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Informações gerais

 Copyright
© 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 treina-
das 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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Novo Controle Remoto

Novo Controle Remoto para o Proliner
Leia esse manual atentamente antes de começar a instalação!

•	 Selecione Sobre (About) no menu principal, seguido de Sair (Exit). Agora vocês está no menu de Gestão.
•	 Escolha no menu principal o item Setup ( Configuração)
•	 Escolha a tecla Diverse ( Diversos)
•	 Pressione Diagnostics ( Diagnóstico).

O Proliner pedirá por uma posição de referência, exatamente igual quando você começa uma medição. Depois que a 
posição estiver definida, uma nova janela irá aparecer.

•	 Escolha a tecla Remote ( Controle Remoto).

Agora é possível testar tanto o controle remote antigo quanto instalar um novo controle. Também é possível reprogramar 
seu velho controle remoto. 

Testando o controle remoto
Para testar pressione um dos botões do seu controle remoto.

Depois de pressionar o botão, você vai ouvir um beep e o botão correspondente vai aparecer na tela.
Quando você mantem um botão pressionado por 2 ou 3 segundos, um botão será mostrado incluindo “longamente 
pressionado”.

Programando um novo controle remoto
Para instalar um novo controle remoto, pressione:

•	 Programa	Remoto
•	 Pressione Start ( Inicio ) e siga as instruções na tela.

Primeiro o receptor será resetado, depois cada programa dos diferentes botões serão iniciados. 
A tela irá mostrar cada botão que você precisa apertar. Para cada botão você terá em media 5 segundos para aperta-los.

IMPORTANTE!: A ordem de programação dos botões é:      1     2     4      3 

Caso você cometa um erro durante a programação ou quando um botão não é pressionado no tempo correto, você 
receberá uma mensagem de erra que precisa ser respondida com o OK. Então é preciso reiniciar a programação.
Depois de programar o botão 3, a instalação está finalizada. Para ter certeza, verifique os quatro botões na tela de 
diagnostico.
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