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Nový firmware pre DIGI Kaon PVR READY
/ bude nasadený v noci z 12.3. na 13.3.2018 /
Čo prináša nové?
Neustále sa snažíme zlepšovať naše služby a preto príde v noci z 12. na 13. marca k nasadeniu nového firmware pre všetky
satelitné Set Top Box-y (KAON NA1170) využívané zákazníkmi Novej DIGI. Nový firmware bude nasadený vo forme núteného
upgrade-u. Zákazníkom príde notifikácia o aktualizácii, pričom sa STB automaticky reštartuje a aplikuje sa aktualizácia (doba
trvania aktualizácie bude cca. 15-20min). Užívatelia nemôžu daný upgrade prerušiť.
Aktualizácia bude nasadená v nočných hodinách, tak aby sa zmena automaticky prejavila u väčšiny zákazníkov. Netýka sa to
zákazníkov, ktorí si na noc vypínajú STB, alebo majú vypnutý automatický nočný update - takýmto zákazníkom sa zmena prejaví
po prepnutí STB na ľubovoľný TV kanál vysielaný na primárnom transpondéry ST TP 1, teda napríklad Jednotka HD, Markiza HD
alebo JOJ HD.

Nový firmware prináša opravy existujúcich chýb a drobné vylepšenia:
1.

Drobné úpravy zobrazovaných textov a správ. Zmeny boli realizované z dôvodu lepšieho opisu/pochopenia funkcií,
nastavení.

2.

Odstránené chybové kódy z STB oznamov zobrazovaných v prípade zmeny, poruchy.

3.

Pridaná skratka, tlačidlo na rýchly prístup ku zvukovej stope pre nevidiacich. Po stlačení červeného tlačidla na ovládači
(farebné tlačidlá favourites) sa zapne stopa s komentárom pre nevidiacich, ak je dostupná. Opätovným stlačením
tohoto tlačidla je možné vypnúť stopu s komentárom.

4.

Počas rýchleho prepínania kanálov (pomocou tlačidiel channel up / channel down) sa zobrazia iba infobannery s
informáciami o danom programe.

5.

Upravili sme aj notifikačnú správu, ktorá sa zobrazuje, ak zákazník prepne na kanál, ktorý nie je súčasťou ním
predplatených balíkov. Hlášku sme doplnili o informáciu, v ktorom balíku sa predmetný kanál nachádza.

6.

V rámci užívateľského rozhrania prišlo k drobným zmenám v type fontu, veľkosti písma, zarovnania textu, logotypov.

V prípade akýchkoľvek problémov stačí kontaktovať naše call centrum na 0850 211 112 alebo emailom na
info@digislovakia.sk.
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