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Все още се намират 
ангажирани 
производители

Software Update 

Nanoxx 9500HD

В предишния брой на сп. TELE-satellite представихме новия приемник NanoXX 
9500HD. Бяхме толкова впечатлени от неговата отлична изработка и начин на работа, 
че просто нямаше нищо негативно, което да кажем за него. Някои производители биха 
използвали подобна хвалебствена статия, за да заминат на заслужена ваканция, но не 
и експертите на компанията NanoXX. Въпреки добрите думи, казани за модела 9500HD, 
програмистите на фирмата продължиха своята напрегната работа, за да включат нови 
функции в техния приемник и малко преди редакционното приключване на настоящия 
брой получихме съобщение от тях, че вече има нов и лесен за инсталиране софтуер: 
ако приемникът е свързан към Интернет чрез мрежа, необходимо е само едно натис-
кане на бутон. Може да изтеглите софтуера, да го прехвърлите в USB стик и след това 
да стартирате актуализирането на приемника.

След като заредихме безпроблемно 
последната версия (02.0.200), решихме 
да проверим какви са новите функции. 
Сега вече е възможно да се записват 2 
програми, докато гледате трета, която е 
съхранена на хард диска, или се излъчва 
на “живо”, или е в режим на отлагане, при 
условие, че и трите програми са на един 
транспондер. Всички тези функции рабо-
теха перфектно, дори и когато ставаше 
въпрос за HD програми. Скоростта на USB 
2.0 връзката беше повече от достатъчна 
за това.

Потребителите с намален слух ще 
бъдат удовлетворени от факта, че про-
изводителя е актуализирал процеса на 
запис, така че вече телетекста, субтит-
рите на телетекста / 
DVB се записват авто-
матично, като по този 
начин могат да бъдат 
извиквани по всяко 
време при възпроиз-
веждане на запис от 
хард диска.

При самото възп-
роизвеждане също 
има някои промени; 
NanoXX 9500HD вече 
може да “помни” мястото, в което то е 
спряло и да го стартира отново от същата 

точка. Добавена е и допълнителна функ-
ция, при която само с натискане на един 
бутон може да избегнете досадните рек-
лами.

За да гарантира качествено начало и 
край на записа на Вашата любима прог-
рама, NanoXX включва възможност за 
добавяне на допълнително време в самото 
начало и край на записа, с което времето 
му автоматично се удължава. 

И докато сме още на тази тема, пос-
ледната софтуерна актуализация дава 
възможност за директно програмиране 
на таймера за запис от определени 
канали, като напр,. немския PayTV канал 
“Premiere”. Освен това, потребителите 
вече могат ръчно да задават буферната 

стойност на времето за изместване. Произ-
водителят дори е изработил малък списък 
на възможни дефекти, а междувременно 

са изчистени проб-
лемите, отнасящи 
се до: хард дискове 
по-големи от 300GB,  
таймера, каналния 
списък, а също така 
е подобрена и рабо-
тата със CI модула 
Alphacrypt. Проме-
нени са някои от еле-
ментите на менюто и 
са добавени няколко 
нови функционални 
бутона.

Като цяло, това е 
една изключително 
успешна актуали-
зация, доказваща, 

Два записа, които се правят едновре-
менно (дори с HD формат) 

Край на записа 

Задаване на показалец 

Опции на възпроизвеждането 
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че все още има производители, които 
не оставят своите клиенти без отговор 
на техните въпроси, а продължават да 
подобряват своите продукти. Бяхме осо-
бено удовлетворени от факта, че проб-
лема с форматирането на хард диска с 
Windows FAT32 (за който вече споменахме 
в първия тест) е изчистен от производи-
теля. Междувременно, NanoXX е поставил 
онлайн един малък инструмент, който 
позволява да форматирате с FAT32 вся-
какви хард дискове, независимо от огра-
ниченията на MS Windows.

И ако въпреки всичко казано до тук 
смятате, че производителя ще стои в 
бъдеще със скръстени ръце, Вие грешите. 
Той вече ни спомена, че със следващата 
софтуерна актуализация NanoXX 9500 HD 
ще бъде изцяло превърнат в IP PVR при-
емник. Нямаме търпение да видим какво 
ще донесе бъдещето.


