
 TEST: FORCE 556S - CV

Dette er en af de nye modeller fra FORCE 
5 Series, det er en videreudvikling af D-
Master type 1199S, som vi testede i SI nr. 
1-2003. 
CV angiver CONAX og Viaccess, p.t. er 
modtageren således ikke VIASAT-godkendt 
til VideoGuard/NDS-modtagelse. 
Der er indbygget 160 GB harddisk PVR. 
Den nydesignede front har et 4 ciffers blåt 
LCD-display, som er UR i standby. Der er 4 
trykknapper til betjening: OK > < og EXIT. 
Under frontlågen findes de to kortlæsere til 
embedded CONAX og VIACCESS, samt 2 
x Common Interface. 
 
På bagsiden findes LNB-input, SAT-sløjfe, 
RS-232, modem, digitaloutput phono/optisk 
IEC-input RF-loop/modulator (CH 21 - 69), 
2 x SCART og L/R-phonobøsninger. 
Fjernbetjeningen har 40 knapper til de ret 
omfattende betjeninger, blandt andet til 
PVR. Farvetaster kan bruges som genveje. 
Ved tilkobling foregår automatisk indstilling 
af UR og aktuel TV-kanal vises hurtigt. 
 
Særlige betjeninger: 
Info: Tid, kanal, programinfo. evt. detaljer. 
EPG: Oversigt og evt. detaljer. 
LAST: Tilbage til forrige kanalvalg. 
RADIO: Radioprogrammer = RØD LED. 
OK: Radio/TV-kanalliste. 
 
Hovedmenu (8 muligheder) 
 

 
 
PVR: (4 muligheder) 
 

 

EPG 
 

 
 

Et fint overblik med indblændet miniature, 
TV-kanaler/logoer start/stop og titel. Herfra 
kan vælges PVR-timer, udvidet info, m.v. 
 
Tekst-TV 
 

 
 

Her er der direkte sidevalg, med memory 
for 6.000 sider og hurtig adgang. 
 
Indstil 
Her kan vælges mellem personlige 
indstillinger, Lister og System. 
Lister giver en række spændende 
muligheder, f.eks. Favoritter, hvor der er 17 
muligheder. 
 

 
 
Under menusprog kan vælges 33 lande.  
 

 
 

Kategorier 
Under kategorier er der 19 muligheder fra: 
Underholdning, film til nyheder og rejser. 
 
Positioner 
Her kan man vælge mellem 35 satellitter fra 
pos. 48°E til 45°W. 
 
I Systemmenu kan man f.eks. vælge PVR 
Vedligeholdelse, med detaljer om PVR. 
 

 
 

PVR: Shift Pause giver stilbillede (pause), 
efter nyt pausetryk ses det indspillede. 
 
Manglende editering 
Vi har desværre ikke fundet mulighed for at 
klippe/editere for at fjerne evt. reklamer. 
 
Tekniske data: 
UHF-modulatoren leverer 68 dBuV fra 
UHF-kanal 21 til 69. 
Effektforbrug:  17 W i stand-by 

  20 W i Sat-mode 
  13 W uden PVR 

Indre temperatur efter 4 timer er 51°C, som 
vi finder er nogle grader for højt til VPR’en. 
Efter netudfald startes på Programvalg 1. 
 
Helhedsvurdering 
Modtageren har glimrende lyd- billede-
kvalitet og mange fine betjeningsdetaljer, 
som man hurtigt lærer at kende. 
 
Der er Dolby Digital out, som bliver stadig 
mere brugt af en række TV-kanaler. 
PVR-funktionen er let at betjene, der mang-
ler nu blot en twin-tuner, så man kan se et 
andet program, mens man optager. 
Betjeningsvejledningen er 39 A4-sider, på 
Dansk, Norsk, Svensk og Engelsk. 
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