
Guidance
Guia virtual

6. Managing job sections/Gerenciando a seção de trabalho
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Create guides
Criar guias

Guide manager
Carregar e gerenciar guias

11. Guide menu/Menu de guias

2. System components/Componentes do sistema
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5. Antenna install/Instalação da antena

8. Con�guring a vehicle/Con�gurando um veículo

10. Guide save mode/Modo de salvamento de guia
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* Necessário ativar modo avançado

7. Operations Screen/Tela de operações

9. Con�guring an implement/Con�gurando um implemento
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* Necessário ativar modo avançado
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1. System components/Componentes do sistema

*optional item/item opcional

*

*optional item/item opcional

*



Save/Salvar
Import/Importar

Export/Exportar

Edit/Editar

Delete
Deletar

Filter/Filtrar

Wayline preview
Visualizar guia 

Guide list
Lista de guias

Apresentando a Guia ativa

22. Delete guide/Excluir guia

You can use a straight AB type guide saved as a reference.
É possível usar uma guia salva do tipo reta AB 
como referência.

19. Wayline export/Exportar guia

21. Edit guide’s name/Editar nome de guia17. Save a temporary guide/Salvar guia temporária

Choose a name to the guide 
and press Ok.

Escolha um nome para a guia 
e pressione Ok.

Start guide
Iniciar guia

Finish guide
Finalizar guia

Cancel guide
Cancelar guia

23. Angle reference/Ângulo referência

20. Wayline export/Exportar guia

Parallel lines
Exports all lines to the shape�le 
format according to the amount 
of informated guides to the left 
and to the right. After exporting, 
it is not possible to identify the 
original A-B line.

Linhas paralelas
Exporta o conjunto de linhas para 
o formato shape�le de acordo 
com a quantidade de guias 
informadas para a esquerda e 
para a direita. Após a exportação, 
não é possível identi�car a linha
A-B original.

Original line
Exports the original line created 
to the shape�le format. In this 
format the equipment imports 
and recognizes the original line.

Linha original
Exporta a linha original criada 
para o formato shape�le. Neste 
formato, o equipamento importa 
e reconhece a linha original.

13. Save guide/Salvar guia

14. Active guide/Guia ativa

12. Create new guide/Criar nova guia

OK

18. Wayline import/Importar guia

Indicates which is the active guide.
Indica qual é a guia ativa.

Wayline details
Detalhes da guia 

16. Wayline management/Gerenciamento de guias

15. Wayline management/Gerenciamento de guias

Realign
Realinhar

Nudge
Deslocar no campo

Unload active guide
Desativar guia atual
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