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DVD DESBLOQUEADO / DESTRAVADO 
 

Software utilizado: Nero Express. 
Antes de iniciar, limpe a superfície do disco com um pano macio, para remover qualquer sujeira ou gordura. 

 

1. Inicie o Nero Express; 

2. Selecione a gravadora (geralmente na letra “F” e com a palavra “DVD” na descrição); 

3. Clique na opção: “Copiar um disco inteiro”; 

4. Escolha a velocidade de gravação e clique em “Gravar”. 

5. Aguarde a finalização e clique em OK. 

 

 
DVD BLOQUEADO / TRAVADO 
 

Softwares utilizados: DVD Shrink, DVD Decrypter e Nero Express. 

 

1. Inicie o DVD Shrink. 

 

2. Clique na opção: 
 

     

a) “Open Disc”, se o filme/show estiver em um DVD. � 

b) “Open Files”, se o filme/show já estiver gravado numa 

pasta do computador. 

 

 

3. Localize o filme/show: 

    a) No leitor de DVD...        b) Ou na pasta... 

          
    E clique em OK. 

 

4. Aguarde a análise do vídeo. 
 

     
 

5. Em seguida, clique em “Backup!”: 
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6. Especifique a região para “4. Australia, Spanish America” e clique em OK: 
 

     
 

7. Escolha uma das opções abaixo: 

 

a) Para gravar diretamente em um DVD limpo/virgem, 

    selecione a gravadora (geralmente na letra “F” e com a palavra “DVD” na descrição). 

     
 

    b) Para salvar no computador e gravar depois,  

        escolha a opção “ISO Image File” e clique em “Browse...”  

        para selecionar a pasta onde deseja salvar o arquivo “.ISO”. 

         
 

Em seguida, clique em OK. 

 

NOTA: Neste momento, caso apareça alguma mensagem de erro, clique em OK, utilize o 

programa DVD Decrypter para salvar o filme/show no computador e volte ao passo n° “2”,  

da letra “b” em diante. 

 

8. Para gravar o arquivo “.ISO” em um DVD limpo/virgem: 

    a) Inicie o Nero Express; 

    b) Selecione a gravadora (geralmente na letra “F” e com a palavra “DVD” na descrição); 

    c) Clique em “Imagem do disco ou projeto salvo”; 

    d) Localize, no computador, o arquivo “.ISO” que deseja gravar, por exemplo: 
    HARRY_POTTER_5_ORDER_PHOENIX.ISO 

    e) Escolha a velocidade de gravação e clique em “Avançar”. 

 

    Aguarde a finalização da gravação e boa diversão! 


