CONFIGURAÇÃO DA MÁQUINA NO CR7TM
PRIMEIRA INICIALIZAÇÃO

GUIA RÁPIDO
O assistente de instalação irá te conduzir pela configuração inicial da
máquina. Mas caso você precise checar essas configurações, ou alterálas, acesse o ícone Máquina na página de configurações.

CRIAR UMA CONFIGURAÇÃO DE MÁQUINA
Você pode entrar com medidas detalhadas do seu trator ou
pulverizados na primeira vez que você realiza a instalação ou mais tarde
quando desejar mudar as medidas/ configurações da máquina.
O Checklist de Medidas do CR7tm irá te ajudar com as medidas
necessárias para o término da instalação. Selecione o botão de Nova
Configuração e então pressione Criar Nova Máquina.
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Na lateral esquerda, selecione o Tipo da Máquina e insira o nome dela.
Clique na setinha azul para avançar e continuar a instalação. Veja o
exemplo para um trator convencional.
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EQUIPAMENTOS MONTADOS (TRATORES/ PULVERIZADORES)
Será necessário adicionar/ montar um equipamento à sua máquina.
Alguns exemplos disso são as barras de pulverização (para
pulverizadores), qualquer implemento montado à tratores ou Consoles
Serial Raven (Tratores e Pulverizadores).
Selecione o botão Editar e então pressione Montar Equipamentos.

EQUIPAMENTOS MONTADOS (TRATORES/ PULVERIZADORES)
CONTINUAÇÃO
O Checklist de Medidas do CR7tm irá te ajudar com as medidas
necessárias para configurar o equipamento. Pressione Criar Novo
Equipamento e siga os passos indicados para terminar a configuração.
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EQUIPAMENTOS MONTADOS ISO
Se você possui o Módulo de Controle de Taxa Raven (RCM) ou o sistema
Hawkeye® será necessário inicialmente configurar seu equipamento
ISO via Terminal Universal.
Assim que finalizar a configuração pelo Terminal Virtual, seu
equipamento estará disponível no inventário de implementos.

TROCAR EQUIPAMENTOS MONTADOS (TRATORES)
É possível verificar se há um equipamento montado checando a Largura
de Orientação nas configurações da máquina.

Nenhum equipamento montado

Algum Equipamento Montado

Para trocar o equipamento montado, selecione o botão Editar da
máquina e então o botão Deletar para desacoplar e retornar o
equipamento ao inventário.

Ao final, confirme a ação de que realmente deseja desacoplar este
equipamento.
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Pressione o botão Montar Equipamento e então selecione o
equipamento que deseja acoplar ou crie um novo pressionando Criar
Novo Equipamento.

DELETAR UM EQUIPAMENTO DO INVENTÁRIO
Se caso você já não possua algum dos equipamentos que uma vez
configurou do CR7™, você pode deleta-lo do inventário. Inicialmente,
desacople o equipamento da máquina, fazendo com que ele retorne
para o inventário (apenas caso ainda não tenha trocado o equipamento
montado). Com o implemento de volta ao inventário, selecione-o e
clique no botão Deletar do equipamento que deseja remover.

CRIAR NOVA MÁQUINA (MOVER O CR7)
É possível salvar os diferentes tipos de máquina em que você usa o
CR7™ e intercalar os equipamentos montados nelas. Após trocar seu
CR7™ de máquina, pressione o botão Editar e então Criar Nova
Máquina. Você será guiado pela configuração desta nova máquina,
assim como mostrado na seção Criar uma Configuração de Máquina
presente neste guia.

EQUIPAMENTO COM RODAS ACOPLADOS (TRATORES)
Se você tem um equipamento com rodas a ser acoplado ao trator, você
precisa adicioná-lo as configurações da sua máquina. Selecione
Adicionar Desenho Equipamentos e então Criar Novo Carrinho.

Escolha entre as opções de Carrinho de duas rodas e Carrinho de quatro
rodas e nomeio este equipamento. Pressione avançar e continue o
processo de configuração conforme as indicações e medidas
requisitadas.
TROCAR CONFIGURAÇÃO DE MÁQUINA
Para trocar a configuração de máquina para a máquina que você está
movendo o seu CR7™ pressione sob a máquina e então selecione a
configuração desejada. Você então poderá selecionar o equipamento
que será montado a esta outra máquina.
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TROCAR O EQUIPAMENTO COM RODAS ACOPLADO
EQUIPAMENTO ISO COM RODAS ACOPLADOS
Se você possui o Módulo de Controle de Taxa Raven (RCM) ou o Sistema
Hawkeye® e ele está montado a um equipamento com rodas será
necessário configurá-lo primeiramente na área do Terminal Universal.
Uma vez que isto for completado, o equipamento estará disponível no
inventário de equipamentos.

Para trocar o equipamento com rodas que está acoplado pressione
sob o carrinho e então, na lista que aparece no canto superior
esquerdo, selecione o carrinho que deseja acoplar.

Caso ainda não tenha adicionado nenhum carrinho ao inventário,
pressione Criar Novo Carrinho e configure seu equipamento. Ao
terminar, não se esqueça de acoplá-lo.

CR7™ - CONFIGURAÇÃO DE MÁQUINA

DESACOPLAR EQUIPAMENTO COM RODAS
Se você quiser remover todos os carrinhos do seu inventário de
equipamentos, ou quiser excluir o último adicionado, pressione o botão
Reiniciar.

Após reiniciar, será necessário recarregar a configuração da máquina.
Selecione Nova Configuração e então selecione a máquina que está
utilizando o seu CR7™.
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Agora você pode adicionar à máquina qualquer um dos seus outros
equipamentos pois seu inventário continua disponível.

DELETAR EQUIPAMENTO COM RODAS NÃO ACOPLADO
Se você não possui mais um certo equipamento com rodas, pressione
sob o carrinho e então selecione o carrinho que você deseja remover.
Pressione o botão delete.
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DELETAR EQUIPAMENTO COM RODAS ACOPLADO
Se você não utilizará mais um certo equipamento com rodas que ainda
está acoplado à sua máquina, será necessário selecionar um outro
equipamento antes de remove-lo. Pressione sob o carrinho que está
acoplado e então selecione outro carrinho para acoplar. Uma vez que o
carrinho que deseja excluir não estiver mais acoplado, siga os
procedimentos indicados na seção Deletar Equipamento com Rodas Não
Acoplado.

