UP/DOWNLINK, jaargang 2013, nummer 1
Voorafje
Voor jullie ligt het eerste nummer van 2013. We hopen dat jullie het jaar goed zijn
begonnen. Wij beloven weer ons best te doen voor een reeks leuke bladen. Met jullie hulp
zal dat zeker lukken, laat de tips en reacties maar komen!
Gisteren (22 januari) is ook de Kanalenlijst Hans uitgekomen. Deze keer met als verrassing
vele streams (achter de boeketten van tv en radio). De reacties zijn tot nu toe heel positief.
We zullen deze blijven aanvullen.
De redactie.
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(Kanalen)nieuws en wijzigingen vanaf 20 december 2012
In deze rubriek altijd na algemeen nieuws een opsomming van gewijzigde zenders van de
satellieten Astra 19, 23 en 28 en de Hotbird.

Algemeen:






Enigma-1-kanalenlijsten. Soms komt er nog een vraag binnen voor een Enigma-1
kanalenlijst. Gelet op het feit dat thans veel zenders over zijn naar mpeg-4 en/of S2
kan met een Enigma-1-lijst nog maar een beperkt aantal zenders bekeken worden.
Ontvangers voor Enigma-2 zijn algemeen tegen redelijke prijzen beschikbaar
(Enigma-1 is zelfs niet meer nieuw te koop). Het maken van een Enigma-1-lijst is
daarom gestopt. Wil men echter zelf een actuele lijst maken dan is dat eenvoudig te
doen. De volgende stappen: open met DreamSet (of andere editor) een Enigma-2 lijst
(lamedb), sla deze op als Enigma-1 lijst (services). Vervolgens: de foutjes er uit
halen. Er blijken namen bij het overzetten toch soms mpeg-4/S2-zenders in te zitten.
Ook de volgorde van de lijst moet men handmatig aanpassen. Deze twee laatste
stappen zijn tijdrovend, vandaar dat er geen Enigma-1-lijst komt;
Streams toegevoegd. Aan Kanalenlijst Hans (van 22 januari 2013) is een nieuwtje
toegevoegd: streams. Een stream is een via internet verkregen radio- of tv-zender of
webcam. Hiervoor moet je receiver verbinding hebben met internet. Enigma-2receivers kunnen doorgaans goed overweg met de streams. Uitzondering: boeket
‘Nederlandse TV nationaal’, deze gaan open op moderne Xtrend/ET-receivers. De
streams zijn ‘geleend’ van internetfora. Let wel: het kan soms enkele seconden duren
eerst een stream daadwerkelijk beeld geeft. Kost het meer dan tien seconden: pech,
je kunt er van uit gaan dat die stream niet werkt.
Soms lopen beeld en geluid niet helemaal synchroon. We hebben hier geen
oplossing voor met de huidige stand der techniek.
Mocht je een werkende stream hebben dan kun je die als verzoek e-mailen. Dus niet
een website (url) mailen met een stream maar de streamregel zelf.
Test deze regel zelf met een ftp-programma (zoals DCC) in de map etc/enigma2/
bijvoorbeeld in het streamboeket regionale tv:
userbouquet.stream_nederlandse_tv_regionale_omroep.tv. Vervolgens receiver
herstarten.
Voorbeeld werkende regel:
#SERVICE
4097:0:0:0:0:0:0:0:0:0:rtmp%3A//edge01.bbvms.com/live/omroepwest_tv_high:ZH%3
A%20RTV%20West.
Als de regel werkt dan mag je die mailen naar specials@detransponder.nl
Mijndigitaletelevisie.nl is een site waar men tegen betaling van € 19,95 euro
software krijgt toegestuurd waarmee via internet meer dan 2500 tv-zenders bekeken
kunnen worden. Voor België en Nederland zitten er enkele landelijke en regionale
omroepen bij, verder lokale en cams. We hebben het niet getest, wie dit wel heeft
mag ons de ervaringen e-mailen. Voor je gaat bestellen… er zijn ook gratis
alternatieven zoals via WWITV.com. De zenderlijst komt aardig overeen…
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Op 19 januari stond in de Belgische krant De Tijd het nieuws dat SBS-België, de
VRT en de VMMa samen gaan strijden tegen piraterij: het zonder hun
toestemming plaatsen van tv-programma’s op internet. Iets wat kennelijk steeds
meer voorkomt en in strijd is met de auteursrechtenwetgeving.



Meer Vlaams nieuws: de VRT is gestart met Radio+. Dit is een mogelijkheid via
internet de VRT-radiozenders te beluisteren en tegelijk een ‘visuele ervaring’ te
krijgen. De bètaversie geeft luisteraars(/kijkers) de mogelijkheid te reageren om
de applicatie verder te verbeteren. Klik hier voor de rechtstreekse link naar
Radio+. Goede geluidskwaliteit!

Astra 19 oost:



(19/11) Sky Radio en Veronica zijn van Astra 19 oost verdwenen. Ze zijn nu enkel
via Astra 23 oost te beluisteren;
(01/01) Mediaspar.tv begon (Teleshop), fta;
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(01/01) De Waalse tv-zenders La Une HD, La Deux en La Trois, nu op 12721 H,
Astra 19 oost. Evenals vijf Waalse radiozenders, code. Op 8 januari verlieten ze de
oude frequentie;
(08/01) SES Launches, testbeeld en straks live lanceringen?, fta;

(08/01) vrouwenzender TLC is nu 24/7 te bekijken. Animal Planet moest daarvoor
verhuizen naar Astra 23 oost. Daar nam het de plaats in van Discovery Science.
Deze laatste is niet meer te zien. Zie ook hierna bij Astra 23 oost;
(09/01) SAT1.Gold nam de plaats in van SIXX. De zender richt zich op een ouder
publiek, fta;
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(15/01) SfyFy HD en 13TH Street HD begonnen met uitzendingen (Sky Germany,
code);
(16/01) Spaans teleshopkanaal LTC begon, fta;
(16/01) Spaanse muziekzender Sol Música begon, code.

Astra 23 oost:





(31/12) Deluxe Music HD, code;
(08/01) Canal Digitaal is vanaf 8 januari TLC 24 uur per dag gaan uitzenden. TLC
deelde eerst het kanaal met Animal Planet. Deze zender is verhuisd naar 11739 V.
Voor klanten met een EntertainmentHD- of TopHD-pakket is Animal Planet in de
plaats gekomen van Discovery Science. Bron: Canal Digitaal;
(15/01) drie zenders van AXN (Tsjechië) verdwenen. In plaats daarvan kwamen drie
testzenders van CanalDigitaal (nog zwart). Ze staan voorlopig achteraan in het
boeket Nederlands.

Astra 28 oost:



(04 en 08/01) The Active Channel en World Network (reli) kregen een nieuwe
frequentie, fta;
(15/01) Op 15 januari verscheen de Schotse versie van BBC One HD. Later deze
maand (29 januari) wordt de versie voor Wales verwacht. De zenders zijn fta te
ontvangen.

Hotbird 13 oost:



(20/12) HRT-TV4 (Kroatië), code;
(27/12) KBS World HD (Zuid-Korea) begon, fta. Ook interessant voor hen die geen
Koreaans machtig zijn: veel is in het Engels;
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(01/01) CBS Action (Polen) kreeg een nieuwe frequentie, code;
(08/01) Religia TV (Polen) idem.

Einde Irdeto, Seca/Mediaguard-kaart voor 25 euro
In UP/DOWNLINK 2012-10 hebben we het al aangekondigd: CanalDigitaal stopt met de
codering Irdeto. Het codeersysteem is verouderd. Vanaf 3 september vielen er al zenders af
om vanaf 2013 geen zenders met de Irtdeto-codering meer door te geven.

Kijkers worden zo genoodzaakt met CanalDigitaal contact op te nemen voor een nieuwe
kaart, de Seca/Mediaguard-3-kaart.
Een van onze lezers kijkt enkel naar de publieke omroepen en fta-zenders. Hij baalt daarom
een nieuwe kaart te moeten kopen en nam via e-mail contact op met CanalDigitaal. Deze
doet hem een persoonlijke aanbieding via een link. Kost toch weer geld en dus ‘dreigde’
onze lezer het juridisch te laten uitzoeken. Hierna de integrale reactie van CanalDigitaal, met
dank aan Jan voor het doorsturen.
“We zijn wettelijk verplicht de doorgifte van Nederland 1, 2 en 3 te faciliteren, de hardware
die hiervoor nodig is geldt als uw eigen verantwoordelijkheid. We zullen geenszins stoppen
met de doorgifte van de zenders, echter is de betreffende hardware ook voor ons niet gratis.
Wanneer u via eerder genoemde link voor de eerste optie kiest, blijft uw pakket gelijk, en
betaalt u eenmalig €25,- om de inhoud qua rechten te behouden, en de nieuwe soort kaart
zo spoedig mogelijk te ontvangen.
We kunnen begrijpen dat u uw juridische rechten gaat nakijken, hierin geldt dat we u willen
adviseren hierin niet teveel tijd te steken, om uw tijd te besparen. Onze plichten liggen in de

23 jan 2013

specials@detransponder.nl

www.detransponder.nl

pagina 6 / 21

UP/DOWNLINK, jaargang 2013, nummer 1
doorgifte van en de rechtenbepaling op de vrij te ontvangen Nederlandse omroepen, tevens
nemen we de vrijheid u een kaart met korting te bieden, een nieuwe kaart kost los €90,-, dit
willen we u graag besparen.
Wanneer u wilt bestellen kan dit via de eerder gestuurde link.”
Kortom: heb je nog een Irdeto-kaart en wil je deze laten vervangen door de
Seca/Mediaguard dan kan dit tegen betaling van 25 euro.

DogSettings 1.6.0.0
DogSettings is een programma om kanalenlijsten te bewerken. De laatst bekende versie is
1.6.0.0, hier te downloaden. Het editprogramma is geschikt voor kanalenlijsten van diverse
types: enigma-2, Neutrino, AZBox en… Spark. Dit laatste image wordt onder andere gebruikt
in SAB- en Amiko-receivers.
Helaas is er voor Spark een beperking: waar enigma-2 en andere een oneindig aantal
boeketten kunnen hebben is Spark beperkt tot 32. En in een boeket maximaal 300 zenders.
Vanuit Fieltshop is contact opgenomen met SAB om te kijken of er iets aan gedaan kan
worden. Dan kunnen namelijk kanalenlijsten van Henksat, Hans, Satje enzovoort worden
omgezet in xml voor Spark. Tot die tijd kun je enigma-2-lijsten wel laden in DogSettings en
boeketten die je niet nodig hebt verwijderen. Zorg dan je er maximaal 32 hebt, omzetten naar
Spark, plaats het bestand op usb-stick en laadt het in je receiver die draait op Spark
software. Wordt vervolgd!

Zie ook hier.

Installeren Oscam, presentatie beschikbaar
Tijdens de open dag van De Transponder heeft Ferrarisat een presentatie gehouden over de
Oscam.
Hiervan is thans nadere schriftelijke uitleg (in pdf) beschikbaar, te vinden via deze link.
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Een video-opname van de presentatie is te vinden via deze link.

Duitse sd-zenders nog zeker tien jaar fta
De Duitse kartelautoriteit heeft bepaald dat iedereen nog zeker tien jaar vrij moet kunnen
kijken naar de sd-versie van Duitse tv-zenders. Niet alleen via de kabel maar ook via de
satelliet, ether en IPTV. Bron: persbericht Bundeskartellamt, 28 december 2012.

Omdat RTL, Pro7SAT1 en twee personen kartelafspraken hadden gemaakt over codering
kregen ze een boete van maar liefst € 55 miljoen. Deze boete is nog niet definitief, men kan
in beroep bij het Oberlandesgericht in Düsseldorf. De bedrijven lijken echter in te kunnen
stemmen met een minnelijke schikking.
Astra is hier in ieder geval verheugd over:
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Mini-ontvangers
Handig voor op de camping of andere plaatsen waar weinig ruimte is: een mini-ontvanger.
Eerder (UP/DOWNLINK 2012-4, pagina 19) bespraken we al kort de Ariva 102 mini van
Ferguson (zie ook hier voor meer details) en Amiko SDH-8900 (‘mini-plus’: iets groter). We
vonden op internet nog een aantal voorbeelden. Zonder reclame te maken voor de
leverancier(s) is hier de informatie.
De AB Cryptobox 400HD Mini wordt door Astrasat waarschijnlijk de kleinste full-hd
satreceiver ter wereld genoemd. Een aparte 12v voeding zorgt voor de stroom. Men kan de
receiver achter de tv ‘plakken’. Met een bijgeleverd infrarood-oog is deze dan te bedienen. Er
zit een usb-aansluiting op zodat met een externe harddisk of usb-stick opnames kunnen
worden gemaakt. Interne kaartlezer.
Nadelen: geen certificering Canal Digitaal of TVV (kaart zou wel werken maar geen
kanalenlijst van CD of TVV te downloaden), geen firmware bekend, en naar we hebben
vernomen kun je maximaal 32 favorietlijsten aanmaken. Geen scart, enkel hdmi.

Zie ook een YouTube demofilmpje en Ziezotec. Gevonden prijs: 129 euro.

Technisat brengt de SkyStar USB2 HD CI. Een mini-ontvanger om te koppelen aan een
laptop (of pc). Opnemen (en afspelen) gaat dan via de laptop/pc. Interne kaartlezer.
Ook deze receiver is niet door CD of TVV gecertificeerd en de firmware is onbekend. Dus
ook geen ‘Kanalenlijst Hans’ of zo in te zetten.
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Gevonden bij Astrasat voor 149 euro.

De SAB Sky 4800 mini (S805) zou wel geschikt zijn voor fastscan (de kanalenlijst van CD of
TVV), aldus SAB Nederland.

Er is plaats voor 4000 rtv-zenders en men kan deze over acht favorieten verdelen. Er zit
behalve een hdmi- ook een usb-aansluiting op. Heeft 12V voeding nodig.
Gevonden prijs: 89 euro. Maar ook lager (Fieltshop 75 euro). NB: alle genoemde prijzen zijn
exclusief verzendkosten.
Zie voor eerste bevindingen hier.
Meer mini-ontvangers via deze link van Bigsat. Daar staat voor 79 euro de Golden-Media
Class HD en de Innovio 900+ Mini HDTV Satreceiver.
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Nieuwe standaard 3D op komst: advanced stereo 3D
Zowel de Japanse staatsomroep NHK als Koreaanse technici werken aan een nieuwe
uitzendnorm voor 3D.
Momenteel wordt de side-by-side techniek gebruikt: twee helften (vaak links/rechts) die
worden samengevoegd. In feite ziet men dan een halve resolutie. In de nieuwe standaard
moet ieder oog een volledig 3D-beeld krijgen.
Deze nieuwe uitzendnorm zou bij een succes wel eens de wereldstandaard voor 3D kunnen
worden. Bron: 3DTV Magazine. Met filmpje.
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Het is overigens de vraag of 3D echt toekomst heeft. Volgens Mark Harrison (BBC North, tvproducties) is dit niet het geval. Hij ziet meer in 4K-ultrahd-tv. Bron: 3DTV Magazine.

LG-primeur: eerste gebogen OLED-scherm
LG heeft op de CES (Las Vegas) een OLED-tv met een gebogen scherm getoond. Zie
afbeelding waar er drie op een rij staan. Wanneer deze tv’s op de markt komen is nog niet
bekend.

Op de CES toonde LG op de schermen 2D-beelden. Of de tv’s ook 3D kunnen weergeven
gaf de bron (Tweakers.net) niet aan.

Multi View Glasses Free 3D
Dit is de benaming van een nieuwe manier van 3D-tv kijken zonder bril. Dolby bracht deze
naam en techniek op de CES. De tv beschikt over 4K-ultra-hd zodat door de hoge resolutie
niet verloren gaat. Zelfs Hollywood-regisseurs toonden hun enthousiasme, zo bleek uit het
interview met een Dolbymedewerker. Dolby werkt samen met Philips-Nederland.
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Bron: 3DTVMagazine. En Maximumpc. Met interview-video.
Dolby is niet de enige fabrikant. Ook Stream TV en Dimenco timmeren hard aan de weg met
bril-vrije-3D-tv’s. Stream TV gebruikt daarvoor de Ultra-D-techniek. Het Nederlandse
Dimenco (Eindhoven e.o., voortgekomen uit Philips) heeft de Nabla-techniek ontwikkeld. Ook
op basis van 4K. Zie ook Tweakers. En de site van Dimenco. Daar is een brochure te
bekijken over de nieuwe techniek.

Ook Philips bracht op de CES een 3D-brilvrije 4K-ultra-hd-tv. Een toestel van 60 inch. Het zal
nog niet op de markt komen want het is nog niet perfect genoeg. Het begin is er…
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Vlaamse tv-zenders even hard
De VRT, de Vlaamse Media Maatschappij en SBS6-Belgium hebben afgesproken dat hun tvzenders voortaan even hard klinken. Op 9 januari is dit ingegaan. Bij overschakelen van
bijvoorbeeld Eén naar VIER of VTM hoeft men in principe het volumeniveau niet aan te
passen.
Ook de verschillende programma-onderdelen (muziek, reclame, enz.) zullen hetzelfde niveau
hebben. Er komt tevens meer dynamiek in het geluid (minder compressie).
Om het luistercomfort voor de Vlaamse tv-kijkers te verbeteren, bouwden de Vlaamse
omroepen hun uitzendketens om met ‘loudness-processors’. Bron: VRT.

Eutelsat start met Ultra-hd (4K)-uitzendingen
Op 8 januari is Eutelsat via 10 oost (10A) begonnen met uitzendingen in de Ultra-hd-norm
(4K). Maar liefst acht miljoen pixels, vier keer de hd-norm, gebruikt men. Met 50 frames per
seconde.
De uitzending (fta) is in de mpeg-4-norm met 40 Mbit/sec in vier quad hd-streams.

Meer informatie over Ultra-hd geeft Eutelsat hier. Daar kan ook een brochure gedownload
worden.
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In de brochure staat te lezen dat de huidige H.264-techniek eigenlijk teveel bandbreedte
nodig heeft voor Ultra-hd-4K. Een nieuwe norm zal moeten worden ontwikkeld (H.265).
Mogelijk zijn de huidige receivers daar geschikt voor te maken.

In 2015 zou DVB-S3 uit moeten komen. Deze werkt in ontvangers met een HEVC-chipset
die tot 60 frames/sec aankan. Met DVB-S3 kunnen op een transponder vijf 4K-zenders.

Afbeelding: vier hd-zenders… samen de ultra-hd
De testuitzendingen zijn met een gewone (S2)-receiver te ontvangen. Men ziet beelden van
een autoshow.
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Eutelsat haalt dus een truc uit: vier hd-zenders die samen het ultra-hd-kanaal moeten zijn.
Uit navraag door de voorzitter van de Transponder bij Jarco Kriek (journalist TotaalTV) gaf
deze aan dat momenteel met een pc-kaart met speciale software er één plaatje van te
maken is.
Het volledige antwoord van Jarco Kriek op de vraag of er al geschikte receivers zijn:
“Nee, die zijn er voor de consument nog niet. Eerst moet er een marktconvenant over HEVC
(H.265) zijn voordat er echte UltraHD geschikte ontvangers komen.
Op zich is het niet een specifieke UltraHD ontvanger maar een gewone DVB-S2 ontvanger
van de volgende generatie die met de nieuwste compressietechniek en beter met hogere
symbolrates overweg kan.

Dat het nu allemaal zo vreemd op je 800HD overkomt, is het gevolg van het feit dat men het
4K beeld in vieren heeft geknipt. Als het goed is zie je op deze frequentie ook vier HDstreams. Met een PC-kaart met speciale firmware kan men hier weer een compleet 4K beeld
van maken. Eutelsat gebruikt dus een trucje om 4K uit te zenden. SES had op de IBC een
professionele demo-opstelling en daar werd het 4K-beeld wel als 1 geheel via de A3
uitgezonden.”
Zie ook de discussie op OpenPli-forum. Met de tip van Sjaaky: de vier streams laden in VLC
en dan één beeld maken. Idem Littlesat. En het Fieltshop-forum.

DreamSet 2.37
Op 31 december 2012 verscheen een nieuwe versie van DreamSet: 2.37. Te downloaden
via deze site. Er is een 32- en 64-bits versie.

Veranderingen:
31/12/2012 - ver 2.37
Added: Organize List Page: Quick search, filters as you type services
having as part of their names the text you type.
Added: Organize List Page: Support for Audio/Video Stream Services, option
'Insert Video/Audio Stream' added on services popup menu.
Added: Organize List Page: On services popup menu option 'Export as Text'
added, export services as they appear in list, hide or rearrange list
columns to customize export.
Added: Search Page: Spacebar switch the selected service on box.
Added: Search Page: Pencil button, finds selected item on "Edit Page".
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Tip: onder de tweede tab (Edit Settings) worden de SID’s in hexa-formaat weergegeven
(cijfer/letter-combinatie). Als men onder Setup bij Preferences het vinkje weghaalt bij ‘Show
values in Hex format’ komt weer het vertrouwde cijfer.

Ontvangst Astra 2F op 28 oost
Al enige tijd is de Astra 2F op 28 oost met een UK-spotbeam actief. We schreven hier eerder
over.
De ontvangst blijkt in het westen van België en Nederland sterker dan met de ‘normale
beam’ en in het oosten en noorden zwakker. Hoe is het elders in Europa? Op internet zijn
enkele sites te vinden waar men een ontvangstrapport kan plaatsen (met grootte van de
schotel). Zoals:




Constantinmedia;
Googlemaps;
Rob’s Satellite TV.
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Conclusie: met enig formaat schotel blijft ontvangst mogelijk. Zelfs voor de Engelsen die in
Spanje overwinteren.

How to build a satellite
Kijktip: via deze link kan op Sat4All een film bekeken worden met als titel ‘How to build a
satellite’. Een BBC-documentaire waar in een uur getoond wordt hoe de 2F is gebouwd.
Vanaf het eerste begin in het bedrijf van Astrium (Stevenage nabij Londen voor het meer
mechanisch deel en Portsmouth voor het meer electronisch deel) tot de lancering.

Onder andere is te zien hoe men de zendantennes vormt voor de (super)beam:
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Het mechanisch en electronisch deel worden verscheept naar Toulouse (Frankrijk). Daar
worden ze samengevoegd:

Na zeven maanden bouwen is de satelliet dan ‘af’.
Twee twintig meter lange zonnepanelen worden gebouwd:

De panelen moeten iedere seconde van de dag zich op de zon richten. Zonder stroom, geen
(zend)vermogen voor de satelliet.
Het inpakken kan dan beginnen voor de reis naar Frans Guyana. Zuid-Amerika, onder de
evenaar: grotere rotatie van de aarde helpt na de lancering. Minder brandstof is dan nodig.
De lancering is met een Ariana-5-raket (15 meter hoog).
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Het bouwen is een precisiewerk. Dat moet ook wel, voor 150 miljoen euro moet de satelliet
vijftien jaar meegaan. Repareren op bijna 36.000 km is niet mogelijk..!
Zie ook de ‘how to build a satellite’-pagina van de BBC website.

HbbTV: verschil in receivers
VU bracht als eerste HbbTV op haar receivers maar Xtrend is met de ET’s sneller in gebruik.
Dat is althans de conclusie van SatKiekerd op het Openpli-forum.
Hij schreef 17 januari: “Het heeft even geduurd, maar vandaag heb ik uitgebreid HbbTV
vergeleken op de Ultimo, de Solo2 en de ET9200.
En inderdaad: de ET9200 komt ruimschoots als winnaar uit de bus qua vlotheid van
bedienen. De Ultimo is duidelijk traag en de Solo2 is iets vlotter dan de Ultimo.”
Wie andere ervaringen heeft mag het ons melden.

OpenPLi versie 4
Het team van OpenPLi zit niet stil. Men bouwt momenteel (in stilte) aan een opvolger van
versie 3.0: OpenPLi 4. Dit blijkt uit berichten op diverse fora, zoals hier en hier.

De reden: OpenPLi weer up-to-date maken: “It's preparation for the "next" OpenPLi, bringing
the OpenEmbedded environment up to a more recent standard. Which means a new
compiler, new Python, new busybox, etc.”
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De stap is te groot om het versie 3.1 te noemen. We wachten af en wensen het team veel
succes!

Picons webpage
Een van de leuke applicaties in OpenPLi is die van de picons. De zenderlogo’s die dan in de
balk verschijnen. In diverse varianten: hd en sd, en daarin weer black, transparant,
enzovoort.
Waar komen deze vandaag? Wie is de hobbyist die deze maakt? We vonden de volgende
site: ocram.github.com/picons/.

Als je de picons via OpenPLi hebt gedownload worden deze met een software-update ook
geactualiseerd. Als dat niet het geval is kunnen ze van de site worden gedownload en met
DCC naar de satreceiver gestuurd. Even rebooten en klaar. Zie de handleiding. Zo kan ieder
Linux-image van picons worden voorzien.

OpenPLi-image voor VU+ Solo2
In UP/DOWNLINK 2012 nummer 6 (juni) schreven we over twee nieuwe modellen van VU+,
getoond op de ANGLA-beurs. Het betreft de Duo2 en Solo2. Op dat moment ging het nog
om experimentele modellen. Thans zijn ze gewoon te koop en… OpenPLi maakt sinds 15
januari voor de Solo2 ook een image. Voor de Duo2 nog niet.
Het image is te downloaden via de site van OpenPLi.

Er zullen in het begin nog wel wat kinderziektes zijn. Meldingen via het OpenPLi-forum of op
deze pagina van S4A. Of diverse andere forums.
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