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Item mostrado Descrição 

 Pressione Enter para iniciar a operação em tempo real. Lembre-se de fazer a 
configuração antes. Para a operação começar, o receptor GPS e a Barra de Luzes 
devem estar funcionando adequadamente. 

 Pressione Enter para iniciar um novo campo. Todos os dados armazenados 
anteriormente, como trajetória, retorno ao ponto inicial e linha de orientação são 
disponibilizados para a continuação do trabalho. 

 Pressione Enter para continuar no campo atual. Todos os dados armazenados 
anteriormente, como trajetória, retorno ao ponto inicial e linha de orientação são 
guardados na memória. 

 Pressione Enter para desligar a aplicação. Faça o mesmo para mudar quando 
estiver LIG. APL?. Essa opção somente aparecerá se o cabo do sensor estiver 
desconectado e a configuração <GUIA>  <STATUS> estiver <LIGADO>. 

 Pressione Enter para ligar aplicação. Faça o mesmo para mudar quando estiver 
em DESL. APL.?. Essa opção somente aparecera se o cabo do sensor estiver 
desconectado e a configuração <GUIA> <STATUS> estiver <LIGADO>. 

 
Indica que o modo atualmente ativo é para trabalho em Retas. 

 
Indica que o modo atualmente ativo é para trabalho em Curvas. 

 Indica que o modo atualmente ativo é para trabalho em Curvas, com marcação de 
pontos A e B. 

 Pressione Enter para criar uma nova referência de orientação. Ponto A é 
mostrado na janela de texto. Pressione Enter para marcar o local A. Ponto B 
estará no visor de texto. Pressione Enter e marque o local B. 

 Pressione Enter para iniciar a determinação da área. O aparelho perguntará qual 
lado do veículo está mais próximo à borda do campo. Automaticamente ou 
manualmente feche a área. Se a área já estiver sido determinada, aparecerá o 
Item VER. Pressione Enter para ver o tamanho da área. 

 
Pressione Enter para sair da orientação em tempo real. 
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