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Novo Pace Modelo HDC 7421 - DVR

A partir de agora, para a tecnologia HDMAX contratada estamos disponibilizando o equipamento HD 7421-DVR.
Este equipamento possui todas as facilidades do HDMAX CISCO como:

Compra pelo controle remoto(PPV), NOW(vídeo on demand), gravação, pausa de programação e etc.

Diferenças entre o DCR 7411 e HDC 7421-DVR

No decoder a diferença está na etiqueta na parte de baixo. 
A descrição DVR significa que o equipamento possui capacidade de gravação.

Porém na caixa do  HDC 7421-
DVR esta escrito DVR 

Procedimentos de Instalação

Sem DVR

Os dois equipamentos possuem a 
mesma estrutura física

Com DVR

 Na instalação abra a tampa do decoder e copie o S/N do HDD na O.S.

(Abrindo a tampa do decoder o S/N encontra-se na etiqueta do HDD em baixo da trava

de segurança).

 Informar ao cliente sobre o HDD e que possui capacidade de gravação de mais de 200
horas.

Procedimentos de  Manutenção

 Na manutenção abra a tampa do decoder e copie o S/N do HDD na O.S., para efetuar

a troca pelo equipamento correto (sem DVR e com DVR), certificar-se que no momento

da troca do terminal o cliente possui o produto gravação, no Field verifique no PDA, sem

o Field consulte na O.S. ou COP.

 O equipamento deverá ser retirado ou trocado por completo (decoder e HDD) não
sendo possível aproveitar o HDD em outro decoder (se o HDD for inserido em outro
decoder todo conteúdo anterior será formatado automaticamente). Lembrando que na
troca do decoder não será recuperada as informações das gravações efetuadas.

 É de obrigação do técnico garantir que no momento da entrega do DVR no
Almoxarifado o mesmo esteja com o HDD.

 Em caso de troca de equipamento, é necessário abrir a tampa para conferir que existe
o HDD instalado e que o mesmo é o fornecido pela NET, conferindo o S/N e a capacidade
de armazenamento (500GB).

 No momento da retirada ou troca do terminal se o técnico identificar a falta do HDD o
mesmo deverá anotar na OS a falta do terminal e informar ao COP ou registrar no Field a
cobrança do HDD.


