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De Scheduler. 

Net als een timer van een videorecorder neemt de Scheduler de bediening van tijd en functies 

van uw TerraTec-producten voor u op zich. Op deze wijze loopt u ook bij afwezigheid geen 

belangrijke tv-uitzending meer mis. De Scheduler gaat na installatie schuil in de startbalk, 

naast de klok. Open hem door een linkerklik op het Scheduler-symbool. 

 

Om voor u de programmering zo eenvoudig mogelijk te houden voert de Scheduler u stap 

voor stap naar het doel. Deze helpinstelling wordt wizard genoemd. 

Selecteer eerst onder het menu-onderdeel "Toepassing" voor welke TerraTec-toepassing u 

een invoer wilt programmeren. Als u geen ander TerraTec-product bezit, verschijnt hier enkel 

de aanduiding "Cinergy TV". 

 

Tip: Enkel wie over een Cinergy 600 TV Radio beschikt kan van de toepassing "Active Radio" 

gebruik maken. 

Uiteraard moeten de desbetreffende toepassingen geïnstalleerd en reeds geconfigureerd zijn. 

D.w.z. dat er in de Cinergy tv-software b.v. de zenderzoekloop uitgevoerd moet zijn. 

Klik vervolgens in het menu Bewerken op de optie "Nieuw" om de wizard te activeren. 

De afzonderlijke instellingen van de wizard verschillen natuurlijk overeenkomstig de 

toepassing die bediend moet worden. De instellingen verklaren zich vanzelf zodat wij daar 

hier niet verder op in hoeven te gaan. 

De volgende afbeelding toont enkele notaties van de Scheduler voor de Cinergy die deels 

gelden en deels niet gelden. 
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Aangezien met de Cinergy verschillende zenders niet tegelijk kunnen worden ontvangen, 

provoceren de notaties op de eerste en de derde regel een conflict aangezien er een 

uitzending van 19:00 tot 20:00 uur moet worden opgenomen en een andere van 19:15 tot 

20:15 uur. De Cinergy zou op dit moment dus moeten omschakelen en de eerste opname zou 

worden afgebroken. 

U vindt aan de benedenrand van de Scheduler symbolen die de status van de timer-

instellingen tonen. Treft u geen symbool aan behorende bij uw instelling dan betekent dat dat 

de Scheduler tevreden is met uw invoer. 

Belangrijk: Wilt u een tv-uitzending met de Cinergy opnemen, let er dan op dat de juiste 

compressiewaarde is ingesteld aangezien deze instelling niet vanaf de Scheduler kan worden 

ingesteld. Uw harde schijf zal u dankbaar zijn! 
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