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TRIAX

TTR 120

TTR 120 er en DTT FTA receiver produceret efter specifikationer fra Triax.

Generel liste/ sortering/ favoritter

Kvikt kanalskifte < 1 sek.

Med ”OK” tasten fremkommer ”Generel
liste”, der indeholder alle kanaler.
Med rød tast kan evt. vælges ”FTA”
Rækkefølgen kan sorteres, der kan
udelades (Hop over) eller slettes.
Man kan nu udvælge de kanaler. man
ønsker i Favoritlisten, med grøn tast.

Ved kanalskift vises programinfo, samt
supplerende informationer/muligheder.

Resistens mod svenske ”pre-echo’er”
er foretaget ved Borch Tekniks testlocation i Fredensborg.
Tilslutninger: Antenne indgang med
sløjfe. TV og VCR SCART, L/R phono,
SP/DIF TOSLINK, samt RS-232 for evt.
software opdateringer. Der medfølger
dansk brugsanvisning, stor fjernbetjening med 31 taster, og RF sløjfekabel.
På fronten er der 3 knapper til program
op/ned, samt standby. Strømforbruget
er målt til kun 2.7 W i standby,
samt 7.7 W i drift med passiv antenne.
+5V til aktiv antenne er max.100 mA.
Indre temperatur efter 4 timer ~ ca. 41°.
Netudfald: Genstart på samme kanal.

Mosaik funktion - rød tast

DVB tekst-tv med lagring af sider

Grundinstallation 1 - 5

Her vises op til 9 programmer på skærmen. Det ønskede program aktiveres
med piletasterne, efterfulgt af ”OK”.

Grundinstallationen foregår i 5 trin:
1) Sprog
2) Land
3) TV type (None = via SCART pin 8)
4) Antenneforbindelse (passiv/aktiv)
5) Kanalsøgning - - - - - - - - - - - - ->
Den automatiske kanalsøgning, der
finder alle aktive kanaler, tager ca. 5
min. og resulterede i 18 kanaler fra
Bungsberg, Vordingborg og Nakskov
(Kanal 21-39-47-66). Der kan naturligvis også foretages en manuel søgning.
Følsomheden er målt til ca. 29 dBuV
ved 64QAM og 23 dBuV ved 16QAM,
hvor pixelering indtræder.
Vi kunne ikke provokere AGC reguleringen til at svigte ved ca. 75 dBuV.
(Man bør naturligvis tilstræbe 55 dBuV)

Med ”TXT” tasten indblændes DVB
tekst-tv. Udover de numeriske taster,
kan der benyttes op/ned piletaster,
samt venstre/højre til undersider.
VBI tekst-tv er tilgængelig via SCART.

Teknisk information - grøn tast

EPG data

Nu aflæses med tasten:
Rød: MUX information/ signalkvalitet.
Grøn: Audio/video information og pid’s.
Gul: Kodnings information.
Blå: Program, service og netværk ID.
Med ”EPG” tasten vises tilgængelige
EPG data. Indlæsningen sker hurtigt.
Man kan direkte overføre EPG til en
”TIMER” optagelse. Der er plads til i alt
32 timer optagelser/begivenheder.

SI-Online har på intet tidspunkt i testen
”konsulteret” brugsanvisningen.
Vi har dog nærlæst de tekniske data.
Man kan derfor konkludere, at OSD
menuerne er brugervenlige.
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