Funkcja nagrywarki USB PVR (usługa eksperymentalna)
Dekodery ZyXEL HD mają możliwość korzystania z cyfrowej nagrywarki. Funkcja jest dostępna po
podłączeniu własnego dysku USB.
Dzięki temu możesz nagrywać konkretne pozycje z przewodnika EPG lub podczas oglądania danego
kanału. Nagrywanie wybranych programów telewizyjnych jest niezależne od aktualnie oglądanego
programu. Możesz oglądać program na jednym kanale i w tym samym czasie nagrać program
nadawany na innym.
UWAGA: Funkcja nagrywania jest na etapie testów. Mogą wystąpić problemy w jej działaniu, za
które Operator nie odpowiada.
1. Podłączenie i instalacja dysku twardego USB
• podłącz dysk USB do gniazda USB z tyłu obudowy dekodera podczas jego normalnej pracy,
• po chwili, dysk zostanie automatycznie wykryty,
• jeśli dysk wcześniej nie był używany z JAMBOX zostanie on przygotowany do pracy po
zatwierdzeniu przez użytkownika (czas przygotowania dysku zależy od jego pojemności),
• po zakończeniu instalacji dysku zostanie wyświetlone okienko z informacją o gotowości do
korzystania z funkcji nagrywania
Wskazówka: Jeśli dysk był już przygotowany do pracy z JAMBOX, po ponownym podłączeniu
zostanie automatycznie rozpoznany i wszystkie znajdujące się na nim nagrania będą dostępne.
2. Nagrywanie programów
Nagrywać programy możesz podczas oglądania telewizji. Naciśnij przycisk

aby rozpocząć

nagrywanie bieżącego programu na oglądanym kanale.
3. Programowanie nagrań
Możesz planować nagranie programów, które dopiero będą emitowane. W celu zaprogramowania
nagrywania wejdź do przewodnika EPG (zielony przycisk) i wybierz za pomocą strzałek interesujący
cię program, naciśnij przycisk aby zaprogramować to nagranie.
Wskazówka: Jeśli zaprogramujesz nagranie w czasie trwania innego dekoder poinformuje Cię o tym i
będziesz mógł wybrać, który program chcesz nagrać.
4. Twoje nagrania
Do swoich nagrań możesz przejść z TV Portalu naciskając
przycisk pomarańczowy lub wybrać z listy usług pozycję
nagrania. Twoje nagrania są też dostępne przez
przewodnik EPG (pomarańczowy przycisk).
Na ekranie nagrań znajdują się zaplanowane i nagrane
programy.
• Wybierając strzałkami góra/dół i naciskając na
zaznaczonej pozycji przycisk OK rozpoczynasz
oglądanie nagrania
• Opis ikon stanu nagrań jest dostępny po
naciśnięciu przycisku niebieskiego
Wskazówka: Jeśli Twój dysk jest już przepełniony możesz usuwać nagrania pojedyńczo (żółty
przycisk albo użyć przycisku L/R aby formatować dysk usuwając całą zawartość.

