DESBLOQUEIOS
Você pode realizar desbloqueios temporários ou permanentes no seu
CR7™ para taxa variável de um ou multiprodutos, funcionalidade do
terminal universal ou controlador de tarefas. Para checar seus recursos,
na página de configurações, selecione Atualização de Software e então
pressione o ícone Recursos.

ESTENDER PERÍODO DE TESTE
Após 20 horas de utilização, os desbloqueios temporários irão
automaticamente desativar. Se você necessitar estender seu período de
testes, seu revendedor autorizado Raven poderá te auxiliar com a
obtenção de um código para obter um tempo adicional de teste.
Será necessário fornecer o Número de Identificação do seu CR7™ e a
Hora do Código de Trabalho.

Você também pode ligar para os especialistas da Raven para obtenção do código.

Todos CR7™ novos vem com todos os recursos temporariamente
desbloqueados. Pressione Começar Desbloqueios Temporários no
CR7™ para ativar todos os recursos por um período de 20 horas de teste
(tempo com o equipamento ligado).
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UTILIZAR CÓDIGO DE DESBLOQUEIO TEMPORÁRIO
Após receber um código de desbloqueio temporário, digite-o na
mesma tela de onde retirou as informações de número de identificação
e hora do código de trabalho. Após digitar o código, pressione Enviar.

DESBLOQUEIOS PERMANENTES
Os desbloqueios permanentes são inseridos no seu CR7™ através de um
pen drive. Entre em contato com o seu revendedor ou com a Raven do
Brasil e informa qual tipo de desbloqueio você necessita e passe o
número de identificação do CR7™. Após o contato, você receberá um
código de registro para fazer download do arquivo.
Acesse http://atdregister.ravenind.com/Register.aspx e preencha os
campos com o produto de desbloqueio (CRX series), número de
identificação do produto e o código de registro que recebeu.

Pressione a opção Next e você será direcionado para uma página para
preencher suas informações.

CR7™ - DESBLOQUEIOS

Logo em seguida, pressione Next novamente e você verá a opção para
fazer o download do arquivo.

Após fazer o download do arquivo de desbloqueio permanente, crie
uma pasta chamada Raven na raiz do pen drive e coloque o arquivo
dentro dela. Nunca renomeie o arquivo recebido. Insira o pen drive na
porta USB do seu CR7™ e na página de configurações pressione
Gerenciador de Arquivo. Selecione o pen drive USB como origem, em
produtos selecione desbloqueios (unlocks) e então selecione o arquivo
de desbloqueio. Pressione o botão Copiar. Após copiar, reinicie o seu
CR7™.

CR7™ - DESBLOQUEIOS

