SMC

Instruções para a Instalação do Simulador
1) Ao instalar o CNC Simulator:
a) Coloque o CD no drive (leitor) e abra o mesmo no seu Windows Explorer (Iniciar + Programas + Windows
Explorer)
b) Neste haverá um arquivo chamado CNC Setup. (Clique duas vezes nele)
c) Clicando 2x o mesmo ira iniciar a instalação do Programa automaticamente.
d) Na primeira tela clique em Next, em seguida na próxima tela selecione a opção I agree, o botão Next será
ativado novamente, e continue apertando Next até que chegue a última tecla Finish
e) Feito isto o programa estará Instalado em seu computador por 30 dias . (ao final deverá ser carregado o
arquivo Petrol por mias 30 dias e assim sucessivamente)
f) Agora basta ir ao INICIAR + PROGRAMAS + MICROTECH + Cnc Simulator ( o do meio)
g) Assim a tela do programa deverá ser aberta.
2) Caso ocorra qualquer problema:
a) Em caso de aparecer uma tela dizendo que sua gasolina acabou (FUEL) e um mostrador de combustível em
zero, isso quer dizer que por algum motivo o programa está precisando de uma liberação de licença.
b) Para isso anote o número que aparecerá nesta tela e guarde-o. (ex: 1513.1217.5647)
c) Logo após entre na internet(pode ser em casa ou em uma Lan House), no site www.cncsimulator.com, na
opção Petrol Station.( Caso esteja numa Lan, peça para salvar o arquivo em um disquete.)
d) Entrando nesta opção aparecerá uma bomba de gasolina que pedirá o número que apareceu na tela e seu
email para onde ele mandará a nova licença. Informe o email corretamente que o envio é imediato.
e) Fazendo isto abra o seu email (ou o da Lan House), e lá estará a licença que lhe foi concedida, baixe o
arquivo, clicando com o botão direito do mouse em cima do link, selecione salvar destino como, selecione o
disquete e salve. Caso tenha internet em casa, basta ir até seu email e clicar no link do email que foi recebido,
e salvá-lo direto na pasta (C;/Arquivos de Programas / Microtech / Cnc Simulator /)
f) Salvando o arquivo petrol nesta pasta que você pode encontrar no seu Windows Explorer, o programa poderá
ser rodado normalmente.
3) Em caso de depois de carregar o programa o mesmo ainda não rodar:
a) Apague a pasta Microtech (inteira, só salvando quaisquer programas que vc já tenha criado em outra pasta
para não perdê-los) que estará dentro da pasta de Arquivos de Programas e repita a fase de Instalação desde
o início.
b) Lembre-se de antes de começar a instalar novamente apagar a pasta MIcrotech.

Quaisquer demais problemas ligar para o celular 8432-5267 (Marco) que podemos tirar suas dúvidas sem
problemas.
O contato também pode ser feito aqui no Sindicato, as aulas começarão novamente no dia 16/10.
Tel do Sindicato: 3901-1511

