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a) Antes de iniciar o recovery, tenha em mãos: 

i) Kit de recovery.  Baixe no endereço Recovery_Spyder_Testado 

ii) Kit de atualização após o recovery. Baixe no endereço>: Kit de Atualização em 

Spyder Turbo 

b) Cabo RS 232 para recovery . Construa um cabo conforme figura abaixo: 

 

 

Após estar com tudo preparado, conecte o cabo à entrada do seu equipamento e o seu PC e 

mantenha o seu Spyder desligado da tomada.  

 

 

 

http://www.mediafire.com/folder/1mgxkiznh97vg/Recovery_Spyder_Testado
http://www.mediafire.com/folder/76hd22qhao9r2/Spyder
http://www.mediafire.com/folder/76hd22qhao9r2/Spyder


1) Descompacte o arquivo Recovery Spyder Testado 

2) selecione abra o aplicativo eromupgrade 

 

3) verá o tela abaixo no seu PC 

 

 



4) Marque a caixa [  ] Include Bootloader e na opção File pressione Browse e selecione o 

arquivo spyder_v117_18_12_2017 e clique em Abrir 

 

 

5) Pressione em Next: 

 

 



6) Haverá Tentativa de sincronismo entre seu PC e o Azbox Spyder conforme pode ser 

visto na tela abaixo.  

 

7) Ligue o AzBox Spyder na tomada e Aguarde sincronizar e iniciar o processo de leitura 

do Firmware para gravação na memoria do equipamento.  

Quando a barra azul chegar a 100% o Loader aguardará seu comando para prosseguir 

o recovery e gravar a memoria. Clique em Next nessa fase: 

 

 



8) Clique em Next. O processo de gravação da memória será iniciado.  

 

ATENÇÃO: Não interrompa em hipótese alguma esse processo, sob 

pena de corromper a memoria do equipamento. 

 

9) Ao finalizar o processo clique em Finished. 

 



Seu AzBox Spyder apresentará a expressão noCH no display, indicando que o estará apto 

para as atualizações iniciais. Siga os procedimentos abaixo.  

 

a) baixe o kit de atualização do seu equipamento no seguinte endereço: Kit Atualização inicial 

Spyder com att de fábrica 

b) atualize primeiramente com o arquivo: SPYDER_TURBOS_USB-180903.abs 

c) finalizada a atualização, utilize o arquivo: SPYDER_V01_006.BIN e atualize novamente.  

d) a partir dessa última atualização, seu Spyder poderá receber qualquer nova atualização que 

se fizer necessária. 
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