
Denne videoopptakeren brukes for opptak og avspilling av VHS-videokassetter.
Kassetter som har etiketten merket VHS-C (VHS-kassetter for videokameraer)
kan kun brukes med tilsvarende adapter.
Vi håper du får glede av din nye videoopptaker.

NO

Takk for at du har kjøpt en Philips Videospiller. Denne videospilleren er en av de mest sofistikert og
brukervennlige videospillerne (VCR) på markedet. Ta deg tid til å lese denne bruksanvisningen før du
bruker videospilleren. Den inneholder viktig informasjon og merknader om bruken. Videospilleren må
ikke slås på rett etter transport fra et kaldt til et varmt område eller omvendt, eller ved ekstrem fuk-
tighet. Vent minst tre timer etter transport av enheten. Videospilleren trenger denne tiden til å bli
akklimatisert i sitt nye miljø (temperatur, luftfuktighet, etc.).

0VMN03957
HG270ED*****

PAL

Viktige merknader angående 
betjening

Advarsel: Høy spenning!
Ta ikke av topplokket fordi det finnes
alvorlig fare for elektriske støt!
For å redusere faren for brann eller elek-
trisk støt, må ikke denne enheten
utsettes for regn eller væte.
Videoopptakeren er ikke utstyrt med kom-
ponenter som kan repareres av innehav-
eren. Vennligst la alt vedlikehold bli utført av
kvalifiserte personer.
Med en gang videoopptakeren har blitt tilko-
plet strøm vil visse komponenter være i kon-
tinuerlig dift. For å slå av videoopptakeren
fullstendig må den frakoples strømtilførse-
len.
Pass på at luft kan sirkulere fritt gjennom
videoopptakerens ventilasjonsspalter.
Plasser ikke videoopptakeren på ustøtt
underlag.
Pass på at gjenstander eller væske ikke
kommer inn i videoopptakeren. Ikke plasser
vaser eller lignende oppå videoopptakeren.
Hvis væske søles inni enheten må den øye-
blikkelig frakoples strøm. Ring Service og
spør om råd.
Ikke plasser brennbare gjenstander oppå
videoopptakeren (lysestaker, etc.).
Vær påpasselig slik at barn ikke stikker
fremmede gjenstander inn i åpningene eller
ventilasjonsspaltene.
Denne bruksanvisningen har blitt trykt på
miljøvennlig papir.
Kast utladete batterier kun på godkjente
oppsamlingssteder.
Vennligst forhold deg til brukerlandets  kon-
vensjoner og bruk tilgjengelige fasiliteter slik
at videooptakerens emballasje avhendes på
mest mulig  miljøvennlig måte.

Dette elektroniske apparatet består av
mange materialer som kan gjenvinnes.
Vennligst undersøk i hvilken grad en utbrukt
enhet kan  gjenvinnes i ditt område.

Ta deg tid til å skrive inn serienummeret her slik
at apparatet kan identifiseres i tilfelle du har ser-
vice-spørsmål eller dersom apparatet blir stjålet.
Serienummeret (PROD. NO) er trykket på platen
som er festet på enhetens bakpanel.

Dette produktet er i overensstemmelse med
kravene i følgende direktiver: 73/23/EEC
+89/336/EEC +93/68 EEC.

Spesifikasjoner

Spenning: 220-240V/50Hz
Strømforbruk: 14W
Strømforbruk (i STANDBY-modus):
mindre enn 3W
Tilbakespolingshastighet:
260 sekunder (kassett E-180)
Dimensjoner i cm (B X D x H): 36.0 x 22.6 x 9.2
Antall videohoder: 2
Innspillings-/Avspillingstid:
3 Timer (SP) (kassett E-180)
6 Timer (LP) (kassett E-180)

Medfølgende tilleggsutstyr
• Bruksanvisninger
• Fjernkontroll og 2 batterier
• Antennekabel

MODEL NO. VR150/02
PROD. NO. ...........................
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2 NO

1. Beskrivelse av kontrollene

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

STILL

STOP

MENU

REW FWD

PLAYSTATUS/EXIT CLEAR

REC STANDBY/ON

TV-PROG.TV-VOL

MUTE SYSTEM

PP
STANDBY/ON PROGRAMME RECORD STOP/EJECT REW. PLAY FWD.

R F  O U T

TV

A E R I A L

Fjernkontrollen

Taster kun for VCR-funksjonene

Å spille inn den TV-kanalen som er
valgt i øyeblikket.

Slår av eller på, avbryter en
funksjon.

Press for å velge kanaler på VCR.
Valg av kanal. Ved avspilling, trykk

knappene for justering av tracking.
For å få opp eller fjerne VCR-

ens statusvisning på skjermen. For å gå ut av
skjermmeny.

For å slette siste innføring. For å
slette et programmert opptak (TIMER). For å
nullstille tidstelleren ved av- eller innspilling eller
når båndet ikke går.

For å stoppe kassetten og spille
av et bilde steg for steg. (bortsett fra under hur-
tig fremspoling og hurtig tilbakespoling)

Brukes ikke på disse modellene.
Kaller frem hovedmenyen for

videoopptakeren (VCR).

Brukes til å spole fort fremover
når avspilling ikke pågår. Under avspilling trykker
du her for å spole fremover, mens bildet vises på
skjermen. Brukes også til å lagre eller å sjekke
innstillinger i menyen.

Brukes til å spole fort bakover når
avspilling ikke pågår. Under avspilling trykker du
her for å spole bakover, mens bildet vises på
skjermen. Brukes også til å flytte markøren
tilbake i menyen.

For å spille av en kassett, velg et
punkt på VCRs meny.

For å stanse båndet, velg et ele-
ment i VCR-menyen.

Knapper for TV-funksjonene

For å koble ut TVens lyd. Trykk en
gang til for å gjenopprette volumet.

For å justere TVens
volum.

For å velge et
programnummer på TVen.

TV-PROG.–TV-PROG.+

TV-VOL5–TV-VOL5+

MUTE

STOP C- L

PLAY B- K

REW0- s

FWD 1- B

MENU

SYSTEM

STILL 2

CLEAR

STATUS/EXIT

P–P+

0..9

STANDBY/ONyy

REC I

Du kan bruke denne fjernkontrollen for å utføre visse funksjoner på Philips TV-er.
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3 NO

Navigering i skjermmenyen
Du kan sjekke/endre mange av videoopptakerens
funksjoner og innstillinger med skjerm-menyen. De
individuelle funksjonene velges pa følgende måte:
Fremhenting av menyen: Trykk .

Valg av funksjon: Trykk eller
.

Inntasting eller endring av valgt funksjon:
Med tallknappene eller eller

.
For å lagre eller bekrefte valg: Trykk

.
For å avbryte: Trykk .
For å avslutte: Trykk .

Symbolene på videoopptakerens
display

Disse symbolene kan lyse opp på videoopptak-
erens display:

Vises når videoopptakeren er slått på.

Vises når en kassett er isatt videoopptak-
eren.

Viser TV-kanalens programnummer/tid/RF-
kanal.

Vises når du foretar innspillinger.

Vises når du har programmert et opptak.

PWR. REC

STATUS/EXIT

CLEAR

FWD 1- B

STOP C- L

PLAY B- K0..9

STOP C- L

PLAY B- K

MENU

SELECT K L CHOOSE B

→TIMER
RECORD SET UP
VCR SET UP
TUNER SET UP
INITIAL SET UP

END=EXIT

Påslåing av videoopptakeren
Videoopptakeren kan slås på med knappen .
Automatisk strømavslag
Dersom videoopptakeren ikke benyttes på flere minutter vil den slå seg av automatisk. Denne
funksjonen kan deaktiveres (hvis du f.eks. ønsker å benytte videoopptakeren som TV-mottaker).
Vennligst les avsnittet “Automatisk avslåing” i kapitlet ‘Andre funksjoner’ for en utfyllende forklaring.
Visning av tid i displayet
Hvis videoopptakeren har blitt slått av med , vil klokken vise f.eks. ‘18:00’ i displayet.
Hvis klokkefunksjonen ikke har blitt innstilt vil displayet vise ‘--:--’ .
Strømforbruk
Videoopptakeren bør alltid være tilkoplet direkte til strømnettet slik at ikke bruk av TV-apparatet eller
innstilt programopptak ikke påvirkes.
Dersom displayet er blitt slått av, bruker videoopptakten mindre enn 3 W i stand-by.
Strømbrudd/manglende strøm
Kanalinnnstillinger forblir lagret i opptil 1 år, tids- og timerinnstilling blir i minnet i opptil 1 minutt.

STANDBY/ON yy

STANDBY/ON yy

Fronten av din VCR
Slår av eller på, avbryter en

funksjon.
Valg av kanal.

Ved avspilling, trykk knappene for justering av
tracking.

Starter innspilling av TV-kanalen som
er valgt i øyeblikket.

Brukes til å spole fort fremover når
avspilling ikke pågår. Under avspilling trykker du
her for å spole fremover, mens bildet vises på
skjermen.

Brukes til å spole fort bakover når
avspilling ikke pågår. Under avspilling trykker du
her for å spole bakover, mens bildet vises på
skjermen.

For å spille av en kassett.
Stopper båndet og utstøter

kassetten. Velger et punkt i menyen.

Baksiden av din VCR

For tilkopling av TV-apparatet.
For tilkopling av antennekabel.
For tilkopling av TV-apparatet.RF OUT

AERIAL

TV

STOP/EJECT

PLAY

REW.

FWD.

RECORD

PROGRAMME-PROGRAMME+

STANDBY/ONyy

2. Viktige betjeningstips
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Klargjøring av fjernkontrollen
Fjernkontrollen og dens batterier er pakket sepa-
rat i videoopptakerens innpakking.
Fjernkontrollens batterier må isettes før den kan
tas i bruk.

1.1.Ta frem fjernkontrollen og de medfølgende
batteriene (2 batterier).

2.2.Åpne fjernkontrollens batterirom og legg bat-
teriene i, som vist i illustrasjonen, og lukk bat-
terirommet med dekselet.

Fjernkontrollen er nå klar til bruk.
Fjernkontrollens rekkevidde er ca. 7 meter.

Tilkopling av videoopptakeren til et
TV-apparat.
De nødvendige kabeltilko-
plingene må gjøres først, før
du kan ta opp eller avspille
TV-programmer med
videoopptakeren. Vi anbefaler å bruke en scart-
kabel for tilkopling av videoopptakeren til ditt TV-
apparat.

Tilkopling med scart-kabel
Ha følgende kabler klare:
- Antennekabel (1, medfølger)
- Scart-kabel (2, ikke medføl-

gende)
1.1.Frakople antenneled-

ningens plugg fra TV-
apparatet. Kople
denne pluggen til
AERIAL-kontakten på
videoopptakerens
bakpanel.

2.2.Plugg den ene enden
av den medfølgende
antennekabelen i RF
OUT kontakten på
videoopptakerens bakpanel og den andre
enden i antennekontakten på baksiden av
TV-apparatet.

3.3.Plugg scart-kabe-
lens ene ende i
scart-kontakten ‘TV’
på videoopptak-
erens bakpanel og den andre enden i en av
TV-apparatets tilgjengelige scart-kontakter
beregnet for videoopptak (se TV-apparatets
bruksanvisning).

4.4.Slå på TV-apparatet.
5.5.Plugg strømledningen i vekselstrøm-uttaket

på veggen.

6.6.Hvis tilkoplingen ble riktig utført og TV-appa-
ratet automatisk skiftet til programnummeret
for scart-kontakten, vil følgende skjerm vises:

Deretter, les avsnittet ‘Klargjøring for bruk’ i kapit-
let ‘Installering av videoopptakeren’.

NO

3. Tilkopling av videoopptakeren

Hva er en scart-kabel?
En scart eller Euro AV kabel fungerer som univer-
salkontakt for bilde, lyd og kontrollsignaler. Med
denne typen tilkopling er det praktisk talt null
kvalitetstap ved overføringene av bilde og lyd.

AERIAL

R F  O U T

TV

A E R I A L

RF OUT
R F  O U T

TV

A E R I A L

TVR F  O U T

TV

A E R I A L

1 2

Mitt TV-apparat har flere scart-kontakter.
Hvilken bør jeg bruke?
Velg en scart-kontakt som er egnet for video-
utgangssignaler såvel som video-inngangssig-
naler.
Min TV har en konfigurasjonsmeny for scart
-kontakten.
Konfigurer denne scart-kontakten som Input-
Output.

4

WÄHLEN K L

→DEUTSCH
ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
SVENSKA

FORTSETZEN=MENU

TV-skjermen er blank
• Mange TV-apparater kopler til programnum-

meret for scart-kontakten ved hjelp av et kon-
trollsignal som sendes gjennom scart-kabelen.

• Hvis TV-apparatet ikke kopler automatisk til
scart-kontaktens programnummer må du skifte
til  TV-apparatets korresponderende program-
nummer (se TV-apparatets bruksanvisning).
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NO

Tilkopling uten scart-kabel
Hold en antennekabel klar (medfølger).
1.1.Slå av TV-apparatet.
2.2.Frakople antenneledningens

plugg fra TV-appa-
ratets antenneinntak.
Kople denne pluggen
til AERIAL-kontakten
på videoopptakerens
bakpanel.

3.3.Plugg den ene enden
av den medfølgende
antennekabelen i RF
OUT kontakten på
videoopptakerens
bakpanel og den
andre enden i antennekontakten på baksiden
av TV-apparatet.

4.4.Plugg strømledningen i vekselstrøm-uttaket
på veggen.

5.5.Slå på TV-apparatet og velg programnum-
meret som brukes for avspilling på ditt TV-
apparat (se TV-apparatets bruksanvisning).

6.6.Start TVens kanalsøk manuelt som om du
skulle lagre en ny TV-kanal til det nye skjerm-
bildet vises (se TVens betjeningsinstrukser).

7.7.Lagre denne programnummerinnstillingen for
video-bruk på TV-apparatet.

Deretter, les avsnittet ‘Klargjøring for bruk’ i kapit-
let ‘Installering av videoopptakeren’.

WÄHLEN K L

→DEUTSCH
ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
SVENSKA

FORTSETZEN=MENU

Språkinnstillingsskjermen kommer ikke opp
• Sjekk kabeltilkoplingene.
• Gjenta kanalsøkingen på TV-apparatet.

Programnummeret for bruk med videoopp-
takeren
Du har nå lagret et programnummer for bruk
med videoopptakeren på samme måte som du
ville ha utført lagring av en vanlig TV-kanal.
Dette programnummeret må fra nå av brukes
for videoavspilling (‘video recorder’ (videoopp-
taker) TV-kanal).

5

AERIAL

R F  O U T

TV

A E R I A L

RF OUT
R F  O U T

TV

A E R I A L
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Klargjøring for bruk
Dette kapitlet viser deg hvordan du starter
‘Klargjøring for bruk’. Denne videoopptakeren
finner og lagrer automatisk alle tilgjengelige TV-
kanaler.

1.1.Velg det ønskede språket for skjermmenyen
ved å trykke eller .

2.2.Trykk .
3.3.Bekreft med .

Automatisk kanalsøking begynner.

4.4.Innstilingsbildet for klokken vises på TV-skjermen.

5.5.Still inn tiden med tallknappene .
6.6.Still inn ‘DAY’, ‘MONTH’ og ‘YEAR’ med tallk-

nappene .

7.7.Lagre alle innstillingene ved å trykke på
, etter at du har forsikret deg om

at alt er riktig innstilt.

Manuell kanalsøking
I visse tilfeller kan dert forekomme at samtlige
TV-kanaler ikke ble funnet og lagret under
Klargjøring for bruk. I slike tilfelle må de man-
glende eller omkodede TV-kanalene fremsøkes
og lagres manuelt.

1.1.Slå på TV-apparatet. Om nødvendig, velg pro-
gramnummeret for videoopptakeren.

2.2.Trykk tasten . Hovedmenyen vil
komme til syne.

3.3.Bruk tastene eller til å
velge ‘TUNER SET UP’. Trykk deretter

.
4.4.Bruk tastene eller til å

velge ‘MANUAL TUNING’. Trykk deretter
.

5.5.Velg ‘PROG.’ med tastene eller
. Trykk deretter .

6.6.Velg ønsket programnummer med tastene
eller eller for lagring

av TV-kanalen under f.eks. ‘P01’. Trykk
deretter .

7.7.Velg ‘CHANNEL’ (kanal) med tastene
eller . og bekreft valget

med . Angi deretter ønsket kanal
med .
Dersom du aktiverer ‘SKIP’-funksjonen kan du
hoppe over kanaler ved å trykke eller .

8.8.Lagre TV-kanalen med .
9.9.Begynn igjen på punkt 5 for å søke etter

andre TV-kanaler.
10.10.Trykk på tasten for å avslutte

prosedyren.
STATUS/EXIT

FWD 1- B

P–P+

0..9

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- B

0..9STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- BSTOP C-L

PLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

MENU

STATUS/EXIT

0..9

0..9

P+

MENU

STOP C-LPLAY B-K

NO

‘Sikt’ godt
I de etterfølgende avsnittene vil fjernkontrollen
benyttes for første gang. Fjernkontrollen må
alltid rettes med fronten mot videoopptakeren
og ikke mot TV-apparatet.
Tilkopling av ytterligere enheter
Etter at du har tilkoplet ytterligere enheter (satel-
littmottakere, etc.) med antennekabelen, må de
slås på. Funksjonen for automatisk kanalsøking
vil finne de ekstra kanalene og lagre dem.

PLEASE WAIT

START FINISH
❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚

Videoopptakeren finner ingen TV-kanaler
ved søking
• Velg kanal 1 på TV-apparatet. Vises den

lagrede TV-kanalen på TV-skjermen?
Hvis ikke må du sjekke kabeltilkoplingen for
antennen (AERIAL-kontakten), videoopptak-
eren, TV.

• Videoopptakeren søker gjennom hele frekven-
sområdet for å finne og lagre det maksimale
antall TV-kanaler. Det er mulig at TV-kanalene i
ditt hjemland kringkastes i et høyere frekvensom-
råde. Så lenge dette frekvensområdet nås under
søkingen vil videoopptakeren finne TV-kanalene.

TIME --:--

DATE --/--/--

END=EXIT

4. Installering av videoopptakeren

6

MANUAL TUNING

→PROG. P55
CHANNEL 055
SKIP [OFF]

SELECT K L CHOOSE B

END=EXIT

Hvor finner jeg kanalene for TV-stasjonene
jeg vanligvis ser på?
II dette tilfellet trykker du eller

i ‘CHANNEL’ (kanal) for å starte
automatisk kanalsøking. Et blinkende kanal-
nummer vil vises på TV-skjermen. Fortsett
søkingen helt til du finner kanalen du søker for.

STOP C-L

PLAY B-K
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Automatisk søking
Under installeringen vil samtlige tilgjengelige TV-
kanaler bli avsøkt og lagret. Hvis ditt satellitt eller
kabelfirma endrer kanaltildelingen, eller hvis du
utfører ominstallering av videoopptakeren, kan
du starte denne prosedyren på nytt. Dette vil
bytte ut TV-kanalene som allerede er lagret med
nye TV-kanaler.

1.1.Slå på TV-apparatet. Om nødvendig, velg pro-
gramnummeret for videoopptakeren.

2.2.Trykk tasten . Hovedmenyen vil
komme til syne.

3.3.Bruk tastene eller til å
velge ‘TUNER SET UP’ og bekreft deretter
med .

4.4.Velg ‘AUTO TUNING’ (automatisk søking)
med tastene eller og
bekreft deretter med .

5.5.Den automatiske søkingen av TV-kanaler,
starter hvorpå videoopptakeren vil lagre alle
tilgjengelige TV-kanaler. Denne prosedyren
kan ta flere minutter.

6.6.Når kanalsøkingen er fullført vil meldingen
‘COMPLETED’ (fullført) vises en kort stund
på TV-skjermen.

Sortere TV-kanaler manuelt
Etter at den automatiske kanalsøkingen er fullført
kan det hende at du ikke er fornøyd med pro-
gramrekkefølgen som de enkelte TV-kanalene
har blitt tildelt av videoopptakeren. Du kan bruke
denne funksjonen til individuelt å sortere de TV-
kanalene som allerede er lagret.
1.1.Slå på TV-apparatet. Om nødvendig, velg pro-

gramnummeret for videoopptakeren.
2.2.Trykk tasten . Hovedmenyen vil

komme til syne.
3.3.Bruk tastene eller til å

velge ‘TUNER SET UP’ og bekreft deretter
med .

4.4.Velg ‘MOVE’ (forflytting) med tastene
eller og bekreft deretter

med .

5.5.Med eller , velg den
lagrede TV-kanalen som du vil endre.

6.6.Bekreft valget med tasten .
7.7.Bruk tastene eller til å fly-

tte den valgte kanalen til programnummeret
du ønsker å tildele.

8.8.Bekreft valget med tasten .
9.9.Gjenta trinnene 5 til 8 for å tildele andre TV-

kanaler til andre programnummer.
10.10.Trykk på tasten for å avslutte

prosedyren.
STATUS/EXIT

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

MENU

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

MENU

NO

PLEASE WAIT

START FINISH
❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚

MOVE

→P01: 02         P06: 90
P02: 03         P07: 99
P03: 05         P08: 121
P04: 10         P09: 124
P05: 74         P10: 130

SELECT K L CHOOSE B

END=EXIT

7
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NO

Valg av språk
Du kan endre språket for TV-skjermens meny.
Men videospillerens display vil bare vise engelsk
tekst uansett hvordan denne innstillingen settes.
1.1.Slå på TV-apparatet. Om nødvendig, velg pro-

gramnummeret for videoopptakeren.
2.2.Trykk tasten . Hovedmenyen vil

komme til syne.
3.3.Bruk tastene eller til å

velge ‘INITIAL SET UP’ og bekreft deretter
med .

4.4.Velg ‘LANGUAGE’ (språk) med tastene
eller og bekreft deretter

med .

5.5.Velg det ønskede språket med tastene
eller .

6.6.Trykk på tasten for å avslutte
prosedyren.

Innstilling av klokken
Hvis displayet viser feil klokkeslett eller ‘--:--’, må
klokken omstilles manuelt.
1.1.Slå på TV-apparatet. Om nødvendig, velg pro-

gramnummeret for videoopptakeren.
2.2.Trykk tasten . Hovedmenyen vil

komme til syne.
3.3.Bruk tastene eller til å

velge ‘INITIAL SET UP’ og bekreft deretter
med .

4.4.Velg ‘CLOCK’ (klokke) med tastene 
eller og bekreft deretter med

.

5.5.Sjekk klokkeslettet under ‘TIME’ (tid).
Klokkeslettet kan endres, om nødvendig med
talltastene .

6.6.Sjekk på samme måte innstillingene for  ‘DAY’
(dag), ‘MONTH’ (måned) og ‘YEAR’ (år).

7.7.Trykk på tasten for å avslutte
prosedyren.

Innstilling av RF-utgangskanal
På visse mottakersteder forekommer det at en
TV-kanal sendes på samme eller nærliggende
frekvensområde som videoopptakeren.
Resultat: Så fort videoopptakeren slås på vil
mottakerforholdene for denne eller mange andre
TV-kanaler forringes.
Følgende fremgangsmåte vil vise deg hvordan
du kan endre videoopptakerens forhåndsinnstilte
‘transmisjonsfrekvens’ (RF-utgangskanal).

1.1.Slå på TV-apparatet. Om nødvendig, velg pro-
gramnummeret for videoopptakeren.

2.2.Trykk tasten . Hovedmenyen vil
komme til syne.

3.3.Bruk tastene eller til å
velge ‘INITIAL SET UP’ og bekreft deretter
med .

4.4.Velg ‘RF OUT’ med tastene eller
og bekreft deretter med .

5.5.Trykk på .
6.6.Trykk på tastene , eller

til å velge en kanal mellom 22 og 69
som ikke kringkastes ditt område.

7.7.Trykk .

8.8.Trykk på tasten for å avslutte
prosedyren.

STATUS/EXIT

FWD 1- B

0..9

STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- B

FWD 1- BSTOP C-L

PLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

MENU

STATUS/EXIT

0..9

FWD 1- B

STOP C-L

PLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

MENU

STATUS/EXIT

STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

MENU

TIME --:--

DATE --/--/--

END=EXIT

Hva er en RF-utgangskanal?
Denne elektroniske komponenten i videoopp-
takeren  gjør enheten i stand til å sende audio
og videosignaler via antennekabelen. Disse sig-
nalene kan mottas av TV-apparatet på samme
måte som TV-kanaler.
Hva er en RF-utgangskanalfrekvens?
Denne frekvensen eller kanal indikerer
frekvensen eller kanalen som audio eller
videosignaler sendes over.

SELECT K L CHOOSE B

→RF OUT CH     36

END=EXIT

8

Hvis du ikke klarer å få et støyfritt bilde og lyd,
kan du kople videoopptakeren og TVen
sammen med en scart-kabel. Deretter slår du
den innebygde modulatoren av. Trykk flere
ganger på til ‘--’ vises ved siden av
‘RF OUT CH’ på TV-skjermen.
Bekreft så med .FWD 1- B

STOP C-L

SELECT K L

DEUTSCH
→ENGLISH

ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
SVENSKA

END=EXIT
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5. Avspilling

Spille av kassetter
Du kan betjene videoopptakeren med fjernkon-
trollen eller knappene på videoopptakerens
frontpanel.
Dersom du trykker , ,

eller mens settet står i
Stand-by, vil strømmen automatisk bli slått på. I
tillegg til dette, dersom en kassett allerede er
satt inn, vil den tilsvarende operasjonen bli utført.
Videoopptakeren din kan bare spille inn og av på
standard VHS-kassetter.
1.1.Sett inn en videokassett i videoopptakeren.

Kassetten vil trekke seg inn automatisk. ‘ ’
vil vises i displayet.

2.2.Trykk på for å se på tapen. ‘PLAY’
vises på skjermen.

3.3.Trykk eller på videoopp-
takeren for å stanse avspillingen.

4.4.Trykk når videoopptakeren
stanser avspillingen for å utstøte kassetten.

Avspilling av NTSC-videokassetter
Denne videospilleren kan også spille kassetter
som er spilt inn i NTSC (f.eks. amerikanske kas-
setter). Dette fungerer imidlertid kun på PAL-
fjernsynsapparater som takler 60 Hz bilde-
frekvens.

Visning av aktuell båndposisjon
Følgende informasjon vises på skjermen: f.eks.:
0:02:45 viser telleverket i timer, minutter og
sekunder.
SP/LP: viser båndets opptakshastiget.

Søking av en båndposisjon med
bilde (skanning)

1.1.Under avspilling, trykk på (tilbake)
eller (forover).

2.2.Hvis du vil søke med superhøy hastighet,
trykk på eller en gang
til. (Denne funksjonen fungerer ikke for en
kassett som er innspilt i SP-modus i NTSC-
standard.) 

3.3.Trykk på tasten for å gjenoppta
avspillingen.

PLAY B-K

FWD 1- BREW0- s

FWD 1- B

REW0- s

STOP/EJECT

STOP/EJECTSTOP C-L

PLAY B-K

REW0- sFWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

DIGITAL STUDIO PICTURE CONTROL 
Philips har utviklet et system som gir best mulig
avspillingskvalitet. Med gamle og velbrukte
videokassetter vil dette systemet redusere støy.
Med nye videokassetter eller med opptak av høy
kvalitet vil systemet gi et mer detaljert bilde.
Dårlig lyd/bildekvalitet
Når leide videokassetter eller gamle, slitte  kas-
setter avspilles, kan det i visse tilfeller ikke være
mulig å filtrere ut bilde- og lydstøy. Dette betyr
ikke at det er noe galt med apparatet. Vennligst
les avsnittet ‘Manuell tracking’.

Automatisk avslag av spesielle funksjoner
Mange funksjoner (f.eks. pause, bildefrys) slår
seg av automatisk etter kort tid for å beskytte
kassettbåndet og spare energi.

Er det nødvendig å endre avspilling-
shastigheten ved avspilling av LP-opptak?
Ved avspilling velges automatisk korrekt
hastighet. Vil du ha mer informasjon, kan du
lese avsnittet ‘Valg av opptakshastighet (SP
eller LP)’ under ‘Manuell innspilling’.

Hvordan nullstiller jeg telleverket til
‘0:00:00’?
Du kan nullstille telleverket til ‘0:00:00’ med tas-
ten .
Når du setter en kassett inn i videoopptakeren
vil telleverket automatisk nullstilles til ‘0:00:00’.

CLEAR

Telleverket virker ikke
Dette oppstår når den aktuelle delen av båndet
ikke inneholder opptak. Dette betyr ikke at det
er noe galt med videoopptakeren.
Skjermen viser ‘-0:01:20’
Hvis du tilbakespoler båndet fra båndposisjonen
‘0:00:00’ vil telleverket vise f.eks. ‘-0:01:20’ (bån-
det har blitt spolt bakover til 1 minutt og 20
sekunder før ‘0:00:00’).
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Frysing av bildet

1.1.Trykk tasten for å stanse båndet
under avspilling og fryse bildet.

2.2.Trykk på tasten for å gjenta
avspillingen.

Søking av en båndposisjon uten bilde
(hurtigspoling forover/bakover)
1.1.Stans båndet med tasten .

2.2.Trykk (bakover) eller 
(forover). ‘Fr’ eller ‘FF’ vil vises i displayet i 5
sekunder. Deretter vil telleverket vises.

3.3.Stans båndet på et ønsket sted ved å trykke
.

Manuell tracking
For å justere tracking (bildejustering) under
avspilling, trykk eller

.
Trackingfunksjonen vil gå tilbake til automatisk
trackingjustering når du trykker tasten ,
isetter en kassett eller trykker .
Trykk på tastene eller

også nå du ønsker å fjerne vertikal
flimring av et fryst bilde.

P–P+

PROGRAMME-PROGRAMME+

PLAY B-K

STOP C-L

P–P+

PROGRAMME-PROGRAMME+

STOP C-L

FWD 1- BREW0- s

STOP C-L

PLAY B-K

STILL 2

NO10

Søking og stillbilde virker forstyrrende inn
på bildekvaliteten
• Lyden er avslått. Dette er ikke forårsaket av

feil ved spilleren. Dersom stillbildet flimrer ver-
tikalt, stabiliseres det ved å trykke

eller .
• Hvis du trykker for å fryse bildet, vil

det vanligvis oppstå støylinjer på TV-skjermen.
Dette er normalt. Hver gang du trykker

vil linjene imidlertid endre posisjon.STILL 2

STILL 2

P–P+PROGRAMME-PROGRAMME+
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Generell informasjon
Bruk ‘Manuell innspilling’ til å lage spontane
opptak (f.eks. et TV-program som vises i øyeb-
likket).
Dersom du ønsker å starte eller stoppe et opp-
tak manuelt bør du lese avsnittet ‘Opptak uten
automatisk avslag’.
Dersom du ønsker å starte et opptak manuelt,
men stanse opptaket automatisk bør du lese
avsnittet ‘Opptak med automatisk avslag’
(f.eks. for å unngå at båndet innspilles helt til
slutten av båndet).

Opptak uten automatisk avslag
1.1.Sett i en kassett.
2.2.Bruk tastene til å velge program-

nummeret du ønsker å ta opp, f.eks. ‘P01’.
3.3.Start innspilling med tasten .
4.4.Stopp innstillingen med et trykk på tasten

.

Ett-trykksopptak uten automatisk
avslag (OTR One-Touch-Recording)

1.1.Sett i en kassett.
2.2.Bruk tastene til å velge program-

nummeret du ønsker å ta opp, f.eks. ‘P01’.
3.3.Trykk på .
4.4.Hver gang du trykker på vil det legges

30 minutter til opptakstiden.
5.5.Stopp innstillingen med et trykk på tasten

.

Hvordan unngå uønsket sletting av
båndene
Alle videokassetter (bortsett fra leie- og butikk-
kassetter) har en sikkerhetstapp på baksiden av
kassetten.
For å unngå overspilling av viktige opptak (slet-
tet) kan denne sikkerhetstappen fjernes.
Hvis du på et senere tidspunkt ønsker å innspille
på en beskyttet kassett kan hullet ganske enkelt
tapes over med vanlig limbånd eller skyve tap-
pen mot høyre.

Opptakstilføyelser (samleopptak)
Når du legger til ytterligere opptak på et bånd
som allerede inneholder opptak kan det oppstå
kort, blank flimring mellom det gamle og nye
opptaket eller bildet i seg selv kan flimre. For å
redusere dette problemet kan du gå frem på føl-
gende måte:
1.1.Finn stedet på det gamle opptaket  hvor du

ønsker å legge inn et nytt opptak.
2.2.Se gjennom det siste minuttet av det gamle

opptaket.
3.3.Trykk på tasten når du kommer til

stedet på båndet hvor det nye opptaket skal
starte og trykk deretter på .

4.4.Start innspillingen på vanlig måte ved å
trykke på på fjernkontrollen.

5.5.Stopp innstillingen med et trykk på tasten
.

Valg av opptakshastiget (SP eller LP)

Med LP kan du ta opp dobbelt så mye på båndet
(for eksempel seks timer i stedet for tre timer på
en E180-kassett).
1.1.Slå på TV-apparatet. Om nødvendig, velg pro-

gramnummeret for videoopptakeren.
2.2.Trykk tasten . Hovedmenyen vil

komme til syne.
3.3.Bruk tastene eller til å

velge ‘RECORD SETUP’ og bekreft deretter
med .

4.4.Velg den ønskede opptakshastigheten med
.

5.5.Trykk på tasten for å avslutte
prosedyren.

STATUS/EXIT

FWD 1- B

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

MENU

STOP C-L

REC I

REC I

STILL 22

STOP C-L

REC I

REC I

P–P+

STOP C-L

REC I

P–P+

6. Manuell innspilling

Melding ‘BESKYTTET KASSETT, KAN IKKE
SPILLE INN’ vises kort på skjermen og
deretter utløses kassetten.
Det er satt inn en kassett uten sikkerhetsklaff.
Dekk hullet med selvklebende tape eller sett inn
en ny kassett.

SELECT K L CHOOSE B

→RECORD SPEED [SP]

END=EXIT

‘SP’ / ‘LP’
‘SP’: Standard Play (standardinnspilling - nor-

mal opptakshastighet) gir vanlig
førsteklasses bildekvalitet.

‘LP’: Long Play (langinnspilling - halv innspilling-
shastighet, dobbel opptakstid), 
6 timer kan innspilles på 3-timers kassett
(E180) med noe redusert bildekvalitet.
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Generell informasjon
Bruk TIMER-programmering til å starte eller
stoppe et opptak automatisk på et senere tid-
spunkt eller dato. Videoopptakeren vil skifte til
det korrekte programnummeret og begynne inn-
spilling på riktig tid. Med denne videoopptakeren
er det mulig å pre-programmere opptil åtte opp-
tak innen en ettårs periode. For å utføre pro-
grammerte opptak bør du ha klarlagt følgende:
• datoen du ønsker at opptaket skal utføres
• Programnummeret for TV-kanalen som skal tas opp
• start- og stopp-tiden for opptaket
Denne informasjonen er lagret i en TIMER-blokk.

Programmering av et opptak

1.1.Slå på TV-apparatet. Om nødvendig, velg pro-
gramnummeret for videoopptakeren.

2.2.Trykk tasten . Hovedmenyen vil
komme til syne.

3.3.Bruk tastene eller til å
velge ‘TIMER’ og bekreft deretter med

.
4.4.Velg mellom ‘ONCE’ (en gang), ‘DAILY’

(daglig) eller ‘WEEKLY’ (ukentlig) med
.

5.5.Velg TIMER-blokken med .

6.6.Sett inn Starttiden (START) Sluttiden (STOP),
Programnummer (PROG.) og Datoen (DATE)
med .

7.7.Når all informasjon har blitt riktig innført
trykker du .
Programmeringsinformasjonen blir lagret i en
TIMER-blokk.

8.8.Sett i en (usperret) kassett med intakte
sikkerhetstapper.

9.9.Slå av videoopptakeren med .
Det programmerte  opptaket vil kun utføres
når videoopptakeren er slått av med

.STANDBY/ON yy

STANDBY/ON yy

STATUS/EXIT

0..9

0..9

FWD 1- B

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

MENU

NO

7. Programmering av et opptak (TIMER)

SELECT K L CHOOSE B

→ONCE
DAILY
WEEKLY
TIMER LIST

END=EXIT

Valg av opptak en gang/daglig/ukentlig
‘ONCE’ (en gang): Innspiller kun en gang
‘DAILY’ (daglig): Gjentar daglige inn-

spillinger fra mandag til
fredag.

‘WEEKLY’ (ukentlig):Gjentar innspilling hver uke
(hver uke på samme dag)

Scart-kontaktens kanalnummer ‘TV’
Du kan også programmere opptak fra eksterne
kilder via scart-kontakten.
Velg kanal "A/V IN" med 0.0.

12

Feilmelding: ‘FULL’
• Dersom denne feilmeldingen kommer frem

etter at du velger ‘ONCE’, ‘DAILY’ eller
‘WEEKLY’ på menyen TIMER og trykker på

, da er alle TIMER-blokkene
allerede programmert. Ingen flere opptak kan
bli programmert. Dersom du vil slette eller
sjekke et programmert opptak (TIMER-blokk),
velger du programnummeret på menyen
TIMER LIST, og trykker .CLEAR

FWD 1- B
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Hvordan sjekke eller slette program-
merte opptak (TIMER)
1.1.Slå på TV-apparatet. Om nødvendig, velg pro-

gramnummeret for videoopptakeren.
2.2.Trykk tasten . Hovedmenyen vil

komme til syne.
3.3.Bruk tastene eller til å

velge ‘TIMER’ og bekreft deretter med
.

4.4.Velg ‘TIMER LIST’ med tastene 
eller og bekreft med .

5.5.Velg TIMER-blokken med .

6.6.Trykk tasten for å slette opptaket.
7.7.Trykk på tasten for å avslutte

prosedyren.
8.8.Slå av videoopptakeren med .

Hvordan endre et programmert opp-
tak (TIMER)
1.1.Slå på TV-apparatet. Om nødvendig, velg pro-

gramnummeret for videoopptakeren.
2.2.Trykk tasten . Hovedmenyen vil

komme til syne.
3.3.Bruk tastene eller til å

velge ‘TIMER’ og bekreft deretter med
.

4.4.Velg mellom ‘ONCE’ (en gang), ‘DAILY’
(daglig) eller ‘WEEKLY’ (ukentlig) med

.
5.5.Velg TIMER-blokken med . (Et blinkende

nummer betyr at ingen opptak har blitt pro-
grammert.)

6.6.Trykk tasten for å slette opptaket og
tast inn korrekt informasjon med tastene .

7.7.Trykk på tasten for å avslutte
prosedyren.

8.8.Slå av videoopptakeren med .

Problemer og løsninger for pro-
grammerte opptak

STANDBY/ON yy

STATUS/EXIT

0..9

CLEAR

0..9

FWD 1- B

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

MENU

STANDBY/ON yy

STATUS/EXIT

CLEAR

FWD 1- B

FWD 1- BSTOP C-L

PLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

MENU

SELECT K L CHOOSE B

ONCE
DAILY
WEEKLY

→TIMER LIST

END=EXIT

Timer block forsvant da jeg trykket på
.

Du har kontrollert alle programmerte inn-
spillinger. Hvis du vil kontrollere dem på nytt,
gjenta steg 2 til 5.

FWD 1- B

ONCE
TIMER   - 1 2 3 4 5 6 7 8 -

SELECT TIMER NUMBER
END=EXIT

Feilmelding: ‘ ’ blinker på videoopptak-
erens display
• En kassett har ikke blitt satt i enheten. Sett i

en kassett og slå av videoopptakeren med
tasten .

Kassetten ble skjøvet ut straks knappen
ble trykket ned

• Det er satt inn en kassett uten sikkerhetstapp.
Omgjør opptakssperren (les avsnittet ‘Hvordan
unngå uønsket sletting av båndene’ i kapitlet
‘Manuell innspilling’) eller sett i en annen kassett.

‘TURN OFF VCR FOR TIMER RECORDING’
blinker på TV-skjermen 
• Videospilleren slo seg på flere minutter før

starten for et programmert opptak. Slå av
videospilleren med .
Et programmert opptak (timer) vil bare virke
når videospilleren er slått av.

Kassetten utstøtes under opptaket
• Slutten av båndet ble nådd mens opptaket

pågikk.
Videoopptakeren gir ingen respons
• Når et programmert opptak er i gang kan ikke

videoopptakeren betjenes manuelt. Hvis du vil
avbryte den programmerte innspillingen, trykk
på på frontpanelet.STOP/EJECT

STANDBY/ON yy

STANDBY/ON yy

STANDBY/ON yy
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Hvordan slå statusdisplayet av eller på
Sammen med skjermmenyen viser også statusdis-
playet opplysninger angående den aktuelle betjen-
ingstatusen (telleverk, avspilling, opptak, TV-kanal,
etc.) på TV-skjermen. Denne informasjonsskjermen
angående betjeningsstatus kan slås av slik at skjer-
manvisningene ikke spilles inn når du gjør opptak.
1.1.Slå på TV-apparatet. Om nødvendig, velg pro-

gramnummeret for videoopptakeren.
2.2.Trykk tasten . Hovedmenyen vil

komme til syne.
3.3.Bruk tastene eller til å

velge ‘VCR SETUP’ og bekreft deretter med
.

4.4.Velg ‘STATUS DISPLAY’ med eller
.

5.5.Velg ‘ON’ (på) eller ‘OFF’ (av) med .

6.6.Trykk på tasten for å avslutte
prosedyren.

Hvordan slå av eller på visning av
blå bakgrunn
Dersom du vil at TV-skjermen skal være mørk
blå når et svakt signal mottas, skal du innstille
BLUE BACKGROUND til ‘ON’. Skjermen vil
være blå, og lyden vil være dempet. Eller der-
som du vil motta det svake signalet, skal du stille
inn BLUE BACKGROUND til ‘OFF’.
1.1.Slå på TV-apparatet. Om nødvendig, velg pro-

gramnummeret for videoopptakeren.
2.2.Trykk tasten . Hovedmenyen vil

komme til syne.
3.3.Bruk tastene eller til å

velge ‘VCR SETUP’ og bekreft deretter med
.

4.4.Velg ‘BLUE BACKGROUND’ med 
eller .

5.5.Velg ‘OFF’ (ingen blå bakgrunn) eller ‘ON’ (blå
bakgrunn) med .

6.6.Trykk på tasten for å avslutte
prosedyren.

Automatisk avslåing
Hvis du ikke bruker videoopptakeren i løpet av noen
få minutter i visse modus (f.eks. STOP) vil denne
funksjonen skifte automatisk til Standby-modus. Du
kan deaktivere denne funksjonen når du ønsker å
bruke videoopptakeren som TV-kanalmottaker.
1.1.Slå på TV-apparatet. Om nødvendig, velg pro-

gramnummeret for videoopptakeren.
2.2.Trykk tasten . Hovedmenyen vil

komme til syne.
3.3.Bruk tastene eller til å

velge ‘VCR SETUP’ og bekreft deretter med
.

4.4.Velg ‘AUTO STANDBY’ med eller
.

5.5.Velg ‘OFF’ (ingen automatisk avslåing) eller
‘ON’ (automatisk avslåing) med .

6.6.Trykk på tasten for å avslutte
prosedyren.

Klokkedisplay
Denne funksjonen gjør det mulig for deg å slå VCR-
displayet av. Dette er nyttig dersom du føler at du
blir sjenert av displaylysstyrken når du ser på TV i
et mørkt rom. Det reduserer også strømforbruket.
1.1.Slå på TV. Dersom det er nødvendig, skal du

velge programnummer for videoopptakeren.
2.2.Trykk ned . Hovedmenyen vil komme frem.
3.3.Velg ‘VCR SET UP’ ved å bruke 

eller , og bekreft med .
4.4.Velg ‘CLOCK DISPLAY’ ved å bruke

eller .

5.5.Velg ‘OFF’ (ikke noe klokkedisplay) eller ‘ON’
(klokkedisplay på) med .

6.6.Trykk på tasten for å avslutte
prosedyren.

STATUS/EXIT

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- BSTOP C-L

PLAY B-K

MENU

STATUS/EXIT

FWD 1- B

STOP C-L

PLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

MENU

STATUS/EXIT

FWD 1- B

STOP C-L

PLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

MENU

STATUS/EXIT

FWD 1- B

STOP C-L

PLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

MENU

NO

8. Andre funksjoner

SELECT K L CHOOSE B

→STATUS DISPLAY [ON]
BLUE BACKGROUND[ON]
AUTO STANDBY [ON]
CLOCK DISPLAY [ON]

END=EXIT

Hvilke innstillinger kan jeg velge mellom?
‘ON’: Viser statusdisplayet for kun noen få sekunder.
‘OFF’:Slår av visningen av statusdisplayet.

SELECT K L CHOOSE B

STATUS DISPLAY [ON]
→BLUE BACKGROUND [ON]

AUTO STANDBY [ON]
CLOCK DISPLAY [ON]

END=EXIT

14

SELECT K L CHOOSE B

STATUS DISPLAY [ON]
BLUE BACKGROUND[ON]

→AUTO STANDBY [ON]
CLOCK DISPLAY [ON]

END=EXIT

SELECT K L CHOOSE B

STATUS DISPLAY [ON]
BLUE BACKGROUND[ON]
AUTO STANDBY [ON]

→CLOCK DISPLAY [ON]

END=EXIT
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NO

Ikke noe bilde når du spiller av en kassett:
• Båndet inneholder ingen opptak: Sett i en

annen videokassett.
• Du har valgt feil programnummer for avspilling

på TV-apparatet: Velg riktig programnummer
for videoopptakeren.

• Kabelen som kopler TV-apparatet til videoopp-
takeren har løsnet: Sjekk kabeltilkoplingen.

Dårlig bildekvalitet når du spiller av en kas-
sett:
• TV-apparatet er ikke riktig justert.
• Videokassettens bånd er utslitt eller av lav

kvalitet: Bruk en ny videokassett.
• Tracking er ikke justert: Finn avsnittet ‘Manuell

tracking’ og les mer om justering av tracking.

Innspilling kan ikke utføres
• TV-kanalen du ønsker å ta opp har ikke blitt

lagret eller du har valgt feil programnummer:
Sjekk at TV-kanalene har blitt lagret.

• En videokassett ble satt i som ikke har sikker-
hetstapper (kan ikke innspilles): Sett i en
videokassett som har sikkerhetstappene intakt
eller bytt ut kassett. For ytterligere infor-
masjon, vennligst les avsnittet ‘Hvordan unngå
uønsket sletting av båndene’ i kapitlet ‘Manuell
innspilling’.

Det forekommer støy på bilde eller lyd ved
mottak av TV-sendinger:
• Finn kapitlet ‘Installering av videoopptakeren’

og les avsnittet ‘Innstilling av RF-
utgangskanal’.

• Sjekk antennetilkoplingen.

9. Før du tar kontakt med reparatør

Hvis du mot formodning får problemer med bet-
jeningen av denne videoopptakeren, kan dette
ha følgende årsaker.

Videoopptakeren gir ingen respons selv når
knappene trykkes:
• Enheten har ingen strøm-forsyning: Sjekk at

enheten er tilkoplet strøm.
• Et programmert opptak pågår: Hvis så

ønskes, kan opptaket avbrytes. Se avsnittet
‘Problemer og løsninger for programmerte inn-
spillinger' i kapitlet ‘Programmering av et opp-
tak (TIMER)’.

• Det har oppstått et teknisk problem. Frakople
enhetens strømforsyning i ca. 60 sekunder og
tilkople enheten til strøm på nytt.
Hvis dette ikke utbedrer situasjonen kan du
nullstille videoopptakeren til de opprinnelige
fabrikkinnstilte innstillingene.

Nullstilling av enheten til opprinnelig fab-
rikkinnstillinger
* Advarsel: All informasjon som har blitt lagret
(TV-kanaler, tid, dato, TIMER) vil bli slettet.

1.Slå av TV-Video Kombi-en med
.

2.Trykk og hold tastene og
samtidig inntrykte i 2 sekunder

eller lengre.

Kassetten har klemt seg fast inne i
videoopptakeren:
• Ikke benytt kraft. Trekk ut strømkontakten nå.

Ring deretter en tekniker.

Fjernkontrollen virker ikke:
• Fjernkontrollen er ikke rettet mot videoopptak-

eren: Sikt fjernkontrollen mot videoopptak-
eren.

• Det har oppstått et teknisk problem: Ta ut
fjernkontrollens batterier og vent i 10 sekun-
der før du legger de tilbake.

• Fjernkontrollens batterier er utladete: Skift ut
batteriene.

PROGRAMME+

STOP/EJECT

STANDBY/ON yy

15

Du kan også kontakte kundeservicesenteret i
landet ditt.
Telefonnumrene kan du finne på side 16 i
denne brukerveiledningen. Hold modellnum-
meret (MODEL NO.) og produksjonsnummeret
(PROD. NO.) for din videoopptaker klar.
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PHILIPS NORGE AS
Sandstuveien 70,
PO Box 1, Manglerud
N-0612 Oslo
NORWAY
Phone: 2274 8250

OY PHILIPS AB
Linnoitustie 11,
02600 Espoo
FINLAND
puh. 09 615 80 250

PHILIPS KUNDTJÄNST
Kista Entré
Knarrarnäsgatan 7
164 85 Stockholm
SWEDEN
Tel: (0)8 598 52 250

PHILIPS POLSKA
Al. Jerozolimskie 195B
02-222 Warszawa
POLSKA
TEL.: (022)-571-0-571

INFOLINKA PHILIPS
Safránkova 1
150 00 Praha 5
CZECH REPUBLIC
TEL.: (02)-330 99 330

PHILIPS Iberia, S.A.
C/Martinez Villergas, 49
28027 MADRID
SPAIN
Phone: 902-11 33 84

PHILIPS AUSTRIA GMBH
Triesterstrasse 64
1101 Wien
AUSTRIA
Tel: 0810 001 203

PHILIPS INFO CENTER
Alexanderstrasse 1
20099 Hamburg
GERMANY
Tel: 0180-53 56 767

SERVICE CONSOMMATEURS PHILIPS
BP 0101
75622 Paris Cédex 13
FRANCE
Phone: 0825-889 789

PHILIPS ELECTRONICS IRELAND LIMITED
Consumer Information Centre
Newstead, Clonskeagh
DUBLIN 14
Phone: 01-7640292

PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS
Servizio Consumatori
Via Casati 23
20052 Monza - Milano
ITALY
Phone: 199 118899

PHILIPS MAGYARORSZÁG KFT.
Fehérvári út 84/a.
Budapest 1119
HUNGARY
Phone: (01)-382-1700

PHILIPS PORTUGUESA, S.A.
Consumer Information Centre
Rua Dr. António Loureiro Borge, nr. 5
Arquiparque, Miraflores
P-2795 L-A-VEHLA
PORTUGAL
Phone: 021-4163063

PHILIPS CE, The Philips Centre,
420 - 430 London Road,
Croydon, Surrey
CR9 3 QR
UNITED KINGDOM
Phone: 0208-665-6350

PHILIPS KUNDECENTER
Frederikskaj 6,
1780 København V
DANMARK
Tlf.: 80 88 28 14

PHILIPS REPRESENTATION OFFICE
Ul. Usacheva 35a
119048 MOSCOW
RUSSIA
Phone: 095-937 9300

PHILIPS INFO CENTER
Fegistrasse 5
8957  Spreitenbach
SUISSE
Tel.: 0844-800 544

PHILIPS CUSTOMER CARE CENTER
Twee Stationsstraat 80/
80 Rue des Deux Gares
1070 BRUSSEL/BRUXELLES
BELGIUM (for BENELUX)
Tel: 070-222303

PHILIPS CONSUMENTENLIJN
Postbus 102 5600 AC Eindhoven
NEDERLAND
Tel.: 0900-8406

16
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