PÁGINA DE CONFIGURAÇÕES
Pressione o botão da página de configurações.

ADICIONAR ATALHO
É possível adicionar atalhos para as configurações mais utilizadas.
Selecione um dos botões “Adicionar Atalho” e então selecione a
configuração que deseja alocar ali.

Para ver outras configurações, deslize a página para a esquerda ou direita.

DELETAR ATALHO
Você pode remover um atalho selecionando-o e então apertando o
pequeno botão .
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ORDEM DE CONFIGURAÇÃO
Esta é uma ordem sugerida para uma configuração básica inicial. É
importante que estes itens sejam configurados antes da operação. Seu
CR7 irá te guiar por algumas dessas configurações na primeira
inicialização do sistema. Por favor, verifique os itens configurados e
configure os que ainda forem necessários.

1. PORTA SERIAL
Seu CR7 irá detectar automaticamente sua antena Raven 500Stm ou
600Stm Se o GPS não for detectado, você pode escolher a PORTA A e
pressionar o botão “Detectar Dispositivo”. Após a detecção, seu
dispositivo GPS aparecerá listado na seção de dispositivos.
Se o seu dispositivo ainda assim não
for detectado, verifique se tensão
está correta. O receptor também
deve estar conectado ao conector
redondo de 3 pinos (Entrada
Específica para Conexão do
Receptor GPS no CR7tm) ou o
conector de 9 pinos COM1/ DGPS (em caso de adaptação de
cabeamento para os computadores de campo anteriores da Raven.
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2. GPS
Se seu CR7 estiver conectado a uma antena Raven 500Stm ou 600Stm
você poderá configurar os diferenciais. É recomendado manter em Auto
a não ser que seja indicado o contrário. As outras portas COM não
devem precisar ser configuradas. Também é possível visualizar
informações sobre satélites pressionando o botão de informações.

3. LOCALIZAÇÃO
Você pode configurar o Idioma,
Fuso Horário e unidades de
aplicação nesta seção. É possível
escolher qualquer combinação de
unidades baseado nas suas
necessidades/ preferências de
operação.

4. TELA
Você pode configurar dois
displays,
para
operações
durante o dia ou durante a
noite, personalizando o brilho
da tela e da barra de luz em
cada um. O brilho configurado
para a barra de luz afeta tanto a
barra de luz integrada como
uma barra de luz externa (caso
haja alguma conectada).
A qualquer momento você pode alterar entre modo dia ou
noite voltando a esta página ou simplesmente adicionando um
widget específico (indicado ao lado) à tela de trabalho.

5. MASTER SWITCH (COMUTADOR MESTRE)
Você pode conectar um switch externo ou de implemento ao seu CR7tm
ou pode também usar um widget de Master Switch para ativar o
mapeamento da área coberta. Você também pode configurar como
esses switches irão funcionar em conjunto ou separadamente,
dependendo das duas necessidades.

6. BARRA DE LUZ
Você pode configurar a sensibilidade que as luzes vermelhas da sua
barra de luz (do próprio CR7tm ou externa) irão acender. Você também
pode reverter a indicação se necessário.

7. CONSOLE SERIAL
Se o seu CR7tm estiver
conectado a um Console
Serial Raven (SCS4xx ou
SCS6xx)
será
necessário
verificar as unidades, fator de
escala e base de unidades
uma
vez
que
essas
informações
não
são
transferidas do seu console
serial para o CR7tm.
Verifique o guia Console Serial CR7tm para informações adicionais em
como configurar as unidades corretas quando estiver fazendo controle
de produto.
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8. MÁQUINA
Se você não configurou sua máquina com o assistente de instalação,
você configurá-la aqui. Selecione a opção Nova Configuração e
continue com os procedimentos indicados. Para mais informações,
consulte o guia de Configuração da Máquina no CR7tm.

Se você levou seu CR7tm para outra máquina, será necessário configurar
essa nova máquina. Para isso, pressione o botão Reiniciar para criar uma
nova máquina, assim como você fez a primeira vez.

Se você apenas precisa atualizar as medidas da máquina, selecione o
botão de editar.
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