UP/DOWNLINK, jaargang 2015, nummer 3
Voorafje
Het is altijd fijn als we inzendingen krijgen. Zo zit er in dit nummer een review van een
nieuwe ontvanger, de Zgemma-star H1.
Maar ook veel ander nieuws in dit maartnummer, zoals iets over een zapper en een
ligschotel. Twintig pagina’s leesvoer.
We proberen voor iedereen wat interessants te brengen, al valt dat nooit goed. Zo wilde een
abonnee op de (Yahoo)nieuwsgroep van De Transponder enkel berichten die hem
interesseerde…
De redactie (Hans, Gerard, Rob en Rob).
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(Kanalen)nieuws en wijzigingen
In deze rubriek na algemeen omroepnieuws een opsomming van belangrijkste gewijzigde
zenders van de satellieten Astra 19, 23 en 28 oost en de Hotbird op 13 oost en kabel.


Algemeen omroepnieuws
NPO Radio 6 is te duur in verhouding tot het aantal luisteraars en zal daarom mogelijk
stoppen. De muziekstijl (jazz en soul) trekt per week tussen de 150.000 en 200.000
luisteraars (een luisteraandeel van 0,3%). Dat kost de NPO € 2,5 tot € 3 miljoen. Mogelijk
gaat NPO Radio 6 onder NPO Radio 2 als digitaal kanaal non-stop door. Ingangsdatum:
1 januari 2016. Bron: persbericht van NPO Radio 6 en NOS. De NVJ (Nederlandse
Vereniging van journalisten) is ‘onaangenaam verrast’ en wil een gesprek (zie hier);



Eén bedrijf, drie omroepen. Meer samenwerking bij de drie zuidelijkste regionale
omroepen. Het was al eens eerder meegedeeld maar op 2 maart nog eens: Omroep
Zeeland, Omroep Brabant en L1 willen kosten gaan besparen door op het gebied van
ICT, financiën en marketing samen te werken. De redacties blijven onafhankelijk. Bron:
Omroep Brabant, Omroep Zeeland en L1;



Ook andere omroepen gaan meer samenwerken, zoals lokale met lokale en lokale met
regionale. Bijvoorbeeld WOS met Omroep West (bron: Villamedia);
InterviewPLUS. Deze internetzender zal beginnen als minstens 20.000 mensen er
minstens 4 euro per maand voor over hebben. Diepteinterviews met BN’ers en
journalisten. Bron: Broadcastmedia;





Het is weer de tijd voor de dierenwebcams. In Kanalenlijst Hans zijn er diverse vogels
opgenomen afkomstig van de site beleefdelente.nl, zoals de ooievaar. Zie ook hierna;
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Efteling Kids Radio is de nieuwe naam van Efteling Radio. Het station wil zo
benadrukken dat men er vooral is voor 4 t/m 10-jarigen. De zenders is de grootste
radiozender voor kinderen in Nederland. Op Efteling Kids Radio hoor je sprookjes,
kinderliedjes en hits. In menig kabelpakket en via de Efteling-site. Bron: Omroep Brabant.
De stream is ook in de eerstvolgende Kanalenlijst Hans te vinden (Radio: stream NL
nationaal, overig);



De directie van Radio Waddenzee heeft een overeenkomst gesloten met The Mighty
KBC. Vanaf 1 juni 2015 is de tijd tussen 07.00 en 19.00 uur voor KBC Radio. Tussen
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19.00 en 07.00 uur blijft het Radio Seagul. Uitzendingen vanaf een lichtschip dat in de
haven van Harlingen ligt op 1602 middengolf. Bron: Radio Waddenzee;








Omroep Zeeland, RTV Rijnmond en Omroep Brabant zijn op 15 maart begonnen met
digitale radiouitzendingen (DAB+). Op 1 mei en 1 september volgen andere regionale
omroepen. Bron o.a. Emerce;
Interesse in de geschiedenis van Nederlandse (zee)zenders? Via de site van de
Stichting Norderney is een vijf uur durende video te starten met historische Super 8 films
uit de jaren '70 van Radio Noordzee, de RNI week op Radio 192 in 2004 en 25 jaar
Hilversum 3 uit 1990. Ook een verslag van de Veronica landdag. Klik bovenaan de
‘videobutton’ om de stream te starten of op het plaatje hieronder. De stream komt ook in
de eerstvolgende Kanalenlijst Hans (onder stream Nationaal 2);

Op 19 mei stoppen Canal Digitaal en TV Vlaanderen met de sd-doorgifte van Eén en
Canvas. Er kan dus enkel naar de hd-versie gekeken worden. Bron: Canal Digitaal;
Nostalgienet wordt door Canal Digitaal thans als ‘deelkanaal’ door gegeven. Dit gaat
veranderen in 24/7-doorgifte. Een datum is volgens TotaalTV nog niet bekend.



Astra 19 oost
1203 TWOJ TV, Russisch/Duits is fta te ontvangen;



2503 SES Test, fta.



Astra 23 oost
0303 TheQYou, doorgifte door CD/TVV en een versie voor Tsjechië, hd, code.
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Astra 28 oost


1903 ECAM, Sky UK, code.



2702 MKTV Sat, Macedonië, fta;




2702 Free Channel, Italië, fta;
2802 Siyapatha, India, fta;





0303 Paramount Channel HD Poland, code;
0503 Simaye Azadi, Iran, fta;
1303 SRF info HD, Zwisterland, fta;

Hotbird 13 oost
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Foto: voor de duidelijkheid, journaal slechthorenden... ;-)





1703 Suroyo TV, fta;
1903 EuroAZ, Azerbaidjan, fta;
2503 News Horn TV uit Ethiopië, fta;



2503 Abu Dhabi TV HD, fta.
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Overig: kabel-tv en streams
1703 UPC: extra zenders zijn in gebruik, zoals Horse & Country, 100% NL TV, Fox
Sport 6 international hd, MTV Live HD, Kral TV en Show TV (Turks) en Set Asia.;
Streams: onder andere zijn streams van webcams van vogelverblijven toegevoegd (zie
hiervoor). De ‘slechtvalk’-cams doen het in de lijst van 17 maart niet. De fix zit in de
eerstvolgende kanalenlijst. Ook dan: een oehoe uit Duitsland/Zwitserland;
Nog een tip met betrekking tot streams: soms loopt het geluid niet synchroon met het
beeld. Als even schakelen niet helpt dan is het raadzaam een volledige herstart te doen,
dus geen Enigma-herstart.

Weetjes
Zo maar wat losse berichtjes, goed om te weten. Zoals:


Minister Kamp wil dat op het platteland ook snel internet beschikbaar komt. Daartoe
heeft hij (radio)frequenties (de 3,5 GHz-band, voorheen Defensie) per 1 september
beschikbaar gesteld. Een antenne in een mast kan gekoppeld worden aan ‘vast’ internet
en zo een groot gebied bestrijken. Dit zou goedkoper moeten zijn dan internet via de
satelliet. Ook wordt geld op bekabeling ingezet. Doel is in 2020 de thans 300.000
‘minderbedeelden’ van internet met minimaal 30 Mbit/s te voorzien. Bron: brief minister
Kamp aan de Tweede Kamer en Tweakers.net;



De 5 Ghz-band zou voor wifi meer gebruikt moeten worden. In drukbevolkte
gebieden zit de 2,4 Ghz-band praktisch vol en wordt internet trager. Bron: Agentschap
Telecom;
Honderden klachten over de nieuwe zenderindeling Ziggo. Dat bracht VARA’s
KASSA! op 28 februari. Gemist? Zie hier (zolang het duurt);





Ziggo (tevens nieuwe naam voor UPC) heeft bekend gemaakt welke zenders per 1 april
onder welk nummer worden geplaatst (zie hier). Opmerkelijk is dat de landelijke publieke
zenders (NL en België) en commerciële zenders die in hd beschikbaar zijn ook enkel in
hd worden doorgegeven. In totaal 28 zenders zijn fta, makkelijk zegt Ziggo voor een
ander toestel;
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De harmonisatie van het Ziggo- en UPC-netwerk is volgens schema op 19 maart
afgerond. Bron: TotaalTV. Op 1 april zullen er zenderwijzigingen worden doorgevoerd.
Tot die tijd zijn veel normaal gecodeerde zenders nog fta. Meer informatie over de fusie
vind je o.a. op de UPC-website;



Heb je een Samsung-tv uit de D- of E-serie? Er zijn problemen gemeld bij een softwareupdate: de verbinding met internet (nodig voor smart-tv) komt niet meer tot stand. Zowel
in Europese landen als de USA. Samsung werkt aan een oplossing. Bron: TecTime TV
Newsletter;



De ontwikkelaars van het bekende ‘afspeelprogramma’ VLC hebben belangrijke updates
uitgebracht. Bron: Tweakers.net;



Net als in zuidwest Nederland gaat Broadcast Partners DAB+ voor regionale
omroepen verzorgen in het noorden, oosten en westen van ons land. Uiterlijk 1
september moeten de regionalen digitaal te beluisteren zijn. Bron: Broadcast Magazine;
Voor € 500 miljoen heeft Independent Television (ITV UK) het bedrijf Talpa Media van
John de Mol gekocht. Het bedrag kan nog groeien tot 1,1 miljard afhankelijk van de
prestaties de eerste acht jaar. Bron o.a. De Volkskrant, NOS en Villamedia;





Philips (beter: TPVision) gaat Android (Lollipop) in alle nieuwe tv-modellen stoppen.
Dat maakte het bedrijf 17 maart in Barcelona bekend. Bron: Emerce;
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T2 als opvolger van T. Ooit in Nederland..? We zullen moeten wachten wat KPN
met Digitenne gaat doen. In Duitsland begint de WDR in augustus met
testuitzendingen in DVB-T2. Leuk voor mensen in de grensstreek. Voor inwoners van
zuid-Duitsland is het ontvangen van de ORF via DVB-T2, fta, leuk. Bron: Telarif;



Op 7 west schijnt nog de Nilesat 102 te hangen… maar voor hoe lang? Sinds begin
maart zijn er geen uitzendingen meer waargenomen. Bron: KingOfSat. NB: Lyngsat
meldt nog wel beams op het midden-Oosten;



Op 114,9 graden west komt de nieuwste generatie satelliet te hangen: de Eutelsat
115 West B. Het nieuwe zit in de aansturing van de stuwraketten die de satelliet op
de juiste plaats moeten brengen en houden. Deze aansturing is elektrisch: deeltjes
(ionen) worden met hoge snelheid met behulp van xenon (drijfgas) door een buis
gejaagd. De kracht komt van de zonnepanelen aan boord. Kortom: ’s werelds eerste
volledig elektrische satelliet. De beams (12 C en 34 Ku) zijn gericht op Alaska en
Canada. Bron: Eutelsat;



Het Duitse HD+ gaat een ultra-hd-zender beginnen op Astra 19 oost. Naar
verwachting per december 2015. Bron: TotaalTV.
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Reacties van lezers
In UP/DOWNLINK 2015-2 hebben we geschreven over het opnieuw moeten instellen van de
hotkey na flashen. De AutoBackup-app zou geen gegevens opslaan. Dat blijkt maar
gedeeltelijk waar. Littlesat schrijft “Als je een flash doet met autobackup en je image was van
voor de hotkey tijd dan klopt het... Maar eenmaal ingesteld in hotkey dan blijft dat bewaard...”
Cobus bevestigt dit: “idd want hij zet het in etc/enigma2 settings bestand en die blijven idd
bewaard.”
Over de discussie rond het Basis-pakket van Canal Digitaal schrijft Zeeteefje: “De discussie
over de €10,- aanbieding van CD blijft gewoon geldig, ondanks bewerkingen van CD
webcare. Het contract is 1 jaar geldig en de prijs kan aangepast worden, los van de inflatie.
Wellicht start men niet direct na 1 jaar met het verhogen van de prijs, maar ik ga er toch nog
steeds van uit dat iedereen op den duur hetzelfde bedrag zal betalen voor hetzelfde pakket.”
Naar aanleiding van de zonsverduistering op 20 maart wijst Ron ons op een artikel in Trouw
over zonnepaniek. We moeten niet te snel in paniek raken…

Vraag: hoe een lnb te splitsen en is lig-schotel mogelijk?
Van lezer Siegfried kregen we de complimenten voor UP/DOWNLINK en meteen een vraag.
Hij heeft een Visiosat-schotel met vier lnb’s en een disecq-switch. Hij wil een tweede receiver
aansluiten en had het volgende idee: “Ik zou op elke LNB een verdeelelement kunnen zetten
wat het signaal in twee gelijke signalen splitst met direct daar achter eventueel weer een
Inline Versterker om het in sterkte gehalveerde signaal weer direct terug te versterken.”
Vervolgens (sterk samengevat): “Na de verdeler (met signaalversterker?) heb ik dan per LNB
een tweevoudige aansluiting gemaakt, die per kabel van de vier LNB's ieder voor zich
aangesloten zijn op een eigen DiSEqC, zodat ik in resultaat vier mono-LNB's op twee
DiSEqC's heb aangesloten.”
Hij vroeg ons of dit zou kunnen werken. Hier een reactie van Rob en Sjaco.
Rob: “Beste Sigfried mooi dat je zo enthousiast bent om het een en ander uit te proberen.
Maar het verhaal om singel LNB's uit te splitsen dat gaat niet lukken.
De werking van een singel LNB. Om het simpel te houden een LNB bestaat uit 4
kwadranten. Zo is er een gedeelte wat horizontale signalen kan opvangen en er is een
gedeelte wat verticale signalen kan opvangen. Om deze rede moet de LNB de juiste skew
instelling hebben. Dan wordt er in het frequentiegebied wat de LNB ontvangt nog
onderscheid gemaakt tussen hoge en lage band. Nu heb je dus vier gebieden waar je het
juiste signaal voor een betreffende zender (kanaal) moet gaan ophalen. Kort samengevat:
de satelliet ontvanger bepaalt voor elke zender die je wilt ontvangen uit welk kwadrant hij het
signaal haalt. En de LNB is maar in staat om tegelijkertijd aan een situatie te
voldoen. Bijvoorbeeld: Hoog-Horizontaal of Laag Verticaal of H.-Vert. of L- Hor. Dus heeft
elke ontvanger in principe een LNB nodig.
Hoe werkt nu een LNB met een kop en meerdere aansluitingen. Antwoord: precies
hetzelfde, dit zijn dan meerdere LNB's die allen gebruik maken van de enkelvoudige
ontvangst kop (feedhoorn).
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Een monoblock en ook een duoblock zijn 2 LNB's in een huis met een ingebouwde DiSEqC
switch. Heeft een van deze blokken meerdere aansluitingen dan zitten er evenveel DiSEqC
switchen in als aansluitingen.
Het toepassen van line versterkers geeft veelal meer ellende als voordeel. Je gaat ook alle
stoorsignalen (verschillende soorten ruis) mee versterken. Dus nooit toepassen bij je
satelliethobby.
Ergens schrijft Siegfried waarom zou je LNB's verstellen als het toch goed werkt. Dat gaat
alleen maar op als je schotel voorheen juist is afgesteld en dat je deze schotel binnen een
straal van 20 km bij je in de buurt juist gewerkt heeft. ”
Sjaco: “Een monoblock heeft 1 tot 4 uitgangen. Op al deze uitgangen kan een tuner met
volledige functie. Bij het aanschaffen moet er wel goed op worden gelet dat de twee of drie
horens de goede afstand hebben. Bij de duo voor de Triax 64 is dat 38 mm en voor de Triax
88 is dat 55 mm. Ik meld dit even omdat CD voor een 60 cm schotel vaak een duo levert
voor een 80 cm schotel. Het afstellen is dan ook niet helemaal goed te krijgen.”
Siegfried had nog een tweede vraag. Zijn schotel mag eigenlijk niet zichtbaar zijn (flat,
vereniging van eigenaren, say no more…). Daarom wil hij de schotel liggend monteren. Hij
schrijft: “De schotel monteer je als het ware op zijn kop (in liggende positie is de arm met
LNB's dan het 'van achteren' opstaande deel) en enkel de hellingshoek van de schotel zelf
moet iets worden aangepast zodat weer de schotel naar de satelieten 'kijkt'. Ik ben zelfs een
houten nep ombouwtafel er omheen aan het bouwen, waar de schotel dan iets verzonken in
ligt, wat bovendien aan de randen stoorsignalen van buiten iets onderdrukt.”
Wij hebben hier al eens eerder over geschreven, het kan. Sjaco voegt er nog aan toe: “Op
een balkon waar geen schotel op mag, is een omgekeerde schotel niet zichtbaar, vooral als
je over de LNB een omgekeerde bloempot zet.” En stuurt een afbeelding als voorbeeld.
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Streamen gaat niet met een zapper..?
Op het OpenPLi-forum staat sinds 9 maart een item met als titel ‘streaming naar android
tablet’. De initiatiefnemer stelde vast dat hij geen stream tot stand kon brengen tussen zijn
VU+ Zero (met als image OpenPLi) en zijn tablet (met Android-Dreamer). Contact maken
lukt, zappen ook maar streamen niet.
Dezelfde dag gaf Erik de volgende reactie: “De VU+Zero is een "zapper", dat betekent dat er
niet mee opgenomen kan worden. Helaas heeft dat als neveneffect dat er ook niet
gestreamd kan worden. Als het goed is heeft de verkoper dat verteld.”
Vervolgens ontspint zich een hele discussie waar wij weinig touw aan kunnen vastknopen.
Voor de liefhebber…
Zie ook hier een oplossing: PAU plaatsen.

Images-nieuws
OpenPLi
OpenPLi heeft de lente in het hoofd… na een software-update krijg je dit schitterende logo:

Versie 4.0 blijkt na de grote software-update hier en daar nog problemen te geven. Zo wordt
gemeld, en erkend, dat sommige streams (in Kanalenlijst Hans) op VU-receivers wel beeld
maar geen geluid meer geven (zie hier). Op 21 maart kwam het advies (nogmaals) te
flashen. Wel eerst backup maken. Dus voor alle helderheid: na de grote software-update
door OpenPLi voor alle type receivers betreft het hier iets speciaal voor VU-receivers. Zie
ook de site van OpenPLi onder Notice.
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In de vorige UP/DOWNLINK schreven we ook over de noodoplossing voor OUG (Open
Uitzending Gemist): het via Telnet toevoegen van een regel (opkg install python-argparse).
Dat hoeft nu niet meer. OUG werkt weer (zie hier).

Receivernieuws
DM500HD, echt of nep?
Op S4A is een item geopend met meer informatie over het herkennen van een echte of
namaak DM500HD.
Verwarrend is dat er meer draadjes lopen, zoals deze en deze.
DM820HD
Deze ontvanger hebben we kort besproken in ons laatste nummer van 2014 (pagina 13).
Thans kan gemeld worden dat de ontvanger ook in Nederland te koop is. Inclusief
verzendkosten zal deze singletuner onder de 469 euro blijven. Zie bijvoorbeeld hier en hier.
En ongetwijfeld bij meer (web)winkels. Of het een hardloper wordt…

Een mini-review is hier te vinden. Men ziet de 820HD als opvolger van de 800SE v2. De
ontvanger wordt beschreven zonder echter een (technische) test. Technisch zal de
ontvanger bij de tijd zijn. De prijs echter niet.
Technische details zijn te vinden op de site van de fabrikant.
Dan de images. OpenPLi bouwt geen image meer voor nieuwe types van Dreambox. Je zult
dus moeten kiezen voor een ander image zoals OpenATV of Opendreambox.
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Gigablue HD Ultra UE
Er wordt op forums gesproken over een nieuwe super Gigablue-receiver: de GigaBlue HD
Ultra UE. Zie hier. Officiële site van Gigablue hier.

Vanaf 1 april (geen grap..?) in Nederland te koop. Al staat op de officiële site 10 april.
Eén ingebouwde S2-tuner met de optie nog een andere tuner (S2, C2, T2) er bij te zetten.
Het Ultra HD staat voor 4 tot 8K. Opwaarderen beeld. Maar nog geen UHD-ontvanger.
Volgens geluiden komen deze veel later dit jaar, na bijvoorbeeld de ANGA (beurs).
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Mediabox-mini
UPC-klanten met een Mediabox kunnen een kleiner exemplaar aanschaffen voor een
tweede vertrek. Deze kan met coax, utp of wifi worden verbonden met de ‘moeder Mediabox’
Programma’s worden dan gestreamd. De huur is 5 euro per maand. Bron: Tweakers.net.
UPC-klanten met een Horizon Box kunnen twee Horizon boxen extra aansluiten. Of twee CImodules of gewone Mediaboxen. In totaal derhalve vier extra aansluitingen per huishouden
naast de Horizon Box. Bron: Tweakers.net en TotaalTV.
Samsung Smart TV en E2stream
Sommige tv’s hebben een DVB-S(2) tuner zodat je een schotel kunt aansluiten.
Programmeren van de tv zoals onze Linux-ontvangers kan echter niet. De E-F-H-serie van
Samsung met smart-tv heeft echter iets bijzonders. Je kunt een app genaamd ‘E2stream’
installeren. Na opstarten vul je het ip-adres van je E2-receiver in om een stream te maken.
Aldus lazen we in deze link. De bron voor de melder is deze site.

VU+ en OpenPLi
Gebruik je OpenPLi op je VU+ ontvanger? Dan is flashen sinds 19 maart aanbevolen!
Zie o.a. hier en verder. Volg ook de mededeling op de startpagina van OpenPLi.

Ook zijn er problemen met bepaalde streams gemeld voor een VU: wel beeld maar geen
geluid. Dit probleem zou zich voordoen na de laatste OE-aanpassing. Er wordt inmiddels aan
gewerkt.
Nog wat VU+-nieuws: het schijnt dat op de Anga-beurs een usb-stick voor deze ontvanger
gepresenteerd wordt die een DVB-C/T2-tuner in zich heeft. Bron: OpenPLi-forum. Als je niet
kunt wachten en deze nu al wil kopen, zie hier.
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En voor VU+ Zero-ontvangers met een ethernet-probleem (verbinding internet), zie hier. Een
nieuwe bootloader (CFE) is nodig. Alleen doen als je problemen hebt… aldus VU op haar
site. Daar is de bootloader ook te downloaden en staat een stappenplan/handleiding.

Zgemma-star H1
Een nieuwe ontvanger. Van lezer Henny kregen we een review, zie hierna.
“Zgemma star H1 HD Combo Enigma 2 Linux smartbox. Geschikt voor Ziggo, UPC, Delta,
Caiway en CanalDigitaal.

De Zgemma is de nieuwste ontvanger die ook haar intrede heeft gedaan in de Linux os
(Enigma)ontvangers. Deze krachtige smartbox overtreft naar mijn mening de overige merken
zoals Dreambox 800 HD se, Vu+ duo, etc. op alle punten (zie hierna).
De Zgemma star H1 wordt geleverd met een Samsung kabeltuner (dvb-c) en een satelliet
tuner (dvb-s2). Hierdoor is het mogelijk om gelijktijdig naar satelliet en kabel te kijken.

ZGemma star H1 vergeleken met de DMM800HD of VU+Duo.
Voordelen Zgemma Star H1: het beeld van de Zgemma is haarscherp vergeleken met mijn
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Dreambox 800 HD of mijn Vu+ duo. De snellere processor (CPU751MHz) van de Zgemma
zorgt voor meer gebruikcomfort tijdens het zappen. Het zappen gaat ook sneller.
Doordat de Zgemma star ook een groter flashgeheugen heeft (512MB NAND Flash/512MB
DDR3) is het mogelijk om de nieuwste update van Tsmedia met ondertiteling te installeren.
TS-Media is vergelijkbaar met Netflix, maar dan wel gratis..!
Naast TS-media is het ook mogelijk naar UitzendingGemist, YouTube, Het Weer, Facebook
en nog veel meer te kijken. De Zgemma star H1 ondersteunt ook IPTV en WEBTV
mogelijkheden.
De hardware en de software van de Zgemma star H1 is volledig origineel en geen goedkope
kloon van een ander merk. Deze ontvanger wordt ook volledig ondersteund door OpenATV,
Openandroid en Italsat. Het is ook mogelijk om andere images zoals een variant Openpli (dit
is niet de echte OpenPli maar een image gebaseerd op OpenPli, deze Openpli img zijn er
voor meer ontvangers die openpli zelf niet maakt ze zijn aangepast). Ze werken goed maar
zijn niet officieel door Openpli ondersteund.
Openvix en HD freaks zijn er ook om te installeren. Andere images zullen naar ik verwacht
spoedig ook volgen.

In de doos behalve de ontvanger en de afstandsbediening een voeding, twee kabels (hdmi
en driecomponentenkabel) en handleiding. Met OpenATV alvast geïnstalleerd.
Technisch:





Originele hardware en software
CPU 751 MHz
512MB NAND Flash / 512MB DDR3
2 tuners (sat & kabel of twee keer sat)

Ter vergelijking DMM800HD: soms klonen op de markt, CPU 300 Mhz, 64 Mb flash/256 Mb
RAM. Slechts 1 tuner.
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Ondersteunende forums:
-

http://zgemma.com/h1.html De fabrikant leest dit ook en lost problemen snel op;
http://forums.zgemma.tv/

De winkelprijs zal tussen de € 149 en € 180 liggen.
Groet, Henny”.

Aanvullende informatie/links: firmware en images. Combi bootloaders en images. En een site
voor flashinstructies. En meer uitleg over flashen.
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Bij OpenATV staat de receiver bekend als Air Digital Zgemma-Star H1 (zie hier). Een
OpenATV-image voor de Zgemma-receivers is hier te downloaden.
Eerste ervaringen zijn op internet natuurlijk ook te vinden, zoals deze uitgebreide.
Zie ook hierna (De Transponder): verloting van een receiver tijdens de clubdag op 28 maart.

Draaibaar: welke combinatie het beste?
Stel je hebt vrij zicht van 68,5 oost tot 58 west. Je wil in principe alle satellieten kunnen
ontvangen, dus ook zwakkere broeders en zusters zoals de Nilesat (op 7 oost) en Intelsat
(op 68,5 oost). Een grote schotel dus… maar welke motor trekt deze nog goed (en gaat lang
mee)?
Dit is de vraag gesteld op S4A. Er kwamen tal van suggesties. Een Gibertini-schotel (OP 125
L) of de Laminas 1200(P) schotels zou voor de ontvangst goed zijn maar de Motec SG2100motor te licht om deze te laten draaien. Zo ook of je nu met een gewone LNBF af kan of dat
je toch beter een FlensLNB met een feedhorn kan gebruiken.
Wie heeft een beter advies?

De Transponder
De eerstvolgende satclubdag is 28 maart. Voorafgaand is om 10.00 uur een algemene
ledenvergadering. Alle leden zijn uitgenodigd. De vergadering duurt tot 11.00 uur. Daarna
begint de gewone clubdag. Zie voor alle andere dagen in 2015 en locatie hier.
Extra op 28 maart: een demonstratie en verloting van de Zgemma-star H1 (zie review
hiervoor) door Henny van De Satellietwinkel. Hij verloot onder de aanwezigen rond 13.00 uur
het demo-exemplaar.

Uitsmijter…
Ymere won een zaak tegen een huurder… geen schotel aan de flat. Is dit dan de oplossing?
Bron: prOgramm.com en deze link. Hieruit blijkt waar de foto’s gemaakt zijn: sociale
huisvesting in Polen.
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