Funcţiile de programare memento, programare înregistrări şi
Timeshifting HUMAX Digi+C HD4

STB-ul dispune de mai multe funcţii pentru înbunătaţirea experienţei de
vizionare, acestea sunt programare memento (reminder) pentru vizionare,
programare înregistrare pentru vizionare ulterioară, înregistrare imediată, dar şi
Timeshifting (Pauză în modul Live TV).
Funcţiile de înregistrare şi Timeshifting presupun conectarea unei memorii
externe ce poate fi hard disk sau memory stick. În momentul conectării STB-ul va
recunoaşte în mod automat dispozitivul, iar pentru asocierea dispozitivului de
stocare cu STB-ul este nevoie de confirmarea împerecherii. Pentru folosirea
acestuia este posibil ca dispozitivul să necesite formatare. A se evita pastrarea
unor documente importante pe acelaşi dispozitiv cu cel folosit pentru funcţiile de
înregistrare si Timeshifting.

După împerecherea dispozitivelor un mesaj de confirmare va fi afişat.

1.
Programarea unui memento presupune accesarea ghidului TV
apăsând butonul GUIDE. Pentru a naviga printre evenimente/canale se pot folosi
butoanele săgeţi sus▲, jos▼, stânga◄, dreapta►. Se alege un eveniment viitor
pentru care dorim ca STB-ul să ne anunţe de începerea lui şi se apasă OK.

2.
marcată cu

După confirmarea adăugării unui memento, emisiunea selectată este
.

3.
Cu câteva secunde înainte ca emisiunea să înceapă un mesaj va fi
afişat pe ecran. În momentul confirmării STB-ul va comuta pe canalul unde acea
emisiune este transmisă.

În cazul în care nu se confirmă prin apăsarea butonului OK, STB-ul va
comuta în mod automat pe canalul unde acea emisiune este transmisă.

4.
Programarea unei înregistrări presupune accesarea ghidului TV
apăsând butonul GUIDE. Pentru a naviga printre evenimente/canale se pot folosi
butoanele săgeţi sus▲, jos▼, stânga◄, dreapta►. Se alege un eveniment viitor
pe care dorim ca STB-ul să înregistreze şi se apasă butonul

5.
marcată cu

Înregistrare.

După confirmarea adăugării unui memento, emisiunea selectată este
.

6.
Cu câteva secunde înainte ca înregistrarea să înceapă STB-ul va
comuta pe canalul de unde acea emisiune va fi înregistrată. Un mesaj va fi afişat
pe ecran informând ca înregistrarea a început.

7.
Orice înregistrare poate fi oprită oricând. În cazul în care nu se
doreşte oprirea înregistrării atunci înregistrarea se va opri automat atunci când
evenimentul programat ia sfârşit.

8.

Înregistrarea imediată poate începe în orice moment la apăsarea

butonului
. Înregistrarea poate fi oprită oricând. În cazul în care nu se
doreşte oprirea înregistrării atunci înregistrarea se va opri automat atunci când
evenimentul programat ia sfârşit. O altă posibilitate este marirea duratei de
înregistrare, făcând abstracţie de ora la care evenimentul se termină. Marirea
duratei de înregistrare se face accesând GUIDE, Programări, apoi se va selecta cu
OK evenimentul pentru care se doreşte modificarea duratei de înregistrare.

9.
În momentul în care înregistrarea se va opri automat, la sfârşitul
evenimentului, STB-ul afişează în partea de sus a ecranului “Complet 100%”.

10. Funcţia de Timeshifting porneşte atunci când este apăsat butonul ll
(Pauză). În acel moment STB-ul începe să înregistreze temporar, până la 1 oră, se
poate relua redarea fără a pierde nicio scenă.

11. Pentru a relua redarea emisiunii se va apăsa butonul ► (Play/Redare)
iar pentru a naviga în timpul emisiunii (numai de la momentul de start al pauzei),
se folosesc săgetile stânga ◄ şi dreapta ► pentru a sări câte 30 de secunde, sau
◄◄ derulare înapoi şi ►► derulare înainte. În cazul în care prin derulare se
ajunge la momentul curent, STB-ul va trece în mod automat în modul vizionare
(Live TV). În acest caz, funcţia de Timeshifting rămâne activă.

