Instalando Hard Disk no Azbox Premium HD
Fabrício Pereira Colvero

Para instalar um disco rígido (HD) no Azbox Premium é necessário observar alguns
detalhes. Este tutorial irá lhe orientar de maneira simples e didática.

Você vai precisar basicamente de:

1.

Receptor Azbox Premium

2.

Cabo SATA e cabo de alimentação

3.

Hard Disk serial ata (SATA) de 2.5” ou 3.5”

4.

Parafusos de fixação

5.

Chave Philips média

O primeiro passo é retirar os parafusos da tampa superior do equipamento. São 5
parafusos, localizados conforme a identificação abaixo.

Após retirar a tampa superior, identifique o local de instalação do disco rígido,
conforme imagem abaixo.

Retire os 4 parafusos de fixação do suporte para o disco rígido, conforme a foto
abaixo.

Retire o suporte e fixe o disco rígido com os 4 parafusos. Para disco de 3.5”, use
os fixadores externos e para disco de 2.5” use os fixadores internos. Observe que
o conector do disco rígido deve ficar voltado para a frente do receptor.

Como não havia previsão de montagem deste tutorial, vou ficar devendo uma foto
do disco rígido montado sobre o suporte, fora do receptor.
É importante conectar o cabo SATA (juntamente com o cabo de alimentação) no
disco antes de recolocar a gaveta. Utilize somente os parafusos originais para fixar
o suporte no receptor, pois eles possuem um limitador que permite um bom aperto
sem danificar as borrachas anti-vibração.
Agora vem a principal etapa e onde você precisa ter mais cuidado. O cabo SATA
possui apenas um local que pode ser conectado, mas a alimentação pode ser
conectada acidentalmente no local errado.
Acompanhe a imagem abaixo. Ela indica o local correto.

Posicione os cabos de maneira que não fiquei forçando outros componentes e nem
prensados.

Recoloque a tampa, sempre observando para não prensar cabos. A tampa deve
encaixar perfeitamente. Se estiver difícil de encaixar, retire-a e verifique o que está
causando problemas. Recoloque os 5 parafusos da tampa.

A parte física está pronta. Ligue o receptor e verifique se o disco foi reconhecido.
Entre em HOME e depois em SISTEMA
Entre no item ARMAZENAMENTO
No “Dispositivo”, deverá aparecer “HDD” e o tamanho do seu disco (em GB)
Para um bom funcionamento, o ideal é você formatar o disco rígido pelo próprio
receptor. Basta ir na função “FORMATAR” logo abaixo e confirmar. ESTE
PROCEDIMENTO EXCLUIRÁ TODOS OS ARQUIVOS EXISTENTES NO
DISCO RÍGIDO.
Acompanhe a formatação através do display do receptor. É normal a tela ficar
preta durante este processo. A formatação poderá durar vários minutos. Ao atingir
99%, o receptor poderá ficar algum tempo (segundos ou minutos) travado.
Aguarde até ele reiniciar e apresentar as informações na tela.
Seu Azbox Premium está pronto para armazenar suas gravações e arquivos.
Boa diversão!
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