
Power FTD

Configuratie
Deze tutorial heb ik geschreven met versie 0.9C3
Eerste moet je natuurlijk power FTD downloaden. Dat kan hier .
Nadat je pFTD geïnstalleerd en opgestart hebt, ga je naar het download-tabblad.
Klik hier op 

Je krijgt het configuratie scherm te zien.

Om een nieuwsserver toe te voegen vul je de open velden in.
Servername ===> De naam die je aan de server wilt geven
Serverhost ===> Het adres van de nieuwsserver
Poort ===> de poort van de nieuwsserver, meestal is dit 119
Username ===> Als je een gebruikersnaam nodig hebt om in te loggen vul deze dan hier in.
Anders laat je het leeg
Password ===> Het paswoord om in te kunnen loggen. Als dit niet nodig is laat het dan leeg
Threads ===> Via hoeveel draadjes kan je bij de niewsserver downloaden
Retries ===> Hoe vaak moet pFTD proberen om een file te downloaden als deze een keer
mislukt is via deze nieuwsserver
Priority ===> De prioriteit van de server. Hoe lager nummer dit nummer des de eerder probeert
pFTD hiervan te downloaden.
Strict ===>  Als dit aangevinkt staat dan zal pFTD deze server eerst aanspreken. Als  het
downloaden van een bestand mislukt op een strict server dan zal hij  het automatisch daarna
via een niet stricte server proberen. Zo hoef je  je pay-server dus alleen voor noodgevallen te
gebruiken.
Als je dit gedaan hebt klik je op 'add' en vervolgens klik je op 'Save Settings'
Ga nu naar het general-tabblad
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Hier kan je de download folder aanpassenEr  zijn nog een aantal opties, maar daar moet je zelf maar even kijken wat  je ermee doet.Power Ftd is nu in ieder geval klaar voor gebruik.Zoeken naar Bestanden
In pFTD is het heel makkelijk om naar bestanden te zoeken d.m.v een database
Ga in pFTD naar het tabblad Search
in FTD heb ik een DVD gevonden. De bestanden worden gepost onder de naam
GOOD_BAD_UGLY
Nu moet je in pFTD op deze naam zoeken.

pFTD vind als het goed is alle bestanden die je zocht.
Om deze bestanden te downloaden selecteer je hiervoor alle bestanden die je nodig hebt en
klik je op Import
Het importeren duurt even, afhankelijk van het aantal bestanden dat je importeert. 
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Na het importeren komen de bestanden in de downloaden lijst te staan.

NZB Invoeren
Om een NZB file in pFTD in te voeren ga je naar het tabblad download en klik je rechts op het
witte vlak.

Ga nu naar de map waar het NZB bestand staat en open het.

Het NZB bestand staat nu in je downloadlijst

  Downloaden
Als je eenmaal de bestanden hebt gevonden die je wilt downloaden dan is het tijd om de
bestanden daadwerkelijk te downloaden.
Ga naar het download tabblad en klik rechts op de titel die je wilt invoeren en kies Add to Batch

de bestanden staan nu in de Batch
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Om het downloaden te starten klik je op 

Nu is het een kwestie van geduld voordat het bestand gedownload is.Als  je het downloaden wil onderbreken of even wil pauzeren dan klik je op  

. Je kunt hierna het downloaden weer hervatten
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