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Încă mai există 
fabricanţi (pre)ocupaţi

Software Update 

Nanoxx 9500HD

În ultimul număr al revistei Tele-satelit v-am făcut cunoştinţă cu noul Nanoxx 9500HD. 
Am fost atît de impresionaţi de măiestria şi capacităţile sale operaţionale încât chiar nu am 
avut nimic negativ de spus. Unii fabricanţi ar lua reportajul de test ca atare şi ar folosi-
o drept scuză pentru a lua o binemeritată vacanţă, ceea ce nu este cazul la Nanoxx. În 
ciuda multelor laude primite de 9500HD, programatorii lor mai lucrează încă sub presiune 
extremă pentru a încorpora noi funcţii unităţii, astfel că chiar înainte de publicare am 
primit vestea că o nouă versiune de software este disponibilă prin update.

Noul software este uşor de instalat: 
dacă receptorul este conectat la internet 
printr-o reţea, o apăsare de buton este tot 
ce aveţi nevoie. Puteţi, de asemenea, să 
descărcaţi noul soft, să îl transferaţi pe 
un stick USB şi apoi să porniţi updatarea 
receiverului.

După ce am încărcat fără probleme noul 
software versiunea 02.0.200, ne-am uitat 
să vedem ce schimbări am putea găsi. 
Acum este posibilă înregistrarea a două 
programe în timp ce priviţi un al treilea 
program ce a fost deja înregistrat pe hard, 
sau puteţi înregistra două programe şi privi 
un al treilea program live sau chiar în mod 
time-shift, atâta timp cât toate cele trei 
programe se află pe acelaşi transponder.
Toate acestea au funcţionat corect, chiar 
şi atunci când erau implicate programe HD. 
Viteza conexiunii USB 2.0 a fost mai mult 
decît suficientă pentru aceasta.

Chiar şi telespec-
tatorii cu probleme 
auditive se vor bucura 
de faptul că fabrican-
tul a reînnoit procesul 
de înregistrare, astfel 
încât teletextul, sub-
titrările şi subtitrările 
DVB sunt toate înregi-
strate automat şi pot 
fi accesate oricând în
timpul redării acestor 
înregistrări de pe harddrive.

Modul de redare în sine, are câteva 
schimbări; Nanoxx 9500HD îşi aduce 
aminte unde a rămas redarea în momen-
tul opririi, astfel că, atunci când continuaţi 
redarea, o va face chiar de unde a rămas. 
O altă funcţie adiţională a fost adăugată, 
ce vă lasă să săriţi peste acele pauze 
deranjante de reclame cu o singură apă-
sare de buton.

Pentru a vă ajuta să fiţi siguri că înce-
putul şi sfârşitul programului favorit înre-
gistrat nu este pierdut, Nanoxx are inclusă 
posibilitatea de a seta timp suplimentar de 
înregistrare la începutul şi la sfârşitul pro-
gramului, astfel că fiecare înregistare va fi
prelungită.

Şi, cât suntem încă la acest subiect, ulti-
mul update vă lasă să programaţi direct 
temporizatorul de înregistrare pe acele 
canale opţionale precum canalul PayTV 
german Premiere. Pentru a rotunji totul, 

utilizatorii pot seta manual mărimea buffer-
ului de time shift la orice valoare dorită.
Chiar şi scurta listă de bug-uri a fost refă-

cută de fabricant; pe 
lângă rezolvarea pro-
blemei cu hard-urile 
mai mari de 300Gb, 
un bug de temporiza-
tor a fost reparat, o 
problemă cu lista de 
canale a fost refăcută 
şi operarea cu cartele 
Alphacrypt CI a fost 
îmbunătăţită. Câteva 
intrări de meniu au 
fost modificate şi
câteva noi funcţii ale 
butoanelor adăugate.

Având în vedere 
toate aceste, a fost 

Două înregistrări (chiar şi HD) 
în acelaşi timp 

Terminarea unei înregistrări 

Setarea unui semn de carte 

Opţiuni de redare 
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un update de succes chiar, şi, mai presus 
de orice, dovedeşte că mai există în lume 
fabricanţi care, după ce veţi cumpăra pro-
dusul lor, nu vă vor lăsa stând în ploaie.  
Am fost deosebit de satisfăcuţi de faptul că 
problema formatării hardului în FAT32 sub 
Windows menţionată în primul reportaj a 
fost semnalată chiar de către producător. 
NanoXX a pus un mic instrument online 
între timp, instrument ce vă permite să 
luaţi un hard de ce mărime doriţi şi să îl 
formataţi în FAT32, în ciuda limitărilor MS 
Windows.

Şi, dacă după toate acestea, vă gândiţi că 
fabricantul se va aşeza la o pauză de cafea, 
vă înşelaţi. Producătorul a lăsat să se înţe-
leagă că următorul update va lua NanoXX 
9500 HD şi îl va transforma într-o unitate 
IP PVR complet utilată. Abia aşteptăm să 
vedem ce ne rezervă viitorul.


