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Masih Ada Pabrikan 
yang Sibuk

Software Update 

Nanoxx 9500HD

Dalam majalah TELE-satelit edisi terdahulu, kami telah memperkenalkan NanoXX 
9500HD yang baru.  Kami sangat terkesan dengan kemampuan operasionalnya yang sangat 
positif. Bagi sebagian pabrikan akan mengambil laporan uji seperti itu dan menggunakannya 
sebagai alasan untuk mengambil cuti yang telah direncanakan, namun tidak bagi NanoXX. 
Meskipun 9500HD mendapatkan penghargaan yang tinggi, pemrogramnya tetap bekerja di 
bawah tekanan untuk menggabungkan fungsi baru dalam receiver tersebut dan dan tepat 
sebelum waktu terbit kami menerima berita bahwa pembaruan peranti lunak baru telah 
tersedia. 

Peranti lunak yang baru tersebut sangat 
mudah di-instal: jika receiver terhubung ke 
Internet melalui jaringan, yang diperlukan 
hanya satu tekanan pada tombol. Anda 
juga bisa mengunduh peranti lunak baru, 
memindahkannya ke memori USB dan 
memulai pembaruan receiver. Setelah 
berhasil memuat peranti lunak baru versi 
02.0.200 tanpa masalah, kami mencari 
perubahan apa yang ada.  Sekarang 
dimungkinkan untuk merekam dua siaran 
pada saat sedang menonton acara yang 
telah tersimpan di hard disk atau Anda dapat 
merekam dua siaran dan menonton siaran 
ketiga secara langsung atau bahkan dalam 
mode time shift jika ketiga siaran ini dari 
transponder yang sama. Keseluruhannya 
berfungsi dengan baik bahkan ketika terlibat 
siaran HD. Kecepatan koneksi USB 2.0 lebih 
dari cukup untuk fungsi ini.

Bahkan bagi pemirsa yang memiliki 
masalah pendengaran akan menikmati 
kenyataan bahwa 
pabrikan memperbarui 
proses perekaman 
sehingga sekarang 
teleteks, teks 
terjemahan dan 
terjemahan DVB secara 
otomatis juga terekam 
dan dapat dipanggil 
kapan saja ketika hasil 
rekaman diputar.

Pemutar hasil 
rekaman juga mengalami perubahan; 
NanoXX 9500HD mengingat posisi 

pemutaran dihentikan sehingga dapat 
dimulai kembali. Fungsi tambahan lain adalah 
memungkinkan Anda untuk melewatkan 
tayangan iklan hanya dengan menekan satu 
tombol. Untuk menjamin bahwa bagian awal 
dan akhir dari rekaman favorit Anda tidak 
rusak, NanoXX memasukkan kemampuan 
untuk menambah waktu rekam tambahan 
pada bagian awal dan akhir acara sehingga 
setiap hasil rekaman secara otomatis akan 
diperpanjang. 

Karena kita sedang di subyek ini, 
pembaruan terkini juga memungkinkan 
Anda memrogram secara langsung 
pengatur waktu rekaman untuk saluran 
tertentu seperti saluran Premiere dari TV-
berbayar Jerman.  Untuk melengkapinya, 
pengguna dapat mengatur buffer time 
shift sesuai keinginan. Bahkan daftar kecil 
bug juga diperbaiki oleh pabrikan; untuk 
menangani masalah pada hard disk yang 
lebih besar dari 300GB, bug pengatur waktu 

juga telah diperbaiki, masalah dengan 
daftar saluran juga ditangani dan operasi 
dengan Alphacrypt CI juga ditingkatkan.  

Beberapa menu 
juga dimodifikasi
dan beberapa 
fungsi tombol juga 
ditambahkan.

Segala hal telah 
dipertimbangkan, ini 
adalah pambaruan 
yang cukup sukses, 
di atas segalanya, 
ini membuktikan 
bahwa masih ada 
pabrikan yang tidak 
meninggalkan Anda 
setelah membeli 
produknya.  Namun 
mereka tetap 

Dua perekaman (bahkan HD) pada saat 
yang sama 

Mengakhiri perekaman 

Membuat tanda batas 

Pilihan pemutaran 
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melanjutkan peningkatan produk yang Anda 
beli tersebut. Kami juga sangat terkesan 
bahwa masalah harddisk yang diformat 
dengan Windows FAT32 yang muncul di 
laporan terdahulu telah diperbaiki oleh 
pabrikan. NanoXX telah menempatkan 
peranti kecil secara online yang 
memungkinkan Anda menggunakan hard 
drive dari berbagai ukuran dan mengaturnya 
dalam FAT32 daripada dibatasi oleh MS 
Windows.

Seandainya, setelah semua ini, Anda 
berpikir bahwa pabrikan akan berhenti dan 
beristirahat, maka Anda salah. Pabrikan 
telah memberi informasi kepada kami 
bahwa pembaruan yang akan datang akan 
membuat NanoXX 9500 HD menjadi mesin 
IP PVR yang sangat handal. Kami tidak bisa 
menunggu lagi apa yang akan terjadi di 
masa mendatang.


