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Jedn¹ z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych cech deko-
derów platformy Cyfra+ jest szata graficzna menu. Niezale¿nie od produ-
centa, modelu odbiornika i jego mo¿liwoœci, menu zawsze by³o utrzymane w
tej samej tonacji, kolorystyce, w zasadzie by³o identyczne. Niew¹tpliwie
oprócz tego, ¿e stanowi to swego rodzaju znak identyfikacyjny platformy, ta-
kie ujednolicenie jest u³atwieniem dla konsultantów z CTA (Centrum Tele-
foniczne Abonentów), których ³atwiej przeszkoliæ i którym ³atwiej zareago-
waæ na problemy zg³aszane przez abonentów. Wiele platform tak robi, decy-
duj¹c siê na ujednolicenie interfejsu u³atwiaj¹ce obs³ugê masowego u¿yt-
kownika. Z naciskiem na „masowego”, bo przy liczbie abonentów id¹cej w
setki tysiêcy, czy miliony ma to niebagatelne znaczenie. Ale to co jest dobre
dla nadawcy, nie zawsze podoba siê odbiorcom (choæ paradoksalnie dla nich
te¿ mo¿e byæ dobre). Szczególnie tym bardziej wyrobionym technicznie i ma-
j¹cym wiêksze doœwiadczenia z tego typu sprzêtem. I chyba przyszed³ czas na
zmiany, bo jak widaæ na przyk³adzie najnowszego Pace’a nadchodz¹ one,
choæ jeszcze bardzo nieœmia³o. Na razie facelifting dotkn¹³ pasek informa-
cyjny i EPG, w dalszej kolejnoœci podobny styl ma przyj¹æ menu.

Odbiornik ¿wawo reaguje na polecenia wydawane za pomoc¹ pilota,
lub klawiszy na przednim panelu (menu, zmiany komunikatów, grafika
ekranowa). Zadowalaj¹co szybkie jest prze³¹czanie kana³ów, dwie sekundy
w przypadku kana³ów niekodowanych i oko³o sekundy d³u¿ej, w przypadku
kodowanych.

Oprogramowanie systemowe jest jeszcze w fazie wstêpnej i nadal trwa-
j¹ prace nad jego udoskonalaniem. Ostatnia aktualizacja mia³a miejsce kil-
ka dni przed oddaniem materia³ów do druku i obok poprawy stabilnoœci

przynios³a wa¿n¹ zmianê, któr¹ widaæ od razu po w³¹czeniu odbiornika:
obecnie wyœwietlacz prezentuje nazwy odbieranych kana³ów, a dok³adniej
numer kana³u i obok nazwê o d³ugoœci do 12 znaków (³¹cznie 16 znaków).
Choæ ju¿ nieporównanie rzadziej, czasem zdarzaj¹ siê zawieszenia, z regu-
³y wystarczy wy³¹czyæ odbiornik pilotem, ale bywa, ¿e niezbêdny jest reset
poprzez wy³¹czenie z sieci. 

Poprawki wymaga formatowanie obrazu na wyjœciu SCART. Po pod³¹-
czeniu do telewizora panoramicznego, bez wzglêdu na ustawienia konfigu-
racji, obraz kana³ów nadaj¹cych przekaz o proporcjach 4:3 jest rozci¹gniê-
ty na ca³y ekran i nie da siê uzyskaæ ustawienia prawid³owych proporcji z
czarnymi pasami po bokach. Za to na wyjœciu HDMI formatowanie jest
prawid³owe. To tylko przyk³ad jednego z drobnych mankamentów.

Ale jak wspomnia³em jest to nowy odbiornik, nadal trwaj¹ prace nad po-
prawieniem oprogramowania i bêd¹ siê ukazywaæ kolejne aktualizacje Za-
uwa¿onych dzisiaj b³êdów, za kilka dni czy tygodni, mo¿e po prostu nie byæ.

Wentylator rusza zaraz po w³¹czeniu dekodera i po kilkunastu sekun-
dach zatrzymuje siê, czekaj¹c a¿ czujnik kontroluj¹cy temperaturê da sy-
gna³ do startu. Rzadko wystêpuje taka potrzeba, ale jeœli nawet podczas
d³ugiej pracy dekodera wentylator siê krêci, jest prawie nies³yszalny.

Dokoñczenie w nastêpnym numerze.
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– najnowszy dekoder HD Cyfry+ 
z twardym dyskiem – część II

Nowy wygląd panelu informacyjnego.

Po naciśnięciu klawisza „Program” pojawia się komunikat o pobie-
raniu danych, a następnie Menu EPG. Oprócz funkcji związanych z Elek-
tronicznym Przewodnikiem Programowym, z jego poziomu można uzy-
skać dostęp do katalogu swoich nagrań.

Klasyczne EPG w układzie tygodniowym. Po najechaniu na wybraną
pozycję, w dolnej części ekranu automatycznie pojawia się opis. Na wyj-
ściu wysokiej rozdzielczości każda pozycja programu jest dodatkowo
otoczona ramką, co poprawia czytelność.

Korzystanie z EPG ułatwiają opcje wyszukiwania według zadanych
kryteriów: gatunek, kanał, dzień, pora dnia. Większości funkcji związa-
nych z obsługą EPG towarzyszy pomoc,, którą można wywołać przyci-
skiem „Twoje”.


