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Boas Vindas
Este guia cobre diversos produtos e utiliza ‘Série X-MET7000’ para se referir
a eles. A Série X-MET7000 pode analisar todos os elementos entre Cloro
e Urânio. Além disso, a X-MET7500 do analisar Magnésio ao Enxofre.
A Oxford Instruments deseja garantir que todos os clientes são capazes
de obter o benefício máximo da utilização da Série X-MET7000. Existem
dois manuais para ajudar os operadores:

Este manual ajuda os operadores a efectuarem
medições seguras, fiáveis e exactas. Quando e como
utilizar os acessórios certos. Como proceder à

Medições
Seguras,
Exactas Com A
Série
X-MET7000

manutenção da Série X-MET7000 para obter o
benefício máximo desta última e informações básicas
para a detecção e resolução de problemas. Este
manual também inclui informações de segurança,
regulamentação e de conformidade, especificações
técnicas e a Declaração de Conformidade CE.

Este manual demonstra a utilização da Série
X-MET7000. Como o software funciona. Mostra como
fazer medições típicas de que todos os clientes

Como Utilizar A
Série
X-MET7000

provavelmente precisarão e como procurar os
resultados. Como guardar o Manual do Utilizador da
Série X-MET7000 num Dispositivo de memória USB.

O Manual do Utilizador da Série X-MET7000 está armazenado dentro de
Série X-MET7000 e possui mais informações pormenorizadas e como utilizar
a Série X-MET7000 em algumas situações específicas. Mostra como um
supervisor pode preparar a Série X-MET7000 para um operador utilizar.

Oxford Instruments Industrial Analysis
Halifax Road, High Wycombe, Buckinghamshire, HP12 3SE, UK

Para Quem É Este Guia?
Este guia é para os operadores e supervisores com formação na análise
de amostras por fluorescência de Raio X. O representante local da Oxford
Instruments pode formar o pessoal na utilização segura e exacta da Série
X-MET7000 ou fornecer conselhos sobre como formar o pessoal.
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Como Operar A Série X-MET7000
Utilize o painel de controlo e o visor do ecrã táctil para operar a Série
X-MET7000. O visor do ecrã táctil inclui um teclado virtual para introduzir
texto e números. Existe um ecrã Menu e uma barra de estado para aceder
às funções principais e à configuração, e um menu Ferramentas pode
aparecer para alguns ecrãs.

O Painel de Controlo
O painel de controlo contém o botão Alimentação Ligada (On), o botão
Início e dois indicadores.

1. Indicador de alimentação e
proximidade

2. Indicador sem fios
3. Botão Início
4. Botão Alimentação Ligada (On)

Fica verde quando a Série X-MET7000 está
ligada e fica laranja para indicar proximidade
com a amostra.

Indicador de
alimentação e
proximidade

Fica azul quando está a ser utilizada uma
ligação sem fios.

Indicador sem fios

Prima o botão Início para sair de imediato do
ecrã actual e cancelar uma operação.

Botão Início

Prima e mantenha premido o botão
Alimentação Ligada (On) durante 5 segundos
para ligar ou desligar Série X-MET7000.

Botão Alimentação
Ligada (On)
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O Ecrã Táctil
Utilize estes movimentos com o dedo para controlar a Série X-MET7000.

DesloqueDeslizeToque

• Toque num botão ou seta para seleccionar ou activar.
• Pressionar e Deslize para percorrer a lista para cima ou para baixo.
• Desloque um ecrã para a esquerda ou para a direita para visualizar

o ecrã anterior ou seguinte.
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O Teclado Virtual
Utilize o teclado virtual para digitar texto num caixa de texto. Toque no
carácter e sobressai acima das outras teclas. Solte o carácter e este
aparece na caixa de texto. Toque nas setas em qualquer um dos lados da
caixa de texto para mover o cursor para a esquerda ou para a direita.
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O Ecrã Menu
Toque em Menu no canto inferior direito do ecrã e é apresentado o ecrã
Menu. Este proporciona acesso às principais funções da Série X-MET7000.

O ecrã Menu está sempre disponível. Toque emMenu e, de seguida, toque
em Início para sair de imediato do ecrã actual e cancelar uma operação.
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A Barra de Estado
Toque na barra de estado na parte de cima do ecrã e é apresentado o ecrã
barra de estado. Este contém informações acerca da configuração e
proporciona um acesso rápido a estas definições. A barra de estado está
sempre disponível.

1. Nome do método
2. Tempo de medição
3. Indicador de proximidade
4. Hora
5. Nível do utilizador
6. Bluetooth e Wi-Fi
7. Nível da bateria

O nível do utilizador é mostrado como:

• Operador: duas pessoas
• Supervisor: uma pessoa
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O Menu Ferramentas
Em certas ocasiões, Ferramentas aparece ameio no fundo do ecrã porque
existe um menu Ferramentas disponível. Nem todos os ecrãs necessitam
de ummenu Ferramentas. Toque em Ferramentas para visualizar o menu
Ferramentas. A função do menu Ferramentas varia em função do ecrã que
suporta. Estes são dois exemplos.
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Efectuar A Primeira Medição
A Série X-MET7000 possui definições de fábrica que são aplicáveis a muitas
medições. É uma boa ideia dar um nome a cada amostra, porque é mais
fácil encontrá-la no histórico dos resultados se tiver um. Siga estas
instruções para efectuar a primeira medição.

Lembre-se que o manual ‘Medições Seguras, Exactas Com A Série
X-MET7000’ contém informações de segurança importantes, bem como
orientação para medições exactas.

Ligar A Série X-MET7000
Tire a Série X-MET7000 para fora da mala de transporte (transit case) e
siga estes passos para ligá-la.

1. Prima e mantenha premido o botão Alimentação Ligada (On) durante
5 segundos.
A Série X-MET7000 liga-se, é apresentado o ecrã Segurança.
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2. Toque em Login no canto inferior esquerdo do ecrã Segurança.
É apresentado o ecrã Login, com o teclado numérico.

3. Toque nos números para introduzir a palavra-passe.
As definições de fábrica são:

• Operador: 1111
• Supervisor: 0000

O supervisor deve alterar as palavras-passe. Consulte Manual do
Utilizador da Série X-MET7000.

4. Toque em Terminado.
É apresentado o ecrã principal.
Se for necessário definir a data, a hora ou o idioma, consulte: Definições
de Série X-MET7000 na página 51.
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Adicionar Um Nome De Amostra
Siga estes passos para atribuir um nome à amostra.

1. Toque em Menu e, de seguida, em Nome da Amostra.
É apresentado o ecrã Informação da Amostra.

2. Toque em Definir Nome da Amostra.
É apresentado o ecrã Definir Nome da Amostra, com o teclado virtual.

3. Utilize o teclado virtual para introduzir o Nome da Amostra e, de
seguida, toque em Terminado.

4. Toque em Terminado de novo para voltar ao ecrã principal.
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Efectuar Uma Medição
Siga estes passos para medir a amostra.

1. Com cuidado, segure na Série X-MET7000 de modo a tocar na amostra,
certificando-se de que as janelas de proximidade e medição estão
tapadas.
Não pressione a Série X-MET7000 contra a amostra.
Os indicadores de proximidade mudam para laranja.

2. Accione e segure o gatilho com firmeza.
Os indicadores X-ray On piscam uma luz amarela.
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3. Mantenha a Série X-MET7000 na vertical e firme durante a medição.
Utilize as duas mãos para segurar a Série X-MET7000 e mantenha-as
afastadas da amostra.
O ecrã Resultados é actualizado todos os 2 segundos.

4. No final do tempo de medição, a Série X-MET7000 faz um som ‘ping’.
Liberte o gatilho para parar a medição.
A medição pára e a Série X-MET7000 apresenta o resultado.
É possível soltar o gatilho e parar a medição antes do som ‘ping’.
Siga de novo estes passos para efectuar a medição seguinte.
Desloque o ecrã para a esquerda ou para a direita para aceder a outros
resultados.
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O Ecrã Resultados
O ecrã Resultados tem estas informações.

1. Nome da amostra
2. ID do Grau
3. Nível de correspondência
4. O número de potenciais

correspondências
5. Elemento
6. % ou PPM
7. STD
8. Limite

Definido em Adicionar Um Nome De Amostra na
página 15.

Nome da amostra

O grau ou nome comercial para a amostra. Toque
na seta no lado esquerdo ou direito da ID do grau
para visualizar a possível correspondência seguinte
ou anterior.

ID do Grau

‘Boa Correspondência’ ou ‘Correspondência
Possível’.

Nível de
correspondência

Pode existir mais do que uma correspondência para
a amostra. A melhor correspondência é sempre
mostrada em primeiro lugar.

O número de
potenciais
correspondências
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O símbolo químico. Se um elemento possui um
fundo vermelho, tal deve-se ao facto de estar fora
dos limites necessários para esse grau.

Elemento

A concentração do elemento, como uma
percentagem ou em partes por milhão.

% ou PPM

Desvio-padrão. Indica a precisão da medida.
Quanto mais baixo for o desvio-padrão, maior será
a precisão.

STD

Os limites necessários para o grau.Limite

Eliminar Uma Má Medição
Ocasionalmente, ocorrerá uma má medição. Tal pode dever-se apenas a
um mau posicionamento da amostra ou porque o tempo de medição é
demasiado curto. O manual ‘Medições Seguras, Exactas Com A Série
X-MET7000’ inclui orientação para medições exactas. Siga estes passos
para eliminar uma medição do ecrã Resultados.

1. Toque em Ferramentas quando for visível um resultado.
É apresentado o ecrã Resultados menu Ferramentas.
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2. Toque em Eliminar Medição.
É apresentada uma caixa de diálogo Aviso.

3. Faça um dos seguintes:

• Toque em OK para eliminar a medição.
• Toque em Cancelar para não eliminar a medição.

Desligar A Série X-MET7000
Prima e mantenha premido o botão Alimentação Ligada (On) durante
5 segundos. A Série X-MET7000 desliga-se.
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Calcular A Média De Um Lote De Medições
Por vezes, é necessário calcular a média de um lote de medições numa
amostra maior e mista. É importante que todas as medições utilizem as
mesmas condições:

• O mesmo método
• O mesmo tempo de medição.

Quando todas as medições ficam completas, é muito fácil alternar entre
os diversos resultados. A Série X-MET7000 fornece também funcionalidades
abrangentes de procura para encontrar uma série de medições a partir do
histórico dos resultados.

Nomes Da Amostra E Lote
A Série X-MET7000 aumenta automaticamente o número de índice anexado
ao nome da amostra e utiliza um nome separado para um lote demedições.
Por exemplo, ‘Lote da Amostra’ pode incluir ‘Amostra 1’, ‘Amostra 2’,
’Amostra 3’ e outros.

Qual O Método?
O método define como a Série X-MET7000 analisa a amostra. Os métodos
disponíveis dependem da versão da Série X-MET7000.
Alguns dos nomes de métodos incluem ‘FP’, por exemplo Alloy FP, Mining
FP ou Soil FP. Refere-se a ‘parâmetros fundamentais’, que é um algoritmo
matemático complexo para analisar materiais.
A Série X-MET7000 pode incluir modos de selecção automática, com um
sufixo ‘Mode’. Se existir disponível um modo aplicável, esta é a primeira
escolha do operador. Estes aparecem no topo da lista demétodos e incluem
Alloy Mode, Alloy LE Mode, Mining Mode e RoHS Mode. Os modos escolhem
a calibração mais aplicável para a amostra.
A Série X-MET7000 pode incluir calibrações empíricas. Estas são calibrações
de elementos específicos com um intervalo de concentração específico, e
inclui aço inoxidável, cobre, titânio, ferro e muitos outros elementos. Um
operador não verá estes na lista de métodos disponíveis. Apenas um
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supervisor consegue vê-los. Um modo de selecção automática pode
escolher a calibração empírica correcta para a amostra, o que torna a
análise mais fácil para o operador.
A X-MET7500 inclui ‘LE’ em alguns dos nomes de métodos, por exemplo
Stainless LE, Alloy LE FP ou Alloy LE Mode. O LE refere-se a ‘elementos
leves’ e estes métodos conseguem analisar ligas que incluem magnésio,
alumínio, silício, fósforo e enxofre.
Por vezes, um modo não tem capacidade para medir integralmente uma
amostra porque algumas das concentrações na amostra estão fora dos
limites para esse método. Caso isto aconteça, aparece um indicador de
superior a, >, ou inferior a, <, ao lado da concentração.

Neste caso, o operador deve escolher um método ‘FP’ aplicável. Este
funciona com uma gamamais ampla de concentrações e tipos de amostras
e é a segunda escolha para o operador.
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Os Modos De Selecção Automática Tornam A Análise
Fácil

Os modos de selecção automática utilizam calibrações de parâmetros,
tanto empíricas como fundamentais. Utilize os números nas ilustrações
para seguir o modo como o Alloy LE Mode analisa primeiro o aço inoxidável
e depois o ouro. Utiliza a calibração empírica para aço inoxidável e uma
calibração fundamental dos parâmetros para ouro. Todos os passos
acontecem automaticamente e tornam a vidamuito fácil para um operador!

Alloy LE Mode, Empírica para Aço Inoxidável

Estes passosmostram como o Alloy LE Mode utiliza uma calibração empírica
para analisar uma amostra de aço inoxidável e devolve o grau.

1. A Série X-MET7000 adquire um espectro para identificar a amostra.
2. Compara o espectro de identificação com todas as calibrações empíricas

para obter uma correspondência.
3. Encontra uma correspondência com a calibração empírica do aço

inoxidável, mostrada a verde.
4. Utiliza a calibração do aço inoxidável para analisar a amostra e, de

seguida, apresentar os resultados.
5. Compara os resultados com a biblioteca do grau e considera SS316

como a melhor correspondência.
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Alloy LE Mode, Empírica para Aço Inoxidável
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Alloy LE Mode, Parâmetro Fundamental para Ouro

Estes passos mostram como o Alloy LE Mode utiliza uma calibração
fundamental dos parâmetros para analisar uma amostra de ouro e devolve
o grau.

1. A Série X-MET7000 adquire um espectro para identificar a amostra.
2. Compara o espectro de identificação com todas as calibrações empíricas

para obter uma correspondência.
3. Não encontra uma correspondência com qualquer calibração empírica,

tudo mostrado a vermelho.
4. Muda para uma calibração fundamental dos parâmetros e utiliza a

calculadora interna para analisar a amostra, calcular e depois
apresentar os resultados.

5. Compara os resultados com a biblioteca do grau e considera o ouro de
13,7 quilates como a melhor correspondência.
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Alloy LE Mode, Parâmetro Fundamental para Ouro
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Quanto Tempo Para Uma Medição?
O tempo de medição definido de fábrica de 15 segundos aplica-se a muitas
medições. Medições mais rápidas para ferro, cobre, níquel e ligas
semelhantes implicam pelo menos 5 segundos. As ligas de magnésio e
alumínio, que requerem o X-MET7500, necessitam de tempos de medição
mais longos, por exemplo, 30 segundos ou mais. As ligas complexas
implicam também tempos de medição mais longos para analisar todos os
elementos vestigiais.
As medições mais longas fornecem sempre resultados mais precisos.
Contudo, a Série X-MET7000 pode fornecer resultados excelentes apenas
no espaço de alguns segundos. Os valores do desvio-padrão, STD, indicam
a precisão da medição. Quanto mais longo for o tempo de medição, mais
baixos serão os valores do desvio-padrão e maior será a precisão.
No final do tempo de medição, a Série X-MET7000 faz um som ‘ping’. É
também possível utilizar o temporizador interno para controlar totalmente
amedição. Isto é conhecido como ‘Ensaio Temporizado’. O operador acciona
o gatilho e, depois, solta-o para iniciar a medição. O temporizador interno
pára automaticamente a medição.
Quando o Ensaio Temporizado está desligado, o operador tem de soltar o
gatilho quando ouve o ‘ping’ para parar a medição. O ecrã Resultados é
actualizado todos os 2 segundos e o operador pode decidir soltar o gatilho
antes de ouvir o ‘ping’ para parar de imediato a medição.
Ensaio Temporizado é extremamente útil para medições mais longas e
medições com o suporte de bancada (bench-top stand). Mostra-se também
útil garantir que, num lote de medições, têm todas o mesmo tempo de
medição.
É possível ajustar o tempo de medição para zero. Não ocorre um som ‘ping’
e o operador tem de decidir quando deve parar a medição. Se o Ensaio
Temporizado estiver desligado, o operador acciona o gatilho para iniciar
a medição e, de seguida, acciona o gatilho para parar a medição. Se o
Ensaio Temporizado estiver ligado, o operador acciona e solta o gatilho
para iniciar a medição e, de seguida, acciona-o e solta-o de novo para
parar a medição.
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Adicionar Os Nomes Da Amostra E Lote
Siga os passos em Adicionar Um Nome De Amostra na página 15 para
atribuir um nome à amostra. Certifique-se de que o nome da amostra é
constituído por uma única palavra, um espaço e, depois, um número. Por
exemplo, ‘Aço 1’ ou ‘Liga 1’, mas não ‘Liga de aço 1’.

Siga de novo os passos em Adicionar Um Nome De Amostra na página 15
mas toque emDefinir Nome da Média dos Resultados. Utilize o teclado
virtual para introduzir o nome do lote.

Escolher Um Método
Siga estes passos para escolher um método.

1. Toque em Menu e, de seguida, em Método.
É apresentado o ecrã Método.
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2. Toque num método para escolhê-lo da lista de métodos disponíveis.
Se a lista de Métodos for longa, prima e deslize a lista para percorrê-la
para cima ou para baixo.

• A primeira preferência é para um Mode e estas aparecem no topo
da lista.

• A segunda preferência é para um método com um sufixo ‘FP’.

3. Toque em Terminado para voltar ao ecrã principal.

Definir O Tempo de Medição
Siga estes passos para definir o Tempo de Medição.

1. Toque em Menu e, de seguida, em Tempo.
É apresentado o ecrã Definições do Tempo de Medição.

2. Para o cálculo da média de um lote de medições, toque em Ensaio
Temporizado ligado (ON).
Certifique-se de que aparece uma marca de selecção na caixa de
selecção correcta Ensaio Temporizado.
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3. Toque em Tempo de Medição.
É apresentado o ecrã Definir Tempo de Medição, com o teclado
numérico.

4. Utilize o teclado numérico para introduzir o tempo de medição, em
segundos, e, de seguida, toque em Terminado.

5. Toque em Terminado de novo para voltar ao ecrã principal.

Verificar A Barra de Estado
A barra de estado na parte de cima do ecrã apresenta o Método e Tempo
de Medição. Verifique se os valores mostrados estão correctos.

1. Toque na barra de estado para aceder ao Método e ao Tempo de
Medição.
É apresentado o ecrã Barra de Estado.
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2. Faça um dos seguintes:

• Se for necessário alterar um ou outro, toque emMétodo ou Tempo
de Medição para navegar directamente para as definições
aplicáveis.

• Toque de novo em barra de estado para fechar.

Definir O Tamanho Do Lote
Para auxiliar no cálculo da média de um lote de medições, é possível definir
o número de medições para a média a calcular. Siga estes passos para
definir o número de medições.

1. Toque em Menu e, de seguida, em Definições .
É apresentado o ecrã Definições .

2. Toque em Definições da Visualização dos Resultados.
É apresentado o ecrã Definições da Visualização dos Resultados.

3. Toque em Média e certifique-se de que a marca de selecção aparece
na caixa.
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4. Toque em Editar (lápis) ao lado de Média.
É apresentado o ecrã Definir Número de Medições, com o teclado
numérico.

5. Utilize o teclado numérico para introduzir o número de medições no
qual pretende calcular a média e, de seguida, toque em Terminado.

6. Toque em Terminado duas vezes de novo para voltar ao ecrã principal.

Efectuar Medições de Média
Siga os passos em Efectuar Uma Medição na página 16 mas accione o
gatilho com firmeza e, de seguida, solte-o. Quando o Ensaio Temporizado
está accionado, o temporizador interno controla a medição e pára-a
automaticamente. Quando chega ao fim, a Série X-MET7000 apresenta o
resultado. O visor inclui tanto o resultado individual como uma média de
todos os resultados no lote. Desloque o ecrã para a esquerda ou para a
direita para aceder a outros resultados.

32

Como Utilizar A Série X-MET7000



O Ecrã Resultados Médios
O ecrã Resultados Médios tem estas informações.

1. Nome da amostra
2. ID do Grau
3. Nível de correspondência
4. O número de potenciais

correspondências
5. Nome do lote
6. Resultado do lote
7. Elemento
8. % ou PPM
9. Média
10. STD

Definido em Adicionar Os Nomes Da Amostra E
Lote na página 28.

Nome da amostra

O grau ou nome comercial para a amostra. Toque
na seta no lado esquerdo ou direito da ID do grau
para visualizar a possível correspondência seguinte
ou anterior.

ID do Grau

‘Boa Correspondência’ ou ‘Correspondência
Possível’.

Nível de
correspondência

Pode existir mais do que uma correspondência
para a amostra. A melhor correspondência é
sempre mostrada em primeiro lugar.

O número de
potenciais
correspondências

Definido em Adicionar Os Nomes Da Amostra E
Lote na página 28.

Nome do lote

O número do resultado dentro do lote e o tamanho
do lote.

Resultado do lote
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O símbolo químico. Se um elemento possui um
fundo vermelho, tal deve-se ao facto de estar fora
dos limites necessários para esse grau.

Elemento

A concentração do elemento, como uma
percentagem ou em partes por milhão.

% ou PPM

A concentraçãomédia do elemento em todo o lote.Média

Desvio-padrão. Indica a precisão da medida.
Quanto mais baixo for o desvio-padrão, maior será
a precisão.

STD

Procurar O Histórico dos Resultados
A Série X-MET7000 possui uma função de pesquisa destinada a encontrar
resultados com um nome, data ou método específicos. Siga estes passos
para procurar e gerir o histórico dos resultados.

1. Toque em Menu e, de seguida, em Histórico.
É apresentado o ecrã Histórico.
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2. Toque em Ferramentas.
É apresentado o ecrã Histórico menu Ferramentas.

3. Toque numa das três opções Ordenar Resultados Por.

• Nome
• Tempo
• Método

4. Toque em Pesquisar para procurar os resultados ou toque em
Terminado para voltar ao ecrã Histórico.
É apresentado o ecrã Pesquisar Histórico, com o teclado virtual.

5. Toque em Ferramentas e, de seguida, toque numa das três opções
Pesquisar Em:

• Nome
• Data
• Método
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6. Utilize o teclado virtual para introduzir o item a procurar e, de seguida,
toque em Ir.
É apresentado o ecrã Histórico com resultados filtrados e ordenados.

7. Toque numa medição da lista para visualizar os resultados.
É apresentado o ecrã Resultados do Histórico.

8. Para restaurar todos os resultados para o ecrã Histórico, toque em
Ferramentas e em Restaurar.
Agora, o menu Ferramentas inclui esta opção.
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O Manual do Utilizador da Série X-MET7000
O Manual do Utilizador da Série X-MET7000 está armazenado dentro de
Série X-MET7000 e possui mais informações pormenorizadas e como utilizar
a Série X-MET7000 em algumas situações específicas. Mostra como um
supervisor pode preparar a Série X-MET7000 para um operador utilizar.

Guardar O Manual do Utilizador da Série X-MET7000
Siga estes passos para aceder ao Manual do Utilizador da Série X-MET7000
e guardá-lo num Dispositivo de memória USB.

1. Abra a tampa do conector de borracha por debaixo do visor para aceder
a ligações externas.

2. Ligue um Dispositivo de memória USB ao conector USB A.
3. Toque em Menu e, de seguida, em Definições .

É apresentado o ecrã Definições .
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4. Toque em Sobre.
É apresentado o ecrã Sobre.

5. Toque em Guardar Manual do Utilizador.
É apresentada uma caixa de diálogo Informação.

6. Toque emOK para guardar o Manual do Utilizador da Série X-MET7000.
O nome do ficheiro é: UserManual.pdf

7. Toque em Terminado para voltar ao ecrã Definições .
8. Toque em Terminado de novo para voltar ao ecrã principal.
9. Retire o Dispositivo de memória USB.
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Funcionamento Com Um PC
É possível operar a Série X-MET7000 com um PC para fazer o seguinte:

• Criar um relatório para uma série de resultados.
• Fazer uma medição de teste.
• Aceder à Manual do Utilizador da Série X-MET7000.

Tanto os supervisores como os operadores podem operar a Série
X-MET7000 com um PC. Cada um utiliza o seu próprio código de login. Não
existe um código de login separado para o funcionamento do PC.
As operações com o PC utilizam um browser da Internet. O URL padrão
para ligar à Série X-MET7000 é http://10.0.0.1/. Contacte o representante
local da Oxford Instruments se for necessário alterar o URL.

Ligar A Um PC E Iniciar Sessão
Siga estes passos para ligar a Série X-MET7000 a um PC e iniciar a sessão.

1. Abra a tampa do conector de borracha por debaixo do visor para aceder
a ligações externas.
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2. Utilize o Cabo USB para ligar a Série X-MET7000 a um PC.

• Ligue o conector mais pequeno USB Mini-AB à Série X-MET7000.
• Ligue o conector maior USB A ao PC.

Certifique-se de que as ligações estão correctas.

3. Abra o browser da Internet no PC e digite o URL: http://10.0.0.1/.
É apresentado o ecrã PC Login.
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4. Escolha o utilizador correcto na lista pendente User, digite o código
de login na caixa de texto e clique em Login.
É apresentado o ecrã PC main.
A Série X-MET7000mostra o ecrã Segurança com uma caixa de diálogo
Aviso.

Acerca do Gerador de Relatório
A Série X-MET7000 inclui um gerador de relatório abrangente. É possível
criar modelos a utilizar para diferentes relatórios. O supervisor pode criar
modelos para um operador utilizar. O gerador de relatório cria um ficheiro
PDF ou um ficheiro CSV. Um ficheiro CSV é aplicável para uma folha de
cálculo.
Omodelo pode incluir informações da empresa com o logótipo, o cabeçalho
do relatório, a data e o número da página e o número de série da Série
X-MET7000, conforme aplicável. Para criar um relatório, é necessário ter
um modelo de relatório. O ficheiro do logótipo deve ser inferior a 128 kB
e ter um dos seguintes formatos: jpg, png ou bmp.
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O relatório pode incluir um oumais resultados. Cada resultado pode incluir
o nome do operador, o grau e a concentração do elemento e o
desvio-padrão. É também possível incluir os espectros para o resultado e
é possível guardar os espectros com o relatório.
Depois de um supervisor criar um modelo, é possível descarregá-lo para
o PC e depois transferi-lo para outra Série X-MET7000.
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Um Relatório Personalizado
Este é um relatório personalizado típico. O modelo do relatório proporciona
o controlo total de todos estes aspectos do relatório.
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1. Margem: informações da empresa
2. Margem: número de série
3. Cabeçalho do relatório
4. Informação da amostra
5. Elemento: concentração e STD
6. Grau
7. Espectros
8. Informação sobre o operador
9. Margem: logótipo
10. Margem: data e número de página

As margens podem incluir:

• Informações da empresa
• Logótipo da empresa
• O número de série do dispositivo
• A data e o número da página.

Margens

É possível colocar estes itens em qualquer uma das
quatro margens.

O relatório pode começar com uma introdução.Cabeçalho do
relatório

A informação da amostra inclui:

• O nome da amostra
• O modo ou método
• A data e a hora
• O tempo de medição.

Informação da
amostra

É necessário seleccionar os elementos a serem
apresentados no relatório. Os elementos escolhidos
que não estão presentes na amostra não aparecem
no relatório. A informação do elemento pode incluir
a concentração e o desvio-padrão, STD.

Informação do
Elemento

O relatório pode incluir a informação do grau.Grau

O relatório pode incluir os espectros para a amostra.Espectros
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O relatório pode incluir informação acerca do
operador.

Informação do
operador

Criar Um Relatório
É necessário ter ummodelo de relatório para criar um relatório. Siga estes
passos para criar um relatório.

1. A partir do ecrã PC main, clique em Report Generator.
É apresentado o ecrã Reports.
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2. Clique em New Report.
O ecrã Reports tem um novo relatório.
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3. Clique em Load Results.
É apresentada a caixa de diálogo Measurements.
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4. Se necessário, clique em Filter ....
É apresentada a caixa de diálogo Filter by.

5. Para utilizar o filtro, faça um dos seguintes, conforme necessário:

• Clique em caixa de selecção Start Date e utilize o calendário para
escolher uma data.

• Clique em caixa de selecção End Date e utilize o calendário para
escolher uma data.

• Clique em caixa de selecção Sample Name e digite a totalidade
ou parte do nome da amostra.

6. Clique em OK para voltar à caixa de diálogo Measurements, com os
resultados filtrados.

48

Como Utilizar A Série X-MET7000



7. Clique nas caixas de selecção aplicáveis para seleccionar os resultados
para o relatório e depois clique em Load.
O ecrã Reports tem o resultado ou resultados para o relatório.

8. Seleccione o modelo necessário para o relatório a partir da lista
pendente Report Template.

9. Faça um dos seguintes:

• Clique em Save As CSV para guardar um ficheiro CSV.
• Clique em Download para descarregar um ficheiro PDF.

É apresentada a caixa de diálogo File Download.

10. Clique em Save para guardar o ficheiro.
O ficheiro Zip contém o ficheiro PDF do relatório.

11. Clique em Exit para voltar ao ecrã PC main.
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Definições de Série X-MET7000
Siga estes procedimentos para definir a data, a hora e o idioma para a
Série X-MET7000.

Definir A Data E A Hora
Siga estes passos para definir a data e a hora.

1. Toque em Menu e, de seguida, em Definições .
É apresentado o ecrã Definições .

2. Toque em Definir Data/Hora.
É apresentado o ecrã Configuração da Data E Hora.
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3. Toque em Definir Data.
É apresentado o ecrã Seleccionar Data.

4. Toque numa seta à esquerda ou à direita do mês para percorrer até
ao mês correcto.

5. Toque na data correcta no mês e, de seguida, toque em Terminado
para voltar ao ecrã Configuração da Data E Hora.

6. Toque em Definir Hora.
É apresentado o ecrã Definir Hora, com o teclado numérico.

7. Utilize o teclado numérico para introduzir a hora correcta ou utilize as
teclas para cima ou para baixo à direita da hora para aumentar ou
diminuir a hora.

8. Deslize sobre os minutos para seleccioná-los e introduza os minutos
com o teclado numérico ou setas.

9. Toque em Terminado para voltar ao ecrã Configuração da Data E
Hora.

10. Toque em Terminado duas vezes de novo para voltar ao ecrã principal.
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Definir O Idioma
Siga estes passos para definir o idioma para a interface do utilizador.

1. Toque em Menu e, de seguida, em Definições .
É apresentado o ecrã Definições .

2. Toque em Configuração do Instrumento.
É apresentado o ecrã Configuração.

53

Como Utilizar A Série X-MET7000



3. Toque em Seleccionar Idioma.
É apresentado o ecrã Seleccionar Idioma.

4. Pressione e deslize a lista para percorrê-la para cima ou para baixo e,
de seguida, toque no idioma correcto para seleccioná-lo.

5. Toque em Terminado para voltar ao ecrã Configuração.
6. Toque em Terminado duas vezes de novo para voltar ao ecrã principal.
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Industrial Analysis Apoio ao Cliente

Industrial Analysis China

Tel.: +86 21 6073 2929
Fax: +86 21 6073 2949
E-mail:
iachinasupport@oxinst.com

Rm. 1/E, Building 1,
Xiangzhang Garden,
No. 248, Donglan Road,
Shanghai,
201102, R. P. China

Industrial Analysis Europa

Tel.: +358 9 329 411
Fax: +358 9 32941 300
E-mail: xmet.support@oxinst.com

P.O. Box 85 (Nihtisillankuja 5)
FI-02631 Espoo
Finlândia

Industrial Analysis Reino Unido

Tel.: +44 (0) 1494 479224
Fax: +44 (0)1494 524129
E-mail: IA-Hotline@oxinst.com

Halifax Road,
High Wycombe,
Buckinghamshire,
HP12 3SE, UK

Industrial Analysis Américas

Tel.: +1 978 369 9933
Fax: Número gratuito +1 800 447
4717
E-mail: csg@oxinst.com

300 Baker Avenue, Suite 150,
Concord,
MA 01742, EUA
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Industrial Analysis Ásia e Japão

Tel.: +65 6337 6848
Fax: +65 6337 6286
E-mail: asiasales@oxinst.com

10 Ubi Crescent #04-81
Ubi Tech Park, Lobby E
Singapore 408564

Industrial Analysis Índia

E-mail:
india.analytical@oxinst.com

Office no 17, Shreeji Arcade
Almeida Road, Panchapakhadi
Thane 400 602, Índia
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regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados” 

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL  www.anatel.gov.br 
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