
 Começando a usar o Timbeter

Choose an option: 
 Diameter – of every single log 
 Pile – volume of the whole stack
 Truck – for loaded logs
 Density – solid vs. loose woods
     (calculate empty spaces)

Nome da sua empresa Para ver o tutorial, 
clique aqui 



 Começando a usar o Timbeter

Clique aqui para abrir o 
menu do aplicativo

Clique aqui para 
sincronizar o aplicativo 
com o servidor

Clique aqui para 
configurar idioma e 
sistema de medição

Clique aqui para calibrar o 
sensor do dispositivo



 Começando a usar o Timbeter

Choose an option: 
 Diameter – of every single log 
 Pile – volume of the whole stack
 Truck – for loaded logs
 Density – solid vs. loose woods
     (calculate empty spaces)

Clique aqui para começar a medir Para ver suas medições, clique aqui



Tirando a foto certa

1

1.2. Segure o 
tablet reto! O 

ângulo é de 90 
graus e paralelo à 

pilha

1.1. Coloque a  vara de 
referência próxima à pilha

2
2.1.Compense a luz/exposição: o 
padrão é 0.0. Se houver muita 
luz, mude a configuração entre 
-0.5 / -2.0.Se houver pouca luz, 
mude a configuração entre  0.5 
and 2.0.

3
Clique aqui para 
tirar a foto

4

Clique aqui 
para salvar a 
medição

Clique aqui para 
continuar a 
medição



Começando a 
medir diâmetros

Light / Exposure 
compensation: default is 
0.0. If there is too much 
light, change the EV 
setting to -0.5 / -2.0. If 
there
is not enough light, 
change the EV setting to 
0.5 and 2.0.

5
5.1. Clique aqui para 
medição de diâmetro

5.2. Introduza o tamanho 
da referência (o padrão é 
de 100 cm)

5.3. Escolha:
1.Espécie de árvore; 
2.Comprimento da tora;
3.Fórmula para cálculo

5.4. Aqui você pode 
colocar informações 
adicionais

SALVE todas as 
configurações de 

medição clicando aqui.



Coloque a referência corretamente!

6
6.1. Mova os 
círculos para as 
extremidades da 
vara de referência

6.3.Mova os círculos 
exatamente na 
extremidades da vara 
de referência

6.2.Mova os 
círculos para as 
extremidades da 
vara de referência

6.4.Sempre dê zoom e 
tenha certeza da posição

Clicando aqui, 
você voltará às 
Configurações

6.5.Se a 
referência foi 
marcada, aperte 
“Próximo”



Colocando a área de interesse corretamente

7.2. Você também pode medir uma 
parte da pilha. Mova os círculos brancos 
para marcar a área de interesse. 

7.3Mova os 
círculos para 
marcar a área 
de interesse

7.4 Aperte “Próximo” 
se a área de interesse 
estiver correta.

7.5. Toras 
selecionadas
 

7.1 Aperte “Próximo” se 
a área de interesse 
estiver correta7



Afinação, adicionando e excluindo

8.1. Toque o 
círculo para 
marcar a tora 
(ela aparecerá 
em vermelho)

8.2. Mova a posição 
do diâmetro do 
círculo aqui.

8.3. Redimencione a tora 
movendo aqui para a 
esquerda ou direita. 

8.4. Para 
adicionar, 
pressione o dedo 
na tora faltante 
(aparecerá em 
vermelho)

8.5. Para 
excluir, segure 
o dedo na tora 
selecionada (o 
círculo verde 
desaparecerá)

8



Marcação de refugo

9.1. Toque o círculo 
para marcar a tora 
(aparecerá em 
vermelho)

9.2. Clique aqui

9.3. Selecione o 
motivo do refugo

9.5. Se toras as toras 
defeituosas foram 
selecionadas, pressione 
“Próximo”

9.4. Escolha a 
tora marcada 
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 Resultados

Selecione os 
diâmetros 
específicos

Relatório

Folha de 
registro



  Resultados



    Resultados

Selecione os diâmetros 
específicos 



Resultados

Folha de 
registro



Resultados

Relatório



Medindo novamente

Medir 
novamente



Módulo de armazenamento web

Faça login para ver suas 
medições



Contato

 

Vallo Visnapuu
CEO
+3725292014 
vallo.visnapuu@timbeter.com
www.timbeter.com 

mailto:vallo.visnapuu@timbeter.com
http://www.timbeter.com/
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