VILKÅR FOR BRUK AV FJERNSTYRTE OPPTAK (”TJENESTEN”)
1 GENERELT
Tjenesten er gratis og feil ved tjenesten gir ingen form for kompensasjon. I husstander hvor flere
personer bruker tjenesten på samme dekoder, må husstanden selv avklare bruken slik at det ikke
oppstår konflikt mellom flere samtidige opptak, se punkt 3 nedenfor.
2 BEKREFTELSE AV OPPTAK
Tjenesten støtter ikke toveiskommunikasjon, og tjenesten kan derfor ikke få en bekreftelse på at
det fjernstyrte opptaket har blitt registrert riktig eller at opptaket har blitt utført.
3 KONFLIKTHÅNDTERING VED FLERE SAMTIDIGE OPPTAK
Dekoderen støtter kun to samtidige opptak. Med fjernstyrte opptak er det ikke mulig å kontrollere
at det fjernstyrte opptaket ikke kommer i konflikt med andre fjernstyrte eller forhåndsopptak.
Brukere av tjenesten vil få en konfliktmelding på skjermen hvis opptak kommer i konflikt med
hverandre, men dette krever at brukeren ser på tv via dekoderen idet meldingen dukker opp på tvskjermen like før opptaket skal starte. Hvis brukeren ikke er tilstede for å svare på
konfliktmeldingen på skjermen, vil dekoderen automatisk løse konflikten etter et sett med regler
for rangering av opptak. Rangeringen er som følger: PIN-beskyttelse, ikke serieopptak, lengst
varighet, tidligst starttidspunkt og til slutt tidligst tidspunkt for registrering av planlagt opptak. I
følge denne rangeringen kan for eksempel et fjernstyrt opptak få rang foran et
forhåndsprogrammert serieopptak som er satt opp brukeren selv eller eventuelle medbrukere av
dekoderen.
4 OPPDATERING AV PROGRAMGUIDE
Tjenesten støtter ikke vedlikehold av fjernstyrte opptak ved oppdatering av innhold i
programguide. Hvis Get sin leverandør av innhold til tv-guiden endrer program eller tidspunkt for
et program som er planlagt for opptak, vil ikke tjenesten kunne oppdatere dette og opptaket vil
ikke bli utført.
5 OPPTAK PÅ KANALER UTEN ABONNEMENT
Tjenesten støtter ikke verifisering av ditt abonnement og kan derfor ikke varsle en bruker som
forsøker å gjøre et fjernstyrt opptak på en kanal som brukeren ikke abonnerer på. Fjernstyrte
opptak kan kun gjøres på kanaler det abonneres på.
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