Onneksi olkoon uuden Egreatin verkko/mediasoittimen hankinnasta! Kaupan päälle haluamme
tarjota sinulle kahden viikon maksuttoman kokeilun Nettidigiboksi-palveluun.
Nettidigboksi on tallennuspalvelu, jonka kautta voit katsella kaikkien Suomen tv-kanavien ohjelmia
jälkikäteen (1 kk ajassa taaksepäin) netistä hyvällä kuvanlaadulla. Nettidigiboksi-tallenteisiin pääset käsiksi
mistä tahansa, missä sinulla on käytettävissäsi n. 1,5 MB vakaa internet-yhteys. Voit käyttää Nettidigiboksia
tietokoneella, PS3:lla, 3G-puhelimella ja EGREAT-mediasoittimella. Mediatoistin on paras tapa käyttää
Nettidigiboksia; saat eteesi perinteisen digiboksimaisen käyttöliittymän ja ohjelmien katselu onnistuu
kätevästi kaukosäätimen avulla - suoraan olohuoneen sohvalta löhöten.
Nettidigiboksin käyttö Egreat laitteessa (Android, EG-M3X tuki valmiina, A1080/S5/S2/S800/S900 tulee
olla Syabas C-200 ohjelmisto,tarvittaessa asennusohjeet tuki-sivulla):
Rekisteröidy ensin palveluun ’visualpro’ kanpanjakoodilla http://www.nettidigiboksi.fi/register.php
Asennus ohjeet Sigma-laitteet (EG-M3x/Sx)
Valitse: "Web Services" (maapallo ikoni) -> "Add / Edit"
Valitse: "Add New Service" (pop up menu)
Kirjoita Name -kohtaan palvelun nimi esim. Nettidigiboksi
Kirjoita URL -kohtaan palvelun osoitteeksi: http://www.nettidigiboksi.fi?login=tunnus.salasana
josta korvaat sanat tunnus ja salasana omalla tunnuksellasi ja salasanallasi.
Paina "add" -näppäintä.
Asennus ohjeet Android-laitteet (EG-S150, EG-R6S/R300…)
Käynnistä Android www selain
Paina kaukosäätimen "Menu" näppäintä
Valitse: "More" valikon alta kohta: "Add Bookmark"
Kirjoita Name -kohtaan palvelun nimeksi: Nettidigiboksi
Kirjoita Location -kohtaan palvelun osoitteeksi: http://www.nettidigiboksi.fi?ui=nmt&login=tunnus.salasana
josta korvaat sanat tunnus ja salasana omalla tunnuksellasi ja salasanallasi.
Valitse "OK".
Nyt Nettidigiboksi yhteys löytyy suoraan Android www selaimen kirjainmerkkien alta.
Huomioithan, että käyttäjätunnus ja salasana syötetään osoiterivillä salaamattomassa muodossa ja se
näkyy tätä kautta myös muille laitteen käyttäjille.
Käyttö
Palvelun käyttö ja tallennusten katselu on erittäin helppoa, mutta sivulla olevat ohjeet kannattaa lukea.
Voit myös ladata ensin tallenteet Egreat toistimella (Android) tai tietokoneella ja tallentaa ne, Egreat
verkkotoistimelle, ulkoiselle muistille tai verkkokovalevylle. Uusimmilla Androidia tukevilla laitteilla (mm.
S150, R6S, R300pro) ohjelmat voidaan ladata (valitse ohjelman oikean puolen vihreä symboli ) laitteen
kiintolevylle, USB/SD- tai sisäiseen mustiin. Tämän jälkeen voit katsoa tallenteita myös ilman internet-

yhteyttä. Tallenteet ovat tyypillisesti juuri-hakemiston (home) download-kansiossa. Laitteen sisäinen
muisti on n. 3,5GB, joten lisämuisti on tarpeen jos laitteessa halutaan tallenteita säilyttää.

Rajoitukset
- Ohjelmien eteenpäin/taaksepäin/aikahypyt toimivat vain Sigma SMP8643 (EG-Sx) ja Android- laitteilla
- YLEn tekstitykset eivät tällä hetkellä toimi
Lisätietoa Nettidigiboksi-palvelusta: http://www.nettidigiboksi.fi/info.php?s=laitteet&as=nmt
Lisätietoja Nettidigiboksi –palvelusta foorumilta: http://www.mediatank.fi/forum/i ndex.php?topic=97.0
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 (tämäkin ohje) ja Egreatin internetsivuilta.

