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Aktiva tillverkare finns
fortfarande

Mjukvaruuppdatering 

Nanoxx 9500HD

I förra numret av introducerade vi den nya NanoXX 9500HD. Vi blev så imponerade 
av dess byggkvalitet och hur bra den fungerade att nästan inte hade något negativt att 
säga om den. En del tillverkare skulle ta en sådan testrapport som en ursäkt för att ta 
en lång välförtjänt semester, men inte NanoXX. Trots det höga betyget, arbetar NanoXX 
programmerare för högtryck för att bygga in nya i mottagaren och precis före presslägg-
ning fick vi veta att en ny version av mjukvaran fanns tillgänglig.

Den nya mjukvaran är lätt att installera: 
Om mottagaren är ansluten till Internet 
via ett nätverk, är ett tryck på en knapp 
är allt som behövs. Du kan också ladda 
ner mjukvaran, överför den till en minne-
spinne och starta sedan mottagarens upp-
dateringsfunktion.

Efter att ha laddat ner mjukvara ver-
sion 02.0.200 utan problem, letade vi efter 
vilka förändringar vi kan hitta. Det är nu 
möjligt att spela in två program och sam-
tidigt titta på ett tredje program som tidi-
gare har sparats på hårddisken eller så kan 
du spela in två program och se ett tredje, 
även tidsförskjutet så länge som alla tre 
programmen finns på samma transponder.
Dessa funktioner fungerar även när HD-
program är inblandade. Hastigheten för 
USB2.0-anslutningen är mer än tillräcklig 
för detta.

Även människor 
med hörselproblem 
kommer att uppskatta 
den uppdaterade 
inspe ln ingsproces-
sen. Nu kan textTV, 
textning och DVB-text 
spelas in automatiskt 
och kan användas 
varje gång en inspel-
ning spelas upp.

Även själva uppspelningsprocessen har 
ändrats; NanoXX 9500HD kommer ihåg 
stället där uppspelningen har stoppats 
så att den fortsätter där den tidigare har 
stoppats. En ny funktion har lagts till, den 
låter dig hoppa över irriterande reklamav-
brott med ett tryck på en knapp.

För att se till att början och slutet av din 
inspelning kommer med har Nanoxx lagt 
till möjligheten att lägga till extra inspel-
ningstid i början och slutet så att varje 
inspelning förlängs automatiskt.

Och när vi är inne på ämnet, den senaste 
uppdateringen tillåter dig direkt program-
mera inspelning för extra kanaler som den 
tyska betalTV-leverantören Premiere. För 
att jämna ut kan användare nu manuellt 
ställa in värdet på inspelningsbufferten till 
valfri längd. Även den korta fel-listan har 

tillverkaren arbetat på; förutom problemet 
med hårddiskar större än 300 GB, har ett 

timer-problem blivit 
fixat och använd-
ningen av Alphacrypt 
CI har förbättrats. En 
del menyer har änd-
rats och ett flertal
nya funktionsknap-
par har lagts till.

Sammantaget är 
detta en riktigt fram-
gångsrik uppdatering 
och dessutom visar 
att det finns tillver-
kare där ute som 
inte lämnar dig stå-

Två inspelningar (även HD) samtidigt 

Stanna inspelning 

Placering av bokmärke 

Uppspelningsval 
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ende ute i regnet efter att du köpt deras 
produkt. Istället anstränger de sig för att 
fortsätta förbättra produkten du precis 
har köpt. Vi var extra glada att problemet 
med formatering av hårddisk med Win-
dows FAT32 har angripits av tillverkaren. 
NanoXX har under tiden lagt ut ett verktyg 
på nätet som tillåter dig att använda hård-
diskar av alla storlekar med FAT32 trots 
begränsningarna i MS Windows.

Om du trots allt detta tror att tillverka-
ren lutar sig tillbaka och tar kafferast har 
du fel. Tillverkaren gav oss en vink om att 
en framtida uppdatering kommer att göra 
NanoXX till en fullständig IP PVR-maskin. 
Vi kan inte vänta att se vad framtiden 
ger.


