
No treinamento nº 20, iremos tratar o que ocorre nos casos em que o decodificador HD NET não
habilita o controle do volume, ou seja, você excursiona a barra de volume, mas não há variação do
áudio (mudo ou áudio constante em todo o curso da barra).

Isso ocorre na utilização do padrão Dolby Digital em uma conexão padrão HDMI.

Treinamento 1 Ponto nº 20/2011

Como identificar  se a TV suporta ou não o Áudio Dolby  Digital (AC3)

Controle de volume através do controle da NET HD

Quando um equipamento como uma TV, Receiver ou Home Theater, suportar Áudio Dolby Digital (AC3), ele
sinaliza ao nosso decoder que tem essa funcionalidade. Devido a esta sinalização, o decoder entrega o pacote de
áudio diretamente ao equipamento, causando assim inoperância do decoder quanto ao controle do volume. Isso é
feito dessa maneira, pois os equipamentos (TV,Receiver ou Home Theater) darão um tratamento melhor ao pacote

de áudio (Contem áudio 5.1)

Procedimento para atendimento ao cliente

O primeiro passo é instruir o cliente que isso não se trata de um problema, mas sim de uma característica
do televisor.

O segundo passo é configurar o código da TV no Controle Remoto Universal da NET (Caso o cliente não seja
HDMAX, disponibilizar um controle remoto universal). Com isso, o cliente continuará efetuando o controle do
Volume pela TV, porém utilizando apenas um único controle remoto.

Como proceder para configurar o controle remoto universal ?

1. Configurar o controle remoto universal para controlar o áudio através da TV (O procedimento de 
configuração está descrito abaixo). Neste caso, devemos lembrar ao cliente que o LED do controle remoto 
piscando em “verde” controla o decoder e o LED piscando  em “VERMELHO” controla a TV.

Quais formas de identificar essa  característica

1. Quando o decoder não permite o controle do ajuste de volume do áudio;
2. Através das especificações técnicas contidas no manual da TV

Abaixo alguns exemplos encontrados nos manuais das TVs

1. Aperte a tecla TV/NET no
mínimo durante 3 seg.

2. O LED vermelho
piscará duas vezes.

3. Digite os 3 dígitos do código
(Ex. 183 código da Sony.

4. O LED vermelho piscará duas vezes
Indicando que o código foi aceito.

5. Aperte a tecla Liga/Desliga. Se a TV entrar no modo
Stand-by, o código digitado é compatível com a sua TV.

Caso o cliente prefira e concorde, instale o decoder via conexão vídeo componente (YPbPr) e cabo de
áudio L/R Ambos conectores RCA direto na TV.


