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1. PILOT

1.1. Motorola

Klawisze numeryczne
służą do zmiany kanału

strzałki do poruszania się
po systemie

Quicklista / OK
menu

zmiana głośności

teletekst
tryb telewizji
internet
powrót

informacje
pauza / odtwarzanie
mini EPG
program TV

opcje
wyszukiwarka
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1. PILOT

1.2. Albis

teletekst
nagrywanie

pomoc
play / pauza

Klawisze numeryczne
służą do zmiany kanału
powrót
zmiana głośności
program TV
strzałki do poruszania się
po systemie

zmiana kanału
informacje
Quicklista / OK

menu
mini EPG
program TV

opcje
wyszukiwarka
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2. PIERWSZE URUCHOMIENIE
Podczas pierwszego uruchomienia dekodera użytkownik witany jest przez Kreatora. Kreator pomaga przeprowadzić
wstępną konfigurację dekodera, zadając proste pytania. Kreator umożliwia ustawienie pierwszego profilu z kanałami.
Więcej o Profilach przeczytać można w Rozdziale 3.
W pierwszym kroku Kreator informuje użytkownika o funkcjach
przycisków znajdujących się na pilocie.
Po zapoznaniu się z legendą pilota należy przejść do kolejnego
ekranu wybierając „Dalej” na ekranie telewizora
(zatwierdzając wybór przyciskiem
na pilocie).

Obraz 2.1 Krok pierwszy kreatora - legenda pilota
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2. PIERWSZE URUCHOMIENIE
W drugim kroku Kreator informuje użytkownika o Profilach
oraz opisuje ich zastosowanie.
Aby przejść dalej, użytkownik może wybrać „Stwórz swój profil
kanałów” aby od razu utworzyć pierwszy profil (informacje o
tworzeniu profilu znajdują się w Rozdziale 3) lub pominąć ten krok
wybierając „Pomiń” i zatwierdzając wybraną opcję przyciskiem
na pilocie.

Obraz 2.2 Krok drugi kreatora - informacja o profilach

Zachęcamy do stworzenia pierwszego osobistego profilu od razu
- dzięki temu łatwiej będzie odnaleźć swoje ulubione kanały.
Jeśli ten krok zostanie pominięty, dostępne będą tylko profile
zdefiniowane przez Operatora.
Profile użytkownika można również stworzyć później, korzystając
z Menu > Profile.
Jeśli użytkownik wybierze Pomiń, kreator przejdzie do kolejnego
i zarazem ostatniego kroku. Jeśli użytkownik wybierze Stwórz
swój profil to rozpocznie się proces kreowania profilu (patrz
rozdział 3.1).
W ostatnim kroku należy wybrać „Rozpocznij”
i zatwierdzić przyciskiem
na pilocie by rozpocząć
korzystanie z RevoTV.

Obraz 2.3 Krok trzeci kreatora

Za pomocą opcji „Wstecz” można powrócić do poprzedniego
kroku Kreatora.
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3. PROFILE

3.1. Tworzenie Profilu
Profile Domyślny, Dzieci, Sport oraz Informacje są
predefiniowane, zawsze dostępne i nie można ich usunąć ani
modyfikować.
Użytkownik może stworzyć aż 6 własnych Profili.
Pierwszy profil użytkownik może stworzyć już podczas pierwszego
uruchomienia dekodera, z pomocą Kreatora.

Obraz 3.1. Tworzenie nowego profilu z Kreatora

Jeśli jednak tworzenie profilu zostało pominięte, można użyć Menu > Profile i z tego miejsca stworzyć pierwszy i
kolejne profile.
Aby utworzyć nowy profil należy za pomocą strzałek na pilocie wybrać wolne miejsce na liście profili z napisem
„Dodaj nowy profil”, a następnie zatwierdzić przyciskiem
na pilocie. Zostanie uruchomiony asystent tworzenia
profilu.
Można także w widoku Menu Profile nacisnąć niebieski przycisk na pilocie i wybrać „Utwórz nowy profil” z menu
Opcje.

Obraz 3.2. Tworzenie nowego profilu z Menu Profile

Obraz 3.3. Tworzenie nowego profilu z Menu Profile
za pomocą Opcji
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3. PROFILE

3.1. Tworzenie Profilu

Obraz 3.4. Asystent tworzenia profilu - Krok 1

W pierwszym kroku asystent tworzenia profilu poprosi o podanie
nazwy dla nowego profilu.
Nazwę należy wprowadzić za pomocą wirtualnej klawiatury, po
której poruszać się można za pomocą strzałek na pilocie oraz
przycisku
.
Po wprowadzeniu nazwy, należy przejść do kolejnego kroku
wybierając „Dalej” i zatwierdzając wybór przyciskiem
na pilocie.
Jeśli z jakiegoś powodu użytkownik chce przerwać tworzenie
profilu, należy wybrać „Anuluj” i zatwierdzić wybór
przyciskiem
.

W drugim kroku asystent tworzenia profilu poprosi o wybranie
kanałów, które mają należeć do profilu. Na liście kanałów należy
zaznaczyć za pomocą strzałek pilota te, które chcemy umieścić
w nowo-tworzonym profilu i zatwierdzić przyciskiem
na pilocie.
Wybrane kanały oznaczone są zielonym znaczkiem .
Kanały oznaczone ikoną to kanały, które nie zostały wykupione
przez użytkownika i nie można ich dodać do profilu.

Obraz 3.5. Asystent tworzenia profilu - Krok 2

Użytkownik może użyć opcji „Zaznacz wszystkie” aby dodać
wszystkie kanały do profilu.
Aby zatwierdzić wybór kanałów i przejść do kolejnego kroku należy
za pomocą strzałek na pilocie przejść o opcji „Dalej” i zatwierdzić
ją przyciskiem
.
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3. PROFILE

3.1. Tworzenie Profilu
Krok trzeci to sortowanie wybranych kanałów. Użytkownik wybiera
kanał, którego pozycję chce zmienić i zatwierdza wybór klawiszem
OK na pilocie. Wybrany kanał zostaje podświetlony na niebiesko
i przechodzi w tryb sortowania, o czym powiadamia ikona
ze strzałkami wyświetlona obok nazwy kanału.
W trybie sortowania użytkownik przenosi kanał na żądane miejsce
za pomocą strzałek na pilocie. Gdy kanał znajdzie się na właściwej
pozycji, należy zatwierdzić jego nowe położenie przyciskiem
na pilocie.

Obraz 3.6. Asystent tworzenia profilu - Krok 3

Aby przejść do kolejnego kroku - zakończyć tworzenie profilu,
należy za pomocą strzałek na pilocie wybrać opcję „Zakończ”
i zatwierdzić wybór przyciskiem
.
Nowo utworzony profil pojawi się na liście w Menu > Profile
i zostanie automatycznie włączony.
Domyślnie nowo utworzony Profil jest widoczny - oznacza to,
że zostanie umieszczony na liście profili dostępnej w Opcjach
widoku TV. Aby zmienić widoczność wybranego profilu,
należy nacisnąć
na pilocie i wybrać funkcję „Ukryj profil” lub
„Pokaż profil” (w zależności od jego stanu).

Obraz 3.7. Menu > Profile, lista profili

Aby dokonać zmian lub usunąć stworzony profil, należy
w Menu > Profile wybrać żądany Profil i nacisnąć
na pilocie, by wyświetlić opcje dostępne dla danego Profilu.
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3. PROFILE

3.2. Usuwanie Profilu
Aby usunąć wybrany profil, należy wejść w Menu > Profile, wybrać
żądany profil, a następnie nacisnąć
na pilocie, by wyświetlić
opcje dla wybranego profilu. Z menu należy wybrać „Usuń profil”
i postępować zgodnie z poleceniami na ekranie.
Profile predefiniowane(Domyślny, Dzieci, Sport oraz Informacje)
nie mogą zostać usunięte.
Usunięty profil nie może zostać przywrócony.

Obraz 3.8. Menu > Profile, lista profili
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3. PROFILE

3.3. Edycja Profilu
Aby edytować właściwości profilu, należy wybrać go z listy profili
w widoku Menu > Profile, a następnie nacisnąć na pilocie,
by wyświetlić Opcje.
RevoTV pozwala na edycję nazwy profilu, wybranych kanałów,
układu kanałów (sortowanie), widoczności profilu oraz na jego
usunięcie.

Obraz 3.9. Edycja właściwości profilu

W menu Opcje znajdują się pozycje pozwalające na edycję właściwości
wybranego profilu:
- Edytuj kanały profilu - pozwala na dodanie / usunięcie kanałów z

profilu.
- Sortuj kanały profilu - pozwala na zmianę kolejności kanałów w
profilu.
- Zmień na widoczny - pozwala zmienić status profilu na widoczny, co
oznacza, że będzie on widoczny w Menu Opcje w widoku Telewizji. Jeśli
profil jest widoczny, w menu pojawi się opcja Zmień na ukryty, która
działa analogicznie.
- Zmień nazwę - powala na zmianę nazwy profilu.
Aby dokonać zmiany jednego z powyższych atrybutów należy wybrać
żądaną opcje z Menu Opcję i zatwierdzić przyciskiem
na pilocie,
a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Obraz 3.10. Profile - Menu Opcje
- Edycja właściwości profilu
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3. PROFILE

3.4. Przełączanie Profilu
Informacja o aktualnie wybranym Profilu znajduje się w lewym
górnym rogu ekranu oraz w Menu > Profile (wybrany profil
oznaczony jest zieloną ikoną „włączony”)

Obraz 3.11. Aktualnie wybrany profil

Aby włączyć żądany profil należy wybrać go, za pomocą
strzałek na pilocie, z listy Profili w widoku Menu > Profile, a
następnie zatwierdzić przyciskiem
lub nacisnąć by
wyświetlić Opcje.
Następnie należy wybrać opcję „Wybierz profil” z menu
bocznego i zatwierdzić przyciskiem
na pilocie.

Obraz 3.12. Włączanie wybranego profilu
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4. WYBÓR KANAŁU

4.1. Micro EPG
Micro EPG to informacja wyświetlana podczas zmiany kanałów.
W RevoTV poza nazwą i numerem kanału użytkownik będzie
miał możliwość zobaczyć wszystkie istotne informacje dotyczące
aktualnie wyświetlanego programu na danym kanale.
Jeśli użytkownik użyje strzałek prawo / lewo na pilocie, może
natychmiast zobaczyć jaka będzie kolejna odtwarzana pozycja
na wybranym kanale. Strzałki góra / dół pozwolą na zmianę kanału.

Obraz 4.1 Micro EPG

Zmiany kanału dokonać można za pomocą
przycisków dedykowanych na pilocie

Micro EPG wyświetlane jest przez kilka sekund. Jeśli użytkownik
chce przyspieszyć ukrycie widoku, może nacisnąć przycisk
na pilocie.
Z Micro EPG można przejść do bardziej rozbudowanych widoków:
informacje na temat aktualnie nadawanego programu
QuickLista - „szybkodostępna” lista kanałów ze skróconą
informacją na temat aktualnie nadawanych programów
Mini EPG - rozszerzony widok Micro EPG
Program TV - szczegółowe informacje na temat programu
na wszystkich kanałach w aktywnym profilu
Wyszukiwarka - pozwala na wyszukanie programów i ich
emisji na podstawie podanych nazw, tytułów czy aktorów.
Opcje - boczne menu zawierające funkcje kontekstowe
dla aktualnie oglądanego programu oraz inne przydatne
opcje podczas oglądania telewizji.
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4. WYBÓR KANAŁU

4.2. Mini EPG
Mini EPG to informacje dotyczące programu na danym kanale.
Widok jest analogiczny do Micro EPG (szczegóły w rozdziale
4.1. Micro EPG), ale zawiera więcej informacji zarówno na temat
programu (w panelu po prawej umieszczono opis wybranego
programu, a także oceny z IMDB czy TMDB)
Górna belka zawiera informacje o aktualnie wybranym profilu,
otrzymanych (nieprzeczytanych) wiadomościach, a także pogodzie,
wschodzie słońca czy też dacie i godzinie.

Obraz 4.2 Mini EPG

Aby uruchomić Mini EPG należy
nacisnąć na pilocie.

Jeśli użytkownik użyje strzałek prawo / lewo na pilocie, może
natychmiast zobaczyć jaka będzie kolejna odtwarzana pozycja
na wybranym kanale. Strzałki góra / dół pozwolą na zmianę kanału.
W Mini EPG możemy użyć następujących przycisków na pilocie:
powraca do poprzednio oglądanego widoku
informacje na temat aktualnie nadawanego programu
QuickLista - „szybkodostępna” lista kanałów ze skróconą
informacją na temat aktualnie nadawanych programów
zamyka Mini EPG
Program TV - szczegółowe informacje na temat programu
na wszystkich kanałach w aktywnym profilu
Wyszukiwarka - pozwala na wyszukanie programów i ich
emisji na podstawie podanych nazw, tytułów czy aktorów.
Opcje - boczne menu zawierające funkcje kontekstowe
dla aktualnie oglądanego programu oraz inne przydatne
opcje podczas oglądania telewizji.
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4. WYBÓR KANAŁU

4.3. Quicklista
Quicklista (Szybka lista) to lista kanałów wraz z informacją
o aktualnie nadawanym programie i paskiem postępu.
Po liście należy poruszać się za pomocą strzałek na pilocie.
Pozycja na liście zaznaczona pogrubioną czcionką to pozycja
aktualnie włączona w tv (ta, która jest obecnie widoczna w tle).
Jeśli użytkownik wybierze daną pozycję (niebieskie podświetlenie)
i zatwierdzi przyciskiem
na pilocie - wybrany kanał zostanie
przełączony, a Quicklista schowana.

Obraz 4.3. Quicklista

Aby uruchomić Quicklistę należy
nacisnąć
na pilocie.

Po prawej stronie wyświetlane są szczegóły dotyczące programu
odtwarzanego na aktualnie podświetlonym kanale: opis programu,
czas trwania, pasek postępu oraz ikony zdarzeń
informujące o (od lewej) ustawionym przypomnieniu, ustawionym
auto-przełączeniu i zaplanowanym nagrywaniu.
Na dole pojawia się informacja o następnie nadawanych
programach.
W Quickliście możemy użyć następujących przycisków na pilocie:
informacje na temat aktualnie wybranego programu
zamyka widok Quicklisty, powraca do poprzedniego widoku
Mini EPG - szczegóły w rozdziale 4.2. Mini EPG
Program TV - szczegółowe informacje na temat programu
na wszystkich kanałach w aktywnym profilu
Wyszukiwarka - pozwala na wyszukanie programów i ich
emisji na podstawie podanych nazw, tytułów czy aktorów.
Opcje - boczne menu zawierające funkcje kontekstowe
dla aktualnie oglądanego programu oraz inne przydatne
opcje podczas oglądania telewizji.
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4. WYBÓR KANAŁU

4.4. Program TV
ProgramTV to rozkład programów na wszystkich kanałach
w aktywnym profilu.
W dolnej części ekranu znajduje się oś czasu przedstawiająca
listę kanałów wraz z planem programów w danym czasie.
Aktualnie wybrany kanał wyróżniony jest pogrubioną czcionką. Za
pomocą strzałek na pilocie użytkownik może wybrać interesujący
program na osi czasu, by zobaczyć jego szczegóły w górnej części
ekranu. Wybrany program podświetlony jest kolorem niebieskim.

Obraz 4.4. Program TV

Aby uruchomić ProgramTV należy
nacisnąć na pilocie.

Dla podświetlonego programu dostępne są opcje, ukryte
w bocznym menu. Aby je wyświetlić należy nacisnąć na pilocie
(więcej informacji na następnej stronie).
Jeśli wybrany program akurat trwa, naciśniecie przycisku
na pilocie spowoduje natychmiastowe przełączenie na dany
program. Jeśli wybrany program jest w przyszłości / przeszłości,
naciśnięcie przycisku
spowoduje przełączenie na dany kanał.
Programy, które już się zakończyły są dodatkowo przyciemnione,
aktualnie trwający program oznaczony jest żółtą strzałką i pionową
czarną linią.
Informacje szczegółowe na górze ekranu zawierają czas trwania
programu, grafikę (jeśli jest dostępna w bazie danych), pasek
postępu, informacje o programie (kategoria, kraj pochodzenia itp),
a także ikony informujące o zaplanowanych zdarzeniach
dla wybranego programu:
ustawione powiadomienie
ustawione auto-przełączenie
zaplanowane nagrywanie
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4. WYBÓR KANAŁU

4.4. Program TV
Opcje w Programie TV zawierają szereg funkcji zarówno
kontekstowych jak i ogólnych:
-

Obraz 4.5. Program TV - Opcje

-

Ścieżka dźwiękowa - pozwala na wybór ścieżki dźwiękowej
dla wybranego programu
Napisy - pozwala na wybór napisów dla wybranego programu
Zmień profil - pozwala na zmianę profilu (i przeładowanie listy
kanałów)
Nagraj - pozwala na nagranie / zaplanowanie nagrania
dla wybranego programu
Przypomnienie - pozwala ustawić przypomnienie dla wybranego
programu
Auto-przełączenie - pozwala ustawić auto-przełączenie
dla wybranego programu
Idź do daty … - pozwala przeskoczyć do konkretnej
daty na osi czasu, by zobaczyć np. Program TV na weekend.
Kontrola rodzicielska - pozwala na szybki dostęp do włączania
lub wyłączania kontroli rodzicielskiej (a tym samym zablokowanych
kanałów)

Aby użyć jednej z wymienionych funkcji należy przejść do niej
strzałkami na pilocie, a następnie zatwierdzić przyciskiem
.
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5. MENU

5.1. Pulpit

Naciśniecie przycisku MENU na pilocie powoduje otwarcie widoku menu RevoTV. Domyślnym ekranem jest Pulpit.
Aby przejść do pozostałych zakładek należy użyć strzałek na pilocie, a następnie zatwierdzić swój wybór
przyciskiem
.
Pulpit zawiera informacje w formie slajdów, dostarczone przez
Operatora, najnowsze wyniki gier Totalizatora Sportowego, aktualne
kursy walut oraz informację o Operatorze.
Slajdy wyświetlane są czasowo i zmieniają się automatycznie.

Obraz 5.1. Menu > Pulpit
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5. MENU

5.2. Strefa Klienta

5.2.1. Moje usługi

Strefa Klienta to informacje dotyczące usług, pakietów i płatności dla Abonenta.
Strefa Klienta zawiera podmenu z trzema zakładkami: Moje usługi, które są domyślnym widokiem; Zamów pakiety TV,
oraz Płatności.
Zakładka „Moje usługi” jest kompletnym zestawieniem zamówionych
usług, wraz z czasem trwania umowy oraz ceną.

Obraz 5.2. Menu > Strefa Klienta > Moje usługi
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5. MENU

5.2. Strefa Klienta

5.2.2. Zamów Pakiety

Zamów Pakiety to sekcja, gdzie można zamówić dodatkowe usługi TV, dodatkowe lub promocyjne pakiety.
Po lewej stronie znajduje się lista dostępnych pakietów.
Za pomocą strzałek na pilocie można przemieszczać się po liście
i wybrać interesujący pakiet.
Po wybraniu (podświetleniu) żądanego pakietu, po prawej stronie
ekranu wyświetlone zostaną szczegóły oferty wraz z ceną.
Jeśli użytkownik chce zamówić wybrany pakiet, musi zatwierdzić
wybór przyciskiem
na pilocie.

Obraz 5.3. Menu > Strefa Klienta > Zamów pakiety

Po zatwierdzeniu wyboru przyciskiem
na pilocie, system prosi
o potwierdzenie zamówienia. W tym celu należy podać tvPIN.
tvPIN dostarczany jest wraz z umową o świadczenie usług
z Operatorem. Jeśli tvPIN został zmieniony za pomocą ustawień
(więcej w rozdziale 5.7.2.3. tvPIN) i nie został zapamiętany,
należy skontaktować się Biurem Obsługi Klienta.

Obraz 5.4. Zamawianie pakietów - potwierdzenie
tvPinem
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5. MENU

5.2. Strefa Klienta

5.2.3. Płatności

Widok płatności pozwala na zweryfikowanie statusu konta Abonenta. Informacje wyświetlane w tym
widoku mają charakter informacyjny, wszelkie niezgodności lub zmiany należy wyjaśniać z Biurem Obsługi Klienta.
W górnej części ekranu znajduje się podsumowanie oraz
aktualny status konta (salda).
Dolna część ekranu to lista ostatnich faktur. System przechowuje
12 ostatnich dokumentów. Aby obejrzeć szczegóły faktury
należy za pomocą strzałek na pilocie wybrać interesujący dokument
i zatwierdzić wybór przyciskiem
.

Obraz 5.5 Menu > Strefa Klienta > Płatności

Aby zamknąć widok pojedynczej faktury należy nacisnąć
przycisk
na pilocie - wówczas RevoTV powróci
do poprzedniego ekranu, lub wybrać za pomocą strzałek
na pilocie inną pozycję z Menu.
Można także zamknąć widok Menu i wrócić do trybu telewizji.

Obraz 5.6. Płatności - widok faktury
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5. MENU

5.3. Wiadomości

W RevoTV jest możliwość wyświetlenia wiadomości wysyłanych przez Operatora. Liczba nowych - nieprzeczytanych
wiadomości wyświetlana jest na górze ekranu. Lista wszystkich wiadomości dostępna jest w Menu.
W Menu > Wiadomości dostępna jest lista wiadomości. Każda
z wiadomości zawiera status (przeczytana / nieprzeczytana),
datę otrzymania oraz tytuł.
Aby odczytać wybraną (podświetloną) wiadomość należy nacisnąć
przycisk
na pilocie.

Obraz 5.7 Menu > Wiadomości - lista wiadomości

Naciśnięcie przycisku
na pilocie pozwoli na wyświetlenie Opcji
dla wybranej (podświetlonej) wiadomości. Opcje pozwalają
na odczytanie, usunięcie wiadomości oraz usunięcie wszystkich
wiadomości.
Widok pojedynczej wiadomości zawiera datę, temat i treść
wiadomości.
Aby zamknąć widok należy nacisnąć przycisk
na pilocie
lub za pomocą strzałek przejść do innego miejsca w menu.

Obraz 5.8. Menu > Wiadomości - widok wiadomości
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5. MENU

5.4. Nagrania

5.4.1. Nowe
Nowe nagrania to nagrania, które zostały zapisane (lub są
w trakcie zapisu), ale nie zostały jeszcze obejrzane.
Gdy nagranie zostanie odtworzone po raz pierwszy, zostaje
automatycznie usunięte z Nowych.

Obraz 5.9. Menu > Nagrania > Nowe
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5.4. Nagrania

5.4.2. Nagrane
Nagrane to dział, do którego trafiają pozycje, które zostały
zapisane lub są trakcie zapisu.
W tym widoku znajdują się zarówno serie, jak i pojedyncze
nagrania - wszystkie, które zostały zapisane na dysku.

Obraz 5.10. Menu > Nagrania > Nagrane
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5. MENU

5.4. Nagrania

5.4.3. Zaplanowane
Zaplanowane nagrania to pozycje, które mają ustawione nagrywanie
w przyszłości, ale proces nagrywania jeszcze się nie rozpoczął.
Nagrania z Zaplanowanych można usunąć, wówczas pozycja
nie zostanie nagrana.

Obraz 5.11. Menu > Nagrania > Zaplanowane
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5. MENU

5.4. Nagrania

5.4.4. Serie
W tym widoku użytkownik znajdzie wszystkie Serie. Seria
może zawierać pojedyczne nagranie lub wiele nagrań /
zaplanowanych nagrań.
Aby obejrzeć szczegóły serii należy wybrać za pomocą strzałek
na pilocie interesującą pozycję, a następnie zatwierdzić
przyciskiem
.
Licznik liczba nagrań oznacza ilość nagranych pozycji i nie
uwzględnia tych, które są zaplanowane w przyszłości.

Obraz 5.12. Menu > Nagrania > Serie

Widok szczegółowy dla serii nagrań zawiera opis nagrywanego
programu, ilość nagrań, grafikę i wiele innych.
Po prawej stronie znajduje się lista nagrań (zarówno nagranych
jak i zaplanowanych).
Pojedyncze nagranie można odtworzyć lub usunąć. Nagranie
zaplanowane może zostać usunięte z listy. Opcje te znajdują się
w menu Opcje dostępnym pod przyciskiem na pilocie.
Nagrania w serii, które zostały zaplanowane, ale nie zostały jeszcze
zapisane na dysku (są w przyszłości) oznaczone są szarą czcionką.
Obraz 5.13. Menu > Nagrania > Serie - szczegóły serii
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5.4. Nagrania

5.4.5. Nieokreślone
Nagrania Nieokreślone to nagrania, które z jakiś powodów nie mogły
zostać zapisane poprawnie ani agregowane do odpowiedniej
kategorii. Często są to nagrania powstałe wskutek błędu
wewnętrznego w systemie.
Nagrania można obejrzeć lub usunąć ręcznie za pomocą jednej
z opcji w menu Opcje dostępnym pod przyciskiem na pilocie.

Obraz 5.14. Menu > Nagrania > Nieokreślone
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5. MENU

5.5. Powiadomienia

5.5.1 Przypomnienia

Przypomnienia to powiadomienia w formie wyskakującego okna, wyświetlane w RevoTV, tuż przed rozpoczęciem
żądanego programu.
Okno z przypomnieniem wyświetlane jest po lewej stronie ekranu.
Można je natychmiast ukryć, lub przejść do listy powiadomień.
Można też poczekać, aż zostanie ukryte automatycznie.

Obraz 5.15. Okno z przypomnieniem podczas
oglądania TV

W Menu > Powiadomienia można znaleźć listę ze wszystkimi
przypomnieniami.
Przypomnienia, które już zostały wyświetlone, znikają z listy.
W systemie przechowywane są zaplanowane powiadomienia dla:
- pojedynczych przypomnień
- serii przypomnień (na przykład dla serialu)

Obraz 5.16. Menu > Powiadomienia > Przypomnienia
Lista przypomnień

28

5. MENU

5.5. Powiadomienia

5.5.1 Przypomnienia

Obraz 5.17. Szczegóły pojedynczego przypomnienia

Obraz 5.18. Szczegóły serii przypomnień

Dla pojedynczego przypomnienia lub serii przypomnień dostępne
są (pod przyciskiem na pilocie) opcje:
- Szczegóły - wyświetla widok szczegółowy dla danego
powiadomienia (Obraz 5.17, Obraz 5.18)
- Usuń - usuwa zaznaczone powiadomienie
- Usuń wszystkie - usuwa wszystkie powiadomienia bezpowrotnie

Obraz 5.19. Menu > Powiadomienia > Przypomnienia
Opcje

W widoku ze szczegółami przypomnienia (Obraz 5.18) pod przyciskiem
opcje:
- Usuń - usuwa zaznaczone powiadomienie
- Usuń wszystkie - usuwa wszystkie powiadomienia

na pilocie również dostępne są kontekstowe
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5.5. Powiadomienia

5.5.2 Auto-przełączenia

Auto-przełączenia to analogiczne do przypomnień powiadomienia wyświetlane w formie wyskakującego okna
połączone z automatycznym przełączeniem kanału na zaplanowany program.
Okno z informacją o auto-przełączeniu wyświetlane jest po lewej
stronie ekranu. Można je natychmiast ukryć, przejść do listy autoprzełączeń lub anulować auto-przełączenie. Można też poczekać,
aż zostanie ukryte automatycznie.

Obraz 5.20. Okno z powiadomieniem
o auto-przełączeniu podczas oglądania TV

W Menu > Powiadomienia można znaleźć listę ze wszystkimi
auto-przełączeniami.
Auto-przełączenia, które już zostały wyświetlone, znikają z listy.
W systemie przechowywane są zaplanowane powiadomienia dla:
- pojedynczych wystąpień auto-przełączenia
- serii auto-przełączeń (na przykład dla serialu)

Obraz 5.21. Menu > Powiadomienia > Auto-przełączenia
Lista auto-przełączeń
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5.5. Powiadomienia

5.5.2 Auto-przełączenia

Obraz 5.22. Szczegóły pojedynczego auto-przełączenia

Obraz 5.23. Szczegóły serii auto-przełączeń

Dla pojedynczego przypomnienia lub serii przypomnień dostępne
są (pod przyciskiem na pilocie) opcje:
- Szczegóły - wyświetla widok szczegółowy dla danego
powiadomienia (Obraz 5.17, Obraz 5.18)
- Usuń - usuwa zaznaczone powiadomienie
- Usuń wszystkie - usuwa wszystkie powiadomienia bezpowrotnie

Obraz 5.24. Menu > Powiadomienia > Auto-przełączenia
Opcje

W widoku ze szczegółami auto-przeączenia pod przyciskiem
- Usuń - usuwa zaznaczone powiadomienie
- Usuń wszystkie - usuwa wszystkie powiadomienia

na pilocie również dostępne są kontekstowe opcje:
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5. MENU

5.6. Ustawienia

5.6.1. Audio&Video 5.6.1.1 Rozdzielczość ekranu
Rozdzielczość ekranu dostępna jest dla trzech rodzajów
telewizorów:
- PAL - dla telewizorów o proporcjach ekranu 4:3 (przeważnie
kineskopowe)
- 720p- dla telewizorów HD Ready
- 1080i - dla telewizorów Full HD
Można ją zmienić w ustawieniach Audio&Video.

Obraz 5.25. Menu > Ustawienia > Audio&Video
Rozdzielczość Ekranu

Aby wyświetlić dostępne ustawienia należy wybrać „Rozdzielczość
ekranu” a następnie nacisnąć przycisk
na pilocie.
Wybrane ustawienie należy ponownie zatwierdzić przyciskiem

.

32

5. MENU

5.6. Ustawienia

5.6.1. Audio&Video 5.6.1.2. Proporcje
Proporcje ekranu ekranu mają znaczenie w przypadku różnych
telewizorów.
Można je zmienić w ustawieniach Audio&Video.
Aby wyświetlić dostępne ustawienia należy wybrać „Proporcje
ekranu” a następnie nacisnąć przycisk
na pilocie.
Wybrane ustawienie należy ponownie zatwierdzić przyciskiem

.

Obraz 5.26. Menu > Ustawienia > Audio&Video
Proporcje
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5.6. Ustawienia

5.6.1. Audio&Video 5.6.1.3. Skalowanie Portalu
Niekiedy predefiniowane, automatyczne ustawienia dla ekranu
nie odpowiadają użytkownikowi. RevoTV posiada funkcję
ręcznego skalowania ekranu. Pozwala to na indywidualne
dostosowanie właściwości wyświetlanego obrazu.
Funkcja ta znajduje się w Ustawieniach pod nazwą Skalowanie
Portalu.

Obraz 5.27. Menu > Ustawienia > Audio&Video
Skalowanie Ekranu

Po wybraniu Skalowania Ekranu z menu, RevoTV wyświetla
ekran pomocniczy, który można dostosować do własnych potrzeb
używając strzałek na pilocie.
Aby zakończyć skalowanie należy postępować zgodnie
ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Obraz 5.28. Menu > Ustawienia > Audio&Video
Skalowanie Ekranu

UWAGA: Prawidłowo ustawiony telewizor powinien wyświetlać
obraz w pełnej widoczności. Jeżeli nie widać rogów lub boków
należy w telewizorze ustawić auto-dopasowanie lub wyłączyć
funkcje overscan/panscan. Skalowanie powinno być używane jako
ostateczność dostosowania prawidłowego wyświetlania obrazu dla
telewizorów, których nie można zmusić do prawidłowego
wyświetlenia obrazu.
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5.6. Ustawienia

5.6.1. Audio&Video 5.6.1.4. Tryb dopasowania ekranu
RevoTV pozwala także na dopasowanie video w zależności
od sygnału nadawanego na danym kanale. Sygnał nadawany może
być w proporcjach 4:3 lub 16:9 (panoramiczny).

Obraz 5.29. Menu > Ustawienia > Audio&Video
Tryb dopasowania

Aby wyświetlić dostępne ustawienia należy wybrać „Dopasowanie
video” a następnie zatwierdzić wybór przyciskiem
na pilocie.
Dostępne konfiguracje to:
- Najlepsze dopasowanie - nadawany obraz będzie
wyświetlany w proporcji 4:3 na telewizorze poprzez
rozciągnięcie i lekkie zniekształcenie obrazu, wypełniając cały
obszar telewizora
- Bez dopasowania - ten tryb nie będzie dopasowywał i
zniekształcał obrazu
- Rozciągnij - obraz zostanie rozciągnięty na boki, bez zmian
w wysokości obrazu (wystąpi zniekształcenie)
Wybrane ustawienie należy ponownie zatwierdzić przyciskiem
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5.6. Ustawienia

5.6.1. Audio&Video 5.6.1.5. Wyjście audio
RevoTV dostarcza następujące ustawienia wyjścia audio:
- Stereo - dźwięk na wyjściu HDMI jak i S/PDIF (optycznym) jest
przesyłany w formacie stereo
- Dolby Digital S/PDIF - dźwięk na wyjściu S/PDIF jest
przesyłany w formacie wielokanałowej co pozwala na
podłączenie np. kina domowego 5.1
- Dolby Digital HDMI i S/PDIF - tak jak w przypadku
poprzedniej opcji, dźwięk jest przesyłany w formacie
wielokanałowym, ale tym razem zarówno na wyjście S/PDIF
jak i HDMI.

Obraz 5.30. Menu > Ustawienia > Audio&Video
Wyjście audio

UWAGA:
Wiele programów posiada jedynie ścieżki dźwiękowe w formacje
stereo lub Dolby Digital 2.0
Aby wyświetlić dostępne ustawienia należy wybrać „Wyjście
audio” w Ustawieniach, a następnie zatwierdzić wybór
przyciskiem
na pilocie.
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5.6. Ustawienia

5.6.2. Kontrola rodzicielska 5.6.2.1. Włączanie/Wyłączanie
Kontrola rodzicielska ma za zadanie ograniczyć dostęp dzieci
(lub innych niepowołanych osób) do kanałów, których treści
nie są dla nich przeznaczone.
W ustawieniach użytkownik może włączyć kontrolę
rodzicielską wybierając tę opcje z listy i zatwierdzając przyciskiem
na pilocie.
Aktualny stan kontroli rodzicielskiej (włączona / wyłączona)
oznaczony jest przez kolorową ikonę.

Obraz 5.31. Menu > Ustawienia > Kontrola rodzicielska
Kontrola Rodzicielska

Wyłączenie kontroli rodzicielskiej musi być zatwierdzone tvPINem,
który jest dostarczany wraz z umową o świadczenie usług przez
Operatora.
Szybki dostęp do włączania / wyłączania kontroli rodzicielskiej
znajduje się także w menu Opcje w trybie oglądania telewizji.
Aby z niego skorzystać należy podczas oglądania dowolnego
programu nacisnąć przycisk na pilocie i wybrać odpowiednią
pozycję z menu.

Obraz 5.32. Kontrola
Rodzicielska- dostęp
z menu Opcje
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5.6. Ustawienia

5.6.2. Kontrola rodzicielska 5.6.2.2. Zablokowane kanały
Aby, kontrola rodzicielska działała prawidłowo należy dodać
wybrane kanały do listy kanałów blokowanych.
Wybór kanałów musi zostać zatwierdzony za pomoc tvPINu,
który jest dostarczany wraz z umową o świadczenie usług przez
Operatora.

Obraz 5.33. Menu > Ustawienia > Kontrola rodzicielska

Wybór kanałów blokowanych odbywa się w analogiczny sposób
do wybierania kanałów w profilu. Należy podświetlić wybrany
kanał i zatwierdzić wybór przyciskiem
na pilocie.
Aby zakończyć wybieranie kanałów blokowanych, należy przejść
za pomocą strzałek na pilocie do guzika Zakończ na ekranie,
a następnie zatwierdzić wybór przyciskiem
na pilocie.

Obraz 5.34. Menu > Ustawienia > Kontrola rodzicielska
Lista zablokowanych kanałów
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5.6. Ustawienia

5.6.2. Kontrola rodzicielska 5.6.2.3. tvPIN
tvPIN to unikalny kod pozwalający na dokonywanie zmian
poprzez system RevoTV - bezpośrednio przez dekoder.
tvPIN jest dostarczany wraz z umową o świadczenie usług przez
Operatora.
W przypadku zgubienia tvPINu należy się skontaktować z Biurem
Obsługi Klienta w celu wygenerowania nowego numeru tvPIN.

Obraz 5.35. Menu > Ustawienia > Kontrola rodzicielska
tvPIN
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5.6. Ustawienia

5.6.3. Dysk
Dysk można podłączyć tylko do dekoderów obsługujących
nagrywanie (PVR).
Zakładka Dysk w Ustawieniach będzie aktywna, gdy dysk zostanie
przyłączony.
W zakładce przedstawiony jest status dysku - ilość wolnego miejsca
przeliczona w przybliżeniu na ilość nagranego materiału, oraz ilość
wolnej przestrzeni.

Obraz 5.36. Menu > Ustawienia > Dysk

Należy pamiętać, że podane dane są orientacyjne.

RevoTV pozwala na wykonanie dwóch podstawowych operacji na podłączonym dysku:
- Odłączenie dysku - po wywołaniu tej funkcji można bezpiecznie odłączyć dysk od dekodera. W przeciwnym razie
istnieje ryzyko uszkodzenia danych zapisanych na dysku, nagranych dotychczas programów i filmów.
- Formatowanie dysku - całkowite, bezpowrotne skasowanie wszystkich danych z dysku.
Aby wykonać jedną z powyższych czynności, należy w Menu Ustawienia w zakładce Dysk wybrać odpowiednią funkcję
i podążać za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
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5.6. Ustawienia

5.6.4. Personalizacja

5.6.4.1. Pamiętaj ścieżki dźwiękowe

Zapamiętanie ścieżek dźwiękowych według preferencji
użytkownika jest bardzo przydatne. Domyślnie, opcja ta jest
włączona i oznacza, że w przypadku ustawienia ścieżki dźwiękowej
na danym kanale, zostanie ona zapamiętana nie tylko dla aktualnie
oglądanego programu, ale także dla programów oglądanych
w przyszłości, na wszystkich kanałach.
Ustawienie Pamiętaj ścieżki dźwiękowe można zmienić
w Ustawieniach w zakładce Personalizacja.
Obraz 5.37. Menu > Ustawienia > Personalizacja
Pamiętaj ścieżki dźwiękowe
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5.6. Ustawienia

5.6.4. Personalizacja

5.6.4.2. Domyślny język ścieżki dźwiękowej

Użytkownik może wybrać preferowany język dla ścieżki dźwiękowej.
Oznacza, że w przypadku ustawienia języka ścieżki dźwiękowej
na danym kanale, zostanie on zapamiętany nie tylko dla aktualnie
oglądanego programu, ale także dla programów oglądanych
w przyszłości na wszystkich kanałach.
Ustawienie Domyślny język ścieżki dźwiękowej można zmienić
w Ustawieniach w zakładce Personalizacja.

Obraz 5.38. Menu > Ustawienia > Personalizacja
Domyślny język ścieżki dźwiękowej
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5.6. Ustawienia

5.6.4. Personalizacja

5.6.4.3. Preferuj AC3

Użytkownik może wybrać czy system na preferować ustawienia
AC3.
Oznacza, że w przypadku ustawienia audio z preferencją dla AC3
na danym kanale, zostanie on zapamiętany nie tylko dla aktualnie
oglądanego programu, ale także dla programów oglądanych
w przyszłości na wszystkich kanałach.
Ustawienie Preferuj AC3 można zmienić w Ustawieniach
w zakładce Personalizacja.
Obraz 5.39. Menu > Ustawienia > Personalizacja
Ustawienia AC3
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5. MENU

5.6. Ustawienia

5.6.4. Personalizacja

5.6.4.4. Pamiętaj napisy

Zapamiętanie napisów według preferencji użytkownika jest bardzo
przydatne. Ustawienie opcji Pamiętaj napisy na włączoną oznacza,
że w przypadku ustawienia napisów na danym kanale,
zostaną one zapamiętana nie tylko dla aktualnie
oglądanego programu, ale także dla programów oglądanych
w przyszłości, na wszystkich kanałach.
Ustawienie Pamiętaj napisy można zmienić w Ustawieniach
w zakładce Personalizacja.
Obraz 5.40. Menu > Ustawienia > Personalizacja
Ustawienia napisów
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5. MENU

5.6. Ustawienia

5.6.4. Personalizacja

5.6.4.5. Domyślny język napisów

Zapamiętanie języka napisów według preferencji użytkownika
jest bardzo przydatne.
W przypadku ustawienia języka napisów na danym kanale,
zostanie on zapamiętany nie tylko dla aktualnie oglądanego
programu, ale także dla programów oglądanych w przyszłości,
na wszystkich kanałach, o ie wskazany język będzie dostępny.
Ustawienie Domyślny język napisów można zmienić w Ustawieniach
w zakładce Personalizacja.
Obraz 5.41. Menu > Ustawienia > Personalizacja
Ustawienia napisów
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5. MENU

5.6. Ustawienia

5.6.4. Personalizacja

5.6.4.6. Timeshifting

Timeshifting polega na zatrzymaniu aktualnie emitowanego programu, na wybranym kanale, by móc do niego wrócić
po chwili. Opcja jest możliwa tylko w dekoderach, które mają wbudowany lub podłączony dysk.
Aby skorzystać z Timeshiftingu i zatrzymać obraz, należy nacisnąć przycisk Pauza na pilocie.
Aby zakończyć pauzowanie programu należy nacisnąć przycisk Play na pilocie. Program będzie odtwarzany z dysku
od miejsca w którym został zatrzymany. Jeśli użytkownik chce przeskoczyć do czasu rzeczywistego emisji - należy użyć
przycisków stop / przeskocz do tyłu / przeskocz do przodu na pilocie.
Aktualny stan emitowanego oraz pauzowanego programu reprezentowany jest na pasku postępu w widoku Mini EPG
oraz Micro EPG.
Dla wybranych dekoderów funkcja Automatyczny Timeshifting
jest zawsze włączona i nie można jej wyłączyć.
Bufor Timeshiftingu to maksymalny czas trwania nagrania. Oznacza
to, że jeśli bufor zostanie ustawiony na 30 minut to użytkownik
będzie miał dostępne 30 minut nagrania wstecz (jeśli
automatyczny timeshifting jest włączony) lub będzie mógł
pausować przez 30 minut (jeśli automatyczny timeshifting jest
wyłączony).
Obraz 5.42. Menu > Ustawienia > Personalizacja
Timeshifting

Ustawienie Bufor Timeshiftingu można zmienić w Ustawieniach
w zakładce Personalizacja.
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5. MENU

5.6. Ustawienia

5.6.5. System

5.6.5.1. Uruchom ponownie dekoder

Opcja ponownego uruchomienia dekodera znajduje się w zakładce
System w Ustawieniach. Pozwala ona na ponowne uruchomienie
dekodera bez konieczności odłączania zasilania.

Obraz 5.43. Menu > Ustawienia > System
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5. MENU

5.6. Ustawienia

5.6.5. System

5.6.5.2. Uruchom kreator

Opcja uruchomienia kreatora dekodera znajduje się w zakładce
System w Ustawieniach.
Jeśli podczas pierwszego uruchomienia dekodera kreator został
zamknięty, a podstawowe ustawienia pominięte, można wymusić
uruchomienie kreatora ponownie.
Należy pamiętać, że wszystkie ustawienia, w których pomaga kreator
są dostępne w Ustawieniach RevoTV.
Obraz 5.44. Menu > Ustawienia > System
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5. MENU

5.6. Ustawienia

5.6.5. System

5.6.5.3. Przeładuj Portal

Opcja przeładowania portalu znajduje się w zakładce System
w Ustawieniach.
Przeładowanie portalu uruchamia interfejs RevoTV ponownie, bez
konieczności uruchamiania całego systemu od nowa.
Przeładowanie portalu jest najszybsza formą przywrócenia
prawidłowego działania RevoTV.

Obraz 5.45. Menu > Ustawienia > System
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5. MENU

5.6. Ustawienia

5.6.5. System

5.6.5.4. Przywróć ustawienia fabryczne

Przywracanie ustawień fabrycznych resetuje wszystkie ustawienia,
które wprowadził użytkownik i uruchamia system RevoTV od nowa.
Po przywróceniu ustawień fabrycznych dekoder traktowany jest
jak nowe urządzenie i po jego uruchomieniu użytkownika powita
kreator konfiguracji.
Przywrócenie ustawień fabrycznych jest nieodwracalne.

Obraz 5.46. Menu > Ustawienia > System
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5. MENU

5.6. Ustawienia

5.6.5. System

5.6.5.5. Wyczyść ustawienia personalizacji

Czyszczenie ustawień personalizacji polega na zresetowaniu
ustawień dla:
- napisów
- ścieżek dźwiękowych
- preferencji AC3
- timeshiftingu.
Wyczyszczenie ustawień jest nieodwracalne.

Obraz 5.47. Menu > Ustawienia > System
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5. MENU

5.6. Ustawienia

5.6.5. System

5.6.5.6. Wersja systemu

W Ustawieniach w zakładce System zaleźć można informację
o wersji zainstalowanego systemu RevoTV oraz dostępnych
aktualizacjach.
Aktualizacje pojawiają się okresowo. Użytkownik zazwyczaj
jest powiadamiany o tym w dedykowanej Wiadomości.

Obraz 5.48. Menu > Ustawienia > System

Aktualizacje systemu użytkownik może wykonać samodzielnie,
wybierając w Ustawieniach, w zakładce System pozycję
Wersja systemu i naciskając przycisk
na pilocie. Następnie
należy podążać za podpowiedziami wyświetlanymi na ekranie.
Niektóre Aktualizacje są krytyczne - zawierają dane, bez których
system nie może działać poprawnie. Wówczas Operator może
zaktualizować system bez interwencji użytkownika.
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5. MENU

5.6. Ustawienia

5.6.5. System

5.6.5.7. Prawa autorskie

W zakładce System umieszczono informacje o prawach autorskich.
System RevoTV został zaimplementowany z użyciem
komponentów wykorzystujących różne licencje.

Obraz 5.49. Menu > Ustawienia > System
Prawa autorskie
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6. INFORMACJE
Informacje na temat aktualnie oglądanego programu można wyświetlić podczas oglądania telewizji naciskając
przycisk
na pilocie. Widok podzielony jest na 4 zakładki, które są aktywne lub nieaktywne, w zależności od tego,
czy są dostępne informacje z danego działu. Pomiędzy zakładkami należy poruszać się za pomocą strzałek na pilocie.
Zakładka Opis zawiera opis programu. Jeśli program występuje
w odcinkach, dołączony jest także opis odcinka (jeśli jest dostępny).
Jeśli baza danych zawiera dane o obsadzie, w zakładce Opis
znajdzie się skrócona informacja na ten temat.

Obraz 6.0. Informacje - Opis

Zakładka Informacje zawiera szczegółowe dane dotyczące programu.

Obraz 6.1. Informacje
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6. INFORMACJE
W zakładce Emisje programu użytkownik zobaczy listę przyszłych
emisji aktualnie oglądanego programu.
Dla każdej emisji na liście dostępne są dodatkowe opcje. Należy
wybrać (podświetlić) żądaną emisję za pomocą strzałek na pilocie
a następnie nacisnąć przycisk lub przycisk
na pilocie.

Obraz 6.3. Informacje - Emisje

Opcje dostępne dla zaznaczonej emisji to:
- Przypomnij - pozwala na ustawienie przypomnienia dla danej
emisji
- Przełącz - pozwala na zmianę kanału na ten, na którym będzie
wyświetlana wybrana emisja, nawet jeśli będzie w przyszłości.
- Nagraj - pozwala na zaplanowanie nagrywania dla wybranej
emisji.

Obraz 6.4. Informacje - Emisje - Opcje

55

6. INFORMACJE
W zakładce Obsada znajduje się pełna informacja na temat obsady
aktualnie oglądanego programu / filmu.

Obraz 6.5. Informacje - Obsada
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7. WYSZUKIWARKA
Wyszukiwarka pozwala na znalezienie programów / filmów, które
będą emitowane na dowolnym kanale.
Wyszukiwanie po tytule, opisie czy też obsadzie odbywa się za
pomocą słów kluczowych i rozpoczyna w momencie wpisania
przez użytkownika 3 pierwszych znaków alfanumerycznych w pole
wyszukiwania. Wyszukiwarka działa w trybie live-search: gdy tylko
znalezione zostają pierwsze wyniki, system natychmiast je wyświetla.

Obraz 7.0. Wyszukiwarka

Można zawęzić kryteria poszukiwania przechodząc po wirtualnej
klawiaturze do filtrów
i zaznaczyć odpowiednio
tytuł, opis lub obsadę - wówczas wyszukiwanie będzie się odbywało
tylko po wybranym polu.
Poruszanie się po wirtualnej klawiaturze odbywa się za pomocą
strzałek na pilocie.
Wyniki wyszukiwania prezentowane są po prawej stronie ekranu.
Aby przejść do wyników wyszukiwania należy użyć strzałek na pilocie.
Dla każdej ze znalezionych pozycji wyświetlić można dodatkowe
opcje kontekstowe, za pomocą przycisku
na pilocie.

Obraz 7.1. Wyszukiwarka - wyniki wyszukiwania
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7. WYSZUKIWARKA
Opcje dostępne dla zaznaczonego wyniku wyszukiwania to:
- Przypomnij - pozwala na ustawienie przypomnienia dla danego
programu
- Przełącz - pozwala na zmianę kanału na ten, na którym będzie
wyświetlany wybrany program, nawet jeśli będzie w przyszłości.
- Nagraj - pozwala na zaplanowanie nagrywania dla wybranego
programu..

Obraz 7.3. Wyszukiwarka - wyniki wyszukiwania - opcje
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8. OPCJE
Opcje ukryte są pod przyciskiem
na pilocie. Jest to menu kontekstowe - jego funkcje są
zróżnicowane, w zależności od tego w jakim miejscu menu zostało wywołane.
Funkcje w menu Opcje są zawsze adekwatne do czynności, którą użytkownik wykonuje
oraz elementu, który aktualnie jest wybrany / podświetlony w systemie RevoTV.
W tym rozdziale omówione zostaną Opcje dostępne dla użytkownika podczas oglądania
telewizji.
Opcje dostępne w innych widokach omówione są w odpowiednich rozdziałach.

Obraz 8.0. Opcje w trybie TV

Obraz 8.1 Opcje ścieżka dźwiękowa

Dla aktualnie oglądanego
programu użytkownik może
zmienić ścieżkę dźwiękową.
Dostępne ścieżki dźwiękowe
zostaną wyświetlone
po wybraniu (podświetleniu)
opcji Ścieżka dźwiękowa za
pomocą przycisku
na
pilocie.

Dla aktualnie oglądanego
programu użytkownik może
włączyć napisy lub zmienić
ich język.
Dostępne opcje zostaną
wyświetlone po wybraniu
(podświetleniu) opcji Napisy
pomocą przycisku
na
pilocie.

Aby wybrać żądaną ścieżkę
dźwiękową należy
podświetlić ją na mini liście
za pomocą strzałek na pilocie
i zatwierdzić wybór
przyciskiem
.

Aby wybrać żądany język należy
podświetlić go na mini liście
za pomocą strzałek na pilocie
i zatwierdzić wybór
przyciskiem
.

Obraz 8.2 Opcje Napisy
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8. OPCJE
Istnieje możliwość zmiany
profilu z poziomu Menu
Opcje.

Opcja Nagraj jest dostępna
tylko dla dekoderów, które
posiadają podłączony
lub wewnętrzny dysk.

W Menu Opcje na liście
profili dostępne są tylko
te profile, które mają atrybut
widoczny. Atrybut ten można
zmienić w Menu > Profile.

Obraz 8.3. Opcje Zmiana profilu

Po zmianie profilu włączony
zostanie kanał pierwszy
z dostępnych.

Nagrywanie aktualnie nadawanego
programu można rozpocząć
od bieżącej chwili, ustawić
nagrywanie serii lub zaplanować
nagrywanie w przyszłości.

Obraz 8.4 Opcje Nagrywanie

Auto-przełączenie jest opcją
analogiczną do przypomnienia,
z tym, że dodatkowo pozwala
na automatyczne przełączenie
kanału.

Przypomnienie dla aktualnie
nadawanego programu, gdyż
program jest w trakcie.
Można jednak ustawić
przypomnienie cykliczne dla serii lub wyświetlanych
w przyszłości powtórek.

Obraz 8.5. Opcje Przypomnienie

Aby dodać przypomnienie
należy wybrać opcję z menu
i postępować zgodnie ze
wskazówkami wyświetlanymi
na ekranie.

Aby dodać auto-przełączenie
należy wybrać opcję z menu
i postępować zgodnie ze
wskazówkami wyświetlanymi
na ekranie.
Obraz 8.6. Opcje Auto-przełączenie
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8. OPCJE
RevoTV pozwala na szybki dostęp do włączania / wyłączania Kontroli Rodzicielskiej.
Opcja ta ukryta jest w Menu Opcje i wymaga potwierdzenia tvPINem.

Obraz 8.7. Opcje Kontrola rodzicielska
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W przypadku pytań lub problemów prosimy
o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
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