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1 – Quando for elaborar o arquivo texto .txt que será copiado para o 
Coletor, tente seguir um padrão quanto a posição dos elementos, 
principalmente nas colunas de coordenadas (Este e Norte). Segue 
exemplo abaixo: 

Para facilitar, configure o “Delimitador de Elementos” com Vírgula (,) e o 
“Separador Decimal” com Ponto (.). 

 

2 – Utilizando um computador com o “Windows Mobile Device Center” 
instalado, conecte o Coletor de Dados utilizando o cabo USB. Verifique 
se a conexão foi realizada com sucesso: 

 



  

3 – Clique sobre a opção “Conectar sem configurar o dispositivo”: 

 

 

4 – Clique sobre a opção “Gerenciamento de Arquivos”: 

 



  

5 – Clique sobre a opção “Pesquisar o conteúdo do dispositivo”: 

 

6 – Clique para acessar o “Disco Principal”: 

 



  

7 – Copie e cole a lista de coordenadas .txt na pasta “Application Data” 
(Padrão) ou em uma pasta que desejar: 

 

 

8 – Localize o arquivo na pasta: 

 



  

9 – Abra o FOIFPAD e crie um NOVO TRABALHO: 

9.1 – Toque no símbolo da Microsoft indicado na imagem abaixo. Em 
seguida, toque “2 vezes” sobre o ícone do programa FOIFPAD para abri-
lo: 

           

9.2 – Para configurar a pasta onde desejamos salvar o projeto, toque 
sobre a opção onde está escrito “\Application Data\” (Pasta padrão), 
acesse o diretório e escolha a pasta desejada. Em seguida, Toque em 
“Ok”: 

         



  

9.3 – Para criar um Projeto, toque em “Novo”. Em seguida, digite o nome 
do projeto na opção “Nome Proj”: 

            

 

9.4 – Toque no ícone indicado na imagem abaixo para abrir o “Teclado 
Virtual”. Em seguida, digite o nome do seu Projeto: 

            

 



  

9.5 – Clique em “OK” para confirmar: 

 

 

 

9.7 – Caso o programa tente realizar uma conexão bluetooth automática, 
toque sobre a opção “Cancelar”: 

 



  

9.8 – Caso o FOIFPAD possua “Sistemas de Coordenadas”, toque em 
“Importar” para procurá-los: 

 

 

9.9 – Selecione o “Sistema de Coordenadas” referente à localidade onde 
será realizado o trabalho e toque em “OK”: 

 



  

9.10 – Voltado à tela anterior, clique em “OK” para finalizar as 
configurações do trabalho: 

 

9.11 – Quando a mensagem de confirmação do arquivo salvo aparecer, 
toque em “OK” para continuar e “OK” novamente para fechar a janela 
de configuração: 

        



  

10 – IMPORTANDO O ARQUIVO DE COORDENADAS: Toque sobre a opção 
“Ferrament.”. Em seguida, acesse a opção “Entrada de Dados”: 

        

 

11 – Acesse a opção “A Biblioteca de Coordena ...”:  

 

 



  

12 – Toque sobre a opção “Importar”. Em seguida, toque na opção 
“Arquivo de Formato Personalizado” para criarmos um formato 
específico de acordo com o arquivo que iremos importar. 

         

13 – Toque no botão de rolagem da opção “Formato de Arquivo” para 
visualizar os formatos pré-definidos. Para criar um NOVO FORMATO, 
escolha a opção “Definido”: 

                



  

14 – Após escolher a opção “Definido”, selecione o ELEMENTO que 
deseja que componham seu arquivo de exportação e toque em 
“Adicionar” para iniciar a montagem: 

          

15 – Com todos os ELEMENTOS adicionados, encontre a opção 
“Delimitador” e configure para utilizar o delimitador que está sendo 
utilizado no arquivo TXT que será IMPORTADO. Verifique acima se a 
alteração foi realizada: 

         



  

16 – Na opção “Tipo de Ponto”, escolha a opção “Ponto de Locação”: 

          

 

17 – Toque em “OK” para continuar: 

 

 



  

18 – Procure a pasta onde foi copiado o ARQUIVO TXT de locação. A 
pasta padrão será a “Application Data”: 

 

19 – Utilize a barra de rolagem para procurar o arquivo e toque sobre o 
mesmo para SELECIONA-LO: 

       

 



  

20 – Toque em “OK” para finalizar: 

 

 

21 – Visualize a lista de pontos e verifique se o arquivo foi IMPORTADO 
CORRETAMENTE. Em seguida, toque em “Fechar” para finalizar: 

           


	9 – Abra o FOIFPAD e crie um NOVO TRABALHO:

