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Producenci-perfekcjoni-
ści jeszcze istnieją

Aktualizacja oprogramowania 

Nanoxx 9500HD

W ostatnim wydaniu TELE-satelity przedstawiliśmy nowy NanoXX 9500HD. Tak bardzo 
byliśmy pod wrażeniem jakości wykonania i możliwości użytkowych, że nie potrafiliśmy
znaleźć niczego negatywnego w tym produkcie. Niektórzy producenci potraktowaliby taki 
raport jako wymówkę aby już nic więcej nie zmieniać i wybrać się na zasłużone wakacje. 
Ale nie NanoXX. Pomimo tak wysokiej oceny 9500HD, ich programiści nadal pracują pod 
dużą presją, aby wbudować w urządzenie dodatkowe funkcje. Tuż przed oddaniem maga-
zynu do druku otrzymaliśmy informację, że dostępna jest nowa wersja oprogramowania.

Nowe oprogramowanie jest proste w 
instalacji. Jeśli odbiornik podłączony jest 
do Internetu, wystarcza jedno naciśnięcie 
guzika. Można też ściągnąć oprogramo-
wanie,  skopiować je na pendrive USB i po 
podłączeniu do odbiornika uruchomić w 
odbiorniku funkcję aktualizacji.

Po bezproblemowym załadowaniu nowej 
wersji oprogramowania (02.0.200) przyj-
rzeliśmy się na czym polegają zmiany. W 
tej wersji można nagrywać dwa programy i 
oglądać nagranie wcześniej wykonane, albo 
nagrywać dwa programy i oglądać trzeci 
na żywo, a nawet z poślizgiem czasowym. 
Oczywiście wszystkie trzy muszą pochodzić 
z tego samego transpondera. Wszystko to 
działało nam bez zarzutu nawet dla progra-
mów HD. Prędkość interfejsu USB 2.0 była 
w zupełności wystarczająca.

Pomyślano także 
o widzach mających 
problemy ze słuchem. 
Producent zadbał o to, 
aby teraz wraz z wizją 
nagrywana były: tele-
gazeta, podpisy tele-
gazetowe i podpisy 
DVB. Można je włączać 
podczas odtwarzania 
nagrania.

W samym odtwarzaniu też zauważyliśmy 
zmiany. NanoXX 9500HD pamięta miejsce, 

w którym przerwaliśmy odtwarzanie. Dzięki 
czemu po ponownym starcie możemy kon-
tynuować od momentu, w którym poprzed-
nio przerwaliśmy. Dodatkowa funkcja 
pozwala przeskakiwać w nagraniu te irytu-
jące wstawki reklamowe.

Aby mieć gwarancję, że nie stracimy ani 
początku ani końca ulubionego programu, 
NanoXX dodał opcję dodawania marginesu 
czasu na początku i końcu programu. Każde 
nagranie jest wówczas automatycznie roz-
szerzone o takie marginesy.

A skoro już poruszamy ten temat, ostat-
nia aktualizacja pozwala nam bezpośred-
nio programować timer nagrywania na 
opcjonalne kanały w rodzaju płatnego 
niemieckiego Premiere. Całości dopełnia 
możliwość ręcznego ustawienia długości 
bufora czasowego do oglądania z pośli-

zgiem. Producent zadbał też o poprawienie 
krótkiej listy bugów znanej z poprzedniej 
wersji. Oprócz rozszerzenia o obsługę 

dysków o pojemno-
ści większej niż 300 
GB, poprawiono błąd 
w timerze, problem z 
listą kanałów i popra-
wiono współpracę z 
modułem Alphacrypt 
CI. Zmodyfikowano
klika pozycji menu i 
dodano kilka nowych 
guzików funkcyj-
nych.

Biorąc wszystko 
pod uwagę, to bardzo 
udana aktualizacja 
i przede wszystkim 

Dwa nagrania (nawet w HD) 
w tym samym czasie 

Kończenie nagrywania 

Ustawianie zakładki 

Opcje odtwarzania 
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dowód na to, że istnieją wciąż producenci 
nie pozostawiający nas samym sobie zaraz 
po zakupie ich produktu. Zamiast tego 
ulepszają skrzynkę, którą zdecydowaliśmy 
się nabyć. Szczególną przyjemność sprawił 
nam fakt poprawy problemu z formato-
waniem dysku twardego FAT32, o którym 
pisaliśmy w pierwotnym raporcie. Tymcza-
sem NanoXX umieścił w Internecie małe 
narzędzie pozwalające na formatowanie 
dysków twardych o dowolnej wielkości w 
FAT32 pomimo ograniczeń Windows. 

Jeśli teraz zdaje się wam, że producent 
wreszcie usiądzie i zrobi sobie przerwę na 
kawę, jesteście w błędzie. Wytwórca dał 
nam do zrozumienia, że kolejna aktualiza-
cja przekształci NanoXX 9500 HD w pełni 
funkcjonalny IP PVR. Nie możemy się już 
doczekać!


