites são refletidos por
objetos próximos, como edificações ou carros, fazendo com que sinais
errôneos sejam recebidos pela antena GNSS. Isso pode causar erros de
diversos metros.

Para maximizar a
precisão e a
produtividade:

Para reduzir o multi-caminho, semrpe que possível colete dados em um
ambiente aberto, livre de superfícies refletoras e com uma visão clara do
céu.

Use a opção da tecnologia Floodlight para aumentar o número de
satélites visíveis ao receptor, e reduzir o risco de o multi caminho afetar
sua solução. Veja Melhorando a produtividade GNSS usando a
tecnologia de redução de sombra de satélite Floodlight, página 85.

Sinais fracos de satélite

Descrição: A relação rinal-ruído [Signal-to-Noise Ratio] (SNR) é umamedição da
força do sinal de satélite em relação ao ruído de fundo. A qualidade do
GNSS decai na medida em que a força do sinal diminui. Sinais fracos
podem ser causados por sinais chegando por entre vegetação, multi-
caminho ou baixa elevação do satélite.

Para maximizar a
precisão e a
produtividade:

Use as configurações inteligentes com o software de campo Trimble para
permitir que o receptor determine posições com precisão máxima a
despeito da força de sinal de satélite disponível. Para maiores
informações, consulte a seção Usando Configurações Inteligentes no
Guia de Início Rápido do Software TerraSync.
Use a opção da tecnologia Floodlight para aumentar o número de
satélites visíveis ao receptor, e reduzir o risco de sinais fracos de satélite
afetarem sua solução. Veja Melhorando a produtividade GNSS usando a
tecnologia de redução de sombra de satélite Floodlight, página 85.

Má geometria de satélite.

Descrição: ADiluição de Precisão (DOP) é umamedida da qualidade das posições
GNSS, baseada na disposição (geometria) dos satélites no céu que são
usados para calcular posições. Quando os satélites estão bem
espaçados entre si, o valor de DOP é baixo e a precisão da posição é
geralmentemaior. Se a visão do céu é parcialmente afetada pela sombra
de satélite, ou se todos os satélites estiverem em uma área do céu, a
geometria e o DOP podem ser baixos.
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Para maximizar a
precisão e a
produtividade:

Use as configurações inteligentes com o software de campo Trimble para
permitir que o receptor determine posições com precisão máxima a
despeito da geometria de satélite disponível. Para maiores informações,
consulte a seção Usando Configurações Inteligentes no Guia de Início
Rápido do Software TerraSync.
Use a opção da tecnologia Floodlight para aumentar o número de
satélites visíveis ao receptor, e reduzir o risco de umamá geometria de
satélite afetar sua solução. Veja Melhorando a produtividade GNSS
usando a tecnologia de redução de sombra de satélite Floodlight, página
85.

Elevação de satélite

Descrição: Quando um satélite está baixo no horizonte, o sinal de satélite precisa
viajar mais longe através da atmosfera. Isso resulta em um sional fraco e
em um atraso de recepção no receptor GNSS, o que pode causar erros
no cálculo da posição.

Para maximizar a
precisão e a
produtividade:

Use as configurações inteligentes com o software de campo Trimble para
permitir que o receptor determine posições com precisão máxima a
despeito da elevação de satélite. Para maiores informações, consulte a
seção Usando Configurações Inteligentes no Guia de Início Rápido do
Software TerraSync.
Use a opção da tecnologia Floodlight para aumentar o número de
satélites visíveis ao receptor, e a probabilidade de você conseguir captar
mais satélites a umamaior elevação. Veja Melhorando a produtividade
GNSS usando a tecnologia de redução de sombra de satélite Floodlight,
página 85.
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Informações de Reciclagem
Você deve descartar o dispositivo portátil Geo 7X e seus acessórios com conformidade com os regulamentos e leis locais. Visto que a série Geo 7 possui
componentes eletrônicos, deve ser descartada separadamente do lixo doméstico. Quando o dispositivo portátil Geo 7X chegar ao fim de sua vida útil,
entre em contato com seu revendedor local Trimble para saber sobre opções de descarte e reciclagem em sua área.

Reciclagem na Europa

O símbolo acima significa que, em conformidade com seus regulamentos locais, seu produto e/ou baterias deve ser descartado separadamente do lixo
doméstico. Quando este produto chegar ao fim de sua vida útil, leve-o a um ponto de coleta designado pelas autoridades locais. A reciclagem e coleta
separada de seu produto e/ou bateria na época do descarte ajudará a conservar recursos naturais e assegurar que ele seja reciclado é uma forma de
proteger a saúde humana e omeio ambiente.
Para informações sobre reciclagem deWEEE (Descarte de Equipamento Eletrônico e elétrico) de produtos Trimble que funcionam a energia elétrica, vá
em http://www.trimble.com/corporate/about_WEEE_ROHS_initiatives.aspx.
Para reciclar produtos WEEE Trimble ligue para +31 497 53 24 30, e pela pelo "AssociadoWEEE", ou envie uma correspondência solicitando
informações de reciclagem para:
Trimble Europe B.V. WEEE Recycling
C/O Menlo logistics
Portão 19 a 26
Meerheide 43
5521 DZ
Eersel
Holanda

Requisitos de Reciclagem de Baterias de Taiwan

O produto inclui uma bateria de Íon de Lítio. Os regulamentos taiwaneses exigem que as baterias descartadas sejam recicladas. 電池請回收

Informação de Conformidade Regional

Para visualizar as informações de conformidade sobre dispositivo portátil Geo 7X, vá em /Configurações / Sistema / Informações de Sistema /
Conformidade.

Austrália e Nova Zelândia

Este produto está de acordo com as exigências normativas da Autoridade Australiana de Mídia e Comunicações (ACMA), Telecomunicações,
Radiocomunicações e do sistema de referência de compatibilidade eletromagnética (EMC), assim satisfazendo as exigências para Marcas e Vendas
RCM dentro da Austrália e Nova Zelândia.

Europa
Uma cópia da declaração de conformidade junto à União Européia está disponível em: www.trimble.com/geo7/support/EU_DoC.pdf.

Este dispositivo Trimble da série Geo 7 foi testado e considerado em conformidade com todas os requisitos para Marcas e Vendas CE dentro da Área
Econômica Euroéia (EEA).
A série Geo 7 possui aprovação para LAN sem fio e Bluetooth e satisfaz as exigências para Equipamento Terminal de Telecomunicação e Rádio
especificadas pela DIretriz do Conselho Europeu 1999/5/EC. Tais exigências se destinam a proporcionar proteção adequada contra interferências
danosas quando o equipamento for adequadamente operado em um ambiente residencial ou comercial.
A série Geo 7 se destina a conexão com Redes Europeias operando em GSM 900, ou GSM 1800MHz.

Canadá
IC ID: 1756A-88161
Este aparelho digital não excede os limites da Classe B para emissões de barulho de rádio de dispositivos digitais conforme especificado nos
regulamentos para interferência de rádio do Departamento Canadense de Comunicações.
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.
Mudanças e modificações que não sejam expressamente aprovadas pelo fabricante ou registrante deste equipamento podem sustar sua autoridade
para operar esse equipamento sob os regulamentos da Indústria do Canadá.
Les changements etmodifications non expressément approuvés par le fabricant ou le détenteur de cet équipement peuvent annuler votre droit à
utiliser cet appareil en vertu des règles d'Industrie Canada.
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Declaração sobre a Antena
Sob os regulamentos Industriais do Canadá, este transmissor de rádio só pode operar usando uma antena de tipo e ganhomáximo (ou inferior)
aprovado para o transmissor pela Indústria do Canadá. Para reduzir potencial interferência de rádio a outros usuários, o tipo de antena e seu ganho
deve ser escolhido de modo que a potência isotrópica radiada equivalente (e.i.r.p.) não ultrapasse a necessária para uma comunicação bem sucedida.
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.
Isenção de Licença
Este dispositivo cumpre os padrões RSS livres de licença da Indústria do Canadá. Sua operação está condicionada às duas seguintes condições:
(1) este dispositivo não deve causar interferência, e
(2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que possam levar a uma operação indesejável do dispositivo.
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
onctionnement.

U.S.
ID FCC: JUP88161

Korea
"해당무선설비는운용중전파혼신가능성이있음"
인증번호 : MSIP-CMM-TNZ-88161
기자재의명칭 (모델명 ):이동통신용무선설비 (88161)
적합성평가를받은자의상호 : Trimble Navigation Ltd.
제조자/제조국가 : Trimble Navigation Ltd. /멕시코

Declaração de Conformidade FCC
Este equipamento foi testado e considerado de acordo com os limites para um dispositivo digital da Classe B, conforme a Parte 15 dos regulamentos da
FCC. Sua operação está condicionada às duas seguintes condições: (1) este dispositivo não deve causar interferência danosa, e (2) este dispositivo
deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam levar a uma operação indesejável.
Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado em conformidade com suas instruções,
pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Entretanto, não há qualquer garantia de que não venha a ocorrer interferência em uma
instalação específica. Caso esse equipamento venha a causar interferência prejudicial à recepção de rádio e televisão, o que pode ser constatado
desligando-se e ligando o equipamento, o usuário é incentivado a tentar corrigir a interferência com um a oumais das seguintes medidas:
- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada de um circuito diferente que aquela a que o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico experiente de rádio/TV para obter auxílio.
Mudanças e modificações que não sejam expressamente aprovadas pelo fabricante ou registrante deste equipamento podem sustar sua autoridade
para operar esse equipamento sob os regulamentos da Comissão Federal de Comunicações (FCC).
Os rádios neste dispositivo foram projetados e fabricados para não exceder os limites de emissão para exposição a potência de rádio frequência (RF),
conforme exigências 47 C.F.R. § 2.1091 e 2.1093 da Comissão Federal de Comunicações do Governo dos Estados Unidos.
O conector externo para antenas fornecido com estre dispositivo destina-se apenas a antenas GNSS.

Garantia
Garantia Limitada de Produto
Observados os termos e condições aqui estabelecidos, a Trimble Navigation Limited ("Trimble") garante que, pelo período de (1) ano a partir da data de
compra, este produto Trimble (o "Produto") se conformará, para todos os efeitos, às especificações publicamente disponibilizadas pela Trimble para o
Produto, e que o equipamento e quaisquer componentes de armazenagem do Produto estarão para todos os efeitos livres de defeitos, quer de matéria
prima ou de manufatura.

Produto Software
O produto software, quer integrado ao equipamento como firmware, fornecido isoladamente como um software para computador, carregado em
memória flash ou armazenado emmeiomagnético ou diverso, é licenciado exclusivamente para uso com o Produto, ou como parte integral do produto,
não sendo vendido. Os termos do contrato de licença de usuário final, conforme o disposto abaixo, regulam o uso do Produto Software, incluindo
quaisquer termos de garantia limitada divergente, os quais deverão sobrepor os termos e condições definidos na garantia limitada de produto.

Recursos da Garantia
Se o Produto Trimble falhar durante o período de garantia pormotivos cobertos por esta garantia limitada, e você notificar a Trimble de tal falha
durante o período de garantia, a Trimble irá repararOU substituir o Produto, ou suas peças, por um Produto ou peças novas, equivalentes a novas, ou
recondicionadas,OU reembolsar o preço de compra do Produto pago por você, por opção da Trimble, uma vez que você devolva o Produto em
conformidade com os procedimentos de devolução de produto da Trimble vigentes à época.

Como Obter a Assistência da Garantia
Para obter serviços de garantia para o Produto, recomenda-se que você entre em contato com seu revendedor Trimble. Alternativamente, você pode
entrar em contato com a Trimble para solicitar serviços de garantia no e-mail Repair_Services@Trimble.com. Por favor, disponha-se a fornecer:
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– seu nome, entereço e número de telefone;
– nome do produto,Número de Série e Número da peça
– comprovante de compra; e
– uma explicação do problema.
O representante de assistência ao consumidor poderá precisar de informações adicionais dependendo da natureza do problema.

Ressalvas e Exclusões de Garantia
Essa garantia limitada de Produto aplicar-se-á somente na medida em que (i) o Produto seja correta e adequadamente instalado, configurado,
conectado, conservado, armazenado, e operado em conformidade com as especificações e omanual Trimble de operação pertinente e; (ii) o Produto
não seja modificado ou incorretamente utilizado. A garantia limitada deste Produto não se aplicará, e a Trimble não se responsabilizará, por defeitos ou
problemas de desempenho resultantes de (i) combinação ou utilização do Produto com equipamento ou software, informações, dados, conexões ou
dispositivos que não tenham sido fabricados, fornecidos ou especificados pela Trimble; (ii) operação do Produto em conformidade com especificações
que divirjam ou acrescentem às especificações padrão da Trimble para seus produtos; (iii) instalação,modificação ou uso não autorizado do Produto;
(iv) danos causados por: acidentes, raios ou outras descargas elétricas, imersão ou aspersão de água doce ou salgada (fora das especificações do
Produto); ou exposição a condições ambientais para as quais o Produto não foi concebido; (v) desgaste e depreciação normal das partes consumíveis
(por exemplo, baterias); ou (vi) danos na aparência. A Trimble não garante ou assegura os resultados obtidos com o uso deste Produto ou Software, ou
que os componentes do software operarão livres de erro.
AVISO ACERCA DE PRODUTOS EQUIPADOS COM TECNOLOGIA CAPAZ DE RASTREAR SINAIS DE SATÉLITES DE SISTEMAS DE AUMENTAÇÃO
BASEADOS EM SATÉLITES (SBAS) (SATÉLITES WAAS, EGNOS,GAGAN,MSAS E LUCH), SATÉLITES OMNISTAR, BEIDOU,GPS, GALILEO OUGLONASS,
OUDE FONTS DE SINAIS DE BALIZA IALA: A TRIMBLE NÃO SE RESPONSABILIZA PELA OPERAÇÃO OUFALHA DE OPERAÇÃO DE QUALQUER SISTEMA
DE POSICIONAMENTO POR SATÉLITE,OUPELA DISPONIBILIDADE DOS SINAIS DE QUALQUER SISTEMA DE POSICIONAMENTO POR SATÉLITE.
OS TERMOS DA GARANTIA LIMITADA DISPOSTA ACIMA ABRANGEM A TOTALIDADE DAS RESPONSABILIDADES CIVIS ASSUMIDAS PELA TRIMBLE E
SEUS ÚNICOS RECURSOS COM RELAÇÃO AO PRODUTO TRIMBLE. EXCETO QUANDO DE OUTRA FORMA DISPOSTO AQUI,O PRODUTO E A
DOCUMENTAÇÃO E O MATERIAL QUE O ACOMPANHAM SÃO FORNECIDOS “NO ESTADO” E SEM QUALQUERGARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA
DE QUALQUERNATUREZA, PORPARTE DA TRIMBLE OUDE QUALQUEROUTRA PARTE QUE TENHA SE ENVOLVIDO EM SUA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO,
INSTALAÇÃO OUDISTRIBUIÇÃO, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS,QUAISQUERGARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OUADEQUAÇÃO PARA
UM PROPÓSITO ESPECÍFICO, FUNÇÃO OUNÃO VIOLAÇÃO. AS GARANTIAS EXPRESSAS AQUI ESTIPULADAS SUBSTITUEM QUAISQUER
OBRIGAÇÕES OURESPONSABILIDADES CIVIS PORPARTE DA TRIMBLE QUE SEJAM ARGUIDAS EM FUNÇÃO,OUEM RELAÇÃO,A QUALQUER
PRODUTO. COMO ALGUNS ESTADOS E JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM LIMITAÇÕES OUPERDURAÇÃO DE EXCLUSÃO DE UMA GARANTIA IMPLÍCITA,
A LIMITAÇÃO ACIMA PODE NÃO SE APLICARA VOCÊ.

Limitação de Responsabilidade Civil
A TOTAL RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRIMBLE SOBQUALQUERDISPOSITIVO AQUI INCLUSO SERÁ LIMITADA AO MONTANTE PAGO PORVOCÊ
PELO PRODUTO. NA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI VIGENTE, A TRIMBLE OUSEUS FORNECEDORES NÃO SERÃO EM NENHUM CASO
RESPONSABILIZADAS PORQUAISQUERDANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OUCONSEQUENTES, SOBQUALQUERCIRCUNSTÂNCIA OU
TEORIA LEGAL DE ALGUMA FORMA RELACIONADA AO PRODUTO,AO SOFTWARE OUA DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS QUE OS ACOMPANHAM
(INCLUINDO, SEM LIMITES, PREJUÍZOS PORPERDA DE LUCROS DE NEGÓCIOS, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS, PERDA DE DADOS,OUQUALQUER
OUTRO PREJUÍZO PECUNIÁRIO), QUERA TRIMBLE TENHA OUNÃO SIDO ADVERTIDA DA POSSIBILIDADE DE TAL PREJUÍZO E A DESPEITO DAS
NEGOCIAÇÕES QUE EXISTAM OUTENHAM EXISTIDO ENTRE VOCÊ E A TRIMBLE. COMO ALGUNS ESTADOS E JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM
EXCLUSÕES OU LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE CIVIL PORDANOS INCIDENTAIS OUCONSEQUENTES, A LIMITAÇÃO ACIMA PODE NÃO SE
APLICARA VOCÊ.
NOTA: AS PROVISÕES DE GARANTIA LIMITADA TRIMBLE DISPOSTAS ACIMA NÃO SE APLICAM A PRODUTOS ADQUIRIDOS EM JURISDIÇÕES (POR
EXEMPLO, ESTADOS MEMBROS DA ÁREA ECONÔMICA EUROPEIA) NAS QUAIS A GARANTIA DO PRODUTO É RESPONSABILIDADE DO REVENDEDOR
LOCAL ONDE O PRODUTO É ADQUIRIDO. EM TAL CASO, POR FAVOR, ENTRE EM CONTATO COM SEUREVENDEDORTRIMBLE PARA INFORMAÇÕES
SOBRE A GARANTIA APLICÁVEL.

Aviso a compradores australianos sob a Lei de Consumo Australiana.
Nossos produtos vêm com garantias que não podem ser excluídas sob a Lei de ConsumoAustraliana. Você possui direito a substituição ou reembolso
por falhas de maiormonta ou por compensação em caso de prejuízos ou danos razoavelmente previsíveis. Você também tem o direito a ter os bens
reparados ou substituídos caso estes não sejam de qualidade aceitável ou tais falhas não redundem em falhas de maiormonta.
A garantia Trimble, conforme estabelecida nomanual que acompanha o aqui disposto, ou descrita no cartão de garantia que a acompanha o Produto
adquirido, é somada a quaisquer direitos e reparações legais que você possa ter sob a Lei de ConsumoAustraliana.

Idioma Oficial.
O IDIOMA OFICIAL DESSES TERMOS E CONDIÇÕES É O INGLÊS. EM CASO DE CONFLITO ENTRE A VERSÃO INGLESA E OUTRAS VERSÕES, A VERSÃO
INGLESA DEVE PREVALECER.

Contrato de Licença de Usuário Final para Produto de
Software
IMPORTANTE, LEIA ATENTAMENTE. ESTE CONTRATO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL (“EULA”) É UM CONTRATO LEGAL ENTRE VOCÊ E a Trimble
Navigation Limited (“Trimble”), e se aplica ao software de computador fornecido com o produto Trimble que você comprou (quer integrado ao
equipamento como um firmware, carregado em uma memória flash ou cartão PCMCIA, ou armazenado emmídia magnética ou de outra natureza), ou
fornecido como um produto de software de computador autônomo, incluindo qualquermaterial escrito que o acompanhe, como um guia de usuário ou
manual do produto, bem como qualquer documentação eletrônica ou "online" ("Software" ou “Produto de Software”). Este EULA também se aplicará a
quaisquer correções de erro no Software, atualizações e melhorias fornecidas posteriormente pela Trimble, a menos que tais alterações sejam
acompanhadas por um contrato de licença distinto, o qual regulará seu uso. Você adquiriu um Produto Trimble ("Dispositivo") que inclui um Softwares,
alguns dos quais foram licenciados para a Trimble pela Microsoft Corporation ou suas afiliadas (conjuntamente "Microsoft"). O Software licenciado pela
Microsoft, bem como as correspondentes atualizações, suplementos, serviços de suporte e serviços fornecidos pela internet, dispositivos de mídia,
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materiais impressos e documentação eletrônica ou "online" ("Software Microsoft"), são protegidos nos termos deste EULA. O Software também é
protegido por leis e tratados internacionais de direitos autorais, bem como por outros tratados e leis de propriedade intelectual. O Software é licenciado,
não vendido.
AO UTILIZARO SOFTWARE, INCLUINDO SEUUSO NESTE DISPOSITIVO, VOCÊ ESTÁ ACEITANDO ESSES TERMOS. CASO VOCÊ NÃO OS ACEITE, NÃO
UTILIZE O DISPOSITIVO OUO SOFTWARE. EM VEZ DISSO, ENTRE EM CONTATO COM A TRIMBLE PARA SERREEMBOLSADO OURECEBERO
CRÉDITO DE SUA COMPRA. Como descrito abaixo, o uso de alguns de seus recursos implica em seu consentimento na transmissão de certas
informações padrão de computador para serviços baseados na internet.
ATENÇÃO: Se o Software possuir tecnologias operadas por voz, então a operação deste Software exigirá atenção por parte do usuário. Desviar a
atenção da via durante a condução de um veículo pode causar um acidente ou outras consequências sérias. Mesmo desvios breves e ocasionais de
atenção podem ser perigosos se sua atenção for desviada da condução do veículo em ummomento crítico. A Trimble e a Microsoft não fazem
qualquer declaração, dão garantia ou o qualquer outro tipo de afirmação de que QUALQUERuso deste Software seja legal, seguro, ou de qualquer
forma recomendado ou adequado ao uso, durante a condução ou qualquer forma de operação de um veículomotorizado.
Este EULA não lhe concede direito algum com relação aoWindows Mobile Device Center, aoMicrosoft ActiveSync ou aoMicrosoft Outlook 2007 Trial,
que estão sujeitos às licenças que acompanham este itens.

1 LICENÇA DE PRODUTO DE SOFTWARE
1.1 Concessão de Licença. Em conformidade com os termos e condições deste EULA, a Trimble lhe concede o direito não exclusivo de utilizar uma cópia
do Software, apenas em formato legível pormáquina, quando instalado no Dispositivo. Tal utilização é limitada ao uso com oDispositivo para o
propósito para o qual ele foi concebido, conforme disposto na documentação do produto. O Software do Dispositivo é licenciado juntamente com o
Dispositivo, como um único produto integrado. O Software do Dispositivo instalado na memória apenas para leitura (“ROM”) do Dispositivo só pode ser
usado como parte do Dispositivo em que este foi incluído. Você poderá utilizar a instalação do Software a partir de um computador apenas para
carregar o Software em um Dispositivo. Em nenhuma hipótese a ferramenta de instalação do Software poderá ser usada para carregar o Software em
mais de um dispositivo. Uma licença para o Software não poderá ser compartilhada ou utilizada simultaneamente em computadores ou Dispositivos
distintos.
1.2 Abrangência da Licença. Este EULA somente lhe outorga alguns direitos para usar o Software. A Trimble e a Microsoft reservam para si todos os
demais direitos. A menos que a legislação vigente lhe outorgue mais direitos apesar dessa limitação, você deverá utilizar o Software apenas como
expressamente permitido neste EULA. Ao fazê-lo, você deve acatar quaisquer limitações técnicas do Software que lhe permitam utilizá-lo apenas de
certas formas. Exceto quando expressamente estipulado neste EULA, os direitos para acessar o Software no Dispositivo não lhe concedem direito
algum para implementar patentes da Microsoft ou qualquer propriedade intelectual da Microsoft no software ou em dispositivos que acessam este
dispositivo. Você pode utilizar tecnologias de acesso remoto no software como o Remote DesktopMobile para acessar remotamente o Software a
partir de um computador ou servidor. Você é responsável pela obtenção de quaisquer licenças necessárias para uso dos protocolos de acesso a outro
software.
1.3 Cópia da Licença. Se você adquiriu o Software no Dispositivo, ou em um disco ou outro tipo de mídia, uma etiqueta genuína de Certificado de
Autenticidade com uma cópia genuína do Software identifica um software licenciado. Para ser válida, a etiqueta deve estar afixada no Dispositivo, estar
inclusa com o software ou ser parte integrante de sua embalagem. Se você receber a etiqueta separadamente, ela não será válida. Você deve
conservar a etiqueta no dispositivo ou na embalagem para provar que possui uma licença para uso do software. Para identificar um Software Microsoft
genuíno, veja http://www.howtotell.com.
1.4 Software de Conectividade. O pacote de seu Dispositivo pode incluir o software Windows Mobile Device Center ou oMicrosoft ActiveSync. Se
estiver incluso, você deverá instalá-lo e utilizá-lo em conformidade com os termos da licença fornecida com ele. Se nenhum termo de licença for
fornecido, você deverá instalar e utilizar apenas uma (1) cópia do Software em um único computador.
1.5 Certificados Digitais. O Software usa certificados digitais no formato X.509. Esses certificados digitais são utilizados para autenticação.
1.6 Função de Telefone. Se o Software do Dispositivo incluir uma funcionalidade de telefone, este poderá ficar parcial ou totalmente inoperante se você
não possuir e mantiver uma conta de serviço com uma provedora de telecomunicação sem fio ("Operadora Móvel"), ou se a rede da Operadora Móvel
não estiver operando ou configurada para operar com oDispositivo.
1.7 Atualização do Software. No caso qualquer atualização do Software, incluindo Software Microsoft, ser fornecida nos termos deste EULA, aplicar-se-
á o seguinte: você deverá seguir as instruções pertinentes que acompanham este Software e instalar uma (1) cópia do Software em um (1) Dispositivo
que atualmente contiver uma cópia licenciada de uma versão anterior do Software (a menos que este EULA indique que esta cópia do Software foi
licenciada para instalação em diversos Dispositivos). NENHUMA AFIRMAÇÃO OUGARANTIA É FIRMADA PELA TRIMBLE OUMICROSOFT COM
RESPEITO À COMPATIBILIDADE DESTE SOFTWARE COM QUALQUERDISPOSITIVO OUQUALQUEROUTRO SOFTWARE EXISTENTE,OUDADOS DE
QUALQUERNATUREZA CONTIDOS EM TAIS DISPOSITIVOS,NEM SERÃO A TRIMBLE OUA MICROSOFT RESPONSÁVEIS,
EM QUALQUERASPECTO, PORPERDA, CORRUPÇÃO,MODIFICAÇÃO OU INACESSIBILIDADE DE QUAISQUERDADOS, APLICAÇÕES OUOUTROS
SOFTWARES EM FUNÇÃO DA INSTALAÇÃO DO SOFTWARE EM QUALQUERDISPOSITIVO.
1.8 Componentes de Serviços Baseados na Internet. A Microsoft fornece serviços baseados na internet juntamente com o software. A Microsoft
poderá alterá-los ou cancelá-los a qualquer tempo. Os recursos do Software Microsoft descritos abaixo se conectam à Microsoft ou a sistemas
computadorizados provedores de serviço pormeio da internet. Em alguns casos, você não será alertado em separado sobre quando eles se
conectarem. Você pode desligar alguns desses recursos ou não usá-los. Para maiores informações sobre esses recursos, visite:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931. Ao utilizar tais recursos, você está consentindo na transmissão dessa informação. A Microsoft não
utiliza a informação para identificá-lo ou contatá-lo. Você não deve utilizar esses serviços de modo que possa vir a danificá-los ou impedir seu uso por
outras pessoas. Você não deve utilizar os serviços para tentar obter acesso não autorizado a serviços, dados, contas ou redes por quaisquermeios.
1.9 Informação do Dispositivo. Os seguintes recursos utilizam protocolos de internet, que enviam aos sistemas adequados informações do dispositivo,
como seu endereço de seu protocolo de internet, o tipo do sistema operacional, do navegador e o nome e a versão do Software que você estiver
usando, e o código linguístico do Dispositivo onde você instalou o Software. A Microsoft usa essa informação para lhe oferecer serviços baseados na
internet. a) Recursos de Atualização: O recursoWindows Mobile Update lhe proporciona a capacidade de obter e instalar atualizações do Software em
seu Dispositivo caso existam atualizações disponíveis. Você pode optar por não usar esse recurso. A Trimble e/ou sua Operadora Móvel pode não
suportar esse recurso ou uma atualização para seu dispositivo. b) Atualizações de Segurança/Gerenciamento de Direitos Digitais. Proprietários de
conteúdos utilizam a tecnologia de gerenciamento de direitos digitais Windows Media (WMDRM) para proteger sua propriedade intelectual, incluindo
direitos autorais. Este software e softwares de terceiros utilizamWMDRM para executar e copiar conteúdo protegido comWMDRM. Se o software não
conseguir proteger o conteúdo, proprietários do conteúdo podem solicitar que a Microsoft revogue a capacidade do software de usar oWMDRM para
executar ou copiar conteúdo protegido. Tal revogação não afeta outros conteúdos. Quando você baixa licenças para conteúdo protegido, concorda que
a Microsoft poderá incluir uma lista de revogações com as licenças. Os proprietários de conteúdos podem exigir que você atualize oWMDRM para
acessar seu conteúdo. O software Microsoft que inclui oWMDRM pedirá seu consentimento antes da atualização. Se você recusar uma atualização,
ficará impossibilitado de acessar conteúdos que exijam a atualização.
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1.10 Software/Serviços Adicionais. O Software do Dispositivo pode permitir que a Trimble, a Microsoft, suas afiliadas e/ou seus agentes designados lhe
forneçam ou disponibilizem atualizações do Software, suplementos, componentes suplementares ou componentes de serviço baseados na internet
após a data em que você obtiver sua cópia inicial do Software (“Componentes Suplementares”).
1.10.1 Se a Trimble lhe fornecer ou disponibilizar Componentes Suplementares e nenhum outro contrato de usuário final for fornecido juntamente com
os Componentes Suplementares, então se aplicarão os termos deste EULA.
1.10.2 Se a Microsoft, suas afiliadas e/ou agentes designados disponibilizarem Componentes Suplementares, e nenhum outro contrato de licença de
usuário final for fornecido, então se aplicarão os termos deste EULA,mas a entidade Microsoft ou afiliada que estiver fornecendo o(s) Componente(s)
Suplementar(es) deverá(ão) ser o (s) licenciador (es) do(s) Componente(s) Suplementar(es).
1.10.3 A Trimble, a Microsoft e cada uma de suas afiliadas e/ou gentes designados se reservam no direito de descontinuar qualquer serviço baseado
na internet que lhe seja fornecido ou disponibilizado pormeio do uso do Software do Dispositivo.
1.11 Links para Web Sites de Terceiros. Se o Software fornecer links para sites de terceiros, tais links lhe serão fornecidos apenas para sua conveniência
e a inclusão de tais links não implica uma recomendação doweb site de terceiros por parte da Microsoft ou da Trimble.
1.12 Outros DIreitos e Limitações. (1) O Software contém valiosos segredos comerciais de propriedade da Trimble e de seus fornecedores. Na medida
em que for permitido pela lei vigente, você não copiará, decompilará, desmontará ou de alguma forma fará engenharia reversa no Software, nem
permitirá que terceiros o façam ou tentem fazê-lo; ficando estabelecido, porém, que, nos limites de quaisquer leis compulsórias aplicáveis (como, por
exemplo, as leis nacionais que implementam a Diretriz da Comunidade Europeia 91/250 sobre a Proteção Legal de Programas de Computador), que lhe
dão o direito de realizar qualquer das atividades anteriormente mencionadas sem o consentimento da Trimble, a fim de obter determinadas
informações sobre o Software para os propósitos especificados nas respectivas cláusulas legais (ou seja, interoperabilidade), você pelo presente
concorda que, antes de exercer tais direitos, deverá solicitar tais informações por escrito junto à Trimble, detalhando os propósitos para os quais
necessita de tais informações. Somente se e após a Trimble, segundo seu próprio critério, negar parcial ou integralmente sua solicitação, você poderá
exercer tais direitos regulamentares. (2) Este Software é licenciado como um produto único. Você não deve separar suas partes componentes para uso
emmais de um computador, nem fazermais cópias do software que as especificadas neste EULA. (3) Você não pode alugar, arrendar ou emprestar o
Software. (4) Não são permitidos arranjos de compartilhamento do tempo da licença,múltiplos usuários ou seu uso por associações de prestadores de
serviço. Para os propósitos deste EULA o “uso por associações de prestadores de serviço" incluirá, entre outras coisas, o uso do Software no
processamento e geração de dados de saída em benefício de terceiros, ou com o propósito de prestar serviços a terceiros pormeio da Internet ou outra
rede de comunicação. (5) Você pode fazer uma cópia de segurança do Software. Você poderá usá-la apenas para reinstalar o Software no Dispositivo.
(6) Você poderá transferir o Software somente com oDispositivo, a etiqueta do Certificado de Autenticidade, e os termos dessa licença, diretamente a
um terceiro. Antes da transferência, tal parte deve concordar que esses termos de licença se aplicam à transferência e ao uso do Software. Você não
deverá reter nenhuma cópia do Software incluindo a cópia de segurança. (7) O Software às leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos.
Você deve cumprir todas as leis e regulamentos, internacionais e domésticos, que se aplicam ao Software. Tais leis incluem restrições acerca de locais,
usuários e finalidade. Para informações adicionais, veja http://www.microsoft.com/exporting. (8) Sem o prejuízo de outros direitos, a Trimble poderá
rescindir este EULA sem aviso se você deixar de cumprir os termos e condições deste EULA. Caso isso ocorra, você deverá destruir todas as cópias do
Software e todas as suas partes componentes. (9) Se o Software Microsoft incluir componentes de reconhecimento da fala, você deverá compreender
que o reconhecimento da fala é um processo essencialmente estatístico e que erros de reconhecimento são inerentes ao processo. Nem Trimble, a
Microsoft, ou qualquer de seus fornecedores serão responsáveis por danos oriundos de erros no processo de reconhecimento da fala. (10) Você não
deverá publicar o Software para que outros o copiem. (11) Você não deverá utilizar o Software para serviços de hospedagem de softwares comerciais.
1.13 Aviso acerca do Padrão Visual doMPEG-4. O Software poderá incluir a tecnologia de decodificação visualMPEG-4. Essa tecnologia é um formato
para compressão de dados de informação de vídeo. A MPEG LA, L.L.C. exige esse aviso: O USO DESTE PRODUTO DE QUALQUERMANEIRA QUE
ESTEJA EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO VISUALMPEG-4 É PROIBIDO, EXCETO PARA USO DIRETAMENTE RELACIONADO A (A) DADOS OU
INFORMAÇÕES (I) GERADOS E OBTIDOS SEM CUSTO DE UM CONSUMIDORQUE NÃO ESTEJA,NESTE CASO, ENVOLVIDO EM UMA ATIVIDADE
EMPRESARIAL, E (II) EXCLUSIVAMENTE PARA USO PESSOAL ; E (B) OUTROS USOS ESPECIFICADOS E SEPARADAMENTE LICENCIADOS PELA MPEG
LA, L.L.C. Em caso de dúvidas sobre o padrão visualMPEG-4, por favor, entre em contato com a MPEG LA, L.L.C., na Steele Street, nº 250, Conjunto 300,
Denver, CO, CEP: 80206; www.mpegla.com.
1.14 Se o Software do Dispositivo for fornecido pela Trimble separadamente do Dispositivo, em uma mídia como um chip ROM,um disco de CD ROM
ou para ser baixado via internet ou por outros meios, e esteja rotulado “Apenas Para Propósitos de Atualização”, você poderá instalar uma (1) cópia de
tal Software do Dispositivo no Dispositivo, como uma cópia para substituição do Software do Dispositivo existente, e usá-la de acordo com este EULA,
incluindo quaisquer termos de licença de usuário final adicionais que acompanhem o Software do Dispositivo de atualização.
1.15 Se qualquer componente do software for fornecido pela Trimble separadamente do dispositivo, em um disco de CD ROM ou para ser baixado via
internet ou por outros meios, e esteja rotulado “Apenas Para Propósitos de Atualização”, você poderá (i) instalar e usar uma (1) cópia de tal
componente (s) no computador (es) que você usa para compartilhar dados com oDispositivo, como uma cópia para substituição do CD do componente
(s) existente.
1.16 Direitos Autorais. Todos os títulos e direitos autorais no e do Software (incluindo, entre outras coisas, imagens, fotografias, animações, vídeos,
áudios,músicas, textos e “applets,” incorporados no Software), os materiais impressos que o acompanham, e quaisquer cópias do Software de
propriedade da Trimble, da Microsoft (incluindo a Microsoft Corporation), e de seus respectivos fornecedores. Você não deve copiar os materiais
impressos que acompanham o Software. Todos os títulos e direitos de propriedade intelectual no conteúdo ou a ele relacionado, que poderá ser
acessado com o uso do Software, é de propriedade do respectivo proprietário do conteúdo e deve ser protegido pelas leis e tratados de sobre direitos
autorais e outras propriedades intelectuais. Este EULA não lhe concede nenhum direito para uso de tal conteúdo. Você não deve remover, cobrir ou
alterar quaisquer avisos de patente, direito autoral oumarca comercial que estejam afixados, engastados ou sejam exibido pelo Software, ou estejam
em sua embalagem emateriais relacionados. Todos os direitos não concedidos especificamente por este EULA continuam reservados para a Trimble,
Microsoft, e seus respectivos fornecedores.
1.17 Direitos Limitados do Governo dos Estados Unidos. O Software é fornecido com “DIREITOS LIMITADOS”. Seu uso, duplicação ou divulgação por
parte do Governo dos Estados Unidos está sujeito às restrições estipuladas neste EULA, e conforme definido em DFARS 227.7202-1(a) e 227.7202-3(a)
(1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (OCT 1988), FAR 12.212(a) (1995), FAR 52.227-19, ou FAR 52.227-14(ALT III), quando pertinente.
1.18 A Microsoft obrigou contratualmente a Trimble a incluir os seguintes termos neste EULA:
Suporte do Produto. O suporte do Produto para o Software não é fornecido pela Microsoft, suas afiliadas ou subsidiárias. Para suporte do produto, por
favor, recorra ao número de suporte Trimble fornecido com a documentação para o Dispositivo.
Intolerância a falhas. O Software não é tolerante a falhas. A Trimble instalou o Software no Dispositivo e é responsável por como ele opera no
Dispositivo.
Usuário Limitado. O Software Microsoft foi projetado para sistemas que não exigem um desempenho à prova de falhas. Você não deve usar o
Software Microsoft em qualquer dispositivo ou sistema no qual ummau funcionamento do Software Microsoft poderia resultar em risco previsível de
ferimentos oumorte para qualquer pessoa. Isso inclui sua operação em instalações nucleares, navegação aérea ou sistemas de comunicações e
controle de tráfico aéreo.
Ausência de garantias para o software. A Microsoft não dá qualquer garantia, faz promessas ou estipula condições acerca do Software Microsoft.
Quaisquer garantias que você receba acerca do Dispositivo ou do Software não são originárias, nem estão vinculadas, à Microsoft ou suas afiliadas.
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Quando permitido por suas leis locais, a Trimble e a Microsoft excluem quaisquer garantias implícitas de comercialização, adequação a um propósito
específico e não violação.
LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADES CIVIS. Você pode cobrar da Microsoft e suas afiliadas apenas por danos diretos, até cinquenta dólares
americanos (U.S. $50,00), ou seu equivalente emmoeda local. Você não pode cobrar quaisquer outros danos, incluindo consequentes, lucros perdidos,
especiais, indiretos ou por danos incidentais. Tal limitação se aplica a:
- Qualquer coisa relacionada ao Software, serviços, conteúdos (inclusive código) em web sites de terceiros, ou programas de terceiros, e
- ações por quebra de contrato, quebra de garantias, promessas ou condições, responsabilidade rigorosa, negligência ou demais ilícitos civis, na medida
do que for permitido pela legislação vigente.
Isso também se aplica ainda que a Microsoft devesse estar ciente da possibilidade dos danos. A limitação acima pode não se aplicar a você, pois seu
país pode não permitir a exclusão ou limitação de danos incidentes, consequentes ou outros.

2 GARANTIA LIMITARA PARA PRODUTOS DE SOFTWARE TRIMBLE
2.1 Garantia Limitada. A Trimble garante que o Software, com exceção do Software Microsoft, terá desempenho substancialmente de acordo com o
material escrito que acompanha o produto por um período de doze (12) meses a partir da data da compra. Esta garantia limitada lhe dá direitos legais
específicos; você pode possuir outros, os quais variarão conforme o estado/jurisdição. A garantia limitada acima não se aplica a Correções, Atualizações
Secundárias ou Atualizações Principais do Software após a expiração do período de garantia limitada de doze (12) meses, os quais serão fornecidos “no
estado” e sem garantia, a menos quando especificado de outra forma por escrito pela Trimble. Como o Software é intrinsecamente complexo e pode
não estar totalmente livre de inconformidades, defeitos ou erros, você é aconselhado a verificar seu trabalho. A Trimble não garante que o Software
operará livre de erros ou ininterruptamente, que alcançará suas necessidades ou expectativas, ou que todas as inconformidades podem ou serão
corrigidas.
2.2 Correções do Software. Durante o período de garantia limitada descrito na seção 2.1 acima, você terá o direito de receber as Correções para o
Produto de Software que a Trimble lançar e disponibilizar comercialmente, cuja cobrança não é feita separadamente, em conformidade com os
procedimentos de entrega a compradores de produtos Trimble em geral. Se você comprou o Produto de um revendedor autorizado Trimble, e não
diretamente da Trimble, a Trimble poderá, se assim o desejar, encaminhar a Correção do software para o revendedor Trimble para entrega final a você.
Atualizações Secundárias, Atualizações Principais, novos produtos ou lançamentos de software substancialmente novos, conforme identificação da
Trimble, ficam expressamente excluídos desse processo de atualização e da garantia limitada. Recibos de Correções do Software ou outras melhorias
não servirão para estender o período de garantia limitada.
Para os propósitos desta garantia, aplicar-se-ão as seguintes definições: (1) "Correção (ões)" significa uma correção de erro ou outra atualização criada
para corrigir uma versão anterior do software que não se conforme substancialmente às suas especificações Trimble; (2) "Atualizações Secundárias "
ocorrem quandomelhorias são feitas nos recursos atuais de um programa de software; e (3) "Atualizações Principais" ocorrem quando importantes
novos recursos são adicionados ao software, ou quando um novo produto contendo novos recursos substitui novos desenvolvimentos de uma linha de
produtos atual. A Trimble reserva para si o direito de definir, segundo seu próprio critério, o que constitui uma Correção, uma Atualização Secundária ou
uma Atualização Principal.
2.3 Direitos dos Clientes. A integridade da responsabilidade civil da Trimble e de seus fornecedores, e a única compensação do cliente com respeito ao
Software, serão, conforme opção da Trimble, (a) reparação ou substituição do Software, ou (b) devolução da taxa de licença paga por qualquer
Software que não cumpra o disposto na garantia limitada da Trimble. Esta garantia limitada ficará sem efeito se a falha no Software tiver ocorrido em
função de (1) acidente, uso impróprio, abuso, oumá aplicação; (2) alteração oumodificação do Software sem autorização da Trimble; (3) interação com
o software ou o equipamento não fornecida ou suportada pela Trimble; (4) instalação,manutenção ou armazenagem inadequada ou não autorizada
por sua parte; ou (5) se você violar os termos deste EULA. Qualquer Software que vier a substituir o anterior será garantido pelo restante do período de
garantia original ou por trinta (30) dias, ou que durarmais.
2.4 SEM OUTRAS GARANTIAS. NO LIMITE MÁXIMO DO QUE FORPERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, A TRIMBLE E SEUS FORNECEDORES
RECUSAM QUAISQUEROUTRAS GARANTIAS, TERMOS E CONDIÇÕES; QUER EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS; POR LEI, DIREITO COMUM OUOUTRO
REGULAMENTO; INCLUINDO, ENTRE OUTRAS COISAS, GARANTIAS, TERMOS E CONDIÇÕES IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO
PARA UM PROPÓSITO EM PARTICULAR, TÍTULO E NÃO VIOLAÇÃO, COM RESPEITO AO SOFTWARE, SUA QUALIDADE SATISFATÓRIA E O
FORNECIMENTO OUFALHA EM FORNECER SERVIÇOS DE SUPORTE. NO LIMITE PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE,GARANTIAS, TERMOS E
CONDIÇÕES IMPLÍCITAS COM RELAÇÃO AO SOFTWARE FICAM LIMITADAS A NOVENTA (90) DIAS. VOCÊ PODE POSSUIROUTROS DIREITOS
LEGAIS, OS QUAIS VARIAM CONFORME SEUESTADO/JURISDIÇÃO.
NENHUMA GARANTIA É DADA COM RELAÇÃO AO SOFTWARE MICROSOFT. O SOFTWARE MICROSOFT é fornecido “NO ESTADO” e com todas as
falhas, E A TRIMBLE NÃO DÁ QUALQUERGARANTIA COM RELAÇÃO A ESTES. TODO O RISCO, COM RELAÇÃO A UMA QUALIDADE SATISFATÓRIA,
DESEMPENHO,
PRECISÃO E ESFORÇO (INCLUINDO AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA) PELO SOFTWARE MICROSOFT É ASSUMIDO PORVOCÊ. ALÉM DISSO,NÃO HÁ
QUALQUERGARANTIA CONTRA INTERFERÊNCIA EM SEUDESFRUTE DO SOFTWARE MICROSOFT OUCONTRA NÃO VIOLAÇÃO.
2.5 POR FAVOR, PRESTE ATENÇÃO: AS DISPOSIÇÕES ACIMA DA GARANTIA LIMITADA TRIMBLE PODERÃO NÃO SERAPLICADAS ÀS LICENÇAS DE
PRODUTOS DE SOFTWARE ADQUIRIDAS NAQUELAS JURISDIÇÕES (COMO EM PAÍSES DA UNIÃO EUROPEIA) NOS QUAIS A GARANTIA DO
PRODUTO É FORNECIDA PELO DISTRIBUIDOR LOCAL. NESSES CASOS, POR FAVOR, ENTRE EM CONTATO COM SEUDISTRIBUIDOR TRIMBLE PARA
INFORMAÇÕES ACERCA DA GARANTIA APLICÁVEL.

3 LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRIMBLE
3.1 LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. NO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM NENHUM CASO A TRIMBLE OU
SEUS FORNECEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS PORQUAISQUERDANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS, INDIRETOS, CONSEQUENTES OUPOR
INDENIZAÇÕES PUNITIVAS; AINDA QUE CAUSADAS E A DESPEITO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL (INCLUINDO, SEM LIMITES,
INDENIZAÇÕES PORPERDA DE LUCROS NO NEGÓCIO, INTERRUPÇÃO DO NEGÓCIO OUOUTRA PERDA PECUNIÁRIA), QUE VENHAM A SURGIR EM
FUNÇÃO DO USO OU INCAPACIDADE DE USO DO SOFTWARE, PELO FORNECIMENTO OUFALHA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE;
AINDA QUE A TRIMBLE TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS E AINDA QUE OCORRA FALHA NO PROPÓSITO ESSENCIAL DE
QUALQUERCOMPENSAÇÃO EXCLUSIVA ESTIPULADA NESTE EULA.
EM NENHUM CASO A RESPONSABILIDADE CIVIL ACUMULADA DA TRIMBLE E SEUS FORNECEDORES, EM FUNÇÃO DESTE EULA OUDO SOFTWARE,
QUERBASEADO EM UM CONTRATO,GARANTIA, ILÍCITO CIVIL (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE RESTRITA OUOUTRA, EXCEDERÁ O
MONTANTE REAL PAGO À TRIMBLE PELA LICENÇA DO SOFTWARE QUE ORIGINOUA REIVINDICAÇÃO. COMO ALGUNS ESTADOS E JURISDIÇÕES
NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PORDANOS CONSEQUENTES OU INCIDENTAIS, A LIMITAÇÃO ACIMA
PODERÁ NÃO SE APLICARA VOCÊ.

4 CONSIDERAÇÕES GERAIS
4.1 Este EULA será regulado pelas leis do Estado da Califórnia e pelas leis federais vigentes dos Estados Unidos, sem referência aos princípios ou
disposições sobre “conflito de leis”. A Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para a Venda Internacional de Bens não se aplicará a este EULA. A
jurisdição e o foro para qualquer disputa judicial direta ou indiretamente relacionada a este EULA ou ao Software caberá exclusivamente, ou será
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transferida, aos Tribunais da Comarca de Santa Clara, Califórnia, e/ou ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos para Distrito do Norte da Califórnia. Pela
presente, você consente e concorda em não contestar tal jurisdição, foro e legislação regente.
4.2 Apensar da seção 4.1, se você adquiriu este produto no Canadá, este EULA será regido pelas leis da Província de Ontário, Canadá. Nesse caso, todas
as partes neste EULA reconhecem a jurisdição dos tribunais da Província de Ontário e, adicionalmente, concordam em iniciar qualquer litígio relacionado
a este EULA nos tribunais localizados no Distrito Judicial de Iorque, Província de Ontário. Se você adquiriu este produto na União Europeia, este EULA
será regido pelas leis da Holanda, excluindo suas decisões acerca de conflitos de leis e excluindo a Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para a
Venda Internacional de Bens. Nesse caso, todas as partes neste EULA reconhecem a jurisdição dos tribunais da Holanda e, adicionalmente, concordam
em iniciar qualquer litígio relacionado a este EULA nos tribunais de Haia, Holanda.
4.3 A Trimble reserva para si todos os direitos não expressamente outorgados por este EULA.
4.4 Idioma Oficial . O idioma oficial deste EULA e de qualquer documento a ele relacionado é o Inglês. Para propósitos de interpretação, ou em caso de
conflito entre as versões inglesa e em outro idioma deste EULA ou de documentos relacionados, a versão no idioma inglês deverá predominar.

Sede Social
10368WestmoorDrive
Westminster, CO 80021
USA
www.trimble.com

Direitos autorais e Marcas comerciais
©2013-2015, Trimble Navigation Limited. Todos os direitos reservados.
Trimble, o logótipo do Globo e Triângulo, GeoExplorer e GPS Pathfinder sãomarcas comerciais da Trimble Navigation Limited, registadas para os
Estados Unidos e outros países. CenterPoint, EVEREST, Floodlight, GPS Analyst, GPScorrect, H-Star, Positions, RangePoint, RTX, Tempest, TerraFlex,
TerraSync, Tornado, VRS, e Zephyr sãomarcas comerciais da Trimble Navigation Limited.
Microsoft, ActiveSync, Excel, OneNote,Outlook, PowerPoint,Windows,Windows Live,Windows Media, e Windows Vista sãomarcas registradas ou
marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
A marca e o logotipo Bluetooth são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tal marca por parte da Trimble Navigation Limited é feito
sob licença.
Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários.
Este é o lançamento emMaio de 2017 (Revisão E) do guia do usuário do dispositivo portátil Trimble Geo 7X.
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