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CA beltéri vevőegység egy 
kis különlegességgel

Műhold beltéri vevőegység 

Nanoxx 9600 IP

CA beltéri vevőegységekkel Dunát lehet rekeszteni, viszont 
ha egy tényleg minőségi készüléket akarunk, akkor keresgélnünk 
kell. Mi ilyen beltéri vevőegységre leltünk, a német Nanoxx nagy-
kereskedő 9600 IP-jében. Az IP a model nevében, számos külön-
legességre utal – de menjünk sorjában.

A készülék doboza előkelő 
ezüst színben érkezik, csillogó 
fekete homlokfallal, amelyen 
egy könnyen olvasható kijelző 
mutatja az éppen kiválasztott 
program számát. Baloldalt, a 
Nanoxx hét gombot helyezett 
el a készülék távírányító nélkü-
li vezérlésére, jobb oldalt pedig 
egy csapóajtó Xcrypt kompa-
tibilis kártyaolvasót rejteget 
magában.

A hátlap is szépen el van 
látva, tartalmazza a szab-
ványos IF bemenetet a hur-
kolt kimenettel, 2 scart 
eurodugaszolóaljzatot, egy RF 
modulátor kimenetet, 3 RCA 
dugaszolóaljzatot a térhatá-
sú hang és képhez, kompozit 
videóhoz, egy optikai digitális 
hangkimenetet, egy RS-232-
es kaput, valamint egy RF45-
ös hálózati dugaszolóaljzatot, 
mint különlegességet. De erről, 
majd később.

A csatolt távirányító, jól fek-
szik a kézben és ergonómikus 
alakja van. Ezzel szemben 
a távirányító alsó felén levő 
gombok kissé szélesebbek 
lehetnének.

A többnyelvű használati uta-
sítás választ ad minden kér-
désre és könnyen használható 
alakban van.

Köznapi 
használat
Kapcsoljuk be először a bel-

téri vevőegységet és azonnal 
megjelenik a fő menü, amely 
arra sarkalja a felhasználót, 
hogy egyénivé alakítson bizo-
nyos paramétereket és megha-
tározza, mely vevő felszerelés 
van használva a beltéri vevő-
egységgel. Az új Nanoxx vevő-
készülék valódi poliglottának 
mutatkozik, hiszen a kijelző 
képernyőn megjelenő üzenetek 
a következő nyelveken lehet-
nek: angol, német, francia, 
olasz, spanyol, török, orosz, 
arab, perzsa, horvát és görög.

Hála az automata felismerő-
nek, a készülék képes kezelni 
úgy a PAL, mint az NTSC jele-
ket hibátlanul és a váltás a 4:3 
és a 16:9 képarányok között 
is símán ment a teszteléseink 
alatt. Sajnos, a Nanoxx beltéri 
vevőegységnek nincs sem S-

video, sem összetett képkime-
nete, ami hátrány, ha tekintjük 
a napjainkban üzemben levő 
nagyszámú lapos képernyő-
jű tévékészüléket és kivetítőt. 
Ennek a jó oldala az, hogy a 
kivetítő képernyő beállítható, 
olyan magas szintű végletekig, 
hogy a felhasználó teljesen 
az izlése szerint alakíthatja a 
készülékét.

Mikor az alapbeállítások el 
lettek végezve, megjelenik 
a telepítő menü (Installation 
menu), hogy segítségünkre 
legyen a beltéri vevőegység 
finom beállításában, alkalmaz-
kodva a használt vétel rend-
szerhez. A Nanoxx 9600 IP 
támogatja a DiSEqC 1.0-át, 
amellyel irányíthat akár négy 
vevőfejet, valamint a DiSEqC 
1.2-es és 1,3-as (USALS) 
protokolokat a motoros tányér-
antennák vezérléséhez.

Egy végtelenül elmés tulaj-
donságként megemlíthetjük 
- különösen a kezdők részére 
- a megfelelő DiSEqC protokoll 
automatikus felismerését és 
ennek megfelelően az összes 
paraméter beállítását a beltéri 

NANOXX 9600 IP
Kitűnően működő titkosított kártyás 

(CA) és okos hálózati felhasználói felü-
lettel rendelkező beltéri vevőegység

vevőegységen – ennek követ-
keztében a felhasználóknak 
eggyel kevesebb gondjuk akad 
a felszerelésük telepítésekor.

Ha 16 vevőfejes multifeed 
antennánk van, akkor ez a 
vevőkészülék nem nekünk való, 
mivel, sajnos nem támogatja a 
DiSEqC 1.1-es protokolt. 

A szabványos univerzális 
Ku-sáv vevőfejen kívül, egyes 
másik típusok, mint a C-sáv 
vevőfejek szintén használha-
tók és szükség esetén a helyi 
oszcillátor frekvencia (LOF) is 
betáplálható kézileg. A gyártó 
előprogramozott műhold jegy-
zékkel forgalmazza ezt a bel-
téri vevőegységet, amely 
58 európai és ázsiai műhold 
orbitális helymeghatározását 
tartalmazza. Még további 20 
helymeghatározást adhatunk 
hozzá a jegyzékhez a későb-
biek folyamán. Úgy találtuk, 
hogy egyes közvetítők adatai 
nem naprakészek, ezért azt 
reméljük a Nanoxx utánnanéz 

Tisztán olvasható infó-sáv a 9600 IP-én Az elektrónikus programkalauz A fő menü 
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Több képes képernyő Csatornapásztázás Hálózati beállítások 

a dolognak és a jövőben fris-
sebb adatokkal szolgálhat majd 
nekünk.

Miután az antenna beállí-
tások befejeződtek, a követ-
kező lépés a több mint 6000 
férőhelyes csatornamemória 
feltöltése az 1.33-as és ennél 
magasabb változatú betöltő 
programmal (boot loader) az 
IP 9600-ban. Evégből választ-
hatunk vagy az egy vagy több 
műholdon való teljes pásztázás 
(full scan), vagy a meghatá-
rozott közvetítőkön végezhető 
kézi pásztázás (manual scan), 
között.

A mi tesztünk is megerősítet-
te, hogy mindig jó, ha képesek 
vagyunk leszűkíteni a pásztá-
zást csak a szabadonsugárzott 
(FTA, Free-To-Air) tévé- vagy 
rádió csatornákra. A művelet 
gyors, hiszen valamivel hét 
percnél rövidebb ideig tart, 
amig elvégzi egy 80 közvetítős 
műhold teljes pásztázását.

Amikor már itt tartottunk, 

teszteltük a Nanoxx 9600 IP 
keresőjének határait is, és 
elámultunk, milyen jó a vétel 
a nyugati hosszúság 7°-án 
levő NILESAT, a keleti hosz-
szúság 26°-án levő BADR és a 
keleti hosszúság 28.2°-án levő 
ASTRA műholdak esetében. 
Az SCPC-vétel sem jelentett 
gondot a teszt közvetítőnkről 
a keleti hosszúság 36°-án levő 
EUTELSAT SEASAT-ról, ame-
lyet még az 1628 Ms/sec-os 
szimbólumsebesség mellett, is 
képes volt felismerni és feldol-
gozni hibátlanul.

Az első csatornapásztázás 
befejezését követően a beltéri 
vevőegység kilép a fő menü-
ből és futtatni kezdi a képer-
nyőn az első rendelkezésre álló 
csatorna műsorát, egy nagyon 
sok információval rendelke-
ző állapotjelző sávval együtt, 
amely tartalmazza a jelenlegi 
és következő események címét 
(ha ezt a műsorközvetítő lehe-
tővé tette) valamint a teletext, 
a képaláírások és a műsor tit-
kosítását jelölő ikonokat.

Nyomjuk meg a kalauz 
gombot (Guide) és megjelenik 
az elektrónikus programkala-
uz (EPG) a képernyőn megje-
lenítve az elkövetkező 3-7 nap 
minden várható eseményének 
jegyzékét. Ezzel szemben, a 
mi kiterjedt vizsgálatunk kide-
rítette, hogy a képernyőn levő 
elektrónikus programkalauz 
ablakot a 9600 IP eléggé furcsa 
módon osztotta fel. Egyfelöl, 
az a rész, amely az összes 
programot és műsorinformáci-

ót jeleníti meg, eléggé kicsiny 
méretű, míg másfelől, az ame-
lyik a pillanatnyi műsort jeleníti 
meg, túlméretezett. Vélemé-
nyünk szerint, bölcs volna, az 
utóbbi területet lecsökkenteni 
annak érdekében, hogy több 
műsor információnak adhasson 
helyet, hiszen ez tulajdonkép-
pen az elektrónikus program-
kalauz elsődleges szerepe.

A többi beltéri vevőegység-
hez hasonlóan, az OK gomb 
megnyomásával megjelenik a 
csatornajegyzék. Az új Nanoxx 
beltéri vevőegység közérthető-

en megalkotott jegyzékkel ren-
delkezik, amely ki van egészítve 
érthető szerkesztési és besoro-
lási lehetőségekkel. Így biztos, 
hogy minden rendelkezésre 
álló csatorna gyorsan megta-
lálható lesz pár kattintással. 
Ha kifejezettebb érzékünk van 
a rend iránt, hozzáláthatunk a 
teljes jegyzék állandó javítga-
tásához, kedvünk szerint. Ebbe 
beletartozik a csatornák nevé-
nek megváltoztatása, a csa-
tornák helyváltoztatása vagy 
törlése, bizonyos gyermekek-
nek nem ajánlott kínálat szülői 
lakat alá való tétele. Kizárólag 
azok élvezhetik az utóbbi prog-
ramokat, akik a megfelelő PIN-
kóddal rendelkeznek. 

Hogy a dolgunk még köny-
nyebb legyen, egy bizonyos 
műhold minden csatornája 
törölhető vagy szülői lakat alá 
tehető. A különböző keresési 
szűrők közé tartozik a PID-kód 
kézi bevitele is, ami egy olyan 
sajátosság, amiért az összes 
műhold rajongó nagyon hálás 
lesz. Nyolc kedvencjegyzék 
létezik és feltölthető a leg-
gyakrabban nézett csatornák-

kal egyetlen gombnyomással. 
Nincs több idővesztegetés a 
kedvenc csatornák keresgélé-
sével. 

A Nanoxx 9600 IP-t illetően 
a teljesen pozitív benyomást 
kikerekítik olyan szabványos 
tulajdonságok, mint amilyen 
a hangcsatorna kiválasztása, 
a teletext dekódoló, vagy a 
többképes megjelenítési mód, 
amellyel egyszerre akár négy 
csatorna képe is megjelenít-
hető. Ez a reklámszünetek 
áthidalásának igen megfelelő 
módja. 

A hálózati 
felhasználói 
felület
Eljött annak az ideje, hogy 

a Nanoxx 9600 IP model 
nevében levő IP rövidítéssel 
is foglalkozzunk. A többi CA 
vevőegységgel ellentétben, ez 
a készülék teljesen üzemké-
pes hálózati felhasználói felü-
lettel rendelkezik, amelyet a 
gyártója két dolgot szem előtt 
tartva, épített bele: egyrészt 
azért, hogy megkönyíthesse a 
megfelelő szoftverfrissítések 
internetes letöltését, másrészt 
pedig azért, hogy ezt a CA bel-
téri vevőegységet teljes értékű 
személyi videórögzítővé (PVR) 
változtassa. 

Ha elhatároztuk, hogy ezt 
a felhasználói felületet hasz-
nálni szeretnénk, akkor csak 
annyit kell tennünk, hogy belé-
pünk a képernyőkijelző (OSD) 
Internet fő menüjébe, avégből 
hogy beállíthassuk a szüksé-
ges paramétereket. Szükség 
esetén, az összes adat (példá-
ul IP cím, alhálozat cím – ún. 
Subnet Mask, szabványos IP 
kapu) kézileg bevihető vagy 
vagylagosan a dinamikus gaz-
daszámítógép konfigurációs
protokollt (DHCP) aktiválva 
sarkallja a beltéri vevőegysé-
get arra, hogy a helyi útvá-
lasztótól (router) beszerezze 
magának az összes beállítást.

Egész ügyesen beállítható a 
9600 IP készülék, oly módon, 
hogy új szoftvert keres a 
gyártó kiszolgáló számítógépén 
minden alkalommal, amikor 
áram alá helyezzük, úgy hogy a 
felhasználók biztosak lehetnek 
abban, hogy készülékük mindig 
a legújabb meghajtó progra-
mot használja. Természetesen, 
ezt mi a tesztünkben ki is pró-
báltuk és a beltéri vevőegység 
felismerte az összes frissítést, 
és elkezdte letölteni és telepí-
teni az új szoftvert.

A hálózati felhasználói felület 
használatának második célja 
még mindig kisérleti stádi-
umban van, de sikerült meg-
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Szoftver felvételezés a számítógépre 

Manufacturer  NanoXX    www.nanoxx.info

Model 9600 IP

Function Digitális CA műhold beltéri vevőegység 
 hálózaton keresztül működő PVR sajátossággal

Channel memory 6000

Satellites 78

SCPC compatible yes (1.628 Ms/s and above in our test)

USALS yes

DiSEqC 1.0 / 1.2 / 1.3

Scart connections  2

Audio/Video outputs  3 x RCA

YUV outputs  no

UHF Modulator yes

0/12 Volt output no

Digital audio output yes (optical)

EPG yes

C/Ku-Band compatible yes

Power supply 100-240 VAC, 50/60 Hz

Szakértői vélemény
+
A Nanoxx 9600 IP teljesen a feladatának megfe-

lelő CA (Conditional Access) beltéri vevőegység, 
amely rendelkezik minden kívánt megbízható és 
korszerű tulajdonsággal. Hála a hálózati kapujá-
nak, a lehetőségek egy teljesen új világa nyílt meg 
és a gyártó ezeket okosan ki is tudja használni. A 
9600 IP önmaga adja a használati utasítást és még 
kezdők számára sem jelent gondot a használata.

-
A műhold- és mindenek felett a közvetítő jegyzékek valamelyes 

frissítést igényelnek és a számítógépről pedig még nem lehet 
visszajátszani a felvételeket. A DiSEqC 1.1-es protokoll is szíve-
sen látott kiegészítés lenne.

Thomas Haring
TELE-satellite 
Tesztközpont 

Ausztria

tudnunk a gyártótól, hogy éjt 
nappallá téve dolgoznak azon, 
hogy üzemképessé tegyék ezt 
a sajátosságot. Ennek elle-
nére, a TELE-satellite-nek a 
Nanoxx egy gyors bepillantást 
engedéyezett a munkálatokba. 
Tervezetük munkábaállításakor 
a Nanoxx abból az elvből indult 
ki, hogy napjainkban számos 
otthon rendelkezik magas tel-
jesítményű számítógéppel és 
egy DVD-írás manapság olyan 
egyszerű mint egy-két évtized-
del ezelőtt a hangszalagra való 
felvételezés.

A ma kapható személyi 

videórekorderek (PVR) enge-
délyezik a felvételek átvitelét 
a belső merevlemezről a szá-
mítógépre, még akkor is, ha 
ez a folyamat nagyon időigé-
nyes lehet, a csatlakozásunk 
tipusától függően. Na már 
most, ha képesek lennénk fel-
venni egy eseményt, közvetle-
nül a számítógépre, ez mindazt 
a sok időt megtakaríthatná 
számunkra, amit a nagy fájlok 
,az egyik lemezről a másikra 
való átvitelére fecséreltünk.

Itt lép színre a Nanoxx egy 
kis eszközzel, amely a számí-
tógépen működik és a számí-

tógépről beérkező felvételekre 
vár.

Amint a „Felvételezés” 
(Record) gombot megnyomtuk 
a távírányítón, beindul a felvé-
telezés és a beltéri vevőegység 
a hálózati kapun át átküldi az 
összes adatot a számítógépre.

A számítógép elmenti a fel-
vételeket egy későbbi leját-
szás vagy feldolgozás és írás 
céljából bármely szabványos 
DVD-szerkesztő szoftver segít-
ségével.

Még béta változatában is 
a Nanoxx 9600 IP-nek ez a 
különleges sajátossága hibát-

lanul működött a tesztünkön. 
Az egyedüli dolog, amit még 
nem sikerült tesztelnünk – az 
a számítógépre átvett felvé-
telek közvetlen lejátszása volt 
a beltéri vevőegységen, mivel 
a gyártó még nem végezte el 
ennek a sajátosságnak a szoft-
verébe való bevezetését.

Bármennyire is értékeljük 
a kitűnően működő felvéte-
li módot, bizunk abban, hogy 
az előbbi bekezdésben emlí-
tett tulajdonság tökéletesen 
működő állapotban hamarosan 
elérhető lesz.


