CSafe® RKN Download dos Dados dos Arquivos de Registro
Se você quiser fazer download dos dados de seu CSafe RKN, siga as instruções
abaixo.

Passo 1. Clique em “Download dos Arquivos de Registro”
Na tela do menu PRINCIPAL do
RKN, selecione a opção 7.
Pressione DOWNLOAD LOG FILE
(FAZER DOWNLOAD DOS
ARQUIVOS DE REGISTRO),
utilizando as setas ↑ ou ↓ ou
pressionando o número 7 no teclado
numérico.

Passo 2. Selecione Seu Número do Certificado de Remessa

Selecione o WAYBILL# (número do
certificado de remessa) que você
deseja visualizar, utilizando as setas
↑ ou ↓ e selecione pressionando a
tecla [enter]. A entrega mais recente
será listada na primeira posição.
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Passo 3. Faça Download para o Drive USB
Na tela do menu DOWNLOAD LOG
DATA (DOWNLOAD DOS DADOS
DE REGISTRO), selecione a opção 1
– DOWNLOAD TO USB DRIVE
(FAZER DOWNLOAD PARA O
DRIVE USB) usando as setas ↑ ou ↓
ou pressionando o número 1 no
teclado numérico. Pressione a tecla
[enter].

Passo 4. Insira o USB
Insira um pen drive na porta USB
localizada na parte dianteira do
painel de controle. Pressione a tecla
[enter].
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Passo 5. Espere pela Conexão

A mensagem Searching for USB
drive (Buscando drive USB) será
exibida enquanto o software
estiver procurando pelo pen drive
inserido na porta USB.

Passo 6. Iniciar o Download
Assim que a conexão é encontrada, o RKN
começará a fazer o download das linhas
individuais dos dados. A exibição mostrará o
número total de linhas dos dados
armazenados e contará regressivamente até
zero, conforme cada linha dos dados vai
sendo transferida.

Passo 7. Conclusão
Depois que todos os dados
forem transferidos, a exibição
retornará automaticamente à
tela de DOWNLOAD LOG
DATA (DOWNLOAD DOS
DADOS DE REGISTRO).
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