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Introdução
Aquisição Parabéns por adquirir o Leica GeoAce RTK Base Station.

Este manual contém instruções importantes de segurança, assim como instruções 
para a configuração e operação do instrumento. Para mais informação consulte 
"6 Instruções de Segurança".
Ler com atenção todo o Manual do Usuário antes de ligar o produto.

Identificação do 
produto

A indicação do tipo (modelo) e do número de série do seu produto encontram-se 
gravados na respectiva chapa de características.
Anote no manual o tipo e o número de série e sempre forneça estas informações em 
caso de contato com o seu distribuidor ou o centro de serviço Leica Geosystems.

Tipo: _______________

Nº de série: _______________
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Símbolos Os símbolos utilizados neste manual possuem o seguinte significado:

Validade deste 
manual

Este manual se aplica ao GeoAce RTK Base Station.

Tipo Descrição

� PERIGO Indicação de uma situação iminentemente perigosa que se 
não for evitada, resultará em morte ou lesões corporais 
graves.

� ATENÇÃO Indicação de uma situação potencialmente perigosa ou de 
uma utilização não recomendada que, se não for evitada, pode 
provocar morte ou lesões corporais graves.

� CUIDADO Indicação de uma situação potencialmente perigosa ou de 
uma utilização não recomendada que, se não for evitada, pode 
provocar lesões pequenas ou moderadas.

NOTA Indica uma situação de possível risco ou um uso não premedi-
tado que, se não for evitada, pode resultar em danos mate-
riais, financeiros e ao meio ambiente.

 Informações importantes que devem ser observadas, de modo 
a que o instrumento seja utilizado de um modo tecnicamente 
correto e eficiente.
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Documentação 
disponível

Consulte as seguintes fontes para toda a documentação/software do 
Leica GeoAce RTK Base Station:
• www.agguidance.com
• www.virtualwrench.com

Nome Descrição/Formato

Leica GeoAce 
RTK Base 
Station Manual 
do Usuário

Todas as instruções necessárias para operar o produto 
no nível básico estão contidas no Manual do Usuário. 
Fornece uma visão geral do produto, junto com os 
dados técnicos e instruções de segurança.
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1 Desempacotando o Instrumento
1.1 Leica GeoAce RTK Base Station Conteúdo do Estojo

Descrição A configuração do estojo cobre a maioria dos casos de estação de referência GNSS.
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Estojo Leica 
GeoAce

Configuração do estojo para Leica GeoAce RTK Base Station.

004176_001
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b
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e
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g

h
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a) Manual do Usuário (impresso), Guia 
de Segurança auxiliar Multi-idiomas

b) GEV71, adaptador de Bateria de 
Carro 12V

c) GEV219, Cabo de Energia de 1.8 m
d) Suporte da antena e cabo de 

montagem

e) Alça de mão
f) Baterias Li-Ion de 7.4V/6000mAh (x2) 

GEB222
g) GeoAce RTK Base Station com rádio 

interno (se aplicável)
h) Antena chicote
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1.2 Conteúdo do Pacote Adicional

Pacote Adicional Itens no pacote adicional:

a) Tripé Light Duty
b) GKL211, Carregador de bateria

004177_001

a b
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2 Leica GeoAce RTK Base Station Interface do Usuário

Portas e conexões

a) Tampa da bateria
b) Antena de telefone celular interna
c) Ponto de encaixe do tripé
d) Porta de dados USB A
e) Conector de antena externa GPS (TNC)

f) Módulo de rádio interno
g) Conector de energia externa e cabo 

do rádio
h) Conector da antena chicote do rádio

004183_001

a

b

c

d

e

f

g

h
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Interface do 
Usuário

Elementos da 
Interface do 
Usuário

O instrumento é usado sozinho ou em uma rede de Estação Base RTK. Ele é contro-
lado através dos botões da interface do usuário.

a) Visor
b) Teclas de navegação
c) Tecla ENTER
d) Tecla ESC
e) Sensor de luz ambiente
f) LED de energia e status
g) Tecla LIGAR/DESLIGAR004178_001

a
b

c

d
e
f
g

Elemento Função

Teclas de nave-
gação

• 4 direções de navegação no menu através 
das teclas para a esquerda, direita, para 
cima e para baixo.

 A tecla para a direita pode ser usada 
para entrar no menu ou submenu
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Enter • Para ativar a edição.
• Para aceitar alterações.
• Para entrar no menu ou submenu.

ESC • Para cancelar operações.
• Para sair do menu.

Tecla LIGAR/
DESLIGAR

• Permite ligar (pessionar por 2 segundos) e 
desligar o instrumento.

Visor Gráfico • Exibe informações de status e funções de 
software.

Sensor de luz 
ambiente

• Para futura implementação de economia 
de energia.

 Desliga a luz de fundo após 1 minuto 
sem atividade.

Elemento Função
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 Use as teclas de navegação para selecionar um ícone de programa e navegar 
nos submenus.

 Use a tecla  para entrar no submenu e confirmar configurações.

 Use a tecla  para descartar as configurações, cancelar operações e voltar 
ao menu principal ou tela de status principal.

Primeiro uso / 
Reiniciar Padrões

Quando a Estação Base é ligada pela primeira vez ou após reiniciar padrões, o visor 
mostrará os dois seguintes menus em ordem.

• Idioma - consulte a seção "Idioma - Conteúdo do Menu" para definir o idioma.
• Região - consulte a seção "Região - Conteúdo do Menu" para definir a região.

LED de Energia desligado • Instrumento desligado.

vermelho 
contínuo

• Inicializando instrumento.
• Sem posição

verde contínuo • Modo de operação normal.
• Posição adquirida

Elemento Função
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 Carregue completamente a bateria com o carregador externo antes de ligar 
a Estação Base pela primeira vez.

2.1 Tela Principal

Sobre a Tela 
Principal

A Tela Principal é a primeira tela exibida após a inicialização.

Conteúdo da Tela 
Principal

A Tela Principal mostra o status dos componentes principais da Estação Base:

1) Energia ou Bateria externa com 
indicador de carga / Status de 
Transmissão e Registro

2) Status da Posição
3) Número de satélites rastreados 

para GPS e GLONASS
4) Status da Rede
5) Status Virtual Wrench
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Energia Externa e 
Bateria

O conteúdo do visor varia de acordo com o status do sistema:

• Energia Externa - O instrumento é conectado a uma fonte de energia externa.
• Bateria - O instrumento usa a energia da bateria interna. O nível de energia é 

indicado em porcentagem.

 A bateria interna não é carregada quando a energia externa está sendo 
usada. A bateria só pode ser carregada no carregador externo fornecido na 
caixa.

Status de Trans-
missão e Registro

O conteúdo do visor varia de acordo com o status do sistema:

• TX pisca: 
– uma vez por segundo para mostrar transmissão de dados em andamento se 

um rádio interno está selecionado.
– a cada 15 segundos quando o instrumento está esperando por dados de 

posição.
• Lg - O instrumento está registrando dados no pen drive.

 TX / Lg piscará alternado se transmissão e registro estão ativos. 
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Status da Posição O conteúdo do visor varia de acordo com o status do sistema:

• Aguardando - O instrumento está em processo de aquisição da posição.
• Tempo restante (se ativo o modo Posição Média) - Contagem regressiva para 

completar a posição média. Ele requer um conjunto de satélites adequado.
• Adquirido - O instrumento possui uma posição fixa.

Status do Rastreio O conteúdo do visor varia de acordo com o status do sistema:

• GPS - O número de satélites rastreados é exibido.
• GLONASS - Se ativado, o número de satélites rastreados é exibido.

Status da Rede O conteúdo do visor varia de acordo com o status do sistema:

• Spider OK - O instrumento está conectado à rede.
• Spider Não OK - O instrumento não está conectado na rede. A conexão de 

internet não está disponível ou as configurações de rede estão incorretas.
• Rede Desabilitada - A função estendida de rede está bloqueada ou a rede está 

desabilitada.
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 Se a opção de rede não está disponível no Menu Configurações, é necessário 
um código para destravar a função.

Virtual Wrench 
Status

O conteúdo do visor varia de acordo com o status do sistema:

• Não Conectado - O instrumento não está conectado ao Virtual Wrench.
• Conectando - O instrumento está se conectando ao Virtual Wrench.
• Conectado - O instrumento está conectado ao Virtual Wrench.
• Visualização Remota - O instrumento está sendo visualizado remotamente pelo 

Virtual Wrench.
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2.2 Menu Principal

Sobre o Menu Prin-
cipal

O Menu Principal é usado para configurar o instrumento.

Conteúdo do Menu 
Principal

Para acessar o Menu Principal, pressione o botão  na Tela Principal.

 Se o tipo de rádio interno não está de acordo com as normas de rádio local: 
A mensagem Rádio Inválido é exibida no Canal. Esta é uma limitação inter-
nacional imposta pelo software.

1) Canal - Para trocar o canal do rádio 
ou desligar o rádio interno. O canal 
do rádio ativo é exibido.

2) Configurações - Para entrar no 
Menu de Configurações

3) Serviço - Para entrar no Menu de 
Serviço
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 Para selecionar qualquer das opções, use as teclas  para cima/baixo para 
buscar a opção do menu desejada e pressione a tecla  para aceitar a 
opção do menu.
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2.3 Canal

Sobre o Menu 
Canal

O Menu Canal é usado para alterar o canal do rádio interno.

 Se nenhum rádio interno está instalado, nenhuma configuração precisa ser 
feita e o DESLIGADO é exibido.

Conteúdo do Menu 
Canal

Na tela do Menu Principal selecione Canal. Pressione o botão  para acessar o 
menu.

• O Desligado será exibido se 
nenhum rádio estiver instalado ou 
o rádio estiver desabilitado.

• 0 - 19 - rádio de 900 MHz instalado 
(América do Norte / Austrália)

• 0 - 4 - rádio de 868 MHz instalado 
(Europa)
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 As configurações de canal também podem ser feitas em Configurações > 
Rádio Interno > Canal. Veja também "Rádio Interno - Conteúdo do Menu".

Como Selecionar 
um Canal de Rádio

Use as teclas  para cima/baixo para selecionar um Canal. Pressione o botão  

para salvar as alterações.

 Todos os dispositivos RTK devem usar as mesmas configurações de canal de 
comunicação um com o outro (por exemplo enviar e receber dados de 
correção). 

 Para economizar energia da bateria, desligue o rádio interno quando não 
estiver usando (por exemplo quando o rádio externo estiver em uso).
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2.4 Configurações

Sobre a Tela de 
Menu Configura-
ções

O menu Configurações é usado para alterar como o instrumento opera.

Conteúdo do Menu 
Configurações

Na tela do Menu Principal selecione Configurações. Pressione o botão  para 
acessar o menu.
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 As opções do Menu Configurações são explicadas nas seções seguintes.

 Para selecionar qualquer destas opções, use as teclas  para cima/baixo 
para buscar a opção de menu desejada e pressione a tecla    para acessar 
a opção do menu.

Configurações disponíveis:
• Modo de Posição
• Formato dos Dados
• Rádio Interno
• GLONASS
• Região
• Idioma
• Rede) - Só é visível se as funções 

estiverem desbloqueadas.

• Posições Salvas
• Porta Serial
• Configurações Modem de 

Celular
• Configuração de Backup
• Restaurar Configuração do USB



26GeoAce, Leica GeoAce RTK Base Station Interface do Usuário

2.4.1 Modo de Posição

Sobre o Modo de 
Posição

O menu Modo de Posição é usado para alterar o tipo do Modo de Posiçãoque o 
instrumento usará.

Conteúdo do Menu 
do Modo Posição

Na tela do Menu Configurações selecione Modo de Posição. Pressione o botão 

 para acessar o menu.

 Para selecionar qualquer das opções, use as teclas  para cima/baixo para 
buscar a opção do menu desejada e pressione a tecla  para acessar esta 
opção do menu.

Configurações disponíveis:
• Snap Anterior
• Média
• Posição Fixa
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 Para salvar as alterações pressione a tecla  .

Snap Anterior Move para uma posição usada previamente e a relata novamente. Isto é feito para 
repetição de uma estação em campo.

 O Instrumento deve ser reposicionado exatamente na mesma posição para 
determinar que foi usado o mesmo local do anterior.

 A informação da posição média é automaticamente usada para rápida relo-
calização quando trocando do modo Média para Snap Anterior.

 Quando trocando do modo Posição Fixa para Snap Anterior, ele leva apro-
ximadamente 1 minuto para mover a posição ou criar uma nova.

Média O instrumento calculará a média das posições de um tempo predeterminado. A média 
resulta em uma nova posição. Ele é feito cada vez que a estação base inicia.

• 1 minuto (configuração padrão)
• 5 minutos
• 15 minutos
• 30 minutos
• 1 hora
• 6 horas
• 12 horas
• 24 horas
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 Média de longo período pode ser usado por exemplo para aquisição de dados 
da posição para o modo Posição Fixa.

Influência das 
Configurações de 
Tempo da Média

A alteração das configurações de tempo de Média tem influência na acurácia dos 
valores de posição absoluta.

 A alteração do tempo da média é possível a qualquer momento. A alteração 
das configurações de tempo tem um efeito no valor da posição e pode 
resultar em um offset da posição usada anteriormente.

 O cálculo da média é feito continuamente em segundo plano, independente 
da configuração de tempo escolhida. Isto permite trocar entre diferentes 
configurações sem atraso no relatório da posição - contando com o período 
de tempo decorrido de medição.

Efeitos do aumento do tempo de média:
• A posição absoluta pode ser mais acurada.
• Uma posição absoluta mais acurada não afetará a acurácia relativa (por exemplo 

a acurácia de linhas de aragem)
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Efeitos da diminuição do tempo de média:
• A posição absoluta pode ser menos acurada.
• Uma posição absoluta menos acurada não afetará a acurácia relativa (por 

exemplo a acurácia de linhas de aragem)

Posição Fixa Manualmente define o instrumento para relatar uma posição fixa ou assumir auto-
maticamente dados de outro modo de operação (por exemplo Snap Anterior e 
Média). Esta posição será usada a menos que o modo posição ou o Posição Fixa 
seja mudado.

 Quando dados da posição estão disponíveis, simplesmente troque para o 
modo Posição Fixa. Os valores da posição serão retomados. Nenhuma 
configuração adicional é necessária.

 Em uma posição desconhecida, o tempo longo de Média (por exemplo 12 ou 
24h) pode ser usado para obter dados de posição acurados. Quando a média 
é feita e os dados da posição estão disponíveis, simplesmente troque para o 
modo Posição Fixa.

Formatos de entrada:
• Latitude e longitude - em graus / minutos / segundos ou graus decimais
• Altura - em metros ou pés
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Como definir valores de posição manualmente:
1) Para entrar uma posição fixa selecione Latitude, Longitudeou Altura e 

pressione  . Use as teclas  de navegação para mover o cursor e alterar 

as configurações para o valor desejado. 
2) Use as teclas de navegação para mover o cursor e alterar as configurações 

para o valor desejado. 

3) Para salvar as alterações pressione a tecla  .

 Quando o modo de entrada é alternado entre graus decimais e 
grau/min/seg, as unidades de todos os valores exibidos serão alternados de 
acordo. 

 É recomendado manter uma gravação da posição fixa como cópia de segu-
rança.
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2.4.2 Formato de Dados

Sobre o Formato 
de Dados

A opção Formato de Dados é usado para alterar o formato de saída dos dados de 
correção que são distribuídos pelo instrumento.

Formato de Dados 
- Conteúdo do 
Menu

Na tela do Menu Configurações selecione o Formato de Dados Pressione o botão 

 para acessar o menu.

 Para selecionar qualquer das opções, use as teclas  para cima/baixo, 
navegue pelas opções e pressione a tecla  para acessar a opção do menu.

Formatos de dados disponíveis:
1) RTCM3.0
2) CMR
3) mojo1
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2.4.3 Rádio Interno

Sobre o Rádio 
Interno

A opção Rádio Interno é usada para alterar as configurações relacionadas ao rádio 
interno do instrumento.

Rádio Interno - 
Conteúdo do Menu

Na tela Menu Configurações selecione Rádio Interno. Pressione a tecla  para 
acessar o menu.

Opções de rádio disponíveis:
1) Canal - Veja também "Como Sele-

cionar um Canal de Rádio"
2) Nível da Alimentação
3) Modo TDMA - depende do tipo de 

rádio 
4) Mult-transmit - somente aplicável 

para rádios de 900 MHz
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 Para selecionar qualquer das opções, use as teclas  para cima/baixo para 
buscar a opção de menu desejada e pressione a tecla  para acessar a 
opção de menu.

Nível da Alimen-
tação - Conteúdo 
do Submenu

A saída do Nível de Alimentação do rádio interno pode ser reduzido em situações 
onde a saída da energia máxima não é necessária. Isto irá reduzir a energia consu-
mida pelo rádio interno e aumentar a vida da bateria.

 Para selecionar qualquer destas opções, use as teclas  para cima/baixo 
para buscar a opção do menu desejada e pressionar a tecla  para acessar 
esta opção de menu.

Os níveis disponíveis dependerão do 
tipo de rádio instalado e configurações 
regionais.

 Rádio Inválido é exibido se o 
rádio não estiver associado à 
região correta.
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Modo TDMA - 
Conteúdo do 
Submenu

O Modo TDMA pode reduzir os efeitos das interferências de sinal das transmissões 
de rádio próximas.

 Dependendo do tipo de rádio interno, o Modo TDMA pode não estar dispo-
nível.

 Para selecionar qualquer das opções, use as teclas  para cima/baixo para 
buscar a opção de menu desejada e pressionar a tecla  para acessar a 
opção do menu.

Configurações disponíveis:
• Não - TDMA desabilitado
• Sim - TDMA habilitado
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Multi-Transit - 
Conteúdo do 
Submenu

No modo Multi-transit, os dados serão retransmitidos um número de vezes. Isto 
permite transferir dados mesmo quando por exemplo a transmissão para um veículo 
é intermitente.

 O modo Multi-transit só está disponível para rádios de 900 MHz usando 
canais entre 10 e 19.

 Para selecionar qualquer destas opções, use as teclas  para cima/baixo 
para buscar a opção de menu desejada e pressionar a tecla  para acessar 
a opção de menu.

Configurações disponíveis:
• Nenhuma - padrão
• 1 (número de retransmissões)
• 2
• 3
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2.4.4 GLONASS

GLONASS - 
Conteúdo do Menu

A opção GLONASS é usada para habilitar ou desabilitar o uso dos dados de satélites 
GLONASS.

 Se a opção GLONASS está desabilitada, a Tela Principal mostrará somente 
o número de satélites GPS rastreados.

 Para selecionar qualquer destas opções, use as teclas  para cima/baixo 
para buscar a opção do menu desejada e pressionar a tecla  para acessar 
a opção do menu.

Configurações disponíveis:
• Desligado (Off)
• Ligado (On)
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2.4.5 Região

Região - Conteúdo 
do Menu

A opção Região é usada para definir a região onde o instrumento está sendo usado. 

 O rádio interno será usado para corrigir as configurações para a região sele-
cionada.

 Para selecionar qualquer das opções, use as teclas  para cima/baixo para 
buscar a opção de menu desejada e pressione a tecla  para acessar a 
opção do menu.

Escolha a região apropriada. Se a região 
atual não estiver disponível, selecione 
Outra.

 Não viole os regulamentos 
selecionando a região errada!
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2.4.6 Idioma

Idioma - Conteúdo 
do Menu

O idioma da interface do usuário é definida na opção Idioma.

 O instrumento altera para o novo idioma instantaneamente.

 Para selecionar qualquer das opções, use as teclas  para cima/baixo para 
buscar a opção de menu desejada e pressione a tecla  para acessar a 
opção de menu.

Múltiplos idiomas estão disponíveis 
para seleção.
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 Iniciando no Menu Principal, pressione a seguinte sequência de teclas para 
redefinir o idioma de volta para o padrão (Inglês-USA): ESC > BAIXO > 2x ESC 
> 3x BAIXO
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2.4.7 Rede

Rede - Conteúdo 
no Menu

Com a opção Rede habilitada, o instrumento pode ser usado como Estação Base de 
Rede.

 Esta opção deve ser desbloqueada para estar disponível. Os códigos de 
desbloqueio pode ser inserido em Funções Estendidas para Modo Rede. 

Opções disponíveis:
• Ativado Sim / Não
• Modo Spider
• Configurações Spider

– Status Spider
– IP Spider (Endereço)
– Porta Spider
– Mountpoint

 Consulte o seu RTK host da 
rede para as configurações de 
rede apropriadas.
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 Para selecionar qualquer das opções, use as teclas  para cima/baixo para 
buscar a opção de menu desejada e pressione a tecla  para acessar a 
opção do menu.

 Selecione Status Spider para informação de ajuda nas tarefas de conexão. 
A visualização do status pode ser encontrada no menu Serviço.
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2.4.8 Posições Salvas

Posições Salvas - 
Conteúdo do Menu

A opção Posições Salvas é usada para gerenciar posições armazenadas usadas pelo 
modo Mover para Anterior.

Sobre as opções:
• Exportar posições - exportará todas as posições do mover armazenadas para 

um pen drive.
• Importar posições - importará posições de um pen drive instalado se disponível
• Excluir armazenado - apagará todas as posições do mover armazenadas no 

instrumento. Ele não apagará a Posição Fixa.

Opções disponíveis:
• Exportar posições
• Importar posições
• Excluir armazenado
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 Para selecionar qualquer das opções, use as teclas  para cima/baixo para 
buscar a opção de menu desejada e pressione a tecla  para acessar a 
opção do menu.
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2.4.9 Porta Serial

Porta Serial - 
Conteúdo do Menu

A opção Porta Serial é usada para configurar a porta serial externa para comuni-
cação com um dispositivo externo.

Sobre as opções:
• Taxa de Transferência - 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ou 115200
• Bits de Dados 8 (valor fixo)
• Paridade - Nenhum (valor fixo)
• Stop Bits - 1 ou 2
• Fluxo de Controle - Nenhum ou Hardware

Opções disponíveis:
• Taxa de Transmissão
• Bits de Dados
• Paridade
• Bits de Parada
• Controle de Fluxo
• Alimentação Externa
• (Serial Redefinir)
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• Alimentação Externa - Desabilitada ou Habilitada (para alimentar um rádio 
externo via porta serial, é necessário um cabo especial)

• (Serial Redefinir) - Se esta opção aparecer (exclusivamente) pressione a tecla 

 para reiniciar o instrumento.

 Para selecionar qualquer das opções, use as teclas  para cima/baixo para 
buscar a opção de menu desejada e pressione a tecla  editar uma confi-
guração. Então use as teclas  para cima/baixo para buscar a opção de 
menu desejada e pressione a tecla  para salvar as alterações.
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2.4.10 Configurações do Modem de Celular

Configurações do 
Modem de Celular 
Conteúdo do Menu

A opção Configurações do Modem de Celular é usada para configurar um cartão 
SIM com o modem HSPA interno para conectar à rede de celular.

 A rede de celular pode ser usada para uma conexão de suporte remoto 
Virtual Wrench ou para usar o instrumento como parte de de uma fonte de 
referência de rede.

 Para selecionar qualquer das opções, use as telas  para cima/baixo para 
buscar a opção de menu desejada e pressione a tecla  para selecioná-lo. 

Opções disponíveis:
• O SIM requer PIN - Sim/Não
• APN
• Nomeusuário - deixar em branco 

se não necessário
• Senha - deixar em branco se não 

necessário
• Status SIM Card - apenas status
• Status do Modem - apenas status
• RSSI - apenas status
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Use as teclas  para cima/baixo para buscar a opção de menu desejada e 
pressione a tecla  para salvar as alterações.
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2.4.11 Configuração de Backup

Configuração de 
Backup - Conteúdo 
do Menu

A opção Configuração de Backup permite fazer uma cópia de segurança e restaurar 
todas as configurações do instrumento de ou para um pen drive.

 Verifique se um pen drive está inserido na porta do instrumento - ou ocorrerá 
um erro.

Para executar um backup:
1) Insira um pen drive no instrumento. 

2) Selecione Configuração de backup para USB e pressione a tecla  para 
iniciar o procedimento de backup.

Opções disponíveis:
• Configuração de backup para 

USB
• Restaurar configuração do USB
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Durante o backup todas as configurações do instrumento serão salvas exceto o PIN 
do modem do celular. Os arquivos de configuração no pen drive também terão descri-
ções para todas as configurações.

Para restaurar a partir do backup:
1) Insira um pen drive no instrumento. 
2) Selecione o Restaurar configuração do USB. Selecione Sim e pressione a tecla 

 para iniciar o procedimento de restauração.

Durante o procedimento, as configurações do instrumento que foram salvas no pen 
drive são restauradas.

 Se existem múltiplos arquivos de configuração no pen drive, o usuário pode 
selecionar qual configuração carregar.

 Para selecionar qualquer das opções, use as teclas  para cima/baixo para 
buscar a opção de menu desejada e pressione a tecla  para selecioná-lo. 
Pressione a tecla  para iniciar o procedimento.
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2.4.12 Carregar Configuração do USB

Carregar configu-
ração do USB - 
Conteúdo do Menu

É possível criar arquivos de configuração personalizados que podem ser implantada 
para uma ou mais estações base usando a opção Carregar Configuração do USB. 
Para isso um ou mais arquivos de configuração deve estar disponível no pen drive.

 Verifique se o pen drive está inserido no instrumento - ou ocorrerá um erro. 

 Arquivos de configuração devem ser nomeados baseconfig_XXXX.txt onde 
"XXXX" pode ser qualquer texto alfanumérico exceto caracteres especiais 
(ex. %, &, $ etc).

Opções disponíveis para Carregar 
Configuração?:
• Não
• Sim
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Como carregar um arquivo de configuração no instrumento:
1) Insira um pen drive no instrumento. 

2) Selecione Carregar configuração do USB e pressione  para acessar o menu 
Carregar configuração?.

3) No menu Carregar configuração? selecione Sim. Então selecione o arquivo a ser 
carregado no instrumento.

4) A tela Status Principal é exibida após o arquivo de configuração ter sido carre-
gado com sucesso.

 Possíveis mensagens de erros são Nenhuma configuração carregada ou 
Nenhum arquivo válido. Verifique se o pen drive está instalado correta-
mente e o arquivo de configuração não possui caracteres inválidos ou 
corrompidos.

 Para selecionar qualquer das opções, use as teclas  para cima/baixo para 

buscar a opção de menu desejada e pressione a tecla  para selecioná-lo. 

Se mais de um arquivo está disponível, use as teclas  para cima/baixo para 

selecionar o arquivo de configuração que deve ser carregado no instrumento.



52GeoAce, Leica GeoAce RTK Base Station Interface do Usuário

2.5 Serviço

Sobre a Tela de 
Menu Serviço

O Menu Serviço é usado para executar funções de serviço como exibir informação 
do sistema ou executar atualização e ações de redefinição.

Conteúdo do Menu 
de Serviço

Na tela do Menu Principal selecione Serviço. Pressione o botão  para acessar o 
menu.

 Estas opções do Menu Serviço são mais explicadas nas seções seguintes.

Opções disponíveis:
• Status
• Informações do Sistema
• Atualização de Software
• Registrar
• Rollback SW
• Redefinir Padrões
• Redefinir GPS

• Virtual Wrench
• Funções Estendidas
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 Para selecionar qualquer das opções, use as teclas  para cima/baixo para 
buscar a opção de menu desejada e pressione a tecla  para acessar a 
opção do menu.

2.5.1 Status

Sobre o Menu 
Status

O Menu Status é usado para exibir o status da posição, bateria e informação do 
satélite.

Conteúdo do Menu 
Status

Na tela do Menu Serviço selecione Status. Pressione o botão  para acessar o 
menu.

 Use as teclas  para cima/baixo para buscar na lista de itens.
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 Pressione a tecla  na opção Status Spider para mais informação a 
respeito do atual Status Spider.

 Carga da Bateria, Voltagem da Bateria e Capacidade da Bateria são 
mostrados somente para bateria interna. Se nenhuma bateria interna está 
conectada, Sem Bateria será exibido.

 Uma antena GNSS externa pode ser conectada ao instrumento. Isto é neces-
sário por exemplo quando o instrumento está instalado dentro de um prédio 
ou lugar fechado. O instrumento automaticamente detecta e ativa antenas 
GNSS externa.

Itens disponíveis:
• Latitude e Longitude - em 

grau/min/seg e graus decimais
• Altura - em metros e pés
• Carga da Bateria - em % restante
• Voltagem da Bateria - em Volts
• Capacidade da Bateria - em mAH
• Satélites rastreados
• Satélites GPS
• Satélites GLONASS
• Antena GNSS - interna ou externa
• Status Spider
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2.5.2 Informações do Sistema

Sobre a Tela de 
Informações do 
Sistema

O menu Informações do sistema é usado para exibir a informação do sistema como 
números de série e informação sobre componentes de hardware interno.

Conteúdo do Menu 
Informações do 
Sistema

Na tela Menu Serviço selecione Informações do Sistema. Pressione o botão  
para acessar o menu.

 Use as teclas  para cima/baixo através da lista de itens.

Itens disponíveis:
• Número de Serie
• Versão do Software
• Versão do Hardware
• Versão AVR
• Modelo GPS
• Número de Série GPS
• Versão GPS
• Hardware GPS
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• Tipo de rádio
• Número de Série do Rádio
• Versão do FW do Rádio
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2.5.3 Atualizar Software

Sobre o Menu 
Atualizar Software

O menu Atualizar Software é usado para atualizar o software do instrumento.

Conteúdo do Menu 
Atualizar Software

Na tela Menu Serviço selecione Atualizar Software. Pressione o botão  para 
acessar o menu.

 Use as teclas  para cima/baixo para navegar através da lista de itens.

 Para atualização por pen drive: Atualizações de software estão disponíveis 
em www.virtualwrench.com
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 Verifique se a bateria interna está completamente carregada antes de 
executar a Atualização do Software!

 Não interrompa o procedimento de Atualização do Software.

Atualizar via pen drive:
1) Inserir um pen drive.

2) Selecione Atualizar via USB e pressione a tecla . Selecione a versão do 
software desejada se mais de um estiver disponível.

Opções disponíveis:
• Atualizar via USB
• Atualizar via VW - Virtual Wrench
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3) Pressione a tecla  para comparar a versão atual com a versão a ser instalada. 
Ambos os números de versão serão exibidos.

4) Selecione Não para cancelar a operação ou Sim. Pressione a tecla  para iniciar 
o processo de atualização.

 O instrumento será automaticamente reiniciado após completar a instalação.

Atualizar via Virtual Wrench:
1) O instrumento deve ter o serviço de dados de celular disponível (por exemplo 

cartão SIM instalado e acesso à rede de serviço).

2) Selecione Atualizar via VW e pressione a tecla  para iniciar o processo de 
atualização.

 O instrumento instalará a última versão que está disponível via Virtual 
Wrench.

 O instrumento será automaticamente reiniciado após completar a instalação.
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2.5.4 Registro

Registro - 
Conteúdo do Menu

O menu Registro é usado para habilitar ou desabilitar o registro do status do instru-
mento e dados GPS no pen drive. Os dados registrados podem ser analisados pelo 
suporte para resolver dúvidas sobre o instrumento.

 Insira o pen drive no instrumento antes de habilitar o Registrar.

 É necessário reiniciar o instrumento após habilitar o Registrar.

Opções disponíveis:
• Não
• Sim
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 Para selecionar qualquer das opções, use as teclas  para cima/baixo para 
buscar a opção de menu desejada e pressione a tecla  para selecioná-lo. 
Reinicie o instrumento após a opção ter sido definida para Sim.

 O Lg é exibido na tela de Status Principal quando o registro de dados no pen 
drive está ativo. Se o rádio interno está em uso, Tx e Lg piscam alternada-
mente.



62GeoAce, Leica GeoAce RTK Base Station Interface do Usuário

2.5.5 Rollback Software

Rollback Software - 
Conteúdo do Menu

A opção Rollback Software é usada para restaurar a versão do software anterior-
mente instalada.

Selecione Rollback Software e pressione  para acessar o menu Rollback?.

 Para selecionar qualquer das opções, use as teclas  Para cima/baixo para 
buscar a opção de menu desejada e pressione a tecla  para selecioná-lo.

 O instrumento irá reiniciar automaticamente após a restauração.

Opções disponíveis:
• Não
• Sim - a restauração da versão será 

executada

 A versão do software atual e o 
da restauração serão exibidos.
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2.5.6 Redefinir Padrões

Redefinir Padrões - 
Conteúdo do Menu

A opção Redefinir Padrões é usada para voltar as configurações de fábrica.

 Snap Positions podem ser preservadas ou apagadas.

Procedimento para Redefinir Padrões:

1) Selecione Redefinir? e pressione a tecla  para continuar.

2) A consulta Limpar Snap positions? aparece.

– Selecione Não para preservar as Snap Positions. Pressione a tecla  para 
continuar.

Opções disponíveis:
• Redefinir?

– Limpar snap positions? 
Sim/Não

– Redefinir? Sim/Não
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– Selecione Sim para apagar as Snap Positions. Pressione a tecla  para 
continuar.

3) A consulta de segurança Redefinir? aparece.

– Selecione Não e pressione  para interromper o procedimento de rede-
finir.

– Selecione Sim e pressione a tecla  para redefinir o instrumento.

 O instrumento desligará após a redefinição.

 Na próxima inicialização, as configurações de idioma e região devem ser defi-
nidas.
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2.5.7 Redefinir GPS

Redefinir GPS - 
Conteúdo do Menu

A opção Redefinir GPS é usada para usar as configurações de fábrica  no receptor 
GPS interno.

 Para selecionar qualquer das opções, use as teclas  para cima/baixo para 
buscar a opção do menu desejada e pressione a tecla  para selecioná-lo.

 O receptor GPS interno será redefinido durante este procedimento, ele pode 
levar algum tempo até o instrumento iniciar a aquisição de satélites.

Opções disponíveis:
• Redefinir?

– Não
– Sim
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2.5.8 Virtual Wrench

Virtual Wrench - 
Conteúdo do Menu

A opção Virtual Wrench é usada para conectar o instrumento ao suporte remoto 
Virtual Wrench e para executar atualizações de software.

Sobre as opções:
• Conectar - usado para conectar o instrumento ao Virtual Wrench. Um número 

de telefone deve ser inserido para serviço de suporte.
• Desconectar - usado para desconectar o instrumento do Virtual Wrench.

Opções disponíveis:
• Conectar
• Desconectar - se já conectado ao 

Virtual Wrench
• Conexão Automática (Sim ou Não)
• Solicitar Suporte
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• Conexão Automática - se habilitado, o instrumento irá conectar automatica-
mente ao Virtual Wrench.

• Solicitar Suporte - usado para conectar ao Virtual Wrench e enviar uma soli-
citação de suporte com um número para o suporte personalizado ligar de volta. 
Similar à opção Conectar acima.

 se a opção Conexão Automática é definida, o instrumento precisa ser reini-
ciado para que as alterações tenham efeito.

 Para selecionar qualquer das opções, use as teclas  para cima/baixo para 
buscar a opção do menu desejada e pressione a tecla  para acessar a 
opção do menu.
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2.5.9 Funções Estendidas

Funções Esten-
didas - Conteúdo 
do Menu

A opção Funções Estendidas é usada para desbloquear funções adicionais para o 
instrumento. Para desbloquear a função um código deve ser inserido. O menu função 
estendida também oferece uma lista de todos os itens bloqueados e desbloqueados.

Como adicionar Funções Estendidas manualmente:

• Selecione Adicionar Funções e pressione a tecla  .

• Use as teclas  para entrar um código de desbloqueio. Pressione a tecla  

para habilitar a função.

Opções disponíveis:
• Adicionar Funções
• (Lista de funções)
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 Uma mensagem mostrará se o código inserido é valido ou não.

Como adicionar Funções Estendidas via Virtual Wrench:
• O instrumento carregará automaticamente códigos de desbloqueio quando 

estiver conectado ao Virtual Wrench.

Como adicionar Funções Estendidas via pen drive:
• Armazene o código de desbloqueio em um arquivo de texto no pen drive (por 

exemplo um editor de texto simples como o Bloco de Notas). 

 O arquivo de texto contendo o código deve terminar com .auth para ser 
reconhecido pelo instrumento.

• Desligue o instrumento e insira o pen drive. 
• Ligue o instrumento.
• O código de desbloqueio será automaticamente carregado do pen drive durante 

inicialização.
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3 Usando o Leica GeoAce RTK Base Station
3.1 Montagem no Tripé

Montagem no Tripé 
passo a passo

Siga as instruções passo a passo para montar o instrumento no tripé.

 Posicione o tripé em uma superfície estável. Verifique se as pernas do tripé 
estão travadas.

004184_001
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Passo Descrição

1. Prenda o braço da antena no parafuso central do tripé.

 A antena deve estar virada para cima.

2. Monte o instrumento no parafuso central do tripé. Antes de fixar o instru-
mento, oriente o braço da antena para o lado de trás do instrumento.

 O braço da antena é fixado pelo instrumento.

3. Conecte o cabo da antena ao instrumento.
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3.2 Instalação da Bateria Interna

Inserir e remover a 
bateria 
passo a passo

Siga as instruções passo a passo para instalar a bateria interna.

 Para remover a bateria, primeiro coloque o instrumento em uma superfície 
estável. Então siga as instruções ao contrário.

 Coloque o instrumento em uma superfície estável. (não ilustrado)

Passo Descrição

1. Empurre o fecho deslizante na direção da seta com o símbolo aberto.

003555_002
2 3

4

5
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3.2.1 Manuseio Geral da Bateria

Carregando / 
primeiro uso

• Carregar a bateria antes da sua primeira utilização; a bateria é fornecida de 
fábrica com um nível de carga mínimo.

• O intervalo de temperatura admissível para o carregamento das baterias está 
entre 0°C à +40°C/ +32°F à +104°F. Para otimizar o carregamento, recomen-
damos carregar as baterias se possível em um ambiente de temperatura baixa de 
+10°C à +20°C/+50°F à +68°F.

• O aquecimento da bateria durante o carregamento é um fenômeno normal. Com 
os carregadores recomendados pela Leica Geosystems, não é possível carregar a 
bateria se a temperatura é muito alta.

2. Retire a tampa com a bateria.

3. Oriente a bateria para corresponder à figura na base da tampa!

4. Insira a bateria no compartimento da tampa. Verifique se a bateria está 
travada!

5. Empurre a tampa com a bateria no compartimento de bateria.

6. Feche o compartimento da bateria empurrando o fecho deslizante na 
direção da seta com o símbolo fechado.

Passo Descrição



74GeoAce, Usando o Leica GeoAce RTK Base Station

• Para as baterias novas ou as que estiveram armazenadas durante um período 
prolongado (> 3 meses), é apenas necessário efetuar um ciclo de 
carga/descarga.

• Para baterias de Ion Li, é suficiente um ciclo de descarga e de carga. Recomenda-
se a realização do processo quando a capacidade da bateria indicada no carre-
gador ou um produto Leica Geosystems desviar significantemente da capacidade 
atual disponível na bateria.

Operação / 
Descarga

• As baterias podem ser utilizadas em temperaturas de -20 °C a +55 °C.
• Baixas temperaturas de operação reduzem a capacidade de carga que pode ser 

usada; altas temperaturas de operação reduzem o tempo de vida da bateria.
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3.3 Instalação do Cartão SIM

Inserir e remover o 
cartão SIM 
passo a passo

Siga as instruções passo a passo para instalar o cartão SIM.

 Para remover o cartão SIM primeiro coloque o instrumento em uma superfície 
estável. Depois siga as instruções seguintes em ordem reversa.

003558_002
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 Coloque o instrumento em uma superfície estável. (Não ilustrado)

Passo Descrição

1. Empurre o fecho deslizante na direção da seta com o símbolo aberto.

2. Retire o compartimento da bateria.

3. Oriente o cartão SIM como ilustrado.

4. Insira o cartão SIM na ranhura do cartão e empurre-o até ele travar no 
lugar.

5. Insira a tampa com a bateria. Verifique a colocação correta!

6. Feche o compartimento da bateria empurrando o fecho deslizante na 
direção da seta com o símbolo fechado.
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4 Configuração
4.1 Estação Base Tempo Real

A estação de refe-
rência tempo real 
com modem 
interno

004225_001
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h
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Estação de refe-
rência tempo real 
passo a passo

Esta lista se refere ao "A estação de referência tempo real com modem interno".

a) Antena chicote
b) Braço da antena
c) Cabo da antena
d) GeoAce RTK Base Station com rádio 

interno (se aplicável)

e) GEV219, Cabo de Energia de 1.8 m
f) Tripé
g) Bateria externa 12V (não Incluída)
h) GEV71, adaptador de Bateria de Carro 

12V

Passo Instalação do Equipamento

1. Instale o tripé (f).

2. Instale a antena (a) e o braço (b) no tripé.

3. Coloque e prenda o GeoAce (d) no tripé (f).

4. Conecte o cabo da antena (c) no GeoAce (d).

5. Conecte o GEV71 adaptador de Bateria de Carro (h) com o cabo da bateria 
(e) e o GeoAce (d).

6. Conecte o GEV71 adaptador de Bateria de Carro (h) em uma bateria 
externa (g).
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5 Cuidados e Transporte
5.1 Transporte

Transporte em 
campo

Para o transporte do equipamento em campo, sempre certifique que
• o produto está no estojo de transporte original,
• ou carregue o tripé no ombro com suas pernas abertas, preso e na posição 

vertical.

Transporte em 
veículos automó-
veis

Nunca transportar o instrumento solto num veículo, de modo a evitar os danos 
provocados pelos choques e vibrações. Transportar o instrumento no estojo de 
transporte devidamente fixado.

Expedição O transporte do aparelho por via férrea, aérea ou marítima deve ser sempre efetuada 
com a embalagem original completa da Leica Geosystems estojo de transporte e caixa 
de cartão (ou outro meio equivalente) de modo a proteger o equipamento contra os 
choques e vibrações.

Expedição, trans-
porte das baterias

Durante o transporte ou expedição das baterias, a pessoa responsável pelo produto 
deve assegurar o cumprimento das leis nacionais e internacionais aplicáveis em vigor. 
Antes do transporte e expedição, contatar a empresa transportadora.
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5.2 Armazenamento

Instrumento Observar os limites de temperatura durante o armazenamento do equipamento, 
especialmente durante o verão, se o equipamento for mantido no interior de 
veículos. Ver o capítulo " Especificações ambientais" para informação sobre limites de 
temperatura.

Baterias Li-Ion • Veja " Especificações ambientais" para informação sobre intervalo de tempera-
tura.

• Antes do armazenamento, remova as baterias do produto e do carregador.
• Após o armazenamento, recarregar as baterias antes da sua utilização.
• Proteger as baterias contra os efeitos da umidade ou do contato com líquidos. 

As baterias molhadas ou úmidas devem ser secas antes do armazenamento ou 
utilização.

• Um intervalo de temperatura de armazenamento de -20°C a +30°C/-4°F a 86°F 
em ambiente seco é recomendado para minimizar o auto descarregamento da 
bateria.

• Dentro do intervalo de temperaturas recomendado, as baterias com 10 a 100% 
de carga podem ser armazenadas até um ano. Após este período de armazena-
mento, as baterias devem ser recarregadas.
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5.3 Limpando e secando

Produto e acessó-
rios

• Limpar o instrumento com um pano limpo, macio e sem pêlos. Se necessário, 
umedecer o pano com água ou álcool puro. Não usar quaisquer outros líquidos, 
devido ao risco de danificação dos componentes de plástico.

Produtos úmidos Secar o instrumento, a caixa de transporte, a espuma interior e os acessórios a uma 
temperatura inferior a 40 °C; depois limpar bem todos estes componentes. Remover 
a tampa da bateria e secar o compartimento de bateria. Não embalar o instrumentos 
ou os acessórios sem estarem completamente secos. Quando estiver trabalhando 
com o equipamento manter o estojo de transporte fechado.

Cabos e conectores Manter os conectores limpos e secos. Limpar com ar comprimido a sujeira alojada nos 
conectores dos cabos. 

Conectores com 
protetor de sujeira

Conectores úmidos devem estar secos antes de colocar o protetor de sujeira.
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6 Instruções de Segurança
6.1 Introdução Geral

Descrição As instruções seguintes destinam-se a informar a pessoa responsável pelo produto 
e a pessoa que utiliza o equipamento sobre os riscos inerentes à sua operação e ao 
modo de evitá-los.

A pessoa responsável pelo instrumento deve verificar se todos os usuários compre-
endem claramente estas instruções e controlar o seu estrito cumprimento.
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6.2 Definição do Usuário

Intenção de uso • Cálculo com software.
• Realizar tarefas de medição usando várias técnicas de medição GNSS.
• Gravação GNSS e dados relacionados ao ponto.
• Controle remoto do produto.
• Comunicação de dados com aplicações externas.
• Medição de dados de campo e coordenadas calculadas usando sinal da fase 

portadora e código dos satélites GNSS.
• A Estação Base Leica GeoAce está direcionada apenas para uso agrícola e 

florestal.
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Razoavelmente 
previsível mau uso

• Utilização do aparelho sem instrução prévia.
• Utilização fora das restrições admissíveis.
• Desativação dos sistema de segurança.
• Remoção dos avisos de segurança/risco.
• Abertura do produto com ferramentas, por exemplo chaves de fendas, exeto se 

permitido em determinadas condições.
• Modificação ou alteração do produto.
• Utilização após furto ou roubo.
• Utilização de produtos com danos conhecidos ou defeitos.
• Utilização com acessórios de outros fabricantes sem aprovação explícita da Leica 

Geosystems.
• Proteção inadequada da área de trabalho.
• Controle de máquinas, objetos móveis ou aplicações de monitoramento seme-

lhantes sem sistemas de controle e segurança adicionais.
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6.3 Limites da utilização

Condições ambien-
tais

Adequado para utilização em atmosferas próprias para ocupação humana perma-
nente: não adequado para utilização em ambientes agressivos ou explosivos.

� PERIGO A pessoa responsável pelo produto deverá contactar as autoridades de segurança 
local e técnicos de segurança devidamente credenciados, antes da operação do 
aparelho em zonas perigosas ou em condições ambientais extremas.
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6.4 Responsibilidades

Fabricante do 
produto

Leica Geosystems AG, com endereço em CH-9435 Heerbrugg (Suíça), adiante desig-
nada Leica Geosystems, é responsável pelo fornecimento do produto, incluindo o 
manual de operação e os acessórios originais, em condições de segurança.

Pessoa responsá-
velpelo produto.

A pessoa responsável pelo produto tem as seguintes responsabilidades:
• Compreender as instruções de segurança do produto e as instruções do manual 

de operação.
• Para garantir que ele é usado de acordo com as instruções.
• Familiarizar-se com os regulamentos locais relacionados com a segurança e a 

prevenção de acidentes.
• Para informar a Leica Geosystems imediatamente se o produto e a aplicação se 

tornarem inseguros.
• De forma a assegurar o cumprimento das leis, normas e condições nacionais rela-

tivas à operação de emissores de rádio.

� ATENÇÃO A pessoa responsável pelo produto deve assegurar que a sua utilização é efetuada 
de acordo com as respectivas instruções de utilização. Esta pessoa é também respon-
sável pela formação e treinamento do pessoal usuário do equipamento e pela segu-
rança do mesmo durante a sua utilização.
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6.5 Riscos da Utilização

� CUIDADO Em caso de queda ou uso incorreto, modificação ou armazenamento durante longos 
períodos de tempo do instrumento, os valores obtidos com a sua utilização poderão 
apresentar erros.
Precauções:
Efetuar periodicamente medições de teste e o ajustamentos indicados no Manual do 
Usuário, especialmente após a utilização do instrumento em condições anormais e 
antes de medições importantes.

� PERIGO Devido ao risco de eletrocussão, é perigoso usar bastões e extensões nas proximi-
dades de instalações elétricas como cabos de energia ou vias férreas eletrificadas.
Precauções:
Manter o aparelho a uma distância segura das instalações elétricas. Se for necessário 
trabalhar nestes ambientes, contatar os responsáveis pela instalação e observar as 
instruções eventualmente recebidas.
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NOTA Com o controle remoto dos produtos, é possível que alvos estranhos sejam esco-
lhidos e medidos.
Precauções:
Quando medindo em modo controle remoto, sempre verifique se os resultados são 
plausíveis.

� ATENÇÃO Durante as aplicações dinâmicas, por exemplo, trabalhos de piquetagem, existe o 
risco de ocorrência de acidentes se o operador não prestar atenção às condições do 
local, como, por exemplo, obstáculos, escavações ou tráfego de veículo.
Precauções:
A pessoa responsável pelo produto deve avisar os demais dos riscos presentes ou 
previsíveis.

� ATENÇÃO A segurança inadequada do local do levantamento pode conduzir a situações peri-
gosas, como, por exemplo, tráfego de veículos, locais de construção, instalações 
industriais, etc.
Precauções:
Verificar sempre as condições de segurança do local do levantamento. Observar estri-
tamente as normas de prevenção de acidentes e as regras de circulação rodoviária.

� CUIDADO Se os acessórios utilizados com o instrumento não forem adequadamente fixados, e 
se o equipamento for sujeito a choques mecânicos (pancadas, quedas, etc.), o equi-
pamento poderá ser danificado, os dispositivos de segurança podem ser desativados 
e as pessoas poderão sofrer lesões corporais graves.
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Precauções:
Quando estacionando o produto, verifique se os acessórios estão corretamente 
adaptados, encaixados, seguros e na posição travada.
Evitar submeter o equipamento a choques mecânicos.

� ATENÇÃO Se o produto é usado com acessórios como mastros, miras, bastões, aumenta o risco 
de ser atingido por um raio.
Precauções:
Não use o produto em tempestade.

� PERIGO Se o produto é usado com acessórios como mastros, miras, bastões, aumenta o risco 
de ser atingido por um raio. Junto das linhas de alta tensão, existe também o risco 
de descargas elétricas ou eletrocussão. As descargas atmosféricas, picos de tensão 
ou o contato com linhas de transporte de energia pode provocar a danificação do 
instrumento, lesões corporais ou a morte.
Precauções:
• Não utilizar o produto durante as trovoadas, devido ao risco acrescido de eletro-

cussão por raios.
• Manter uma distância de segurança adequada em relação a instalações e compo-

nentes elétricos. Não utilizar o produto diretamente sob ou próximo de linhas de 
energia. Se o trabalho nestes locais for absolutamente necessário, contatar os 
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responsáveis pela segurança da instalação e observar estritamente as instruções 
recebidas.

• Se o produto tiver que ser instalado em locais permanentes expostos à intem-
périe, recomenda-se a instalação de um sistema de condução das descargas 
atmosféricas para a terra. Apresenta-se a seguir uma sugestão para a instalação 
do condutor de terra para o instrumento. Observar sempre os regulamentos em 
vigor no local de utilização do instrumento, relativamente à ligação de antenas e 
mastros à terra. Estas instalações devem ser efetuadas por pessoal devidamente 
especializado.

• Para evitar os danos provocados por descargas atmosféricas indiretas (picos de 
tensão), a antena, o modem e a fonte de alimentação deverão ser devidamente 
protegidos por pára-raios e supressores de picos de tensão. Estas instalações 
devem ser efetuadas por pessoal devidamente especializado.

• Em caso de risco de trovoadas, ou se o equipamento permanecer em estado de 
não utilização ou desacompanhado durante longos períodos de tempo, desligar 
todos os componentes e cabos de entrada e saída, por exemplo, o cabo instru-
mento-antena.

Condutores terra Sugestão para a instalação de um cabo terra para um sistema GNSS:
1) Em estruturas não metálicas

Recomenda-se proteção por terminais aéreos. Um terminal aéreo (pára-raios) é 
uma estrutura tubular maciça ou oca de material condutor com uma montagem 
adequada e ligação a um condutor de terra. A posição dos 4 terminais aéreos 
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deve ser uniformemente distribuída ao redor da antena a uma distância igual a 
altura do terminal aéreo.
O diâmetro do terminal aéreo deve ser de 12 mm (cobre) ou de 15 mm 
(alumínio). A altura dos terminais aéreos deve ser de 25 cm a 50 cm. Todos os 
terminais aéreos devem ser ligados aos condutores ligados à terra. O diâmetro 
do terminal aéreo deve ser mínimo, de modo a reduzir o sombreamento dos 
sinais GNSS.

2) Em estruturas metálicas
A proteção é como descrita para estruturas não metálicas, mas os terminais 
aéreos podem ser ligados diretamente à estrutura condutora sem necessidade 
de instalação de cabos de baixada.

Disposição dos 
terminais aéreos 
(pára-raios), planta

a) Antena
b) Estrutura de suporte
c) Terminal aéreo (pára-raios)GS_039

a

b

c
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Ligação do 
receptor/antena à 
terra

� CUIDADO Durante o transporte, expedição e eliminação das baterias, algumas ações mecânicas 
podem conduzir a riscos de incêndio.
Precauções:
Antes da expedição do produto ou da sua eliminação, as baterias devem ser total-
mente descarregadas.
Durante o transporte ou expedição das baterias, a pessoa responsável pelo produto 
deve assegurar o cumprimento das leis nacionais e internacionais aplicáveis em vigor. 
Contatar a empresa responsável pelo transporte, antes de efetuar a expedição do 
instrumento.

a) Antena
b) Anel dos condutores de terra
c) Conexão antena/instrumento
d) Mastro metálico
e) Ligação à terraGS_040

e

d

c

a
b
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� ATENÇÃO As tensões mecânicas elevadas, altas temperaturas ambiente ou a imersão em 
fluidos pode provocar vazamento, fogo ou explosão das baterias.
Precauções:
Proteger as baterias das influências mecânicas e temperaturas ambiente elevadas. 
Não permitir o contato das baterias com fluidos.

� ATENÇÃO Se os terminais da bateria entrarem em curto circuito por exemplo pelo contato com 
jóias, chaves, papel metalizado, a bateria pode sobreaquecer e causar acidente ou 
fogo, como quando transportado em bolsos.
Precauções:
Não permitir o contato dos terminais das baterias com objetos metálicos.

� ATENÇÃO A fixação incorreta da antena externa aos veículos ou transportadores gera o risco 
do equipamento ser quebrado por influência mecânica, vibração ou corrente de ar. 
Isto pode resultar em acidente e dano físico.
Precauções:
Fixar sempre as antenas de modo profissional. As antenas exteriores devem ser bem 
fixadas, por exemplo, através de espias suplementares. Verificar a instalação do 
apoio da antena e a sua capacidade para suportar o peso da antena externa (1 kg) 
com segurança.
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� ATENÇÃO A eliminação incorreta do produto pode conduzir às seguintes ocorrências:
• Libertação de gases venenosos, no caso de queima de polímeros.
• Explosão das baterias, devido a aquecimento intenso, conduzindo a envenena-

mento, queimaduras, corrosão ou contaminação do ambiente.
• A eliminação irresponsável do produto pode permitir a sua utilização por pessoas 

não autorizadas em contravenção com os regulamentos, expondo-os e a 
terceiros ao risco de lesões corporais graves e a contaminação do ambiente.

Precauções:

As informações de manuseamento e controle de resíduos podem ser obtidas no site 
da Leica Geosystems em http://www.leica-geosystems.com/treatment ou através do 
distribuidor Leica Geosystems.

� ATENÇÃO Somente centros de serviços autorizados Leica Geosystems são capacitados para 
consertar estes produtos.

O instrumento não dever ser misturado com os resíduos domésticos.
Eliminar o produto de modo apropriado, de acordo com os regula-
mentos em vigor no país de utilização.
Impedir o acesso ao instrumento a pessoas não autorizadas.
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6.6 Compatibilidade Eletromagnética (EMC)

Descrição O termo Compatibilidade Eletromagnética refere-se à capacidade do produto 
funcionar corretamente em ambiente com radiação eletromagnética e descargas 
eletrostáticas, sem provocar perturbações eletromagnéticas em outro equipamento.

� ATENÇÃO A radiação eletromagnética pode provocar perturbações em outro equipamento.

Apesar o produto satisfaça estritamente os regulamentos e normas em vigor, a Leica 
Geosystems não pode excluir a possibilidade de interferência em outro equipamento.

� CUIDADO Existe o risco interferências em outros equipamentos se o produto for utilizado com 
acessórios de outros fabricantes, como, por exemplo, computadores, computadores 
portáteis, rádios, cabos não normalizados, baterias externas, etc..
Precauções:
Use somente o equipamento e acessórios recomendados pela Leica Geosystems. 
Quando utilizados com este instrumento, estes acessórios satisfazem os mais 
estritos requisitos estipulados pelos regulamentos e normas em vigor. Durante a 
utilização de computadores e rádios emissores-receptores, considere as informações 
sobre compatibilidade electromagnética fornecidas pelos respectivos aparelhos.
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� CUIDADO As perturbações provocadas pela radiação eletromagnética podem conduzir a medi-
ções erradas.
Apesar deste produto satisfazer integralmente os mais estritos regulamentos e 
normas em vigor, a Leica Geosystems não pode excluir completamente a possibili-
dade de interferência no instrumento provocada por radiação eletromagnética, por 
exemplo, próximo a rádios emissores-receptores, rádio transmissores, geradores 
diesel.
Precauções:
Verificar a possível incorreção dos resultados obtidos nestas condições.

� CUIDADO Se o instrumento for utilizado com cabos ligados apenas a uma das suas extremi-
dades (como cabos de alimentação externa, cabos de ligação a periféricos) o nível 
admissível de radiação eletromagnética pode ser ultrapassado e o funcionamento 
correto do instrumento pode ser afetado. 
Precauções:
Durante a utilização do instrumento, os cabos de ligação (de ligação do instrumento 
a baterias externas ou do instrumento a um computador) devem estar ligados em 
ambas as extremidades.
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Rádios ou tele-
fones celulares

Uso do produto com dispositivos de rádio ou telefone celular:

� ATENÇÃO Os campos eletromagnéticos podem provocar interferências em outros equipa-
mentos, instalações, instrumentos médicos, como reguladores de ritmo cardíaco ou 
próteses auriculares e em aeronaves. A radiação eletromagnética pode ainda afetar 
os seres humanos e os animais.
Precauções:
Apesar do produto satisfazer os regulamentos e normas em vigor, a Leica Geosys-
tems não pode excluir completamente a possibilidade de os outros equipamentos 
serem perturbados ou de pessoas e animais serem afetados.

• Não operar o produto com dispositivos de rádio ou telefone celular nas proximi-
dades de posto de combustível ou instalações químicas, ou em outras áreas com 
risco de explosão.

• Não operar o produto com dispositivos de rádio ou telefone celular junto de equi-
pamentos médicos.

• Não operar o produto com dispositivos de rádio ou telefone celular em aero-
naves.
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6.7 Regulamento FCC, Aplicável nos EUA

 O parágrafo sombreado abaixo aplica-se apenas a produtos sem rádio.

� ATENÇÃO Os testes realizados neste instrumento revelaram a sua compatibilidade com os 
limites referentes a dispositivos digitais da Classe B, nos termos da parte 15 dos 
Regulamentos FCC.
Estes limites foram definidos para conferir um grau de proteção adequado contra as 
interferências nocivas em instalações domésticas.
Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequências, caso não 
seja instalado de acordo com as instruções emitidas pelo fabricante, e pode provocar 
interferências nocivas para as comunicações via rádio. No entanto, não existe qual-
quer garantia de tal interferência não poder ocorrer numa instalação específica.
Se o equipamento provocar interferências nocivas na recepção de sinais de rádio ou de 
televisão, o que pode ser determinado pelo ligar e desligar do equipamento, o usuário 
deverá tentar corrigir a interferência, através de uma ou mais das medidas seguintes:
• Reorientar ou deslocar a antena de recepção.
• Aumentar o afastamento entre o equipamento e o receptor.
• Conectar o equipamento em uma tomada ou circuito diferente do que alimenta 

o receptor.
• Consultar um representante ou técnico especializado em equipamento de rádio/TV.
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� ATENÇÃO As alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela Leica Geosystems 
podem cancelar a autoridade do usuário de utilizar o equipamento.

Rótulo 
GeoAce

0681 

Type: PRS02 Type: PRS02 

Contains transmitter module:  

Equip. No.: . . . . . . . .  

Power: 12V    
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg 

Manufactured 20XX
Made in Switzerland 

S.No.: . . . . . . .
Art.No.: 796789 

IC: 3177A-iCG6x

FCC-ID: OUR-9XTEND (for 900MHz only)
Not applicable for 868MHz radio 

nominal/0.5A max.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired
operation. 

004226_001
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Rótulo da bateria 
interna GEB221, 
GEB222

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation 
is subject to the following two conditions: (1) This device 
may not cause harmful interference, and (2) this device 
must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation.

..................
...............

.......................

......................
................................

....................
......................

....

..........

.................................................................................

GEB_002
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7 Características técnicas
7.1 Características técnicas

Dimensões Todas as dimensões são dadas para a carcaça incluindo os soquetes.

Peso Peso do instrumento sem bateria:

 O modem interno está instalado por padrão.

Energia

Bateria interna

Tipo Comprimento [mm] Largura [mm] Espessura [mm]

GeoAce 197 197 130

Tipo Peso [kg]/[lbs]

GeoAce 1.45/3.20 (incluindo modem interno HSPA)

Consumo de energia: GeoAce, rádio excluído: 6 W típico, 500 mA
Tensão da corrente externa: Nominal 12 V DC ( , GEV71 cabo de bateria de carro 

para 12 V), intervalo de voltagem 9 V-28 V DC

Tipo: Li-Ion
Voltagem: 7.4 V
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Bateria externa

Tempo de operação O tempo de operação dado é válido para
• GeoAce: bateria GEB222 completamente carregada.
• temperatura ambiente. O tempo de operação será menor quando o tempo 

estiver frio.

Capacidade: GEB222: 6,0 Ah

Tipo: NiMH
Voltagem: 12 V
Capacidade: GEB171: 9,0 Ah

Equipamento Tempo de 
operaçãoTipo Rádio Telefone celular 

digital

GeoAce, estático - - 6 h contínuo

GeoAce, estático MaxStream 900MHz / 
Radiocrafts 869MHz

- 5 h contínuo

GeoAce, estático - Modem HSPA de fábrica 5.5 h contínuo
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Dados elétricos

 Galileo Alt-BOC cobre largura da banda de Galileo E5a e E5b.

Tipo GeoAce

Voltagem -

Atual -

Frequência GPS L1 1575.42 MHz

GPS L2 1227.60 MHz

GPS L5 1176.45 MHz

GLONASS L1 1602.5625 MHz-1611.5 MHz

GLONASS L2 1246.4375 MHz-1254.3 MHz

Galileo E1 1575.42 MHz

Galileo E5a 1176.45 MHz

Galileo E5b 1207.14 MHz

Galileo Alt-BOC 1191.795 MHz

Ganho: Tipicamente 27 dBi

Noise Figure Tipicamente < 2 dBi
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Especificações 
ambientais

Temperatura

Proteção contra água, poeira e areia

Tipo Temperatura de 
operação [°C]

Temperatura de armazenamento 
[°C]

Instrumento -40 a +60 -40 a +80

Bateria interna -20 a +55 -40 a +70

MaxStream, 900 MHz -40 a +60 -40 a +80

Radiocrafts, 686 MHz -20 a +55 -40 a +80

Tipo Proteção

Instrumento IP67 (IEC 60529)

À prova de poeiras

A prova de água para 1 m de imersão temporária
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Umidade

7.1.1 Características do Rastreio

Recepção do saté-
lite

Frequência tripla

Canais e rastreio 
de satélite do 
instrumento

 Dependendo dos sistemas de satélites e sinais configurados, um número 
máximo de 120 canais estão disponíveis.

Tipo Proteção

Instrumento Até 100 %

Os efeitos da condensação são eficazmente neutralizados 
através de secagem periódica do instrumento.

GeoAce: • Até 16 satélites com rastreio contínuo em L1, L2 e L5 (GPS).
• Até 14 satélites com rastreio contínuo em L1 e L2 (GLONASS).
• Até 14 satélites com rastreio contínuo em E1, E5a, E5b e Alt-BOC 

(Galileo).
• Quatro satélites quando rastreando SBAS (EGNOS, WAAS, MSAS, 

GAGAN).
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Códigos e fases 
suportados

GPS

GLONASS

Galileo

 Medições com fase da portadora e códigos em L1, L2 e L5 (GPS) são completamente 
independentes com AS ligado ou desligado.

Tipo L1 L2 L5

GeoAce Fase da portadora, 
código C, código C/A

Fase da portadora, 
código C (L2C) e 
código P2

Fase da portadora, 
código

Tipo L1 L2

GeoAce Fase da portadora, código C/A Fase da portadora, código P2

Tipo E1 E5a E5b Alt-BOC

GeoAce Fase da porta-
dora, código

Fase da porta-
dora, código

Fase da porta-
dora, código

Fase da porta-
dora, código
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Satélites 
rastreados

Até 16 simultaneamente em L1, L2 e L5 (GPS) + até 14 simultaneamente em L1 e L2 
(GLONASS) + até 14 simultaneamente em E1, E5a, E5b e Alt-BOC (Galileo) + até 
quatro SBAS (EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN)
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7.2 Declarações de Conformidade

Conformidade com 
regulamentos 
nacionais

Para os produtos que não são abrangidos pelo R&TTE:

Conformidade com 
os regulamentos 
nacionais

Sobre isto, a Leica Geosystems AG declara que o produto/s 
está/estão em conformidade com os requisitos essenciais e outras 
disposições relevantes das directivas europeias aplicáveis. A decla-
ração de conformidade CE pode ser consultada em 
http://www.leica-geosystems.com/ce.

• FCC Parte 15, 22 e 24 (aplicável nos EUA)
• Pela presente, Leica Geosystems AG declara que o produto GeoAce, está em 

conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da 
Diretiva 1999/5/CE. A declaração de conformidade CE pode ser consultada em 
http://www.leica-geosystems.com/ce.

Equipamento de Classe 1 de acordo com a Diretiva Europeia 
1999/5/CE (R&TTE) pode ser colocado no mercado e também colo-
cado em serviço sem restrições em qualquer Estado membro do EEA.

• A conformidade para países com outras normas nacionais não abrangidas pela 
FCC parte 15 ou diretiva européia 1999/5/CE tem que ser aprovado antes do uso 
e operação.
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Conformidade com 
os regulamentos 
nacionais

• FCC Parte 15, 22 e 24 (aplicável nos EUA)
• Pela presente, Leica Geosystems AG declara que o produto iCON gps 60, está em 

conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da 
Diretiva 1999/5/CE. A declaração de conformidade CE pode ser consultada em 
http://www.leica-geosystems.com/ce.

Equipamento de Classe 1 de acordo com a Diretiva Europeia 
1999/5/CE (R&TTE) pode ser colocado no mercado e também colo-
cado em serviço sem restrições em qualquer Estado membro do EEA.

• A conformidade para países com outras normas nacionais não abrangidas pela 
FCC parte 15, 22 e 24 ou diretiva européia 1999/5/CE tem que ser aprovado 
antes do uso e operação.
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8 Contrato de Licensa de Software

Contrato de 
Licenciamento de 
Software

Este produto contém software pré-instalado no produto, ou fornecido ao cliente em 
suporte adequado, ou que possa ser descarregado através da Internet, após a neces-
sária autorização da Leica Geosystems. Tal software encontra-se protegido por 
copyright e outras leis e a sua utilização é definida e regulada pelo Contrato de Licen-
ciamento de software da Leica Geosystems, o qual cobre diversos aspectos, como, 
mas não limitado a, Âmbito de Aplicação da Licença, Direitos de Propriedade Intelec-
tual, Limitação de Responsabilidades, Exclusão e Outras Garantias, Lei e Foro Apli-
cável. Os usuários deverão observar estritamente o estipulado no Contrato de Licen-
ciamento de Software da Leica Geosystems.

Este contrato é fornecido junto com todos os produtos e pode ser adquirido através 
do site da Leica Geosystems no http://www.leica-geosystems.com/swlicense ou 
através do distribuidor Leica Geosystems.

O usuário não deverá instalar ou utilizar o software, sem ter previamente lido e aceito 
as respectivas cláusulas do Contrato de Licenciamento de Software da Leica Geosys-
tems. A instalação ou utilização do software, total ou parcialmente, implica a acei-
tação de todos os termos e condições do contrato de licenciamento. Se não 
concordar com algum ou todos os termos do contrato de licenciamento, o software 
não deverá ser descarregado, instalado e utilizado, devendo o mesmo ser devolvido 
com a respectiva documentação e o recibo da compra ao distribuidor onde esta foi 
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efetuada no prazo de 10 (dez) dias após a compra, de modo a poder ser recebido 
um estorno do montante total da aquisição.
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Gestão da Qualidade Total - O nosso empenhamento na satisfação total dos 
nossos clientes.

A Leica Geosystems AG, Heerbrugg, na Suiça, foi certificada 
pelo seu sistema de qualidade, o qual satisfaz as Normas 
Internacionais de Gestão da Qualidade (Norma ISO 9001) e 
Sistema de Gestão Ambiental (Norma ISO 14001).

Solicite ao distribuidor Leica Geosystems da sua região maiores informações 
sobre o nosso programa de Qualidade Total TQM.

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
Suíça
Telefone +41 71 727 31 31
www.leica-geosystems.com
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