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Stále existují vytížení 
výrobci

Software Update 

Nanoxx 9500HD

V posledním vydání TELE-satelitu jsme vám představili nový Nanoxx 9500HD. Jeho 
operativa a výrobcova zručnost na nás natolik zapůsobila, že jsme přijímači  opravdu 
neměli co vytknout. Někteří výrobci by takovou recenzi přijali a použili k uvolnění 
vývojového tlaku, ne však Nanoxx. Navzdory velké chvále na 9500HD, programátoři 
Nanoxxu stále pracují s vysokým nasazením, aby do jejich přijímače implementovali 
nové funkce a tak jsme těsně před uzávěrkou obdrželi informaci, že je k dispozici nová 
verze software.

Instalace nového software je snadná: 
je-li přijímač připojen pře síť k internetu, 
vše co musíte udělat je stisk jednoho tla-
čítka. Můžete si také aktualizaci stáhnout 
a uložit na USB klíčenku a poté začít s 
instalací.

Po bezproblémovém nahrání verze soft-
ware 02.0.200 jsme se porozhlédli po pro-
vedených změnách. Nyní můžete nahrávat 
dva programy zatímco se díváte na třetí, 
který byl uložen na pevném disku, nebo 
můžete nahrávat dva programy a na třetí 
se dívat naživo a to dokonce i v módu 
časového posunu a to do té doby, dokud 
jsou všechny tři programy na jednom 
transpondéru. Všechny tyto vlastnosti 
fungovaly bez problémů i při volbě pořady 
v HD. Rychlost připojení USB 2.0 byla více 
než uspokojující.

I věčně nespokojení diváci si nyní přijdou 
na své. Faktem totiž je, 
že výrobce aktualizo-
val i proces nahrávání, 
takže nyní jsou auto-
maticky nahrány tele-
textové a DVB titulky 
i teletext samotný a 
mohou tak být kdy-
koli vyvolány při pře-
hrávání záznamů na 
pevném disku.

Samotné přehrávání doznalo několika 

změn; Nanoxx 9500HD si pamatuje bod, 
ve kterém bylo přehrávání zastaveno, 
takže ve chvíli, kdy chcete pokračovat, 
lze začít opět od tohoto místa. Byla při-
dána i exklusivní funkce s jejíž pomocí lze 
přeskočit únavné reklamní bloky pouhým 
stiskem jednoho tlačítka.

Za účelem garance, že začátek a konec 
nahrávání vašeho oblíbeného programu 
nebyl poškozen, byla Nanoxxem vyvinuta 
funkce automatického přidání extra času 
na počáteční a koncové body nahrávky, 
která je tak vždy prodloužena. 

Zůstaňme u tohoto tématu ještě chvíli; 
nejnovější aktualizace vám také umožní 
přímé nastavení časování nahrávek 
pro prémiové kanály, jako je například 
německý PayTV kanál Premiere. Abychom 
to uzavřeli, uživatelé se nyní mohou manu-
álně nastavit časovací buffer dle jejich 

potřeb. Zároveň byl výrobcem zapraco-
ván seznam chyb, v rámci péče o zákaz-
níky tak byl odstraněn problém s pevnými 

disky s kapacitou 
nad 300GB, dále pro-
blém s časováním, 
seznamem kanálů a 
byla vylepšena spo-
lupráce s CI moduly 
Alphacrypt. Bylo 
také změněno něko-
lik položek menu 
a přidány některé 
nové funkce. 

Vzhledem ke všem 
zmíněným úpravám, 
jedná se celkem 
vydařenou aktu-
alizaci, která jen 

Dvě nahrávky (dokonce HD) zároveň 

Konec nahrávky 

Nastavení záložky 

Možnosti přehrávání 
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dokazuje, že pokud si zakoupíte výrob-
cův produkt, neotočí se k vám zády. 
Namísto toho jdou dál cestou zlepšování 
výrobku, který jste si právě zakoupili. 
Byli jsme velmi potěšeni, že problém s 
formátováním jednotek Windows FAT32, 
který byl zmíněn v první recenzi, výrobce 
zaznamenal. Nanoxx tak mezitím vyvinul 
malou online aplikaci, která vám umožní 
používat libovolné disky a formátovat je 
systémem FAT32 bez limitu daném MS 
Windows.

A jestliže po tom všem očekáváte, že 
výrobce si udělá delší přestávku, jste 
na omylu. Již nám bylo oznámeno, že s 
další aktualizací bude výrobcem Nanoxx 
9500HD použit a konvertován na plnohod-
notné IP PVR zařízení. Už se nemůžeme 
dočkat, co nám budoucnost přinese.


