
Segue abaixo passo a passo para efetuar a atualização: 
# Salvar o arquivo em anexo em alguma pasta conhecida; 
# Ir até a pasta onde o software foi salvo; 
# Clicar no arquivo Zipado com o botão direito do Mouse e ir ao item EXTRAIR 
AQUI; 
# Irá criar uma pasta com o mesmo nome do arquivo Zipado; 
# Nessa pasta a um ícone que é uma seta verde, será esse ícone que vai 
atualizar o receptor, mas não clique nele ainda, primeiro vamos ligar o receptor; 
# Ligar o receptor a tomada; 
# Conectar o cabo de atualização no computador e no receptor; 
# Deixar o receptor no canal 01 (um); 
# Clicar no ícone da SETA VERDE duas vezes; 
# Irá abrir uma tela Azul; 
# Clicar em ATUALIZAR RECEPTOR: 
# Quando abrir uma tela grande em cor CINZA, apenas desligue o receptor da 
tomada; 
# Depois de 5 segundos LIGUE o receptor na tomada novamente e não ative 
nenhuma função do receptor e nem do computador, pois nessa hora ira 
começar a gravação automaticamente e começará a mostrar algumas 
informações no display do receptor, a gravação irá terminar quanto mostrar a 
informação FIM no display, a gravação leva em torno de 5 minutos. 
 
Veja abaixo a configuração correta do cabo DB9, mas atenção, veja qual é a 
conexão no painel traseiro do receptor e do seu computador, em relação a 
conexão macho e/ou fêmea. A configuração do cabo é não cross, ou seja, pino 
a pino, sendo pino 1 com 1, 2 com 2 e assim sucessivamente até o pino 5, do 6 
ao 9 não é necessário. 

 
  



IMPORTANTE: 
Para os modelos VT4000A fabricados antes de novembro de 2006 e VT3000A 
fabricado antes de Maio de 2007, a primeira atualização deverá ser feita na 
fabrica. Uma vez feita essa primeira atualização do software aqui na Visiontec, 
as próximas atualizações, se necessário, poderão ser feitas através do 
software que já se encontra em nosso site. 
  
OBS: O serviço de atualização feito pela VISIONTEC não será 
cobrado, porém os gastos de transporte (ida e volta, correio) fica  por 
conta do proprietário do receptor.  
  
É de extrema importância que coloque um BILHETE jun to ao receptor 
(fixo na tampa), indicando ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE,  dessa forma, 
poderemos agilizar o processo de atualização solici tado.  
  
Endereço para envio: 
  
VISIONTEC DA AMAZÔNIA LTDA 
ENDEREÇO: RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2300, 
CALIFÓRNIA CENTER, BLOCO 27 – CEP: 12305-490 
PQ. CALIFÓRNIA, JACAREÍ S.P 
TEL: 55. 12. 3958 6698 
CNPJ: 04. 597. 732/0002- 42 
IE: 392.223.574.111 
 


