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W odbudowie jest wystarczaj¹co du¿o miejsca aby zamontowaæ dysk
2,5 cala (SATA). Twardy dysk mo¿na te¿ pod³¹czyæ z zewn¹trz, wykorzystu-
j¹c gniazdo eSATA na tylnym panelu.

DM800 SE wyposa¿ony zosta³ w dwa czytniki kart kodowych i to jest
plus w porównaniu z poprzednikiem, jednak daje siê odczuæ brak gniazda
dla modu³u Common Interface, bo na rynku polskim oznacza to niemo¿li-
woœæ odbioru Cyfrowego Polsatu, czy Telewizji na Kartê HD, które nie udo-
stêpniaj¹ samych kart, a jedyn¹ mo¿liwoœci¹ ogl¹dania ich programów za
pomoc¹ niezale¿nego odbiornika jest wykorzystanie modu³u CI.

W miejsce portu RS-232 (czyli komputerowego portu „com”) zainsta-
lowano port serwisowy miniUSB. Dla obs³ugi odbiornika nie ma to specjal-
nego znaczenia, bowiem po pod³¹czeniu do komputera instaluje siê wirtu-
alny port szeregowy, którego obs³uga i konfiguracja jest niemal identyczna
jak portu sprzêtowego. Poniewa¿ nie zawsze takie porty dzia³aj¹ bezproble-
mowo, chcieliœmy sprawdziæ jak zachowa siê DM800 SE w przypadku ko-
niecznoœci aktualizacji oprogramowania systemowego w sytuacjach awaryj-
nych, po uszkodzeniu systemu, po zawieszeniu itp. W ¿adnej z kilku prób
nie by³o problemów. Upload oryginalnego systemu (38,5 MB) do odbiorni-
ka trwa³ 9 minut 20 sekund, a z wykorzystaniem po³¹czenia Ethernet, ta sa-
ma operacja by³a znacznie krótsza i zajê³a nieco ponad minutê.

Odbiornik dzia³a w oparciu o linuksowy system Enigma 2, zatem posia-
dacza pierwszej edycji DM800 HD nie powinno nic zaskoczyæ. Ale na pew-
no zauwa¿y on ró¿nicê w szybkoœci i komforcie dzia³ania. Mocniejszy proce-
sor wyczuwa siê od razu. Szybsza reakcja na polecenia wydawane z pilota,
wiêksza dynamika menu ekranowego i szybsze prze³¹czanie kana³ów. Tak
samo jak w wyposa¿onych w silniejsze procesory DM8000 HD i DM500 HD. 

Ró¿nice sprzêtowe, takie jak na przyk³ad drugi czytnik kart, przek³ada-
j¹ siê na wzrost funkcjonalnoœci, a szybszy procesor zwiêksza wygodê i kom-
fort u¿ytkowania. Jednak o ogólnym kszta³cie odbiornika decyduje opro-
gramowanie systemowe. Coraz wiêcej grup zajmuj¹cych siê tworzeniem
w³asnych kompilacji systemu dla odbiorników Dreambox udostêpnia wer-
sje systemu dla DM800 SE.

Tradycyjne ju¿ kompilacja Dream Elite wspiera mo¿liwoœæ pod³¹czenia
g³owicy – tunera DVBT USB. W najnowszym oprogramowaniu nie trzeba
nawet instalowaæ sterowników, zosta³y one bowiem wbudowane w system.
Na razie nie obs³uguj¹ one wszystkich tunerów DVB-T USB dostêpnych na
rynku. Jeœli wybrany model nie ma wsparcia, jego nazwa nie pojawi siê w

panelu. Wówczas pozostaje rêczna instalacja, na przyk³ad w sposób opisany
w artyku³ach poœwiêconych instalacji tunera DVB-T USB w osiemsetce
pierwszej edycji, zamieszczonych w numerach paŸdziernikowym i listopa-
dowym „TV-Sat Magazynu” z ubieg³ego roku.  

DM800 SE doskonale radzi sobie z polskimi multipleksami w MPEG-
4. Odbiór jest bezproblemowy i naprawdê warto dokonaæ takiej rozbudo-
wy, tym bardziej, ¿e kosztuje to naprawdê niewiele.

Odbiór programów satelitarnych o niskich wartoœciach Symbol Rate
wygl¹da ró¿nie w zale¿noœci od konkretnego przekazu, czasem tak¿e stan-
dardu i modulacji. Na przyk³ad uda³o siê zaprogramowaæ i odebraæ stacjê
radiow¹ Antenne Bayern z transpondera 12,660 GHz/V, o ekstremalnie ni-
skiej wartoœci SR=477 z Astry 23,5°East, ale minipakietu radiowego o SR
555 z s¹siedniej czêstotliwoœci odbiornik ju¿ nie odczyta³. Z Intelsata 904
(60°East) bez problemu zainstalowa³a siê Brianskaja Gubernia (SR=1666),
nie uda³o siê odebraæ Rossiji o SR=1000, ale ³atwo „zaskoczy³” RTB Vir-
gillo o SR=1000 z NSS 7 na 22°West. 

Dzia³aj¹ obydwa wyjœcia video równoczeœnie: podgl¹daj¹c obraz na z³¹-
czu SCART, jednoczeœnie mo¿na ogl¹daæ telewizor pod³¹czony przez
HDMI.

DM800 SE mo¿na wykorzystaæ jako wszechstronny odtwarzacz multi-
mediów, dzia³a radio internetowe, wbudowany teletekst OSD, mo¿liwoœæ
ogl¹dania nagrañ z serwisu YouTube i wiele ciekawych funkcji, ale to wyni-
ka bardziej z wszechstronnoœci Enigmy 2, któr¹ nasi Czytelnicy mieli ju¿ oka-
zjê trochê poznaæ we wczeœniejszych naszych publikacjach na temat odbior-
ników marki Dreambox. DM800 SE daje do tego niez³¹ bazê sprzêtow¹.

Dziêkujê firmie SATWELL http://www.satwell.pl z Wroc³awia za udostêp-
nienie odbiornika Dreambox DM800 SE do testów.
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Dreambox DM800 SE,
czyli osiemsetka po liftingu - cz. II

Po uaktywnieniu tunera USB, staje się on widoczny w menu konfi-
guracji i od razu można wyszukiwać programy.

Odbiór drugiego multipleksu DVB-T z nadajnika na Skrzycznem.

Odbiór programu radiowego o SR 477

Aktualne informacje nadawane przez stację radiową Enigma wy-
świetla bezbłędnie.

Żadnych problemów nie było z transponderem o dużej wartości SR
(44950) z satelity Express AM22 na 53°East.


