Instrukcje nagrywania programów przy użyciu systemu
USB na dekoderze Clear View
Podajemy zarówno instrukcjê jednoczesnego nagrywania jednego z kana³ów telewizyjnych w czasie
ogl¹dania innego polskiego kana³u oraz drug¹ instrukcjê - instrukcjê programowania nagrywania
programów z tzw. wyprzedzeniem czasowym. Dekodery umo¿liwiaj¹ programowanie regularnego
nagrywania kolejnych odcinków seriali w ten sposób, ¿e np. ka¿dego dnia o tej samej godzinie
automatycznie mo¿e byæ nagrywany serial, który nadawany jest codziennie lub co tydzieñ o tej samej
godzinie.

Nagrywanie wybranego programu telewizyjnego przy
mo¿liwoœci równoczesnego ogl¹daniu innego kana³u.
Potrzebny jest do tego zewnêtrzny dysk po³¹czony
z dekoderem poprzez funkcjê USB. Podajemy krótk¹
instrukcjê przygotowania dysku do nagrywania przy
u¿yciu USB. Dysk musi byæ najpierw sformatowany.
FORMATOWANIE:
Jest to jednorazowy process i przy dyskach zewnêtrznych o du¿ej pojemnoœci i doœæ czêstych nagrywaniach mo¿e wystarczyæ nawet na kilka lat. Do nagrywania mo¿emy u¿ywaæ albo tzw. Memory Stick
(pen drive) albo zewnêtrznego dysku twardego po³¹czonego kablem z wejœciem USB. Memory Stick
(pen drive) ma na ogó³ ma³¹ pojemnoœæ i mo¿na na
nim nagraæ zaledwie od kilku do kilkunastu godzin
programu. Najlepszym rozwi¹zaniem jest zewnêtrzny dysk twardy o du¿ej pojemnoœci (np. 500 gigabyte).
Nale¿y nacisn¹æ przycisk MENU, nastêpnie wybraæ opcjê TOOLS. Po klikniêciu na TOOLS pojawi
siê opcja USB. Po klikniêciu na opcjê USB w prawej
kolumnie nale¿y wybraæ opcjê FORMAT. Po klikniêciu na FORMAT pojawi¹ siê dwie opcje: OK lub
CANCEL. Nale¿y wybraæ opcjê OK. Pojawi siê pytanie o password. Nale¿y wpisaæ 4 zera (0000). Poniewa¿ formatuj¹c dysk usuwamy wszystko co dotychczas by³o na nim nagrane pojawi siê pytanie ARE
YOU SURE? Po naciœniêciu na OK dysk natychmiast
(kilka sekund) zostaje sformatowany i jest ju¿ gotowy do nagrywania.
NAGRYWANIE:
¯eby rozpocz¹æ nagrywanie nale¿y nacisn¹æ na przycisk MENU i nastêpnie wybraæ opcje: TOOLS – USB
– RECORD. Po klikniêciu na opcjê RECORD gotowym do nagrywania bêdzie ostatni ogl¹dany przez
nas kana³. Jeœli jest to kana³, który chcemy nagrywaæ wystarczy nacisn¹æ na pilocie czerwony przycisk
V.Format. Jeœli chcemy nagrywaæ inny kana³ ni¿ ten,
który pojawi³ siê automatycznie, nale¿y nacisn¹æ OK.
Wówczas na ekranie pojawi siê lista kana³ów. Nale¿y wybraæ na niej kana³, który chcemy nagrywaæ
i nacisn¹æ ponownie OK. Jeœli chcemy rozpocz¹æ
nagrywanie wystarczy nacisn¹æ na pilocie czerwony
przycisk V.Format. Po chwili rozpocznie siê nagrywanie. ¯eby w czasie nagrywania móc ogl¹daæ inny
kana³, nale¿y kilkakrotnie nacisn¹æ na przycisk EXIT

a¿ wrócimy do “czystego” ekranu bez tabelek. Teraz
wystarczy pilotem wybraæ kana³, który chcemy ogl¹daæ.
PRZERWANIE NAGRYWANIA:
¯eby przerwaæ nagrywanie nale¿y nacisn¹æ przycisk
MENU i wybieraæ kolejno opcje: TOOLS – USB –
RECORD. Po klikniêciu na opcjê RECORD nale¿y
nacisn¹æ na czerwony przycisk V.Format. Nagrywanie zostanie wstrzymane.
ODTWARZANIE nagranego programu: Naciskamy
przycisk MENU i wybieramy kolejno opcje: TOOLS –
USB – FILE MANAGEMENT. W tabelce pojawi siê
lista nagranych programów. Wybieramy interesuj¹cy
nas nagrany program i klikaj¹c OK odtwarzamy nagrany materia³. Niektóre przyciski w dolnej czêœci
pilota dzia³aj¹ podobnie jak w odtwarzaczu DVD.
WSTRZYMANIE odtwarzania:
Jeœli chcemy kompletnie
wstrzymaæ odtwarzanie wystarczy nacisn¹æ przycisk
a nastêpnie klikn¹æ kilka razy
na EXIT a¿ wrócimy ponownie
do “czystego” od tabelek
ekranu. Teraz mo¿emy
ogl¹daæ dowolnie wybrane
programy.
Jeœli chcemy chwilowo wstrzymaæ odtwarzanie wystarczy
nacisn¹æ przycisk

KOMPLETNE
ROZ£¥CZENIE dysku
zewnêtrznego:
Jeœli pozostawimy dysk
zewnêtrzyny pod³¹czony do dekodera, to w ka¿dej
chwili mo¿emy powróciæ do nagrywania lub odtwarzania nagranych programów. Jeœli z jakichkolwiek
powodów musimy od³¹czyæ dysk zewnêtrzny od dekodera to nale¿y najpierw nacisn¹æ na pilocie na
przycisk
WA¯NE: Programy nagrane przy u¿yciu tego systemu mog¹ byæ odtwarzane wy³¹cznie przy u¿yciu dekodera ClearView. Nie mog¹ byæ odtwarzane przy
u¿yciu komputera lub odtwarzacza DVD.

Programowanie nagrywania z tzw. wyprzedzeniem czasowym w nastêpnych godzinach, dniach lub tygodniach?
Programowanie nagrywania wydaje siê skomplikowane ale jest du¿o prostsze ni¿ siê wydaje. Wa¿ne
jest, ¿eby zegar na dekoderze wskazywa³ w³aœciwy dzieñ i godzinê, poniewa¿ zaprogramowane nagrywanie opieraæ siê bêdzie na czasie wskazywanym przez dekoder.
U¿ywaj¹c pilota nale¿y:
1. Nacisn¹æ przycisk MENU
2. Wybraæ opcjê USER SETTING – klikn¹æ OK
3. Wybraæ opcjê TIMER – klikn¹æ OK
Pojawi siê tabela z napisem Not Activation –
a w lewym dolnym rogu pojawi¹ siê dwie opcje:
Add i EXIT
4. Nale¿y wybraæ opcjê Add. W tym celu nale¿y
nacisn¹æ na czerwony przycisk V-format. Wtedy
pojawi siê tabela z wieloma opcjami:
Mode – record (nie trzeba nic zmieniaæ)
Channel – nazwa kana³u. ¯eby zmieniæ kana³ nale¿y strza³k¹ w dó³ wprowadziæ niebieski pasek
na tê opcjê i strza³k¹ w lewo lub w prawo zmieniæ kana³, który chcemy nagrywaæ
Time – wprowadziæ niebieski pasek na tê opcjê
i wpisaæ datê i godzinê kiedy chcemy rozpocz¹æ
nagrywanie.
Duration – czas nagrywania. Normalnie pojawia siê
zawsze opcja 2 godzin. Podobnie jak z dat¹
i czasem mo¿emy zmieniæ d³ugoœæ czasu nagrywania np. na 2:20 jeœli taka jest d³ugoœæ filmu
czy innego programu który chcemy nagraæ.
Timer Pre-Padding Opcja ta oznacza margines
czasowy przed nagrywaniem. Wykorzystuj¹c tê
opcjê mo¿emy (ale nie musimy) zaprogramowaæ
nagrywanie kilka minut wczeœniej zanim dany
program pojawi siê na antenie

Timer Post-Padding Opcja ta oznacza margines
czasowy po nagrywaniu. Wykorzystuj¹c tê opcjê
decydujemy ile minut po skoñczonym programie
zakoñczone ma byæ nagrywanie
Record file – Automatycznie pojawia siê nazwa kana³u ale mo¿emy zmieniæ nazwê np. wpisuj¹c
tytu³ filmu. Klikaj¹c na OK pojawi siê tabela
z literami. Wpisujemy now¹ nazwê a po skoñczeniu naciskamy zielony guzik Rename
Complete i wracamy ponownie do tabeli.
Cycle – automatycznie pojawi siê opcja One Time
(jednorazowo). Jeœli chcemy nagrywaæ jakiœ
program regularnie, nale¿y po wprowadzeniu
niebieskiego paska na opcjê Cycle i strza³k¹
w lewo lub w prawo zmieniamy na Every Day
jeœli chcemy nagrywaæ program codziennie o tej
same godzinie lub klikaj¹c ponownie wybraæ
opcjê Every Week (co tydzieñ). Jeœli wybierzemy tê opcjê, na dole pojawi siê pasek z nazwami
dni tygodnia. Wówczas mo¿emy wybraæ dzieñ
tygodnia w którym np. grane s¹ kolejne odcinki
jakiegoœ serialu albo wiadomoœci. Dlatego stacje
telewizyjne najczêœciej programuj¹ nadawanie
kolejnych odcinków seriali zawsze w te same dni
i o tej samej godzinie.
Kiedy ju¿ mamy skoñczony proces programowania
nale¿y nacisn¹æ przycisk EXIT co oznacza Save
(Zapisz). Teraz pojawi siê tabelka z paskiem zawieraj¹cym informacjê o tym co zaprogramowaliœmy.
Nale¿y ponownie nacisn¹c przycisk EXIT i wówczas
pojawi siê pytanie Do you want to save? Klikn¹æ
OK. Nastêpnie wielokrotnie naciskaj¹c przycisk
EXIT powrócimy do czystego ekranu z aktualnym
programem telewizyjnym.

