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Informações Gerais

Copyrigt
©  Todos os direitos reservados. Além as exceções legalmente previstas, nenhum 
parte dessa publicação deve ser reproduzida, armazenadas em um banco de 
dados automatic, ou tornar público em qualquer format eletrônico, mecânico, 
seja por fotocópia, filme ou qualquer outra maneira, sem a permissão da Prodim 
Internacional BV em Helmond (Holanda)

Renúncia
A influência do operador no processo de medição é dominante, isso faz dele 
totalmente responsável pela precisão e segurança. Enquanto estiver utilizando 
o Proliner ele deve se assegurar de que: 

Nenhuma pessoa deve ficar perto do cabo ou da caixa de controle enquanto a 
caneta está sendo usada. Um cabo quebrado ou a queda da caneta pode causar 
uma retração inesperada do cabo e pode causar sérios ferimentos e danos para 
a pessoa que estiver perto.

Aconselhamos a fazer medições de controle de vez em quando para garantir a 
precisão. O Proliner é uma máquina de medição precisa. Apenas deixe pessoas 
treinadas trabalhar com o Proliner. Não use o Proliner em áreas onde há uma 
grande quantidade de trabalhos de construção.

Proliner é uma marca registrada da Prodim Internacional BV.
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Controle Remoto
Controle Proliner

Linha do Site ( Linha não pode dobrar )
	 •	 	É	importante	planejar	onde	você	vai	colocar	o	Proliner,	de	forma	a	alcançar	os	pontos	sem	dobrar	o	fio.
	 •	 	Para	capturer	os	pontos	na	borda	utilize	a	função	Leap.	Pegue	os	pontos	do	lado,	faça	um	salto	para	mover	o	Pro-

liner, depois capture os pontos no outro lado. O processo pode ser repetido até que o objeto seja completamento 
medido.

3 Point Plane  (2D-3D)
	 •	 Um	ponto	com	3	pontos	é	criado	capturando	três	pontos	emu	ma	superfície.	
  O triângulo desenhado entre esses três pontos é o plano desejado.

Medição básica ponto a ponto
	 •	 Toque	com	a	caneta	o	ponto	de	início	e	pressione	(•)
	 •	 Toque	com	a	caneta	no	Segundo	ponto	e	pressione	(•).	Se	você	quiser	continuar	com	o	contorno,	
	 	 continue	pressionando	o	botão	(•).	Para	terminar	o	contorno	pressione	(•	•	•).

Medição Continua
	 •	 Pressionando	o	botão	(	•	•	)	começa	a	medição	continua.	
	 	 O	Proliner	vai	pega	pontos	continuamente	até	que	o	botão	(	•	•	)	seja	pressionado	novamente.
	 •	 	Para	separar	medições	continuas	pressione	o	botão	(	•	•	•	)	antes	de	começar	a	nova	medição	continua.
	 •		 É	melhor	medir	a	uma	velocidade	moderada.	O	Proliner	capta	10	pontos	por	Segundo.	
  O que significa que quanto mais rápido você for, menos pontos por metros você vai pegar.

 ( • )  “Botão 1”
Pressione - resgistre um único 
ponto	(•).	O	Proliner	irá	
automáticamente desenhar 
uma linha reta. Esse 
contorno irá consistir de 
linhas retas, bem como 
os raios de acordo com a 
natureza do objeto a ser 
medido.Para terminar a linha 
pressione 	(	•	•	•	)	seguido	do	
ultimo ponto.

( • • •)  “Botão 3”
A.  Pressione - Termine o 
contorno e começe um novo 
contorno sem mover para 
uma nova camada
B. Pressione	e	Segure	-
Termine o contorno e 
começe um novo contorno 
enquanto move para uma nova 
camada.
Você vai ouvir som diferente e mais alto.

( • •)  “Botão 2”
Pressione - register múltiplos pontos 
até que o botão seja pressionado 
pela segunda vez. Esse contorno irá 
consistir de linhas retas, bem como 
os raios de acordo com a natureza 
do objeto a ser medido. 
Pressione e segure o botão para começar, 
pressione e segure novamente para parar, 
não mante-lo para baixo.

  ( • • • •)    “Botão 4”
 A.  Pressione -  
 Apaga o ultimo ponto
 do contorno
 B. Pressione	e	Segure	-		
 apaga o ultimo contorno,   
pressione e sgure    

novamente e ele vai 
deletar o contorno anterior.
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Na tela principal, todos os menus são acessíveis pressionando o botão correspondente.

Indicador de Bateria 
No	topo	da	tela	é	possível	ver	o	indicador	da	bateria	que	indica	quanto	de	bateria	ainda	resta.	
Quando	o	nível	chegar	a	20%,	o	Proliner	começa	a	apitar	e	mostra	que	a	bateria	está	chegando	ao	fim.

Wrench
Clicando em Wrench no topo da tela, você poderá entrar em General	System	Settings (Configurações Gerais do 
Sistema	).	Aqui	você	pode,	por	exemplo,	selecionar	a	língua	e	as	unidades.	Você	pode	mudar	o	volume	do	som	e	
pode escolher a opção de fazer a tela brilhar quando você está medindo um ponto, isso pode ser bem útil quando 
a medição está sendo feita em locais dificies de ouvir o alerta.

Data e Hora
Clique no botão para ajustar as configurações de data e hora. 
Logo Proliner
Pressionando	o	Logo	Proliner	na	canto	superior	direito,	a	tela	vai	virar	de	cabeça	para	baixo.	
Isso é útil quando o Proliner fica posicionado virado. 
Sobre
Aqui você vai encontrar o número de série e a versão do software do seu Proliner e contato da Prodim. 
Encerramento  
Clique em encerramento para desligar a máquina.

No canto inferior esquerdo é mostrado o nome da empresa para qual o Proliner foi licenciado. 
Renúncia vai ter levar para uma nova janela com os direitos explicados

MEDIÇÃO – ABRIR – TRANSFERIR vai ser explicado mais para frente nesse manual. 

Tela Principal
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Projeção

Configurações de Projeção
O Proliner mede pontos 3D que são projetados em um plano 2D. 
Para definir um plano 2D, você pode escolher uma certa projeção. 
A escolha da projeção vai definir como o plano sera criado.
 
Média de todas as camadas
E.x.: Um modelo 2D
A média de todos os pontos na camada vai definir a posição do 
plano 2D. Cada nova camada vai ter sua própria média plana.

Primeiro contorno de cada camada
E.g. A space with multiple 2D planes
A média de todos os pontos no primeiro contorno de uma cama-
da vai definir o posição do plano 2D. O primeiro contorno medido 
atua como um plano de projeção. Cada nova camada usará seu 
próprio primeiro contorno como plano de projeção.

	  

Média dos Pontos
E.x.: Molde com mais camadas  ( com furos e camadas de desenho )
A média de todos os pontos vai definir a posição do plano 2D.
Cada nova camada vai adicionar pontos a camada média.

Primeiro contorno de todos os pontos
E.x.: Bancada de cozinha e pia em camadas de desenho diferentes.
A média do primeiro contorno e da primeira camada vai definir a posição do plano 2D. 
O primeiro contorno medido atua como plano de projeção. Cada nova camada usará 
o primeiro contorno da primeira camada como plano de projeção.

Horizontal (apenas com o sensor de inclinação)
E.x.: A vista de cima de uma sala
Todos	os	pontos	medidos	são	projetados	para	um	plano	horizontal	2D,	os	autoníveis	Proliner.	
Cria	planos	horizontais	no	primeiro	nível	de	contorno	no	primeiro	ponto.

Vertical (apenas com o sensor de inclinação)
e.x.: Uma parede
Todos	os	pontos	são	projetados	em	um	plano	vertical	2D,	os	autoníveis	Proliner.	
Cria	um	plano	vertical	no	primeiro	nível	do	contorno	com	pelo	menos	dois	pontos.

Nenhum
Todos os pontos capturados estão em um espaço 3D, não faz média de pontos 
ou de projetos em planos 2D.
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3- Projeção Ponto – Plano

1  Um	plano	é	uma	superfície	com	duas	dimensões.
Um	mínimo	de	três	pontos	devem	ser	capturados	
para definir um plano. Quaisquer três pontos criam 
um plano. Uma vez que os pontos do plano foram 
definidos, todos os pontos futuros serão projetados 
nesse plano.

2   As arestas do plano são infinitamente projetadas 
para o exterior usando as informações capturadas 
pelos	três	pontos	no	plano.	Essa	é	superfície	2D	na	
qual os futuros pontos capturados serão projetados. 

3 Uma vez que você estabeleceu o plano de 
projeção com os três pontos de contorno, termine 
o	contorno	pressionando	o	botão	(	•	•	•	)	do	controle	
remoto do Proliner. O desenho está pronto para 
capturar seus desenhos 2D em um espaço 3D. 
Não importa se você capturar pontos acima, 
abaixo ou no plano, todos eles serão projetados 
perpendicular ao plano.
 

4 Os pontos estão sobre um plano permitindo 
que as informações sejam transferidas para uma 
máquina de produção 2D.
Exemplos: Procutter, Plotter, CNC
 

Planos podem ser definidos 
em qualquer ângulo

1

2

3

4
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Compensação

O que é compensação?

A medição precisa ser compensada devido a espessura da ponta da caneta que tem um raio de 2.5 mm. Isso significa 
que você está medindo muito grande ao medir um contorno externo e muito pequeno para um contorno interno. De-
pendendo da direção que você vai realizer a medição, você pode escolher uma compensação á esquerda ou a direita. 
Quando usar None, isso não vai compensar o desenho, deixando livre para você fazer a compensação no final quando 
for editar o desenho. 

A caneta captura os pontos do ponto central da sua cabeça. A parte externa da cabeça da caneta é o que toca o objeto, 
isso cria uma diferença de 2,5 mm entre o objeto sendo medido e o que a caneta Proliner está capturando.

Escolha a sua preferência de compensação nas configurações do menu.

Configurações de Compensação: 

Nenhum 
O raio da caneta de medição não é corrigido. O usuário 
pode criar uma correção manual, desenhando um 
deslocamento no software CAD.

Direita
Medindo um contorno exterior no sentido horário. O 
objeto está do lado direito na direação de medição. O 
contorno interno precisa ser medido em sentido anti-
horário. Apenas depois disso o objeto estará no lado 
direito da medição.

Esquerda
Medindo um contorno externo no sentido anti-horário. 
O objeto está do lado esquerdo da direção de medição. O 
contorno interno precisa ser medido no sentido horário. 
Apenas depois disso o obejto estrá no lado esquerdo da 
medição.
 
Nota – medições no sentido contrário vão resultar emu 
ma mistura.
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Compensação 
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Medição

Projeto 
Você pode criar um novo Projeto e adicionar informações sobre o Projeto como nome do cliente, endereço e até 
dados do operador. Um projeto pode existir com múltiplas medições, todas essas medições vão ter a mesmas 
informações.

Arquivo 
Você pode criar um novo arquivo e adicionar informações como material, partes e lembretes.
Um arquivo é parte de um projeto e vai incluir as informações do projeto e as informações do aequivo.

Configurações  
Na caixa cinza na parte de baixo da tela você pode ver as configurações atuais, elas podem ser alteradas pressio-
nando o botão de configurações.

Começar 
Quando tudo estiver instalado e pronto, selecione: COMEÇAR 

Um tela pop up vai aparecer. Você precisa mover a caneta 
em frente a tela de cima para baixo e depois da esquerda para a direita.

Quando mover a caneta horizontalmente e verticalmente o fio deve estar 
completamente	retraído.	Para	evitar	puxar	o	fio	durante	esse	processo,	
segure a caneta e o seu braço com a mesma mão e firmemente. 
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Tela de Medição 

Ver Todos

Vista Superior

Rotação

Configurações de Tela

Pan

Zoom

Pan
Mova a medição pressionando- a na tela e movendo- a.

Zoom
Aproxime movendo para baixo na tela e afaste movendo para cima.

Rotação
Rotacione a medição pressionando-a na tela e movendo-a.

Vista Superior
A medição sera mostrada na vista superior para a camada selecionada.

Ver Todos
Mostra as medições exatamente encaixadas na tela.

Configurações de Tela
Várias configurações são exibidas na tela

Projeção
Selecionando	essa	opção	vai	permitir	que	você	mude	as	configurações	
de projeção no seu Proliner. Isso muitas vezes isso não é alterado em 
um desenho porque as configurações de projeção são definidas no 
início	do	desenho.	

Compensação
Selecionando	 essa	 opção	 vai	 permitir	 mudar	 a	 compensação	 da	
esquerda	 para	 a	 direita	 ou	 nenhuma.	 É	melhor	 escolher	 a	 projeção	
correta antes de começar a medição. Você pode mudar a compensação 
para um contorno, camada ou todos.

Tolerância
Selecionando	 essa	 opção	 irá	 permitir	 que	 você	 mude	 a	 tolerância	
da máquina. A configuração padrão está para a maior precisão que 
o Proliner consegue atingir. Mudando a tolerância pode resultar em 
desenhos menos precisos e mais ou menos pontos.

Origem
Essa é a função mais importante do menu. Essa função vai permitir que 
você	selecione	ou	mude	o	eixo	x	do	desenho.	É	uitlizado	normalmente	
para rotacionar o desenho para deixar mais fácil de editar ou exporter.
Para usar: selecione o ponto de partida no canto inferior esquerdo da 
tela ou selecione o ponto de partida na canto inferior direito da tela.

Abaixo das funções de edição, existe um menu que inclui projeção, 
compensação, tolerância e Origem.

http://youtu.be/a1sK0-i9klE
http://youtu.be/a1sK0-i9klE
http://youtu.be/a1sK0-i9klE
http://youtu.be/a1sK0-i9klE
http://youtu.be/a1sK0-i9klE
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Configurações de Tela

Espessura da Linha
Mude a espessura da linha na tela.

Contorno
Mostra para você a compensação do contorno medido.

Término do Elemento
Mostra o final de cada elemento em um contorno.

Pontos Crus
Mostra os pontos crus em 3D, que são aqueles que não estão interpolados e nem compensados.

Dimensões
Mostra as dimensões se você as tem aplicadas a medição, você pode também alterar o tipo de 
letra e o tamanho das setas das dimensões.

Perfis
Mostra os perfis se você tem eles aplicados a medição.

Origem
Mostra o primeiro ponto medido no desenho que sempre corresponde a origem.

Origem da Máquina
Mostra a posição do Proliner durante a medição

Linhas Z
Mostra as linhas de altura entre os pontos crus e o contorno 2D

Indentifica o primeiro contorno
Mostra o primeiro contorno como uma linha cinza clara pontilhada.

Mostra o salto
Mostra os pontos dados de uma medição com salto (quando existe).
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Movendo o Proliner – Salto

Salto – Realocando o Proliner

A	função	Salto	do	Proliner	foi	criada	para	dar	um	alcançe	ilimitado	
na medição de obejtos largos e espaços.

A Prodim desenvolveu casulos especiais de salto que servem como 
pontos de referência para conectar as medições.

Começe sua medição como você faria normalmente. Posicione seu 
Proliner em um local onde você possa alcançar a maioria das partes 
do seu objeto. Nesse caso você vai precisar de menos medições. 

Quando	o	botão	Salto	é	pressionado,	a	tela	de	salto	aparece.	Aqui	
você pode tanto criar um novo salto quanto selecionar para conectar 
com um salto já definido.

Você pode depois medir novos pontos de salto ou selecionar pontos 
existentes na medição atual.

Depois de selecionar “medir novos pontos” você pode inserir um 
nome para o salto e depois definir os pontos.
•	 Pressione	“Começar”.
•	 	Defina	os	4	pontos	o	mais	preciso	possível	com	o	botão	1	no	seu	

controle remoto.
•	 Pressione	“Terminar”.

Agora o Proliner pode ser movido para uma nova posição para 
terminar o resto do objeto. Na nova posição, comece com salto 
novamente.	Escolha	na	caixa	suspense	o	Salto	para	o	qual	o	desenho	
precise ser conectado e pressione “Conectar”
•	 Pressione	“Começar”.
•	 Pegue	os	4	pontos	novamente,	o	mais	preciso	possível.
•	 Verifique	os	erros	(se	o	erro	for	the	tolerancia,	aceite-o.	
 Qualquer outro erro, deve fazer a medição novamente)
•	 Pressione	“Terminar”.

Continue a medição. Esses passos podem ser repetidos quantas ve-
zes forem necessárias. Não há limites.

Regras para a medição com salto:
Os pontos de referência devem ser estáveis.
Os 4 pontos não devem ser posicionados: 
1.   Muito perto um do outro
2.   em uma linha
3.   em um formato simétrico.
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Botões de Edição

Clique em  Clique em para abrir um video demostrativo da função. Algumas dessas fun-
ções compartilham o mesmo video, porém outras possuem seu próprio video demonstrativo. 

	indica	que	ainda	não	existe	video	disponível	para	essa	função.

Sempre	 que	 um	 botão	 apresentar	 um	 triângulo	 branco	 no	 canto	
inferior esquerdo, esse botão apresenta um menu próprio com mais 
comandos. Para acessar o menu, pressione e segure o botão de editar 
desse grupo de comando.

Editando e checando os desenhos com o CAD embutido.

Importação de cortes
página 23

Apagar
página 22

Informação PDF 
página 24-27

Dimensionamento
na tela
página 17

Editando
página 18-19

Medindo
página 16

Selecione
página 15

Desenho
página20-21

Desfazer/ Refazer
página 22

Instântaneo 
página 22

Os botões de edição estão agrupados juntos para fazer as funções de 
busca mais fáceis.

Selecione Janela

Selecione Elemento



Prodim CT 3.0 Versão 1.0.1                                      Copyright - Prodim International - 2012               Página 15

Botões de Edição
As opções de seleção

Selecione Camada 

Selecione Contorno

Selecione Janela

Selecione Elemento

Selecione Elemento  
Toque em uma única linha para seleciona-la, toque em uma linha já selecionada para deselecionar.

Selecione Janela 
Arraste sobre a tela, cada elemento complete dentro da caixa de arrastar será selecionado.

Selecione Contorno
Toque a linha do contorno para selecionar o contorno completo de uma única vez.

Selecione Camada 
Toque a linha da camada para selecionar a camada complete de uma única vez.

Botões de um grupo são usados para selecionar elementos únicos ou múltiplos. Os dados selecionados 
são exibidos como uma element vermelho grosso na barra cinza.Na parte de baixo da tela você 
pode desselecionar tudo de uma única vez. Múltiplos elementos podem ser selecionados e os intens 
selecionados podem ser coloridos, deletados ou fazer um snapshot. 
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Botões de Edição

Botões no grupo de medição são utilizados para verificar a precisão e verificar as dimensões. 
Os	dados	de	medição	estão	sempre	disponíveis	na	barra	cinza	na	parte	de	baixo	da	tela.

Medidas não ficam na tela quando usamos esses botões de medição 

Linhas de Medição 
Encontra medições de linhas retas
Para Usar: toque no final da primeira linha e toque no final da segunda linha..
Botões	diferentes	estão	disponíveis	para	as	opções	horizontal,	vertical	e	dimensões	ponto	a	ponto.

Encontre Raios
Encontre o raio de um arco.
Para Usar: Toque no arco em questão. O raio é mostrado na caixa cinza na parte de baixo da tela.

Medindo o Ângulo
Permite medir ângulos.
Para	Usar:	Selecione	a	primeira	linha	do	ângulo.	Selecione	a	outra	linha	do	ângulo.
O ângulo é mostrado na caixa cinza na parte de baixo da tela.

Medindo o ângulo da camada
Permite medir a diferença de ângulos entre duas camadas. 
Para	Usar:	Selecione	um	ponto	na	primeira	camada.	Selecione	um	ponto	na	segunda	camada.	
O ângulo é mostrado na caixa cinza na parte de baixo da tela. 

Cadeia de Medida
Retorna os centrímetros quadrados de qualquer forma fechada em uma única camada.
Para Usar: Toque no contorno fechado em questão. As dimensões quadradas serão mostradas na caixa cinza na parte de 
baixo da tela.

Medição de Area
Retorna os centrímetros quadrados de qualquer forma fechada em uma única camada. 
Para Usar: Toque no contorno fechado em questão. As dimensões quadradas serão mostradas na caixa cinza na parte de 
baixo da tela. 

Medição das Linhas Z
Retorna o tamanho da linha Z. Mostra a distância entre os pontos reais medidos e pontos da camada recolhidos.  
Para	Usar:	Selecione	o	comando.	Ele	ativa	as	linhas	Z.	Toque	na	linha	Z	em	questão.	A	distância	é	mostrada	na	caixa	cinza	
na parte de baixo da tela. 

As opções de medição

Encontre Raios

Cadeia de Medida

Medição de Area

Linhas de Medição Medindo o Ângulo

Medindo o ângulo 
da camada

Medição das Linhas Z

Dimensões de Raio

Dimensões da Linha

http://youtu.be/ZLGsht4pOkI
http://youtu.be/ZLGsht4pOkI
http://youtu.be/ZLGsht4pOkI
http://youtu.be/ZLGsht4pOkI
http://youtu.be/ZLGsht4pOkI
http://youtu.be/ZLGsht4pOkI
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Botões de Edição

Botões	no	grupo	dimensionamento	na	tela	são	usadas	para	colocar	os	dados	visíveis	no	seu	desenho.
As	dimensões	estarão	visíveis	em	um	documeno	PDF	que	pode	ser	exportado	do	Proliner.	

Dimensões da Linha
Coloca medidas das linhas retas na tela.
Para Usar: Toque na final da primeira linha e depois no final da segunda linha. Em terceiro lugar você vai tocar em uma área 
onde	você	quer	que	as	medidas	sejam	exibidas.	Botões	diferentes	estão	disponíveis	para	medições	na	horizontal,	vertical	e	
ponto a ponto.

Dimensões de Raio
Coloca as medidas de raio na tela.
Para Usar: Toque na linha que você quer saber o raio. Toque na área em que você quer que a medida seja exibida. 

Dimensões de ângulo.
Coloca as medidas de ângulo na tela.
Para Usar: Toque na primeira linha fazendo o ângulo. Depois selecione a segunda linha do ângulo. Toque na área onde 
você quer que as medidas sejam exibidas. 

Dimensões na Tela

Dimensões de Raio

Dimensões da Linha

Dimensões de ângulo

http://youtu.be/uh8Sf4BSjwI
http://youtu.be/uh8Sf4BSjwI
http://youtu.be/uh8Sf4BSjwI
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Botões de Edição

Todos os botões do grupo de edição fazem mudanças nas linhas existentes. Isso inclui juntar, 
rachar e compensar diferentes pontos e linhas dentro dos seus desenhos. 

Cortar     
Extende linhas para a sua intesecção e depois corta fora.
Para Usar: Toque no final da primeira linha e depois toque no final da segunda linha. 

Fillet
Cantos arrendondados a um raio específico. 
Para Usar: Toque no final da primeira linha e toque no final da segunda linhas. 
O raio pode ser mudado no menu cinza na parte de baixo da tela. 

Compensar
Compensa linhas a uma distância específica. 
Para Usar: Toque perto da linhas que você quer compensar, na lateral e na direção que você quer que a linha seja compensada. 
Toque novamente no lado que você quer que seja feita a compensação. A distância pode ser mudada no menu cinza 
na parte inferior da tela. Para manter a linha antiga verifique a caixa no menu cinza na parte inferior da tela. 

Elemento de Divisão
Divide uma linha uniformemente com um número de pontos especificos. 
Para Usar: Primeiro determine o número de pontos que você precise e entre no menu cinza na parte inferior da tela. 
Toque na linha que você deseja adicionar os pontos. 

Compensando Pontos
Divide uma linha usando um ponto definido para uma determinada distância. 
Para Usar: Primeiro determine a distância que você quer que o ponto seja compensado e de entrada no menu cinza 
na parte de baixo da tela. Toque na linha perto do final que você deseja compensar o ponto. 

Quebra na Interscção
Use a intersecção de duas linhas para quebrar uma linha em dois segmentos. 
Para	Usar:	Selecione	a	linha	que	você	quer	quebrar,	depois	selecione	a	linha	que	você	quer	quebrar	junto.	

Opções de Edição – Parte 1 

Elemento 
de Divisão

Compensar

Cortar Fillet

Quebra na Interscção

Compensando Pontos Nome da Camada

Cor

http://youtu.be/OVkXBvrq400
http://youtu.be/0UrWUY7Me2s
http://youtu.be/DNjVvnSI54w
http://youtu.be/TfsWjXDtIi4
http://youtu.be/pZ0YrEUUp5w
http://youtu.be/rb-YWAuJMCI
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Botões de Edição

Todos os botões do grupo de edição fazem mudanças nas linhas existentes. Isso inclui juntar, 
rachar e compensar diferentes pontos e linhasdenro dos seus desenhos. 

Tangencial 
Crie um alvo perfeito para conectar os elementos. 
Para Usar: Toque no ponto do contorno que você deseja fazer tangencial. 
É	possível	configurar	o	desvio	máximo	no	menu	cinza	na	parte	inferior	da	tela

Extender Linha
Extende uma linha para que ela possa fazer intersecção com outra linha.
Para	Usar:	Selecione	a	linha	que	você	deseja	extender	e	depois	selecione	a	linha	que	você	quer	que	seja	alcançada.

Modifique o Raio
Retorna o raio de uma curva. A função também permite que você mude o raio.
Para	Usar:	Selecione	a	curva.	O	raio	da	curva	é	mostrado	na	parte	de	baixo	da	tela.	
Para mudra o raio selecione o raio do desenho e digite o novo valor para o raio.

Cor
Muda a cor da linhas, contorno ou camada.
Para	Usar:	Selecione	os	elementos	que	você	deseja	mudar.	No	menu	pop	up,	escolha	sua	cor.	
Depois pressione o botão de aplicação. 

Nome da Camada
Mude o nome das camadas no desenho.
Para	Usar:	Selecione	a	linha	na	camada.	Entre	com	um	novo	nome.	Selecione	aplicar.	

Perfis
Adicionar um perfil para as peças da sua medição. 
Para	Usar:	No	menu	pop-up,	escolha	um	perfil.	Depois	pressione	“Ok”.	Selecione	o	element	que	você	deseja	mudar.	
Os perfis são configurados na tela do Proliner, no menu de configurações. Perfis tem nomes, cores e epessura de linha. 
Perfis	utilizados	irão	aparecer	em	uma	legenda	na	página	da	planilha	PDF.

Opções de Edição – Parte 2

Nome da Camada

Cor

Tangencial 

Extender Linha

Modifique o Raio

Perfis

http://youtu.be/-0-fx1LEmlY
http://youtu.be/0e4NUWJNcF4
http://youtu.be/lANjixxsJCU
http://youtu.be/pCay1-tukro
http://youtu.be/PS-3JMQyc1I
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Botões de Edição

Todos os botões do grupo de desenho criam novas geometrias.
O	que	inclui	o	desenho	de	linhas,	arcos,	círculos,	retângulos	e	ângulos.

Opções de desenho – parte 1

Linha Perpendicular

Linha de Nível 

Desenhar uma 
linha de ângulo

Linha

Círculo de 2 pontos

3 Pontos de Arco 
ou Círculo

Retângulo Externo 

Bump-out 

Linha
Desenhos de Linha: horizontal, vertical ou ponto a ponto.
Para	Usar:	Selecione	o	ponto	que	você	deseja	que	seja	o	de	início.	Selecione	o	ponto	que	você	deseja	que	a	linha	termine.	As	
configurações de linha vertical e horizontal farão com que ela se encaixe no eixo correto. O eixo é baseado na configuração 
de origem do desenho.  

Linha Perpendicular
Desenha uma linha perpendicular a linha adjacente. 
Para	Usar:	Selecione	o	ponto	de	início	da	sua	linha.	Selecione	a	linha	que	o	seu	ponto	está.	Selecione	a	linha	que	deseja	que	
a nova linha se extenda.  

Desenhar uma linha de ângulo
Desenhar uma linha com um ângulo especifico
Para	Usar:	Selecione	um	ponto	de	início.	Selecione	um	ponto	de	final.	A	será	desenhada	em	um	nível	equivalente	ao	solo	
em relação ao resto do desenho. 

Linha de Nível 
Desenhe uma linha em um desenho que seja uma referência a mudança de nível.
Para	Usar:	Selecione	um	ponto	de	início.	Selecione	um	ponto	de	final.	A	será	desenhada	em	um	nível	equivalente	ao	solo	
em relação ao resto do desenho. 

3 Pontos de Arco ou Círculo 
Use pelo menos 3 pontos para criar um arco ou um círculo.
Para	Usar:	Selecione	o	ponto	de	inicio	do	arco.	Selecione	o	ponto	de	final	do	círculo.	Selecione	pelo	menos	um	ponto	no	
meio	do	arco.	(	para	desenhar	um	círculo,	verifique	a	função	círculo	no	menu	cinza	na	parte	de	baixo	da	tela	).
Quando terminar, pressione Aplicar.

Círculo de 2 pontos
Use dois pontos para criar um círculo (centro e raio)
Para	Usar:	Selecione	o	ponto	para	ser	utilizado	como	centro.	Selecione	um	ponto	para	ser	utilizado	onde	terminará	o	raio.	
Selecione	Aplicar.

http://youtu.be/-Iw4ZYcsg_M
http://youtu.be/7Bdtmhaby70
http://youtu.be/7Bdtmhaby70
http://youtu.be/zlIrJW3AjvU
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Botões de Edição

Todos os botões do grupo de desenho criam novas geometrias.
O	que	inclui	o	desenho	de	linhas,	arcos,	círculos,	retângulos	e	ângulos.

Bump-out 
Cria um bump-out a uma distância especifica usando quaisquer dois pontos de início.
Para	Usar:	Insira	a	distância	desejada	na	barra	cinza	na	parte	de	baixo	da	tela,	Selecione	o	primeiro	ponto	de	começo.	Seleci-
one	o	Segundo	ponto	(	ponto	de	término).	Toque	na	área	da	tela	que	voc6e	deseja	que	o	bump-out	apareça.	

Backsplash
Cria backsplash utilizando quaisquer dois pontos do desenho.
Para	Usar:	Insira	a	altura	desejada	na	barra	cinza	na	parte	inferior	da	tela.	Selecione	o	primeiro	ponto	de	inicio.	Selecione	
o	Segundo	ponto	(ponto	final).	Selecione	os	pontos	na	mesma	ordem	em	que	foram	medidos,	o	blacksplash	aparecerá	no	
local	correto	do	desenho.	Se	a	blackspash	aparecer	no	lado	errado,	desfaça	e	selecione	os	pontos	na	ordem	inversa.

Retângulo
Desenha um retângulo com dimensões especificas.
Para Usar: Digite a altura e a largura na barra cinza na parte inferior. Toque em uma localização e selecione “aplicar” na 
mesma barra cinza.

Retângulo Externo
Desenha um retângulo minimo
Para	Usar:	Selecione	elementos	e	ele	automaticamente	desenha	uma	caixa	externa	minima	envolta	deles.

Opções de Desenho – Parte 2

Retângulo Externo 

Bump-out Retângulo

Backsplash

http://youtu.be/JLpBgUdQUCk
http://youtu.be/pnPChi_ML6U
http://youtu.be/pnPChi_ML6U
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Botões de Edição

Importa cortes
Importa um arquivo PRL ( Proliner File ) ou arquivo DXF da sua medição atual.
Essa função será explicada na página 23.

Desfazer/ Refazer
Para ir um passo atrás ou um passo na frente na sua edição. É possível desfazer mais de uma vez.
Para Usar: Toque no botão Desfazer ou Refazer.

Snapshot
Cria um instantaneo para criar planilhas PDF.
Para	Usar:	Selecione	os	elementos	que	você	deseja	para	um	instâneo	e	preencha	o	nome	do	instâneo	na	janela	pop-up	e	
clique em “ok”.

Deletar
Selecione um ou várias linhas.
Para	Usar:	Selecione	as	partes	que	você	deseja	deletar.

Informações PDF
Acesse sua planilhas e páginas PDF.
No	menu	de	informações	PDF	você	pode	encontrar	todos	os	instâneos	feitos	(	vários	instâneos	são	possíveis	).	Adicione	/	
Edite um projeto e as informações de medição. Você pode configurar a vista e salvar as opções.
Essa função será melhor explicada nas páginas 25-26

Importa cortes

Deletar

Informações PDF

Desfazer/ Refazer

Snapshot

http://youtu.be/69Fdj0GteHQ
http://youtu.be/lYweM5vMZok
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
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Biblioteca
Menu suspenso que pode conter várias bibliotecas prévias com recortes para serem selecionados. 

Objeto
Menu suspenso com os recortes que estão presents na biblioteca selecionada. 

Importar
Ao	invés	de	utilizer	a	biblioteca,	também	é	possível	importar	um	arquivo	PRL	ou	arquivo	DXF	
do Proliner ou de um pendrive,

Método de Posicionamento
Coloque um recorte selecionado através de uma linha central ou utilize pontos de referência para colocar o recorte.

Compensar (linha central apenas)
Quando utilizer o método da linha central você pode definer a distância a partir da frente, isso pode ser mudado depois de 
importar na caixa cinza abaixo. Quando utitlizar o método dos pontos de referência você pode mover o objeto importado 
livremente. 

Cor
Selecione	a	cor	que	você	deseja	que	o	objeto	importado	tenha	na	medição	

Visualização
Mostra uma visualização prévia do objeto que você vai importar.

Colocando o objeto na medição
Depois de pressionar “ok” para a localização, selecione “aplicar” na barra cinza na parte inferior. Antes de selecionar
 “Aplicar” voce pode mover e rotacionar o objeto selecionando a opção na barra cinza na parte inferior.

Importa cortes

Importar Cortes

Biblioteca

Objeto

Importar

Método de 
Posicionamento

Compensar

Cor Visualização

http://youtu.be/69Fdj0GteHQ
http://youtu.be/69Fdj0GteHQ
http://youtu.be/69Fdj0GteHQ
http://youtu.be/69Fdj0GteHQ
http://youtu.be/69Fdj0GteHQ
http://youtu.be/69Fdj0GteHQ
http://youtu.be/69Fdj0GteHQ
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Informações PDF
Instantâneos 

Configurações 
Gerais

Configurações 
de Instantâneos

Instantâneos 
Os instantâneos que você fizer serão mostrados emu ma aba separada.

Vista Explodida
Opções do Instantâneos.
Explicação na página 25

Visão Global
Opções do Instantâneos.
Explicação na página 25

Informações do Projeto
As informações do projeto são msotradas na planilha PDF. A visualização da planilha PDF é mostrada na página 27.
Adicione ou edite as informações sobre o projeto, como nome do cliente, endereço e operador. 

Informações de Medição 
As informações de medição são mostradas na planilha PDF. Visualização da planilha PDF é mostrada na página 27
U kunt informatie over het project, zoals materialen, onderdelen en opmerkingen toevoegen of bewerken. 

Esboço
Retorna	a	página	principal	de	informações	PDF,	como	mostrado	a	seguir. 

Assinatura
A assinatura é mostrada na planilha PDF.
Com essa função você pode adicionar informações e o nome.
(É	possível	que	o	cliente	assine	o	projeto	imediatamente	no	Proliner)

Visualização do PDF
Páginas do PDF
Mostra	como	as	planilhas	PDF	ficarão	quando	forem	criadas
 

Nota: o filme mostrará como funciona a função de informações do PDF

http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
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Esboço a Mão Livre
Quando você abrir seu intantâneo você pode usar essa caneta para desenhar informações extras.
Toque no botão do instantâneo e preencha o nome.

Deletar Elementos
Vá um passo na frente ou atrás na sua edição. Ë possível desfazer mais que uma vez.
Para Usar: Pressione “Desfazer” para desfazer ou refazer.

 
Renomear - opção também disponível na aba de visão geral.
Selecione	o	nome	e	o	arquivo	exportado	DXF	do	instantâneo.

DXF - opção também disponível na aba de visão geral.
Selecione	para	salvar	o	instantâneo	como	um	arquivo	separado	para	CNC.

Remover - opção também disponível na aba de visão geral.
Remover/	Deletar	o	instantâneo.	Quando	a	opção	é	selecionada	o	ícone	fica	laranja. 

Página PDF - opção também disponível na aba de visão geral.
Selecionava	para	salvar	o	instantâneo	com	a	sua	própria	planilha	PDF.	Quando	essa	opção	fpr	selecionada	o	
ícone	ficará	laranja.

Vista Explodida - opção também disponível na aba de visão geral.
Selecione	para	mostrar	o	instantâneo	na	vista	explodida	na	planilha	do	PDF.	Quando	essa	opção	for	selecio-
nada	o	ícone	ficará	laranja.

Informações PDF

Aba Visão Geral 
Na aba da visão geral você vai ver uma lista com os instantâneos 
disponíveis	que	você	fez.	Você	pode	escolher	dentre	as	seguintes	
opções:

DXF
Selecione	 para	 salvar	 os	 instantâneos	 como	 arquivos	 separados	
prontos para CNC.

PDF-pagina
Selecione	 para	 salvar	 os	 instantâneos	 em	 suas	 próprias	 páginas	
PDF.

Vista Explodida
Selecione	 para	 mostrar	 o	 instantâneo	 na	 vista	 explodida	 na	
planilha	PDF.

Renomear 
Mude	o	nome	e	o	nome	do	arquivo	DXF	exportado	do	instantâneo.

Remover
Remover/	Deletar	o	instantâneo

Nota: o filme mostrará como funciona a função de informações do PDF

http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
http://youtu.be/EkWWriC_wQo
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Informações PDF
VISTA EXPLODIDA 

O instantâneo selecionado é mostrado na página da vista explodida. Você pode selecionar instantâneo 
clicando neles, eles serão encaixotados e os nomes serão mostrados na barra cinza na parte inferior.
 
Agora você pode mover o instantâneo livremente e arrumar a vista explodida.
A	vista	explodida	será	visivel	na	planilha	PDF.	
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Informações
de Medição

Assinatura
do Cliente

Informações PDF 

Visão Geral 

Pré Visualização PDF – Página Principal

Pré Visualização PDF – Página Especifíca do Instântaneo

Páginas de PDF diferentes

Informações
de Projeto
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