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Voorafje 

Op je scherm het novembernummer. Behalve veel kleine nieuwtjes ook een bijdrage over 
de koppeling van een satreceiver met een NAS. En een beschrijving van een nieuwe mini-
ontvanger: de Sab Titan Micro. Tot slot de soap rond het XTREND-forum. 
 
Mail je reactie naar specials@detransponder.nl! 
 
De redactie (Hans, Gerard, Rob). 
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(Kanalen)nieuws en wijzigingen 

In deze rubriek altijd na algemeen nieuws een opsomming van belangrijkste gewijzigde 

zenders van de satellieten Astra 19, 23 en 28 en de Hotbird.  

Algemeen: 

 YPCA. Een mediabedrijf uit Hilversum. Begin 2014 wil men via internet beginnen met 

een sportzender, 24/7 muziek en sportnieuws. Bron: Radio.nl. Een pilotuitzending 

was volgens YPCA een groot succes.  

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://radio.nl/783656/nederland-krijgt-in-2014-sportradio
http://www.ypca.nl/artikel/275/pilot-uitzendingen-sportradio-groot-succes
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 YPCA noemt zich een innovatief en snel groeiend bedrijf op het gebied van 

telefonische dienstverlening en nieuwe media.“ Op dit moment heeft YPCA al een 

radiozender: Trafficradio.  

 

 SBS6 komt met een vierde zender. De naam zal begin 2014 bekend worden 

gemaakt. De themazender zal zich richten op vrouwen. Bron: NU.nl. Of niet? Op 

maandag 18 november werd bericht dat het zou gaan om een potentiële gokzender… 

Kamerleden maken zich zorgen. Bron: Algemeen Dagblad; 

 

 Meer en meer Duitse (regionale) zenders via Astra 19 oost. Met Sinterklaas (5 

december) komen op 10.891 GHz H – 22000 -2/3 – DVB-S2 – 8PSK RBB 

Brandenburg HD, RBB Berlin HD, MDR Sachsen HD, MDR Sachsen-Anhalt HD, 

MDR Thüringen HD en HR Fernsehen HD uitzenden. Eins Festival HD, Eins Plus HD 

en Tagesschau24 HD zijn dan via 11.053 GHz H – 22000 – 2/3 - DVB-S2 – 8PSK te 

ontvangen. Alles in superieure kwaliteit: de infrastructuur is het nieuwste wat te 

krijgen is; 

 Op 8 graden west is Eutelsat gaan uitbreiden met nieuwe satellieten: 8 West A en C. 

Zie Lyngsat of KingOfSat. Momenteel zijn er nog niet veel zenders. 

 

 

Astra 19 oost: 

 (25/10) Bibel TV is begonnen met testuitzendingen, fta; 

 

http://www.ypca.nl/
http://www.trafficradio.nl/
http://www.nu.nl/media/3629018/sbs-komt-met-vierde-zender.html
http://www.ad.nl/ad/nl/5601/TV-Radio/article/detail/3546683/2013/11/18/Kamerleden-vrezen-toename-verslaving-door-gokzender.dhtml
http://www.lyngsat.com/Eutelsat-8-West-A-C.html
http://nl.kingofsat.net/pos-8W.php
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 (03/11) DMax HD Austria, code; 

 (13/11) MCS Extreme HD, code; 

 (14/10 nog) Hallo TV (erotiek), code. 

 

 

Astra 23 oost: 

 (29/10) Nederland 1 HD kreeg nieuwe frequentie; 

 (03/11) Syfy voor Nederland, code; 

 (14/11) RTL5 HD kreeg nieuwe frequentie. 

 

Astra 28 oost: 

 (01/11) True Christmas, fta; 

 

 (06/11) Lifetime in hd en sd en +1, code; 

 (06/11) Movies24 heet nu even Christmas24, code; 

 (10/11) FilmOn.TV, fta; 
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 (10/11) UTV HD, fta; 

 

 (16/11) CBeebies HD, fta. Overdag. 

Hotbird 13 oost: 

 (27/10) Universal Somali TV, fta; 

 

 (01/11) KomeilTV, test; 

 (01/11) RadioNorbaTV, fta; 
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 (01/11) Merci TV, test, fta; 

 

 (04/11) eScapes Network, fta; 

 

 (04/11) RAI 2 HD, RAI 3 HD, code; 

 (06/11) Al Horreya (Arabisch) en ICC (Iranian Cinema Channel), fta; 

 (09/11) A-24 TV (Russisch), fta; 
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 (15/11) Med Nuce, test, fta; 

 

 (15/11) JavanTV, test, fta; 

 

 (15/11) Universal Polska en Scifi Poland, code. 

 

Reacties van lezers 

In UP/DOWNLINK 2013-10 stond als hot-item het stoppen door OpenPLi met ondersteuning 

van Dreambox-receivers. Dit gaf dezelfde dag nog een reactie van Bas. Hij schreef ons: 

“Hou a.u.b. op met OpenPli, want de software zelf loopt achter in gebruiksgemak en 

ontbreekt alles wat leuk is. Promoot eens OpenViX of HDFreaks. 

Ikzelf ben een liefhebber van OpenViX, helemaal als je de testing-software aanzet, dan heb 

je MediaPanel en TS-Media. 

OpenPli mist dit soort zaken en ik belachelijk aan het worden, dadelijk doet een CDNL/TVV 

ontvanger meer dan OpenPli. Of de directe streams naar webcams en internet-zenders, dit 

alles mist OpenPli. 

Jongens er is 100x beter, besteed daar eens aandacht aan.” 
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Naschrift redactie: wij trekken geen image voor, dus ook OpenPLi niet en staan open voor 

bijdragen van derden over alternatieve images.  

Van Emiel kwam de volgende reactie op die van Bas: 

“Bas, 

 

Ik deel je mening, de images die van de OE-Alliance komen zijn stabiel en compleet. 

Ze hebben als bijkomend voordeel dat ze naast de normale Git voor de image ook een Git 

voor de plugins hebben opgezet. 

Hierdoor is de compatibility met de beschikbare plugins veel beter, installatieproblemen zijn 

er bijna niet. 

Bijna alle denkbare plugins zijn daarom ook beschikbaar in de applicatie-feed, lekker 

makkelijk dus. 

We proberen ook steeds vaker de leden aan deze images te laten ruiken, een boel hebben 

ook al de overstap gemaakt. 

OpenPLI zit nu eenmaal diep geworteld bij de meeste E2 gebruikers, dat niet onterecht want 

ze zijn lang de enige juiste keuze geweest. 

De meeste Azbox kregen een prettige boost doordat OpenRSI in leven geroepen werd, voor 

deze box is nu ook de OpenATV image beschikbaar (ook OE-Alliance). 

Wat OpenPLI net als OpenRSI vooral goed doen, is de optie "softcam" meteen beschikbaar 

te stellen tijdens de 1e configuratie. 

Hierdoor is dit voor de meeste gebruikers het meest eenvoudige om mee te werken, je wilt 

tenslotte meteen je kaart kunnen gebruiken. 

Deze mogelijkheid zul je bij de OE-Alliance niet zo snel krijgen, het zijn namelijk allemaal 

Duitse images en daar mag dit niet aangeboden worden. 

 

Dus voor de meeste E2 ontvangers zal OpenPLI de makkelijkste oplossing blijven, alleen al 

door de "softcam" optie. 

Voor diegene die zelf niet bang zijn om wat meer plugins/configuratie te doen, zijn de OE-

Alliance images zeker een aanrader. 

 

De Azbox en Gigablue gebruikers hebben nog de mogelijkheid om voor OpenRSI te kiezen, 

die heeft namelijk dezelfde "softcam"optie. 

 

Ik ben in ieder geval al lang een OE-Alliance gebruiker, een ieder die graag ook een keer 

deze images wil proberen kan zich altijd melden op de clubdag. 

Ik zal je met alle plezier helpen om je wegwijs te maken in alle mogelijkheden. 

 

Wat al deze images trouwens ook bijna allemaal hebben zijn de settings van Hans, die 

worden ook netjes geupdate. 

 

Gr, Emiel” 

En de discussie ging onder andere hier verder. 

http://openpli.org/forums/topic/30984-updownlink-2013-nummer-10-oktober-is-uit/#entry383023
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Weetjes 

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

 Wat is het effectiefst: een reclame tussen twee programma’s of dezelfde reclame in 

een programmaonderbrekend blok? Uit onderzoek door middel van een mri-scan 

blijkt dat reclame tussen programma’s effectiever is. Het gaat niet om de irritatie bij 

het onderbreken van een programma maar het roept gewoon minder positieve 

emoties op. Het onderzoek werd in opdracht van de STER gehouden. Bron: STER; 

 

 Ziggo gaat werken met een CI+ module. Met deze plus-variant is interactieve 

televisie op sommige toestellen mogelijk. Interactief = men kan communiceren met 

Ziggo zodat ook Uitzending Gemist kan werken en films gehuurd kunnen worden. De 

eenmalige kosten: bijna honderd euro. Bron: De Telegraaf en Ziggo; 

 

 CanalDigitaal en TV Vlaanderen brengen ook een nieuwe CI-module. Eentje 

gebaseerd op de Nagravision-codeertechniek. Maximaal vier zenders (op dezelfde 

transponder) worden doorgegeven (multi-stream). De nieuwe CI module zapt wat 

sneller dan de Aston. De reden: FOX Sports eist een hogere veiligheid (anti-share). 

Te koop bij je dealer (let op de juiste versie!) of via de webshop van CanalDigitaal;  

http://www.ster.nl/nieuws/2013/10/29/reclame-tussen-programma-s-effectiever
http://www.telegraaf.nl/digitaal/22030578/__Interactieve_tv_zonder_ontvanger_bij_Ziggo__.html
https://www.ziggo.nl/#producten/televisie/digitale-ontvanger/interactieve-ci-plus-module
http://webshop.canaldigitaal.nl/nl/ci-modules
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 Radiopiraten opgelet: er volgt meteen een boete als je betrapt wordt! Niet alleen 

voor de eigenaar van de zender of pand maar ook voor degene die gewoon aan de 

knoppen zit. De boete kan oplopen tot 45 mille. Het Agentschap Telecom wijst wel op 

een alternatief: uitzenden via interent. Bron: Agentschap Telecom; 

 Wil je alleen de kanalenlijst aanpassen via automatische software-update? Gebruik 

je OpenPLi? Bij optie 2 komt de lijst maar kun je ‘<n/a>’s krijgen. Op te lossen door 

even over de zender te gaan. Of beter: kies niet voor optie 2 maar voor optie 1 of 3. 

Optie 1 is aanbevolen: andere updates komen dan ook mee. Voor de reden zie hier; 

 

Zoals je ziet is er een nieuwe optie bij gekomen: onder 4 staat ‘Show latest commits 

on sourceforge. Bij deze optie zijn, voor zover wij kunnen beoordelen, de laatste 

mutaties door PLi doorgevoerd te zien. Zie ook deze link; 

 

http://www.agentschaptelecom.nl/actueel/nieuws/2013/direct-een-boete-bij-illegale-uitzending
http://openpli.org/forums/topic/22106-kanalenlijst-hans-van-3-februari-2012/#entry252177
http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?forum_name=openpli-git-commits
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 Een van de zaken die in het image zit: het bestand met transponders (en hun details). 

Probleem: niet alle sites geven exact hetzelfde getal. OpenPLi houdt daarom een 

tolerantie aan. In een commit van 19 november lazen we: “ScanSetup: Add 

tolerances when comparing predefined transponders. When the Symbol rate differes 

10 Kbps or less or the frequency differs 2 Mhz or less a predefined transponder will 

catchup.”; 

 In het vorige nummer (U/D-10) hadden we het over de nieuwe XT10000. In een e-

mail aan ons kwam het bericht dat deze ontvanger in januari 2014 te koop zal zijn. 

Vooruitlopend daarop werd een wedstrijd georganiseerd; 

 

 …en weer een neerstortende (Europese) satelliet. Zou in het weekeind van 10 

november geweest kunnen zijn… maar waar? Bron: Joop.nl en New York Times; 

 

 De Astra 5B zal naar planning in januari 2014 worden gelanceerd. Deze komt op 31,5 

oost te hangen. Beams op oost-Europa en Turkije. Eerder was 6 december 

genoemd. Bron: Astra; 

 

 SES helpt ook mee in de tyfoonramp Haiyan van de Philippijnen. Communicatie over 

hulpverlening is vitaal. Daarom stelt SES satellietcapaciteit met alle toeters en bellen 

http://www.detransponder.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/updownlink_2013_10.pdf
http://www.et-view.net/bbs/7422
http://www.joop.nl/wereld/detail/artikel/23803_satelliet_stort_dit_weekend_op_aarde_niemand_weet_waar/
http://www.nytimes.com/2013/11/07/science/space/satellite-will-fall-to-earth-but-no-ones-sure-where.html?_r=1&
http://www.ses.com/4233325/news/2013/16333915
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beschikbaar. Drie Rapid Deployment Kits van Emergency.lu zijn overgebracht. Bron: 

SES; 

 

 Het Veronicaschip is zaterdagmorgen 16 november (zelfde dag als intocht 

Sinterklaas…) vanuit Groningen naar Amsterdam vertrokken. Met behulp van een 

sleep- en duwboot kwam het schip te liggen bij de NDSM-pier. Het kwam 

zondagmiddag aan in Amsterdam. Bron: site Veronicaschip. Daar staat ook het 

programma voor de eerste dagen. 

 

 NPO Plus is de naam van de ‘extra uitzending gemist’-faciliteit van de publieke 

omroep. In 2014 moet deze van start gaan. Kijkers kunnen dan programma’s in een 

hoge kwaliteit tot een jaar terugzien. Niet alleen Nederlandse producties maar ook in 

het buitenland aangekochte. Zelfs films. Er zal beperkte reclame zijn. Men ziet 2014 

als een proefjaar. Bron: NPO; 

 

http://emergency.lu/
http://www.ses.com/4233325/news/2013/16308085
http://www.mediapages.nl/nieuws-actueel/2494-foto-s-veronicaschip-in-amsterdam
http://www.mediapages.nl/nieuws-actueel/2494-foto-s-veronicaschip-in-amsterdam
http://www.veronicaschip.nl/home/
http://www.publiekeomroep.nl/organisatie/pers/artikelen/npo-start-in-2014-met-extra-gemistdienst-npo-plus
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 NL Ziet werd vrijdag 15 november als naam gepresenteerd van een gezamenlijke 

terugkijkdienst van de publieke en commerciële omroepen. Begin 2014 moet deze 

gelanceerd worden. Eerst zal alleen via de pc gekeken kunnen worden, in een later 

stadium ook via tablet, smartphone en tv. Aanmelden voor meer informatie kan al op 

de site van NLZiet. Even gratis, daarna? Prijs nog onbekend. Bron: NOS; 

 

 

 Eutelsat en RAI hebben hun banden versterkt. Via de Hotbird zijn straks de hd-

versies van Rai 1, 2 en 3 te bekijken. Echter… zoals we begrijpen enkel met een 

speciale receiver van TivùSat; 

 De plugin EPG Translator heeft een nieuwe versie gekregen. In UP/DOWNLINK 

nummer 8 van dit jaar schreven we over deze plugin die redelijk een vreemde taal in 

een epg kan omzetten naar bijvoorbeeld Nederlands. We merkten toen op dat er een 

geel blokje (gele toets) was naar ‘YouTube trailer’. De ontvanger liep er op vast. Deze 

bug schijnt thans verholpen te zijn. Een nieuwe versie met nummer 0.6 (zie hier). 

Deze versie is via deze link te downloaden. Na verwijderen oude en installatie nieuwe 

even een Enigma-herstart uitvoeren. De oude versie laat zich niet upgraden, daarom 

de tip eerst verwijderen (extentions, translator) en daarna de nieuwe installeren. De 

http://www.nlziet.nl/
http://nos.nl/artikel/575312-terugkijkservice-zenders-gebundeld.html
http://www.detransponder.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/08/updownlink_2013_8.pdf
http://www.detransponder.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/08/updownlink_2013_8.pdf
http://www.et-view-support.com/Forum/showthread.php?12157-EPG-Translator-YouTube-Trailer&p=139142#post139142
http://www.et-view-support.com/Forum/showthread.php?12157-EPG-Translator-YouTube-Trailer&p=131245&viewfull=1#post131245
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YouTube-trailer functie is te bereiken via de gele toets als men de EPG Translator 

aan heeft staan of via de blauwe toets (extra optie bijgekomen); 

       

Links: via plugin EPG Translater/gele toets, rechts: via blauwe toets op receiver. 

 De komst van de online-dienst van FOX Sports GO is vertraagd. Bron: CanalDigitaal; 

 T-Mobile verkoopt Euronet (haar online dienst voor breedband met 270.000 klanten) 

aan de CDS Group (waar CanalDigitaal deel van uitmaakt). Bron: Telecompaper. 

 

Plugins nieuwe naam voor Applicaties 

Bericht voor gebruikers van OpenPLi. Dit hoofdmenuscherm is verleden tijd: 

 

Thans ziet het er vanaf 3 november als volgt uit: 

 

Ofwel: Applicaties is vervangen door Plugins. Bericht hierover hier. 

http://www.canaldigitaal.nl/nieuws/fox-sports-go-vertraagd/
http://www.telecompaper.com/nieuws/t-mobile-verkoopt-online-aan-eigenaar-canal-digitaal--980576
http://openpli.org/forums/topic/21426-openpli-update-troubles-topic/page-137#entry384647
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Koppeling satreceiver en NAS 

Wij ontvingen de volgende vraag:  

“Ik heb een VU+DUO2 via rj45 cable aangesloten op mijn modem/router waar ook mijn 

synology nas met kabel aangesloten zit. Nu wil ik op mijn VU+DUO2 m’n NAS lezen en de 

films die daar op staan bekijken. Is er iemand die mij daar bij kan helpen?” 

Emiel gaf het volgende antwoord: 

“Dat is redelijk eenvoudig te doen, 

 Zorg ervoor dat je Nass in hetzelfde netwerk zit als je box.  
 Zorg ervoor dat je Nass een vast IP heeft (static)  
 Zorg ervoor dat je naam van je Nass in je netwerk weet, anders geef deze een 

herkenbare naam.  
 Ga met je remote in het menu van de box.  
 Ga via instellingen/Systeem/Netwerk naar Netwerkbrowser.  
 Open deze, de netwerkbrowser zoekt nu alle gedeelde netwerkapparaten.  
 Als dit klaar is zie je een lijst met beschikbare apparaten, deze begint met een ip en 

de naam tussen aanhalingstekens.  
 Klik deze aan, de box vraagt of je een gebruikersnaam of paswoord wilt opgeven. Dat 

wil je niet.  
 Nu kun je de gedeelde mappen van je Nass zien, ga naar de map die je toevoegen 

wilt en druk ok.  
 De box vraagt nogmaals of je een gebruikersnaam of paswoord wilt opgeven. Dat wil 

je niet.  
  Nu zie je de config van de mount-map, hier hoef je niets te doen.  
 Druk 1x op OK om de mount te activeren.  
 De box vraagt of je de verbinding wilt bewaren, Ja dat wil je.  
 De box mount nu de Nass-map, als alles goed gegaan is zie je de mount groen 

weergegeven.  

 Doe dit bij alle mappen die je wilt toevoegen.  

De mappen die je gemount hebt zijn nu bereikbaar voor je ontvanger.” 

 

Weer een nieuwe telg bij de mini-ontvangers: Sab Titan Micro 

Als eerste werd de Arriva 102 mini gelanceerd met enkele afgeleiden daarvan. Een jaar 

later kwam de Sab Sky 4800 en nu weer een jaar later de Sab Titan Micro. 

Voor de Sab Titan Micro hierna een omschrijving zodat men een indruk krijgt wat men kan 

verwachten als dit de ontvanger van je keuze wordt. 

Het gaat hier om een kleine hd-ontvanger welke bedoeld is om achter op een tv te monteren. 

Bij het uitpakken van de doos valt direct op dat de ontvanger meer dan compleet geleverd 

wordt.  Zo kom je ook een audio/video- en een RS232-kabel tegen.  
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Op deze foto ontbreekt de handleiding maar deze zit wel in de doos.  En het formaat is 

redelijk leesbaar waar het nog wel eens aan ontbreekt.  De toe te passen hdmi-kabel wordt 

niet meegeleverd. 

Inhoud doos: de ontvanger, afstandsbediening, voeding, infraroodoog, een  audio/video- 

kabeltje voor een aansluiting op een oudere TV en een seriële kabel voor service onderhoud 

via de pc. 

Als laatste schroeven en pluggen.  Ook worden 2 stukjes kunststof bij geleverd welke als 

afstandhouders gebruikt kunnen worden bij montage achter op een tv.  

De aansluitingen van de ontvanger zitten aan beide lange zijden. Dit maakt een verticale 

plaatsing op de achterzijde van een tv mogelijk en wenselijk. Alle aansluitingen zijn dan ook 

zichtbaar bij service. 
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Voor/achterpaneel: 

 

Zie de bovenstaande tekening voor alle mogelijke aansluitingen van uw ontvanger. 

AV-OUT: aansluiting voor Audio/Video-uitgang. Kabel is meegeleverd. 

IR : aansluiting voor een extern infraroodoog, zodat de ontvanger zelf uit het zicht geplaatst 

kan worden. Zit in de doos. 

USB: USB 2.0 Host: aansluiting voor een USB harde schijf of USB memory stick. 

DC 12: aansluiting voor 12V-ingang. 

Card Slot: interface voor één smartcard, plaats de kaart met de chip naar boven!  Deze wordt 

aan een van de korte zijde tot halverwege van de kaart in de ontvanger geschoven. 
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LNB IN 13/18V  400mA MAX. Aansluiting van de coaxkabel vanaf de LNB van uw 

schotelantenne. 

RS 232C SERIËLE POORT: voor het aansluiten van uw ontvanger op een computer via een 

seriële meegeleverde kabel.  

HDMI: Audio en Video uitgang voor TV met HDMI ingang. Niet meegeleverd. 

Ethernet: Network poort, via deze aansluiting kunt u nieuwe software-updates verkrijgen.       

 

De afstandsbediening is overzichtelijk en redelijk lang en schuift ongemerkt steeds door je 

hand bij normaal gebruik.    

Ook heb ik het stroomverbruik van de drie bekendste mini-ontvangers gemeten en de Sab 

Titan micro komt daar het beste uit. 

De metingen zijn gedaan onder de zelfde omstandigheden. Precies 12V DC-voeding en de 

ontvangersafgesteld op Nederland 1 HD (zodat de LNB steeds dezelfde hoeveelheid stroom 

verbruikt). Dus het gemeten verbruik is het verbruik van ontvanger + LNB. 

Sab Titan Micro   12 VDC en 500 mA 

Sab Sky 4800      12VDC en 720 mA 

Ariva 102 mini    12VDC en 600 mA  

Deze verschillen zijn ook te merken in de warmteontwikkeling van de drie ontvangers. De 

Sab Titan Micro wordt nauwelijks warm bij de juiste opstelling.   

Dan de afmetingen: 

Ariva 102 Mini    107 x 70 x 19 mm 

Sab Sky 4800     108 x 70 x 22 mm 

Sab Titan Micro  115 x 75 x 21 mm 

Nu gaan we eens kijken wat de ontvanger werkelijk in huis heeft. Voor het gemak heb ik 

maar even een steuntje gemaakt voor een verticale opstelling.  Dan is de ontvanger 

makkelijker te servicen. Ook krijgen we een indruk van de werkelijke warmteontwikkeling. 
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Zoals je op de foto ziet is hij snel aangesloten. De CanalDigitaal-kaart wordt aan de 

onderzijde met de chip naar de ontvanger toe ingeschoven. De ontvanger is standaard 

voorzien van ABS-software met Conax-cam. Bij uitlevering staat er veelal een mcas- of 

emu-versie op met de fastscan van CanalDigitaal. Dan is hij direct te gebruiken. Dit is 

gesloten software, maar bij het uitkomen van nieuwere versies is deze eenvoudig zelf te up 

daten.   

Ik geef nu de installatie weer vanuit de fabrieksinstellingen (dan staat er alleen een image 

op). Zodra je de ontvanger start komt hij als eerste met een scherm waarin je de gewenste 

taal moet aangeven. Dan kom je automatisch in het “Hoofdmenu, submenu installatie”. Dan 

heb je een keuze: 

- Satelliet installatie.              Hier kun je o.a. de satellieten vastleggen voor de                                                                                                               

.                                             DiSEqC 
- FastScan                              Dit is de kanalenlijst van Canal Digitaal 
- Automatische installatie      (dit is een nieuwe functie) 
- Satelliet uitrichthulp             (ook een nieuwe functie). 

 

Ik ben met de automatische installatie verder gegaan (dus de DiSEqC-instelling niet 

gedaan).   
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De ontvanger gaat nu zelf aan de slag, zelf hoef je geen parameters dus niets meer in te 

stellen. Hij gaat eerst zoeken welke satellieten zijn aangesloten om zelf de DiSEqC in te 

stellen en daarna gaat hij de kanalen zoeken van de aangesloten satellieten. 

Na ongeveer 40 minuten is hij met vier satellieten gereed.  

Je ontvanger is nu klaar voor gebruik. Naar wens kun je diverse favorietgroepen zelf 

aanmaken.        

Een kanaleneditor voor deze ontvanger ben ik nog niet tegengekomen maar dat zal een 

kwestie van tijd zijn. Het ziet er nog niet naar uit dat hier de bekende kanenlijsten van Hans 

of Henksat in geladen kunnen worden. 

Satelliet uitrichthulp (nieuwe functie) 

Wanneer je naar het installatie menu, satelliet uitrichthulp gaat, zie je het volgende scherm: 

 

Hier voer je de breedte en lengte van je lokale positie en de satellietpositie aan de Clarke 

Belt in.  De ontvanger maakt een inschatting van de antenne azimut en elevatie, die de 

gebruiker als richtlijn kan aanhouden bij het richten van de schotel. 

Deze ontvanger is van een 594 MHz processor voorzien. Deze gebruikt minder stroom dan 

de ander mini-ontvangers en dus minder warmteontwikkeling. 

Na zelf een favoriet met o.a. de CanalDigitaal en een aantal fta Duitse zenders aangemaakt 

te hebben heb ik e.e.a uitgetest. De beeldkwaliteit is meer dan goed. 

Voor de fta-zenders is het een snelle zapper: minder dan 1 seconde. Bij de gecodeerde 

zenders heeft hij iets meer tijd nodig: 2 tot 3 seconden.  

Uiteraard behoort timeshiften met USB stick tot de mogelijkheden. De Sab is dan ook als pvr 

(personal videorecorder) te gebruiken. Wel moet je rekening houden dat hij gecodeerd 

opneemt en je hebt dan ook weer de kaart nodig voor het (tijdig) afspelen.  

Met een aansluiting op internet is web-TV, YouTube, RSS, het weerbericht en GoogleMaps  

ook mogelijk. Ook kunnen MP3- en JPEG-bestanden weergegeven worden. 

Bij gebruik van de ABS-software met de Emu-versie behoort het homesharen ook tot de 

mogelijkheden.   
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Dan is het vermelden waard dat via Hoofdmenu, submenu installatie heel overzichtelijk wordt 

aangegeven hoe en wat te updaten/downloaden met een stick. Ook de beginner kan hier 

zeker mee overweg. 

Conclusie 

Al met al een prima zeer gebruiksvriendelijk apparaat, veelal wordt deze achter de tv geplakt  

(gemonteerd) voor  een caravan of vrachtwagen of tweede ontvanger. Voor de prijs hoef je 

het niet te laten. De Sab is het meer dan waard. 

Bent u door dit verslag getriggerd maak dan van deze link gebruik voor de complete 

handleiding. 

De ontvanger werd door Fieltshop ter beschikking gesteld, waarvoor dank. 

Doe u er uw voordeel mee. 

Rob.  

 

Einde XTREND-supportforum, of toch niet? Lijkt een soap… 

Vrijdag 1 november om 23.59 uur sloot het XTREND-supportforum. Als reden werd 

aangegeven dat er grote problemen waren met de fabrikant van de Xtrend-hardware.  

De site zou nog wel te lezen zijn (tot eind november) maar posten van nieuwe berichten kan 

niet meer.  

Het stoppen werd als volgt in het Duits en Engels aangekondigd: 

Liebe Xtrend Freunde 

Infolge von großen Problemen mit dem Hersteller der Xtrend Hardware haben wir uns 

entschlossen das Forum diesen Freitag um 23:59 Uhr zu schließen. 

D.h. es kann nur noch gelesen werden (read only),aber keine neuen Beiträge erfasst 

werden. 

Wir haben es leider in den letzten Monaten nicht geschafft die Probleme aus dem Weg zu 

räumen und kommen um eine Schließung nicht mehr herum. Diese Schließung wird dann 

ende November erfolgen. 

Beste Grüsse Euer Forum Team 

Dear Xtrend friends 

Due to several big problems with the manufactory of Xtrend we decided to close the board 

next Friday at 23:59. 

You will be able to read the posts but are not able to post or open new threads. 

http://www.sabsatellite.nl/upload/idosyalar/497_SABTitanMicroGebruikershandleiding.pdf
http://www.et-view-support.com/Forum/showthread.php?12795-Wichtige-Information-Important-infomation
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We tried our best the last months to solved these problems. Unfortunately without success. 

So we have to close the board end of November. 

Best regards Your Board Team “. 

 

Het is niet geheel duidelijk hoe de verhoudingen liggen en waarom men stopt maar het lijkt 

er op dat het een probleem is tussen de partijen Comag Handels AG [(ex?) importeur] <--> 

Clark Tech <--> en nieuwe Chineese producenten voor de ET10000 (Bron: Sat4All-topic en 

XTrend-home-forum-topic). Op het OpenPLi-forum staat echter dat het een interne staf-

aangelegenheid is en niets met de fabrikant te maken heeft. 

Zo leek het eind oktober. Maar op 1 november stuurde de (oud)administrateur van het 

Xtrendforum iedereen een bericht (via e-mail) dat het Xtrendforum elders doorging.  

 

Hierop kwam er weer een reactie van het team van het oude forum dat deze actie niet met 

hun was afgesproken. De administrateur was dus op eigen houtje een nieuw forum 

begonnen. Mogelijk gaat men zelfs door het met bestaande forum. Hier de tekst van het 

Xtrend Support team: 

“Die Meisten von Euch haben gestern von unserem Forum folgende Email erhalten: 

Zitat: 

Since the imminent closure of our beloved xtrend support forum I have decide to keep on 

supporting our xtrend alliance image on a new forum. For support and help please visit 

http://www.xtrend-alliance.com/ We hope to see all of you there Yours Xtrendmaster 

Zitat Ende: 

 

Ich möchte Euch darauf hinweisen, dass dies nicht mit der Forum Leitung abgesprochen 

war. Im Gegenteil die Funktion als Administrator wurde missbraucht. Wir möchten uns dafür 

entschuldigen. Wir sind uns bewusst, dass es für Euch die letzten Tage auch nicht einfach 

war und die Ungewissheit viele von Euch auch belastet hat. Dennoch dulden wir ein solches 

Verhalten eines Administrators nicht. Ich denke, dass Ihr das auch so sehen werden.  

Insbesondere deshalb, da kurz vor dem Email noch mit Xtrendmaster gesprochen wurde und 

das eindeutige Signal gekommen war, dass es weiter gehen soll mit unserem Forum. Da wir 

Xtrendmaster immer sehr geschätzt haben werden wir keine weiteren Aktionen vornehmen 

obwohl wir wissen, dass bereits die neue Domain am 3.7.2013 registriert worden ist. Aber als 

Teammitglied können wir Ihn leider nicht mehr unterstützten. 

http://www.sat4all.com/forums/topic/336310-xtrend-forum-et-view-supportcom-stopt-per-1-november/?p=2194209
http://www.xtrend-home.de/forum/board2-das-forum/board44-news-forum/3662-das-andere-xtrend-forum-wird-am-freitag-den-01-11-geschlossen/#post32127
http://openpli.org/forums/topic/31059-xtrend-forum-duitsland-stopt-ermee/#entry383909
http://www.xtrend-alliance.com/
http://www.xtrend-alliance.com/
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Beste Grüße 

Euer Xtrend Support Team”. 

Het Xtrend Support Team kondigde 1 november ook de doorgang aan, ofwel: es geht weiter! 

“Hallo Leute, heute ist ein schöner Tag für uns alle! 

Nach längeren Gesprächen, haben wir entschlossen, das Board nicht zu schließen. 
Es war auch nicht unser Ziel, aber aus technischen Gründen, war es nicht möglich so wie 
bisher weiter zu machen. 
Es tut uns leid große Spannung verbreitet zu haben, aber es gibt halt Dinge, die wir nicht 
offiziell erwähnen dürfen. 
Unsere User und Dev, sind uns ganz wichtig, und ich bin der Meinung euch dies in 
vergangener Zeit bewiesen zu haben.  
Aufgrund einer neuen Entwicklung ist der Spaß zurückgekommen, und wir sind wieder 
vollgetankt für die nächsten Jahre.  
Wir machen bald unter neuem Namen weiter, und können euch weiterhin super Support, und 
Unterstützung von X Trend weiter anbieten, und ihr werdet in erster Reihe sitzen von der 
Entwicklung in der Satellitenwelt. 
Wir hoffen euch allen damit eine Freude gemacht zu haben, und bitten auch euch weiterhin 
um eure Unterstützung. 
  
Euer XTrend Support Team” 
 
Op zaterdag 9 november: “As promised, we're back to inform you about following things: 
Our support for Xtrend devices will continue and expanded on et-view-support.com. 
Our image will be updated daily. This is a decision of our developers, moderates and 
administrators. The whole team is supporting this. 
We hope to help you with our further images. This is our mission for all Xtrend device 
owners. 
Soon there will be some good news for you, in terms of software and applications. The skin 
is also updated and has "ad next event extension in the epg panel event". 
Please continue to stay with us at our board. 
What happened in the last days, we are very sorry about and hope you continue to enjoy 
your visit to our board.” 
 

Kun je het nog volgen? Alles lijkt weer terug bij af. Bezitters van een Xtrend kunnen anders 

een alternatief zoeken mocht het allemaal toch weer mislopen. Er is al een bestaand 

alternatief: het Xtrend-forum (zie hier) of ga naar speciale rubrieken in algemene forums. 

Zoals bij Opensat4All of bij Sat4All.  

 

 

 

 

http://www.et-view-support.com/Forum/showthread.php?12827-Support-News-Es-geht-weiter
http://www.xtrend-home.de/forum/index.php
http://www.opensat4all.com/forums/forum/9-clark-tech-xtrend-et-serie/
http://www.sat4all.com/forums/forum/29-clarke-tech-xtrend-et-serie/
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Oude mediaspeler gevraagd 

Oproep: Wie heeft er nog een oude mediaspeler staan welke hij toch niet meer gebruikt en 

die voor een zacht prijsje kan worden overgenomen. 

Het is de bedoeling deze op een flatscreen-TV aan te sluiten. 
Op deze mediaspeler moet dan een 2,5 inch externe USB harddisk aangesloten worden 
waarop MPEG2 en / of MPEG4 video staan. Deze video’s moeten dan afgedraaid kunnen 
worden op de TV. 

MPEG2 codec is dus noodzakelijk en MPEG4 is gewenst. Andere codecs zijn niet nodig. 

Wie o wie kan me helpen. Gerard. 

Reacties aan de redactie, dan geven wij die door. 

  

Clubdag De Transponder 

Zaterdag 23 november is de laatste clubdag van De Transponder in 2013. Iedereen is weer 

welkom in Apeldoorn.  

In december dus geen bijeenkomst. In januari op zaterdag 25 weer de volgende. 

 

 

http://www.detransponder.nl/bijeenkomsten/

