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Gravação Recorrente

Gravação Recorrente

O novo ícone indica que a gravação recorrente foi agendada. Desta forma, todos os episódios desta série serão gravados
automaticamente sem necessidade de novos agendamentos.

Com a nova versão de software (Firmware: 11032BD e NETTV: 1.15.1.259), os clientes NET DIGITAL HD MAX poderão
contar com uma série de novas funcionalidades que irão melhorar ainda mais a experiência de assistir TV: Gravação
Recorrente, Gravação Simultânea, Busca de Programação Net e até 30 dias de EPG.

IMPORTANTE: É indispensável que o Report Back esteja habilitado e devidamente instalado, sem filtro e com o
CM sincronizado.

Gravação Simultânea

Ao gravar um canal, será possível gravar um segundo canal e assistir a um deles ao mesmo tempo.
Ao tentar gravar ou assistir um terceiro canal enquanto dois canais estiverem em gravação, uma mensagem pop-up é
exibida na tela informando sobre o conflito de gravação.

Durante a gravação de 2 canais ao mesmo tempo, não será possível utilizar as funções de pausa ao vivo, retroceder programas ao
vivo ou avançar. Estas funções ficarão temporariamente desabilitadas enquanto as duas gravações estiverem em andamento.

Busca de Programação

Com o botão Busca, basta apertar a tecla verde do controle remoto para encontrar um
programa, ator, atriz ou diretor favoritos de forma fácil e rápida.

Até 30 dias de EPG

Mais dias de programação ficarão disponíveis, podendo chegar a até 30 dias de grade de
programação. Assim será ainda mais fácil o cliente NET agendar suas gravações e ficar
sabendo o que vai passar daqui a algumas semanas.

Importante: a disponibilidade da programação antecipada depende das programadoras 

de canais

É possível realizar uma pesquisa por meio de um teclado virtual, selecionando por Título
ou por Ator/Diretor. Numa busca por Ator, por exemplo, será possível encontrar todos os
filmes em que ele estará em cartaz nos canais da NET.

• Encontre o programa a ser gravado no Guia Net TV

• Pressione o botão GRAVAR no controle remoto

• Selecione opções através da tecla azul do controle remoto

• Navegue com o controle remoto até a opção Gravação de
Série e selecione a opção Todos os Episódios

• Pressione a tela verde do controle remoto para confirmar

Gravação Simultânea

Busca de Programação

Até 30 dias de EPG
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