Onneksi olkoon uuden Egreatin verkko/mediasoittimen hankinnasta! Kaupan päälle haluamme tarjota sinulle kahden viikon
ilmaisen kokeilun TVkaista-palveluun.
TVkaista on tallennuspalvelu, jonka kautta voit katsella kaikkien Suomen tv-kanavien ohjelmia jälkikäteen netissä. TVkaista
tallenteisiin pääset käsiksi mistä tahansa, missä sinulla on käytettävissäsi riittävän nopea ja vakaa internet-yhteys. Voit käyttää
TVkaistaa tietokoneella, PS3:lla, 3G-puhelimella, ja nyt myös EGREAT-mediasoittimella.
Tee näin:
Mene osoitteeseen http://www.tvkaista.fi/order?paymentcode=visualpro ja rekisteröi käyttäjätunnus. Rekisteröinnin
yhteydessä sinun tulee käynnistää henkilökohtainen TVkaista-tallentimesi valitsemalla ne kanavat, joilta haluat ohjelmat tallentaa.
Kun ensimmäiset ohjelmat, joiden lähetys alkoi tallentimesi käynnistyksen jälkeen, ehtivät loppua, tulevat niiden tallenteet
saataville.
TVkaista miniselaimen käyttö Egreat laitteessa (EG-M3X tuki valmiina):
Valitse laitteen päämenusta Web Services ja vasemmasta yläkulmasta "add/edit". Anna tälle jokin sopiva nimi esim. TVkaista ja
kirjoita osoiteriville: tvkaista.mediatank.fi/?a=user.password missä user ja password ovat sinun henkilökohtaiset
TVkaistatunnuksesi. Erikoismerkit saat painamalla numeronäppäintä 1 usean kerran. Muista tallentaa lisäämääsi web service. Voit
myös myöhemmin editoida tätä, poistaa sen tai lisätä uuden.
TVkaista-miniselain ei tallenna käyttäjätunnustietoja, ainoastaan välittää ne TVkaistan palvelimelle. 8
MB yhteydellä ohjelmat ovat katseltavissa alkuperäisellä kuvanlaadulla, mutta myös 2 MB yhteydellä
kuvanlaatu on jo melkoisen hyvä. Voit tallettaa yhteysnopeuden 2MB linkkiin lisäämällä ”.2” loppuun
tvkaista.mediatank.fi/?a=user.password.2 tai valitsemalla ohjelman infosivulta tilanteen mukaan
nopeuden 300k, 2MB tai 8MB. Katso lisätietoja Mediatank-foorumilta miten voit käyttää palvelua.
Vaihtoehtoisesti voit ladata ensin tallenteet tietokoneen avulla ja tallentaa ne tietokoneelle, Egreat
verkkotoistimelle, ulkoiselle muistille tai verkkokovalevylle. Tämän jälkeen voit katsoa tallenteita myös
ilman internet-yhteyttä.

Huomioitavaa
1. TVkaista miniselain ei ole TVkaistan virallinen tuote vaan yhteisön ylläpitämä palvelu, jonka ominaisuudet ovat hiukan rajallisemmat kuin
TVkaistan virallisessa palvelussa http://www.tvkaista.fi
2. Ylen kanavilta tulevien ohjelmien tekstitys näkyy vain 2 MB yhteydellä.
3. Aikahypyt ja kuvakelaukset toimivat ainoastaan 8MB yhteysvalinnalla SMP8635 laitteissa malleissa M31-M35. SMP8643 -alustan laitteissa
(S2/S5/S800/S900) taas kaikilla yhteysvalinnoilla.
4. C-200 ohjelmistolla 8MB videoiden käynnistyminen (bufferointi) ja aikahypyt toimivat yleensä hitaasti.
5. TVkaistan kanssa parhaiten toimiva C-200 ohjelmistoversio on vanha 19.11.2009 02-01-091113-19-POP-408-000.

Lisätietoa TVkaistasta: http://www.tvkaista.fi/
Lisätietoja TVkaista NMT miniselain -palvelusta: http://www.mediatank.fi/forum/index.php?topic=4.0
Lisätietoa EGREAT-verkkomediatoistimista: http://www.visualpro.fi
Muista lukea laitteen manuaali, joka löytyy laitelaatikossa olevalta CD:ltä. Manuaalin,
ohjelmistopäivityksiä ja muita ohjeita saat myös VisualPron ja Egreatin internetsivuilta.

