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Nova Avaliação
Nome do Avaliador

Seleciona Avaliado
(Preenchimento obrigatório)

Seleciona Grupo

Duração total da 
amostragem em segundos

Cronômetro Regressivo 
para início da amostragem

Inicia Avaliação

Para inserir  valor da 
Massa coporal habilite 

este campo. Após a 
inserção o desabilite

Sinal Sonoro após cálculo 
automático da Massa Corporal 

pela média da força no primeiro 
segundo de amostragem



Inicia teste

Cronômetro Regressivo 
para início da 
amostragem



Ao final da amostragem 
surge essa mensagem e o 

gráfico do comportamento 
da força

A msotragem será 
finalizada ao término do 

tempo pré definido ou ao 
pressionar a tecla ESC



Após salvar a amostragem 
surge essa confirmação

Clicando nesse ícone surge a tela 
abaixo



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gráfico

Ìcones que possibilitam a cópia dos gráficos 
para a área de transferência, para que 

sejam colados em outros aplicativos: Word, 
Power Point, ou sejam salvos em forma de 

figura.

Acessa o formulário de 
sobreposição dos gráficos

Seleção das variáveis a serem 
visualizadas em gráfico



Transfere dados da Avaliação selecionada 
para o Excel

Clicando em Salvar os dados 
serão transferidos 

automaticamente para o Excel



Dados transferidos para o excel

As planilhas serão salvas no seguinte caminho:
C:\Arquivos de programas\Cefise\VerticalJumpPower\Exportados 



Estabelece a comunicação entre a 
Porta Serial do PC e a interface dos 

dinamômetros

Clicando em Teste de Comunicação o 
Software irá procurar em qual porta 

serial a interface está ligada e 
estabelecerá a comunicação

A comunicação sendo estabelecida 
surge esta mensagem



Abre o formulário de 
parametrização

Campo para informar a 
carga em kg que o 
equipamento será 

calibrado. Utilizar entre 
80 e 120 kg

Botão de Tara para 
compensar carga 

adicionais sobre os 
dinamômetros ou células 

de carga

Botão para iniciar 
processo de calibração

Zera o dinamômetro na 
condição em que se 

apresenta no momento

No caso da plataforma 
Unipodal Ativar apenas a 
plataforma 1, no caso da 

Bipodal Manter Ativar as 02 
Plataformas Ativadas.

No caso da Bipodal executar 
os procedimentos de 

calibração independentes nas 
02 plataformas



Campo para informar a 
carga em kg que o 
equipamento será 

calibrado. Recomenda-
se utilizar uma carga de 
100kg para calibração

Botão para iniciar 
processo de calibração

Botão de Tara para compensar 
carga adicionais sobre os 

dinamômetros ou células de carga

Zera o dinamômetro na 
condição em que se 

apresenta no momento

1º Passo

Informar a carga em kg 
que o equipamento 

será calibrado. Utilizar 
entre 80 e 120 kg

2º Passo

Clicar em Calibrar. Caso no lugar do Botão
esteja aparecendo o Botão                          , remova a calibração e 
depois clic no botão calibrar.

Informar a carga de calibração

Iniciar Calibração



3º Passo

Deixe plataforma na posição de calibração sem colocar qualquer peso sobre ela. Cerifique-se que nenhuma 
força adicional está sendo exercida sobre o equipamento e clic em “Sim”.  

A partir desse momento o sistema está fazendo a leitura da condição de Força Zero.

Terminado esse processo surgirá a mensagem abaixo

Clic em “Ok”

Calibração do “Zero”

4º Passo

Mantenha a plataforma na posição de calibração. Acrescente o peso de calibração solicitado e clic em “Sim”.  

A partir desse momento o sistema está fazendo a leitura da Força Indicada no formulário de calibração.

Terminado esse processo surge a mensagem abaixo

Clic em “Ok”

Calibração Com Peso



5º Passo

Em seguida retire a carga de peso deixando o dinamômetro ou a célula de carga na condição em que 
foi feita a calibração do “Zero” e verifique se no campo Carga Corrigida aparece o valor +- 0,XXX. 

Neste momento refaça a calibração do Zero clicando no botão “Zerar”. Repita os precedimentos do 3º 
Passo.
Obs: sempre que iniciar o software, ligar a interface, trocar, desconectar ou alterar a posição da 
plataforma faça o procedimento de zerar.

6º Passo

Verificação da Calibração

Confirmação do “Zero”

Neste momento certifique-se que a calibração foi realizada corretamente verificando se no campo 
Carga Corrigida aparece o valor da carga que foi informada para calibração.

No caso da plataforma bipodal faça todos os procedimentos para as duas plataformas

100



Ícone de Backup.
Permite salvar o banco 

de dados em um 
arquivo compaxtado

que pode ser 
transferido para outro 

PC

Marque a opção salvar 
e especifique o 

caminho onde será 
salvo



Marque a opção 
restaurar e especifique 

o caminho onde o 
arquivo será salvo

Clique em INICIAR para iniciar a Restauração.
O sistema abrirá uma outra tela de ATENÇÃO 

com a seguinte mensagem: Os dados
acrescentados após o último Backup serão 

perdidos. Deseja realmente continuar?




