MANUAL DE ATUALIZAÇÃO
ZAÇÃO DE FIRMWARE DO DVR BRASKELL

Atualizar o firmware do seu DVR Braskell é um processo muito simples e que pode
trazer vários benefícios, como por exemplo, a adição de novos recursos. Recomendamos seguir
corretamente os passos descritos nesse manual para que não haja qualquer inconveniente.
O primeiro passo é baixar a atualização correta para o seu modelo de DVR.
ATENÇÃO nunca tente atualizar o DVR com outros firmwares que não seja aquela
descrita para o modelo específico
o no site. Ignorar este aviso pode trazer danos irreversíveis ao
seu aparelho.
Para ter certeza que o firmware é o correto basta comparar o modelo que consta na
etiqueta do produto com o modelo que consta no site e no link para download.

Após
ós fazer o download do arquivo correto, transfira-o
transfira o para um pendrive que esteja
vazio, caso necessário,
ário, formate-o
formate previamente.
Agora, com o arquivo já no pendrive, insira-o
o em qualquer porta USB livre do seu
DVR Braskell e abra o menu clicando com o botão direito do mouse em qualquer parte da
tela, Selecione: Menu > Avançado > Restaurar > Marque todas as opções
ões > OK.
OK Este
procedimento restaura o aparelho para as configurações
configuraç
de fábrica.
ábrica. Em alguns casos após
ap
executar este procedimento o DVR irá
ir reiniciar.
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Após executar o passo anterior entre novamente no menu e selecione: Menu >
Avançado > Atualização. Na janela que se abre a primeira linha corresponde ao dispositivo
onde a atualização está armazenada (pendrive) e a linha debaixo o arquivo de atualização
que será utilizado (o que foi transferido a partir do site).

Depois de conferir o arquivo clique em atualizar e aguarde o processo se completar.
ATENÇÃO durante o processo não desligue o aparelho. É recomendável utilizar um
no-break ou uma fonte com bateria para realizar este procedimento.
Depois de finalizado o DVR irá reiniciar já com o novo firmware instalado e o
pendrive pode ser removido.
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