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ette er den nyeste Viasat+, MPEG-2
PVR-modtager fra Pace.
Markedsføring slogan: Se ét program og
optag et andet samtidig. Anlægget leveres
med en quad-LNB og 2 x 15 meter kabel.
På fronten findes Stand-by knap, samt 2
LED’s en rød og en grøn til indikering af
optagelse og afspilning.
I højre side findes betjenings-taster og i
venstre side embedded VideoGuard. På
fronten findes et stort grønt lysende display
med 8 karakterer, som viser aktuelle
funktioner, samt aktuel tid.
På bagsiden findes 2 F-input/2 tunere,
(ingen Sat-loop), UHF-sløjfe/modulator med
2 udgange, ekstra rum. Optisk S/PDIF, 2 x
RCA-lyd, S-VHS-bøsning. 2 x SCART,
modemtilslutning. HD er 160 GB, hvoraf
man råder over de 120 GB, svarende til ca.
60 timers optagelse. Der anvendes en 3½”
HD, som ikke kan udvides.
EPG Menu
Her kan vælges visning af alle kanaler i
rækkefølge, sortering i 7 genrer, eller tid.

Links til denne test, er tilladt mod tydelig kildeangivelse.

TEST: Pace TDS 460 NV PVR

Recording funktioner
Ved første tryk på recordknap, vises banner med programinformation. Ved 2. tryk
starter optagelse og rød LED lyser.
Det er muligt at optage 2 programmer
samtidig og man kan samtidig se et
program fra harddisken. Hvis man vil vælge
en ny kanal, får man automatisk en advarsel, hvor man bliver bedt om at vælge hvilken optagelse man vil fravælge/stoppe.

Optagelser
ved
programændring
Modtageren kan klare optagelse af program
som sendes med op til 6 timers forsinkelse.
Serielink
Denne funktion kan automatisk sørge for at
optage kommende afsnit af ens favoritserie
hver gang den optræder på samme kanal.
Fejlprogrammering/overlap
Hvis man vælger optagelse af mere end 2
programmer som overlapper hinanden, får
man automatisk en advarsel om: Recording
Clash.

Under ALL CHANNELS kan man via i-tast
få ekstra programinformation
PLANNER
Her vises en oversigt med optagne programmer, programmer under aktuel/kommende optagelse. Øverst vises via cursor
fri kapacitet i %. Viewed angives ud for de
programmer som er set. Hvis man fortsat vil
bevare denne optagelse vælges: Keep.
Ellers slettes optagelsen automatisk hvis
man udnytter harddisken fuldt ud.

Uønsket sletning af optagelse undgås ved
brug af Keep-funktion, sletning kræver
indtastning af 4-ciffer kode.
Spoling i live-TV
Under afspilning kan man ofte ønske at gå
tilbage/repetere en bestemt sekvens. Dette
er muligt fordi modtageren automatisk optager 30 min. i en buffer. Derfor kan man
vælge at gå tilbage, selv om man ikke har
valgt at optage sekvensen.

Påmindelse
Man kan vælge at få automatisk påmindelse om et bestemt program 1½ minut før
dette begynder. Man kan så vælge at blive
eller skifte via OK-tasten.

Spoling
Frem/tilbage kan foregå med 2, 6, 12 eller
30 gange hastighed.
Time-shift (pause)
Her kan man vælge programforskydning
f.eks. når telefonen ringer.

Fjernbetjeningen
Har 42 taster, da der kræves mange ekstra
funktioner. Volumen-taster er programmerbare til diverse TV-modeller.
System Settings
Her har man specielt god mulighed for i
Signal Test, at kontrollere signalstyrke i
dBuV og –kvalitet BER-værdi på begge
tunere.

Parental Lock
Viasat udsender alderskode for en række
forskellige programmer, f.eks. hvor man
anbefaler > 15 år. På denne modtager er
det muligt at låse sådanne programmer,
som kræver indtastning af 4-ciffer kode.
Målinger
UHF-modulatoren giver 70 dBuV fra CH 21
til 69, og modtagerens indre temperatur er
ca. 42 °C efter 4 timers drift.
Tilbehør
Der medfølger quad-LNB af enten type
Strong SRT L950 eller ALPS BSTE4-101A.
Herved er man sikker på at LNB’en fungerer. Ved at have valgt LNB med 4 udgange,
får man mulighed for at tilslutte én eller to
ekstra modtagere. F.eks. til Viasat KombiAbonnement. Viasat+ abonnement giver
adgang til kombiabonnement uden merpris
for ekstra programkort.
Betjeningsvejledningen er 64 sider, på
dansk, norsk, svensk, finsk og engelsk.
Helhedsvurdering
En meget fin modtager med utrolig mange
gode betjeningsfaciliteter.
Modtageren reagerer meget hurtigt ved skift
mellem alle de forskellige muligheder.
Der er ingen generende ventetid.
Viasat+ løsningen er alene til modtagelse af
Viasat’s kanaler. Modtageren kan altså ikke
optage andre TV-kanaler. P.t. kan
modtageren ikke vise undertekster med de
danske ø og æ, dette rettes snarest muligt.
Denne modtager har ikke Open-TV-interaktivitet, herved undgår man at blive
”vejledt” af denne funktion. Modtageren er
forberedt for Dolby 5.1 multikanallyd.
Leverandør: Strong Scandinavia A/S.
www.strongsat.dk
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