
Treinamento 1 Ponto nº 48/2011 

Reforço Update ID e Sistema de Gravação 

Update  ID 01 Update  ID 02 Update  ID 05 Update  ID 06 

Funcionamento Funcionamento Funcionamento Funcionamento 

GRAVADOR   
NÃO 

NOW 
SIM 

GRAVADOR 
NÃO 

NOW 
NÃO 

 GRAVADOR 
SIM 

NOW 
NÃO 

GRAVADOR  
SIM 

NOW 
SIM 

Com o Update ID incorreto, o decoder fica sem o recurso do serviço de gravação.  

Para saber se o Update ID esta correto consulte a lista abaixo. 

Como consultar  o UPDATE ID em um decoder HD/HDMAX? 

 

 

Qual a relação entre o UPDATE ID e Sistema de Gravação? 

 

 

Resolução de Problemas 

Quando o Sistema de gravação está com problema, DEVEMOS: 
 
 

1. Verificar os níveis de sinal 

 

2.     Verifique no Field dentro da ABA Produtos o item Serviço de Gravação  

Digital. (Caso não tenha consulte o COP para adicionar) 

 
Para as Operações sem Field Service, os técnicos deverão consultar a O.S  

ou entre em contato com o COP para verificar 

 
 

3. Consulte o Update ID conforme lista acima. 

(Caso não esteja com o Update ID correto consulte o COP e solicite um  

HIT e após 05 minutos efetue um boot para atualizar, podendo demorar  

de 05 a 10 minutos). 

 

4. Garantir que o decoder esteja sincronizado e com IP válido (o IP começa  

sempre com 10.X.X.X), pois, é através dele que o cliente efetuará compras de  

PPV e futuramente o NOW. 

O que é o Update ID? 

 

 

 Trata-se de um código de identificação que  determina qual o tipo de software o decoder deverá receber,  

seguindo como regra o tipo produto contratado pelo cliente. 

 

 

 

 

Código de baixa 208 (Problemas no NOW) – esta baixa deverá ser utilizada pelo técnico apenas quando 

não for resolvido o problema do NOW e necessitar tratamento pelo NOC. 

 

 

 

 

O objetivo do treinamento é intensificar as informações referentes ao UPDATE ID e Sistema de gravação, 

melhorando assim o conhecimento técnico. 

Este procedimento se tornou necessário após verificação das provas de T5, onde aproximadamente 75% dos 

erros estão relacionados a estes assuntos.  

 

 

1. Ligue o decoder 

2. Aperte a tecla Menu do controle remoto 

3. Selecione Configurações 

4. Selecione Informações do Decoder 

Solicite ao seu gestor o Firmware e NET TV atualizados   


