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MD II 

O MD II é um paquímetro digital desenvolvido e fabricado pela 
Haglöf Sweden AB. Este instrumento foi concebido de modo a 
fornecer um paquímetro moderno, para uso profissional, 
apresentando uma tecnologia moderna que oferece uma grande 
versatilidade, sendo intuitivo mas também resistente e robusto.   

• Sistema de menu baseado em ícones com firmware atualizado. 
• Baixo peso:  Escala de 890 g / 500 m; escala de 1000 g / 600 mm; escala de 1110 g / 800 mm. 
• Maxilas dobráveis com tecnologia patenteada. 
• Baterias recarregáveis Li-ion integradas. 
• Baixo consumo de energia, aprox. uma semana por carga. 
• Ligação USB para uma comunicação rápida e segura. 
• Comunicação sem fios Bluetooth® com dispositivos externos. 
• Armazenamento seguro de dados com cartão de memória SD de 1 GB integrado. 
• Guarde dados sobre diâmetro, espécie, altura/comprimento, qualidade e número de identificação de 

até 1 000 000 de árvores individuais. 
• Sistema de medição de baixo consumo energético, com funcionalidade comprovada, não incremental. 
• Recetor IR integrado para a transferência de altura a partir dos medidores de altura da Haglöf Sweden, 

o Vertex e Vertex Laser. 
• Visor gráfico retroiluminado para uma excelente visibilidade. 

O MD II é um paquímetro moderno com uma aplicação de firmware baseada em ícones, concebida para 
um início rápido e fácil manuseamento. O MD II permite registar espécies, diâmetro e altura de árvores. Os 
dados podem ser guardados localmente ou transferidos online para um telemóvel, computador portátil, 
PC ou tablet com tecnologia Bluetooth. O MD II pode ser encomendado com escala de medição métrica 
(mm) ou imperial (polegadas). Os dados podem ser armazenados em ficheiros XML e enviados para um PC 
com um cabo USB padrão. Estes ficheiros XML podem ser abertos no Excel ou importados para o banco de 
dados para posterior processamento.  

Além de poder ser ligado a uma porta série Bluetooth, o MD II pode ser utilizado como teclado Bluetooth 
virtual. O MD II irá enviar dados como um teclado de modo a programá-los como ficheiro Open Text, Excel, 
e-mail ou como mensagem de texto de telemóvel. 

Crie listas exclusivas de espécies de árvores com até 100 nomes individuais, juntamente com listas de 
qualidade com até 20 qualidades individuais, utilizando a sua própria numeração ao efetuar a cubagem 
dos toros. As configurações especiais incluem diâmetros cruzados com valor médio de diâmetro e 
resultados de circunferência apresentados diretamente no ecrã. 

Se tiver já trabalhado com modelos Mantax Digitech e aplicações de software anteriores, o MD II pode ser 
definido para o modo Mantax Digitech. O formato de dados MD II será idêntico ao formato utilizado para a 
Mantax Digitech. 
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VISÃO GERAL DO PRODUTO 

 

1. Escala de medição do MD II  
2. Terminal de dados 
3. Suporte para terminal de dados 
4. Parafuso de ajuste para as maxilas  
5. Altifalante 
6. Interface USB e contacto de carga da bateria 
7. Botão Enter (mecânico)  

2 

1 

3 

4 

5 

3 

7 6 
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TERMINAL DE DADOS 

 

1. Monitor LCD 
2. Recetor IR 
3. Tecla Enter 
4. Teclas de seta (4x) 
5. Altifalante 
6. Interface USB e contacto de carga da bateria   

1 

2 
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ESCALA DE MEDIÇÃO «SMARTSCALE» 

A escala de medição para o MD II é chamada de «SmartScale» e inclui maxilas dobráveis e um sistema de 
medição não-incremental com pilhas e rádio. O rádio utiliza banda ISM de 2,4GHz. A SmartScale é sincronizada 
com o terminal de dados e envia dados para o seu terminal específico. Se houver mudança/alteração da 
SmartScale ou do terminal de dados, deve ser efetuada uma nova sincronização (ver terminal de dados). A 
SmartScale para MD II está disponível com os seguintes comprimentos: 500mm, 600mm, 650mm, 800mm, 
950mm, 1000mm e 18”, 24”, 30” e 36”. As SmartScales MD II também podem ser encomendadas com 
impressão de circunferência (500mm, 600mm, 650mm, 800mm, 950mm e 1000mm de comprimento). 

 

MAXILAS FINAS E DE CONCEÇÃO ROBUSTA 

 

O paquímetro MD II foi concebido para permitir um acesso fácil e uma utilização simples e a maxila firme 
apresenta um design especial para utilização em florestas densas e para medir pilhas de madeira.  

O paquímetro tem construção resistente, com conceção robusta e estrutura em metal reforçado. A Imagem [2] 
mostra uma versão simplificada da SmartScale. 

BATERIAS RECARREGÁVEIS  

Ambos a SmartScale e o terminal MD II integram baterias li-Ion com baixo consumo de energia e com cerca de 
uma semana de funcionamento por carga. As baterias são carregadas através da porta USB, o adaptador USB e 
um cabo mini USB que pode ser ligado ao PC ou ao carregador USB externo. Ver Carregar a SmartScale. 

  

2 

1 
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SMARTSCALE 

 

1. Maxilas dobráveis 
2. Trava para as maxilas dobráveis 
3. Fixação do terminal de dados 
4. Botão Enter 
5. Indicador LED para medição de bateria da escala 
6. Escala 
7. Manípulo móvel 
8. Trava do manípulo 
9. Contato do carregador de bateria  
10. Suporte para terminal de dados 
11. Parafuso de ajuste para buchas deslizantes  
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MANUSEIO DO HARDWARE 

DESMONTAGEM DO TERMINAL DE DADOS 

1. Empurre a manilha [1] na posição vertical. 
2. Levante o terminal de dados [2] para cima e incline a parte inferior do terminal para fora. 

DESMONTAGEM DO TERMINAL DE DADOS 

1. A manilha [1] no manípulo deve ser dobrada para cima. 
2. Monte o terminal de dados [2] ligando o suporte [3] aos compartimentos [4] na parte superior do 

terminal. Levante o suporte [3] com o terminal de dados e incline a parte inferior para o manípulo 
móvel. Coloque o terminal de dados em baixo e bloqueie-o nessa posição com a manilha [1]. 

 

  

1 2 
3 4 
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BOTÕES 

 

O terminal de dados é montado na mandíbula móvel. O botão vermelho Enter no manípulo (1) pode ser 
utilizado para registar diâmetros. O registo também pode ser efetuado com o botão Enter no terminal (2). 

As teclas de setas (3) são utilizadas para navegar no programa e inserir dados. São ativadas diversas funções 
quando pressionamos duas teclas simultaneamente, por exemplo para ativar o visor retroiluminado ou desligar 
o terminal. 

  

1 

2 

3 
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TECLAS DE SETA 

As teclas de setas são utilizadas para navegar no programa e para inserir dados. São ativadas diversas funções 
quando premimos duas teclas simultaneamente, ver abaixo. 

Nã
 

Ícon
 

Tecla(s) Descrição 

1  Esquerda Passo à esquerda 

2  Direita Passo à direita 

3  Cima Passo para cima 

4  Baixo Passo para baixo 

5 
 

Cima + 
esquerda 

Desligar 

6 
 

Cima + direita Ligar a luz do visor 

7 
 

Baixo + 
esquerda 

Sair, Escape 

8 
 

Baixo + direita Ativar recetor IR 

Exemplo de botão multi-funções 

Prima Escape para sair de um menu. Para tal, prima simultaneamente os 
botões para baixo e para a esquerda (ver imagem). 
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VISUALIZAR SÍMBOLOS 

O visor gráfico preto / branco tem 128x64 pixels e uma função de retroiluminação que pode ser ativada com 
teclas de atalho. A iluminação do visor fica ativa durante cerca de 30 segundos em cada pressão de tecla. Para 
desligar a iluminação, prima simplesmente as mesmas teclas pressionadas para a ativação da função de 
retroiluminação. Note que o paquímetro consome mais energia quando a função de retroiluminação está ativa. 
Os símbolos do lado direito do visor indicam o seguinte: 

 

 
Comunicação Bluetooth ativa 

 
Função de retroiluminação ativa 

 
Tensão da interface USB 

 
Intermitente = a carregar 

 Bateria fraca 3,00-3,30V 

 Bateria normal 3,30-3,50V 

 Bateria completa 3,50-4,20V 
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CARREGAMENTO DE BATERIAS EM CURSO NO TERMINAL E NA ESCALA 

A SmartScale MD II e o terminal de dados MD II integram baterias li-ion recarregáveis. Quando totalmente 
carregadas, as baterias duram aproximadamente uma semana de trabalho de medição. As baterias são 
carregadas com 5V através do adaptador USB e portas USB juntamente com um cabo mini USB que pode ser 
ligado ao PC, carregador de carro USB ou carregador USB externo.  

O tempo de carga normal é de 3-4 horas, consoante a temperatura e outros fatores. O tempo de carga diminui 
quando o terminal está em modo USB. O modo USB é normalmente inserido automaticamente. 

LEMBRE-SE QUE A BATERIA DA ESCALA TAMBÉM PRECISA SER CARREGADA! 

CARREGAMENTO DO TERMINAL  

 

1. Ligue o cabo USB (Mini-B) [3] no adaptador USB 
[1].   

2. Ligue a outra extremidade (Tipo A) [4] a uma 
porta USB no seu PC ou a um carregador USB. 

3. Ligue o adaptador USB [1] com um cabo USB no 
terminal de dados. 

4. Defina no modo USB para uma carga mais rápida.  

CARREGAR A SMARTSCALE  

1 Ligue o adaptador USB [1] com o cabo mini USB 
[3]  e o  carregador USB [4], carregador de PC ou 
de carro à SmartScale, ver imagem. O tempo de 
carga é de aprox. 3 horas.  

2 O indicador LED [2] fica ligado durante o 
carregamento da SmartScale. Quando o LED [2] 
pisca, indica bateria fraca. Este indicador apaga-
se quando a bateria está carregada. 

3 O terminal de dados avisa durante a medição 
quando a bateria de escala está fraca. 

  

1 

1 

2 

3 4 
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MANIPULAÇÃO DA SMARTSCALE 

MAXILAS DOBRÁVEIS 

 

A escala de medição SmartScale tem maxilas dobráveis. Para dobrar as maxilas, mova a trava para a frente e 
dobre (ver imagem). Puxe o manípulo para o lado tanto quanto possível. As maxilas ficam travadas uma na 
outra, como ilustrado na imagem. 

AJUSTE DO ÂNGULO DAS MAXILAS  

 

Após algum tempo de uso, pode ser necessário ajustar o 
ângulo das maxilas. Utilize uma chave Allen de 2 mm, 
como ilustrado na imagem.  
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MANÍPULO COM TRAVA 

 

A maxila móvel no manípulo pode ser travada quando as maxilas estão retraídas, o que se revela prático 
durante o transporte do MD II. Para desbloquear, pressione o pequeno «botão» numa das travas da maxila [1] 
no lado de baixo do paquímetro e mova o manípulo para o lado. Se preferir, pode remover as travas. 

AJUSTE DO MANÍPULO 

 

O manípulo integra buchas deslizantes. Utilize a chave Allen de 2 mm para ajustar o manípulo. A chave está 
incluída na entrega no pacote MD II. 

 

 

  

1 
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SINCRONIZAÇÃO DO TERMINAL DE DADOS E SMARTSCALE 

Para que o rádio se ligue, o terminal de dados tem de ser sincronizado com a SmartScale. Esta função está 
disponível no menu do sistema. Note que a sincronização é efetuada num canal aberto e recomenda-se não ter 
outros dispositivos SmartScale próximos (<10m), uma vez que tal pode interromper o processo de 
sincronização.  

Vá a  SET -  System.Set 

1. Definir a SmartScale para 25 cm. 
2. Ative System menu (menu do sistema) — Settings (configurações) — Radio (rádio) — Sync.Scale no 

terminal de dados MD II. 
 

CALIBRAÇÃO 

Em princípio, a SmartScale não precisa de ser calibrada. Verifique regularmente que o diâmetro exibido é igual 
aos dígitos visualizados na escala de medição ou utilize um perfil de calibração para controlar a medida. O 
paquímetro deve ser calibrado quando existem diferenças superiores a (+-1mm). 

Utilize um perfil de calibragem, como ilustrado abaixo: 

1 Vá a  SET -  System.Set och e Calibrate. 
2 Puxe a maxila móvel até 0 cm e prima ENTER. 
3 Puxe a maxila móvel até 50 cm e prima ENTER. O paquímetro está calibrado. 

Selecione o menu SET - System Set. e Calibrate. 

Se a calibragem não for bem-sucedida, controle o seguinte: 

• Código de erro -1: Erro de hardware. Tente recalibrar. 
• Código de erro -2: Erro de calibragem. Tente recalibrar. 
• Código de erro -3: Interferências do sistema de medição. Tente recalibrar. 
• Código de erro -4: Sem comunicação de rádio. Tente sincronizar a SmartScale e o terminal de dados. 
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CONTROLO DA SMARTSCALE 

Os controlos da SmartScale são efetuados na aplicação ou através do menu SET – System Set. -TESTER e Scale.  

Utilize um perfil de calibragem (art. n.º 16-102-1007) ou a escala impressa na SmartScale.  

Certifique-se de que o valor do diâmetro apresentado no visor é igual à medida do perfil ou à escala impressa. 

MANUTENÇÃO 

Utilize um pano limpo e, se necessário, ligeiramente húmido para limpar o invólucro do terminal. Proceda com 
cuidado para não riscar o visor. Não é recomendado o uso de líquido de limpeza ou produtos químicos de 
qualquer tipo. Para limpar a escala de alumínio, utilize um pano limpo e, se necessário, detergente neutro. 
Esfregue as manchas de tinta e resina com uma pequena quantidade de álcool desnaturado no pano.  
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MANUSEIO DO SOFTWARE 

TECLAS DE SETA 

As teclas de setas são utilizadas para navegar no menu e para inserir dados. São ativadas diversas funções s 

Nã
 

Ícon
 

Tecla(s) Descrição 

1  Esquerda Passo à esquerda 

2  Direita Passo à direita 

3  Cima Passo para cima 

4  Baixo Passo para baixo 

5 
 

Cima + 
esquerda 

Desligar 

6 
 

Cima + direita Ligar a luz do visor 

7 
 

Baixo + 
esquerda 

Sair, Escape 

8 
 

Baixo + direita Ativar recetor IR 

Exemplo de botão multi-funções 

Prima Escape para sair de um menu ou de uma entrada de medição. 
Pressione ambas as teclas simultaneamente (ver imagem). 
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MENU - GUIA RÁPIDO 

 
LINE - Começar a medição com transferência Bluetooth. 

 
 

Ligar-se ao último dispositivo Bluetooth utilizado. 

 
 

Procurar um novo dispositivo Bluetooth e ligá-lo ao MD II. 

 
 

Sair e voltar a entrar. 

 
LOCAL – Iniciar o trabalho de medição e guardar os dados no terminal MD II. 

 
INSPECT (inspecionar) – Inspecionar dados guardados no terminal MD II. 

 
SEND (enviar) – Enviar ficheiro localmente à aplicação Haglof Link.  

 
CLR – Selecionar para apagar dados guardados no terminal MD II. 

 
 

Eliminar uma árvore ou toro selecionado.  

 
 

Eliminar todos os dados registados. 

 
 

Sair e voltar a entrar. 

 
SET – Definições de programa e sistema. 

 
 

Selecionar espécies de árvores para utilizar/ativar. Premir a tecla de seta direita para 
ativar/desativar. 

 
 

Selecionar qualidades para utilizar/ativar. Premir a tecla de seta direita para 
ativar/desativar. 

 
 

Definições de programa. Prima a tecla Enter para ativar ou desativar. 

  
 

O modo MD II está ativo (modo Mantax Digitech desativado). 

  
 

O modo Mantax Digitech está ativo (modo MD II desativado).  

  
 

Alternar entre modo Timber Cruising ou Log Scaling. 
 

  
 

Ativar a medição transversal dos diâmetros. 

  
 

Ativar para visualizar a circunferência em vez da medida do diâmetro.  

  
 

Ativar para armazenar o número de identificação para toros individuais.  

  
 

Ativar para medir o valor do diâmetro sob ou sobre a casca. 

  
 

Ativar para medir o comprimento do toro em cm. 

 
 

Definições do sistema para o MD II tais como Bluetooth e calibragem de escala. 
 

 
 

Definir para selecionar amostras de árvores com o MD II para espécies de árvores 1 a 4. 

 
 

Sair e voltar a entrar. 

 
ZZzz – Modo descanso 

 
USB - Ativar o modo USB. Este é (normalmente) automático quando o cabo USB está ligado ao PC. 
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MEDIR E REGISTAR 

TIMBER CRUISING 

Utilize o MD II para registar espécies de árvores, medir diâmetros com precisão milimétrica e registar altura ou 
comprimento.   

Os dados podem ser armazenados no MD II ou transferidos on-line via Bluetooth para dispositivos externos, 
tais como telemóveis, tablets ou computadores portáteis. 

• Para armazenar dados na memória LOCAL - Measure and Store   
• Para enviar dados LINE - Enviar dados sem fios  

Todo o trabalho descrito abaixo é realizado independentemente de os dados serem armazenados no MD II ou 
transferidos para outro dispositivo.  

ESPÉCIES DE ÁRVORES 

Altere as espécies de árvores premindo as teclas de seta direita ou esquerda. As 
espécies são numeradas de 1 a 100 e os nomes para as diversas espécies podem ser 
editados, consulte Criar espécies de árvores. 

1. Espécies de árvores. Alterar com a tecla de seta ←esquerda ou →direita. 
2. Diâmetro. Alterar com a escada de medição. 
3. Barra de deslocamento rápido. Mantenha a seta → direita premida. 

 

MEDIÇÃO DO DIÂMETRO 

Para medir e registar o diâmetro de uma árvore, coloque as 
maxilas de cada lado do diâmetro a medir. Registe premindo 
Enter. 

• O visor MD II mostra o último diâmetro registado e é 
atualizado quando é registado um novo diâmetro. 

• Para mostrar o diâmetro atual sem o registar, prima 
brevemente a tecla de seta ↓ para baixo. 

• Se precisar de registar um diâmetro superior ao 
comprimento físico da SmartScale, pode «duplicar» temporariamente a escala premindo a tecla de 
seta ↓ para baixo durante cerca de 2 segundos (maxilas juntas a 0 cm) até que o diâmetro apareça 
como texto branco em fundo preto. Defina o valor de diâmetro pretendido e prima Enter para se 
registar. 

• Para executar uma medição cruzada (também chamada «escala cruzada»), prima e mantenha a tecla 
de seta ↓ para baixo até aparecer o dígito (2) do lado direito do valor de diâmetro. Meça e registe o 
diâmetro seguinte com Enter. O valor médio dos dois diâmetros é o valor registado. 

• O MD II pode ser definido para o modo de medição cruzada. Diâmetro/valor médio de diâmetro: 
Medição cruzada. 
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ALTURA OU COMPRIMENTO 

As alturas e os comprimentos podem ser registados após o registo do diâmetro da árvore. 

1. Registe a altura/o comprimento premindo a 
tecla de seta ↑para cima. A linha é ativada 
com fundo preto. 

2. Altere o valor com a escala de medição ou 
ajuste com as teclas de seta ↑ para cima ou 
↓ para baixo. 

3. Guarde premindo Enter. 

As alturas podem ser transferidas a partir de 
(infravermelho) instrumentos de medição de altura com IR. Podem ser transferidas até três alturas por árvore. 
Alturas via IR. 

ALTURAS VIA IR. 

Transferir valores de altura a partir dos instrumentos Vertex e Vertex Laser (ou de outros instrumentos 
compatíveis) com tecnologia IR. 

1. A leitura IR é ativada ao premir simultaneamente as 
teclas de seta → direita e ↓.  

1. Os dados podem ser transferidos do instrumento de 
medição de altura premindo a tecla SEND (IR/SEND). 
Consulte o manual do instrumento para obter mais 
informações. Aponte a porta IR do seu instrumento 
diretamente para a porta IR do terminal MD II para 
transferir dados.  

2. Aceite/registe o(s) valor(es) de altura transferido(s) 
premindo a tecla Enter no MD II.  

ELIMINE O ÚLTIMO REGISTO DURANTE A MEDIÇÃO 

Para eliminar o último valor registado, prima e mantenha a tecla de seta ← esquerda durante alguns segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOG SCALING (MODO DE CUBAGEM DE TOROS) 
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Utilize o MD II para armazenar espécies, diâmetro, comprimento, qualidade e número de toro.  

Os dados podem ser armazenados na memória do MD II ou transferidos on-line via Bluetooth para dispositivos 
externos, tais como telemóveis, tablets ou computadores portáteis. 

• Para armazenar dados na memória LOCAL -  Medir e armazenar   
• Para enviar dados LINE - Enviar dados sem fios 

 

Todo o trabalho descrito abaixo é realizado independentemente de os dados serem armazenados no MD II ou 
transferidos para outro dispositivo.  

ESPÉCIES DE ÁRVORES 

Altere as espécies de árvores premindo as teclas de seta direita e esquerda. As 
espécies são numeradas de 1 a 100 e os nomes para as diversas espécies podem ser 
editados, consulte Criar espécies de árvores. 

1. Espécies de árvores. Alterar com a tecla de seta ←esquerda ou →direita. 
2. Diâmetro. Alterar com a escada de medição. 

 

MEDIÇÃO DO DIÂMETRO 

Para medir e registar o diâmetro de uma árvore, coloque as 
maxilas de cada lado do diâmetro a medir. Registe premindo 
Enter. 

• O visor MD II mostra o último diâmetro registado e é 
atualizado quando é registado um novo diâmetro. 

• Para mostrar o diâmetro atual sem o registar, prima 
brevemente a tecla de seta ↓ para baixo. 

• Se precisar de registar um diâmetro superior ao 
comprimento físico da SmartScale, pode «duplicar» temporariamente a escala premindo a tecla de 
seta ↓ para baixo durante cerca de 2 segundos (maxilas juntas a 0 cm) até que o diâmetro apareça 
como texto branco em fundo preto. Defina o valor de diâmetro pretendido e prima Enter para se 
registar. 

• Para executar uma medição cruzada (também chamada «escala cruzada»), prima e mantenha a tecla 
de seta ↓ para baixo até aparecer o dígito (2) do lado direito do valor de diâmetro. Meça e registe o 
diâmetro seguinte com Enter. O valor médio dos dois diâmetros é o valor registado. 

• O MD II pode ser definido para o modo de medição cruzada. Diâmetro/valor médio de diâmetro: 
Medição cruzada. 
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COMPRIMENTO 

O comprimento deve ser introduzido para o tronco após o diâmetro. Dependendo das definições, o 
comprimento é medido em dm (por defeito), cm ou 
polegadas. 

1. Comprimento, qualidade e número de toro 
são registados premindo ENTER. 

2. Se o comprimento, a qualidade ou o número 
de toro tiverem de ser editados, prima a 
tecla de navegação → direita. 

3. Altere o comprimento utilizando a escala ou 
as teclas de navegação ↑ para cima ou ↓ para baixo. Se mantiver a tecla de navegação ↑ para cima 
ou ↓ para baixo premida, o valor irá percorrer o ecrã. 

4. Se o comprimento, a qualidade e o número de toro forem aceites, prima ENTER. 
5. Se a qualidade ou o número de toro tiverem de ser editados, prima a tecla de navegação → direita. 

 

QUALIDADE 

Se houver qualidades definidas como ativas nas definições, pode, para cada toro, aceitar a qualidade escolhida 

anteriormente ou escolher outra. 

1. Se o comprimento, a qualidade e o número de toro forem aceites, prima ENTER. 
2. Se o comprimento, a qualidade ou o número de toro tiverem de ser editados, prima a tecla de 

navegação → direita. 
3. Se a qualidade tiver de ser editada, prima novamente a tecla de navegação → direita. 
4. Escolha a qualidade utilizando a tecla de navegação ↑ para cima ou ↓ para baixo. 
5. Se o comprimento, a qualidade e o número de toro forem aceites, prima ENTER. 
6. Se o número de toro tiver de ser editado, prima a tecla de navegação → direita. 

 
• Pode editar o comprimento utilizando a tecla de navegação ← esquerda. 

 

 

 

 

NÚMERO ID – NÚMERO DE TORO 
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Se tiver ativado o número de identificação (número de toro) nas definições, pode aceitar o número de 

incremento automático ou inserir um novo número alfanumérico. 

1. Se o comprimento, a qualidade e o número de toro forem aceites, prima ENTER. 
2. Se o comprimento, a qualidade ou o número de toro tiverem de ser editados, prima a tecla de 

navegação → direita. 
3. Se a qualidade tiver de ser editada, prima novamente a tecla de navegação → direita. 
4. Se o número de identificação (número de registo) tiver de ser alterado pressione novamente a tecla 

de navegação → direita. 
5. O número de identificação (número de toro) é um número alfanumérico de 8 carateres, percorra os 

carateres utilizando as teclas de navegação ← esquerda ou → direita.  
6. Altere o número/letra utilizando a tecla de navegação ↑ para cima ou ↓ para baixo. 
7. Se o comprimento, a qualidade e o número de toro forem aceites, prima ENTER. 

 
• Pode editar o comprimento utilizando a tecla de navegação ← esquerda. 
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LINE  – ENVIAR DADOS SEM FIOS 

O modo LINE é utilizado para enviar todos os dados do MD II para dispositivos ligados com Bluetooth®. 
Não se encontram armazenados quaisquer dados no MD II neste modo. 

A tecnologia Bluetooth permite uma comunicação sem fios entre instrumentos dentro de um intervalo limitado 
(+10m) e com um consumo energético limitado.  

Quando é utilizado o modo Line, o MD II fica automaticamente definido no modo «escravo» e o dispositivo 
externo é necessário para se ligar ao MD II. 

Depois de transferir dados de árvore/toro no modo Line, o MD II espera um aviso da unidade que recebe os 
dados. Se não receber o aviso no prazo de 1 segundo, o MDII exibe a mensagem «Check connection» (verificar 
ligação) no visor, que pode indicar que a ligação foi perdida para a outra unidade. O reconhecimento que deve 
ser enviado pela unidade recetora é o número 6 (0x06). 

OBTER - HAGLOF LINK 

O Haglof Link é uma aplicação gratuita para ambas as plataformas iOS e Android. Com esta 
aplicação, o MD II pode utilizar o modo LINE para transferir dados online sem fios através de 
Bluetooth para um dispositivo móvel.  

O Haglof Link é gratuito e está disponível para download no Google Play® ou na App Store®. 
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HAGLOF LINK 

Como utilizar o Haglof Link e o MD II no modo LINE. 

1. Inicie o  Haglof Link no seu dispositivo móvel. 
2. Clique no ícone do MD II e, em seguida, clique em Tree inventory (inventário de árvores) ou Log 

Scaling (cubagem de toros).  
a. É importante que o modo Log Scaling seja selecionado no MDII se a cubagem de toros for 

utilizada. 
3. Clique em ADD LIST (adicionar lista) para criar uma nova lista ou selecionar uma antiga lista para 

continuar um trabalho em curso.  

4. No MD II aceda a LINE  e prima Enter. Ligue-se ao MD II e envie dados sem fios para a lista 
ativa. 

a. Se o Haglof Link não encontrar o MD II, clique em CONNECT TO DEVICE (ligar ao dispositivo), 
o Haglof Link irá procurar o aparelho. Quando aparecer na lista, selecione-o. 

5. Comece a medir, os dados serão transferidos e armazenados no Haglof Link. 
6. Clique na Lista para Open (abrir), Delete (apagar) ou Share (partilhar). 

MD II 

Log Scaling (cubagem de 
toros) 

 

Tree Inventory (inventário 
de árvore) 
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LOCAL  – MEDIR E ARMAZENAR 

No modo Local, todos os dados são armazenados na memória do MD II. A capacidade de 
armazenamento é de cerca de 1 000 000 árvores com dados sobre diâmetro e altura. 

• Recomenda-se realizar cópias de segurança (diárias) da memória.  
• Os dados são armazenados em formato XML e podem ser acedidos através de dispositivo USB. Utilize 

um gestor de ficheiros, por exemplo o File Explorer no Windows. O ficheiro está situado na pasta 
DATA no MD II. 

• Também pode ser utilizado o programa MD II Com. 

1. Vá a e prima Enter para guardar os valores no MD II.  
Se os dados estiverem disponíveis na memória, o número de registos armazenados será exibido 
momentaneamente. 

2. Comece a medir e registar. 
3. Para anular/sair, prima simultaneamente Esc = tecla de seta ← esquerda e a tecla de seta ↓ para 

baixo. Pode, em qualquer momento, voltar e continuar a medir. 
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SEND  (ENVIAR) – ENVIAR PARA O HAGLOF LINK  

 Com esta função o utilizador pode enviar ficheiros armazenados localmente para uma aplicação móvel 
Haglof Link disponível tanto para Android como para iPhone. 

1. Inicie o  Haglof Link no seu dispositivo móvel. 
2. Clique no ícone em Files (ficheiros) 
3. Clique em Start Receiving (começar a receber). O Haglof Link liga o MD II e - A aguardar transferência. 

7. No MD II, aceda a SEND (enviar)  e prima Enter. Os ficheiros armazenados localmente serão 
enviados para o Haglof Link. 

a. Se o Haglof Link não encontrar o MD II, clique em CONNECT TO DEVICE (ligar ao dispositivo), 
o Haglof Link irá procurar o aparelho. Quando aparecer na lista, selecione-o. 

4. Quando a transferência estiver concluída, clique em BACK (voltar) no Haglof Link, o ficheiro irá 
aparecer em Files (ficheiros). 

5. Em Files (ficheiros). Clique no ficheiro e selecioneOpen (abrir), Delete (apagar) ou Share (partilhar). 

  

Files (ficheiros) START RECEIVING 
(começar a receber) 
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INSPECT  ( INSPECIONAR) - VER DADOS ARMAZENADOS  

Este menu permite inspecionar o seus dados armazenados.  

• A inspeção pode ser efetuada apenas em dados armazenados no MD II (LOCAL). 

1. Prima Enter. 
Se estiverem armazenados dados na memória, o número de registos é exibido momentaneamente. 

1. Utilize a tecla de seta ← esquerda ou → direita para percorrer os dados armazenados. 
2. Para anular/sair, prima simultaneamente Esc = tecla de seta ← esquerda e a tecla de seta ↓ para 

baixo. 

CLR  – SELECIONAR PARA APAGAR DA MEMÓRIA 

Apagar registos únicos ou todos os dados da memória. 

• Vá a , prima Enter e selecione 

1. Apagar registo 

2. Apagar todos os registos 

3. Esc – Escape para voltar (andar para trás) no menu 

Pode, em qualquer altura, voltar e apagar o último registo premindo e mantendo a tecla de seta ← 
esquerda durante alguns segundos. 

APAGAR UM REGISTO 

1. Vá a e prima Enter. Selecione Prima Enter. 
2. Utilize a tecla de seta ← esquerda ou → direita para procurar o registo que pretende apagar. 
3. Prima Enter para apagar o registo selecionado. Não é possível recriar um ficheiro apagado!  

APAGAR TODOS OS REGISTOS 

1. Vá a e prima Enter. Selecione  e prima Enter. 
1. O MD II pergunta [Delete all?]. Mude para OK com a tecla de seta → direita. Prima Enter. 
2. Todos os dados são apagados. Não é possível recriar um ficheiro apagado!  

TERMINAR – ESC 

1. Vá a e prima Enter.  
1. Ou utilize Esc = prima simultaneamente as teclas de seta ← esquerda e ↓ para baixo.  
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SET  – DEFINIÇÕES 

Selecione se pretende cruzar medidas, mostrar a circunferência em vez do diâmetro, ponto decimal, 
amostras de árvores, lista de espécies abertas, ou localizar o menu do sistema MD II:   

• Vá a e prima Enter. 

1. Species – SELECIONAR ESPÉCIE 

2. Program set. – DEFINIÇÕES DE PROGRAMA 

3.  System set. – Definições de programa para o MD II 

4. Random – Amostras de árvores aleatórias 

5. Esc – Sair de/voltar ao menu 

SPECIES  – SELECIONAR ESPÉCIE 

Selecione os nomes pretendidos para as espécies de árvores que devem ser exibidas quando está a 
medir.  

Os nomes das espécies de árvores podem ser abertos no ficheiro de texto SPECIES.txt. Este ficheiro pode 
armazenar até 100 nomes de espécies diferentes Criar espécies de árvores. 

1. Ir às definições (SETTINGS) do menu: SET e prima Enter.  
2. Prossiga e prima a tecla de seta ↓para baixo ou ↑ para cima até chegar à espécie de árvore que 

pretende visualizar ou ocultar. 
3. Prima a tecla de seta → direita para ativar ou desativar.  
4. Aparece uma caixa quadrada assinalada se o nome estiver ativado. 
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CRIAR ESPÉCIES DE ÁRVORES 

Os nomes das espécies de árvores são armazenados num ficheiro de texto designado «SPCNAME.TXT». Indique 
a ordem de exibição, o número e os nomes das espécies com que pretende trabalhar. 

Depois de ligar o MD II ao seu computador, o ficheiro pode ser retraído na pasta DATA do MD II. Utilize o 
explorador de ficheiros do seu PC: 

MDII:\DATA\MDII\SPCNAME.TXT 

Requisitos de ficheiro: 

• Os ficheiros têm de ser armazenados na pasta MDII:\DATA\MDII\ e receber a designação 
SPCNAME.TXT 

• Número máximo de letras para nomes individuais de espécies de árvores: 7 letras. 
• Apenas podem ser usados carateres ASCII para os nomes. 
• Número máximo de nomes/espécies: 100 (um nome por linha) 

SPCNAME.TXT Exemplo: 

 

1. Ligue o MD II ao seu PC com cabo USB. 
2. Abra o gestor de ficheiros e a pasta MDII:\DATA\MDII\ 
3. Utilize, por exemplo, o Notepad para abrir o ficheiro SPCNAME.TXT 
4. Escreva um nome (espécie de árvore) por linha e um máximo de 100 nomes diferentes. 
5. Guarde o ficheiro e comece a utilizar o MD II com a sua única lista de nomes de espécies de árvores. 

  

NWSPRUC 
LONGLEA 
WH.OAK 
REDOAK 
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QUALITIES  (QUALIDADES) – SELECIONAR QUALIDADES 

  Selecione as qualidades que pretende escolher ao fazer o inventário. Isto pode ser útil quando se 
trabalha numa área com uma ou poucas qualidades. 

Os nomes de qualidade são recuperados de um ficheiro de texto chamado QUALNAME.txt. The file can support 
20 user defined names on quality, se Criar qualidades. 

1. Aceda a SET e, em seguida,  prima Enter  
2. Passe para a qualidade pretendida utilizando a chave de navegação ↓ para cima ou ↑ para baixo. 
3. Utilize a tecla de navegação → para ativar ou desativar a qualidade.  
4. Aparece uma caixa quadrada assinalada quando é ativada uma qualidade e fica visível durante o 

inventário. 

 

CRIAR QUALIDADES 

Os nomes de qualidade são armazenados de um ficheiro de texto chamado QUALNAME.TXT. Indique a ordem 
de exibição, o número e os nomes das qualidades com que pretende trabalhar. 

Depois de ligar o MD II ao seu computador, o ficheiro pode ser retraído na pasta DATA do MD II. Utilize o 
explorador de ficheiros do seu PC: 

MDII:\DATA\MDII\QUALNAME.TXT 

Requisitos de ficheiro: 

• Os ficheiros têm de ser armazenados na pasta MDII:\DATA\MDII\ e receber a designação 
QUALNAME.TXT 

• Número máximo de letras para um nome relativo a qualidade: 3 letras. 
• Apenas podem ser usados carateres ASCII para os nomes. 
• Número máximo de nomes/qualidades: 20 (um nome/qualidade por linha) 

QUALNAME.TXT Exemplo (valores por defeito) 

1. Ligue o MD II ao seu PC com cabo USB. 
2. Abra o gestor de ficheiros e a pasta MDII:\DATA\MDII\ 
3. Utilize, por exemplo, o Notepad para abrir o ficheiro QUALNAME.TXT 
4. Escreva um nome (qualidade) por linha e um máximo de 20 nomes/qualidades diferentes. 
5. Guarde o ficheiro e comece a utilizar o MD II com sua única lista de nomes de qualidades. 

PROGRAM SET.  – DEFINIÇÕES DE PROGRAMA 

Q1 
Q2 
Q3 
Q4 
Q5 
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Definições relativas a medição. 

• Vá a e prima Enter para entrar nas definições de programa para o MD II. 

1.  MD II MODE (modo MD II) – Formato de dados MD II. 

2. Digitech mode (modo Digitech) – Formato de dados Mantax Digitech. 

3.  Logscale mode (modo Logscale) – Cubagem de toros, número de 
comprimento/qualidade/ID. 

4. 2 x dia – Medição cruzada. 

5.  CIRCUMFERENCE (circunferência) – Exibir a circunferência durante a medição. 

6.  ID number (numar de ID) – Editar número de identificação do toro durante a 
cubagem de toros (Logscale mode(modo Logscale)). 

7.  On bark (na casca) – Escolha se as medidas são efetuadas dentro ou fora da casca. 

8. Esc – Sair de/voltar no menu. 

MODO MD II 

  MD II mode (modo MD II) = Inativo  MD II mode (modo MD II) = Ativo 

O MD II pode ser definido no MD II mode (modo MD II) ou no Digitech mode (modo Digitech) A diferença está 
no formato dos dados guardados ou enviados por transferência sem fios. O modo Digitech está disponível para 
tornar o paquímetro MD II compatível com o modelo de paquímetro anterior, o Mantax Digitech. 

A definição padrão para o MD II é o MD II mode (modo MD II). Os dados são guardados num ficheiro XML no 
MD II e a transferência sem fios é efetuada com tecnologia Bluetooth® em formato NMEA Formato de dados. 
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ATIVAR MODO MD II 

Modo MD II 

1. Vá a SETTINGS: SET e, em seguida, Program set  

2. Vá a MD II mode  (modo MD II) e prima Enter.  

• A caixa quadrada é assinalada quando o MD II mode (modo MD II)  está ativo e o Digitech 

mode (modo Digitech)  está inativo. 

MODO DIGITECH 

  MD II mode (modo MD II) = Inativo  MD II mode (modo MD II) = Ativo 

O MD II pode ser definido em dois modos diferentes, MD II mode  (modo MD II) ou Digitech mode (modo 
Digitech). Os dados no MD II e os dados transferidos on-line encontram-se em formatos diferentes. No modo 
Digitec, o MD II é compatível com o modelo de paquímetro anterior, o Mantax Digitech. 

A definição por defeito (padrão) para o MD II é o MD II mode (modo MD II). Os dados são armazenados num 
ficheiro XML no MD II. Para a transferência de dados sem fios, o formato utilizado é o NMEA Formato de dados. 

ATIVAR O MODO DIGITECH 

Modo MD II 

1. Vá a SETTINGS: SET e, em seguida, Program set  

2. Vá a Digitech mode  (modo Digitech) e prima Enter  

• O quadrado é assinalado quando o Digitech mode (modo Digitech)  está ativo e o MD II mode 

(modo MD II)  está inativo. 

MODO LOGSCALE 

  Logscale mode (modo Longscale) = Inativo  Logscale II mode (modo Logscale II) = Ativo 

O MD II pode ser definido em Logscale mode (modo Logscale). -Torna-se assim possível cubar toros. As 
espécies, diâmetro e comprimento das árvores são sempre medidos e captados ao cubar os toros com o MD II. 
Collecting Quality and ID number can be activated and collected in Logscale mode (modo Logscale).  

O MD II cria ficheiros no formato XML ao armazenar localmente no paquímetro e no formato JSON ao transferir 
dados utilizando Bluetooth. Consulte Formato de dados. 

ATIVAR O MODO LOGSCALE 
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Logscale mode (modo Logscale) 

1. Vá a SETTINGS: SET e, em seguida, prima Program set  

2. Vá a Logscale mode  (modo Logscale) e prima Enter.  

• Aparece uma marca de verificação quando o Logscale  mode (modo Logscale) está ativo. 
• O Logscale mode (modo Logscale) não pode ser utilizado combinado com o Digitech mode (modo 

Digitech). Se o Logscale mode (modo Logscale) estiver ativado, o Digitech Mode (modo Digitech) será 
desativado automaticamente, e o MD II mode (modo MD II) será ativado.  

2 X DIA – MEDIÇÃO CRUZADA 

  2 x DIA Medição cruzada = inativa  2 x DIA Medição cruzada = Ativa 

Ative a medição cruzada para registar o valor médio de dois diâmetros no MD II. 

• O valor médio de dois diâmetros da árvore é guardado. 
• Este ícone  é apresentado na estrutura inferior do visor quando a medição cruzada está ativa. 
• Esta função tem de ser ativada para os valores de medidas cruzadas e de diâmetro médio Medição de 

diâmetro 

ATIVAR A MEDIÇÃO CRUZADA 

 2 x DIA 

3. Vá a SETTINGS: SET e, em seguida, Program set  

4. Vá a 2 x dia  e prima Enter. O quadrado ficará assinalado .  
• Quando a função está ativa, o II MD necessita de duas medições para registar o valor médio do 

diâmetro. 
• Este ícone  é apresentado na estrutura inferior do visor quando a função está ativa. 

DESATIVAR A MEDIÇÃO CRUZADA 

 2 x DIA 

1. Vá a SETTINGS: SET e Program set  

2. Vá a 2 x dia  e prima Enter para desselecionar o quadrado.  
• A função de medida cruzada é desativada. 

CIRCUMFERENCE (CIRCUNFERÊNCIA)  
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   Circumference (circunferência) = Inativa  Circumference (circunferência) = Ativa 

O MD II pode ser definido para apresentar a circunferência em vez de valores de diâmetro durante a medição. 
Circumference (circunferência) tem de ser ativado para mostrar o valor da circunferência no visor. Note que o 
valor registado será a medição do diâmetro. O ícone  é apresentado na estrutura inferior do visor quando o 
modo Circumference está ativo. 

ATIVAR EXIBIR O VALOR DA CIRCUNFERÊNCIA NO VISOR 

  
Circumference (circunferência) 

1. Vá a SETTINGS: SET e, em seguida, Program set  

2. Vá a Circumference  (circunferência) e prima Enter para assinalar o quadrado .  
• A circunferência é exibida em vez do valor de diâmetro durante a medição. O valor armazenado ou 

transferido será o valor do diâmetro. 
• Este ícone  é apresentado na estrutura inferior do visor quando está ativo. 

DESATIVAR CIRCUMFERENCE 

  
Circumference (circunferência) 

1. Vá a SETTINGS: SET e Program set  

2. Vá a Circumference  (circunferência) e prima Enter para desselecionar o quadrado .   
• O valor do diâmetro é apresentado durante a medição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO ID (NÚMERO DE ID) – ATRIBUIR NÚMERO DE TORO  
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   ID number (Número de toro) = Desativado  ID number (Número de toro) = Ativado  

O número toro pode ser recolhido se ID Number (número de ID) estiver ativado (Logscale mode (modo 
Logscale)). 

O número de toro consiste num número alfanumérico de oito algarismos. Permitir ao utilizador escolher entre 
0-9 e A-Z. 

ATIVAR NÚMERO ID 

 
ID number (número de ID) 

1. Vá a SETTINGS: SET e, em seguida, Program set  

2. Vá a ID number  (número ID) e prima Enter para assinalar a janela .  
• O número de registo pode agora ser alterado durante a cubagem.  

 

DESATIVAR NÚMERO ID 

 
ID number (número de ID) 

1. Vá a SETTINGS: SET e, em seguida, Program set  

2. Vá a ID number  (número ID) e prima Enter para desselecionar a janela .  
• O diâmetro é agora exibido durante a medição. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ON BARK – MEDIR NO INTERIOR OU EXTERIOR DA CASCA 
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   On bark (exterior casca) (outside) = Desativado  On bark (interior casca) (inside) = Ativado  

Se On bark (outside) estiver ativado, os dados armazenados ou enviados assumem que a medição é feita no 
exterior da casca. – (espessura da casca incluída). Se On-bark estiver desativado, os dados de medição 
apresentados representarão o interior da casca. – (espessura da casca não incluída).  

 

ATIVAR ON BARK 

 
On bark (na casca) 

1. Vá a SETTINGS: SET e, em seguida, Program set  

2. Vá a On bark  e prima Enter para assinalar a janela. .  
•  Diâmetro na casca.  

 

DESATIVAR ON BARK 

 
On bark (na casca) 

1. Vá a SETTINGS: SET e, em seguida, Program set  

2. Vá a On bark  (na casca) e prima Enter para desselecionar a janela .  
• Diâmetro sob a casca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LENGTH IN CM – MEDIR COMPRIMENTO EM CM 
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   Length in cm (medir comprimento em cm) = Desativado  Length in cm (medir comprimento 
em cm) = Ativado 

Possibilidade de inserir o comprimento em cm ao efetuar a cubagem, se Length in cm (medir comprimento em 
cm) estiver ativado (Logscale mode (modo Logscale)). 

Isto é possível apenas se o paquímetro estiver definido para registar valores métricos. Esta função não está 
disponível para as unidades imperiais.  

 

ATIVAR LENGTH IN CM 

 
ID number (número de ID) 

1. Vá a SETTINGS: SET e, em seguida, Program set  

2. Vá a Length in cm  (medir comprimento em cm) e prima Enter para assinalar a janela .  
• O comprimento em cm pode agora ser inserido ao efetuar a cubagem dos toros. 

 

DESATIVAR LENGTH IN CM 

 
ID number (número de ID) 

1. Vá a SETTINGS: SET e, em seguida, Program set  

2. Vá a Length in cm  (medir comprimento em cm) e prima Enter para desselecionar a janela 

.  
• O comprimento em dm pode agora ser inserido ao efetuar a cubagem dos toros.  

 

SYSTEM SET.  – DEFINIÇÕES DE SISTEMA PARA MD II 

Definições do sistema tais como Bluetooth e calibragem de escala. 

1. Vá a SETTINGS: SET e, em seguida, System set.  
2. Definições de sistema MD II 

RANDOM  – AMOSTRA DE ÁRVORE ALEATÓRIA 
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Esta função ativa a seleção aleatória das amostras de árvores. 

Fórmula para selecionar amostras de árvores aleatórias: Q x d2/D2 

• Q: (cota %) entre 0 e 99 
• d: Diâmetro medido 
• D: Diâmetro médio para espécies 

Ouve-se um alarme com 5 (cinco) sinais sonoros proveniente do paquímetro MD II se o número for superior a 
um número selecionado aleatoriamente entre 0 e 99. Este alarme indica que a árvore foi selecionada como 
amostra de árvore. 

• Os valores de amostra de árvore são únicos para as espécies de árvores 1-3 (4) e as espécies seguintes 
irão utilizar D e Q no número de espécie 4. 

ATIVAR E DEFINIR A AMOSTRA DE ÁRVORE 

1. Vá a SETTINGS: SET e, em seguida, Program set  

2. Vá a Random  e prima Enter 
a. Selecione as espécies de árvore SPC 1, SPC 2, SPC 3 ou SPC 4 e prima Enter 
b. Defina o valor Q em % 1 a 99 com as teclas de seta ← esquerda ou → direita para alterar o 

valor em 2 dígitos, as teclas de seta ↑ para cima ou ↓para baixo para um único dígito. Prima 
Enter para guardar. 

3. Defina o valor D igual ao diâmetro com as teclas de seta ← esquerda ou → direita para alterar o valor 
em 2 dígitos, as teclas de seta ↑ para cima ou ↓para baixo para um único dígito. Prima Enter para 
guardar. Repita a partir de a) para a espécie de árvore seguinte. 

4. Para sair, prima simultaneamente Esc = tecla de seta ← esquerda e a tecla de seta ↓ para baixo. 

DESATIVAR A ÁRVORE ALEATÓRIA 

A função para amostras de árvores aleatórias pode ser desativada se o valor Q estiver definido em 00. 

1. Vá a SETTINGS: SET e, em seguida, Program set  

2. Vá a Random  e prima Enter 
a. Selecione as espécies de árvore SPC 1, SPC 2, SPC 3 ou SPC 4 e prima Enter 
b. Defina o valor Q = 00 par desativar as amostras de árvores aleatórias com as teclas de seta ← 

esquerda ou → direita para alterar o valor em 2 dígitos, as teclas de seta ↑ para cima ou 
↓para baixo para um único dígito. 

3. Repita a partir de a) para a espécie de árvore seguinte. 
4. Para sair, prima simultaneamente Esc = tecla de seta ← esquerda e a tecla de seta ↓ para baixo. 
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ZZZZ – DESLIGAR MD II  

Desligar o MD II. 

1. Vá a  e prima Enter para desligar. 

USB  – DEFINA MD II NO MODO USB 

Ative o modo de comunicação e carga da bateria do terminal. Isto é automático quando o adaptador 
USB e o cabo para PC estão ligados ao MD II.  

1. Vá a e prima Enter para definir MD II no modo USB. 
2. Inicie o MD II Com ou um gestor de ficheiros para transferir os dados para o PC. 

Note que a SmartScale também contém uma bateria a Carregar a SmartScale.  
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DEFINIÇÕES DE SISTEMA MD II 

COMUNICAÇÃO 

O MD II comunica com dispositivos externos com tecnologia USB ou Bluetooth®. 

USB 

Transfira dados com cabo USB com o seu gestor de ficheiros. Não são necessários  controladores ou programas 
especiais. Quando o MD II está ligado ao PC por USB, a bateria também carrega. 

LIGAÇÃO USB 

1 Ligue o cabo USB (Mini-B) [3] no adaptador USB MD II [1].   
2 Ligue a outra extremidade (Tipo A) [4] a uma porta USB no PC. 
3 Ligue o adaptador USB MD II [1] com um cabo USB no terminal de dados.  
4 Abra o modo USB no terminal de dados (geralmente automático). A imagem [5] mostra o visor quando 

o terminal está em modo USB. Para ir para o modo USB manualmente, reinicie (pressione as cinco 
teclas no terminal) e navegue com as setas do teclado para o menu USB e pressione Enter. 

5 Quando o sistema operativo no PC é ligado, o ícone USB no visor [6] aparece a preto. O terminal de 
dados funciona agora como memória USB. 

6 O seu gestor de ficheiros para PC pode agora ser utilizado para copiar, mover ou apagar ficheiros no 
terminal de dados. Os ficheiros de dados estão na biblioteca \\DATA. 

7 Termine a sessão com Escape no terminal de dados. 
8 Remova o adaptador USB soltando a trava e puxando o adaptador para trás. 

  

5 

6 
1 

3 
4 

file://DATA
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

TERMINAL DE DADOS MD II 

MEMÓRIA: Sistema de arquivos Flash de 1GB . Não volátil, alta segurança. 

Velocidade de RAM elevada de 1Mb 

PROCESSADOR:  Processador ARM 32 bit de baixa potência 

VISOR:  Interface gráfica preto/branco, 128x64 pixéis 

CLARO:  SIM Alta visibilidade em pouca luz 

TECLADO:  Enter/Execução  

Quatro teclas de seta. 

Teclas de atalho (luz, desligar, Escape, entrada de altura no Vertex) 

SINAL:  Altifalante, embutido 

COMUNICAÇÃO:  USB 2.0 MSD (Dispositivo de armazenamento em massa),   

Bluetooth® 4.0 

• SPP, NMEA 
• Base de dados BLE, GATT 

Recetor de vértice por infravermelhos incorporado 

TEMPERATURA:  -20ºC… +60ºC 

RELÓGIO:  Relógio em tempo real e calendário 

BATERIAS:  Bateria recarregável Li-ion. Carregamento através da interface USB. 

Consumo de energia > uma semana por carga.  

PESO: 150 g/5 oz                     

CLASSIFICAÇÃO:  IP67 
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SMARTSCALE MD II 

ESCALA:  SmartScale TM em Alumínio, não-refletor, dígitos claros, duradoura 

INTERVALO DE 
MEDIÇÃO PADRÃO:  

500 mm 

600 mm 

650mm 

800 mm 

950 mm 

1000mm 

SISTEMA DE 
MEDIÇÃO:  

Não incremental, selado.  

PESO: 500 mm - 740 g 

600 mm - 850 g 

800 mm - 960 g 

950 mm - 1070 g 

CLASSIFICAÇÃO:  IP67 

 

Devolver os produtos para reciclagem neste endereço: Haglöf Sweden AB, Klockargatan 8, SE-882 30 Långsele, 
Suécia. 

EMBALAGEM 

A embalagem completa do MD II é composta por várias peças, dependendo da configuração requisitada. O 
comprimento da escala deve ser sempre indicado aquando da encomenda (500 mm, 600 mm, 650 mm 
800 mm, 950 mm, 1000 mm.)  

• SmartScale com botão Enter mecânico  
• Terminal de dados MD II  
• Estojo de transporte em alumínio 
• 2 adaptador USB  MD II 
• 1 cabo Mini B USB de 0,5 m 
• 1 cabo Mini B USB de 2,0m 
• 1 carregador AC/DC USB internacional 
• 1 carregador USB para carro 
• 1 chave Allen 2mm  para ajuste das maxilas 
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FORMATO DE DADOS 

O formato de dados depende do modo em que o funcionamento do MD II foi definido. 

O MD II pode ser definido em dois modos diferentes, MD II mode (modo MD II) ouDigitech mode (modo 
Digitech).  Os modos diferem em termos de transferência de dados sem fios. Leia mais em modo MD II ou 
modo Digitech. 

A definição por defeito é o MD II mode (modo MD II). Os dados são guardados num arquivo XML e os dados 
sem fios em formato NMEA.  

XML 

O ficheiro XML contém tags. O valor registado encontra-se entre esses tags.  

<MDIIData> Os valores registados constam deste tag. 

<Header> que contém  
<Name> isto é, o nome do ficheiro  
<Date> isto é, a data  
<SerialNr> isto é, o número de série do MDII 
<ProgramName> isto é, o nome do programa (MDII)  
<ProgramVer>  isto é, a versão do programa 
 

<Data> Contém todas as árvores registadas. Cada árvore contém o tag  
<Tree> que contém  

<Species> isto é, o código para espécies de árvores,  
<SpeciesText> isto é, o nome das espécies 
<Diameter> = o diâmetro da árvore 
<Height1> a altura da árvore 1, ou o comprimento 
<Height2> altura da segunda árvore 
<Height3> altura da terceira árvore 
<Quality> código de qualidade 
<Quality Text> Nome de qualidade 
<Id> Número de toro 
<UniqueId> Número único 
<IsLog> Se é um toro (toro=1, árvore em pé=0) 
<OnBark> Diâmetro no exterior da casca (exterior casca=1, interior casca=0) 
<Metric> Valores métricos ou imperiais (1=métrico,0=polegada/imperial) 
<SerialNr> número de série do MDII. 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<MDIIData> 

<Header> 
<Name>MDII\10-04-2019,104516.XML</Name> 
<Date>2016-06-30</Date> 
<SerialNr>38599</SerialNr> 
<ProgramNamer>MDII</ProgramName> 
<ProgramVer>40</ProgramVer> 

 </Header> 
  <Data> 

<Tree> 
<Species>1</Species> 
<SpeciesText>Pinheiro</SpeciesText
> 
<Diameter>208</Diameter> 
<Height1>230</Height1> 
<Height2/> 
<Height3/> 
<Quality>2</Quality> 
<QualityText>Q2</QualityText> 
<Id>A0000001</Id> 
<UniqueId>1</UniqueId> 
<IsLog>1</IsLog> 
<OnBark>1</OnBark> 
<Metric>1</Metric> 

</Tree> 
 
<Tree> 

<Species>2</Species> 
<SpeciesText>Abeto</SpeciesText> 
<Diameter>148</Diameter> 
<Height1>184</Height1> 
<Height2/> 
<Height3/> 
<Quality>2</Quality> 
<QualityText>Q2</QualityText> 
<Id>A0000002</Id> 
<UniqueId>2</UniqueId> 
<IsLog>1</IsLog> 
<OnBark>1</OnBark> 
<Metric>1<Metric> 

</Tree> 
</Data> 

</MDIID t > 

Nome do ficheiro, data, número de 
série, nome do programa e versão. 

Primeira árvore da lista 

Código de espécie = 1 

Nome de espécie = Pinheiro 

Diâmetro = 208 mm 

Primeira altura = 230 dm 

Segunda altura = tom  

Terceira altura = tom 

Código de qualidade = 2 

Nome de qualidade = Q2 

Número ID = A0000001 

ID única = 1 

IsLog = 1 (toro) 

OnBark = 1 (medição interior casca) 

Métrico = 1  

Segunda árvore 

etc.. 
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NMEA – MODO MD II – (ÁRVORE EM PÉ) 

Os dados são enviados como string NMEA e finalizados com uma soma de controlo e extremidade de linha. 
[CR][LF]. 

A espécie de árvore, o diâmetro e a altura são enviados como pacotes NMEA individuais, ver abaixo.  

• O código da espécie de árvore, o texto da espécie de árvore e o diâmetro são enviados durante a 
medição de um diâmetro. 

• Se for medida, a altura é enviada depois do diâmetro. Pode ser introduzida mais do que uma altura. Se 
forem enviadas mais de 3 (três) alturas, o software recetor deve ser definido de modo a substituir a 
primeira altura, etc. 

• A árvore deve ser guardada quando é recebido um novo diâmetro ou durante uma medição de 
extremidades. A espécie de árvore e o diâmetro devem ser registados antes de guardar os dados. 

 

$PHGF,SPC,2,ABC,*2B 
$PHGF,DIA,M,277,*2A  
$PHGF,ID,12345,1,MDII,40,*19 
$PHGF,LEN,M,74,*10 
$PHGF,LEN,M,76,*12 
$PHGF,LEN,M,79,*1D 
 

SPC  Espécie de árvore. 2 = Trädslagskod, ABC= Trädslagsnamn, *2b=checksumma 

DIA  Diâmetro. M=Métrico mm/F=Imperial Polegada*10, 277mm, 277 = diâmetro mm, *2A = 
Checksumma 

ID  Identificação. 12345 = Número de série do aparelho MDII, 1 = ID de árvore única, MDII = Nome 
do programa, 40 = Versão do programa, *19 = Soma de verificação 

LEN  Comprimento ou Altura1, M=métrico, F=Imperial pés, 74=Altura/Comprimento em dm ou 
décimos de pés (neste caso 74dm), *10 = soma de verificação 

LEN  Altura2, M=métrico, F=Imperial pés, 76=Altura/comprimento em dm ou décimos de pés (neste caso 
76dm), *10 =   soma de verificação 

LEN  Altura3, M=métrico, F=Imperial pés, 79=Altura/Comprimento em dm ou décimos de pés (neste caso 
79dm), *10 =   soma de verificação 
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NMEA – MODO LOGSCALE (CUBAGEM DE TOROS) 

Os dados são enviados como string NMEA e finalizados com uma soma de controlo e extremidade de linha. 
[CR][LF]. 

Espécie de árvore, diâmetro, comprimento, qualidade, número de identificação, número único, interior ou 
exterior da casca, sistema métrico, número de série, nome do programa e versão do programa são enviados 
como pacotes NMEA individuais, consulte o exemplo abaixo:   

Dados de informação sobre toros. (Os dados {} estão no formato JSON)  

Species  Número da espécie de árvore 

SpeciesText  Espécie de árvore 

Diameter  Diâmetro em mm 

Length   Comprimento em cm 

Quality   Número de qualidade 

QualityText Texto de qualidade 

Id    Número ID (número de toro) 

UniqueId   ID de toro único 

OnBark   1= Exterior, 0= Interior da casca 

SerialNr  Número de série para o MDII 

ProgramName  Nome do programa 

ProgramVer Versão do programa 

Metric  1=s. métrico, 0=Polegadas 

 

  

$PHGF,LOG,{"Species":1,"SpeciesText":"SP1","Diameter":199,"Length":1780,"Quality":1,"QualityText":"Q1", 
"Id":"00000159","UniqueId":158,"OnBark":1,"SerialNr":12345,"ProgramName":"MDII","ProgramVer":40, 
"Metric":"1",},*6C 
 
$PHGF,LOG,{"Species":2,"SpeciesText":"SP2","Diameter":233,"Length":1660,"Quality":2,"QualityText":"Q2", 
"Id":"00000160","UniqueId":159,"OnBark":1,"SerialNr":12345,"ProgramName":"MDII","ProgramVer":40, 
"Metric":"1",},*6B 
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MODO DIGITECH 

Este formato de dados é compatível com o modelo de paquímetro anterior, o Mantax Digitech. Os dados são 
enviados sob a forma de quatro dígitos. O primeiro dígito representa a espécie de árvore e os três 3 dígitos 
seguintes o diâmetro ou a altura. A altura é enviada como número de espécie 8. Os dados terminam com o 
sinal de linha final [CR][LF]. 

Ex.: 
1023 Espécie de árvore 1, 23 mm (alt. pol.x10) 
2323 Espécie de árvore 2, 323 mm 
8123 Altura 1, 123 dm (alt. pés) 
7321 Espécie de árvore 7, 321 mm 
8223 Altura 1, 223 dm 
8125 Altura 2, 125 dm. Comentário: De Vertex/VL 
8012 Altura 3, 12 dm. Comentário: De Vertex/VL 

  

2323 
8223 

Código 8= Comprimento ou 
 

Espécies de árvores código 
 

Diâmetro (alt. pol.x10 

Comprimento ou altura = dm (alt. 
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ALGUNS PONTOS SOBRE GARANTIA E ASSISTÊNCIA 

• Os pedidos de ativação de garantia devem ser efetuados no local de compra original do produto. Consulte o seu representante da Haglöf 
Sweden para quaisquer questões relacionadas com a assistência. 

• Os produtos são cobertos por uma garantia limitada de um ano. A garantia cobre defeitos de fabrico e exclui, por exemplo, operações 
imprudentes e danos cosméticos. A garantia é válida no país onde o produto foi comprado originalmente. 

• Para uma garantia válida, devem ser apresentados uma cópia da fatura original e o comprovativo da data de compra. Para os produtos 
eletrónicos, indique o número de série do seu produto aquando da devolução. O número de autorização RMA deve acompanhar todas as 
devoluções. 

• Realizaremos a reparação e a manutenção dos produtos com garantia expirada sempre que possível. É fornecida uma estimativa de custo 
após exame e avaliação do produto devolvido pelo nosso departamento de atendimento ao cliente. Todos os custos são suportados pelos 
compradores.  

• Quaisquer sinais de utilização indevida ou negligência anulam automaticamente a garantia. Não é dada garantia relativa a usabilidade e 
adequação para qualquer finalidade especial. Não nos responsabilizamos pela perda (de negócio, lucros, economias ou semelhante) nem 
por danos.  

• Saiba mais lendo as condições de venda gerais da Haglöf Sweden e respetiva alteração.  
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ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE, GARANTIA E INFORMAÇÕES LEGAIS 

Os componentes, as tecnologias e o software, incluindo, entre outros, a tecnologia Bluetooth®, transmissores de rádio e laser, podem estar 
sujeitos a legislação sobre uso e importação restrita em determinados países. A Haglöf Sweden não assume quaisquer responsabilidades 
relativas a infrações cometidas fora do nosso controlo. Alguns dos instrumentos acima indicados geram, usam e transmitem sinais de 
energia de radiofrequência que podem causar interferências. Os operadores de instrumentos que causam interferências devem eliminar a 
fonte de interferência e aconselhar-se junto do seu distribuidor.  

Os produtos não incluem peças que possam ser reparadas pelo operador. As reparações ou substituições não autorizadas podem causar 
danos permanentes no instrumento e anularão imediatamente quaisquer compromissos de garantia. A garantia limitada de um ano cobre 
os defeitos de fabrico óbvios. Podem ocorrer defeitos de componentes eletrónicos e bugs de software impossíveis de detetar para o 
fabricante antes de montar e enviar o produto. A Haglöf Sweden AB não será, em caso algum, considerada responsável pelos problemas 
desta natureza nem por eventuais perdas de negócios, lucros, economias, danos indiretos ou outros danos que resultem do uso dos 
produtos descritos. Evidências de utilização indevida, danos estéticos, acidentes ou semelhantes anularão automaticamente a garantia. A 
garantia é anulada automaticamente caso surjam sinais de utilização indevida ou negligente, ligação errada dos cabos e/ou das baterias. A 
garantia é válida no país de compra do produto Haglöf. Um produto coberto pela garantia será sujeito a troca, manutenção e reparação em 
conformidade com o acordo especial entre o vendedor e o comprador, no âmbito da garantia limitada. A Haglöf Sweden reserva o direito 
de determinar que opção será mais adequada a cada caso em particular, depois de examinar e avaliar o produto. Um custo de inspeção por 
hora será faturado para produtos devolvidos para manutenção e/ou reparação, mesmo que não seja detetada qualquer falha. 

Os números de série e números de licença (se existente) devem aparecer nos documentos de produtos revendidos pelo retalhista a 
terceiros. Os retalhistas não estão autorizados a copiar qualquer software fabricado pelo vendedor. Caso o façam, serão tomadas 
as medidas legais aplicáveis. Todas as devoluções têm de ser acompanhadas de um formulário RMA (autorização de retorno de 
mercadoria) e de um número de autorização, como mencionado acima. 

Todos os instrumentos que apresentem este símbolo devem ser entregues para reciclagem. Lembre-se de reciclar as baterias e os 
materiais de embalagem sempre que possível. Tenha em consideração as responsabilidades do seu distribuidor / revendedor e entregue-
lhe os seus produtos com bateria integrada para reciclagem.  

A Haglöf Sweden e os seus fornecedores não podem garantir o desempenho ou os resultados durante a utilização do software ou 
hardware, nem da documentação. Não são feitas quaisquer garantias nem dadas condições, expressas ou implícitas, de comercialização, 
adequação ou adequação especial para qualquer finalidade específica. Se aparecerem problemas de software, contacte o seu programador 
para obter assistência. A Haglöf Sweden não assume quaisquer responsabilidades por perda de rendimento, tempo ou problemas e atrasos 
provocados por problemas de software ou hardware nos produtos.  

O preço de aquisição do software da Haglöf Sweden AB não inclui qualquer propriedade, apenas direitos de utilizador. A propriedade 
permanece do vendedor. O comprador é responsável por efetuar uma cópia de segurança de quaisquer dados reunidos no programa. Os 
direitos de autor de qualquer software fabricado pela Haglöf Sweden pertencem à Haglöf Sweden. 

Para mais informações, consulte a ORGALIME SW14, as condições gerais do software informático e o suplemento à ORGALIME S 2012, com exceção da cláusula 
46, bem como os acordos especiais relativos ao pagamento, a cláusula 19 e o direito do comprador de utilizar o software informático, cláusula 3.1, 
relativamente à transferência de software a proprietários subsequentes. Allmänna Leveransbestämmelser NL09 and Tillägg till NL 09 Copyright and/or 
Sublicensed to Teknikföretagen; and Svensk Programvaruindustri Licensavtal för programprodukter by Föreningen Svensk Programvaruindustri, SPI, and 
Elektronikindustriföreningen. © Haglöf Sweden AB 2008-2016. Todos os direitos reservados. 
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

DECLARATION OF CONFORMITY, COMPLIANCE STATEMENT/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 

According to EMC Directive 2004/108/EC and Low Voltage Directive 2006/95/EC 

Type of equipment: Computer caliper 

Brand name or trade mark: Digitech Professional II 

Type designation(s)/Model no(s): Digitech Professional II 

Manufacturer’s name, address, telephone & fax no: Haglöf Sweden AB, Klockargatan 8, 882 30 Långsele, 
Sweden,  

Tel: 46 (0)620-25585, Fax: 46 (0)620-20581 

The following standards and/or technical specifications, which comply with good engineering practice in safety 
matters in force within the EEA, have been applied: 

Test report/ technical construction file/ normative document: Ref. No: 13095 / Issued by: Dectron AB 

Standards 

EMC Emission: EN 61000-6-3:2007 

EMC Immunity: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -11 

Low Voltage Directive: 2006/95/EC 

Additional information 

The product is CE-marked in 2013 

As manufacturer/ the manufacturer’s authorized representative established within EEA, we declare under our 
sole responsibility that the equipment follows the provisions of the Directives stated above. 

Date and place of issue: Långsele 2015-02-15 

Authorized person: Joakim Nygren R&D manager, Haglöf Sweden AB 

FCC 

This device, Digitech Professional II, FCC ID 2AAYWDPII, 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.  
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IC CANADA 

This device, Digitech Professional II, IC ID 11894A-DPII , complies with Industry Canada’s licence-exempt RSSs. 
Operation is subject to the following two conditions: 

(1) This device may not cause interference; and 

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the 
device. 

Ce produit, Digitech Professional II, IC ID 11894A-DPII, est conforme au Chapitre 15 du Règlement FCC et le RSS 
du Règlement IC. L’utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:  

(1) le périphérique ne peut pas causer d’interférences nuisibles et  

(2) l’appareil doit accepter toute interférence en réception, y compris les interferences causant un 
dysfonctionnement de l’appareil. 

 

FCC PARTE 15.21 DECLARAÇÃO 

Changes or modifications not expressly approved by the party  responsible for compliance could void the user’s 
authority to operate the equipment. 

User modifications / changes 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to 
part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, 
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction 
manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential 
area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at 
his own expense. 
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A Haglöf Suécia fabrica uma gama completa de sistemas de medição de precisão para uso profissional ao ar 
livre. Além da maior seleção do mundo de sondas de incremento, oferecemos paquímetros de vários tipos e 
tamanhos, hipsómetros numa variedade de modelos, telémetros para diferentes aplicações e muitos outros 

instrumentos para controlo do trabalho na floresta e no campo. 

Os produtos da Haglöf Sweden são sempre concebidos para uso profissional em ambientes árduos. Têm uma 
construção robusta e são fabricados para aumentar a sua eficiência, melhorar a precisão geral e economizar o 

seu precioso tempo e dinheiro. 

Com tecnologia patenteada e um know-how de longa data em matéria de fabrico a Haglöf Sweden é uma das 
marcas mais respeitadas no ramo. Os nossos produtos são produzidos em série limitada pela nossa equipa 

experiente. Temos orgulho no nosso nível de qualidade e colocamos o nosso bom nome à prova. 

Em estreita colaboração com os utilizadores profissionais, cientistas florestais e especialistas do setor, pode 
contar connosco e com a nossa equipa de atendimento ao cliente para o ajudar a resolver as suas questões 

relativas a sistemas de medição florestal eficientes. 

 

 
 

HAGLÖF SWEDEN AB 

KLOCKARGATAN 8, SE-882 30 LÅNGSELE 

TEL.: +46 620 255 80. FAX: +46 620 205 81 

E-MAIL: INFO@HAGLOFSWEDEN.COM  

 

HAGLOF INC., 

100 SOLLEFTEA DRIVE, MS 39110 MADISON, ESTADOS UNIDOS 

TEL.: +1 601 856 5119, FAX: +1 601 856 9075 

E-MAIL: SALES@HAGLOFINC.COM 
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