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W czasie pracy odbiornik pobiera 12 W mocy i wartoœæ ta zmienia siê
minimalnie po pod³¹czeniu Pendrivea i rozpoczêciu nagrywania. Po prze³¹-
czeniu do trybu Standby pobierana moc zmniejsza siê o oko³o 3 W. Pe³ny
start od w³¹czenia zasilania, do pojawienia siê obrazu nastêpuje po 47 se-
kundach, natomiast start z trybu Standby, trwa zaledwie kilka sekund.

Kartê kodow¹ nale¿y wsun¹æ chipem do do³u. Mimo wyprofilowanego
wg³êbienia wokó³ szczeliny czytnika, osoby o grubszych palcach mog¹ mieæ

problemy z jej wyci¹gniêciem. Firmowe oprogramowanie obs³uguje karty
systemu Conax, ale nieoficjalne poprawki, podobnie jak to ma miejsce w
przypadku wiêkszoœci odbiorników z czytnikami jednosystemowymi, wpro-
wadzaj¹ obs³ugê wielu systemów.

Aktualizacja systemu trwa zaledwie kilkadziesi¹t sekund. W tym celu
nale¿y na pendrive’a (lub inn¹ pamiêæ USB) skopiowaæ katalog files z pli-
kiem oprogramowania systemowego o nazwie NxpRom.bin i pod³¹czyæ go
(pendive’a) do Aviry. Nastêpnie wy³¹czyæ odbiornik z sieci (przejœcie do
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W środku jest wystarczająco dużo miejsca, aby po zamontowaniu
wspornika zainstalować mały, dwuipółcalowy dysk twardy. Oczywiście
taki wspornik należałoby zaprojektować i wykonać we własnym zakre-
sie.*

Port USB nie jest wlutowany na płycie odbiornika, lecz jest to samo-
dzielne gniazdo przykręcone do przedniego panelu. Można go przenieść
na panel tylny, ewentualnie wykorzystać do podłączenia zamontowane-
go w środku obudowy twardego dysku 2,5 calowego z interfejsem USB.*

Menu ustawień systemowych

W menu OSD znalazły się ustawienia HDMI i formatu obrazu. W za-
sadzie można korzystać jednocześnie z wyjść HDMI i EuroScart, ale wie-
le zależy od ustawionych parametrów. Aby na wyjściu EuroScart uzy-
skać wysokiej jakości sygnał RGB, sygnał na wyjściu HDMI musi być
ustawiony na 576i. Inne ustawienia powodują wyraźną degradację jako-
ści sygnału video na wyjściu EuroScart. Coś za coś, ale to i tak więcej,
niż w dekoderach, w których nie ma wcale możliwości jednoczesnego
śledzenia obrazu na wyjściach HDMI i SCART. I jeszcze wyjaśnienie dla
widocznej w tym menu funkcji „Przerwa”: jest to czas wyświetlania
bannerów informacyjnych na ekranie.

Implementacja indywidualnych ustawień siły dźwięku dla każdego
kanału wydaje się oczywistą zaletą, jednak są też zwolennicy jednocze-
snej regulacji na wszystkich kanałach. Dlatego dobrym pomysłem jest
pozostawienie użytkownikom Aviry decyzji, w jaki sposób chcą wpły-
wać na ten parametr.



Standby nie wystarczy) i po kilku sekundach w³¹czyæ. W trakcie startu ak-
tualizacja rozpocznie siê automatycznie, na wyœwietlaczu bêd¹ szybko zmie-
niaæ siê wskazania. Po chwili pojawi siê napis END i nast¹pi restart. Po re-
starcie Avira 300HD uruchomi siê ju¿ z nowym oprogramowaniem. W me-
nu u¿ytkownika nie ma zak³adki z obs³ug¹ funkcji zwi¹zanych z aktualiza-
cj¹, ale poniewa¿ jest mo¿liwoœæ zalogowania siê na serwer FTP, przyda³a-
by siê opcja pobierania nowych wersji oprogramowania z Internetu.

Aktualizacja do wersji 1.55 (najnowsza w trakcie dotychczasowych testów)
nie powodowa³a skasowania listy kana³ów. Gdyby jednak pojawi³y siê jakieœ pro-
blemy, nale¿y zresetowaæ tuner do wartoœci fabrycznych („Ustawienia fabryczne”
w menu „Manager Kana³ów”), a nastêpnie zaprogramowaæ listê od nowa.

Warto zwróciæ uwagê, ¿e wœród ustawieñ parametrów konwertera w
menu „Instalacja / Ustawienia anteny” s¹ nie tylko typowe wartoœci napiêæ
zasilaj¹cych 13/18 V, ale tak¿e wartoœci zwiêkszone 14/19 V. Mog¹ siê przy-
daæ, kiedy kable do konwertera s¹ bardzo d³ugie, albo na drodze sygna³u
jest kilka prze³¹czników, lub innych elementów t³umi¹cych sygna³. Czasem
zdarza siê (choæ nie powinno), ¿e konwerter odmawia pos³uszeñstwa przy
standardowym napiêciu zasilania. Wtedy równie¿ mo¿e siê okazaæ pomoc-
ne ustawienie wy¿szego napiêcia. Jeœli jednak odbiornik dzia³a prawid³owo
przy standardowych ustawieniach, napiêcia zasilania nie nale¿y zwiêkszaæ.

Przy programowaniu serwisów zastosowano koncepcjê stopniowego
przechodzenia do kolejnych ustawieñ. A zatem bezpoœrednio z menu usta-
wieñ anteny, mo¿na przejœæ do konfiguracji transponderów, lub konfigura-
cji obrotnicy. Z menu konfiguracji transponderów, do skanowania, itd.

Konfiguracja transpondera ogranicza siê do wpisania czêstotliwoœci,
polaryzacji i Symbol Rate. Nie ma wyboru standardu DVB-S / DVB-S2, ani
modulacji. Te parametry system odczytuje sam. Jest co prawda wybór FEC,
ale i tak nie ma wszystkich wartoœci, a poza tym bez wzglêdu na ustawienia
tego parametru, system i tak znajdzie w³aœciw¹ wartoœæ.

* Uwaga! Choæ ¿adna z wymienionych w artykule modernizacji nie wy-
maga interwencji w uk³ady elektroniki odbiornika, ju¿ samo otwarcie obu-
dowy spowoduje utratê gwarancji! Lepiej zatem poczekaæ z przeróbkami a¿
gwarancja siê skoñczy. Redakcja nie bierze odpowiedzialnoœci za jakiekol-
wiek przeróbki i modyfikacje odbiornika wykonywane przez u¿ytkowników
na w³asn¹ rêkê. 

Dziêkujemy firmie LinBOX DIGITAL EUROPE, http://www.lin-
box.pl z Opatowa za udostêpnienie odbiornika LinBOX Avira 300HD do
testów.

Opracowa³ Z. Marchewka
Ilustracje autora

TECHNIKA

09.10 • TV-Sat Magazyn 11

Informacje na temat zainstalowanej wersji oprogramowania syste-
mowego znajdują się w menu „Ustawienia systemowe”, w zakładce „O
odbiorniku”. Są potrzebne dla sprawdzenia wersji przed ewentualną ak-
tualizacją. Numer wersji oprogramowania prezentowany jest też na wy-
świetlaczu, kiedy odbiornik startuje po wyłączeniu zasilania. Numer ten
pokazywany jest w ostatniej fazie startu, na krótko przed pojawieniem
się obrazu.

Avira 300 HD umożliwia sterowanie obrotnicami DiSEqC 1.2 i
USALS.

W menu konfiguracji transponderów umieszczono wskaźniki siły
i jakości sygnału (dodatkowo wskaźnik jakości jest też w „Ustawieniach
anteny”). Umożliwiają one sprawdzenie sygnału przed skanowaniem, są
też pomocne przy zmianie pozycji anteny. Wartość tych wskazań jest
orientacyjna, a przy antenie obrotowej, odczuwalne opóźnienie reakcji
na zmianę poziomu sygnału jest pewnym utrudnieniem.

Rozbudowane menu konfiguracji anteny.


