
Guia de 
Referência Rápida

Gestão da Qualidade Total - O nosso empenho na satisfação total dos nossos
clientes.

A Leica Geosystems AG, de Herbrugg, na Suíça, foi
certifi cada 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 de 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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Alterando e selecionando

Permite ao usuário reutilizar os campos salvos

Permite ao usuário reutilizar limites salvos

Permite ao usuário reutilizar padrões de orientação

A partir dessas pastas, campos, limites e linhas individuais podem ser excluídos 
OU todos os dados nessas pastas.

  Reutilizando campos, limites padrões de orientação salvos

Alterando e selecionando
 Conectando à Virtual Wrench

Um cartão SIM ativo e uma conta de serviço são necessários para conexão à Virtual Wrench.

Permite ao usuário obter serviço remoto.

 Fazendo download do software da Virtual Wrench

Permite aos usuários fazer o download do software da Virtual Wrench.

 Atualizar Software via pen-drive USB

Insira o pen-drive USB na porta USB na frente da Leica mojo3D e siga o menu.

Para as últimas 
atualizações, visite
www.VirtualWrench.com



 Selecione um padrão de orientação
Para A+ Rumo

Para curva (ou contorno)

   

  Pressione A e depois trace o       
  contorno e pressione B

Ao traçar o contorno, uma linha reta pode 
ser criada entre quando os botões pausar e 
reproduzir são pressionados.

Para Pivô

  Ajustando linhas de rumo

Alterando e selecionando

Dirija pelo menos 30 m entre cada 
ponto

Sacudir uma linha de rumo pode ser feito 
tocando na barra luminosa na tela de 
navegação para revelar os botões.

Insira o rumo em 
graus

Leica mojo3D (usada com RTK)
 Status do GPS e do sistema

Leica mojo3D (usada sem RTK)

A qualidade do Sinal de GPS é exibida.

 Alterando o tipo de referência

Permite ao usuário alternar entre os tipos de 
referência.

Força do sinal da célula

Qualidade do sinal de rádio da 
estação de base

Qualidade do sinal de rede

Qualidade do sinal de guia

Alterando e selecionando

Menu principal da Leica mojo3D

O menu de Serviço 
fornece acesso a 
atualizações da Virtual 
Wrench  do Software.

O menu Mapeamento 
permite criar e salvar 
mapas de limite e 
tratamento.

O menu Orientação 
fornece diferentes 
padrões de orientação.

O menu Confi gurações 
permite ao usuário 
confi gurar o mojo3D.

O menu Confi gurações 
de direção automática 
permite ao usuário 
confi gurar e ajustar a 
direção automática.

Botões confi guráveis

Tela sensível ao toque para revelar o zoom
Toque na barra luminosa para 
revelar a sacudida

Botões de menu

 Selecione um padrão de orientação

Para AB paralelo

Para Curva Defi nitiva

Alterando e selecionando
  Selecione um novo campo
O mapa de tratamento deve estar 
DESLIGADO

Insira o nome do tratamento que deseja usar.

 Selecione um novo limite

Selecione o lado do implemento para criar 
o limite e feche dirigindo sobre o início ou 
pressionando o ícone no centro da tela.

Dirija pelo menos 30 m entre 
cada ponto

As próximas linhas de curso serão geradas em 
ambos os lados do tratamento.

Iniciar 
mapeamento do 
tratamento

Direção automática 
ativada/desativada

As linhas de rumo atuais serão 
removidas da tela

Permita ao usuário inserir um 
deslocamento de campo

Botão de controle 
de seção


