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PREFÁCIO 
 

Parabéns por comprar o Nível Digital DL-202 da marca Ruide. A fim de operar 

este equipamento corretamente, por favor leia esse manual do usuário cuidadosamente e 

o mantenha como referência. Antes de usar, verifique as características padrão e tenha a 

certeza de que o equipamento e acessórios estão disponíveis. 

Para facilitar a leitura, algumas figuras ilustrativas são mostradas nesse guia.  
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PRECAUÇÕES: 
 

Antes de usar este instrumento, verifique se cada função está funcionando bem.  

● Evite deixar a placa digital no chão bem como os acessórios entre cada seção 

sujos ou danificados, se não influenciará a precisão da leitura e medição. Isso porque o 

instrumento precisa transferir o código de barra branco&preto para sinal elétrico. No 

caso da placa digitar estar suja, a precisão seria diminuída, ou até mesmo o 

equipamentos não estaria apto a medir.  

 

● Tripé 

O nível digital deveria estar montado sobre um tripé de madeira. O tripé de metal é mais 

leve e fácil de mexer, o que afetará a precisão. Cada perna do tripé deveria estar fixada 

bem pelos parafusos.  

 

● Base nivelante 

No caso da base nivelante não instalada apropriadamente, a precisão será influenciada. 

Por favor verifique o ajuste do parafuso sobre a base nivelante freqüentemente e tenha 

certeza que o parafuso central fixado esteja firme.  

  

● Acondicionar bem para evitar que o equipamento se movimente 

Por ser um equipamento preciso, o nível digital deve ser manuseado cuidadosamente 

para evitar que se movimente e bata durante o transporte. Vários abalos danificam as 

funções de medição. Quando acondicionar o equipamento na mala, esteja certo que está 

desligado e sem a bateria.  

 

● Carregue o equipamento com cuidado 

Quando você precisar mover o equipamento, você deve segurar a alça e tirá-lo do tripé.   

 

● Evitar expor o equipamento ao sol, chuva ou condições de umidade 

Deixar o equipamento em local de alta temperatura (+50℃) prejudica o equipamento. 

Não mire o sol com as lentes objetivas, caso contrário as peças dentro do equipamentos 

podem ser danificadas.  
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● Evite uma mudança brusca de temperatura 

Uma mudança brusca de temperature diminuirá o alcance da medição. Por exemplo, 

quando o instrumento é tirado de um carro quente, deixe o instrumento se adaptar à 

temperatura externa antes de usar. 

 

● Inspeção de bateria 

Verifique a bacteria remanescente antes de usar.   

 

● Mira 

Coloque uma luva quando usar uma mira. 
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GUIA DE SEGURANÇA 
 

Danos sérios ou até mesmo a morte pode ocorrer se as seguintes precauções 

forem ignoradas pelo operador: 

 

● No caso de explosão, não coloque o instrumento perto de gás inflamável, líquido 

ou sólido. Não o opere em mina de carvão ou lugar empoeirado. 

 

● Não desmonte ou conserte o equipamento sem autorização em caso de possíveis 

perigos ocorridos como fogo, choque elétrico ou prejuízo. Desmontar e reparar o 

equipamento são ações que devem ser implementadas somente pela RUIDE ou 

fornecedores de serviço autorizados.  

 

● Não use o telescópio para mirar o sol ou a luz do sol que são refratados pelos 

refletores como prismas em caso de qualquer corte nos olhos.  

 

● Cuidado ao operar o equipamento com a mira próximo de cabos de alta 

voltagem ou transformadores, por causa de choque elétrico.  

 

● Não use a mira quando houver trovão e relâmpago para evitar choque elétrico.  

 

● Não use carregadores e baterias que são produzidas por terceiros para evitar que 

peguem fogo.  

 

● Não use um suprimento de energia quebrado, fios, soquetes e plugs danificados 

para evitar fogo ou choque elétrico.  

 

● Não use baterias ou carregadores úmidos para evitar fogo ou choque elétrico. 

 

● Não coloque as baterias em ambientes de alta temperatura para evitar danos ou 

explosões.  

 

● Não use suprimentos de energia mencionados nos manuais de não fabricantes 
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para evitar fogo ou choque elétrico. 

 

● Evitar curto circuito quando armazenar as baterias. 

 

● Não desmonte ou monte o instrumento ou opere a tomada com mãos úmidas 

para evitar choque elétrico.   

 

● Não cobra o carregador quando ele estiver carregando.  

 

● Não toque no liquido da bateria para evitar machucados por produtos químicos 

nocivos. E por favor troque a bateria.  

 

Danos às pessoas ou às peças podem ocorrer se as seguintes precauções não 

forem seguidas pelos operadores:  

 

● Dano: significa corte, queimadura, choque elétrico, etc. 

● Avaria/Danos: significa sérios prejuízos causados às construções, instrumentos 

ou móveis. 

● Derrubar o estojo do equipamento pode danificá-lo. 

● Não pise ou sente sobre a bolsa.  

● Não use o estojo do equipamento com cinto, fivela, dobradiça, ou alça quebrados 

pois pode danificar o equipamento ou cortar as pernas no caso de queda.  

● Quando montar o equipamento, tenha cuidado para que as pontas das pernas do 

tripé não machuquem as pessoas.  

● Tenha certeza de montou a base nivelante corretamente. Sérios danos ocorrerão 

se a base nivelante cair do tripé.  

● Quando montar o equipamento no tripé, tenha certeza de que o parafuso central 

fixo esteja bem firme para prevenir que o equipamento caia do tripé.  

● Quando montar o equipamento, tenha certeza de que os parafusos do tripé 

estejam bem apertados.  

● Quando mover o tripé, tenha certeza que os parafusos do tripé estão bem 

apertados.  
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OPERADOR 
● Este equipamento deve ser somente operado por pessoas especializadas.  

● É necessário que o operador seja um topógrafo qualificado. Antes da operação, 

inspeção e calibração, operadores devem conhecer o guia de segurança.  

● Durante o uso do instrumento, usar EPI para proteção (ex. sapatos seguros, 

capacetes). 

● Não coloque o equipamento diretamente sobre o chão. Se o operador tem que 

deixar o equipamento sozinho, cubra-o com lynon (se disponível).  

 

DECLARAÇÃO  DE  RESPONSABILIDADE 

EXCEPCIONAL 
● Usuários deste produto deveriam ler o manual do usuário minuciosamente e 

implementar inspeção periódica para uma melhor performance do equipamento.  

● Fabricante e seus distribuidores não devem ser responsabilizados por quaisquer 

conseqüências e perdas resultadas devido ao uso indevido.  

● Fabricante seus distribuidores não devem ser responsabilizados por falhas do 

operador resultante de dados alterados ou perdidos, ou interferência na operação. 

● Fabricante e seus distribuidores não serão responsabilizados por quaisquer 

conseqüências de perda resultantes do uso do equipamento sem utilização do manual.  

● Fabricante e seus distribuidores não serão responsabilizados por quaisquer 

conseqüências e perdas resultantes do transporte impróprio ou conexão com outros 

produtos.  
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1. NOME DOS  COMPONENTES  E  RESPECTIVAS 

FUNÇÕES 
1.1 Nome de cada componente 
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1. bateria; 

2. colimador rugoso; 

3. display LCD; 

4. painel; 

5. teclas; 

6. oculares: usar para ajustar a definição do fio de linha (retículo); 

7. capa de proteção de oculares: tirando essa capa, você pode implementar o ajuste 

mecânico da retícula a fim de corrigir o erro da linha de colimação ótica; 

8. porta de transferência de dados: conectar com PDA ou computador; 

9. refletor de vidro circular ; 

10. vidro circular; 

11. base nivelante; 

12. alça; 

13. etiqueta do modelo; 

14. lentes objetivas; 

15. volante manual de foco: usar para foco da mira; 

16. chave de medir/energia:usar para ligar ou desligar ON/OFF, e medir; 

17. volante manual de tangente horizontal; 

18. mostrador horizontal: usar para estabelecer o valor de direção horizontal da 

direção de colimação para 0 ou outros valores requeridos;  

19. parafusos calantes da base nivelante. 
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1.2 Operação das Funções & Chaves 

Teclas Nome Função 

 

POW/MEAS  

Power ON/OFF 

medir  

Ligar ON/OFF, e iniciar a medição; 

Power ON: pressionar somente; 

Power OFF: segurar por 2 segundos. 

MENU  Menu Voltar à lista de menu. 

DIST  medida de distância Status da medição, pressionar para começar a 

medir a distância e mostrar a distância.  

↑↓  Selecionar 

 

Voltar à página de lista do menu ou de dados. 

 

→ 

←  

Mover número 

  

Virar a página a esquerda ou direita quando 

visualizar os dados, ou mover para esquerda ou 

direita inserindo status.  

ENT  enter Confirmar os parâmetros ou inserir dados. 

ESC  ESC Sair do modo de menu ou qualquer outro modo 

de ajustamento. Também pode ser usado como 

backspace para apagar um caractere no modo de 

inserção. 

0～9  Chaves de número Inserir números. 

 

_  

Modo de estabelecer 

mira inversa 

Usar para inserir mira inverso. Estabelecer o 

quadro inverso. Você deveria ativar esta função 

em primeiro ajuste de parâmetro.  

  iluminação Ligar ou desligar ON/OFF a iluminação de fundo 

.  Ponto decimal  Inserir separador decimal (ponto). 

REC Tecla de Gravação Usada para gravar os dados medidos. 

SET Tecla de Configuração Entra no modo de configuração dos parâmetros 

de medição, condição e instrumento. 

SRCH Tecla de Busca Use para buscar e apresentar um dado gravado. 

IN / SO Tecla Ponto 

Intermediário/Locação 

Use para medir um ponto Intermediário ou para 

locar um ponto, quando estiver no modo de 

medição. 
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MANU Tecla de entrada 

manual 

Para entrar com dados manualmente quando a 

tecla MEAS não pode ser usada para realizar a 

leitura (Ex. distância longa). 

REP Tecla de Repetição de 

Medida 

Para repetir medidas a pontos de Ré e Vante no 

modo Nivelamento. 

 

  

1.3 Display 
O display adota uma matriz LCD, apresentando 4 linhas, com 20 caracteres em 

cada. Iluminação LCD ON/OFF. 

Pressionar  para ligar ou desligar a iluminação. É possível também ativar esta 

função nas configurações de parâmetros do instrumento. 

 

Configuração do Contraste 

Há 9 graus de contraste. Entre nas configurações do Instrumento através da tecla 

SET  Instrumento  Contraste. Estabeleça o nível de contraste desejado entre 1 a 9.  

 

1.4 Símbolos 
Os símbolos mostrados abaixo são apresentados na tela LCD em diferentes 

funções de medida: 

 

Tecla Função Tecla Função 

p Os dados atuais foram salvos. a/b 

É apresentado em diversas páginas 

ou menus podendo ser selecionado 

por [▼] [▲], 

b: total de páginas, a: página atual 

 
Nível de carga da bateria. Inst Ht Altura do instrumento 

BM# Referência de Nível CP# Ponto de Mudança de Estação 

| Inversão de Mira   
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2. PREPARAÇÃO PARA MEDIÇÃO 
 

2.1 Preparo para Medição 
 

Colocando o tripé  

Necessário tripé de alumínio tipo E com base plana ou abaulada.  

1. Ajustar as 3 pernas do tripé para um apropriado comprimento e aparte os 

parafusos de fixação no meio da perna. 

2. Aperte a porca hexagonal sobre a cabeça do tripé para que as pernas do tripé não 

mexam. Coloque o tripé sobre um ponto certo, abra as pernas até a distância 

entre cada perna chegar em aprox. 1m. Primeiro, fixe uma perna, e mova as 

outras 2 fazer a cabeça do tripé aproximadamente nivelada. Se necessário, ajuste 

o comprimento das pernas do tripé. 

3. Fixe bem as pernas no solo ou no piso. 

 

Monte o equipamento sobre a base do tripé.  

Tire o instrumento da maleta cuidadosamente e o coloque sobre a cabeça do tripé.  

1. Aponte o parafuso central do tripé para o centro da base nivelante e aperte até 

que ele esteja fixado na cabeça do tripé.  

2. Se você precisar definir um ângulo ou uma linha através linha horizontal, você 

deveria centralizar o instrumento precisamente com um prumo. 

3. Centralize a bolha circular ajustando os três parafusos de nivelamento da base 

nivelante. Se você estiver usando um tripé antigo head dome (cabeça abaulada), 

você deveria soltar o parafuso central do tripé e girar o instrumento em volta da 

cabeça do tripé até que a bolha circular esteja centralizada, então aperte o 

parafuso.  

 

Montar o Instrumento sobre um ponto certo (centralizando) 

Se você precisar medir um ângulo ou alinhamento, por favor centralize precisamente o 

equipamento sobre um ponto certo com um prumo. 

1. Segure o prumo sobre o gancho do prumo do parafuso central do tripé. 

2. Ajuste a linha do prumo a uma altura apropriada.  

3. No caso do instrumento não estar centralizado sobre um ponto conhecido, você 
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Colimando e Focando  

1. Vise à mira de forma grosseira.  

2．Gire a ocular vagarosamente até que imagem do retículo fique nítida. 

3.  Gire o anel de foco até que a imagem da mira fique nítida. Gire o parafuso do 

movimento horizontal para mover a imagem da mira para o centro da linha vertical 

do retículo .    

4.  Observe através da ocular. Mova seu olho um pouco para cima, baixo, esquerda e 

direita para verificar se a posição relativa entre o retículo e a imagem da mira não 

está trocada. Se não, volte ao passo 1.  

 

Aviso: Precisão de medição será influenciada se o retículo e foco não estiverem claros. 

 

2.2 Power On 
Pressione a tecla power (POW/MEAS). 

  

2.3 Display de Bateria remanescente 
O símbolo bateria indica a carga remanescente. 

  símbolo da bateria 

Menu ½ F
► Modo Padrão   
 Nivelando   
 Ajustar   

 

 

 Completa  

 Suficiente 

 Metade 

 Carga baixa. Carregue a bateria ou troque-a. 

  Indisponível para medir. A energia será cortada brevemente. Você precisa trocar 

a bateria.  
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2.4 Configurando o Modo de Gravação 
A fim de salvar dados de medição dentro de memória interna do instrumento, antes de 

iniciar o nivelamento, o modo de salvar dados deve ser estabelecido para Salvar 

Automático. A configuração “defaut” é “OFF”. 

 

RAM: 

Salva os dados medidos (trabalhos) dentro da memória interna. 

• O usuário poderá escolher a opção RAM utilizando a opção “Módulo a Fora” 

nas configurações da tecla SET  Condição. 

• O número máximo de gravações na memória será de 20.000 linhas. 

• O número máximo de Trabalhos (Linhas de Nivelamento) será de 500. 

• Pastas (diretórios) não podem ser criadas na memória. 

 

SD: 

Os dados medidos podem ser salvos diretamente dentro da memória interna. 

• O usuário poderá escolher a opção SD utilizando a opção “Módulo a Fora” nas 

configurações da tecla SET  Condição. 

 

Porta de Comunicação: 

Permite conectar via cabo o nível DL-201 com um dispositivo externo para envio em 

tempo real dos dados medidos (esta função somente será possível no Modo Padrão de 

medida). Permite também descarregar via cabo os dados coletados para um software  

externo. 

 

DESL.: 

Os dados medidos serão apresentados, entretanto não serão gravados. O usuário não 

poderá utilizar o modo de medida “Nivelando” com esta configuração ativada.  

 

 

Veja os exemplos na próxima página. 
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Procedimentos de Operação Tecla de Operação Display 

1. No modo Menu, pressione a 
tecla [SET] para entrar no 
modo Configuração, veja 
detalhes no Capítulo 9. 

[SET] 

Menu ½ F  
► Modo Padrão   
 Nivelando   
 Ajustar   

. 

2. Pressione [▼] ou [▲], para 
entrar na opção “Módulo a 

Fora” na configuração 
“Condição”. 

[▼] ou [▲] 

Config.  F  
 Medição   
► Condição   
 Instrumento   

. 

3. Pressione [ENT]. [ENT] 

Condição ½ F  
 No. Do Ponto   
 Temp. Espera   
► Módulo a Fora   

. 

4. Pressione [▼] ou [▲] para 
selecionar. [▼] ou [▲] 

Módulo a f ½ F  
► Desl.   
 RAM   
 SD   

. 

5. Pressione [ENT] para 
confirmar. 

[ENT] 

Menu ½ F  
 Desl.   
► RAM   
 SD   

. 

Nota: Quando a opção RAM estiver selecionada, o símbolo “F” será apresentado no canto 
superior direito da tela (lado esquerdo do símbolo da bateria); quando a opção SD estiver 
selecionada o símbolo “S” será apresentado; quando a opção Porta de Comunic. estiver 
selecionada o símbolo “U” será apresentado; quando a opção Desl. estiver selecionada, nenhum 
símbolo será apresentado; 

2.5 SD CARD 
O usuário poderá utilizar um SD CARD para gravar, copiar ou procurar os dados. Esta 

função somente poderá ser utilizada quando a opção “SD” estiver selecionada na opção 

“Módulo a fora”. 

Para formatar o SD Card consulte o Capítulo 7 “Formatando a Memória RAM ou SD 

Card”. 

Para gerenciar os dados gravados no SD Card consulte o Capítulo 8 “Gerenciador de 



   

 20 
 

Dados”. 

Nota: Quando o sistema estiver carregando dados do SD Card, não remova a bacteria ou o SD 

Card, pois os dados poderão ser danificados além de causar problemas na memória interna. Um 

defeito no SD Card poderá danificar a memória de gravação. 

 

2.6 Menu 
O Menu inclui os programas seguintes, onde as funções localizadas em diferentes 

menus não podem ser apresentadas ao mesmo tempo. Você deverá alterar o modo para 

acesso a diferentes funções. 

Por exemplo, quando a opção “Módulo a fora” está definida para “Porta de Comunic.” 

Ou “Desl.” os modos “Nivelando” e “Ajustar” não podem ser utilizados. Se o usuário 

entra no modo “Nivelando” as opções “Iniciar Nivelam.” e “Continuar Nivelam.” não 

podem ser escolhidas ao mesmo tempo. 

 1º Menu 2º Menu 3º Menu 4º Menu 

Menu 

Modo Padrão 

Medida - - 

LOC DN 
Entrada BS Pt - 

Transfer. RAM 

LOC DH - - 

LOC Dist - - 

Nivelando 

Iniciar Nivelam. BFFB - 

Continuar Nivelam. BBFF - 

Finalizar Nivelam. BF/BIF - 

 Extern/Retornar - 

Ajustar 
Métod. A - - 

Métod. B - - 

Gerir Dados 

Criar Grupo   

Remov. Grupo RAM / SD  

Ins. Pt   

Cop. Trab. RAM / SD  

Apagar Trab. RAM / SD  

Buscar RAM / SD Trab. / PN / BM# 

Saida Arq. RAM / SD  

Verif. Capacid. RAM / SD  
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1º Menu 2º Menu 3º Menu 4º Menu 

 Format.  RAM / SD  

 

2.7 SET 
A tecla [SET] é usada para configuração dos parâmetros. Quando é necessário uma 

medição precisa, recomenda-se o uso de medidas repetidas possibilitando uma melhor 

precisão por meio de valores médios. “Auto Desl.” está disponível, podendo ser definido 

um tempo de 5 minutos para que o nível desligue, desde que não haja nenhuma 

operação neste tempo. Dados serão salvos automaticamente no modo “Nivelando”, 

quando o equipamento desligar. A luz de fundo pode ser ativada utilizando-se a tecla 

. 

SET 

Medição 

Modo de Medida Simples / N Medidas / Contínuo 

Leitura Mínima Padrão 1 mm / Preciso 0.1 mm 

Modo Inverso Sem uso / Em uso 

Unid. m(metro) / ft(USA) 

Difer. 
Dif RE-VT / Dif To / StafDif / E.V. limit / 

Limite Dist. / Limite Leit. 

Condição 

No. Do Ponto Aument. No. Ponto / Dimin. No. Ponto 

Temp. Espera 1 – 9 Segundos 

Módulo a fora Desl. / RAM / SD / Porta de Comunic. 

Comunicação Padrão / Usuário 

Auto Desl. 5 min / Desl. 

Instrumento 

Contraste 1 – 9 

Luz de Fundo Desl. / Ligar 

 Info Instrumento  

 

2.8 Entrada de Caracteres 
Quando a opção “Módulo a fora” está ativa, o usuário poderá entrar com letras e 

números para o local que necessita ser anotado. Letra minúsculas e símbolos somente 

estão disponíveis para o campo Info, nos outros campos somente letras maiúsculas estão 

disponíveis. 
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Programa Caractere Máximo 

Grupo (somente SD Card) 
Somente letras maiúsculas, números e 

“ – ”. 
8 caracteres 

Trabalho 
Somente letras maiúsculas, números e 

“ – ”. 
8 caracteres 

Info 
Letras maiúsculas e minúsculas, 

números e todos os símbolos. 
16 caracteres 

 

Por exemplo: Entrada de “Tp#7” na opção Info1 

Procedimento de Operação Operação Display 

1. Pressione [●] para entrar 
com letras maiúsculas 

 
 
 

[●] 

medida  F
Info#1 
=>_ 
 

  
  
  

 

2. Pressione [◄] ou [►] até 
que o cursor _ esteja abaixo 
da letra “T”. 

 

[◄] ou [►] 
medida F
Info#1 
=>_ 
QRSTUVWXYZABCDEFGHIJ 

 
 
 

 

3. Pressione [ENT] para 
entrar com a letra “T” que 
será apresentada na linha .  

 
 

[ENT] 
medida F  
Info#1 
=>_ 
QRSTUVWXYZABCDEFGH 

 
 
 

 

4. Pressione [●] novamente 
para entrar com letras 
maiúsculas 

 

[●] 
medida F
Info#1 
=>T 
qrstuvwxyzabcdefgh 

 
 
 

 

5. Pressione [◄] ou [►] até 
que o cursor _ esteja abaixo 
da letra “p” e em seguida 
pressione [ENT]. 

 

[◄] ou [►] 

[ENT] 

medida F
Info#1 
=>Tp 
ghijklmnopqrstuvw 

 
 
 

 

6. Pressione [●] novamente 
para entrar com símbolos 

 
[●] 

medida F
Info#1 
=>Tp 
?@[_]^{|} !”#$%&’()*+ 

 
 
 

 

7. Pressione [◄] ou [►] até 
que o cursor _ esteja abaixo 
do símbolo “#” e em 
seguida pressione [ENT]. 

 
medida F
Info#1 
=>Tp 
@[_]^{|}!”#$%&’()* + - 
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8. Pressione [ESC] para entrar 
com números. 

 
[ESC] 

medida F
Info#1 
=>Tp# 
@[_]^{|}!”#$%&’()* + - 

 
 
 

 

9. Pressione a tecla numérica 
[7], em seguida confirme 
os dados inseridos 
pressionando [ENT]. 

[7] 

[ENT] 

medida F
Info#1 
=>Tp#7 
 

 
 
 

 

 

Utilize a tecla [●] para escolher o tipo de caractere a ser inserido. 

Letras Maiúsculas  Letras Minúsculas  Símbolos 

ABCD    abcd    ! # $ 

Os símbolos disponíveis para inserção são os seguintes: 

! ” # $ % ( ) * + - . / : ; < = > ? @ [ _ ] ^ \ { | } 

 

2.9 Colimação de mira e foco 
1. Foco  

Ajustar o parafuso do telescópio antes do levantamento para ter a certeza de que o 

retículo está perfeitamente visível. Assim, ajuste o parafuso de focagem até que se 

possa visualizar perfeitamente a mira.  

Uma focagem precisa permite diminuir o tempo de medida além de aprimorar a 

acurácia.  A medição de alturas com acurácia requer uma focagem precisa bem 

como medidas repetidas.  

 

2. Obstáculo  

A medição somente poderá ser realizada se a mira (linha de visada) estiver obstruída 

no máximo em 30%. Mesmo que o centro de mira esteja bloqueado, enquanto o 

campo de visão estiver bloqueado em menos 30%, a medida ainda pode ser 

realizada. No entanto, neste caso, a precisão pode ser afetada. 

 

3. Sombra 

A precisão do levantamento pode ser influenciada quando a mira estiver coberta por 

sombra. Em alguns casos, poderá até mesmo impossibilitar a leitura.  

 

  



   

 24 
 

4. Luz de Fundo  

Se a luz disponível no plano de fundo da mira (atrás da mira) está muito brilhante, 

isto poderá afetar o contraste dos códigos de barras da mira e o nível poderá não 

realizar a leitura. Você poderá proteger o telescópio (guarda-sol) a fim de reduzir a 

luz de fundo que incide sobre a lente objetiva. Quando uma luz forte incide sobre a 

ocular, o centro da mira poderá não ser visualizado. O profissional poderá proteger a 

ocular evitando-se a incidência direta de luz. 

Quando o sol estiver bem baixo na linha do horizonte (nascer e pôr do sol), ou 

quando a luz do sol incide diretamente na objetiva, sugere-se portanto, proteger o 

nível com a mão ou guarda-sol.  

 

2.10 Nota de Levantamento  
A fim de fazer uso completo das funções do equipamento, por favor atente-se ao 

seguinte:  

 

1. Posicione a mira em local com luz suficiente.  Se possível, prolongue a mira 

completamente. Se uma iluminação artificial está sendo utilizada, sugere-se que se 

ilumine totalmente a mira, caso contrário a precisão poderá ser afetada.  

2. A distância mínima entre o equipamento e a mira deverá ser de 1,5 m.  

3. Um bloqueio da mira afetará a acurácia da medida. Se o código de barras na mira 

está bloqueado por galhos de árvores ou folhas, o nível apresentará um erro no 

display ou a acurácia da medida será afetada.  

4. Quando o local da mira estiver mais escuro do que o do telescópio, um erro poderá 

ocorrer. Proteger a ocular com a mão poderá resolver esse problema em alguns 

casos.  

5. Deslocamento e arfagem da mira podem afetar a precisão do levantamento. Durante 

o levantamento, tenha certeza que a mira esteja paralela ao fio vertical do retículo. A 

mira deverá estar prolongada totalmente e bem fixada. Certifique-se que as 

articulações da mira estejam bem fixas e precisas. Evite medir através de janelas de 

vidro. 

6. Após um longo tempo de armazenagem ou transporte, verificar e calibrar os erros 

óptico e digital. Ajuste o nível de bolha circular e mantenha as peças ópticas limpas. 
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3. MODO PADRÃO 
O Modo Padrão inclui as funções Medida, LOC DN, LOC DH e LOC Dist. 

 

3.1 Medida 
Na função “Medida” o usuário poderá medir leituras na mira e distâncias até 

a mira, sem calcular as cotas em relação ao solo. Quando o modo “Condição” está 

com a configuração “Módulo a fora” definida para “RAM” ou “SD”. O usuário 

necessita entrar com um nome para o trabalho e uma informação. Todos os dados 

serão salvos na memória RAM ou no SD Card. 

Para configurar o tempo de espera para realizar a leitura, defina o tempo 

desejado (entre 0 – 9 s) na opção “Temp. Espera” do modo “Condição”. 

Exemplo: A opção de saída (“Módulo a fora”) para “RAM”, Modo de 

Medida 3 vezes. 

Procedimento de Operação Operação Display 

1. Aperte a tecla [ENT]. 

 
[ENT] 

Menu ½ F  
► Modo Padrão   
 Nivelando   
 Ajustar   

 

2. Aperte a tecla [ENT]. [ENT] 

Modo Padrão ½ F  
► Medida   
 LOC DN   
 LOC DH   

 

3. Insira o nome do trabalho 

(J01) e pressione [ENT]. 
1 

Insira o nome do 

Trabalho 

[ENT] 

medida  F  
NomeTrab?   
=>J01   
   

 

4. Insira o nome (12) do 

ponto medido e pressione 

[ENT]. 
2 

Insira o Ponto 

Medido 

[ENT] 

medida  F  
     Med. #   
=>12   
   

 

                                            
1 O máximo de caracteres para o nome do trabalho é de 8 caracteres (letras maiúsculas e/ou números), o máximo 

para as notas será de 16 caracteres (letras maiúsculas, minúsculas, números e/ou símbolos. 

2 O máximo de caracteres para o nome do ponto é de 8 caracteres 
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5. Insira as notas de 

informação de 1 a 3 e 

pressione [ENT]. 
1 

Insira Info 1 

[ENT] 

medida  F  
Info#1   
=>1   
   

 

• Se o usuário desejar sair 

das notas 2 e 3 e entrar no 

passo 6, simplesmente 

pressione a tecla [ESC]. 

Insira Info 2 

[ENT] 

medida  F  
Info#2   
=>1   
   

 

 
Insira Info 3 

[ENT] 

medida  F  
Info#3   
=>1   
   

 

6. Colime a visada na mira. 
Insira Pin 

[ENT] 

medida  F  
Pin #   
=>1   
   

 

7. Pressione a tecla [MEAS].  
2 
3 

[MEAS] 
medida  F  
       Press [MEAS]pMed  
   
Med.#: 12   

 

8. Pressione [REC] para 

salvar os dados medidos. 
4 

[REC] 

medida ½ F  
       Med Rod :   0.765m  
       Med Dist :   4.284m  
N:3 δ:0.2mm  

 

 

3.2 LOC DN 
O sistema pode medir a altura até um ponto B utilizando-se a equação Ha ∆H 

a partir da altura de um ponto A conhecido.  O resultado da medida não poderá ser 
salvo. 

Veja o exemplo na próxima página. 
  

                                            
1 Quando o modo de gravação está desligado, não será possível entrar como o nome do trabalho, do ponto e notas. 
2 O tempo de espera poder ser configurado manualmente, consulte o item 2.7 SET. 
3 Após a medida, os resultados serão apresentados. Pressione [▼] ou [▲] para alterar a página. 
4 Após salvar os dados, o nome do ponto será aumentado ou diminuído para a próxima leitura. 
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Procedimento de Operação Operação Display 

1. Aperte a tecla [ENT]. 

 
[ENT] 

Menu ½ F  
► Modo Padrão   
 Nivelando   
 Ajustar   

 

2. Aperte a tecla [ENT]. [ENT] 
Modo Padrão ½ F  
 Medida   
► LOC DN   
 LOC DH   

 

3. Selecione a opção para entrar 

com o ponto de ré e pressione 

[ENT]. 

 

Selecione BS 

[ENT] 

LOC DN  F  
► Entrada BS Pt   
 Transfer.   
    

 

4. Insira a altitude do ponto de ré e 

pressione [ENT]. 

 

Insira cota RN 

[ENT] 

LOC DN  F  
Ins. RE D.N   
=23.000          m   
   

 

5. Insira a altitude do ponto a ser 

locada e pressione [ENT]. 

 

Insira cota Pt B

[ENT] 

LOC DN  F  
Ins. LOC  D.N   
=25.000          m   
   

 

6. Faça a visada à mira no ponto 

de ré e pressione [MEAS] 

Vise Ré 

[MEAS] 

LOC DN  F  
Med. Pt RE   
   
Press  [MEAS]pMed  

 

7. Os resultados da medida ao 

ponto de ré serão apresentados, 

em seguida pressione [ENT] 

[ENT] 

LOC DN  F  
       B Rod :   0.769m  
       B Dist :   4.317m  
N:3 δ:0.2mm  

 

8. Faça a visada à mira no ponto B 

a ser locado e pressione 

[MEAS] 

Vise B 

 [MEAS] 

LOC DN  F  
Med. Pt LOC   
   
Press  [MEAS]pMed  
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9. Os resultados com os valores 

medidos ao ponto B serão 

apresentados. ↑ indica que a 

mira está baixa e precisa ser 

movida para cima. 

 

LOC DN ½ F  
 S Rod :          0.469m  
   D.H. :       ↑2.317m  
N:3 δ:0.2mm  

 

10. Pressione [▼] ou [▲] para 

acessar a página 2 e visualizar 

os dados de distância e altura do 

ponto locado, em seguida 

pressione [ENT]. 

 

[▼] ou [▲] 

[ENT] 

LOC DN 2/2 F  
 S Dist :                4.318m  
   D.N. :                23.00m  
   

 

11. Pressione [REP] para iniciar 

uma nova locação e configurar 

um novo ponto de ré. Pressione 

[ENT] para continuar a medida 

do ponto atual. Pressione [ESC] 

para sair. 

 

LOC DN 2/2 F  
REP :  Nova Med       
ENT: Continuar 

 

ESC: Fim  
 

 

3.3 LOC DH 
De acordo com a diferença de nível inserida ∆H em relação a um ponto 

conhecido A, o sistema pode medir a altura ao ponto correspondente B. Os 

resultados da medição não serão salvos. 

 

Procedimento de Operação Operação Display 

1. Aperte a tecla [ENT]. 

 
[ENT] 

Menu ½ F  
► Modo Padrão   
 Nivelando   
 Ajustar   

 

2. Aperte a tecla [ENT]. [ENT] 
Modo Padrão ½ F  
 Medida   
 LOC DN   
► LOC DH   
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3. Entre com a diferença de nível 

entre os pontos e pressione 

[ENT]. 

 

Entre ∆H 

[ENT] 

LOC DH  F  
Ins. LOC D.H   
=1.000         m   
   

 

4. Faça a visada à mira no ponto 

de ré e pressione [MEAS]. 

Vise Ré 

[MEAS] 

LOC DH  F  
Med. Pt RE   
   
Press  [MEAS]pMed  

 

5. Os resultados da medida ao 

ponto de ré serão apresentados, 

em seguida pressione [ENT]. 

 [ENT] 

LOC DH  F  
B Rod :                0.769m  
B Dist :                4.317m  
N:3 δ:0.2mm  

 

6. Faça a visada à mira no ponto B 

a ser locado e pressione 

[MEAS] 

Vise B 

 [MEAS] 

LOC DH  F  
Med. Pt LOC   
   
Press  [MEAS]pMed  

 

7. Os resultados com os valores 

medidos ao ponto B serão 

apresentados. ↓ indica que a 

mira está alta e precisa ser 

movida para baixo. 

 

LOC DH ½ F  
 S Rod :          0.469m  
   D.H. :       ↓1.112m  
N:3 δ:0.1mm  

 

8. Pressione [▼] ou [▲] para 

acessar a página 2 e visualizar 

os dados de distância e ∆H ao 

ponto locado, em seguida 

pressione [ENT]. 

 

[▼] ou [▲] 

[ENT] 

LOC DH 2/2 F  
 S Dist :              22.115m  
   D.H. :              -0.100m  
   

 

9. Pressione [REP] para iniciar 

uma nova locação e configurar 

um novo ponto de ré. Pressione 

[ENT] para continuar a medida 

do ponto atual. Pressione [ESC] 

para sair. 

 
LOC DH 2/2 F  
REP :  Nova Med       
ENT: Continuar 

 

ESC: Fim  
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3.4 LOC Dist 
De acordo com a distância Dab inserida do ponto A para o ponto B, o sistema 

poderá medir o ponto correspondente B. Os resultados da medição não serão 

salvos. 

Procedimento de Operação Operação Display 

1. Aperte a tecla [ENT]. [ENT] 
Menu ½ F  
► Modo Padrão   
 Nivelando   
 Ajustar   

 

2. Aperte a tecla [▼] até mudar a 

página. 
[▼] 

Modo Padrão 2/2 F  
► LOC Dist   
    
    

 

3. Aperte a tecla [ENT]. [ENT] 

Modo Padrão ½ F  
 Medida   
 LOC DN   
► LOC DH   

 

4. Insira a distância a ser locada e 

pressione [ENT]. 

Insira Distância

[ENT] 

LOC Dist  F  
Ins. LOC Dist   
=15.000          m   
   

 

5. Faça a visada à mira no ponto a 

ser medido e pressione [MEAS] 
[MEAS] 

LOC Dist  F  
Med. Pt LOC   
   
Press  [MEAS]pMed  

 

6. Os resultados da leitura serão 

apresentados. 
 

LOC Dist ½ F  
S Dist :                 2.767m  
    Dist:          → 12.233m  
N:3   

 

7. Pressione [▼] ou [▲] para 

acessar a página 2 e visualizar 

os dados de entrada, em seguida 

pressione [ENT]. 

[▼] ou [▲] 

[ENT] 

LOC Dist 2/2 F  
S Rod :                 0.812m  
Entrar :              15.000m  
   

 

8. Pressione [ENT] para continuar 

ou [ESC] para sair. 
[ENT] ou [ESC]

LOC Dist  F  
   
ENT: Continuar  
ESC: Fim  
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4. NIVELANDO 
No módulo Nivelamento, “Módulo a fora” deve ser configurado como “RAM” 

ou “SD”. Nessa seção, usaremos “RAM” como exemplo.  

Se o usuário quiser salvar arquivo de medição de nivelamento direto para o SD 

Card, o “Módulo a fora” deve ser configurado como “SD”. 

 
4.1 Iniciar Nivelamento 
Na função Nivelamento, o usuário deve colocar o nome do trabalho, o nome do 

ponto e altura da “Referência de Nível” e então iniciar a medição:  

Nivelamento 1: B1→F1→F2→B2 

Nivelamento 2: B1→B2→F1→F2 

Nivelamento 3: B→F/ B→I→F 

Nivelamento 4:Externo/Retornar：B1→F1→F 2→B 2/ F 1→B 1→B 2→F 2 

Depois de medir uma estação, o usuário pode desligar o instrumento para 

economizar bateria, o instrumento irá automaticamente continuar a medição na próxima 

estação quando o nível for ligado novamente. Se a medição não tiver sido finalizada 

antes de o instrumento ser desligado, o ponto necessita ser medido novamente após o 

religar o nível.  
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Procedimento de Operação Operação Display 

1. Aperte a tecla [ENT]. [ENT] 
Menu ½ F  
 Modo Padrão   
► Nivelando   
 Ajustar   

 

2. Aperte a tecla [ENT]. [ENT] 
Nivelando F  
► Iniciar Nivelam.  
 Continuar Nivelam.  
 Finalizar Nivelam.  

 

3. Insira o nome do trabalho e 

pressione [ENT]. 

Insira Nome 

[ENT] 

Nivelando  F  
Nome Trab?   
=>J01   
   

 

4. Pressione [▼] ou [▲] para 

escolher o método de medição e 

pressione [ENT]. 

[▼] ou [▲] 

 [ENT] 

Nivelando ½ F  
► BFFB  
 BBFF  
 BF/BIF  

 

5. Pressione [▼] ou [▲] para 

escolher o ponto de referência 

ou de transferência (usar ponto 

de altura conhecida e pressione 

[ENT] 1. 

[▼] ou [▲] 

[ENT] 

Nivelando ½ F  
► Entrada BS Pt   
 Transfer.   
    

 

6. Insira o nome do ponto de 

referência e pressione [ENT]. 

Insira Nome 

[ENT] 

Nivelando  F  
BM#?  
=>B01  
   

 

7. Insira uma informação e em 

seguida pressione [ENT]. 

Pressione [ENT] direto caso 

queira pular estas informações. 

[ENT] 

Nivelando  F  
Info#1  
=>_  
   

 

8. Insira a altura da RN de 

referência e pressione [ENT]. 
[ENT] 

Nivelando  F  
Ins. RE D.N  
= _              m  
   

 

                                            
1 O Arquivo de pontos existentes pode ser inserido em Menu→Controle de Arquivo→Inserir Pontos. O usuário poderá 

colocar três grupos de anotações, cada anotação com 16 caracteres de letras, números e símbolos. 
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4.1.1 Nivelamento: Medindo Dados de Ré e Vante 

 

Nivelamento: Medição de arquivos de Ré e Visada  

Medindo Nivelamento 1: B1→F1→F2→B2 

 

Veja os exemplos a seguir: 

 

Procedimento de Operação Operação Display 

1. Após a entrada da altura da RN 

no passo 8 da tabela anterior 

será apresentada a tela “Bk1”.  

[ENT] 
Nivel BFFB  1  F  
Bk1  
BM#: B01  
          Press  [MEAS]pMed  

 

2. Faça a visada à mira no ponto 

de ré e pressione [MEAS]. 
[ENT] 

Nivel BFFB  1  F  
Bk1  
BM#: B01  
          >>>>>>>>>>>  

 

3. Caso esteja configurado para 

medir 3 vezes, ao final o valor 

médio será apresentado. 

Insira Nome 

[ENT] 

Nivel BFFB  1  F  
B Rod :                0.769m  
B Dist :                4.317m  
N:3 >>>>>>>  

 

4. Quando estiver configurado 

para medição contínua, 

pressione [ESC] para mostrar o 

último valor lido. 

Se contínuo 

Pressione [ESC]

Nivel BFFB  1 ½ F  
B1MedRod :        0.769m  
B1MedDist :        3.914m  
N:3 δ:0.2mm  

 

5. Em seguida, o display 

apresentará a opção “Fr1” e o 

nome do ponto de visada irá 

aumentar ou diminuir 

automaticamente. Agora aperte 

[ESC] para modificar o nome 

do ponto. Depois disso, vise a 

mira no ponto de Vante (Fr1). 

Vise Fr1 

[MEAS] 

Nivel BFFB  1  F  
Fr1  
PN  : P01  
          Press  [MEAS]pMed  

 

  



   

 34 
 

6. Pressione [MEAS]. Após a 

medida o valor da média das 

leituras será apresentado.  

[MEAS] 

Nivel BFFB  1 ½ F  
F1MedRod :        0.769m  
F1MedDist :        3.914m  
N:3 δ:0.2mm  

 

7. Vise a mira no ponto de Vante 

novamente (Fr2) e pressione 

[MEAS]. 

Vise Fr2 

[MEAS] 

Nivel BFFB  1  F  
Fr2  
PN  : P01  
          Press  [MEAS]pMed  

 

8. Após a medida o valor da média 

das leituras será apresentado. 
 

Nivel BFFB  1 ½ F  
F2MedRod :        0.769m  
F2MedDist :        3.914m  
N:3 δ:0.2mm  

 

9. Vise a mira no ponto de Ré 

novamente (Bk2) e pressione 

[MEAS]. 

Vise Bk2 

[MEAS] 

Nivel BFFB  1  F  
Bk2  
BM# : B01  
          Press  [MEAS]pMed  

 

10. Se houver mais pontos de ré 

e vante para serem medidos 

repetir os passos 2 a 9. 

 

Nivel BFFB  1 ½ F  
B2MedRod :        0.769m  
B2MedDist :        3.914m  
N:3 δ:0.2mm  

 

O usuário poderá configurar o tempo de espera do display nas configurações [SET]  

Condição. 

Depois de medir, o seguinte arquivo será mostrado: 

Aperte a tecla [▲] ou [▼] para mudar de página.  

Depois de medir o ponto de ré (Bk 1), aperte [▲] ou [▼] para mostrar a 

seguinte interface:  

Os seguintes itens só são mostrados no modo de 
medição por média: 

Distância ao ponto de ré 
Número N de Medidas: valor médio 
Modo Contínuo: Último valor de medição 
N: Total de medições  
δ: desvio padrão 
 

Nivel BFFB  2 ½ F  
B1MedRod :        0.769m  
B1MedDist :        3.914m  
N:3 δ:0.2mm  

 

Nome do Ponto de Ré. 
 

Nivel BFFB  2 2/2 F  
BM#: B01  
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Depois de medir o ponto de vante (Fr1), aperte [▲] ou [▼] para mostrar a 

seguinte interface:  

 
Distância ao ponto de vante 
Número N de Medidas: valor médio 
Modo Contínuo: Último valor de medição 
N: Total de medições  
δ: Desvio padrão 
 

Nivel BFFB  1 ½ F  
F1MedRod :        0.769m  
F1MedDist :        3.914m  
N:3 δ:0.2mm  

 

Diferença de altura do ponto de ré Bk1 para o ponto 
de vante Fr1. 

Altitude calculada para o ponto de vante. 

Nivel BFFB  1 2/2 F  
D.H 1   :                  0.454  
Fr DN1:              100.000  
PN   : P02   

 

 

 
 

Após a segunda medida ao ponto de vante (Fr2), aperte [▲] ou [▼] para 

mostrar a seguinte interface:  

 
Distância ao ponto de vante 
Número N de Medidas: valor médio 
Modo Contínuo: Último valor de medição 
N: Total de medições  
δ: Desvio padrão 
 

Nivel BFFB  1 ½ F  
F1MedRod :        0.769m  
F1MedDist :        3.914m  
N:3 δ:0.2mm  

 

Nome do Ponto de Vante. 

Nivel BFFB  1 2/2 F  
PN:     P01  
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Após a segunda medida ao ponto de ré (Bk2), aperte [▲] ou [▼] para mostrar 

a seguinte interface:  

 
Distância ao ponto de vante 
Número N de Medidas: valor médio 
Modo Contínuo: Último valor de medição 
N: Total de medições  
δ: Desvio padrão 
 

Nivel BFFB  1 1/3 F  
F1MedRod :        0.769m  
F1MedDist :        3.914m  
N:3 δ:0.2mm  

 

E.V: Diferença de elevação: (Bk1-Fr1)-(Bk2-Fr2) 
d: soma da distância de ré – soma da distância de 

vante. 
∑: soma da distância de ré + soma da distância de 

vante. 

Nivel BFFB  1 2/3 F  
Limit E. V:         1.0 mm  
d   :                       0.001m  
∑  : 10.991m  

 

Diferença de altura de Bk2 para Fr2. 
Altura do ponto de vante 
Nome do ponto de vante 

Nivel BFFB  1 3/3 F  
D.H 2   :              0.001m  
Fr DN2:           100.001m  
PN       : P01   

 

 

Medindo Nivelamento 2: B1→B2→F1→F2 

 

Procedimento de Operação Operação Display 

1. Após a entrada da altura da RN 

será apresentada a tela “Bk1”. 

Veja o item 4.1 para entrada da 

altura da ré. 

[ENT] 
Nivel BBFF  1  F  
Bk1  
BM#: B01  
          Press  [MEAS]pMed  

 

2. Faça a visada à mira no ponto 

de ré e pressione [MEAS]. 

Vise Ré (Bk1) 

[MEAS] 

Nivel BBFF  1  F  
Bk1  
BM#: B01  
          >>>>>>>>>>>  

 

3. Faça a visada à mira no ponto 

de ré novamente e pressione 

[MEAS]. 

Vise Ré (Bk2) 

[MEAS] 

Nivel BBFF  1  F  
Bk2  
BM#: B01  
          Press  [MEAS]pMed  
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4. Faça a visada à mira no ponto 

de vante (Fr1). Pressione [ESC] 

para alterar o nome do ponto 

visado, em seguida pressione 

[MEAS]. 

Vise Fr1 

[MEAS] 

Nivel BBFF  1  F  
Fr1  
PN  : P01  
          Press  [MEAS]pMed  

 

5. Faça a visada à mira no ponto 

de vante (Fr2) e pressione 

[MEAS]. 

Vise Fr2 

[MEAS] 

Nivel BBFF  1  F  
Fr2  
PN  : P01  
          Press  [MEAS]pMed  

 

6. Mova o nível para a próxima 

estação e vise a mira no ponto 

de ré (Bk1). Em seguida 

pressione [MEAS]. Repita os 

procedimentos 2 a 5 para 

continuar as medidas. 

Vise Ré (Bk1) 

[MEAS] 

Nivel BBFF  2  F  
Bk1  
PN    : P01  
          Press  [MEAS]pMed  

 

 

Depois de medir, o seguinte arquivo será mostrado: 

Aperte a tecla [▲] ou [▼] para mudar de página.  

Depois de medir o ponto de ré 1 (Bk 1), aperte [▲] ou [▼] para mostrar a 

seguinte interface:  

Os seguintes itens só são mostrados no modo de 
medição por média: 

Distância ao ponto de ré 
Número N de Medidas: valor médio 
Modo Contínuo: Último valor de medição 
N: Total de medições  
δ: desvio padrão 
 

Nivel BBFF  1 ½ F  
B1MedRod :        0.826m  
B1MedDist :        3.914m  
N:3 δ:0.1mm  

 

Nome do Ponto de Ré. 
 

Nivel BBFF  1 2/2 F  
BM#: B01  
  
   

 

  



   

 38 
 

Depois de medir o ponto de ré 2 (Bk2), aperte [▲] ou [▼] para mostrar a 

seguinte interface:  

Distância ao ponto de ré 
Número N de Medidas: valor médio 
Modo Contínuo: Último valor de medição 
N: Total de medições  
δ: desvio padrão 

Nivel BBFF  1 ½ F  
B2MedRod :        0.826m  
B2MedDist :        3.915m  
N:3 δ:0.3mm  

 

Nome do Ponto de Ré. 

Nivel BBFF  1 2/2 F  
BM#: B01  
  
   

 

 
Após a medida ao ponto de vante (Fr1), aperte [▲] ou [▼] para mostrar a 

seguinte interface: 

 
Distância ao ponto de vante 
Número N de Medidas: valor médio 
Modo Contínuo: Último valor de medição 
N: Total de medições  
δ: Desvio padrão 
 

Nivel BBFF  1 ½ F  
F1MedRod :        0.825m  
F1MedDist :        3.914m  
N:3 δ:0.2mm  

 

Nome do Ponto de Vante. 

Nivel BBFF  1 2/2 F  
PN:     P01  
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Após a segunda medida ao ponto de vante (Fr2), aperte [▲] ou [▼] para 

mostrar a seguinte interface:  

 
Distância ao ponto de vante 
Número N de Medidas: valor médio 
Modo Contínuo: Último valor de medição 
N: Total de medições  
δ: Desvio padrão 
 

Nivel BBFF  1 1/3 F  
F1MedRod :        0.769m  
F1MedDist :        3.914m  
N:3 δ:0.2mm  

 

E.V: Diferença de elevação: (Bk1-Fr1)-(Bk2-Fr2) 
d: soma da distância de ré – soma da distância de 

vante. 
∑: soma da distância de ré + soma da distância de 

vante. 

Nivel BBFF  1 2/3 F  
Limit E. V:         1.0 mm  
d   :                       0.001m  
∑  : 10.991m  

 

Diferença de altura de Bk2 para Fr2. 
Altura do ponto de vante 
Nome do ponto de vante 

Nivel BBFF  1 3/3 F  
D.H 2   :              0.001m  
Fr DN2:           100.001m  
PN       : P01   

 

 

Medindo Nivelamento 3: B→F / B→I→F 

 

Procedimento de Operação Operação Display 

1. Após a entrada da altura da RN 

será apresentada a tela “Bk1”. 

Veja o item 4.1 para entrada da 

altura da ré. 

[ENT] 
Nivel BIF 1  F  
Bk1  
BM#: B01  
          Press  [MEAS]pMed  

 

2. Faça a visada à mira no ponto 

de ré (Bk1) e pressione 

[MEAS]. 

Vise Ré (Bk1) 

[MEAS] 

Nivel BIF 1  F  
Bk1  
BM#: B01  
          >>>>>>>>>>>  

 

3. Pressione [IN/SO] 

(Intermediária e Locação). 
[IN/SO] 

Nivel BIF 1 ½ F  
BMedRod :        0.769m  
BMedDist :        3.914m  
N:3 δ:0.2mm  
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4. Escolha Intermediária e 

pressione [ENT].  
[▲] ou [▼] 

[ENT] 

Nivel BIF  1  F  
Fr1  
PN  : P01  
          Press  [MEAS]pMed  

 

5. Entre com o nome do ponto 

Intermediário e pressione 

[ENT]. 

Nome Ponto 

[ENT] 

Nivel BIF  1     F  
► Intermed.  
 Locar  
   

 

6. Entre com a informação e 

pressione [ENT]. 
Info 

[ENT] 

Intermed.  F  
PN   ?  
=> TP01  
   

 

7. Vise a mira no ponto 

intermediário e pressione 

[MEAS]. 

Vise I 

[MEAS] 

Intermed.  F  
Info#1?  
=>   
   

 

8. Pressione [REC] para salvar os 

dados. Pressione [ENT] se 

quiser continuar a medir pontos 

intermediários; pressione [ESC] 

para sair. 

[REC] 

[ESC] 

Intermed.  F  
PN  : TP01  
  
        Press  [MEAS]pMed  

 

9. Vise a mira no ponto de vante 

(Fr1) e pressione [MEAS]. 

Vise Fr1 

[MEAS] 

Intermed. ½ F  
MedRod :        0.769m  
MedDist :        3.914m  
N:3 δ:0.2mm  

 

10. Vise a mira no ponto de ré 

(Bk2) e pressione [MEAS]. 

Vise Bk2 

[MEAS] 

Intermed.  F  
Salvar     : [REC]  
Continue:  [ENT]  
Fim         : [ESC]  

 

11. Pressione [IN/SO] para 

escolher (Intermediária e 

Locação). 

[IN/SO] 
Nivel BIF  1  F  
Fr1  
PN  : P01  
          Press  [MEAS]pMed  

 

12. Escolha  “Locar” e pressione 

[ENT]. 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 

Nivel BIF 1  F  
Bk2  
PN   : P01  
          Press  [MEAS]pMed  
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13. Ao pedir para entrar com os 

dados de altura, pressione 

[ENT] para sim e [ESC] para 

não. 

[ESC] 
Nivel BIF  1  F  
Fr2  
PN  : P02  
          Press  [MEAS]pMed  

 

14. Entre com a cota do ponto e 

pressione [ENT]. 
[ENT] 

Nivel BIF  1     F  
 Intermed.  
► Locar  
   

 

15. Entre com o nome do ponto 

a ser locado e pressione [ENT]. 

Nome Ponto 

[ENT] 

Locar  F  
Abrir Dados?  
  
Sim: [ENT]      Não: [ESC]    

 

16. Entre com a informação e 

pressione [ENT]. 
Entre Nota 

[ENT] 

Locar  F  
Ins. LOC D.N  
= 3.00       m  
  

 

17. Vise o ponto a ser locado e 

pressione [MEAS]. 
[MEAS] 

Locar  F  
Entr                 100.000m  
PN  : G01  
            

 

18. Será apresentada a tela “SO 

R” (com valores de locação 

medidos) e “SO D” (direção e 

valores para movimento da 

mira). 

 

Locar  F  
Info1  
=>  
            

 

19. Pressione [REC] para salvar 

os dados, pressione [ENT] para 

continuar locando, pressione 

[ESC] para sair. 

[REC] 

[ESC] 

Locar  F  
Entr DN:         100.000m  
PN    : G01  
          Press  [MEAS]pMed  
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20. Pressione [ENT] para 

continuar a medição do ponto 

de vante. 

 

 

 

 

 

[ENT] 

Locar  F  
S.O R:                  0.937m  
S.O D:                         0m  
N:3                        
δ:0.7mm 

 

 
Locar  F  
Salvar     : [REC]  
Continue:  [ENT]  
Fim         : [ESC]  

 
Nivel BIF 1  F  
Fr1  
PN   :P01  
          Press  [MEAS]pMed  

 

Depois de medir o ponto de ré (Bk 1), aperte [▲] ou [▼] para mostrar a 

seguinte interface:  

Distância ao ponto de ré 
Número N de Medidas: valor médio 
Modo Contínuo: Último valor de medição 
δ: desvio padrão 
 

Nivel BIF  1 ½ F  
B1MedRod :        0.769m  
B1MedDist :        3.914m  
N:3 δ:0.2mm  

 

Nome do Ponto de Ré. 
 

Nivel BIF 1 2/2 F  
PN:  P05  
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Depois de medir o ponto de vante 1 (Fr1), aperte [▲] ou [▼] para mostrar a 

seguinte interface:  

Distância ao ponto de vante 
Número N de Medidas: valor médio 
Modo Contínuo: Último valor de medição 
N: Total de medições  
δ: Desvio padrão 
 

Nivel BIF  1 1/3 F  
F MedRod :        0.769m  
F MedDist :        3.914m  
N:3 δ:0.2mm  

 

Altitude calculada para o ponto de vante. 
d: soma da distância de ré – soma da distância de 

vante. 
∑: soma da distância de ré + soma da distância de 

vante.  

Nivel BIF  1 2/3 F  
Fr DN:                1.0 mm  
d   :                       0.001m  
∑  : 10.991m  

Diferença de altura de Bk2 para Fr2. 
Nome do ponto de vante. 

 

Nivel BIF  1 3/3 F  
D.H  D :                  0.454  
∆    D:                     -0.001  
PN   : P01   

 

Após a medida ao ponto Intermediário, aperte [▲] ou [▼] para mostrar a 

seguinte interface:  

 
Distância ao ponto intermediário 
Número N de Medidas: valor médio 
Modo Contínuo: Último valor de medição 
N: Total de medições  
δ: Desvio padrão 
 

Intermed. ½ F  
MedRod :        0.769m  
MedDist :        3.914m  
N:3 δ:0.2mm  

 

Altura do ponto Intermediário 
Nome do Ponto Intermediário (o nome será 

aumentado ou diminuído automaticamente, somente após os 
dados serem salvos). 

Intermed. 2/2 F  
Int D.N:           100.000m  
PN:   TP01  
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Após a medida ao ponto a ser locado, aperte [▲] ou [▼] para mostrar a 

seguinte interface:  

 
Valores medidos na mira 
Número N de Medidas: valor médio 
Modo Contínuo: Último valor de medição 
Diferença de altura da mira para cima ou para baixo 
δ: Desvio padrão 
 

Locar 1/2 F  
S.O R:                  0.937m  
S.O D:                         0m  
N:3                        
δ:0.7mm 

 
 

Distância ao ponto locado. 
Altura do ponto locado. 

Locar 2/2 F  
Dist:                   12.945m  
S.O DH:           100.001m  
  

 

 

Medindo Nivelamento 4: Externo/Retorno 

B1→F1→F2→B2 / F1→B1→B2→F2 

Procedimento de Operação Operação Display 

1. Pressione [MEAS] para medir a 

altura ao ponto de ré (Bk1) e 

pressione [ENT]. 

[MEAS] 

[ENT] 

Ext.  BFFB 1  F  
Bk1  
BM#: B01  
          Press  [MEAS]pMed  

 

2. Pressione [MEAS] para medir a 

altura ao ponto de vante (Fr1) e 

pressione [ENT]. 

[MEAS] 

[ENT] 

Ext.  BFFB 1  F  
Fr1  
PN : P01  
          Press  [MEAS]pMed  

 

3. Pressione [MEAS] para medir a 

altura ao ponto de vante (Fr2) e 

pressione [ENT]. 

[MEAS] 

[ENT] 

Ext.  BFFB 1  F  
Fr2  
PN : P01  
          Press  [MEAS]pMed  

 

4. Pressione [MEAS] para medir a 

altura ao ponto de ré (Bk2) e 

pressione [ENT]. 

[MEAS] 

[ENT] 

Ext.  BFFB 1  F  
Bk2  
BM#: B01  
          Press  [MEAS]pMed  
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5. Pressione [ENT] para continuar 

as medidas de nivelamento.   [ENT] 

Ext.  FBBF 2  F  
ENT: Próx. Med.  
REP: Repete  
MENU: Fim  

 

6. Pressione [MEAS] para medir a 

altura ao ponto de vante (Fr1) e 

pressione [ENT]. 

[MEAS]  

[ENT] 

Ext.  FBBF 2  F  
Fr1  
PN : P02  
          Press  [MEAS]pMed  

 

7. Pressione [MEAS] para medir a 

altura ao ponto de vante (Fr1) e 

pressione [ENT]. 

[MEAS]  

[ENT] 

Ext.  FBBF 2  F  
Bk1  
PN : P01  
          Press  [MEAS]pMed  

 

8. Pressione [MEAS] para medir a 

altura ao ponto de ré (Bk2) e 

pressione [ENT]. 

[MEAS]  

[ENT] 

Ext.  FBBF 2  F  
Bk2  
PN : P01  
          Press  [MEAS]pMed  

 

9. Pressione [MEAS] para medir a 

altura ao ponto de vante (Fr2) e 

pressione [ENT]. 

[MEAS]  

[ENT] 

Ext.  FBBF 2  F  
Fr2  
PN : P02  
          Press  [MEAS]pMed  

 

10. Pressione [ENT] para 

continuar as medidas de 

nivelamento. 

[ENT] 
Ext.  BFFB 2  F  
ENT: Próx. Med.  
REP: Repete  
MENU: Fim  

 

11. Pressione [MEAS] para 

medir a altura ao ponto de ré 

(Bk1) e pressione [ENT]. 

[MEAS]  

[ENT] 
 

Ext.  BFFB  3  F  
Bk1  
PN  : P02  
          Press  [MEAS]pMed  

12. Pressione [MENU] para 

finalizar o nivelamento. 
[MENU] 

Ext. BFFB  3  F  
ENT: Próx. Med.  
REP: Repete  
MENU: Fim  

 

13. Pressione [ENT] para 

confirmar. 
 [ENT] 

Ext. FBBF 4  F  
Número Estação,  
Finalizar Med.?  
Sim: [ENT]     Não: [ESC]  
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14. Pressione [▲] ou [▼] para 

escolher Final. Envio.  [ENT] 

Ext. FBBF 4     F  
 FecharCP  
► Final. Envio  
   

 

15. Entre com o nome do ponto 

e pressione [ENT] para 

confirmar. 

[MEAS]  

[ENT] 
 

Ext.  FBBF 4  F  
PN    ?  
=> _  
   

16. Entre com a informação e 

pressione [ENT] para 

confirmar. 

[MEAS]  

[ENT] 
 

Ext.  FBBF 4  F  
Info#1  
=> _  
   

17. Pressione [▲] ou [▼] para 

visualizar os dados medidos. 

[MEAS]  

[ENT] 

 

Ext.  FBBF 4 1/2 F  
∆h     CP:             0.000m  
∆h  ∑CP:             0.000m  
∑D    CP:           16.126m  

18. Pressione [ENT] para 

continuar o contra-nivelamento 

(Retorno). 
[ENT] 

 

Ext.  FBBF 4 2/2 F  
∑D  BM:              5.374m  
G.H BM:            99.999m  
∆h    BM:          - 0 .001m  

19. Pressione [MEAS] para 

medir a altura ao ponto de ré 

(Bk1) e pressione [ENT]. 

[ENT] 

 

Ret. 00 BFFB  1  F  
Bk1  
PN  : P03  
          Press  [MEAS]pMed  

20. Pressione [MEAS] para 

medir a altura ao ponto de vante 

(Fr1) e pressione [ENT]. 

[MEAS]  

[ENT] 
 

Ret. 00 BFFB  1  F  
Fr1  
PN  : P04  
          Press  [MEAS]pMed  

21. Pressione [MENU] para 

finalizar o nivelamento. 
[MENU] 

Ret. 00 FBBF  1  F  
ENT: Próx. Med.  
REP: Repete  
MENU: Fim  

 

22. Pressione [ENT] para 

confirmar. 
 [ENT] 

Ret. 00 FBBF  2  F  
Número Estação,  
Finalizar Med.?  
Sim: [ENT]     Não: [ESC]  
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23. Pressione [▲] ou [▼] para 

escolher Final. Retorno. 
[▲] ou [▼] 

 [ENT] 

Ret. 00 FBBF  2     F  
 FecharCP  
► Final.  Retorno  
   

 

24. Entre com o nome do ponto 

e pressione [ENT] para 

confirmar. 

Nome Ponto 

[ENT] 
 

Ret. 00 FBBF  2  F  
PN    ?  
=> _  
   

25. Entre com a informação e 

pressione [ENT] para 

confirmar. 

[MEAS]  

[ENT] 
 

Ret. 00 FBBF  2  F  
Info#1  
=> _  
   

26. Pressione [▲] ou [▼] para 

visualizar os dados medidos. 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 

 

Ret. 00 FBBF  2 1/2 F  
∆h     CP:             0.000m  
∆h  ∑CP:             0.000m  
∑D    CP:           16.126m  

27. Pressione [ENT] para 

Finalizar o contra-nivelamento 

(Retorno). 
[ENT] 

 

Ret. 00 FBBF  2 2/2 F  
∑D  BM:              5.374m  
G.H BM:            99.999m  
∆h    BM:          - 0 .001m  

 

Depois de medir, o seguinte dados serão mostrados: 

Aperte a tecla [▲] ou [▼] para mudar de página.  

Depois de medir o ponto de ré 1 (Bk 1), aperte [▲] ou [▼] para mostrar a 

seguinte interface:  

Os seguintes itens só são mostrados no modo de 
medição por média: 

Distância ao ponto de ré 
Número N de Medidas: valor médio 
Modo Contínuo: Último valor de medição 
N: Total de medições  
δ: desvio padrão 
 

Nivel BFFB  1 ½ F  
B1MedRod :        0.826m  
B1MedDist :        3.914m  
N:3 δ:0.1mm  

 

Nome do Ponto de Ré. 
 

Nivel BFFB  1 2/2 F  
BM#: B01  
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Depois de medir o ponto de vante 1 (Fr1), aperte [▲] ou [▼] para mostrar a 

seguinte interface:  

Distância ao ponto de vante 
Número N de Medidas: valor médio 
Modo Contínuo: Último valor de medição 
N: Total de medições  
δ: desvio padrão 

Nivel BBFF  1 ½ F  
B2MedRod :        0.826m  
B2MedDist :        3.915m  
N:3 δ:0.3mm  

 

Diferença de nível de Bk1 para Fr1 
Altura do Ponto de Vante. 

Nivel BFFB  1 2/2 F  
D.H 1: -0.001m  
Fr GH1: 99.999m  
PN: P01   

 

 
Após a medida ao ponto de vante 2 (Fr2), aperte [▲] ou [▼] para mostrar a 

seguinte interface: 

Distância ao ponto de vante 
Número N de Medidas: valor médio 
Modo Contínuo: Último valor de medição 
N: Total de medições  
δ: Desvio padrão 
 

Nivel BFFB  1 ½ F  
F1MedRod :        0.825m  
F1MedDist :        3.914m  
N:3 δ:0.2mm  

 

d: soma da distância de ré – soma da distância de 
vante. 

∑: soma da distância de ré + soma da distância de 
vante. 

Nome do ponto de vante.  

Nivel BFFB  1 2/2 F  
d   :                       0.001m  
∑  :                       7.828m  
PN  : P01   

 

Depois de medir o ponto de ré 2 (Bk 2), aperte [▲] ou [▼] para mostrar a 

seguinte interface:  

Distância ao ponto de ré 
Número N de Medidas: valor médio 
Modo Contínuo: Último valor de medição 
N: Total de medições  
δ: desvio padrão 

Nivel BFFB  1 1/3 F  
B2MedRod :        0.826m  
B2MedDist :        3.914m  
N:3 δ:0.1mm  

 

E.V: Diferença de elevação: (Bk1-Fr1)-(Bk2-Fr2) 
d: soma da distância de ré – soma da distância de 

vante. 
∑: soma da distância de ré + soma da distância de 

vante. 

Nivel BFFB  1 2/3 F  
Limit E. V:         1.0 mm  
d   :                       0.001m  
∑  : 10.991m  
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Diferença de altura de Bk2 para Fr2. 
Altura do ponto de vante 
Nome do ponto de vante 

Nivel BBFF  1 3/3 F  
D.H 2   :              0.001m  
Fr DN2:           100.001m  
BM#    : B01   

 

 

Introdução do nome do ponto de Nivelamento 

 

Modificação do Nome do Ponto 

Antes de medir o ponto de visada, o nome do ponto pode ser modificado, veja 

o próximo capítulo “ Modificar o Nome do Ponto” 

 
Caracteres disponíveis em Nome do Ponto 

Numeral, letras maiúsculas e minúsculas e “-”. Pode ser usado para nome do 

ponto o qual está acima de 8 caracteres. O nome do ponto usado pode ser reusado.  

 

Aumento de diminuição do Nome do Ponto 

Verifique o capítulo 9 “Configuração” 

 

Auto incremento: 

Se o último caractere do último nome de ponto inserido for um numeral, o 

nome do ponto será adicionado de 1 automaticamente.  

 

Auto incremento de Números: 

Se o nome do ponto for menor que 8 caracteres, o número passará para a direita 

e será adicionado de 1 automaticamente.  

 

Exemplo:  Último  ABCD-99 

Agora:  ABCD-100 

 

Assim como se o nome do ponto for de 8 caracteres, o número não passará. 

Exemplo:  Último  ABCDE-99 

 Agora:  ABCDE-00 
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Auto decremento: 

Se o último caractere do último nome de ponto inserido  for numeral, o nome 

do ponto diminuirá de 1 automaticamente.  

Quando o último caractere for maior do que 1, o  caractere do numeral 

diminuirá de 1.  

Exemplo:  Último  ABC-02 

         Agora  ABC-01 

 Depois  ABC-00 

Quando o último caractere for 0 

O próximo caracteres será “9” e até 8 caracteres. 

Exemplo:  Último  ABC-00 

 Agora  ABC-9999 

 Próximo ABC-99998 
Nota: Quando o nome do ponto for somente numeral, então ele diminuirá 1. Assim como se o ponto 

for 1, o próximo número será “99999999”. 

 

Modificar o Nome do Ponto 

O usuário pode modificar o nome do ponto antes de medir o primeiro ponto de 

vante (Fr1). 

Procedimento de Operação Operação Display 

1. Pressione [ESC] antes de medir 

o ponto de vante, o nome do 

ponto passará à esquerda. 

[ESC] 
Nivel BFFB  1  F  
Fr1  
PN:   P01  
         Press  [MEAS]pMed  

 

2. Pressione [ESC] para apagar o 

nome do ponto. 

[ESC] 

3vezes 

Nivel BFFB  1  F  
PN : ?  
=> P01  
            

 

3. Entre com um novo nome para 

o ponto, por exemplo (2008). 
2008 

Nivel BFFB  1  F  
PN : ?  
=>   
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4. Pressione [ENT]. 

 
1) Os alfabetos inseridos ou numerais 

pode ser até 8 caracteres 

2) O nome do ponto usado pose ser 
reusado na mesma medição do nível. 

[ENT] 

Nivel BFFB  1  F  
PN : ?  
=> 2008  
            

 
Nivel BFFB  1  F  
Fr1  
PN:   2008  
         Press  [MEAS]pMed  

 

Introdução do nome do ponto de Nivelamento 

 

A tecla [REP] é usada para repetir a coleta de dados de observação para pontos 

de Ré e de Vante. Salvar os dados antes de repetir a leitura não alterará os resultados do 

dados calculados. 

Nivelamento 1: 

 

   

Depois de medir o Bk1 ou Fr1, o usuário pode repetir a medição a partir do 

Bk1.  

Depois de medir o Fr2 ou Bk2, o usuário pode repetir a medição do Fr2 a partir 

do Bk1. 

 

Nivelamento 2: 

  

Depois de medir o Bk1 ou Bk2, o usuário pode repetir a medição a partir do 

Bk1. 
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Depois de medir o Fr1 ou Fr2, o usuário pode repetir a medição a partir do Fr1 

ou Bk1. 

 
Nivelamento 3: 

 

 
Nivelamento 4: 

 
 

Depois de medir o Bk1 ou Fr1, o usuário pode repetir a medição do Bk1. 

Depois de medir o Fr2 ou Bk2, o usuário pode repetir a medição do Fr2 ou 

Bk1. 

 

 

 

Depois de medir o Bk1 ou Fr1, o usuário pode repetir a medição a partir do 

Bk1.  

Depois de medir o Fr2 ou Bk2, o usuário pode repetir a medição do Fr2 ou 

Bk1. 

Exemplo: [Nivelamento 1]: Depois de medir Fr2, o usuário pode remedir a 

partir do Bk1.  
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Procedimento de Operação Operação Display 

1. Quando Bk2 for mostrado na 

tela, pressione [REP]. 
[ESC] 

Nivel BFFB  1  F  
Bk2  
BM#:   B01  
         Press[MEAS]pMed  

 

2. Pressione [ENT] para confirmar 

que a medida precisa ser refeita. 
[ENT] 

Nivel BFFB  1  F  
Rep. Med. BS1?  
BM#:  B01  
Sim: [ENT]     Não: [ESC]  

 

3. Vise o ponto de Ré e pressione 

[MEAS] para remedir. Em 

seguida a medida será 

apresentada por N segundos. 

[MEAS] 
Nivel BFFB  1  F  
Rep. Med. FS2?  
PN    :P01  
Sim: [ENT]     Não: [ESC]  

 

4. Vise o ponto de Vante e 

pressione [MEAS] para 

remedir. 

Vise Vante 

[MEAS] 

Nivel BFFB  1  F  
Bk1  
BM#     :B01  
         Press[MEAS]pMed  

 

5. Vise o ponto de Vante e 

pressione [MEAS] para 

remedir. 

Vise Vante 

[MEAS] 

Nivel BFFB  1  F  
Fr1  
PN     :P01  
         Press[MEAS]pMed  

 

6. Vise o ponto de Vante Fr2 e 

pressione [MEAS] para 

remedir. 

Vise Vante 

[MEAS] 

Nivel BFFB  1  F  
Fr2  
PN     :P01  
         Press[MEAS]pMed  

 

 

Medição Intermediária [IN/SO] 

A tecla [IN/SO] é usada para coletar ponto intermediário separado e pontos 

transversais em linhas de nivelamento.  

Procedimento de Operação Operação Display 

1. Após medir o ponto de ré, 

pressione [IN/SO]. 
[IN/SO] 

Nivel BFFB  1  F  
Fr1  
PN:   P01  
         Press[MEAS]pMed  
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2. Pressione [ENT] para 

configurar o instrumento para 

estar pronto para a medição de 

ponto intermediário. 

[ENT] 

 

Nivel BFFB  1     F  
► Intermed.  
 Locar  
   

3. Insira o nome do ponto e a 

informação do ponto 

intermediário. 

Insira Info 

[ENT] 

Nivel BFFB  1  F  
PN : ?  
=> TP01  
            

 

4. Vise a mira no ponto 

Intermediário e pressione 

[MEAS]. Após a leitura os 

valores médios serão 

apresentados por M segundos. 

Vise Interm 

[MEAS] 

Nivel BFFB  1  F  
Info#1  
=> _  
            

 

5. Pressione [ENT], o instrumento 

estará pronto para medir o 

próximo ponto intermediário; 

depois de ser gravado, o nome 

do ponto aumentará 

automaticamente; se o usuário 

precisar coletar mais dados do 

ponto intermediário, repita os 

passos 4 e 5.  

[▲] ou [▼] 

Intermed.  F  
PN     :TP01  
  
         Press[MEAS]pMed  

 

Intermed. 1/2 F  
MedRod:  
MedDist:  
N:3                                 δ: 0.7 mm 

 
Intermed. 2/2 F  
Int D.N:              100.001  
PN: TP01  
  

6. Pressione [ESC] para sair e 

retornar ao nivelamento. 

[REC], [ENT] ou

 [MEAS] 

Intermed.  F  
Salvar     : [REC]  
Continue: [ENT]  
Fim          : [ESC]  

 

 

Tecla de Locação [IN/SO] 

No modo de locação, o usuário pode locar o ponto com a atual altura do chão. 

De acordo com a configuração do modo de gravação, os dados de coordenada 

do ponto locado podem ser salvos na memória “RAM” ou “SD Card”.  
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Procedimento de Operação Operação Display 

1. Após medir o ponto de ré, 

pressione [IN/SO]. 
[IN/SO] 

Nivel BFFB  1  F  
Fr1  
PN:   P01  
         Press[MEAS]pMed  

 

2. Pressione [▲] ou [▼] para 

escolher a opção “Locar”. 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 
 

Nivel BFFB  1     F  
 Intermed.  
► Locar  
   

3. Pressione [ENT], a coordenada 

do ponto a ser  locado pode ser 

localizada na memória RAM ou 

no SD Card, conforme 

configuração escolhida em 

“Condição”. 

[ENT] 
Locar  F  
Abrir Dados?  
  
Sim: [ENT]     Não: [ESC]  

 

4. Pressione [▲] ou [▼] para 

escolher um trabalho e 

pressione [ENT]. 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 
 

Selec. Trabal P01     F  
 1001  
► 1002  
 1003  

  



   

 56 
 

5. Pressione [▲] ou [▼] para 

escolher um ponto e pressione 

[ENT]. 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 
 

Selec. Ponto P01     F  
► P01  
 P02  
 P03  

6. Confirme a escolha do ponto e 

pressione [ENT]. 
[ENT] 

Selec. Ponto P01  F  
PN  : P01  
D.N :      100.000m  
Sim: [ENT]      Não: [ESC]  

 

7. Entre com o nome do ponto e 

pressione [ENT]. 
Insira Ponto 

[ENT] 

Locar  F  
Entr                 100.000m  
PN     :G01_  
  

 

8. Entre com a informação e 

pressione [ENT]. 

Insira Info 

[ENT] 

Locar  F  
Info#1  
=> _  

  
 

9. Vise a mira no ponto a ser 

locado e pressione [MEAS]. 

Após a medida os valores 

médios serão apresentados. 

[MEAS] 
Locar  F  
Entr DN :      100.000m  
PN  : G01  
         Press[MEAS]pMed  

 

10. Vise a mira no ponto a ser 

locado e pressione [MEAS]. 

Após a medida os valores 

médios serão apresentados. 

[REC], [ENT] ou 

[ESC] 

Locar  F  
S.O R :                 0.938m  
S.O D:                         0m  
N:3                     δ:0.7mm 

 

 

Os dados da coordenada apresentados não estão na memória “RAM” ou “ SD 

card”. 

Exemplo 2: Manualmente insira a altura do ponto, nome do ponto e outra 

informação do ponto a ser locado, o tempo de medição é 3.  

Procedimento de Operação Operação Display 

1. Após medir o ponto de ré, 

pressione [IN/SO]. Use [▲] ou 

[▼] para escolher a opção 

“Locar” e pressione [ENT]. 

[IN/SO] 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 
 

Nivel BFFB  1     F  
 Intermed.  
► Locar  
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2. Pressione [ESC] para cancelar a 

chamada do ponto da memória. 
 [ESC] 

Locar  F  
Abrir Dados?  
  
Sim: [ENT]     Não: [ESC]  

 

3. Entre com a altura do ponto e 

pressione [ENT].  

Insira Altura 

[ENT] 

Locar  F  
Ins. LOC D.N  
= 10 m  
  

 

4. Entre com o nome do ponto e 

pressione [ENT]. 
[ENT] 

 

Locar  F  
Entr :                 10.000m  
PN  : G01  

           

5. Entre com a informação e 

pressione [ENT]. [ENT] 

 

Locar  F  
Info#1  
=> l   

  

6. Vise a mira no ponto a ser 

locado e pressione [MEAS]. 

Após a medida os valores 

médios serão apresentados. 

Vise Ponto 

[MEAS] 
 

Locar  F  
Entr :                 10.000m  
PN  : G01  
         Press[MEAS]pMed  

7. Pressione [ENT] para locar o 

próximo ponto, o número do 

ponto será incrementado 

automaticamente. 

[REC], [ENT] ou

 [ESC] 

Locar  F  
S.O R :                 0.938m  
S.O D:                         0m  
N:3                     δ:0.7mm 

 

Locar  F  
Salvar     : [REC]  
Continue: [ENT]  
Fim          : [ESC]  

 
4.2 Fim do Nivelamento em um ponto de Transição 
Usuário pode finalizar o trabalho de medição de nível sobre o ponto de 

transição. O trabalho fechado pode ser reinicializado. Se o usuário quiser continuar o 

trabalho de medição de um ponto de controle de transição, veja em “Continuar 

Nivelamento” 

 

Por favor veja os exemplo na próxima página. 
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Procedimento de Operação Operação Display 

1. Depois de medir, quando a tela 

mostrar “Bk1”, pressione 

[MENU] antes da próxima 

medição.  

[MENU] 
Nivel BFFB  1  F  
Bk1  
PN:   P01  
         Press[MEAS]pMed  

 

2. Pressione [▲] ou [▼] para 

escolher a opção “Encerrar 

Nivelam.”. 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 
 

Nivelando     F  
 Iniciar Nivelam. 
 Continuar Nivelam. 
► Encerrrar Nivelam. 

3. Selecione “CP Fechar” e 

Pressione [ENT]. 
[ENT] 

 

Nivel BFFB  1     F  
► CP Fechar 
 BM Fechar 
  

4. Insira o nome (CP) do ponto de 

controle de transição.  
Insira Nome 

[ENT] 

Nivel BFFB  1  F  
PN : ?  
=> TP01  
            

 

5. Entre com a nota de informação 

1 e 2. 

 Pressione [ENT] para pular a 

informação. Até 16 

caracteres podem ser 

inseridos.   

Insira Info 1 

[ENT] 

Nivel BFFB  1  F  
Info#1  
=> _  
            

 

6. Pressione [ENT].  Insira Info 2 

[ENT] 
 

Nivel BFFB  1  F  
Info#2  
=> _  
            

7. Pressione [▲] ou [▼] para 

visualizar os dados [▲] ou [▼] 

 

Nivel BFFB  1 1/2 F  
∆h     CP:             0.000m  
∆h  ∑CP:             0.000m  
∑D    CP:           16.126m  

8. Pressione [ENT] para sair. [ENT] 

 

Nivel BFFB  1 2/2 F  
∑D  BM:              5.374m  
G.H BM:            99.999m  
∆h    BM:          - 0 .001m  
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4.3 Fim do Nivelamento em um ponto de Referência de Nível 

Procedimento de Operação Operação Display 

1. Depois de medir, quando a tela 

mostrar “Bk1”, pressione 

[MENU] antes da próxima 

medição.  

[MENU] 
Nivel BFFB  1  F  
Bk1  
PN:   P01  
         Press[MEAS]pMed  

 

2. Pressione [▲] ou [▼] para 

escolher a opção “Encerrar 

Nivelam.”. 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 
 

Nivelando     F  
 Iniciar Nivelam. 
 Continuar Nivelam. 
► Encerrrar Nivelam. 

3. Selecione “BM Fechar” e 

Pressione [ENT]. 
[ENT] 

 

Nivel BFFB  1     F  
 CP Fechar 
► BM Fechar 
  

4. Insira o nome (BM) da 

referência de nível e pressione 

[ENT].  

Insira Nome 

[ENT] 

Nivel BFFB  1  F  
PN : ?  
=> BM02  
            

 

5. Entre com a nota de informação 

1 e 2. 

Pressione [ENT] para pular a 

informação. Até 16 caracteres 

podem ser inseridos.   

Insira Info 1 

[ENT] 

Nivel BFFB  1  F  
Info#1  
=> _  
            

 

6. Pressione [▲] ou [▼] para 

visualizar os dados. 
Insira Info 2 

[ENT] 
 

Nivel BFFB  1  F  
Info#2  
=> _  
            

7. Pressione [ENT] para sair. [▲] ou [▼] 

 

Nivel BFFB  1 1/2 F  
∆h     CP:             0.000m  
∆h  ∑CP:             0.000m  
∑D    CP:           16.126m  

 [ENT] 

 

Nivel BFFB  1 2/2 F  
∑D  ∑BM:       233.374m  
G.H BM:            99.999m  
  

Nota: Se o usuário finalizar o nivelamento na referência de nível, a linha de 

nivelamento estará finalizada. Assim o usuário não poderá continuar o nivelamento. 
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4.4 Continuando um Nivelamento 
Essa função é usada para continuação da medição de nivelamento. 

- O “Módulo a fora” no modo de configuração pode ser “RAM” ou “SD”. 

- O trabalho de medição de nivelamento deve ser finalizado através de “CP 

Fechar”. 

- Para salvar dados, o “Modo Out” deverá ser estabelecido como “Flash” ou 

“SD”. 

Procedimento de Operação Operação Display 

1. Depois de medir, quando a tela 

mostrar “Bk1”, pressione 

[MENU] antes da próxima 

medição.  

[MENU] 

 

Menu 1/2    F
 Modo Padrão 
► Nivelando 
 Ajustar 

2. Pressione [▲] ou [▼] para 

escolher a opção “Continuar 

Nivelam.”. 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 
 

Nivelando     F  
 Iniciar Nivelam. 
► Continuar Nivelam. 
 Encerrrar Nivelam. 

3. Pressione [▲] ou [▼] para 

escolher um trabalho e 

pressione [ENT]. 

[ENT] 

 

Selec. Trabal P01     F  
 1001  
► 1002  
 1003  

4. Vise a mira no ponto de Ré 

(Bk) e pressione [MEAS] para 

remedir. Após a medida os 

resultados serão apresentados 

por M segundos.  

Vise Ré 

[MEAS] 

Nivel BFFB  1  F  
Bk1  
PN:   P05  
         Press[MEAS]pMed  
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5. OUTRAS FUNÇÕES 
5.1 Entrada Manual de Dados – Tecla [MANU] 
Devido a diferentes motivos, não é possível utilizar a tecla [MEAS] para medir.  

O usuário poderá usar a tecla [MANU] para manualmente inserir a leitura lida e a 

distância do equipamento à mira.  

 

Exemplo: No processo de nivelamento. 

Procedimento de Operação Operação Display 

1. Quando ao medir pontos de Ré, 

Vante ou Intermediários, o 

usuário poderá usar a tecla 

[MANU] no lugar da tecla 

[MEAS]. 

[MANU] 

 

Nivel BFFB  1  F  
Bk1  
PN:   P03  
         Press[MEAS]pMed  

2. Entre com o valor da leitura e 

pressione [ENT]. 

Nota: o limite de valores para 

entrada é de -4.9999 e +4.999 

Entre Leitura 

[ENT] 

 

Nivel BFFB  1  F  
            Rod?  
= 1.0410         m  

  

3. Entre com o valor da distância e 

pressione [ENT]. 

 

[ENT] 

 

Nivel BFFB  1  F  
            Dist?  
= 10.500         m  

  

Nivel BFFB  1 1/2 F  
B1Rod:                1.041m  
B1Dist:              10.500m  
N: MANU  

Nivel BFFB  1 2/2 F  
BM#:    B01  
  

  

4. Conforme o ponto anterior seja 

de vante ou de ré, o sistema irá 

para o próximo passo. 

Vise Ré 

[MEAS] 
 

Nivel BFFB  1  F  
Fr1  
PN:   P01  
         Press[MEAS]pMed  
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Exemplo: No processo de medição padrão. 

Procedimento de Operação Operação Display 

1. Quando for apresentado o nome 

do ponto use a tecla [MANU] 

no lugar da tecla [MEAS]. 
[MANU] 

 

medida  F  
          Press[MEAS]pMed  
  
Med.#: 1  

2. Entre com o valor da leitura e 

pressione [ENT]. 

Nota: o limite de valores para 

entrada é de -4.9999 e +4.999 

Entre Leitura 

[ENT] 

 

medida  F  
            Rod?  
= 1.0410         m  

  

3. Entre com o valor da distância e 

pressione [ENT]. 

 

[ENT] 

 

medida  F  
            Dist?  
= 10.500         m  

  

 

Modo Padrão 1/2 F  
Gravar Dados?  
  
Sim: [ENT]      Não: [ESC]  

 

Nivel BFFB  1 1/2 F  
B1Rod:                1.041m  
B1Dist:              10.500m  
N: MANU  

4. Pressione [ENT] para gravar os 

dados ou [ESC] para cancelar. 

[ENT] 

[ESC] 
 

Nivel BFFB  1  F  
Fr1  
PN:   P01  
         Press[MEAS]pMed  

 

medida  F  
          Press[MEAS]pMed  
  
Med.#: 1  
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5.2 Mostrar a Distância – [DIST] 
Antes de medir, o usuário pode usar [DIST] para verificar a distância a fim de 

ter certeza que a distância aos pontos de ré e vante é a mesma. 

 

5.3 Modo Mira inversa – [‐] 
O modo mira inversa é usado para medir a mira disposta invertida (cabeça para 

baixo) que será usado para medir tetos, por exemplo. 

Inicialmente, o usuário deverá estabelecer o modo de configuração “Modo 

Inverso” nas configurações de “Medição”. Veja o capítulo 8 “Modo Configuração” para 

mais detalhes. 

Procedimento de Operação Operação Display 

1. Pressione [-] para ativar o modo 

inverso, assim a tela será 

apresentada com o símbolo “I”  

ao lado do símbolo da bateria. 

[-] 

 

medida  F  
          Press[MEAS]pMed  
  
Med.#: 1  

2. Vise a mira invertida e 

pressione [MEAS]. 

Vise Mira 

[MEAS] 
 

medida   I F  
          Press[MEAS]pMed  
  
Med.#: 1  

3. Pressione [-] novamente para 

retornar ao modo de medição 

normal. 

[-]  

Nivel BFFB  1 1/2 I F  
     Rod:                1.041m  
     Dist:              10.500m  
N: 3                 δ: 0.02mm  

 

Nivel BFFB  1 1/2 I F  
     Rod:                1.041m  
     Dist:              10.500m  
N: 3                 δ: 0.02mm  

 

5.4 Buscar Dados Gravados – [SRCH] 
A tecla [SRCH] pode ser usada para buscar e mostrar os dados armazenados na 

memória interna ou SD Card o qual pode ser estabelecido no “Módulo a fora”. 
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“Módulo a fora” configurado como “RAM” 

Exemplo: Buscando dados de uma Referência de Nível (BM) 

Procedimento de Operação Operação Display 

1. Pressione [SRCH] no menu 

principal. 
[SRCH] 

 

Menu 1/2    F
► Modo Padrão 
 Nivelando 
 Ajustar 

2. Selecione o local onde será 

realizada a busca: “RAM” ou 

“SD”.  

[▲] ou [▼] 

[ENT] 
 

Selec . Memória      F  
 RAM 
► SD 
  

3. Pressione [▲] ou [▼] para 

escolher o tipo de busca e 

pressione [ENT]. 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 
 

Selec . Memória 1/2   F  
 Trab. 
 PN 
► BM# 

4. Entre com o conteúdo da busca 

e pressione [ENT]. Em seguida 

pressione [SRCH]. 

 

[ENT] 

[SRCH] 

 

Ins. BM#  F  
BM#?  
=> _  

  

 

Ins. BM#  F  
BM#?  
=> BM01  
Pre [SRCH] pSRCH  

 

Nivel BFFB  1 1/2 F  
BM#: BM01  
D.H:    19.008m  
E.V Limite: 2.50 mm  

 

Depois de buscar um ponto de Referência de Nível, pressione [▲]  ou [▼]   

para mostrar o último ou o próximo dado. 

Se a busca for até o final, a tela mostrará “Sem dados, EOF”. 

Pressione [ESC] uma vez ou duas para voltar.  

 

“Módulo a fora” configurado como “SD” 

Somente arquivos no mesmo grupo podem ser buscados. 

Exemplo: Buscando dados de uma Referência de Nível (BM) 
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Procedimento de Operação Operação Display 

1. Pressione [SRCH] no 

menu principal. 
[SRCH] 

 

Menu 1/2    F
► Modo Padrão 
 Nivelando 
 Ajustar 

2. Selecione o local onde será 

realizada a busca: “RAM” ou 

“SD”.  

[▲] ou [▼] 

[ENT] 
 

Selec . Memória      F  
 RAM 
► SD 
  

3. Pressione [▲] ou [▼] para 

escolher o grupo de dados e 

pressione [ENT]. 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 
 

Grupo     F  
► AAA 
 BBB 

  

4. Pressione [▲] ou [▼] para 

escolher o tipo e pressione 

[ENT]. 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 
 

Buscar     F  
 Trab. 
 PN 
► BM# 

5. Entre com o conteúdo da busca 

e pressione [ENT]. Em seguida 

pressione [SRCH]. 

 

[ENT] 

[SRCH] 

 

Ins. BM#  F  
BM#?  
=> _  

  

 

Ins. BM#  F  
BM#?  
=> BM01  
Pre [SRCH] pSRCH  

 

Nivel BFFB  1 1/2 F  
BM#: BM01  
D.H:    19.008m  
E.V Limite: 2.50 mm  
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6. MEDINDO ÂNGULOS HORIZONTAIS 
O instrumento é equipado com um limbo horizontal, o qual pode ser usado para 

medição de ângulo horizontal.  Marcação da graduação a cada 1º, com cada 10º 

impressos no limbo, e a graduação aumenta de 0º a 350º em sentido horário. 

 

 

 

 

Primeiro, estabeleça e nivele o instrumento em ponto inicial C. Segundo, vise o 

telescópio para o ponto A de ré, e gire o parafuso de tangente horizontal até que a 

retícula esteja precisamente sobre a mira no ponto A. Gire o limbo horizontal até a 

marca 0º. 

Vise o telescópio no ponto B, e ajuste a tangente horizontal, até que a retícula 

esteja precisamente sobre a mira no ponto B. A leitura do ângulo realizada será o ângulo 

entre o alvo A e o alvo B, isto é: ∠ACB. 
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Medida da Distância Ótica 

  Com o fio estadimétrico do instrumento e a graduação da mira, você 

pode medir a distância facilmente. O intervalo estadimétrico da mira multiplicado por 

100 será o valor da distância calculada. O intervalo estadimétrico e a diferença entre a 

leitura do fio superior e do fio inferior.  

1. Posicione a mira sobre o ponto alvo 

2. Estabeleça e nivele o instrumento. Vise o telescópio na mira. Grave o 

intervalo taqueométrico entre o fio superior e o menor como “1”. 

3. A distância “L”entre o instrumento e a mira é L=100x1. 
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7. FORMATAR MEMÓRIA RAM OU SD CARD 
Esta função é usada para apagar todos os arquivos na memória RAM ou no SD 

Card, os quais não podem ser reciclados depois de formatar. A fim de evitar o erro 

quando se apaga os dados, o sistema solicita a inserção de uma senha enquanto formata. 

A senha é estabelecida pela fábrica e o usuário não pode modificá-la. Lembre-se que 

esta é a única página onde o código está disponível.  

Senha: 519 
Formatando SD Card 

Procedimento de Operação Operação Display 

1. Pressione [MENU]  e utilize as teclas 

[▲] ou [▼] para escolher a opção 

“Format.” e em seguida pressione 

[ENT]. 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 

 

Menu 2/2    F
 Gerir Dados 
► Format. 
  

2. Insira a senha 519 e em seguida 

pressione [ENT].  

Senha: 519 

[ENT] 

 

Format.      F  
 Inserir Senha 
  *** 
  

3. Pressione [▲] ou [▼] para escolher a 

opção “Format. SD” e pressione 

[ENT]. 

[▲] ou [▼] 

 

Format.     F  
 Format. RAM 
► Format. SD 
  

4. Confirme a informação e pressione 

[ENT]. 
[ENT] 

 

Format.     F  
 RAM 
 Format. OK? 

Sim: [ENT]           Não: [ESC] 

 

Format.     F  
 SD 
 Formatando... 

 

 

Format.     F  
 SD 
 Formatado 

 

 

Format.     F  
 Reiniciar 
 Desligar... 

 



   

 69 
 

8. GERENCIADOR DE DADOS 
Este capítulo mostrará como usar o “Gerenciador de dados” do menu principal 

para gerenciar memória RAM e/ou SD card. As seguinte funções estão inclusas: 

• Criar Grupo no SD card; 

• Buscar (esta função é a mesma da tecla “SRCH”); 

• Copiar trabalho (dois caminhos: um da memória RAM para o SD card, 

e o outro do SD Card para a memória RAM; 

• Apagar trabalho da memória RAM ou do SD card; 

• Verificar a capacidade de memória RAM ou SD card; 

• Exportar arquivo para o computador. 

Arquivos na memória RAM e no SD Card 

Dados de trabalho e coordenada podem ser salvos na memória RAM ou SD 

Card da seguinte forma: 

RAM SD Card  G01 SD Card G02 

JOB01.M 

JOB02.L 

JOB021.A 

JOB022.L 

 

JOB01.M 

JOB02.L 

JOB021.M 

JOB022.L 

 

JOB01.M 

JOB02.L  

JOB021.M 

JOB022.L. 
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Nenhum arquivo na memória interna; 

O arquivo não pode ser criado no SD Card quando, em um grupo, existe um 

arquivo com o mesmo nome. 

De acordo com o tipo de medição, os arquivos serão adicionados com o nome 

da extensão com a seguinte ordem: 

.L: arquivo de dados de medição de nivelamento; 

.M: arquivo de dados de medição padrão; 

.A: arquivo de dados de ajustamento; 

.H: arquivo da altura do solo (cota); 

.T: arquivo do ponto inserido. 

De acordo com o tipo de arquivo, o usuário pode transferir o arquivo de pontos 

inseridos, arquivo de medição padrão, arquivo de medição de nivelamento e arquivo da 

altura do solo para o computador com conector USB. O valor da configuração da porta 

de comunicação é como segue: 

 

Taxa Banda: 9600, Bit de Dados: 8, Bit de Parada: 1, Paridade: Nenhum 

 

8.1 Criando Grupo 
O usuário poderá criar um ou mais grupos conforme a conveniência para 

visualização ou verificação. 

Procedimento de Operação Operação Display 

1. Pressione [▲] ou [▼] no menu 

principal para escolher a opção 

“Gerir Dados” e pressione [ENT]. 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 

 

Menu 2/2    F
► Gerir Dados 
 Format. 
  

2. Pressione [▲] ou [▼] e selecione 

a opção “Criar Grupo”. 
[▲] ou [▼] 

[ENT] 

 

Gerir Dados 1/3   F  
► Criar Grupo 
 Remov. Grupo 
 Ins. Pt 

3. Insira o nome do Grupo e 

pressione [ENT]. 

 

Insira Nome 

[ENT] 
 

Gerir Dados 1/3   F  
NomeGrupo? 
=>_ 
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4. Após o display apresentar “OK!”, 

a função retornará à tela “Gerir 

Dados”. 

 

 

 

Gerir Dados 1/3   F  
Criando Grupo... 
G01 
 

 

Gerir Dados 1/3   F  
Criando Grupo... 
OK! 
 

 

Gerir Dados 1/3   F  
► Criar Grupo 
 Remov. Grupo 
 Ins. Pt 

 

8.2 Buscando Trabalho 
Juntamente com os dados de coordenada, o usuário pode facilmente buscar 

trabalhos no arquivo de SD Card ou memória RAM de acordo com a configuração 

“Módulo a fora”. 

Procedimento de Operação Operação Display 

5. Pressione [▲] ou [▼] no menu 

principal para escolher a opção 

“Gerir Dados” e pressione [ENT]. 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 

 

Menu 2/2    F
► Gerir Dados 
 Format. 
  

6. Pressione [▲] ou [▼], escolha 

“Buscar” e pressione [ENT]. 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 

 

Gerir Dados 2/3   F  
 Cop. Trab. 
 Apagar Trab. 
► Buscar 

7. Selecione o local onde será 

realizada a busca, se na memória 

RAM ou SD. 

Selecione 

[ENT] 

 

Selec. Memória       F  
 RAM 
► SD 
  

8. Pressione [▲] ou [▼] no menu 

principal para escolher o grupo em 

que será realizada a busca e 

pressione [ENT]. 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 
 

Selec. GruP01       S  
► G01 
 G02 
 G03 
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9. Pressione [▲] ou [▼], escolha se 

deseja buscar um trabalho, um 

ponto de Vante ou um ponto de Ré 

e pressione [ENT]. 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 

 

Buscar       S  
► Trab. 
 PN 
 BM# 

10. Pressione [▲] ou [▼], selecione o 

tipo de trabalho onde será 

realizada a busca e pressione 

[ENT]. 

[▲] ou [▼] 

 [ENT] 

 

Buscar       S  
 Modo Padrão 
► Nivelando 
 Ajustar 

11. Pressione [▲] ou [▼], selecione o 

trabalho desejado e pressione 

[ENT]. 

Utilize as setas [▲] ou [▼] para 

navegar sobre os dados e 

visualizar as informações. 

Pressione [ESC] para retornar aos 

menus anteriores. 

[▲] ou [▼] 

 [ENT] 

 

Selec. TrabalP01       S  
► J01 
 J02 
 J03 

 

8.3 Copiando Trabalho 
O trabalho criado no SD Card pode ser copiado para a memória RAM e vice-

versa. 

Procedimento de Operação Operação Display 

1. Pressione [▲] ou [▼] no menu 

principal para escolher a opção 

“Gerir Dados” e pressione [ENT]. 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 

 

Menu 2/2    F
► Gerir Dados 
 Format. 
  

2. Pressione [▲] ou [▼] e selecione 

a opção “Cop. Trab.”. 
[▲] ou [▼] 

[ENT] 

 

Gerir Dados 2/3   F  
► Cop. Trab. 
 Apagar Trab. 
 Buscar 

3. Pressione [▲] ou [▼] para 

escolher o local de onde será 

copiado e pressione [ENT]. 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 

 

Copiar do       F  
► RAM 
 SD 
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4. Pressione [▲] ou [▼], selecione o 

tipo de trabalho de onde será 

copiado e pressione [ENT]. 

[▲] ou [▼] 

 [ENT] 

 

Buscar   1/2  F
 Modo Padrão 
► Nivelando 
 Ajustar 

5. Selecione o trabalho a ser copiado 

e pressione [ENT]. 

[▲] ou [▼] 

 [ENT] 

 

Selec. TrabalP01       F  
► J01 
 J02 
 J03 

6. Selecione para onde será copiado o 

trabalho e pressione [ENT]. 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 

 

Copiar p.       F  
 RAM 
► SD 
  

7. Selecione o Grupo para onde será 

enviado o trabalho e pressione 

[ENT]. 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 

 

Selec. GruP01       F  
 G01 
► G02 
 G03 

 

8. Após o display apresentar 

“Completo!”, a função retornará à 

tela “Gerir Dados”. 

 

  

Gerir Dados           F  
Completo 
 
 

 

Gerir Dados 1/3   F  
► Criar Grupo 
 Remov. Grupo 
 Ins. Pt 

 

8.4 Apagando Trabalho 
De acordo com a configuração de saída “Módulo a fora”, o usuário pode 

apagar trabalhos que estão salvos no SD Card ou na memória RAM. 

Procedimento de Operação Operação Display 

1. Pressione [▲] ou [▼] no menu 

principal para escolher a opção 

“Gerir Dados” e pressione [ENT]. 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 

 

Menu 2/2    F
► Gerir Dados 
 Format. 
  

2. Pressione [▲] ou [▼] e selecione 

a opção “Apagar Trab.” e 

pressione [ENT]. 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 

 

Gerir Dados 2/3   F  
 Cop. Trab. 
► Apagar Trab. 
 Buscar 
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3. Pressione [▲] ou [▼] para 

escolher o local onde se localiza o 

trabalho a ser apagado e pressione 

[ENT]. 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 

 

Selec. Memória       F  
► RAM 
 SD 
  

4. Pressione [▲] ou [▼], selecione o 

tipo de trabalho que será apagado e 

pressione [ENT]. 

[▲] ou [▼] 

 [ENT] 

 

Tipo de Trab.   1/2  F
 Modo Padrão 
► Nivelando 
 Ajustar 

5. Selecione o trabalho a ser apagado 

e pressione [ENT]. 

[▲] ou [▼] 

 [ENT] 

 

Selec. TrabalP01       F  
► J01 
 J02 
 J03 

6. Pressione [ENT] para confirmar. [ENT] 

 

Gerir Dados       F  
 Apagar? 
 Niveland: J01 

Sim: [ENT]             Não: [ESC] 

7. Após o display apresentar 

“Completo!”, a função retornará à 

tela “Gerir Dados”. 

  

Gerir Dados       F  
 Completo 
  

 

 

Tipo de Trab.   1/2  F
► Modo Padrão 
 Nivelando 
 Ajustar 
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8.5 Checando a Capacidade da Memória RAM ou do SD Card 
O usuário poderá checar a capacidade do SD Card ou da memória RAM 

através do seguinte método: 

Procedimento de Operação Operação Display 

1. Pressione [▲] ou [▼] no menu 

principal para escolher a opção 

“Gerir Dados” e pressione [ENT]. 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 

 

Menu 2/2    F
► Gerir Dados 
 Format. 
  

2. Pressione [▲] ou [▼] e selecione 

a opção “Verif. Capacid.” e 

pressione [ENT]. 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 

 

Gerir Dados 3/3   F  
 Saida Arq. 
► Verif. Capacid. 
  

3. Pressione [▲] ou [▼] para 

escolher o local que será checado e 

pressione [ENT]. 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 

 

Selec. Memória       F  
► RAM 
 SD 
  

4. Pressione qualquer tecla para 

voltar à tela anterior. 
[ENT]  

Verif. Capacid.       F  
► RAM   : 99% 
  
 Sair?   PressTecla 

 

Selec. Memória       F  
► RAM 
 SD 
  

 

8.6 Saída de Arquivo 
Os trabalhos criados no SD Card ou na memória RAM podem ser transferidos 

para um dispositivo ou software externo através do seguinte método: 

Procedimento de Operação Operação Display 

1. Pressione [▲] ou [▼] no menu 

principal para escolher a opção 

“Gerir Dados” e pressione [ENT]. 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 

 

Menu 2/2    F
► Gerir Dados 
 Format. 
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2. Pressione [▲] ou [▼] e selecione 

a opção “Saida Arq.” e pressione 

[ENT]. 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 

 

Gerir Dados 3/3   F  
► Saida Arq. 
 Verif. Capacid. 
  

3. Pressione [▲] ou [▼] para 

escolher o local onde se encontra o 

arquivo a ser exportado e 

pressione [ENT]. 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 

 

Selec. Memória       F  
► RAM 
 SD 
  

4. Pressione [▲] ou [▼], selecione o 

tipo de trabalho que será exportado 

e pressione [ENT]. 

[▲] ou [▼] 

 [ENT] 

 

Tipo de Trab.   1/2  F
 Modo Padrão 
► Nivelando 
 Ajustar 

5. Selecione o trabalho a ser 

exportado e pressione [ENT]. 

[▲] ou [▼] 

 [ENT] 

 

Selec. TrabalP01       F  
► J01 
 J02 
 J03 

6. Prepare o software ou dispositivo 

para receber e pressione [ENT] 

para confirmar. 

[ENT] 

 

Gerir Dados       F  
 Enviar Dados? 
 J01 

Sim: [ENT]             Não: [ESC] 

7. Após o display apresentar 

“Enviado”, a função retornará à 

tela “Gerir Dados”. 

 

 

Gerir Dados       F  
 Enviando... 
 Nivelando 

      J01 

 

Gerir Dados       F  
 Enviado 
  

 

 

Tipo de Trab.   1/2  F
► Modo Padrão 
 Nivelando 
 Ajustar 
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9. FUNÇÃO SET ‐ CONFIGURAR 
O modo “Configurar” é usado para configurar parâmetros de medição de 

nivelamento, por exemplo, o usuário pode configurar a unidade, parâmetroS de 

comunicação, etc. A configuração permanecerá alterada após desligar o instrumento. 

 

9.1 Configurar Menu 
 

 

1. No menu principal pressione 

[SET]. 

 

 

 

 

Menu   1/2  F  
► Modo Padrão 
 Nivelando 
 Ajustar 

2. Selecione uma das opções 

disponíveis para visualizar 

suas funções nas telas 

abaixo. 

 

 
 
 
 

Config.        F  
► Medição 
 Condição 
 Instrumento 

 

 

Medição Mod. 1/2  F  
► Mode de Medida 
 Leitura Mínima 
 Modo Inverso 

 

 

Condição 1/2  F  
► No. Do Ponto 
 Temp. Espera 
 Módulo a fora 

 

 

Instrumento F  
► Contraste 
 Luz de Fundo 
 Info Instrumento 

 

Medição Mod. 2/2  F  
► Unid. 
 Difer. 
  

 

Condição 2/2  F  
► Comunicação 
 Auto Desl. 
  

 

            

1. Modo de Medida: 

No “Modo de Medida”, o usuário pode selecionar um dos seguintes modos de 

medição. Simples, N Medidas e Continuo. É recomendado aumentar o número de 

medições.  
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Para obter alta acurácia no resultado das medidas 

Opção Função 

Simples Configura o modo de medida Simples 

N Medidas 
Configura o número total N de medidas desejadas. O intervalo 

de N é de 1 a 99. 

Continuo Configura o modo de contínua. 

 
2. Leitura Mínima: 

O modo “Leitura Mínima” é usado para configurar a unidade de leitura 

mínima. 

Opção Função 

Padrão 1 mm 

Preciso 0.1 mm 

 
3. Modo Inverso: 

A opção “Modo Inverso” é usada para configurar a medida com a mira 

invertida. Por favor, consulte o item 5.3 Modo Mira Inversa. 

Opção Função 

Sem uso Não estará utilizando o modo inverso. 

Em uso Estará utilizando o modo inverso. 

 

4. Unidade: 

A opção “Unid.” é usada para configurar a unidade de trabalho.  

Opção Função 

m Unidade configurada para metros: m (metro). 

ft 
Unidade configurada para pés americanos: US.Ft (US. Feet). 

1 m = 3.280833333333333 ft 
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5. Número do Ponto 

A opção “No. Do Ponto.” é usada para selecionar se o número do ponto será 

incrementado (aumenta o número do ponto) ou decrementado (diminui o número do 

ponto). 

 

6. Tempo de Espera 

A opção “Temp. Espera” é usada para configurar o tempo que o display ficará 

apresentando os resultados da medida, antes de passar para a próxima tela. 

Opção Função 

M segundos Pode ser configurado de 1 a 9 segundos 

 
7. Configuração de Saída (“Modulo a fora”) 

A opção “Modulo a fora” é usada para configurar o local onde os dados serão 

armazenados. Por favor consulte o item 2.4 – Configurando o Modo de Gravação. 

Opção Função 

RAM Os dados serão salvos na memória interna. 

SD Os dados serão salvos no SD Card. 

USB Usado para conectar o instrumento com o computador 

OFF Os dados não serão salvos. 

 
8. Comunicação 

A opção “Comunicação” é usada para configurar os parâmetros de 

comunicação via cabo serial. 

1º Menu 2º Menu Função 

Padrão - 

Configuração Padrão: 

Velocidade: 9600, Bit de Dados:8, Bit de Parada, 

Paridade: Nenhum. 

Usuário Tx. Transm. Velocidade: 300/600/1200/2400/4800/9600. 

 Parid. Paridade: Ímpar, Par e Nenhum. 
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9. Desligamento Automático 

A opção “Auto Desl.” é usada para configurar o uso da função para 

desligamento automático. Se esta função estiver ativa, caso o instrumento fique sem 

nenhuma operação, este será desligado em 5 minutos. 

Opção Função 

ON Usado para configurar “Auto Desl.” como ON (Ligado). 

OFF Usado para configurar “Auto Desl.” como OFF (desligado). 

 
10. Contraste 

A opção “Contraste” é usada para configurar o contraste da tela com até 9 

níveis. 

Opção Função 

Contraste Pode ser usado para escolher um dos nove níveis de contraste. 

 
11. Luz de Fundo 

Esta opção é usada para ativar ou desativar a iluminação de fundo do display. 

 
12. Informação do Instrumento 

Esta função é usada para checar as informações do instrumento, tais como: 

Modelo, número de série e data de fabricação do produto. 

 
9.2 Alterando o Modo de Configuração 
Exemplo 1: Alterando o tempo de medida para 3 segundos. 

Procedimento de Operação Operação Display 

1. Antes de medir ou a partir do 

menu principal, pressione [SET] 

para apresentar a interface de 

Configuração. 

[SET] 

 

Menu   1/2  F
► Modo Padrão 
 Nivelando 
 Ajustar 

2. Pressione [▲] ou [▼] e selecione 

a opção “Medição” e pressione 

[ENT]. 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 

 

Config.        F  
► Medição 
 Condição 
 Instrumento 
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3. Pressione [▲] ou [▼] para 

escolher a opção “Mode de 

Medida” e pressione [ENT]. 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 

 

Medição Mod       F  
► Mode de Medida 
 Leitura Minima 
 Modo Inverso 

4. Pressione [▲] ou [▼] para 

selecionar a opção “N Medidas” e 

pressione [ENT]. 

[ENT] 

 

Mode de Medida       F  
 Simples 
► N Medidas 
 Continuo 

5. Insira o número 3 e pressione 

[ENT]. 

3 

[ENT] 

 

Mode de Medida       F  
 Num. de Medidas? 
► N = 3_ 
 (1 – 99) 

Usando valores médios de medições por N-Medidas, pode-se obter medidas 

mais acuradas. 

 

10. BATERIA E CARREGADOR 
O módulo de bateria é o NB-21 

Carregando: 
1. A voltagem de saída do carregador é AC 110V ~ 220V. A corrente elétrica é de 

450mA. 

2. A luz vermelha acesa na bateria indica que iniciou-se o carregamento. A luz verde 

acesa na bateria indica que finalizou-se o carregamento. 

3. O tempo para carga total da bateria é de 5 horas. 

4. Desplugue o carregador da tomada após o término. 

 

Nota: a) O conjunto carregador-bateria deve estar na temperatura de 10°C ~ 40°C. 

b) Quando o tempo de carga exceder o tempo de 5 horas sugerido, o tempo de 

vida útil da bateria estará diminuindo. 

c) A bateria poderá descarregar quando armazenada. Inspecione a bateria antes 

de usar o instrumento, avaliando sua carga disponível. 

d) A bateria deve ser armazenada na temperatura abaixo de 30°C, e deve ser 

recarregada (quando sem uso) a cada três ou quatro meses.  
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11. AJUSTE 
Ajuste do Nível de Bolha Circular 
1. Instale o instrumento em um tripé. \nivele o instrumento, centralizando a bolha 

circular precisamente, girando os três parafusos calantes. 

2. Rotacione o instrumento 180°. Se a bolha circular não permanecer no centro esta 

deverá ser calibrada seguindo os procedimentos a seguir: 

a) Primeiramente, identifique a direção do movimento da bolha. Em seguida ajuste o 

parafuso correspondente para corrigir a metade da distância movimentada. 

b) Nivele a bolha circular novamente atuando nos três calantes. 

c) Rotacione o instrumento 180° novamente e cheque se o nível de bolha estará 

centralizado em qualquer direção. Caso contrário repita os passos a e b novamente, até 

que o nível esteja calibrado. 

 

Diferença de Linha de Visada 

 

11.1 Método A 
1. Posicione duas miras com uma distância de 50 metros entre elas; posicione 

um tripé no centro deste alinhamento coloque o nível; 

2. Nivele o instrumento; 

3. Os procedimentos são os seguintes: 

 



   

 83 
 

 

Procedimento de Operação Operação Display 

1. No menu principal, selecione a 

opção “Ajustar” e pressione 

[ENT]. 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 

 

Menu   1/2  F
 Modo Padrão 
 Nivelando 
► Ajustar 

2. Pressione [▲] ou [▼] e selecione 

a opção “Métod. A” e pressione 

[ENT]. 

[▲] ou [▼] 

[ENT] 

 

Ajustar        F  
► Métod. A 
 Métod. B 
  

3. Entre com o nome do Trabalho e 

pressione [ENT]. 

Insira Nome 

[ENT] 

 

Ajustar       F  
Nome Trab? 
=>J01_ 
  

4. Insira a informação 1 e pressione 

[ENT]. 

Info 1 

[ENT] 

 

Ajustar       F  
Info#1 
=>1 
  

5. Insira a informação 2 e pressione 

[ENT]. 

Info 2 

[ENT] 

 

Ajustar       F  
Info#1 
=>2 
  

 
  



   

 84 
 

6. Insira a informação 2 e pressione 

[ENT]. 

Info 2 

[ENT] 

 

Ajustar       F  
Info#1 
=>3 
  

7. Colime a mira no ponto (a) e 

pressione [MEAS] (conforme 

mostrado na Figura 1 acima), 

enquanto a medida está sendo 

realizada, verifique se na tela será 

apresentado Aa. 

[MEAS]  

Ajustarmétod.A       F  
Ponto:A              Rod:a 
     a<------------A-----------b 

Press[MEAS]pMed 

 

Ajustarmétod.A       F  
Ponto:A              Rod:a 
Aa Rod: 1.0567m 
N:3                        δ: 0.02mm 

8. Colime a mira no ponto (b) e 

pressione [MEAS] (conforme 

mostrado na Figura 1 acima), 

enquanto a medida está sendo 

realizada, verifique se na tela será 

apresentado Ab. 

[MEAS] 

 

Ajustarmétod.A       F  
Ponto:A              Rod:b 
     a------------A----------->b 

Press[MEAS]pMed 

 

Ajustarmétod.A       F  
Ponto:A              Rod:b 
Ab Rod: 1.0567m 
N:3                        δ: 0.02mm 

 

Ajustar       F  
Métod. :A               
    Move A ---------------> B 
Relocalizar 

9. Mova o instrumento para o ponto 

B e nivele-o (conforme mostrado 

na Figura 2). 

Neste momento o usuário poderá 

desligar o instrumento para 

economizar energia. 

[MEAS] 
 

Ajustarmétod.A       F  
Ponto:B              Rod:a 
     a<----B------------------b 

Press[MEAS]pMed 

 

Ajustarmétod.A       F  
Ponto:B              Rod:a 
Ba Rod: 1.0567m 
N:3                        δ: 0.02mm 
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10. Colime a mira no ponto (a) e 

pressione [MEAS] (conforme 

mostrado na Figura 2), enquanto a 

medida está sendo realizada, 

verifique se na tela será 

apresentado Ba. 

[MEAS]  

Ajustarmétod.A       F  
Ponto:B              Rod:a 
     a<----B------------------b 

Press[MEAS]pMed 

 

Ajustarmétod.A       F  
Ponto:B              Rod:a 
Ba Rod: 1.0567m 
N:3                        δ: 0.02mm 

11. Colime a mira no ponto (b) e 

pressione [MEAS] (conforme 

mostrado na Figura 2), enquanto a 

medida está sendo realizada, 

verifique se na tela será 

apresentado Bb. 

[MEAS]  

Ajustarmétod.A       F  
Ponto:B              Rod:b 
     a-----B------------------>b 

Press[MEAS]pMed 

 

Ajustarmétod.A       F  
Ponto:B              Rod:b 
Bb Rod: 1.0567m 
N:3                        δ: 0.02mm 

12. Os valores do ajuste serão 

apresentados no display. Se o 

usuário deseja continuar, pressione 

[ENT]. 

[ENT] 

 

Ajustarmétod.A       F  
Valores de Ajuste 
+0.0000m (+0.1”) 
Salvar: [ENT]           Não: [ESC] 

13.  Pressione [ENT] para apresentar 

os valores de leitura ao ponto (b). 
 

 

Ajustarmétod.A       F  
Métod. A 
Ajustar Cursor? 
Sim: [ENT]              Não: [ESC] 

14.  Gire a ocular de leitura e retire a 

tampa da ocular (1), use o ajuste 

do pino para girar o parafuso de 

ajuste (2), sob a ocular. 

Nota: Este ajuste deve ser 

realizado por um profissional 

especializado. 

 

 

Ajustarmétod.A       F  
Métod. A 
Ajustar Cursor? 
Bb Rod: 1.0567 m 

15.  Colime a mira e leia os valores 

manualmente. Mova o cursor para 

cima e para baixo até que o fio 

horizontal esteja consistente com a 

leitura correta. 
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16.  Pressione [ENT] para retornar à 

interface “Ajustar”, do menu 

principal. 

 

 

Menu   1/2  F
 Modo Padrão 
 Nivelando 
► Ajustar 

 

• Para cancelar o processo de ajuste, o usuário necessita apenas 

pressionar [ESC] ao longo dos passos 1 a 11. 

• Quando o instrumento apresentar uma tela com informação de erro, 

pressione [ESC] para continuar o ajuste. 

 

11.2 Método B 
1. Como apresentado na figura 1, posicione o instrumento no tripé instalando-

o nos pontos A e B dividindo o alinhamento entre duas miras em três 

seções. 

2. Nivele o instrumento. 

 

 

 

3. O processo de ajuste será o mesmo apresentado no Método A. 
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12. TRANSPORTE,  ARMAZENAMENTO  E 

LIMPEZA DO NÍVEL. 
 

12.1 Transporte 
 

(1) Na operação ao ar livre, o instrumento deve ser guardado no estojo, ou fixo no 

tripé e transportados no ombro. Certifique-se de não levar o instrumento de 

cabeça para baixo. 

(2) No transporte rodoviário, não deixe muito espaço entre as caixas de 

armazenagem de instrumento. Normalmente, o instrumento deve ser armazenado 

em uma caixa especial, quando do transporte rodoviário. 

(3) De avião, trem ou navio de transporte, o instrumento deve ser armazenado na 

caixa original de transporte e embalagem. 

(4) Entrega da bateria: lei e regras de transporte locais devem ser totalmente 

obedecidas. Informe o transportador antes do embarque. 

 

12.2 Armazenamento 
 

(1) Observe a temperatura quando armazenar o instrumento, especialmente a 

temperatura dentro da caixa, principalmente em épocas de verão quente. 

(2) A bateria deve ser removida se o instrumento ficar armazenado por um longo 

tempo. 

(3) Não guarde o aparelho na caixa antes que ele seja limpo e seco. 

 

12.3 Limpeza 
(1) Limpe o aparelho após o uso. 

a. Se o aparelho estiver molhado pela água do mar, ele deve ser limpo com um 

pano molhado e depois ser seco com um pano seco. 

b. Limpe a poeira no aparelho com uma escova e um pano macio. Não utilize 

compressores de ar comprimido. 

c. Limpe a poeira da objetiva com um pincel limpo, e limpe-a com algodão 

com mistura de álcool e éter. 
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(2)  Ao limpar as partes plásticas do instrumento, não use líquidos voláteis, tais 

como benzeno e thinner. Sugere-se a utilização de produtos neutros. 

(3) Verifique cada parte do tripé após uso prolongado, tenha certeza que as partes de 

rosca e parafusos estão em perfeito funcionamento. 

(4) Limpe a mira após o uso, caso contrário, irá influenciar na precisão. Não use 

líquidos voláteis, tais como thinner e benzeno para limpar a mira. 

(5) Guarde a mira em um local seguro. Cubra as juntas da mira com um pano. 
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13. ESPECIFICAÇÕES 
Especificação do modelo DL-201 DL-2007 

Acurácia Altimétrica (desvio-padrão em 1 

km no duplo nivelamento) 

leitura digital 1.0mm 0.7mm 

leitura óptica 2.0mm 

Precisão na distância leitura digital D ≤ 10m:10mm; D > 10m: D*0.001

Alcance leitura digital 1.5m~105m 

Resolução Mínima 
HD 1mm/0.1mm 

distância 0.1/1cm 

Tempo de medição 3s em condições normais 

 Telescópio 

ampliação 32x 

poder de resolução 3″ 

campo de visão 1°20′ 

multi-constante 100 

Constante Aditiva 0 

 Compensador 

tipo magnético-amortecida 

alcance > ±12′ 

acuracia 0.30″/1′ 

 Armazenamento 

Gravação Interna 16MB 

nome do ponto 
aumento / redução / definido pelo 

usuário 
conexão USB 

Gravação Externa SD Card 

Acurácia do nível de bolha circular 8‟/2mm 

Desligamento automático 5minutes/OFF 

Limbo horizontal graduação 1º 

Tela 
 

Tela LCD of160*64dpi com 

iluminador 

Temperatura de trabalho -20‵~50‵ 

Dimensão 230mm(L)×150mm(W)×21

Peso 2.5kg 

 


