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Stworzona w trakcie programowania g³ówna lista kana³ów jest zorgani-
zowana przez nadawcê, co skutkuje ograniczeniami w zakresie edycji. Nie
mo¿na przesuwaæ kana³ów, zmieniaæ ich nazw, ani kasowaæ poni¿ej pozycji
502 (czêœæ chroniona), choæ w tej czêœci listy aktywne s¹ blokada (zabezpie-
czenie PIN-em) i indywidualna zmiana g³oœnoœci (dla ka¿dego kana³u od-
dzielnie). Tak¿e organizacja list kana³ów ulubionych jest ograniczona: mo¿na
przesuwaæ i kasowaæ dopiero kana³y powy¿ej pozycji 201, a czêœæ listy do tej
pozycji jest automatycznie kopiowana z listy g³ównej. Ograniczenia te to jed-
nak nie tyle kwestia techniczna, co celowy zabieg wynikaj¹cy z polityki nadaw-
cy. Mo¿na zrozumieæ, ¿e u³atwia to obs³ugê masowego odbiorcy, jednak wie-
lu u¿ytkowników oczekuje mo¿liwoœci kszta³towania listy wed³ug w³asnych
preferencji. Nawet gdyby to by³a tylko jedna z list ulubionych, ale jednak
uszeregowana po swojemu. Mam nadziejê, ¿e uda siê przekonaæ operatora,
aby da³ odbiorcom trochê wiêcej swobody, funkcje edycyjne mog¹ byæ bo-
wiem doœæ ³atwo odblokowane.

Przy braku mo¿liwoœci w³asnego u³o¿enia kolejnoœci kana³ów, nawi-
gacjê w pewnym stopniu u³atwia sortowanie i grupowanie. Kana³y mo¿-
na sortowaæ od A do Z, od Z do A, wed³ug wybranego znaku, wybrane-
go s³owa, kodowania i blokowania, oraz grupowaæ wed³ug sieci, trans-
pondera albo satelity.

Ka¿da operacja na listach kana³ów wymaga potwierdzenia, co zabez-
piecza przed przypadkowymi zmianami. Nawigacjê przyspiesza przerzu-
canie ca³ych stron wykazu kursorami lewy – prawy.

Czas prze³¹czania kana³ów kodowanych (do pojawienia siê obrazu,
dŸwiêk jest oko³o pó³ sekundy szybciej) wynosi oko³o 3-4 sekund, a w
przypadku kana³ów HDTV czasem nawet sekundê d³u¿ej. Nie jest to de-
mon prêdkoœci, ale prze³¹czanie jest p³ynne, a obraz stabilny i bez zak³ó-
ceñ. Wydaje siê, ¿e pojawiaj¹ce siê bezpoœrednio po prze³¹czeniu stany

Ograniczenia edycji listy kanałów

Wśród kanałów pogrupowanych według wybranego kryterium ła-
twiej się poruszać. Na ilustracji grupowanie według transponderów.

Wszystkie funkcje edycji listy ulubionej dostępne są dla kanałów od
pozycji 201

ECHOSTAR DVR 7400 HD
– dekoder HDTV z twardym dyskiem
od Cyfrowego Polsatu – część III

Po uruchomieniu nagrywania nazwy kanałów niedostępnych zosta-
ją automatycznie „wyszarzone”, pozostałe można w tym czasie oglądać
niezależnie od nagrywania.
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nieustalone zosta³y zamaskowane d³u¿szym wygaszeniem obrazu. Coœ za
coœ.

Aby wykorzystaæ w pe³ni mo¿liwoœci ECHOSTARA DVR 7400 HD,
czyli nagrywaæ i ogl¹daæ ró¿ne programy w tym samym czasie, nale¿y za-
stosowaæ instalacjê z twinem, monoblockiem twin albo multiswitchem.
Tak, aby do ka¿dej g³owicy by³ pod³¹czony niezale¿ny sygna³. 

Jednak nawet przy antenie z jednym konwerterem single, te¿ istnieje
mo¿liwoœæ jednoczesnego nagrywania i ogl¹dania ró¿nych programów, ty-
le ¿e ograniczona do kana³ów o tej samej polaryzacji i tej samej czêœci pa-
sma. Na szczêœcie u¿ytkownik nie musi znaæ na pamiêæ zestawienia trans-
ponderów, odbiornik zaznacza bowiem na liœcie niedostêpne kana³y. 

Nagrywanie sygnalizowane jest umieszczon¹ w prawym górnym rogu
ekranu ikon¹ z licznikiem czasu nagrania. Na nagrywanym kanale krop-
ka sygnalizuj¹ca zapis jest czerwona, po prze³¹czeniu na inny, zmienia
kolor na bia³y. To sygna³, ¿e coœ siê w³aœnie nagrywa, ale nie jest to kana³
aktualnie ogl¹dany. Sygnalizacja nagrywania znika po kilku sekundach i
nie przeszkadza w ogl¹daniu. Wywo³uje j¹ na powrót naciœniêcie klawi-
sza Info.

W danej chwili mo¿na nagrywaæ jeden program. W czasie nagrywa-
nia mo¿na korzystaæ z LivePause (timeshift) przy ogl¹daniu innego kana-
³u.

Jedn¹ z czêœciej wykorzystywanych funkcji jest timeshift, tutaj okre-
œlany jako LivePause. Dziêki chwilowemu zatrzymaniu odbioru i mo¿li-

woœci ogl¹dania dalszej czêœci programu z poœlizgiem, mo¿na bez stresów
odebraæ telefon, otworzyæ drzwi, przyj¹æ pocztê, albo wyjœæ na chwilê do
kuchni po coœ do picia, a codzienne czynnoœci, które dotychczas prze-
szkadza³y w ogl¹daniu, staj¹ siê mniej dokuczliwe. Maksymalny czas ti-
meshiftu wynosi 2 godziny, aktualn¹ zajêtoœæ bufora (w minutach) mo¿-
na obserwowaæ na pasku informacyjnym. Dok³adny czas buforowanego
materia³u z dok³adnoœci¹ do sekundy, prezentowany jest na ikonie w pra-
wym górnym rogu po naciœniêciu klawisza info, a tak¿e ca³y czas na wy-
œwietlaczu. Zmiana kana³u kiedy timeshift jest aktywny, spowoduje wy-
czyszczenie bufora i powrót do czasu rzeczywistego. Aby zapobiec przy-
padkowemu prze³¹czeniu na ekranie pojawia siê stosowny komunikat,
który pozwoli wycofaæ siê w ostatniej chwili. 

Buforowany fragment programu mo¿na przewijaæ do ty³u, powta-
rzaæ, wielokrotnie zatrzymywaæ i ponownie wznawiaæ odtwarzanie. Jeœli
chcemy ogl¹daæ program z poœlizgiem, mo¿na te¿ skorzystaæ z mo¿liwo-
œci odtwarzania aktualnie nagrywanego materia³u. W ka¿dej chwili mo¿-
na bowiem wejœæ do biblioteki nagrañ i wybraæ do odtworzenia tytu³, któ-
rego nagranie jeszcze trwa.

Lista nagrañ prezentowana jest na wzór listy kana³ów, zawiera da-
tê nagrania, tytu³ programu i czas trwania, nie ma natomiast nazwy ka-
na³u, z jakiego nagranie zosta³o dokonane. Nagrania mo¿na kasowaæ,Próba uruchomienia zapisu drugiego programu kończy się komunika-

tem o konieczności dokonania wyboru: wyłączyć wcześniejszy zapis, al-
bo zrezygnować z nowego.

Wcześniejsze zatrzymanie nagrania wymaga potwierdzenia.

W czasie korzystania z LivePause nie można włączyć EPG, edyto-
wać ani nawet przeglądać listy kanałów. Każda próba uruchomienia jed-
nej z tych funkcji wywołuje pytanie o wyjście z LivePause.

Lista nagrań. Aktualnie nagrywany program oznaczony jest czerwo-
na literą R. Pod listą nagrań na bieżąco prezentowana jest aktualna za-
jętość dysku.
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blokowaæ PIN-em (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym odtworze-
niem) i zmieniaæ ich nazwy. Mo¿na je sortowaæ od A do Z, od Z do A,
wed³ug daty i wed³ug blokowania. Nie ma mo¿liwoœci edycji nagrania w
sensie skrócenia, czy wyciêcia fragmentów (np. reklam), nie da siê te¿
wyeksportowaæ nagrañ na noœnik zewnêtrzny. Jedynie korzystaj¹c z
analogowego wyjœcia video (Scart) mo¿na odbierany na ¿ywo, albo od-
twarzany z dysku program nagraæ za pomoc¹ zewnêtrznej nagrywarki,
ale to ju¿ nie jest to. Trzeba jednak podkreœliæ, ¿e sygna³ video na ana-
logowym wyjœciu SCART jest aktywny niezale¿ne od cyfrowego HDMI
i jego ustawieñ. Dotyczy to tak¿e kana³ów wysokiej rozdzielczoœci, któ-
rych obraz jest oczywiœcie przeskalowany do SD. To rzadkoœæ w tego ty-
pu sprzêcie, bowiem czêsto aktywacja wysokiej rozdzielczoœci na wyj-
œciu HDMI wy³¹cza analogowe wyjœcia SCART, S-Video, czy composi-
te.

Elektroniczny przewodnik programowy, czyli EPG zorganizowano w
postaci tabeli prezentuj¹c w pionie listê kana³ów, a poziomo repertuar w
linii czasu. Wyszukiwanie u³atwia funkcja Zbli¿enie (5, 15, 30 minut, oraz
1 i 2 godziny) i mo¿liwoœæ bezpoœredniego wprowadzenia daty. Z pozio-
mu EPG mo¿na zaprogramowaæ nagrywanie, timer pobiera wówczas au-
tomatycznie dane o godzinie rozpoczêcia i zakoñczenia programu.

Informacja o programie wywo³ywana jest klawiszem Info. Prezento-
wane s¹ pe³ne opisy, polskie znaki diakrytyczne wyœwietlane s¹ prawid³o-
we tak¿e na kana³ach pochodz¹cych z transponderów Cyfry+.

Wbudowany dekoder teletekstu zapamiêtuje ca³¹ zawartoœæ teletek-

stu na wybranym kanale, dziêki czemu w chwilê po prze³¹czeniu (czas ten
zale¿y od iloœci stron i podstron teletekstu w wybranym serwisie) dostêp
do wybranej strony jest b³yskawiczny. Teletekst dostêpny jest tylko w cza-
sie odbioru na ¿ywo, nie ma go w trakcie odtwarzania nagrañ, ani przy
aktywnym timeshifcie (LivePause). Nie ma problemów z polskimi znaka-
mi.

Przewijanie skokowe, niezale¿nie od rozdzielczoœci, prêdkoœci i kie-
runku. Do wyboru s¹ prêdkoœci x4, x15, x60 i x120. Im wiêkszy mno¿nik,
tym obraz staje siê bardziej „szarpany”, ale przy przewijaniu skokowym i
tak du¿ych prêdkoœciach jest to normalne. W czasie odtwarzania i prze-
wijania dok³adny czas prezentowany jest na ikonie ze znakiem funkcji w
prawym górnym rogu, pasek informacyjny ma raczej znaczenie orienta-
cyjne. Przewijanie nagrañ o standardowej rozdzielczoœci jest (mimo sko-
kowego charakteru) bardziej p³ynne. Po zakoñczeniu odtwarzania wy-
branego nagrania odbiornik wraca do listy nagrañ.

Z. Marchewka
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Edycja tytułu nagrania ułatwia utrzymanie porządku w katalogu na-
grań.

Klasyczne EPG w układzie lista kanałów / repertuar.

Dane timera pobrane z EPG. Dane można edytować, uwzględniając
na przykład zmiany w programie. Można skorygować początek i koniec
nagrania, a także ustawić nagrywanie cykliczne (raz, codziennie, tygo-
dniowo, miesięcznie).

Na kanałach objętych EPG Cyfrowego Polsatu można swobodnie
przeglądać opisy na siedem dni do przodu. Zmian dokonuje się kursora-
mi lewy – prawy. Opisy można także przeglądać do tyłu, zapoznając się
z programami, które były już nadane (tylko aktualny dzień). Na kanałach
innych nadawców funkcja Info pokazuje opisy aktualnego i następnego
programu (o ile są nadawane).


