
INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 322

DATA: 15 de Janeiro de 2003
MODELOS:  DVD'S PLAYERS GRADIENTE (TODOS)
ASSUNTO: PROCEDIMENTOS PARA "RESET - NÍVEL DE CENSURA" E

PARA TRAVAMENTO / DESTRAVAMENTO DO PAINEL
FRONTAL

ATENÇÃO !!!

Senhores Técnicos,

Visando manter os SAG's atualizados, elaboramos esta Informação
com os Procedimentos para "RESET - NÍVEL DE CENSURA" E PARA
TRAVAMENTO / DESTRAVAMENTO DO PAINEL FRONTAL dos DVD's Players
Gradiente:

1) Cancelamento da Senha do Nível de Censura dos DVD's
Players GRADIENTE:

Modelo Procedimento
DVD-5000 Na tela de set up ( tecla set up do Controle Remoto), pressione  a tecla 9

do Controle Remoto duas vezes, o DVD  entrará  na opção: “ENTER
SECURITY CODE”, então  basta apertar 4 vezes a tecla STOP do Controle
Remoto e confirmar com a tecla ENTER, depois desse procedimento o DVD
apresentará a opção para ser colocada uma nova senha.

DVD-6000 Com o aparelho em modo stand by, pressione a tecla STOP ( painel
Frontal ) e a tecla C do controle remoto simultaneamente por  3
segundos até que apareça a mensagem “ Pass clear” no display, depois
desse procedimento já fica habilitada a possibilidade de se colocar uma nova
senha assim que o aparelho for ligado.

DVD-7000 Na tela de Set Up ( tecla Set UP do Controle Remoto),entrar no item
censura, onde aparece a mensagem: “DIGITE A NOVA SENHA”, basta
pressionar 4 vezes a tecla CLEAR  do Controle Remoto, aí o DVD abrirá
automaticamente a opção de “DIGITAR NOVA SENHA”, então você já
poderá criar uma nova SENHA.

DVD-6500
DVD-8000
DVD  D-12
DVD  D-22
DVD  K-30
DVD K-32
DVD K-35

DVD D-15/3
DVD D-25/3

Com o aparelho ligado ( recomendamos que esteja sem disco )  pressione as
teclas PLAY/PAUSE e STOP do painel  frontal simultaneamente por 3
segundos, observando que o DVD entrará na tela de Set Up, aí então será
pedido para se escolher o idioma ( pressione 6 para Português ), então é só ir
até o item 5 do MENU que é Censura apertar ENTER, o DVD abrirá um
quadro: “ DIGITAR SENHA” logo abaixo do espaço para ser colocada a senha
o DVD apresentará os números ( 7  7  7  7 ), esses números serão os
números que tem que ser colocado no preenchimento da senha, ou seja ele
habilita a senha para 7  7  7  7, depois desse procedimento o DVD abrirá as
opções: 1_ Nível de Censura e 2_Mudar Senha, então é só entrar em Mudar
senha e escolher a Senha que lhe for mais conveniente.



Modelo Procedimento
DVD D-10 Colocar o cabo de força do aparelho na tomada com a tecla PAUSE do painel

frontal pressionada, assim ele limpará a senha anterior.
Obs.: Caso não funcione, tentar a tecla PAUSE do Controle Remoto.

DVD D-10/2
DVD D-12/2
DVD D-20/3
DVD D-21/3

Com o aparelho ligado, entrar no SET UP, no item correspondente a "CENSURA" (NÍVEL
DE CENSURA), e, escolher "TROCAR / MUDAR SENHA", digitar a SENHA "0000".

DVD K-40/3
DVD K-
50/3C

DVD D-
30/3C

Com o aparelho ligado, SEM DISCO, digitar no Controle Remoto a sequência
de Código "070922", logo após, aparecerá a mensagem no TV "EEPROM
APAGADO".

2) Travamento e Destravamento das Teclas do Painel Frontal:

Modelo Procedimento
DVD-6500
DVD-8000
DVD  D-12
DVD  D-22
DVD  K-30
DVD K-32
DVD K-35

DVD D-15/3
DVD D-25/3

Pressionar as teclas POWER do controle remoto e STOP do painel frontal,
simultaneamente. Esse procedimento trava e destrava o painel frontal.

DVD D-10 Com o aparelho sem disco ou em STOP, pressione a tecla MENU (para acessar
o setup do Player), selecione a opção Censura (aparecerá as opções de
censura), e o campo Teclado Frontal. Escolha entre Ligado e Desligado.

DVD D-10/2
DVD D-12/2
DVD D-20/3
DVD D-21/3
DVD K-40/3

DVD K-
50/3C

DVD D-
30/3C

Não existe opção para TRAVAMENTO DO PAINEL FRONTAL

Em caso de dúvida, ou ainda, caso os Procedimentos não sejam eficazes,
por favor entre em contato com o Orientador Técnico de sua Região.

TECNOLOGIA DE CAMPO / SAT


