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INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 372 
 

DATA: 25  de Julho de 2004 
MODELO:  Todos DVDs Players 
ASSUNTO:  Como Gravar Discos para Atualização de Software de DVD Players 
 
Senhores técnicos 
 
Segue o procedimento de Gravação de CDr para atualização de DVDs Players. 
 

1) Onde encontrar e como baixar os Softwares de Atualização? 
 

a. Todos os Softwares disponíveis de atualização estão em nossa página 
www.gradienteservices.com.br no setor de downloads, conforme a figura abaixo: 

 
 

 
 
 
 

 
 

Endereço: 
www.gradienteservices.com.br 

Suporte Técnico 
Download Último Software 

carregado na 
página. 

Para Download 
clique na figura 

indicada.  

I M P O R T A N T E  
Para ver todos os Softwares existentes basta clicar no botão Listar Todos 

no final da página . 
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b. Ao clicar no botão para Download a tela exibida será esse que segue abaixo, nela 
a opção que deve ser escolhida é Salvar. 

 

 
 

c. Após clicar no botão Salvar o programa pede o local para salvar o arquivo 
(Software de Atualização), o mesmo deve ser salvo na Área de Trabalho ou 
Desktop em uma pasta com o nome do produto (Para criar essa pasta basta 
clicar no botão NOVO e nomear a mesma com o nome do produto), para finalizar 
basta clicar no botão SALVAR. 

 

 
 

d. Após salvar o arquivo siga o seguinte procedimento: 
• Feche tudo que está aberto e em sua Área de Trabalho abra a pasta do 

produto.   
 
 

• Ao abrir essa pasta você irá visualizar o seguinte arquivo            clique 
com o botão direito do mouse sobre o mesmo e escolha a opção Extract 
to Folder....  

 

Botão NOVO 
para criação de 

pastas. 

Não alterar 
Nome do 

Arquivo ou Tipo 

Na opção 
SALVAR EM 

escolher Área 
de Trabalho ou 

Desktop. 

Após acessar 
a pasta basta 
clicar nesse 

botão. 

Para salvar o arquivo na pasta 
basta dar dois cliques na 

mesma. 
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• Ao clicar sobre a opção será apresentada a tela abaixo, na mesma 
clique sobre o botão I Agree 

 

 
 

• Após clicar sobre esse botão o conteúdo do arquivo será transportado 
para dentro de uma pasta com o mesmo nome, depois desse 
transporte o arquivo zipado pode ser apagado. 

 

 
2) Gravando o CDr com o Software 

 
a. Escolhemos o programa Easy CD Creator para exemplificar a forma de 

gravação. 
b. Abra o programa e para iniciar a gravação pare sobre o botão Make a Date CD 

e clique no botão Data Cd Project 

A Imagem ao lado 
corresponde ao inicio 
do programa Easy CD 

Creator. 

Para sobre o botão 
Make a Data CD 

 
Clicar sobre o Botão 

Data CD Project 



 

 4 

 
c. Após clicar a tela apresentada será essa abaixo na mesma temos que localizar o 

arquivo que precisamos gravar. 
 

 

 
 

d. Após abrir a pasta onde o arquivo a ser gravado se encontra basta selecionar o 
mesmo e clicar no botão Add. 

e.  Após escolher o arquivo clicar no botão Record para dar inicio a gravação. 
 

 

Se os 
procedimentos de 
download foram 

seguidos escolher 
nessa caixa a opção 
DESKTOP ou Área 

de Trabalho 

Nesse local 
escolher a pasta 

onde está o 
arquivo de 

atualização no 
nosso caso é  

D-460 

Arquivo a ser 
Gravado 

(podendo ser 
1 ou Vários) 

sempre 
selecionar 

todos. 

Arquivo 
escolhido para 

gravação 
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f. Após clicar no botão Record na tela abaixo escolha as seguintes opções: 
 

 
 
 

 
 
 

Em caso de dúvida, envie  e-mail para suporte.tecnico@gradiente.com. 
 
 

Mantenha-se atualizado acesse a nossa página diariamente 
www.gradienteservices.com.br 

 
 

 
 

Tecnologia de Campo / SAT 
Gradiente Eletronica S/A 

Write Speed 
(Velocidade de Leitura) 

 
A mesma deve ser 

2x 

Record Method 
(Método de Gravação) 

 
Escolher Finalizar 

CD 

Start Recording 
(Iniciar a Gravação) 

 
Clique nesse 

botão para iniciar 
a Gravação 

Obs: Sempre seguir todos os procedimentos para gravação, não fazer 
alterações ou modificações sem orientação. 


