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Haglöf Sweden®

A Haglöf Sweden® AB é uma empresa familiar com longa experiência no desenvolvimento e fabrico de instrumentos de 
medição florestal profissional. O nosso know-how autêntico em produção de oficina aliado ao desenvolvimento de ele-
trónica e software de alta tecnologia oferecem conceitos únicos, bem como a gama de produtos mais completa do mercado 
para trabalhos de medição florestal profissional. 

A gama de produtos da Haglöf Sweden inclui verrumas, compassos de calibre mecânicos, medidores de distâncias com fio, 
medidores de altura e distâncias, soluções de posicionamento, compassos de calibre por computador, software e soluções 
completas de sistema.   

A Digitech Professional e a DP II são as sutas computadorizadas líderes do mercado e são utilizadas em inventários flo-
restais, medição de troncos, calibração de colhedoras e mais. Os acessórios únicos, a comunicação e compatibilidade com 
outros instrumentos fazem da DP um sistema de medição completo para operações de campo eficazes com versatilidade e 
enfoque na adaptação dos utilizadores e na robustez.  

A Haglöf Sweden esforça-se por garantir a melhoria constante e contínua. O nosso objetivo é tornar o seu trabalho de 
medição mais eficaz enquanto obtém resultados mais precisos. Adaptabilidade, compatibilidade e flexibilidade são alguns 
dos meios que permitem atingir esta meta. Uma vasta biblioteca de software com centenas de soluções permite uma inici-
ação rápida aos novos utilizadores. A comunicação com instrumentos externos, tais como dispositivos GPS e lasers Vertex 
melhora o desempenho e reduz as fontes de erro. 

Os instrumentos da Haglöf Sweden são utilizados em silvicultura, na construção e no planeamento, pela polícia e forças 
armadas, na agricultura, arqueologia, geologia, geografia, pesquisa nos ramos da pesca e da vida selvagem, na indústria de 
serviços de utilidade pública, no controlo de linhas de tensão, bem como em vários outros negócios e áreas de pesquisa. 
Mais de 200 empresas em todo o mundo distribuem produtos da Haglöf Sweden e podem oferecer uma assistência rápida 
e profissional, mesmo em locais muito remotos. Consulte o site www.haglofsweden.com e contacte-nos para obter mais 
informações!

Morada: Klockargatan 8, SE-882 30 Långsele, Suécia.

Telefone: +46 620 255 80. Fax: +46 620 205 81. www.haglofsweden.com



 

© Haglöf Sweden AB 2013/Rev. 201503 iii

Índice
1 Apresentação geral 1

DP II                                                                          2

Terminal de computador DP II                                    3

SmartScale                                              4

2 Descrição do sistema 5

DP II                                                                          5

Terminal de computador                                                        5

Terminal de computador sem porta-série               5

Teclas do teclado                                                  6

3 Procedimento operacional 7

Como montar o Terminal de computador                      7

Como desmontar o terminal de computador                  7

Montar o terminal de computador no suporte de pulso 7

Remover o terminal de computador do suporte de pulso 7

Botão de rádio DP                                                      8

Substituir a pilha                                              8

Sincronização do botão de entrada de rádio DP    8

Ligue/desligue a função de rádio DP                  8

Sincronização com a SmartScale                            9

Monitor                                                                  9

indicador de nível de bateria                                9

Carregar o terminal de computador                            9

Como carregar                                                     9

Comunicação com o PC                                        10

Ligação ao PC                                                  10

BLUETOOTH®                                         10

Exemplo: Enviar um ficheiro ao terminal de 

computador com Bluetooth®                           11

Programa                                              11

Programas mais antigos                                             11

Atualizar programas                                        11

Transferir programas para a DP II                       11

Ativar a licença de programa                               11

iniciar um novo programa                                  12

A efetuar upgrade do BIOS                                     12



iv | © Haglöf Sweden AB 2013/Rev. 201503

Menus de sistema                                                   12

Eliminar tudo                                                  12

LiCENSE                                            12

Eliminar um programa                                      12

Files                                                       12

File list                                                              13

OPEN FILE                                                         13

Send                                                 13

iNFO                                                 13

KERMiT                                              13

DELETE                                              13

USB                                                   13

information                                       13

Receive file                                                      13

FORMAT C:>                                                   13

Definições                                              13

Porta de série                                                          13

Bluetooth®                                        13

Com cable                                                          13

Language                                          13

Contrast                                            13

CLOCK                                               13

Calibrate                                                         13

Test Menu                                                               14

Escala                                                14

Digitech Tape                                                  14

DP DME                                                             14

Long timer 600                                                  14

No timer                                                             14

Read Time                                                         14

AD-channels                                     14

Backlight                                           14

Charger info                                                                    14

Flashdisc c:>                                                  14

Blue terminal                                                     14

SmartScale                                            14

Conceção exclusiva da mandíbula                            14

Conceção robusta                                            14

Baterias recarregáveis - Questões ambientais       15

Carregar a SmartScale                                      15

Mandíbulas dobráveis                                     15

Como ajustar o ângulo das mandíbulas                 15

Trava do manípulo                                             16

Ajustar o manípulo                                           16

Calibração                                         16

Medição de ângulo                                                16

Calibrar o inclinómetro                                     17

Calibre o ângulo zero (0)                                    17

Controlar a SmartScale                                          17

Manutenção                                          17

4 Acessórios, alguns exemplos 18

Tape Digitech®                                                        18

instalação da Digitech Tape                               18

Remover a Digitech Tape                                   18

DP232                                                   18

Teclado DP                                                            18

DP DME                                                                   18

Acessórios                                         18

5 Especificações técnicas 19

Conteúdo de pacote                                                            20

6 Informação jurídica 22



 

Versão: 1.2 Manual de utilizador
Revisto: 2015-04-27 16:47 DP II

 © Haglöf Sweden AB 2013/Rev. 201503< | 1

1 Apresentação geral

A suta DP II incorpora a experiência e os conhecimentos adquiridos em mais de 70 anos a desenvolver e fabricar soluções 
profissionais para instrumentos de medição em campo para utilização em florestas do mundo inteiro. A vasta experiência 
da Haglöf Sweden combinada com a capacidade de inovação e novas ideias resultaram nesta suta computadorizada revolu-
cionária. A DP II inclui as seguintes características únicas e mais ainda:

 ♦ A suta computadorizada mais leve e moderna do mercada: aprox. 890 g para uma escala de 500 mm.

 ♦ Chassis metálico incorporado em terminal de computador para uma maior estabilidade

 ♦ Mandíbulas dobráveis patenteadas com novo design para facilitar a utilização em espaços confinados

 ♦ Baterias Li-Ion recarregáveis incorporadas para respeitar o ambiente

 ♦ Sistema de medição SmartScale com comunicação rádio sem fios

 ♦ Utilização flexível e colocação opcional de terminal de computador

 ♦ Comunicação USB incorporada para uma transmissão de dados rápida e segura 

 ♦ Comunicação RS232 em série

 ♦ Bluetooth® incorporado

 ♦ Tecnologia atualizada, armazenamento seguro de dados (cartão SD) e grande capacidade de memória (>1 GB)

 ♦ Sistema de medição de precisão e poupança de energia comprovadas com SmartScale que pode ser usada como instru-
mento autónomo

 ♦ Acessórios originais como o teclado digital externo, a fita de medição digital, o medidor de distâncias, os ponteiros a 
laser verde, etc.

 ♦ Vasta biblioteca de software e opções de software adaptáveis e compatíveis para todos os tipos de trabalho

 ♦ Clinómetro incorporado e comunicação com os instrumentos de medição de altura Vertex e Vertex Laser da Haglöf 
Sweden

 ♦ Baixo consumo de energia com mais de uma semana de trabalho com uma única carga

 ♦ Monitor gráfico com retroiluminação a preto e branco com excelente visibilidade
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DP II 

1. DP II  SmartScale

2. Terminal de computador DP II

3. Encaixe de libertação rápida para o terminal de com-
putador

4. Parafusos de ajuste para o manípulo

5. Alto-falante

6. Interface USB e contacto para carga da bateria

7. Botão Enter
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Terminal de computador DP II

1. Monitor LCD

2. Recetor de infravermelhos

3. Botão Enter

4. Botões de seta (4ea)

5. Porta-série

6. Alto-falante

7. Interface USB e contacto para carga da bateria
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SmartScale

1. Mandíbulas dobráveis

2. Fecho para as mandíbulas dobráveis

3. Ponto de montagem para encaixe de libertação rápida 
para o terminal de computador

4. Botão Enter

5. Indicador LED

6. Escala

7. Manípulo móvel

8. Trava do manípulo

9. Posição de contacto para o carregador de bateria

10. Encaixe de libertação rápida para o terminal de com-
putador

11. Parafusos de ajuste para o manípulo
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DP II 
A DP II oferece características especiais para um funcio-
namento flexível e versátil. O utilizador pode decidir como 
trabalhar com a suta em função do trabalho em curso. O 
terminal de computador DP II é um dispositivo autónomo 
que também pode ser montado e utilizado com o maní-
pulo móvel. Deste modo, a DP II parecerá e funcionará de 
forma semelhante à tradicional suta computadorizada.

Terminal de computa-
dor
O terminal de computador DP II inclui as interfaces 
necessárias tais como um monitor de alta visibilidade, um 
teclado com cinco teclas, uma porta USB, uma porta-
série, um alto-falante, comunicação 
Bluetooth ® e rádio. Os dados são 
armazenados no cartão SD industrial 
incorporado com alta segurança e alta 
proteção para proteger contra o frio, o 
calor e os fortes impactos.

Terminal de computador sem porta-

série
Para os operadores que não necessi-
tam de acessórios especiais nem de comunicação em série, o 
terminal de computador DP II pode ser encomendado es-
pecialmente, sem porta-série. O peso unitário e o tamanho 
são inferiores sem porta-série.

2 Descrição do sistema

Terminal de computador desmontável

O terminal de computador DP II pode ser desmontado 
do manípulo móvel e do SmartScale. Isto é prático, por 
exemplo durante a transferência de dados para o seu PC do 
escritório. 

Ao realizar um inventário das árvores em zonas arborizadas 
densas com ramos grossos e baixos, pode tornar-se difícil 
alcançar o ponto de medição. O computador DP II pode 
ser retirado do SmartScale e das mandíbulas e colocado no 
bolso do seu colete ou jaqueta, usado no pulso com o aces-
sório de suporte de pulso ou colocado afastado de si. Nestes 
casos, a SmartScale DP II parece-se com e trabalha como 
uma suta manual/mecânica com baixo peso e funciona-
mento simples, mas contém todas as vantagens esperadas 
de uma suta computadorizada. Para o funcionamento à 
distância, a SmartScale tem de ser encomendada junto da 
fábrica e equipada com botão de entrada de rádio (Radio 
Enter). 

O terminal de computador comunica sem fios com o sis-
tema de medição SmartScale a distâncias de até 10 metros. 
O botão de entrada de rádio substitui o botão de entrada 
mecânica no manípulo móvel.
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Teclas do teclado
Quando o terminal de computador DP II é instalado no 
manípulo, vários utilizadores preferem trabalhar com o 
botão de estilo gatilho (1).

Quando o terminal de computador é utilizado como 
computador autónomo, os utilizadores preferem geralmente 
o botão Enter embarcado (2) no terminal. Um botão de 
entrada de rádio remoto chamado DP Radio está disponí-
vel como acessório em casos em que a suta SmartScale é 
utilizada como unidade autónoma. Ver abaixo para obter 
mais informações. 

Os botões de seta (3) são utilizados para navegar no pro-
grama e inserir dados. Ao premir dois botões ao mesmo 
tempo, podem ser ativadas várias funções, tais como a 
retroiluminação ativa do monitor, o encerramento do ter-
minal de computador e muito mais.

N º Ícone Tecla(s) Função
1 Esquerda Passo à esquerda
2 Direita Passo à direita
3 Cima Passo para cima
4 Baixo Passo para baixo
5 Cima + es-

querda
Desligar

6 Cima + direita Monitor com retroilu-
minação

7 Baixo + es-
querda

Escape

8 Baixo + direita Vértice infravermelhos

Exemplo de botão multifunções

Utilize o botão Escape para sair de um menu ou interrom-
per uma comunicação Kermit em curso. Pressione ambos 
os botões simultaneamente de acordo com a imagem.
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Como montar o Terminal de computador
1. Monte o suporte (2) fixando os dois pinos-guia (3) 

nas saídas na parte superior do manípulo móvel e 
apertando firmemente o parafuso de bloqueio (1). 
Proceda com cuidado para não apertar demasiado o 
parafuso.

2. Certifique-se de que o grampo (4) no manípulo está 
em posição levantada, ver imagem abaixo.

3. Fixe o terminal de computador engatando o suporte 
(2) nas saídas (5) da parte superior do terminal. Con-
tinue elevando o suporte (2) com o terminal e incline 
a parte inferior do manípulo móvel. Baixe o terminal 
de computador e bloqueie-o dobrando o grampo para 
baixo (4).

3 Procedimento operacional

Como desmontar o terminal de computador
1. Eleve o grampo em posição vertical.

2. Eleve o terminal de computador para cima e puxe a 
parte inferior do terminal para fora.

Montar o terminal de computador no suporte 
de pulso
O terminal de computador pode ser utilizado como um 
computador portátil autónomo e fixado no suporte de pulso 
DP II que permite usá-lo no pulso. 

1. Oriente os pinos-guia para o suporte metálico para 
dentro das tomadas na parte superior do terminal de 
computador.

2. Abra o suporte metálico esticando-o com a aba larga 
na parte inferior do suporte e oriente os pinos-guia 
inferiores para o suporte para dentro das saídas do 
terminal.

Remover o terminal de computador do su-
porte de pulso
Abra o suporte metálico esticando-o com a aba larga na 
parte inferior do suporte e remova os pinos-guia do termi-
nal.
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Botão de rádio DP
O botão de rádio DP pode 
substituir o botão de entrada 
mecânica no manípulo móvel 
da suta. Utiliza-se o botão de 
rádio quando o terminal DP e 
a SmartScale são utilizadas de 
forma autónoma. O botão de 
entrada de rádio é montado na fábrica na suta DP II.

Substituir a pilha

A pilha no botão de rádio DP dura aproximadamente um 
ano, consoante a utilização. A rádio DP funciona com uma 
pilha CR2032 3V. Para substituir a pilha, siga as seguintes 
instruções.

1. Desaperte o parafuso (Torx T10) que fixa o botão de 
rádio DP no manípulo. 

2. Remova o botão de rádio DP do manípulo. Remova a 
tampa da pilha puxando-a para cima. Remova a pilha.

3. Substitua a pilha antiga por uma nova. – dentro, + 
virado para a tampa. Pressione a tampa até encaixar na 
devida posição.

4. Fixe o rádio DP no manípulo com o parafuso.

Elimine sempre as pilhas antigas em contentores especiais 
para o efeito.

Sincronização do botão de entrada de rádio DP
O rádio DP é sincronizado com o terminal de computador. 
Ao montar um novo botão de rádio DP, a sincronização 
tem de ser efetuada como se segue:

1. Desmonte o botão de rádio DP e a pilha de acordo 
com o ponto 1 e 2 acima.

2. Prima 5 ou 6 vezes no botão de rádio DP para o drenar 
completamente.

3. Instale a pilha com o polo - no interior e o polo + 
virado para a tampa da pilha.

4. Pressione a tampa da pilha até que encaixe na devida 
posição.

5. Abra o menu «Radio» no terminal de computador. 
Menu System—Settings—Radio—SYNC.BUT-
TON».

6. Quando o menu está aberto, prima uma vez o botão 
de rádio DP. Aparece a mensagem Press DPRadio 
button. 

7. Repita os pontos 1 a 6 caso o procedimento falhe.

8. Monte o botão de rádio DP no manípulo com o para-
fuso.

Ligue/desligue a função de rádio DP
A função de rádio DP no terminal de computador pode ser 
desligada quando o botão de rádio DP não é utilizado para 
economizar a pilha. 

1. Selecione «System menu—Settings—Radio—Enter 
OFF» e prima ENTER para desligar a função. 

2. O texto do menu muda para: «System menu—Set-
tings—Radio—Enter ON».
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Carregar o terminal de computador
A SmartScale DP II e o terminal DP II funcionam com 
baterias de íon de lítio recarregáveis. As baterias com carga 
plena duram cerca de uma semana, consoante a sua utiliza-
ção. As baterias são carregadas com 5 V pelas ligações USB 
com o adaptador USB e um cabo mini USB que podem ser 
ligados a um PC, um carregador USB de automóvel ou um 
carregador USB externo.

O tempo de carga normal é de 3-4 horas, consoante a tem-
peratura e outros fatores. O terminal de computador muda 
mais depressa se for colocado em «modo USB». Noutros 
casos, o tempo de carga pode ultrapassar as 4 horas. Em 
casos normais, o modo USB é ativado automaticamente, 
desde que o software do seu terminal o permita.

Note que a SmartScale também tem de ser carregada. Con-
sulte o capítulo separado na SmartScale.

Como carregar
1. Coloque o cabo USB (mini-B) no 

adaptador USB da DP II.  

2. Coloque a extremi-
dade oposta (tipo A) 
numa ligação USB 
do seu PC ou num 
carregador USB.

3. Ligue o adaptador 
USB da DP II com o 
cabo USB no terminal 
de computador.

4. O modo USB permite 
um carregamento mais rápido. 
Em casos normais, o software 
do terminal passa automati-
camente para o modo USB. 
A imagem mostra o monitor 
quando o terminal está em modo USB.

Sincronização com a SmartScale
O terminal de computador precisa de ser sincronizado com 
a escala de medição da SmartScale para ligar as unidades 
de rádio. Estão disponíveis funções de ligação no menu do 
sistema. Note que a sincronização é efetuada num canal 
aberto. Evitar ter outra unidade SmartScale por perto 
(< 10 m), uma vez que poderá interferir com a sincroniza-
ção.

1. Reinicie a DP II premindo simultaneamente os cinco 
botões. A DP II é redefinido e reinicia.

2. Defina a SmartScale para 25 cm.

3. Ative o menu System menu — Settings — Radio — 
Sync.Scale no terminal de computador DP II. 

Monitor
O monitor gráfico a preto e branco funciona com 128 
x 64 pixels. Um botão de função rápida ativa o monitor 
retroiluminado, sendo que o indicador luminoso fica ligado 
durante cerca de 30 segundos depois de premir um botão. 
Volte a premir o botão rápido para desligar a função. A suta 
consome mais energia com a função de monitor retroilu-
minado ativada. Do lado direito do monitor existem três 
símbolos/ícones que indicam os seguintes dados:

  Comunicação Bluetooth ligada

  Monitor retroiluminado ligado

 Interface USB sob tensão

Indicador de nível de bateria

 Intermitente = a carregar

 Bateria fraca 3,00-3,30V

 Bateria normal 3,30-3,50V

 Bateria cheia 3,50-4,20V
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Comunicação com o PC
Transfira os seus programas e dados utilizando o seu explo-
rador de ficheiros habitual. Não precisa de instalar drivers 
nem programas específicos. O terminal de computador 
também carrega a bateria quando o USB está ligado ao PC. 

Ligação ao PC
1. Coloque um cabo 

USB (Mini-B) no 
adaptador USB da 
DP II:  

2. Coloque a extremi-
dade oposta (tipo A) 
numa ligação USB no 
PC.

3. Ligue o adaptador 
USB da DP II com o 
cabo USB ao terminal. 

4. Ligue o modo USB no terminal. 
Em princípio, o software que 
utiliza no terminal passa auto-
maticamente para este modo. A 
imagem mostra o monitor do 
terminal em modo USB. Pode também decidir ativar 
o modo USB após uma reiniciação (a reiniciação efe-
tua-se premindo simultaneamente os cinco botões no 
terminal) e utilizar as teclas de seta para abrir o menu 
USB e premir Enter.

5. Quando o sistema operativo do 
seu PC está ligado, o ícone USB 
no monitor fica preto O terminal 
do seu computador está agora a 
funcionar como cartão de memó-
ria USB.

6. Pode agora utilizar o seu explorador de ficheiros habi-
tual para copiar, mover ou apagar ficheiros no terminal. 
Os ficheiros de dados estão geralmente situados no di-
retório \\DATA e os programas para a suta no diretório 
\\PRG.

7. Termine a sessão premindo Escape no terminal de 
computador DP II.

8. Remova o adaptador USB soltando o trinco e puxando 
o adaptador USB para trás. 

BLUETOOTH®
Com a tecnologia Bluetooth, pode trabalhar com comu-
nicação sem fios ligado à Internet ou a outros instrumen-
tos eletrónicos com Bluetooth. O consumo de energia é 
comparativamente baixo. O Bluetooth® está incorporado 
no terminal de computador para comunicação para dis-
positivos externos como GPS, scanners e impressoras. O 
terminal DP II é compatível com o modo mestre e escravo.

 ♦ Mestre

O modo mestre é o mais comummente utilizado e define-
-se no menu SETTINGS/Com Port/Bluetooth Quando 
em modo mestre, o terminal de computador determina 
com que dispositivo externo comunica.

 ♦ Procurar outros dispositivos

Antes de iniciar a comunicação por Bluetooth, o terminal 
de computador procura dispositivos Bluetooth nas proximi-
dades. Todos os dispositivos encontrados são apresentados 
numa lista na qual o utilizador seleciona o dispositivo ao 
qual pretende ligar-se. É geralmente indicado um código 
que será utilizado como chave para as ligações seguintes. 
Para obter a chave de código para o dispositivo externo, 
consulte o manual correspondente. A chave de código é 
geralmente 1234, que é também a chave utilizada pelo 
terminal de computador em modo escravo.

 ♦ Emparelhamento

O terminal de computador utiliza o último dispositivo 
ligado para ligações futuras. Se utilizar outro dispositivo, 
elimine o último dispositivo utilizado no menu SETTIN-
GS/Com Port/Bluetooth/Reset para iniciar uma nova 
busca. Note que o menu SETTING abre-se geralmente na 
aplicação executada no terminal de computador. 

 ♦ PC

Existem inúmeras opções de adaptadores USB simples 
e não dispendiosos com Bluetooth® que permitem uma 
ligação Bluetooth ao seu PC. Os exemplos que se seguem 
mostram o aspeto de uma comunicação Bluetooth. Ligue o 
seu adaptador USB Bluetooth ao PC e instale os drivers de 
acordo com as instruções. 
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Exemplo: Enviar um ficheiro ao terminal de computador 

com Bluetooth®
1. O terminal de computador: Reinicie o terminal pre-

mindo as cinco teclas simultaneamente.
2. Selecione Bluetooth no terminal de computador como 

porta de comunicação.
3. PC: Prima para abrir o ícone Bluetooth  e verifique 

se existem outras portas de entrada. Se não existirem 
outras portas de entrada, terá que configurar uma. 
Aponte o número de porta COM depois de configurar 
a porta.

4. PC: Inicie o Hyperterminal no PC. (Program/Accesso-
ries/Communication/Hyperterminal)

5. PC: Selecione para utilizar a porta Com (ver ponto 2).
6. Terminal de computador: Selecione o ficheiro de menu 

FILE/Receive. O terminal começa a procurar disposi-
tivos.

7. Terminal de computador: Selecione o seu PC a partir 
da lista e indique o código, por exemplo 1234.

8. PC: Clique na nota de Bluetooth que aparece no PC e 
indique o código 1234.

9. PC: Selecione o ficheiro de menu Transfer/Send no 
Hyperterminal.

10. PC: Selecione o ficheiro, por exemplo Skalman6.DP2
11. PC: Selecione o protocolo Kermit
12. PC: Selecione Enviar (Send)
O ficheiro é transferido para a suta e o terminal de compu-
tador desliga automaticamente a ligação Bluetooth quando 
está pronto.

Programa
Existem inúmeras opções de software para muitas apli-
cações diferentes para a DP II. Pode fazer download de 
um ou mais programas na sua suta. Na maioria dos casos, 
necessitará de uma licença de software válida. Esta licença 
pode ser ativada pelo utilizador. Todos os programas para a 
DP II devem ter a extensão de ficheiro ”.DP2”

Programas mais antigos
Os programas desenvolvidos/modificados para modelos de 
suta anteriores (Haglöf Sweden®) não são adequados para a 
transferência direta nem compatíveis com a DP II. Contac-
te o seu distribuidor para obter mais informações sobre os 
programas compatíveis para a DP II: 

Atualizar programas
Se tiver uma licença válida para um programa DP II, a 
mesma é utilizada pelo programa seguinte ao efetuar um 
upgrade e utiliza o mesmo código de produto. Elimine 
versões antigas dos programas depois de iniciar uma nova 
versão para poder reutilizar as licenças.

Transferir programas para a DP II
1. Reinicie a DP II premindo brevemente e simultanea-

mente as cinco teclas no terminal. A DP II reinicia.
2. Coloque o cabo USB 

(Mini-B) no adapta-
dor de USB da DP 
II:  

3. Coloque a outra 
extremidade (tipo A) 
na porta USB do PC.

4. Ligue o adaptador 
USB da DP II com o 
cabo USB no termi-
nal de computador. 

5. Passe para o modo USB nave-
gando com as chaves de seta até 
ao menu USB e prima Enter.

6. Quando o sistema operativo 
do PC está ligado, o ícone no 
monitor fica preto. O terminal de computador funciona 
agora como memória USB comum.

7. Inicie o explorador de ficheiros do PC e copie esta ou 
copie as opções de software que têm de ser usadas na 
DP II para o ficheiro ”\PRG”.

8. Desligue o PC premindo Escape na DP II.
9. Remova o adaptador USB soltando o trinco e puxando 

o adaptador USB para trás.
10. Os arquivos de programas que foram copiados para a 

DP II encontram-se agora disponíveis o menu «SE-
LECT PROGRAM». Em casos normais, o programa 
deve ser ativado com uma chave de licença antes de ser 
executado. Ver página seguinte.

Ativar a licença de programa
A chave de programa pode ser obtida junto de um distri-
buidor da Haglöf Sweden DP II. Caso não disponha de 
uma chave de licença, aponte o número de série da DP II 
(SerNO) e o código de produto (PROD) antes de contac-
tar o seu distribuidor. 

Para ativar a licença, selecione o menu «SELECT PRO-
GRAM» e prima ENTER. Utilize a seta cima ou baixo 
para selecionar a aplicação e prima ENTER.

Selecione o menu «Open file» seguido de «LICENSE» e 
prima ENTER.

Indique o seu código com os botões de seta cima e baixo 
para aumentar ou diminuir o valor do dígito que se encon-
tra por cima do cursor. Utilize os botões direita e esquerda 
para deslocar o curso até à posição seguinte. Guarde o códi-
go com ENTER.

Ao efetuar o upgrade de um programa com um código 
de produto idêntico, não necessita de indicar a chave de 
licença, desde que o programa licenciado não tenha sido 
eliminado do terminal de computador.
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Iniciar um novo programa
Seleciona-se um novo programa selecionando o menu 
«Reset» (geralmente posicionado como submenu em «SE-
TTINGS»). Após uma reinicialização, a DP II apresenta 
uma lista de programas descarregados. Selecione uma das 
alternativas e prima ENTER. Abra o menu «START» para 
iniciar o programa. 

Um programa pode também iniciar com uma reinicia-
lização de suta (prima as cinco teclas simultaneamente). 
Selecione o menu «SELECT PROGRAM».

O programa utilizado pela última vez inicia no menu 
iniciar. 

A efetuar upgrade do BIOS
O BIOS é o programa que gere todo o hardware na suta. O 
BIOS tem de ser atualizado ocasionalmente como se segue:

1. Reiniciar a DP II premindo brevemente e simultanea-
mente as cinco teclas no terminal. A DP II reinicia.

2. Navegue no menu «USB» com o botão da seta direita.

3. Prima Enter. 

4. Ligue o adaptador de USB à DP II e o cabo USB ao 
adaptador de USB e PC.

5. O sistema operativo do PC inicia a ligação à DP II. A 
DP II funciona agora como cartão de memória USB 
(dispositivo de armazenamento em massa)

6. Inicie o explorador de ficheiros do PC e copie o novo 
ficheiro BIOS (por ex. "DP2 V2.0.DPB") para o dire-
tório raiz. No diretório raiz, precisa do ficheiro "Bios-
LoadV10.DPL”.

7. Desligue o PC com Escape na DP II.

8. Remova o adaptador USB soltando o trinco e puxando 
o adaptador USB para trás. 

9. Reinicie a DP II premindo brevemente e simultanea-
mente as cinco teclas.  A DP II reinicia e atualiza o 
BIOS.

Menus de sistema
 ♦ RESET

O sistema operativo é iniciado com uma reinicialização que 
pode ser forçada premindo as cinco teclas simultaneamen-
te. Várias funções no sistema operativo são alcançadas por 
baixo do menu do sistema.

 ♦ LANGUAGES

Vários menus e comandos no menu de sistema são tradu-
zidos para vários idiomas. Selecione o menu de idiomas 
e defina o idioma pretendido com ENTER. Verifique as 
definições de hora e data nas definições do terminal.

 ♦ START
Inicie a última aplicação utilizada e prima ENTER para 
executar a aplicação. Em princípio, deve ser indicado um 
número de licença deve antes de começar a usar uma 
aplicação. Pode executar uma aplicação durante cinco dias 
como versão de avaliação antes de indicar um número 
de licença. Este número pode ser adquirido junto do seu 
distribuidor de DP II e introduzido no menu SELECT 
PROGRAM.

 ♦ SELECT PROGRAM
Utilize o menu SELECT PROGRAM para selecionar 
uma aplicação. Prima o botão de seta cima ou baixo para 
selecionar a aplicação e prima ENTER. Para iniciar a apli-
cação, selecione START e prima ENTER. INFO contém 
informações acerca das licenças e da data de download de 
programas.

Eliminar tudo
Utilize a opção «Delete all» se pretender eliminar todas as 
aplicações descarregadas. As aplicações individuais podem 
ser eliminadas através do menu SELECT PROGRAM. 
Selecione a aplicação que pretende eliminar.

LICENSE
Pode obter uma chave de licença junto de um distribui-
dor da Häglof Sweden DP II. Caso não disponha de uma 
chave de licença, aponte o número de série SerNo e PROD 
antes de contactar o seu distribuidor. Para ativar a licen-
ça, selecione o menu «SELECT PROGRAM» e prima 
ENTER. Utilize a seta cima ou baixo para selecionar a 
aplicação e prima ENTER. Selecione LICENCE e prima 
ENTER. Indique o seu código com os botões de seta cima 
e baixo para aumentar ou diminuir o valor do cursor. Uti-
lize os botões direita e esquerda para deslocar o curso até à 
posição seguinte. Guarde o código com ENTER.

Eliminar um programa
Para eliminar um programa no terminal de computador, 
selecione o menu SELECT PROGRAM no menu de 
sistema e prima ENTER. Utilize a tecla cima e baixo para 
selecionar a aplicação e prima ENTER. Selecione DELE-
TE e prima ENTER.

Files
O sistema operativo fornece um menu no qual todos os 
ficheiros criados e armazenados podem ser eliminados ou 
transferidos para PC ou outro terminal externo. Os fichei-
ros podem conter dados de aplicações. Antes de eliminar 
um ficheiro ou de formatar a memória USB, certifique-se 
de que não deixou ficheiros importantes nos mesmos. Em 
princípio, os ficheiros podem ser eliminados diretamente de 
uma aplicação sem ter de ativar o menu do sistema.
1. Reinicialize o terminal de computador premindo as 

cinco teclas simultaneamente.
2. Prima ENTER para entrar no menu do sistema (SYS-

TEM MENU).
3. Selecione o menu FILE.
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File list
Todos os ficheiros guardados encontram-se numa lista (até 
200 ea). Os ficheiros individuais podem ser selecionados e 
geridos no seguinte sistema de menu.

A opção «Delete all» elimina todos os ficheiros de dados no 
diretório «\DATA».

OPEN FILE
O menu pode ser utilizado na aplicação executada para 
abrir um ficheiro com dados, por exemplo.

Send
Envie um ficheiro com Bluetooth (Ftp/obex) para um 
telemóvel ou outro dispositivo. O terminal de computador 
tem de estar ligado ao dispositivo de receção, ver o capítulo 
sobre Bluetooth.

INFO
São apresentadas as informações sobre os ficheiros sele-
cionados, por exemplo quantos bytes contém o ficheiro e 
quando foi criado.

KERMIT
O protocolo Kermit pode enviar o ficheiro por fax (série) 
ou por Bluetooth (perfil de série) para um PC ou outro 
dispositivo portátil.

DELETE
O ficheiro pode ser eliminado

USB
Active o modo USB. No modo USB, o terminal de com-
putador está pronto a ser ligado ao PC via cabo USB para 
funcionar como cartão de memória USB. Os ficheiros po-
dem ser copiados, eliminados, criados, etc com o explorador 
de ficheiros habitual no PC. A carga rápida de bateria do 
terminal também é ativada no modo USB.

Information
São apresentadas as informações na memória USB, como 
por exemplo o espaço disponível na memória interna.

Receive file
Utilize o Kermit para enviar ficheiros a partir do PC ou de 
outra suta para o terminal de computador. 

FORMAT C:>
A memória USB pode ser definida em zero ao formatá-la. 
Todos os dados e programas armazenados são eliminados.

Definições
Existem várias definições que têm de ser consideradas no 
menu de sistema consoante o software utilizado na DP II.

Porta de série

Bluetooth®
O Bluetooth é uma porta de comunicação sem fios 
incorporada. É definido como mestre quando o terminal 
de computador vai iniciar a comunicação e a ligação a 
dispositivos externos. O modo escravo é utilizado quando 
os dispositivos externos precisam de se ligar ao terminal 
de computador. Utilize Reset para eliminar as informações 
sobre a última ligação. O emparelhamento é utilizado para 
ligar dispositivos à DP II.

Com cable
Porta de série normal em que um cabo de modem direto é 
usado. Também definição para velocidade de transmissão. 
(1200…115200kbs)

Language
Definir o idioma do sistema

Contrast
Definir o contraste do monitor (0..63). O valor normal é 
32.

CLOCK
Regular o relógio incorporado. Se o terminal tiver ficado 
sem bateria, o relógio tem de voltar a ser regulado. Comece 
por definir o ano com a tecla direita ou esquerda, avan-
çando/recuando um ano de cada vez. Utilize as teclas cima 
ou baixo para avançar/recuar 10 anos de cada vez. Aceite 
premindo ENTER. Continue com o mês, a data, a hora, os 
minutos e os segundos da mesma forma.

Calibrate
Calibração da SmartScale, “Calibration” on page 16.
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SmartScale
A SmartScale é a escala de medição da DP II e as man-
díbulas. A SmartScale contém o sistema de medição, uma 
bateria e um transmissor de rádio. A rádio utiliza a banda 
ISM em 2,4 GHz. A SmartScale é sincronizada com o 
terminal de computador e pode, após a sincronização, en-
viar dados exclusivamente para este terminal específico. Se 
uma destas unidades (SmartScale ou terminal de compu-
tador) forem alteradas, uma nova sincronização tem de ser 
efetuada. Consulte o capítulo Terminal de computador. A 
SmartScale está disponível nos seguintes comprimentos: 
500 mm, 650 mm, 800 mm, 950 mm, 1020 mm, 18”, 24”, 
36”, 40”

Conceção exclusiva da mandíbula
As mandíbulas da DP II são ajustadas para garantir um 
bom funcionamento durante a medição de madeira em 
pilhas e durante o trabalho em espaços estreitos. A mandí-
bula fixa da SmartScale da DP II tem um design especial 
que lhe permite deslizar entre e debaixo dos troncos.

Conceção robusta
Podem ser efetuadas medições exatas graças à conceção 
extremamente robusta e a um chassis em alumínio robusto, 
equilibrado e ligeiro.

SmartScale DP II (excluindo detalhes em plástico)

Test Menu
A maioria dos menus em TEST MENU são utilizados 
para assistência e deteção de erros e não por utilizadores da 
DP II.

Scale
Teste para calibração de escada e contacto rádio entre a 
SmartScale e o terminal de computador.

Digitech Tape
Controlo e calibração do acessório Digitech® Tape.

DP DME
Controlo e calibração do acessório DP DME.

Long timer 600
Teste ao temporizador interno, 600 ms.

No timer
Modo de teste para eletrónica incorporada.

Read Time
Visualizar o relógio no monitor.

AD-channels
Modo de teste para eletrónica incorporada. A primei-
ra linha do monitor apresenta a temperatura da bateria 
incorporada durante o carregamento. A temperatura da 
bateria é constantemente controlada e o carregamento é 
interrompido caso a temperatura desça abaixo dos 0 ºC ou 
ultrapasse os 45 ºC. A segunda linha mostra a tensão da 
bateria (3,00-4,50 V).

Backlight
Ligar ou desligar a retroiluminação do monitor.

Charger info
Modo de teste para eletrónica incorporada.

Flashdisc c:>
Apresenta informações acerca do tipo disco flash utilizada.

Blue terminal
Modo de terminal diretamente para Bluetooth incorpora-
do.
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Baterias recarregáveis - Questões ambientais
Tanto o sistema de medição SmartScale como o terminal 
de computador na DP II funcionam com baterias recarre-
gáveis de íon de lítio. As baterias com carga plena duram 
cerca de uma semana, consoante a sua utilização. As bate-
rias são carregadas pelas portas USB com o adaptador USB 
e um cabo mini USB que podem ser ligados a um PC ou a 
um carregador USB externo. 

Carregar a SmartScale
Ligue o adaptador USB da DP II com o cabo mini USB e 
o carregador USB, PC ou para automóvel à SmartScale, de 
acordo com a imagem. O tempo de carga é de cerca de 3 
horas. 

Um indicador LED acende durante o carregamento da 
SmartScale. Quando o indicador LED acende, significa 
que está na altura de carregar a bateria. O indicador desli-
ga-se quando a bateria está totalmente carregada.

Durante o carregamento, o terminal de computador avisa 
se a SmartScale DP II tem baixa capacidade de bateria. 

Mandíbulas dobráveis
A escala de medição tem mandíbulas dobráveis que podem 
ser bloqueadas em posição. Para dobrar a mandíbula, em-
purre a trava para cima e dobre de acordo com a imagem 
abaixo. Desloque o manípulo para o lado, o mais afastado 
possível. Ambas as mandíbulas ficam bloqueadas em posi-
ção e uma na outra ao longo da escala.

Como ajustar o ângulo das mandíbulas 
O ângulo da SmartScale das mandíbulas poderá ter de ser 
ajustado após algum tempo de utilização. As mandíbulas 
direita e esquerda são ajustadas com uma chave Allen de 
2 mm, de acordo com a imagem abaixo. 
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Calibração
Em princípio, a SmartScale não precisa de ser calibrada. 
Tenha por hábito verificar se o diâmetro apresentado é 
idêntico à medida do diâmetro da escala destacada (ou à 
guia de calibração). Se houver divergências (+-1 mm), a 
SmartScale precisa de ser calibrada.

Utilize de preferência uma guia de calibração conforme 
descrito abaixo: 

Abra o menu SETTINGS e, em seguida CALIBRA-
TION.

1. Coloque a mandíbula móvel a 0 cm e prima ENTER
2. Coloque a mandíbula móvel a 500 mm e prima EN-

TER. A suta está calibrada.

Se a calibração falhar, verifique o seguinte 

Código de erro -1: Erro de hardware. Tente recalibrar.

Código de erro -2: Não corretamente calibrado. Recalibrar.

Código de erro -3: Perturbações no sistema de medição 
Tente recalibrar.

Código de erro -4: Sem contacto de rádio. Tente voltar a 
realizar a sincronização entre a SmartScale e o processo do 
terminal de computador.

Medição de ângulo
O terminal de computador contém um inclinómetro que 
pode ser utilizado para medir ângulos e calcular alturas. Os 
acessórios de apontador laser Gator Eyes são recomenda-
dos como mira. Os Gator Eyes são montados na fábrica 
sobre as mandíbulas da suta (mediante pedido aquando da 
encomenda) e consistem em dois potentes ponteiros laser 
verdes visíveis a longa distância e utilizados para medir diâ-
metros ao longe e/ou como guias de mira para a medição 
de ângulos e alturas. Lembre-se que a utilização de pontei-
ros laser pode ser restrita na sua zona! Trate e use sempre 
os ponteiros laser com cuidado e consideração. Verifique 
sempre as restrições e diretrizes locais antes de utilizar o 
laser verde. Para mais informações e instruções relativas 
aos Gator Eyes, consulte o guia de utilizador separado e as 
fichas de produto.

Trava do manípulo
O manípulo móvel na escala pode ser bloqueado se for 
deslocado em direção da mandíbula fixa. Isto é prático 
quando se transporta a suta no manípulo e noutras situa-
ções de transporte. Para desbloquear o manípulo, prima a 
parte tipo tecla numa das mandíbulas na parte inferior da 
suta premindo simultaneamente o manípulo para o lado. 
A função de bloqueio (uma ou ambas as travas) pode ser 
removida se preferir.

Ajustar o manípulo
Utilize uma chave Allen de 2 mm para ajustar o manípu-
lo. O manípulo tem cursores incorporados para evitar um 
deslizamento demasiado fácil
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Calibrar o inclinómetro
O inclinómetro é calibrado aquando da entrega mais po-
derá necessitar de um ajuste fino de acordo com o procedi-
mento abaixo:
1. Vá a «SYSTEM MENU—SETTINGS—ANGLE—

CAL XYZ»
2. Coloque o terminal de computador numa superfície 

plana (uma mesa) com o monitor virado para cima. 
Prima Enter quando aparece o texto «1:FLAT».

3. Rode o terminal no sentido horário/anti-horário de 
meia-volta e prima Enter quando aparece o texto 
«2:Turn Flat».

4. Vire o terminal ao contrário. A etiqueta na parte poste-
rior tem de ficar de frente para si. Prima Enter.

Calibre o ângulo zero (0) 
Para sutas com Gator Eyes montados na fábrica. Vá a 
«SYSTEM MENU—SETTINGS—ANGLE—ZERO»

1. Coloque uma marca visível numa parede, por exemplo 
à altura do seu queixo.

2. Afaste-se 10 a 30 metros da parede e aponte com os 
Gator Eyes, com o ponto na mandíbula fixa na marca 
segurando a suta à altura do seu queixo. Prima Enter 
para armazenar este ângulo 0.

3. Meça este ângulo 0 para controlo.

Controlar a SmartScale
Os controlos da SmartScale são efetuados na aplicação 
utilizada ou no menu SETTINGS—TESTS e Scale. 

É utilizado um guia de calibração para controlar a escala de 
medição (art. n.º 16-102-1007). Caso não consiga aceder 
ao guia de calibração, utilize a escala impressa.

Certifique-se de que o valor de diâmetro apresentado 

corresponde ao valor apresentado no guia e/ou na escala 
impressa. Controle em diversos pontos, 0 mm, 50 mm, 150 
mm etc. Em caso de divergências >1 mm, a SmartScale 
tem de ser calibrada.

Manutenção
Ao limpar o invólucro de plástico, é recomendado utilizar 
um pano de algodão seco ou ligeiramente húmido para 
remover o pó e a sujidade. Não utilize uma escova no mo-
nitor, uma vez que poderá arranhar a superfície. Utilize um 
pano limpo e limpe cuidadosamente o monitor. Não utilize 
químicos nem líquidos de limpeza, uma vez que tal poderá 
danificar o invólucro. Para limpar a escala de alumínio, uti-
lize um pano de algodão limpo e seco e, se necessário, um 
pouco de detergente neutro. Para manchas de tinta e resina, 
pode utilizar uma pequena quantidade de álcool puro no 
pano para limpar cuidadosamente a mancha.
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Digitech Tape®
A Digitech® Tape é uma fita de medição eletrónica para 
distâncias até 7,5 m. A Digitech Tape é instalada no 
terminal de computador. Os comprimentos medidos são 
automaticamente transferidos para o terminal de com-
putador que regista e armazena as informações, bastando 
para tal premir um botão. A Digitech Tape não tem bateria 
nem monitor. É suportada pelo terminal de computador 
e utiliza o monitor do mesmo para apresentar os resulta-
dos. A resolução é de cerca de 1 mm com uma precisão 
de 1 cm/10 m. A Digitech Tape não deve ser instalada de 
forma permanente no terminal mas sim retirada após o 
trabalho de medição.

Modelos mais recentes da Digitech Tape adaptam-se 
tanto às sutas Digitech Professional e computorizadas 
DP II, com uma porta de série especial ajustada no ponto 
de instalação da fita. Se possui uma versão mais antiga da 
Digitech Tape, a mesma não se adaptará à suta DP II! 

Instalação da Digitech Tape
1. Coloque as mandíbulas da suta a 0 cm.
2. Instale a Digitech Tape abaixando a parte inferior da 

porta de série na porta da Digitech Tape.
3. Empurre a Digitech Tape para a frente para bloquear 

firmemente.

Remover a Digitech Tape
1. Coloque as mandíbulas da suta a 0 cm.
2. Prima a trava da Digitech Tape para baixo e empurre a 

fita na direção oposta até terminar.
3. Dobre a fita a partir da porta.

DP232
A SmartScale da DP II pode comunicar com computado-
res portáteis externos através do acessório DP232. Os da-
dos da SmartScale da DP II são enviados em série através 
do acessório DP232 para o portátil e são sincronizadas com 
uma SmartScale e um botão de entrada de rádio DP.

Teclado DP
O Digitech Keyboard contém um teclado multitap para 
um registo mais rápido dos dados de campo alargados. 
Números e sinais A-Z, incluindo ÅÄÖÜ.

DP DME
O acessório DP DME para a suta DP II pode fornecer 
rápida e precisamente informações sobre a distância do 
centro do terreno. Juntamente com os dados da suta sobre 
o diâmetro da árvore, a resposta é dada se 
a árvore se encontrar dentro ou fora dos li-
mites do terreno. O DP DME utiliza uma 
tecnologia de ultrasons para determinar as 
distâncias e trabalha com um transponde-
dor T3, muitas vezes colocado num bastão 
no centro do terreno.

Acessórios
 ♦ USB para adaptador de série
 ♦ Adaptador de série
 ♦ A braçadeira e suporte de pulso DP II para o terminal 

DP II
 ♦ Rádio DP, botão de entrada de rádio remoto
 ♦ Guia de calibração 50 cm
 ♦ Estojo de transporte
 ♦ Fita de medição, mecânica 15 m
 ♦ Calibre de fator
 ♦ Sistema de marcação Marktax
 ♦ Proteção do monitor
 ♦ GPS (Bluetooth)
 ♦ Leitor de código de barras
 ♦ Impressora
 ♦ Estão disponíveis mais acessórios, peça mais infor-

mações ao seu distribuidor. 

4 Acessórios, alguns exemplos
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Terminal de dados

Capacidade da 
memória:

 ♦ Sistema de arquivo em flash 1 GB. Segurança de dados elevada, não volátil

 ♦ RAM de alta velocidade 1 Mb
Processador: Processador baseado em ARM de baixa potência 32 bit
Monitor: Gráfico preto-branco, interface gráfica 128x64 pixels
Luz de fundo: Visibilidade melhorada do monitor em condições de fraca luminosidade
Teclado:  ♦ Butão Enter/Execution

 ♦ Quatro botões de seta

 ♦ Botões rápidos (luz, desligar, Escape, entrada de vértice) botão Enter/Execution
Sinal: Alto-falante incorporado
Comunicação:  ♦ MSD (dispositivo de armazenamento em massa) USB 2.0

 ♦ Bluetooth® (SPP, OPP)

 ♦ Porta de série externa via adaptador, USB (CDC) via adaptador

 ♦ Recetor de vértice por infravermelhos incorporado
Temperatura: -20 ºC… +60 ºC /
Relógio: Relógio com calendário e hora
Bateria: Bateria de íon de lítio recarregável. Carregamento através de interface USB 

Consumo de energia > uma semana por carga, dependendo da aplicação de software 
Precisão de ângulo: 0,4 graus
Resolução de ângulo: 0,1 graus
Peso: 150 g/5 oz                                    
Resistência à água: IP67
FCC FCC ID: 2AAYWDPII 

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. O funcionamento 
está sujeito às duas seguintes condições: (1) Este dispositivo não pode causar interferências 
prejudiciais e (2) este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo 
interferências que podem causar um funcionamento indesejado. 

5 Especificações técnicas
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SmartScale

Escala: SmartScale em alumínio, não refletor, transparente e com graduação duradoura
Intervalo de medição:  ♦ 500 mm

 ♦ 600 mm
 ♦ 650 mm
 ♦ 800 mm
 ♦ 950 mm
 ♦ 100 mm
 ♦ 1020 mm

Sistema de medição: Não incremental, estanque  
Peso:  ♦ 500 mm  - 740 g

 ♦ 650 mm  - 850 g
 ♦ 800 mm  - 960 g
 ♦ 950 mm  - 1070 g
 ♦ 1020 mm  - 1120 g

Resistência à água: IP67
FCC FCC ID: 2AAYWSS

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. O funcionamento 
está sujeito às duas seguintes condições: (1) Este dispositivo não pode causar interferências 
prejudiciais e (2) este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo 
interferências que podem causar um funcionamento indesejado.

Conteúdo de pacote
Dependendo da configuração selecionada, o pacote de DP II incluirá diversos elementos, como indicado abaixo. O 
comprimento da SmartScale é sempre indicado aquando da encomenda (50 cm, 60 cm, 65 cm, 80 cm, 95 cm, 100 cm, 
102cm")

Configuração Opção 
A

Opção 
B

Opção 
C

Opção 
D

Opção 
E

SmartScale com botão de entrada mecânico X X
SmartScale com botão de entrada de rádio DP remoto X X X
Terminal de computador DP II X X
Terminal de computador DP II excluindo a ligação em série X X
Recetor de rádio em série DP232 para computador portátil X
Caixa em alumínio X X X X X
Comunicação USB (e carga da bateria)  

 ♦ Adaptador USB 2 DP II (1 se alt. E)
 ♦ 1 cabo USB Mini B 0,5m
 ♦ 1 cabo USB Mini B 2,0m

X X X X X

Carregador de bateria
 ♦ 1 carregador USB AC/DC internacional 
 ♦ 1 carregador de carro USB

X X X X X
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Configuração Opção 
A

Opção 
B

Opção 
C

Opção 
D

Opção 
E

SmartScale com botão de entrada mecânico X X
Ajuste das mandíbulas/cursores

 ♦ 1 chave Allen 2 mm
X X X X X
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6 Informação jurídica

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. O comprador é responsável por efetuar uma cópia de segurança de quaisquer dados reunidos 
no programa. Uma cópia do software pode ser instalada numa única máquina. Este software pode ser 
atualizado. Também pode ser instalado um dispositivo de armazenamento por motivos de segurança. A 
cópia de segurança apenas pode ser usada se o produto original se tornar inválido por qualquer motivo. 
Uma cópia de segurança não pode ser transferida para terceiros. Se adquiriu um pacote de licença para 
o software, o número de cópias que adquiriu pode ser instalado de acordo com o que foi acordado e 
declarado anteriormente. O software não deve ser sujeito a aluguer, leasing ou empréstimo a terceiros. Os 
componentes do software não podem ser separados para utilização em mais que uma máquina, uma vez 
que é licenciado como um único produto. Quaisquer listas e/ou informações de software ou de outros 
produtos devem ser consideradas como breves descrições e não como guias completos do que poderá ou 
não estar disponível. 

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 fabri-
cante 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 deter-
minar 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.

Todos os instrumentos e baterias devem ser entregues para reciclagem Lembre-se de reciclar as baterias 
e os materiais de embalagem sempre que possível.  
Para mais informações, consulte as condições gerais de venda da Haglöf Sweden AB, a ORGALIME SW14, as con-
dições 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 e Tillägg till NL 09 Copyright e/ou sublicenciado à Teknikföretagen; e Svensk Programvaruindustri Licensav-
tal för programprodukter da Föreningen Svensk Programvaruindustri, SPI, e Elektronikindustriföreningen. 

© Haglöf Sweden AB 2008-2015. Todos os direitos reservados 
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