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TEST: PACE DS420NV Digital Receiver

D

ette er den første VIASAT-modtager vi
har set med NDS-løsning alene. Den er
fremstillet af PACE i England til VIASAT, og
anvendes af VIASAT i Sverige og Norge.
Shark Electronics forventer at modtageren
snart vil være tilgængelig i Danmark.
På fronten findes 8 taster: 4 cursortaster,
OK, back (forrige menu), EPG-valg, samt
ON/SB-knap. Der er ikke cifferdisplay, men
4 lysdioder til indikering af: Standby/ON, IRkommando, besked-lampe, samt ON-line
for markering af tilslutning via telefon. Der
er desuden kortlæser til NDS og IR-føler.
På bagsiden findes LNB-input, IEC antenne
RF-loop og TV-out med mulighed for valg
af UHF-modulator og 2 SCART-bøsninger.
Fjernbetjeningen har 34 taster, bl. a. 4 genvejs farvetaster og funktionerne: tv/radio,
options, back, info, status, epg og guide.
Startmenu

Efter ca. 40 sek. Angives:
TV-kanaler 99 og Radiokanaler 23
Hoved Menu

Kanalskift/zap
Her valgte vi at måle det totale tidsforbrug
for 4 programskift / zap-mode. DR1, DR2,
TV3 DK og TV 1000.1. Dette varede 14
sek.
Infotast (eller ved kanalskift)
Her indblændes automatisk information om
program/kanal, titel, txt og epg.
Program Guide
Kan vælges i enkel eller detaljeret form afhængig af programleverandør.

Indstillinger (kode: 0000)
Her findes Forældrekontrol, Ændre PINkoden og Berettigelse= data på kortet.
I Brugerindstillinger vælges: Menu sprog,
Lyd sprog og undertekster.
I TV-indstillinger vælges: TV-format 4:3,
16:9 eller 4:3-letterbox. TV signal: RGB, YC
eller
CVBS.
RF-signal:
21-69.
Magic Eye/Extra-link, fjernbetjening fra
underrum: Aktiv eller Ikke aktiv.

UHF-modulator
Kan vælges fra kanal 21 til 69, vi har målt
72 dBuV. Der kan vælges flere forskellige
TV-normer.
Guide (interaktivitet)
Her kan man efter 20 sek. download vælge
mellem 9 forskellige muligheder.

Signalindstillinger
Antennekonfiguration: Antal LNB: 1 til 4
Satellit: Thor, Sirius, Hot Bird, Astra
Signal kvalitet:
LNB/Satellit, samt Signalstyrke og –kvalitet.
Her vælges ønsket land (sprog), der skiftes
automatisk til menu for Signal kvalitet:

Modtagerinformation
Netværk, fabrikant, model og SW-data, her
Kan man også se: STB ID og Kort ID.
Genskabt grundindstilling (fabr. værdier)
Mulighed for tilbagestilling/reset af data.
Options
Her kan man enkelt skifte mellem lydsprog
og undertekster.

Ny menu: Automatisk kanalsøgning (OK)

Info
Her vises program/kanal, titel, start/stop tid
i søjle, txt og i for mere info/næste program.
Gul tast
Er genvej til kanaltabel i radio eller TV.
Automatisk kanalsøgning
Man har ikke mulighed for at søge på én
enkelt transponder, VIASAT har forvalgt
udvalgte frekvenser/transpondere, bånd,
polaritet og SR-værdi.
Modtageren er fast opsat til universal LNB.

Valg af Vejret tager yderligere 20 sek.
Tekniske data
Vi har målt effektforbruget til: 6 W i standby 9 W i ON. Indre temperatur efter 4 timer
er 40°C. Efter netudfald startes på seneste
program, men det tager ca. 45 sekunder.
Helhedsvurdering
En enkel modtager, som alene er beregnet
til VIASAT. Modtageren fungerer fint, men
der er ikke mulighed for modtagelse af
signaler andre kodningsformer, eller
manuel søgning på andre satellitter.
Betjeningsvejledningen er 46 A5-sider på
svensk, dansk, norsk, finsk og engelsk.
Leverandør:
Shark Electronics
www.shark-electronics.com

