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Tutorial SPRINTER 150M 
 
1) – Instale o equipamento, nivelando-o; 

2) – Pressione o botão  para ligar/desligar o equipamento; 

3) – Para certificar se os dados serão gravados na memória interna, verifique na parte superior 
da tela do equipamento se aparece o símbolo de um disquete. Caso não esteja visível, clique no botão 

MENU , selecione a opção 6. Registro e selecione Memória e pressione MENU. 

  
 
4) – Como a memória interna comporta apenas os dados de um nivelamento é necessário 

apagar os dados existentes na memória. Pressione o botão MENU e selecione a opção 5. Gestão de Dados 
/ Apagar os Dados e pressione MENU para confirmar a operação. 

  
 
5) – Antes de iniciar o nivelamento escolha qual o método a ser utilizado. Pressione MENU e 

entre na opção 1. Linha de Nivelamento. Escolha agora uma das três opções de nivelamento: 
1. BIF – Para visadas com seções intermediárias. 
2. BF – Para visadas de Ré e Vante. 
3. BFFB – Para visadas de Ré, Vante, Vante e Ré. 

  
 

6) Insira o nome do ponto pressionando o botão MENU e selecionar a opção 1 Entrar 
PtID pressionando novamente o botão MENU; insira o nome do ponto. Para selecionar o número ou 

letra desejada, pressione os botões     ou      e pressione MENU após selecionado o 

caractere desejado. 
 



 
 

* Neste material foram feitas pequenas adaptações em relação ao original fornecido pela empresa MANFRA. 

* Neste material foram feitas pequenas adaptações em relação ao original fornecido pela empresa MANFRA. 

 

           
 
7) – Para inserir a referência de nível, pressione novamente o botão MENU, e selecione a 

opção 4.Entrar RL e pressione novamente o botão MENU para acessar a tela de entrada do valor de 
referência de nível. Digite o valor da referência de nível e pressione MENU até chegar na tela de 
medição. 

 

           
 Onde está escrito “Entrar RL”, nos equipamentos do IFSC está escrito “Entrar CREF” 
 
8) – Verifique o ícone da mira. Se o ícone estive com a base maior para baixo, é sinal que a 

medição estará sendo feita no modo direto. Caso esteja invertida, ou seja, com a base maior para cima, e 
deseje alterar para posição direta, clique no botão MENU, e selecione a opção 6 Mira Inversa e 
selecione Off e pressione MENU. 

 

 
 

9) Para sair da janela MENU e iniciar a medição, pressione   

10) – Para iniciar o trabalho, visualize a mira no ponto de ré, ajustando o foco, e pressione o 

botão    localizado no lado direito do equipamento. Analise os dados e pressione MENU. 

           
 
11) No caso de um nivelamento com seções intermediárias é necessária a habilitação de 

visadas intermediárias. Após gravada a ré pressione o botão MENU, selecione a opção 2.Visada 
Intermediária selecione On e pressione MENU. Após ter habilitado faça a medição pressionando o botão .

 

ATENÇÃO 
LEMBRE DE APERTAR 
O “ENTER” ANTES DE 

PASSAR PARA O 
PRÓXIMO PASSO. 
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12) Repita o processo de medição e salve todos os pontos intermediários que desejar. 
13)  Para realizar a VANTE pressione o botão MENU, selecione a opção 2.Visada 

Intermediária selecione OFF e pressione MENU. Faça a medição com o botão  e pressione MENU 

para confirmar. 
 

           

           
 
14) Para visualizar a medição pressione o botão MENU, e selecione a opção 5. Gestão Dados / 

Ver Dados. Para apagar o ponto desejado, selecione o ponto e pressione MENU. 

15) Após realizadas as medições, desligue o equipamento pressionado o botão . 
16) Para descarregar os dados, utilize o programa Leica Geo Office (LGO); 
17) Conecte o cabo RS232 no SPRINTER e na porta de comunicação do computador; (Lembre-se 

Ponto vermelho com ponto vermelho; Nunca gire o cabo) 
18) No LGO, clique no menu Tools / Data Exchange Manager. Clique no “+” localizado ao lado da 

pasta Serial Port, e clique com o botão direito do mouse sobre a pasta COM1. Clique em Settings, 
e configure a tela conforme a imagem abaixo: 
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Lembre-se de verficar a velocidade de transmissão de dados (Baud rate) do SPRINTER, ela deve 
ser a mesma do software. 

 
19) Clique no “+” localizado ao lado da pasta COM1 e aguarde a comunicação. 
20) Selecione o arquivo desejado e clique com o botão direito do mouse sobre a obra e “Copy”; 
21) No quadro a direita, selecione a pasta desejada para salvar o arquivo, clique com o botão 

direito do mouse e “Paste”. Selecione o tipo de extensão desejada. 


