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Preencha as informações solicitadas abaixo.

Mantenha este documento junto ao receptor de sinal de satélite.
Você vai precisar dessas informações se for preciso telefonar para obter assistência técnica.

Número de propriedade do edifício (disponível com o administrador de propriedades):  

Informações do receptor de satélite (a maioria dos edifícios tem apenas um receptor)

Número de série do receptor: 1  Números de canais de idioma: 2  

Número de série do receptor:  Números de canais de idioma:  
 1. O número de série encontra- se em uma etiqueta no verso do receptor.
 2. Os idiomas estão relacionados aos números dos canais exibidos na frente do receptor.

Informações gerais
Os receptores de satélite foram pré- programados. Não é necessário nenhum ajuste. Os idiomas estão 
relacionados aos números dos canais exibidos na frente do receptor. Os idiomas disponíveis variam 
de acordo com a localidade. Para obter informações sobre os idiomas e os canais correspondentes 
disponíveis em sua área, entre em contato com o Centro Global de Serviços ou o escritório admi-
nistrativo responsável por sua área (ver “Assistência técnica” posteriormente neste documento).
Os horários detalhados das transmissões serão colocados à disposição de seu bispo ou presidente 
de ramo, estaca, missão ou distrito ou no site mhtech .LDS .org aproximadamente quatro semanas 
antes de cada evento. As informações gerais sobre o suporte das transmissões também estão dis-
poníveis no site. O escritório administrativo responsável pode fornecer ajuda se essas informações 
não estiverem disponíveis em seu idioma.
Conecte um monitor de televisão ao receptor de sinal de satélite no local onde se encontra o receptor 
permanentemente, ou antes de cada transmissão. Ligue para obter assistência técnica se for neces-
sário. Mantenha o monitor conectado e ligado durante a transmissão. Você vai precisar usá- lo se 
telefonar para obter assistência técnica.
Localize o telefone que está mais próximo do local onde se encontra o receptor do satélite. Se esti-
ver com problemas técnicos durante uma transmissão, você precisará ligar para obter assistência 
técnica do local onde se encontra o receptor do satélite.
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Preparar- se para uma transmissão via satélite
Uma semana antes da transmissão
O sistema de satélites da Igreja está continuamente disponível para testes. Verifique o equipamento 
de satélite instalado em sua capela pelo menos uma semana antes de cada transmissão programada 
para que haja tempo de fazer qualquer reparo ou ajuste necessário. Certifique- se de que os idio-
mas estejam corretos e estejam disponíveis nas salas em que as pessoas vão assistir à transmissão 
naquele idioma. Se tiver dúvidas, entre em contato com o Centro Global de Serviços ou o escritório 
administrativo responsável (ver “Assistência técnica” posteriormente neste documento).

Tenha um plano alternativo
Tenha equipamento de backup pronto antes da transmissão caso haja problemas com o sistema 
de satélite. Por exemplo, em algumas áreas a transmissão via Internet pode ser uma alternativa ao 
sistema de satélite ou à transmissão apenas de áudio via linha telefônica caso esteja disponível com 
a transmissão via satélite. Detalhes sobre a transmissão via Internet e transmissão de áudio por tele-
fone estão disponíveis no Centro Global de Serviços ou no escritório administrativo responsável.

A transmissão via Internet pode ser recebida em um computador. A saída de vídeo pode ser conectada 
a um projetor de vídeo ou TV, e a saída de áudio pode ser conectada ao sistema de som da capela. 
Para mais informações, acesse o site mhtech .LDS .org e digite no campo de busca: transmissão ou 
download de transmissões.

Uma transmissão de áudio por telefone pode ser conectada ao sistema de som da capela. Configure o 
adaptador de áudio ou coloque o viva- voz perto do microfone e, em seguida, conecte- se ao número 
de telefone fornecido pelo Centro Global de Serviços ou escritório administrativo responsável. Se 
usar um viva- voz e um microfone, pode ser útil cobri- los com uma manta ou almofada para diminuir 
quaisquer outros barulhos.

Faça a configuração com antecedência
O sistema de teste de áudio e vídeo fica disponível aproximadamente uma hora antes de cada trans-
missão via satélite. O sinal de áudio do teste identifica periodicamente o idioma do canal específico.

Faça o seguinte:
 1. Ligue o monitor no local onde se encontra o receptor de sinal de satélite. Certifique- se de estar 

recebendo o teste do sistema de áudio e vídeo.
 2. Configure os equipamentos usados na capela, como por exemplo, um projetor de vídeo ou uma 

televisão. Verifique se a imagem e o som funcionam.
 3. Coloque o sistema de som da capela em um volume confortável (para uma capela cheia será 

necessário um volume mais alto).
 4. Configure o equipamento em outras áreas de exibição conforme necessário, tais como televisores, 

para outros idiomas ou para as legendas closed caption.* Verifique se a imagem e o som funcionam.
 5. Verifique se o áudio está no idioma correto.
 6. Ajuste as luzes de todos os locais de transmissão de modo a permitir uma boa qualidade de 

imagem e a proporcionar luz suficiente para fazer anotações.
* A função closed caption é uma função da configuração da televisão.
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Se for usar a transmissão via internet como alternativa ao sistema via satélite, configure o computador 
antes do início da transmissão. Acesse o site da transmissão. Se o sistema via satélite falhar, você pode 
alternar rapidamente para a transmissão via Internet, minimizando a interrupção do programa. Você 
pode obter o endereço do site com seu bispo ou presidente de estaca ou pelo Centro Global de Serviços 
ou escritório administrativo responsável por sua área (ver “Assistência técnica” posteriormente neste 
documento).

Se você for transmitir a reunião, use o Gerenciador de Tecnologia (tm .LDS .org) para desativar o sinal 
Wi-Fi no edifício. Isso vai aumentar a banda larga disponível para a transmissão. Se tiver dúvidas, 
entre em contato com o Centro Global de Serviços ou o escritório administrativo responsável (ver 
“Assistência técnica” posteriormente neste documento).

Após cada transmissão via satélite
Faça o seguinte:
 1. Desligue e guarde o equipamento.
 2. Desligue o sistema de som na capela e em outras áreas de exibição.
 3. Deixe o receptor de satélite ligado se a energia na capela for estável.
 4. Anote quaisquer problemas técnicos ou no equipamento que ocorrerem durante a transmissão.
 5. Entre em contato com o supervisor de manutenção e relate os problemas.
 6. Complete a pesquisa pós- transmissão no site mhtech .LDS .org caso esteja disponível em 

seu idioma.

Assistência técnica
Na América do Norte e do Sul, o Centro Global de Serviços está disponível 24 horas por dia, 7 
dias por semana.
Fora da América do Norte e do Sul, a assistência técnica está disponível por meio do escritório 
administrativo responsável pelo menos uma hora antes de cada transmissão via satélite.

Durante uma transmissão
Se estiver com problemas técnicos durante uma transmissão ou um teste do sistema de áudio e 
vídeo, ligue para o número de telefone listado abaixo para obter ajuda em seu país ou área. Ligue 
do local onde o receptor de sinal de satélite está instalado.
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Na América do Norte e do Sul, ligue para o Centro Global de Serviços:

• 1-855-LDS-HELP (1-855-537-4357) (Estados Unidos e Canadá, ligação gratuita)
• Número para ligação gratuita de seu país (México, América Central e América do Sul): 

                                         
Obtenha o número do telefone gratuito do Centro Global de Serviços de seu país na seção 
Suporte e ajuda do site mhtech .LDS .org.

• 1-801-240-4357

Fora da América do Norte e do Sul, ligue para seu escritório administrativo:

 O número do telefone do escritório administrativo responsável (pode ser obtido com o 

secretário da estaca):                                          

Antes ou depois da transmissão
Se tiver dúvidas sobre o equipamento de satélite, de vídeo ou de áudio instalado em sua capela ou 
outros problemas técnicos que não sejam urgentes, acesse o site mhtech .LDS .org para mais infor-
mações. Se seu idioma não estiver disponível nesse site, o escritório administrativo responsável por 
sua área poderá fornecer ajuda. Na América do Norte e do Sul, você também pode enviar um e- mail 
para o Centro Global de Serviços no endereço GlobalServiceCenter@ LDSchurch .org.


