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Küçük ekstrasıyla bir CA 
uydu alıcısı

Uydu Alıcısı 

Nanoxx 9600 IP

Bugünlerde her şey o kadar ucuzladı ki CA uydu alıcılarının beşi 
bir para  ediyor; ama gerçekten iyi bir cihaz aradığınızda çok iyi 
araştırmanız gerekli. Alman dağıtımcı Nanoxx’un 9600 IP modeli 
işte böyle kaliteli ürünlerden biri.  Model adındaki IP terimi daha 

en baştan bazı ipuçları veriyor  
ama biz bu alıcıyı tanıtmaya 
yine de en baştan başlayalım. 

Cihaz, gümüş renkli şık bir 
kabinde yerleştirilmiş. Parlak 
siyah ön yüzünde okunması 
kolay gösterge ekranı yer 
alıyor. İzlenilen kanal numarası 
gibi bilgiler bu ekranda gösteri-
liyor. Nanoxx sol köşeye, uzak-
tan kumanda olmadan cihazın 
kullanılmasını sağlayacak yedi 
düğme yerleştirmiş. Sağ tarafta 
ise itmeli bir kapakçığın altına 
XCrypt uyumlu bir kart okuyu-
cusu bulunuyor. 

Arka panel de aynı şekilde 
donatılmış, IF girişi ve aktar-
ması, iki scart bağlantısı, RF 
modülatör çıkışı, stereo ses ve 
görüntü için 3 RCA jak, kompo-
zit video, optik dijital ses çıkışı, 
RS-232 arabirimi ve ekstra 
olarak RF45 network bağlan-
tısı arka panelde yer alıyor. Bu 
ekstra üzerinde daha sonra 
duracağız. 

Uzaktan kumanda ele gayet 
iyi oturuyor ve ergonomik bir 
yapısı var. Yine de alt taraftaki 
düğmeler biraz daha büyük ola-
bilirdi. 

Cihazla ilgili bütün sorularını-
zın cevabını birkaç dilde hazır-
lanmış kullanıcı kitapçığında 
kolayca bulabiliyorsunuz. 

Günlük 
Kullanım
Cihazı ilk açtığınızda hemen 

Ana menü açılıyor. Burada kul-
lanıcının belirli parametreleri 
kişiselleştirmesi ve uydu alı-
cının nasıl bir sisteme bağlan-
dığını seçmesi gerekiyor. Yeni 
Nanoxx, gerçek bir küresel 
cihaz olduğunu OSD dili olarak 
sunduğu geniş yelpazeyle ispat-
lıyor: İngilizce, Almanca, Fran-
sızca, İtalyanca, İspanyolca, 
Türkçe, Rusça, Arapça, Farsça, 
Hırvatça ve Yunanca dillerinin 
içinden istediğinizi seçebiliyor-
sunuz.

Cihaz, otomatik olarak PAL 
ve NTSC  sinyallerini tanıyabi-
liyor ve 4:3-16:9 ekran format-
ları arasında sorunsuzca geçiş 
yapıyor. Maalesef, Nanoxx ne 
S-Video ne de komponent video 
çıkışına sahip değil. Günümüzde  
düz ekran panel televizyonların 
ve projeksiyon cihazlarının yay-
gınlığı düşünüldüğünde bu ger-
çekten de önemli bir eksiklik. 
Bu olumsuzluğu bir tarafa bıra-
kıp işe pozitif yanından bakar-
sak OSD son derece esnek bir 
şekilde ayarlanabiliyor. Böylece 
kullanıcılar cihazı istedikleri gibi 
kişiselleştirebiliyor. 

İlk kurulum tamamlandıktan 
sonra kurulum menüsü hemen 
yardımınıza geliyor ve cihazın 
ayarlarını bağlı olduğu izleme sis-
temine göre yapmanızı sağlıyor. 
Nanoxx 9600 IP, dört LNB’nin 
kontrol edilmesini sağlayan 
DiSEqC 1.0; motorlu sistemleri 
kumanda eden DiSEqC 1.2 ve 
1.3 (USALS) protokollerine kadar 
geniş bir destek sunuyor. 

NANOXX 9600 IP
Network arabirimini zekice 
kullanan Mükemmel bir CA 

uydu alıcısı

Başta acemiler olmak üzere 
herkes için son derece iyi düşü-
nülmüş bir özelliği de DiSEqC 
protokolünün otomatik olarak 
bulunup tüm parametrelerin 
alıcı tarafından otomatik ayar-
lanması. Bu sayede uydu siste-
minizi kurarken en azından bir 
sorundan kurtuluyorsunuz. Eğer 
16 LNB’li çok beslemeli bir ante-
niniz varsa bu cihaz size uygun 
değil; çünkü maalesef DiSEqC 
1.1 protokolünü desteklemi-
yor. Standart universal Ku bant 
LNB’ler dışında C bant LNB’Ler 
gibi diğer LNB türleri de bu 
uydu alıcısında kullanılabiliyor. 
Tabii ki istediğiniz LOF değerini 
elle de girebiliyorsunuz. Cihaz 
fabrikadan 58 Avrupa ve Asya 
uydusu hafızasına yüklenmiş 
olarak çıkıyor. Bunun dışında 
isterseniz kendiniz 20 uydu 
daha ekleyebiliyorsunuz. Bazı 

9600 IP’nin  düzgün tasarlanmış bilgi 
kutucuğu 

EPG Ana menü 
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Çoklu görüntü Kanal tarama menüsü Network ayarları 

transpondör verilerinin güncel 
olmadığını gözlemlememize 
rağmen, Nanoxx’un bu konuda 
düzeltmeler yapacağını ümit 
ediyoruz. 

Anten ayarları tamamlandık-
tan sonraki adım, IP 9600’ün 
6000 hafızalık kanal listesini 
(boot loader 1.33 ve üstü ver-
siyonlarda) doldurmak. Bunun 
için bir veya birkaç uydu üze-
rinde tam tarama yapabilece-
ğimiz gibi belirli transpondörleri 
seçerek sadece bunları da tara-
tabilirsiniz. 

Testimizde ilk taramanın 
şifresiz TV veya radyo olarak 
yapılmasının her zaman iyi bir 
şey olduğunu bir kez daha teyit 
ettik. Tarama çok hızlı ve yedi 
dakika bile dolmadan 80 trans-
pondörlük bir uydudaki bütün 
transpondörler tarandı. 

Hazır başlamışken Nanoxx 
9600 IP’yi iyice zorlamak iste-
dik. Cihazın 7° Batı NILESAT, 
26° Doğu BADR ve 28.2° Doğu 
ASTRA uydularının nispeten 
zayıf transpondörlerinden sinyal 
almaktaki başarısı bizi gerçek-
ten etkiledi. SCPC sinyalleri de 
problem olmadı ve 36° Doğu 
EUTELSAT SEASAT  uydusunda 
sadece 1628 Ms/s  sembol 
hızındaki sinyal de cihaz tarafın-
dan kolayca bulunup hiç kesin-

tisiz ekrana getirildi. İlk kanal 
taramasının ardından uydu 
alıcısı ana menüden çıkıyor ve 
listedeki ilk kanalı ekrana getiri-
yor. Bununla birlikte son derece 
ayrıntılı bir bilgi kutucuğu da 
ekranın alt köşesinde beliriyor. 
İzlediğiniz ve bir sonraki prog-
ram (yayıncı bu bilgileri verdiği 
takdirde) bilgileri, teletext, alt-
yazı ve şifreleme sistemi gibi 
veriler bu kutuda izlenebiliyor. 

Guide düğmesine bastığınızda 
EPG ekranı açılıyor ve 3 ile 7 gün 
arasında değişen program akı-
şını önceden görebiliyorsunuz. 
Yalnız testlerimizde 9600 IP’nin 
program rehberinin son derece 
kötü oluşturulduğunu gördük.  
Bir yandan tüm program bilgisini 
gösteren kısım çok küçük diğer 
yandan seçilen kanalın gösteril-
diği kısım oldukça büyük. Bize 
göre bu kısmı program bilgisi 

lehine biraz küçültmek çok daha 
mantıklı olurdu; çünkü sonuçta 
EPG’nin amacı da bu. 

Diğer uydu alıcılarının 
çoğunda olduğu gibi OK düğ-
mesine bastığınızda kanal 
listesi ekrana geliyor. Yeni 
Nanoxx uydu alıcısının kanal 
listesi de oldukça iyi tasarlan-
mış. Düzenleme, sıralama gibi 
bir çok özellik içeriyor. Böylece 
istediğiniz kanalı sadece bir iki 

tıklamayla çok kolay bulabili-
yorsunuz. 

Eğer düzen sizin için çok 
önemliyse bütün listeyi tam 
kendi keyfinize göre kolayca 
düzenleyebilirsiniz. Bunun için 
istediğiniz kanalın adını değiş-
tirebilir, taşıyabilir; istemedik-
lerinizi silebilir ya da ebeveyn 
kilidiyle çocuklarınıza karşı 
kilitleyebilirsiniz. Kilitlenmiş 
kanalları sadece PIN numarasını 
bilenler izleyebilir. 

Belirli bir uydudaki bütün 
kanalları silmek ya da PIN 
numarası vererek kilitlemek 
gibi işleri daha da kolaylaştıran 
özellikler de var. 

Çeşitli arama filtrelerinin yanı 
sıra elle PID girişi de yapabi-
liyorsunuz. Bu tüm DXçilerin 
son derece önemsediği bir özel-
lik. Sekiz favori listesini en çok 
izlediğiniz kanalları gruplayarak 
hafızaya almak için kullanabilir-

siniz. Böylece sevdiğiniz kanalları 
izlemek için zaman kaybetmek-
ten de kurtulursunuz. 

Nanoxx 9600 IP’nin genel 
olarak olumlu olan ilk izle-
nimi yayın dili seçimi, teletext, 
çoklu görüntü izleme modu gibi 
özelliklerle iyice tamamlanmış 
oluyor. Bu özelliklerle reklam 
aralarında başka kanallara göz 
atmak çocuk oyuncağı haline 
geliyor. 

Network 
arabirimi
Şimdi artık Nanoxx 9600 

IP’nin model adındaki IP özel-
liğine bakma zamanı geldi. 
Diğer CA modüllü uydu alıcıla-
rının çoğunun tersine bu cihaz 
tam fonksiyonel bir network 
bağlantısına sahip. Bu bağlantı 
iki özellik düşünülerek konul-
muş: Birincisi Internet üzerin-
den kolay ve sağlam bir şekilde 
yazılım güncellemesi yapılma-
sını sağlamak; ikincisi ise CA 
modüllü uydu alıcısını tam bir 
PVR uydu alıcısına dönüştür-
mek. 

Bu bağlantıyı kullanmak 
için yapmanız gereken sadece 
İnternet ana menüsünden 
gerekli ayarları yapmaktan 
ibaret. İstenildiğinde tüm veri-
ler (IP adresi, subnet maskesi, 
standart gateaway IP) elle giri-
lebiliyor ya da DHCP etkinleşti-
rilebiliyor. İkinci seçenekte uydu 
alıcısı tüm ayarları modemden 
kendisi alıyor. 

Zekice düşünülmüş bir diğer 
özellik de 9600 IP’nin üretici fir-
manın ana bilgisayarını her açı-
lışta otomatik olarak tarayarak 
en son yazılımı kendiliğinden 
yüklemesi. Böylece her zaman 
en son işletim sistemini kullan-
dığınızdan emin olabiliyorsunuz. 
Tabii ki bunu testlerimizde kont-
rol ettik ve cihaz güncellemeleri 
hemen bulup yeni yazılımları 
otomatik olarak yükledi. 

Network arabiriminin ikinci 
özelliği ise henüz deneme saf-
hasında, ancak üretici firma 
gece gündüz bunun üzerinde 
çalıştığını ve yakında bitire-
ceğini söylüyor. TELE-satellite 
henüz test aşamasında olma-
sına rağmen sabit diski olma-
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Bilgisayardaki kayıt programı 

Uzman Görüşü
+
Nanoxx 9600 IP Zengin fonksiyonlarıyla güve-

nilir ve gelişmiş bir modüllü CA uydu alıcısı. Net-
work arabirimi sayesinde önümüze yeni bir dünya 
açıyor ve üretici de bundan zekice yararlanmayı 
başarmış. 9600 IP’nin kullanımı o kadar kolay ki 
acemiler bile öğrenmekte hiçbir zorluk yaşama-
yacaktır.

-
Uydu ve her şeyin ötesinde transpondör listesinin güncellen-

mesi gerekli. Ayrıca bilgisayardaki kayıtların alıcıdan izlenmesi 
de henüz mümkün değil. DiSEqC 1.1 de bu cihazın kalitesini artı-
ran hoş bir ilave olabilirdi.

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

dan cihazı PVR’ye dönüştürecek 
bu özellik hakkında önceden 
bilgi alma imtiyazına sahip. 
Nanoxx günümüzde çoğu evde 
yüksek performanslı bilgisayar-
lar olduğunu ve DVD kaydetme-
nin 20 sene önce kullandığımız 
kasetlere kayıt yapmaktan 
daha kolay olduğunu düşünerek 
böyle bir sistem geliştirmeye 
karar vermiş. Günümüzde çoğu 
PVR, kayıtların dahili sabit disk-
ten bilgisayara aktarılmasına 
olanak tanıyor. Bildiğiniz gibi 

kullanılan bağlantı türüne göre 
bu işlem son derece zaman 
öldürücü olabiliyor. Bir de hiç 
büyük dosyaları oradan oraya 
aktarma derdi olmadan doğru-
dan bilgisayara kayıt edebildiği-
nizi düşünün. Dosya aktarmakla 
uğraşırken harcadığınız tüm o 
vakit kaybından kurtulabilirsi-
niz. 

Nanoxx işte bunu gerçek-
leştirmek üzere, bilgisayarda 
çalışan yardımcı bir program 
hazırlamış. Bu program bilgi-

sayar üzerinde cihazdan gele-
bilecek kayıt isteklerini almak 
üzere hazır bekliyor. Uzaktan 
kumandada Record düğmesine 
bastığınız anda kayıt başlı-
yor ve uydu alıcısı tüm verileri 
network üzerinden bilgisayara 
gönderiyor. 

Bilgisayar bu kayıtları daha 
sonra izlenmek veya DVD’ye 
yazmak üzere sabit diskine 
kaydediyor. Daha henüz beta 
safhasında olmasına rağmen 

Nanoxx 9600 IP’nin bu özel-
liği testlerimizde sorunsuzca 
çalıştı. Sadece bilgisayara kay-
dettiğimiz yayını tekrar uydu 
alıcısı üzerinden izlemek iste-
diğimizde başarısız olduk; 
çünkü üretici henüz program 
üzerinde çalışıyor ve bu özel-
liği tamamlamamış. Mükemmel 
çalışan kayıt özelliğini düşündü-
ğümüzde, bu eksikliğin de kısa 
süre içinde tamamlanacağından 
ve mükemmel olacağından hiç 
kuşkumuz yok. 

Manufacturer  NanoXX    www.nanoxx.info

Model 9600 IP

Function Digital CA satellite receiver 
 with PVR functionality via network

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


