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Sikkerhedshenvisninger 

• Denne videobåndoptager er bestemt til modtagel-
se, optagelse og afspilning af billed- og lydsignaler.
Enhver anden anvendelse er udtrykkelig udelukket. 

• Farlig højspænding i apparatet! Må ikke åbnes!
Apparatet indeholder ingen dele, som kunden selv
kan reparere. Så længe apparatet er sluttet til
netspændingen, vil dele af apparatet stadig være
aktive. For helt at slukke for apparatet skal
netstikket tages ud af stikdåsen. 

• De bør være opmærksom på, at dette apparat er
konstrueret til en netspænding på 220-240 Volt/
50 Hz. 

• Producenten hæfter ikke for skader, der er opstået
ved at videobåndoptageren er anvendt på en måde
der ikke er i overensstemmelse med de nationale
garantibetingeler og sikkerhedsforskrifter.

• Sørg for, at der ikke kan komme genstande eller
væske ind i apparatet. Hvis der er trængt væske ind
i videobåndoptageren, skal De straks trække
netstikket ud og kontakte serviceafdelingen. 

Til lykke! De er nu ejer af en af de mest avancere-
de og brugervenlige videobåndoptagere (VCR) på
markedet.
Naturligvis er De utålmodig efter at tage den i
brug, men det er værd at tage sig tid til at gennem-
læse hele denne betjeningsvejledning. På den
måde kan De lære at håndtere videobånd-
optageren helt uden problemer. De kan trygt
afprøve videobåndoptageren, da den ikke kan blive
beskadiget, uanset hvilken knap De trykker på.

Ud over den normale betjeningsvejledning er der
også vedlagt en kort betjeningsvejledning.

Hvis De mod al forventning skulle få problemer
med betjeningen af denne videobåndoptager,
bedes De henvende Dem til den kundeservice-

afdeling, der er ansvarlig for Deres land. 
Telefonnumrene finder De i den vedlagte lille
garanti-informati.
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Fjernbetjeningen

1. OVERSIGT OVER KNAPPER, BETJENINGSELEMENTER,
BØSNINGER

Nærmere forklaringer til funktionerne finder De i de pågældende kapitler. 

MENU

SELECT
TIMER

STOP STILLINDEX

RECORD

CLEAR

STANDBY

PLAY

MONITOR COUNTERINSTANT
VIEW

TV

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

OK

g Optagelse
d Sluk

H / I / F / G Op/ned, venstre/højre
l Henter OSD-siden HOVEDMENU

B Bekræfter indkodninger
m Nulstilling/sletning

o TIMER-programmering
p Funktionsvalg

O Cifferknapper
1 Tilbagespoling/billedsøgning tilbage

e Afspilning
2 Fremspoling/billedsøgning frem

q Søgning af indeks
r Stop/pause

h Stilbillede, Jog/Shuttle til/fra
a TV-monitorfunktion

i Stiller om på billedsøgning under spolingen
s Båndlængdevisning

Yderligere TV-funktioner: Virker kun ved TV-apparater med samme

fjernstyringskode. 

E TV-lydstyrke+/ -
Q Tænd/sluk for TV-lyd 
W Sluk for TV

R TV-programvalg +/ -

De knapper, der ikke står opført i listen, har ingen funktion.
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Videobåndoptagerens forside

Videobåndoptagerens bagside

EJECT

RECORD

FOLLOW TV

LOW POWER
STANDBY

™ Kassetteudkast

‚ Shuttle
k Stilbillede, Shuttle til/fra
1 Tilbagespoling/

billedsøgning tilbage
G Afspilning

2 Fremspoling/
billedsøgning frem

f Pause/stop

bn Sluk/tænd
g Optagelse

S Programsøgning

H Op/plus programmnummer
I Ned/minus programmnummer

ü Netbøsning

LÄ Audio-udgang, kanal venstre/højre
LÖ Audio-indgang, kanal venstre/højre

cv Scartbøsning DEC.- AV 2
yx Scartbøsning EURO-AV 1 

3 Antenne-indgangsbøsning
4 Antenne-udgangsbøsning

2 EXTERNAL / DEC.- AV 2

1 EXTERNAL / EURO-AV 1

I
N

L

R

O
U
T

L

R

AUDIO
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Scartbøsningen yx har en indgangs-/udgangsfunktion. Her skal De tilslutte TV-appara-
tet. Bøsningen cv har en indgangsfunktion. Her kan De tilslutte yderligere apparater.
Detaljerede forklaringer til denne figurfinder De i de følgende afsnit..

Sådan tilslutter De Deres videobåndoptager

2. INSTALLATION.
HVORDAN INSTALLERER JEG VIDEOBÅNDOPTAGEREN?

AUDIO

LEFT

RIGHT

LEFT

RIGHT

I
N

O
U
T

2 EXTERNAL / DEC.- AV 2

1 EXTERNAL / EURO-AV 1

I
N

L

R

O
U
T

AUDIO

L

R

HIFI - SYSTEM

TV RF

VIDEORECORDER / CD-i oder

SAT - RECEIVER

PAY - TV - DECODER oder

OUTIN

PAY-TV-DECODER, eller

HiFi EQUIPMENT

PAY-TV-DECODER

VIDEORECORDER, eller
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Tilslutning til antennen

Deres videobåndoptager er et »TV-apparat uden
skærm«.
Derfor skal De dels forbinde den med antennen del
med TV-apparatet. Først derefter kan De optage og af-
spille indspillede videokassette. 

! Tag antennekablets stik ud af TV-apparatet. Sæt det
ind i bøsning 3 på videobåndoptagerens bag-
side.

" Forbind videobåndoptagerens bøsning 4 med
antenne-indgangsbøsningen på TV-apparatet ved
hjælp af vedlagte antennekabel. 

Begge apparater er nu sluttet til antennen.

2 EXTERNAL / DEC.- AV 2

1 EXTERNAL / EURO-AV 1
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Sådan lægger De batterier i

fjernbetjeningen

! Tag batteridækslet bag på fjernbetjeningen af.
Tryk på dækslet på markeringerne i siderne (1.) og
træk dækslet af (2.).

" Sæt batterierne i som vist i batterirummet. 

¤ Sæt dækslet på igen ved at skubbe det ind på fjern-
betjeningen, indtil De hører et »klik«. 

Bemærk: 
* For at fjernbetjeningen kan fungere korrekt, skal
De altid lade den pege hen imod TV-apparatet. 



6

Tilslutning til netspændingen

! Sæt netkablets apparatkobling ind i netbøsningen
z på bagsiden af videobåndoptageren.

" Sæt netkablets andet stik ind i stikdåsen. 

Nu er Deres videobåndoptager færdigt tilsluttet.

Og nu nogle henvisninger til brugen

• Lad videobåndoptageren konstant være sluttet til
strømnettet, således at programmerede optagelser
samt TV-funktionen kan udføres. Det nødvendige
energiforbrug er meget lille. 

• Videobåndoptageren tændes automatisk, når der
sættes en videokassette i (symbolet z lyser i
videobåndoptagerens display) eller når der trykkes
på knappen r. 

• Hvis videobåndoptageren ikke bruges i nogle
minutter, slukkes den automatisk.

8 8 88:88:8-:--D W

PEI8
VPS SVHS STEREO I
PDC ■ ■ z � NICAM II
DEC LP MONO HiFi

2 EXTERNAL / DEC.- AV 2

1 EXTERNAL / EURO-AV 1
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Tilslutning til TV-apparatet

Hvis Deres TV-apparat ikke har en scartbøsning

(Euro-AV-bøsning), skal De ikke læse videre her, men
i kapitlet 7, »Særlige forhold ved Deres videobånd-opta-
ger«. I afsnittet »Afspilning via antennekablet« 
finder De yderligere informationer. 

! Sæt et stik fra det vedllagte specielle scartkabel ind
i scarbøsningen t på bagsiden af Deres
videobåndoptager. Forbind det andet stik med 
TV-apparatet. 

" Ved hjælp af denne kabelforbindelse vil mange 
TV-apparater ved afspilning fra videobåndoptageren
automatisk stille om på programnummeret »EXT«
(External) eller »AV« (Audio/Video).

Ved andre TV-apparater skal De til afspilningen vælge
programnummeret »EXT«, »0« eller »AV« manuelt på
TV-apparatet.
Yderligere forklaringer hertil finder De i betjeningsvej-
ledningen til Deres TV-apparat.

Henvisninger:
* Hvis Deres TV-apparat har flere scartbøsninger,
skal De vælge en scartbøsning, som både er egnet
til videoindgangen og til videoudgangen.
* Hvis Deres TV-apparat har en valgmenu til valg af
en tilslutningskilde, skal De indstille »TV« som kilde
til denne scartbøsning.

2 EXTERNAL / DEC.- AV 2

1 EXTERNAL / EURO-AV 1
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Tilslutning til en satellitmodtager

De kan også slutte en satellitmodtager til denne
videobåndoptager.

! Slut modtageren til videobåndoptageren (bøsning
u) ved hjælp af et scartkabel.

" Når videobåndoptageren er tændt, vælg kanalnum-
mer »E 2«. 

Tilslutning til et HiFi-anlæg

De har også mulighed for at gengive lyden fra Deres
videobåndoptager via et HiFi- /stereoanlæg.

! Forbind bøsningerne LÖ og
LÄ på bagsiden med de tilsvarende
bøsninger på HiFi-anlægget.
Kablet hertil fås hos radio-/TV-forhandlerne.

Nødafbryder

Videobåndoptageren og fjernbetjeningen har en
»nødafbryder«. De kan afbryde alle funktioner med
knappen d. 
Hver gang De har problemer med betjeningen kan De
således let afbryde og starte forfra. 
De kan trygt afprøve betjeningen.
Uanset hvilken knap De trykker på kan De ikke beskadi-
ge apparatet. 

2 EXTERNAL / DEC.- AV 2

1 EXTERNAL / EURO-AV 1
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Energibesparelse

De kan vælge mellem to måder at slukke for video-
båndoptageren på.
1. Normal frakobling.
Sluk med knappen bn. 
Klokkeslættet forbliver synligt.
2. Energibesparelse.
Tryk på knappen bn en gang til.
Klokke-slættet i displayet slukkes.
De kan tænde igen med den samme knap.

Tilslutning af en dekoder

Nogle TV-stationer sender kodede TV-kanaler, som
man kun kan se ved hjælp af en købt eller lejet deko-
der. De kan tilslutte en sådan dekoder (descrambler) til
denne videobåndoptager.

! Slut dekoderen til videobåndoptageren (bøsning
u) ved hjælp af et scartkabel.
Hvordan De kan kombinere TV-kanallagringen med
dekoderen fremgår af kapitlet »Lagring af TV-

kanaler«.

Henvisninger:
* De kan ikke anvende dekoderen til både
videobåndoptageren og TV-apparatet på samme tid.  
* Videobåndoptageren anveder automatisk dekode-
ren, hvis De på videobåndoptageren vælger et
kanalnummer, som De ved lagringen af TV-kanaler
har forbundet med dekoderfunktionen. 

2 EXTERNAL / DEC.- AV 2

1 EXTERNAL / EURO-AV 1
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Henvisning:
* Så længe der er tændt for et TV-apparat, der er
tilsluttet med et scartkabel, kan der ikke stilles om
på energibesparelse. I videobåndoptagerens display
vises »TV- AKTIV«.
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OSD – On Screen Display, brugerstyringen på TV-skærmen

Brugerstyringen på TV-skærmen giver Dem mulighed for dialog mellem Dem selv og denne videobåndoptager. 
Betjeningshenvisningerne i den nederste linje på skærmen henviser til knapperne på fjernbetjeningen. De ledes trin
for trin, enkelt og forståeligt frem til de næste og mulige betjeningstrin. 
Det følgende eksempel forklarer brugerstyringen ved hjælp af OSD-siden »HOVEDMENU«.

! Tænd for TV-apparatet og vælg programnummeret for afspilningen af videobåndoptageren (f. eks. »EXT«, »0«
eller »AV«).

Følgende knapper på fjernbetjeningen styrer brugersty-
ringen af OSD-siderne: 

Knap l

Åbner OSD-siden »HOVEDMENU«, afslutter den 
hentede menuside.

Knap o

Åbner og afslutter OSD-siden »TIMER«-programmering.

Cursor-knapper H / I op / ned

Vælger den tilsvarende linje i en OSD-side.
Linjen har hvid baggrund. 
Cursor-knapper F / G venstre / højre

henter OSD-siderne,
vælger data i en aktiv linje, trinvis til venstre eller højre, 
skifter mellem data i en aktiv linje.

Knap B

bekræfter indkodningerne, henter den næste OSD-side
eller afslutter OSD-siden.

G
HOVEDMENU

Timer liste e
Personlig præfernce
Billede
Optagemåde

Afslut - MENU

PERSONLIG PRÆFERENCE

Timer Ingen præf. e
Optagelsehastighed SP
OSD auto
Direkte Optag. til
Optagelse klar E2

Bekræft - OK

TIMER LISTE
Dato Prog Start Stop

10 ARD 20:00 21:00
10 ARTE 22:00 23:00
10 MTV 23:15 00:45

Optagelsestid ialt  3:30

Slet - CLEAR
Ret - e Afslut - MENU

BILLEDE

Tracking r e
Hovedrensning

Lyd - STEREO

Bekræft - OK

OPTAGEMÅDE

Kun Lyd
Indsæt billed
Indsæt kopi

Start - RECORD
Afslut - MENU
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3. LAGRING AF TV-KANALER

Inden De kan optage TV-programmer med videobånd-
optageren, skal De først lagre TV-kanalerne i videobån-
doptageren.
De kan lagre op til 99 TV-kanaler.
Deres videobåndoptager har en egen modtagerdel.
Dermed kan den anvendes uafhængigt af TV-apparatet.

»Easy Link« funktionen

Ved hjælp af denne funktion kan Deres videobåndopta-
ger udveksle informationer med TV-apparatet. Se
derfor også betjeningsvejledningen til Deres 
TV-apparat. 

Hertil skal TV-apparatet og videobåndoptageren (scart-
bøsning t) være forbundet ved hjælp af det
vedlagte specielle scartkabel og Deres TV-apparat
skal være udstyret med funktionen »Easy Link«. 

! Tænd for TV-apparatet.

" Tag videobåndoptagerens netstik ud og sæt det i
igen. 

¤ Videobåndoptageren overtager automatisk alle de
TV-kanaler, som er lagret i TV-apparatet i den rigtige
rækkefølge. 
Det kan godt vare i nogle minutter.
På skærmen vises: 
»EASY LINK  ludlæser fra TV  – Vent venligst«, 
i videobåndoptagerens display vises 
»EASY LINK«.  
Når alle TV-kanaler er fundet, slår videobåndoptage-
ren fra.

$ Vælg det ønskede visningssprog ved at trykke på
knappen S på videobåndoptageren.

% OSD-siden »SPROG« vises på skærmen. Vælg det
ønskede visningssprog. 

& Bekræft med knappen B. 
OSD-siden »LAND« vises på skærmen. Vælg Deres
land. 

/ Bekræft med knappen B. 
I videobåndoptagerens display vises kortvarigt
»EASY LINK«.

De kan fastlægge grundindstillinger for programnumre-
ne.Læs videre i afsnittet »Manuel søgning«.

Automatisk programsøgning

(Auto-lagring)

Funktionen Auto-lagring er ikke mulig, hvis De har tils-
luttet et TV-apparat med Easy Link.

Videobåndoptageren finder alle TV-kanaler for Dem. 
Den lagrer dem i logisk rækkefølge. 

! Tænd for TV-apparatet og vælg programnummeret
for videobåndoptageren. 

" Tryk på knappen S på videobåndoptage-
ren. 

¤ OSD-siden »SPROG« vises på skærmen. Vælg det
ønskede visningssprog. 

$ Bekræft med knappen B. OSD-siden
»LAND« vises på skærmen. Vælg Deres land.

% Bekræft med knappen B. 
Den automatiske stationssøgning starter.

& Vent, indtil alle TV-kanaler er fundet. Det kan vare
nogle minutter.
Når alle TV-kanaler er fundet, vises f.eks. følgende
henvisning på skærmen:
»Auto-lagring klar 28 TV-kanaler fundet«. Den auto-
matiske programsøgning er afsluttet.

/ Tryk på knappen B. På skærmen
vises OSD-siden »INSTALLATIONMENU«.

( Afslut med knappen l.

SPROG

English Nederlands
Deutsch Dansk
Français Norsk
Italiano Svenska
Español Suomi
Português

r o
p e Bekræft - OK



Hvordan De kan ændre på rækkefølgen, kan De læse
mere om i afsnittet »Sortering af TV-stationer«.
De kan også fastlægge grundindstillinger for kanalnum-
rene. læs mere herom i afsnittet »Manuel søgning«.

Sortering af TV-stationer, automatisk 

(Follow TV)

Den følgende indstilling er ikke nødvendig, hvis TV-
kanalerne er blevet indstillet med funktionen »Easy
Link«.

TV-kanalerne kan kun sorteres automatisk, hvis
videobåndoptageren (bøsning t) og TV-appa-
ratet er forbundet med et scartkabel.
På den måde får videobåndoptageren den samme
kanalrækkefølge som TV-apparatet.

! Tænd for TV-apparatet og vælg programnummeret
for videobåndoptageren. 

" Tryk på knappen S på
videobåndoptageren. 

¤ Vælg linjen »Follow TV«. Tryk på knappen G.

Henvisning: 
*Hvis De starter den automatiske programsøgning
en gang til, vises »INSTALLATIONMENU« efter trin
" .Vælg »Auto-lagring« og fortsæt ved trin &.
* Hvis der i videobåndoptagerens display kort vises
»FULD«, så er alle kanalpladser på videobåndopta-
geren belagt med TV-kanaler.

10

INSTALLATIONMENU

TV-kanal liste
Ur
Specialindstillinger
Auto-lagring
Follow TV e
Sprog
Land

Afslut - MENU

$ I videobåndoptagerens display vises 
»VÆLG   TV  P01»

% Vælg
kanal-
num-
mer
»1«
på

TV-

appa-

ratet.

& Bekræft med knappen B på videobånd-
optagerens fjernbetjening. I videobånd-optagerens
display vises »VENT«. Video-båndoptageren
sammenligner TV-kanalerne på TV-apparatet med
dem på videobåndoptageren.
Når videobåndoptageren har fundet den samme
TV-kanal (f. eks. »P 01«) som på TV-apparatet, 
lagres den.

/ Vent indtil De i videobåndoptagerens display ser 
f. eks. vises »VÆLG  TV  P02«.

( Vælg kanalnummer »2« på TV-apparatet.

) Bekræft med knappen B på videobånd-
optagerens fjernbetjening. I videobåndoptagerens
display vises »VENT«.

<: Gentag trinnene / til ) indtil alle TV-kanaler er for-
delt. 

<> Afslut indstillingen med knappen l.
I videobåndoptagerens display vises kort »KLAR«.

De kan også fastlægge grundindstillinger for kanalnum-
rene. Læs mere herom i afsnittet »Manuel søgning«.

8 8 VA EL G8:TVD W

P028
DEC VPS
LP

z ■ ■ PDC �

8 8 VE NT8:TVD W

P018
DEC VPS
LP

z ■ ■ PDC �

8 8 VA EL G8:TVD W

P0I8
DEC VPS
LP

z ■ ■ PDC �
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Sortering af TV-stationer, manuelt

Den følgende indstilling er ikke nødvendig, hvis 
TV-kanalerne er blevet indstillet med funktionen 
»Easy Link«.

De TV-kanaler, De har fundet, kan De tildele et vilkårligt
kanalnummer. De kan f. eks. give dem numre, så De
får samme kanalrækkefølge som på TV-apparatet.

! Tænd for TV-apparatet og vælg programnummeret
for videobåndoptageren.

" Hent »INSTALLATIONMENU« med knappen
S. 
Linjen »TV-kanal liste« er aktiv.

¤ Bekæft linjen med knappen G. Siden »TV-KANAL
LISTE« vises. Det sidst valgte programnummer 
f. eks. »01« er aktiv. 

$ Vælg med knappen I eller H det TV-program,
som De vil flytte. Tryk på knappen G.

% Flyt TV-kanalen hen til den ønskede plads ved hjælp
af tasten I eller H.

& Bekræft med knappen B. Programlinjen sættes
ind, de andre programlinjer flyttes en linje. Hvis De
ønsker at slette en uønsket TV-kanal, skal De i ste-
det for knappen B trykke på knappen m.

/ Sortér alle programlinjer (trin $ – &) ind i den øns-
kede rækkefølge.

( Afslut ved at trykke på knappen l to gange.
Vil De ændre grundindstillingen! Lær de detaljerede
forklaringer i afsnittet »Manuel søgning«.

Henvisning: 
* De kan senere tilføje »nye« TV-kanaler i siden
»TV-KANAL  LISTE«.
Tryk efter trin % på tasten p.
Efter kanalnummeret vises flere vandrette streger.
Den »nye« kanallinie er tilføjet og de andre kanalli-
nier flyttes en linie. Tryk på tasten G. 
På skærmen vises OSD-siden, f.eks. 
»TV-KANALINDSTILLING  P06«. 
Indtast så dataene for den »nye« TV-kanal.
Bekræft indtastningerne med tasten B.
Afslut ved at trykke på knappen l to gange. 

TV-KANAL LISTE
PR CH NAVN DEK
01 C28 TV1 fra
02 C25 TV2 fra
03 C42 TV3 fra
04 C18 SAT1 fra
05 C40 RTL f ra
06 C21 RTL2 f ra
07 C47 PREM t i l

Indsæt - SELECT Flyt - po
Ret - e Bekræft - OK

TV-KANAL LISTE
PR CH NAVN DEK
01 C28 TV1 fra
02 C25 TV2 fra
03 C42 TV3 fra
04 C18 SAT1 fra
05 C40 RTL f ra
06 C21 RTL2 f ra
07 C47 PREM t i l

Vælg - e Afslut - MENU



& Hvis De vil indstille en ny TV-kanal, så tryk på knap-
pen G flere gange, indtil De har fundet den rigti-
ge TV-kanal. På skærmen vises et foranderligt
kanal- eller frekvenstal.

Hvis De kender sendefrekvensen eller kanalnummeret
for en TV-kanal, kan De også indtaste frekvensen (med
4 cifre) eller kanalnummeret (med 2 cifre) direkte med
ciffertasterne O.

/ Hvis De ønsker at ændre på TV-kanalens grundind-
stilling, skal De vælge den ønskede linje.

( De kan ændre på grundindstillingen med knappen
F eller G resp. med ciffertasterne O.

) Tryk på knappen B. TV-kanalen og grundind-
stillingen er lagret. 

<: Hvis De vil finde yderligere TV-programmer, skal De
starte forfra med trin $.

<> Afslut ved at trykke på tasten l to gange. 

12

TV-KANALINDSTILLING 28
Specialkanal fra

Kanal 47

Navn PREM
Dekoder til
Nicam til

Finindstilling 0

Søgning - e Bekræft- OK

Manuel søgning

I nogle specielle tilfælde kan programsøgningen ikke
finde alle TV-kanaler (f.eks. kodede TV-kanaler). 
Så kan De indstille TV-kanalerne ved hjælp af den
»Manuelle søgning«.

! Tænd for TV-apparatet og vælg programnummeret
for videobåndoptageren.

" Hent »INSTALLATIONMENU« med knappen
S, linjen »TV-kanal liste« er aktiv.

¤ Bekræft linjen med knappen G. OSD-siden 
»TV-KANAL LISTE« vises. Det sidst valgte
programnummer f.eks. »01« er aktiv.

$ Vælg med knappen I eller H den TV-kanal, hvis
kanal/frekvenstal eller grundindstilling, De ønsker at
ændre.

% Tryk to gange på knappen G. På skærmen vises
TV-kanalen og OSD-siden, f.eks.»TV-KANAL-
INDSTILLING TV - P28«.

De kan ændre følgende grundinstillinger:
• kanal/specialkanal
• kanal/frekvenstal, 
• stationsnavnet,
• dekoderfordelingen,
• NICAM fra/til og
• finindstilling af stationerne.

Vælg linjen »Kanal« eller »Frekvens«.
Om De kan indtaste et kanaltal eller et frekvenstal,
afhænger af, hvad De har indstillet på siden
»SPECIALINDSTILLINGER« (se kapitel 7, i afsnittet
specialindstillinger for videobåndoptager og 
TV-apparat). 

TV-KANAL LISTE

PR CH NAVN DEK
01 C28 TV1 fra
02 C25 TV2 fra
03 C42 TV3 fra
04 C18 SAT1 fra
05 C40 RTL f ra
06 C21 RTL2 f ra
07 C47 PREM t i l

Vælg - e Afslut - MENU
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4. AFSPILNING AF EN INDSPILLET KASSETTE

I kapitel 2 har De tilsluttet videobåndoptageren til 
TV-apparatet. Nu er det helt enkelt og problemfrit at
afspille en videokassette. 
Hvis De vil optage noget med det samme, skal De
først læse kapitel 5.

! Tænd for videobåndoptager og TV-apparat.

Der findes mange TV-apparater, som ved afspilningen
fra en videobåndoptager automatisk stiller om på
videobåndoptagerens programnummer. 
Med »Easy Link« vil TV-apparatet endda tænde
automatisk fra funktionen »standby«.
Det virker kun, når videobåndoptageren og TV-appara-
tet er forbundet via et scart-kabel. Ellers skal De på TV-
apparatet vælge det programnummer, som De har
valgt til afspilning fra videobåndoptageren.

" Sæt videokassetten ind i kassetteskuffen.

¤ Tryk på knappen e .
I displayet vises »e«.

$ Hvis De vil afbryde afspilningen, skal De trykke på
knappen r . I displayet vises »II«.

% Hvis De vil tage videokassetten ud, skal De trykke
på knappen ™ på videobåndoptageren.

Henvisninger:
* Nogle funktioner slukker automatisk efter et
stykke tid (f. eks. pause, slow motion, stilbillede,
søgning). Det er med til at skåne videokassetten og
reducere strømforbruget. 
* De kan afspille videokassetter, der er optaget i
NTSC-standard på andre videobåndoptagere.
Visning af båndpositionen er her ikke mulig.

Hurtig frem- og tilbagespoling 

! Tryk på knappen r. Tryk på knappen 1
(tilbagespiling) eller 2 (fremspoling). Båndet
spoles hurtigt frem eller tilbage. 

" Tryk på knappen r, når De har fundet den
ønskede position på båndet. 

Instant View

Med funktionen »INSTANT VIEW« kan De under 
spolingen stille om på billedsøgning.

! Tryk på tasten i og hold den nede
under spolingen. På den måde stiller De om på bil-
ledsøgning.

" I det øjeblik De slipper tasten, stiller videobånd-
optageren automatisk tilbage til spoling.

Billedsøgning 

De kan vælge mellem forskellige billedsøgningshastig-
heder frem og tilbage.

! Tryk på knappen e. 

" Tryk nu flere gange på knappen 1 eller 2,
indtil De har nået den ønskede hastighed.

¤ Tryk på knappen e, når De har fundet den
ønskede båndposition. 

Henvisningen:
* Billedkvaliteten er reduceret under billedsøg-
ningen. Lyden er koblet fra. 
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Stilbillede/superslowmotion

! Tryk på knappen e.

" Tryk på knappen h. Billedet bliver
stående. I displayet vises »eIr«. Hver gang De
trykker på knappen h igen, bevæges bille-
det et trin videre. 

Hold knappen h nede. Billedes gengives i
superslowmotion. 

¤ Tryk på knappen e, afspilningen fortsætter
normalt igen. 

Slowmotion

! Tryk på knappen h.
Den optagede TV-udsendelse gengives som stilbil-
lede.

" Tryk flere gange på knappen 2 .
I displayet vises »Ie«.
De kan ændre hastigheden for slowmotion-afspil-
ningen i tre trin til 1/7, 1/10, 1/14 af den normale
afspilningshastighed. Hvis De trykker på knappen
1 flere gange, kommer De tilbage til stilbilledet. 
Lyden er koblet fra under slowmotion.

¤ Tryk på knappen e, så fortsætter afspilnin-
gen normalt igen. 

Indstilling af billedskarphed

Det er muligt at korrigere billedskarpheden under
afspilningen. 

! Tryk under afspilningen på knappen I eller H,
kan De ændre den aktuelle indstilling fra 
»3« til »–3« (»3« er maksimal skarphed).

SHUTTLE-funktionerne 

På videobåndoptageren er der en stor drejeknap ‚.

! Slå funktionen til med knappen h. På TV-
skærmen ses et »stilbillede«.

" Med den drejeknap på videobåndoptageren kan De
vælge forskellige billedsøgningshastigheder frem
og tilbage.

¤ Tryk på knappen e, så fortsætter afspilnin-
gen normalt igen. 

Henvisning:
* Billedkvaliteten er reduceret under billedsøg-
ningen. Lyden er koblet fra. 
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Hvordan kan jeg afhjælpe 

billedforstyrrelser?

Rengøringsfunktion

Hver gang der sættes en videokassette ind i kassette-
skuffen, indstiller videobåndoptageren automatisk den
rigtige tracking.
Ved optagelser, der er optaget på en anden videobånd-
optager, kan De eventuelt forbedre den automatisk ind-
stillede optimale indstilling på følgende måde: 

! Tryk under afspilning eller stilbillede på knappen
l. 

" Vælg linjen »Billede«. Bekræft med knappen G. 

¤ OSD-siden »BILLEDE« vises på TV-skærmen.
Linjen »Tracking« (ved afspilning) eller

»Min. rystelser« (ved stilbillede) er aktiv. 

$ Tryk på knappen F eller G; og hold den nede,
indtil billedkvaliteten er optimal.

Hvis De ikke kan få fjernet forstyrrende horisontale 
striber, er fremgangsmåden følgende:

% Vælg linjen »Hovedrensning«. Tryk på knappen G.
Videohovederne bliver renset. 

& Bekræft med knappen B.

/ Afslut med knappen l.

Henvisning:
* De bør være opmærksom på, at der hos videokas-
setter af dårlig kvalitet alligevel kan optræde billed-
forstyrrelser. 

Valg af lydspor

De kan vælge den lydkanal, De ønsker at høre (under
afspilning eller tuner-funktion). Det er især interessant
ved flersproglige lydtransmissioner.

! Tryk på knappen p. Den aktuelle indstilling
vises i displayet. Hvis De trykker på knappen
p flere gange, kan De vælge blandt de fire
viste muligheder. (STEREO, VENSTRE, HØJRE,
MONO).

Surround-Sound lydgengivelse

Hvis Deres TV-apparat eller audio-forstærker er egnet
til Surround-Sound-lydgengivelse, gengives videoopta-
gelser med Surround-Sound-lyd i dette lydsystem.

BILLEDE

Tracking r e
Hovedrensning

Lyd - STEREO

Bekræft - OK
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Båndposition.

Hvordan kan man vide, hvor man er på

båndet? 

Båndlængden angives på videokassetten i minutter, 
f. eks. »E180« svarer til 180 minutters spilletid
(= 3: 00 timer).
Længdeangivelsen finder De påtrykt foran til venstre på
den smalle side. Den reelle spilletid kan dog også være
lidt længere (f. eks. 3: 05 timer) end angivet.

! Start båndmålingen med knappen s
på fjernbetjeningen. 
I videobåndoptagerens display vises »VENT«.

Derefter stiller båndoptageren f.eks. på »STOP«. 
I videobåndoptagerens display vises f. eks. 
»P03  2:20« 

" Ved hjælp af knappen s kan De vælge
mellem følgende tre visninger:
forløbet spilletid, f.eks. »0:40«
resterende spilletid, f.eks. »L 2:20« 
(»L« = TIME  LEFT)
båndtæller, f.eks. »0:01:45« (i timer/min./sek.)

Flere henvisninger til Dem: 
* Når der sættes en ny videokassette i, skal
videobåndoptageren først beregne spilletiden. Der-
for viser displayet først » - : - - «  og angiver først
spilletiden, når båndet har kørt i nogle sekunder. 
* De kan manuelt indstille båndtælleren til »0«. Stil
med knappen s om på båndtælleren, tryk
derefter på knappen m.
* Hvis der foran båndtællervisningen står et minus  
(f. eks. »– 0:20:00«), så befinder båndet sig ikke
ved begyndelsen.
* I displayet kan De under optagelse, afspilning og
pause/stop aflæse den forløbne spilletid præcis på
minuttet. 

Index-søgning

Hver gang der startes en optagelse, sætter denne 
videobåndoptager et mærke på båndet. Ved hjælp af
tasterne q, 1, 2 på fjernbetjeningen
kan De senere finde disse mærker på båndet.

! Tryk på knapperne q og 2 til valg af de
efterfølgende mærker eller på knapperne
q og 1 til de forudgående mærker. 
I videobåndoptagerens display vises »INDEX«.

" Når videobåndoptageren finder mærket, stiller den
automatisk om på afspilning.

Intro-Scan

! Tryk på knapperne q og e. 
I videobåndoptagerens display vises »INTRO«.

" Båndet spoles frem til næste mærke, afspillles i 
10 sekunder, spoles så igen frem til næste mærke
og afspilles så igen i 10 sekunder, osv.  
Når slutningen af båndet er nået, spoles det tilbage
til begyndelsen.

Henvisninger:
* Hvis De under søgningen trykker på en båndfunk-
tionsknap (f. eks. knappen e eller r)
vil videobåndoptageren afbryde disse funktioner.
* Ved optagelser, der er optaget på en anden video-
båndoptager uden disse mærker, kan De ikke
anvende disse funktioner.
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5. HVORDAN KAN JEG OPTAGE DIREKTE ?

Assemble-klip

Med assemble-klippet kan De sammenføje enkelte
optagelser uden forstyrrende overgange (»flimmer«). 

! Tryk på knappen e. Find det rigtige sted på
båndet og afbryd derefter afspilningen med
knappen r. I displayet vises »II«. 

" Nu starter De optagelselsen som sædvanlig med
knappen g.

Nogle generelle henvisninger:
* Kanalnumrene »E1« og »E2« er beregnet til opta-
gelsen fra eksterne kilder (via bøsningerne
t og u.
* Vil De under optagelsen af en TV-udsendelse stil-
le om på et andet TV-program og optage dette? 
Afbryd den optagelse, der kører, med 
knappen r. 
Vælg det nye kanalnummer. Start optagelsen med
knappen g.
* Hvis De kommer til at sætte en videokassette i,
der er beskyttet mod overspilning, stiller videobånd-
optageren automatisk om på »AFSPILNING«. 
* Hvis kassettebåndets slutning nås under en opta-
gelse, bliver videokassetten automatisk skubbet ud.
Videobåndoptageren slukker automatisk efter nogle
minutter. 
* Eksisterende optagelser på videokassetten
slettes automatisk, når De optager noget nyt på
kassetten.

Hvis De vil optage, skal De gå frem på følgende måde: 

! Tænd for videobåndoptageren. 
Sæt en videokassette i, der ikke er beskyttet mod
overspilning. 

" Vælg med knappen I eller H det kanalnummer,
De ønsker at optage fra, f. eks. »P01«.

¤ Når De vil begynde optagelsen, skal De trykke
på knappen g.

I videobåndoptagerens display vises »•«.
Videobåndoptageren optager den ønskede 
TV-udsendelse.

$ Når De vil afslutte optagelsen, skal De trykke på
knappen r.

Henvisning:
* Hvis De ikke vil optage til slutningen på en video-
kassette, skal De trykke på knappen g en
gang til. I displayet vises, på hvilket klokkeslæt
optagelsen afsluttes. Med hvert yderligere tryk på
knappen g kan De føje 30 minutter til.
Hvis De har trykket for mange gange, kan De med
knappen m komme tilbage til normal optagel-
se igen. 
Når sluttiden er nået, slukker videobåndoptageren
automatisk. 

Henvisning til TV-apparater med »Easy Link«:
* Videobåndoptageren optager altid den TV-kanal,
der (på det tidspunkt der startes for optagelsen) er
valgt på TV-apparatet.
De kan slukke for TV-apparatet, tænde for det igen
eller stille om på en anden TV-udsendelse uden at
forstyrre optagelsen.
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Direkte optagelse (Direct Record)

for TV-apparater uden »Easy Link«

Vil De optage den TV-udsendelse, De ser lige nu? Tryk
på knappen g på videobåndoptageren, mens
der er slukket for den. 

Via scartkablet henter videobåndoptageren det aktuelle
programnummer fra TV-apparatet og starter optagel-
sen.

Beskyttelse mod overspilning

For at undgå at De fejlagtigt kommer til at slette en vig-
tig optagelse, kan De brække den dertil beregnede tap
(optagebeskyttelse) på kassettens smalle side ud med
en skruetrækker resp. skubbe tappen til venstre. 

Hvis De vil ophæve beskyttelsesfunktionen igen, kan
De lukke åbningen med et stykke tape eller skubbe
tappen mod højre.

Henvisning:
* For at den »Direkte optagelse« skal kunne funge-
re, skal den, som beskrevet i kapitel 7, »Særlige for-
hold ved Deres videobåndoptager« i afsnit
»Indstilling af den individuelle betjeningskomfort«
være stillet på »til«. 
* Videobåndoptageren skal være sluttet til et egnet
TV-apparat via et scartkabel.
* Ikke alle eksterne apparater (f. eks. nogle satellit-
modtagere og dekodere) er ikke egnet til funktionen
»Direkte optagelse«.
* De bør først vælge et andet programnummer på
TV-apparatet, når der vises »FÆRDIG« i videobånd-
optagerens display.

Longplay funktionen

De kan halvere optagehastigheden. Der bliver således
f. eks. 8 timers istedet for 4 timers optagelse til rådig-
hed på en »E240« videokassette. 

! Hertil skal De i kapitel 7, »Særlige forhold ved Deres
videobåndoptager« i afsnit »Indstilling af den
individuelle betjeningskomfort« indstille båndhastig-
heden »LP« .
I videobåndoptagerens display vises »LP«.

" Ved afspilningen vælger videobåndoptageren auto-
matisk den rigtige hastighed.

HiFi Stereomodtagelse

Denne videobåndoptager kan både optage og afspille
stereoudsendelser. Afspilningen af HiFi-optagelser sker
i HiFi-kvalitet. 

Henvisning:
* De får den optimale billedkvalitet ved optagelser i
standardhastighed (»SP«). 
* Under billedsøgning, stilbillede, superslowmotion
og slowmotion er gengivelse i farve ikke mulig.
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6. HVORDAN KAN JEG PROGRAMMERE OPTAGELSER ?

I dette kapitel kan De lære, hvilke muligheder der er for
at programmere videobåndoptageren. Den tænder
automatisk, optager den ønskede TV-udsendelse og
slukker så automatisk igen.  
Hvilke informationer har videobåndoptageren brug for? 

Til hver programmeret optagelse har videobåndoptage-
ren brug for følgende informationer:

* datoen for optagelsen 
* programnummeret for TV-udsendelsen 
* starttidspunktet for optagelsen 
* sluttidspunktet for optagelsen 
* VPS/PDC til eller fra

Hvis De anvender »Programmering med ShowView«
behøver De kun at indtaste ShowView koden. Koden
indeholder alle de oplysninger, som videobåndoptage-
ren behøver. Tildelingen af »ShowView kanal-kode-
numre« sker automatisk ved dette apparat.

Apparatet gemmer alle ovennævnte informationer i en
såkaldt TIMER-blok.
Og det helt op til en måned i forvejen. 

Deres videobåndoptager kan gemme op til 6 sådanne
TIMER-blokke. 
De må sørge for at TIMER-blokkene ikke overlapper
hinanden tidsmæssigt. Videobåndoptageren skal først
have afsluttet en TIMER-blok, før den kan starte på den
næste. 

Hvad er

»PDC« (Programme Delivery Control)

og

»VPS« (Video-Programme-System)?

Med VPS og PDC styres til- og frakoblingen af
videobåndoptageren fra TV-stationen. 
Det betyder også, at hvis en TV-udsendelse, som De
har programmeret, starter tidligere eller slutter senere
end beregnet, så vil videobåndoptageren tænde og
slukke på de rigtige tidspunkter. 

Når en TV-station udsender en VPS- eller PDC-kode, vil
De i stillingen »STOP« kunne se visningen »VPS« eller
»PDC« i videobåndoptagerens display.

Hvis De ønsker at anvende VPS/PDC, skal De i følgen-
de afsnit tilkoble visningen »VPS/PDC«. Hvis De ikke
ønsker at anvende VPS/PDC skal visningen »VPS/PDC«
være koblet fra.

Henvisninger:
* Med VPS/PDC kan De kun programmere to TV-
programmer, der kommer i kronologisk orden, i to
separate TIMER-blokke.
* De første få sekunder af en optagelse kan mangle,
hvis startkoden bliver sendt for sent af TV-stationen.  
* VPS/PDC fungerer kun fejlfrit, når TV.-modta-
gelsen er god. Når modtageforholdene er dårlige 
(f. eks. med stueantenne) kan det ske, at nogle
optagelser, der er programmeret med VPS/PDC
ikke virker korrekt. Dette skyldes ikke fejl ved 
apparatet. 
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Programmering med »ShowView«

Med denne metode bliver programmeringen lige så let
som det er at bruge en trykknaptelefon. De skal blot
finde ShowView koden (tre til ni cifre) i Deres TV-
programoversigt og indtaste den. Den står ud for startt-
idspunktet på det TV-program, De ønsker at optage.
De kan indtaste ShowView koden i OSD-siden på TV-
skærmen eller i videobåndoptagerens display.

Sørg for at sætte en videokassette i, der ikke er beskyt-
tet mod overspilning.

! Tænd for TV-apparatet og vælg programnummeret
for videobåndoptageren.

" Tryk på knappen o på fjernbetjeningen. 
OSD-siden »TIMER« vises på skærmen.

¤ Vælg linjen »ShowView«. Bekræft med knappen
G.

$ OSD-siden »SHOWVIEW« vises på TV-skærmen.

% Indtast den samlede ShowView kode med cifferta-
sterne O. Hvis De indtaster et forkert ciffer,
slet ved at trykke på knappen m.

& Hvis De vil programmere daglige eller ugentlige
optagelser, skal De med knappen p vælge
linjen »daglig« eller »ugentlig«.
Der kan kun programmeres daglige optagelser for
ugedagene mandag til fredag.

/ Tryk på knappen B. Den programmerede kode
dekodes så. Efter korrekt dekodning vises de rele-
vante data på TV-skærmen og i videobåndopta-
gerens display. 

( Har De indtastet alle data korrekt!
Så tryk på knappen B. 
På skærmen vises kortvarigt »Timer klar«.

I videobåndoptagerens display vises symbolet »Å«,
som signaliserer, at der er programmeret en TIMER.

) Afslut med knappen d.

Nogle vigtige henvisninger:
* Vil De anvende programnummer »E2« for at opta-
ge fra en ekstern kilde (f.eks. fra en satellit-
modtager? Bekræft det i trin / viste programnum-
mer »E2« med knappen B.
* Vises »KODE FEJL« i displayet, så er ShowView
koden forkert eller blevet indtastet forkert. Gentag
indtastningen eller afslut med knappen
d.
* Vises »INDST UR« i displayet, så er videobåndop-
tagerens indbyggede ur ikke indstillet. Indstil så
uret.
* De kan kun programmere daglige optagelser for
ugedagene mandag til fredag.
* Ved programmering af »daglig/ugentlig« skal den
første optagelse ligge i løbet af ugen.
* Nogle TV-udsendelser varer længere end angivet i
TV-programoversigterne. Hvis De til en optagelse vil
indtaste et senere sluttidspunkt, skal De hertil i trin
/ med knappen G vælge »Slut« og indtaste
sluttidspunktet med knappen I eller H eller
med cifferknapperne O.
* Siden »SHOWVIEW« vises straks efter trin ",
når De i OSD-siden »PERSONLIGE PRÆFERENCE«
indstiller visningen »ShowView«. (se kapitel 7, afs-
nit »Indstilling af Deres individuelle betjeningskom-
fort på videobåndoptageren«, trin %). 

Henvisninger:
* Ved første programmering med ShowView
anvendes programnummer »E 2«. 
På skærmen vises meldingen »Indtast venligst pro-
gramnummer«.
Vælg med knappen I eller H det »rigtige« pro-
gramnummer (f.eks. »Prog 01« for »TV 1«) 
Bekræft med knappen B.
Videobåndoptageren bruger nu dette pogram-
nummer ved alle fremtidige ShowView programme-
ringer for dette TV-program. 
* Med knappen p kan De slukke og tænde
for funktionen »VPS/PDC« igen. Bekræft med knap-
pen B.

SHOWVIEW
– – – – – – – – –

Dat. Prog Start Ende
– – – – – –:– – – –:– –

en gang
D daglig
W ugentlig

/ /D/W - SELECT

Bekræft - OK
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TIMER-programmering 

(Normal Timer)

De kan indtaste og gemme dataene for seks optagels-
er i videobåndoptageren. OSD-siden på skærmen eller i
videobåndoptagerens display fører Dem »trin for trin«
frem til næste, mulige dataindtastning. Dataene
gemmes i den næste, frie TIMER-blok på videobåndop-
tageren.

Sørg for at sætte en videokassette i, der ikke er beskyt-
tet mod overspilning.

! Tænd for TV-apparatet og vælg programnummeret
for videobåndoptageren.

" Tryk på knappen o på fjernbetjeningen.
OSD-siden »TIMER« vises på TV-skærmen.

¤ Vælg linjen »Normal Timer«. Bekræft med 
knappen G.

$ OSD-siden »TIMER« vises på TV-skærmen.
I indkodningslinjen ser De »dags« dato, det aktuelle
klokkeslæt som start-tidspunkt og det aktuelle klok-
keslæt plus »1:30 timer« som sluttidspunkt.

% Hvis De vil programmere daglige eller ugentlige
optagelser, skal De med knappen p vælge
linjen »daglig« eller »ugentlig«. Ved siden af datoen
vises derudover enten »D« eller »U«.
Daglige optagelser kan kun programmeres for 
ugedagene mandag til fredag.

& Indtast datoen med cifferknapperne O, eller

bekræft datoen med knappen G.

/ Indtast TV-kanalens programnummer med
cifferknapperne O.

TIMER

Dato Prog Start Stop
01 – – 20:15 21:45

en gang
D daglig
W ugentlig

/ /D/W - SELECT

Bekræft - OK

( Med knappen p kan De slukke og tænde
for funktionen »VPS/PDC« igen.

) Indtast starttidspunktet med cifferknapperne
O. 

<: Indtast sluttidspunktet, såfremt det er nødvendigt.

<> Har De indtastet alle data korrekt!
Tryk så på knappen B. 
På TV-skærmen vises kortvarigt »Timer klar«.

I videobåndoptagerens display vises symbolet »Å«,
som signaliserer, at der er programmeret en TIMER.

Hvis De vil indkode yderligere programmeringer, skal
De gentage trinnene " – <>.

<Y Afslut med knappen d.

Nogle vigtige henvisninger:
* Vises »INDST UR« i displayet, så er videobåndop-
tagerens indbyggede ur ikke indstillet. Indstil så
uret.
* Daglige optagelser kan kun programmeres for
ugedagene mandag til fredag. 
* Ved »Daglig/ugentlig« programmeringen skal den
første optagelse ligge i løbet af ugen. 
* OSD-siden »TIMER« vises straks efter trin ",
hvis De i OSD-siden »PERSONLIG PRÆFERENCE«
indstiller visningen »Normal Timer«. (se kapitel 7,
afsnit »Indstil Deres individuelle betjeningskomfort
på videobåndoptageren«, trin %). 
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Hvordan kan jeg optage fra en

satellitmodtager?

De kan også programmere optagelser fra en ekstern
satellitmodtager. 

! Forbind modtageren med bøsningen u.
Kontrollér, om der er tændt for satellitmodtageren
og om den rigtige SAT-station er valgt.

" Anvend en af de tidligere beskrevne metoder til
programmering af en TIMER-blok. Vælg til denne
programmeringstype programnummeret »E2« for
den eksterne optagekilde.

2 EXTERNAL / DEC.- AV 2

1 EXTERNAL / EURO-AV 1

I
N

L

R

O
U
T

L

R

AUDIO

Henvisning:
* Hvis De anvender »Programmering med
ShowView« til optagelse af en sådan »ekstern«
satellitstation, vælger videobåndoptageren automa-
tisk programnummer »E2«. 
De kan her se bort fra meldingen »Indtast venligst
programnummer«.

Nogle generelle henvisninger til

programmeringen

• Den programmerede optagelse optages altid i den
hastighed (SP/LP), som De har valgt i OSD-siden
»PERSONLIG PRÆFERENCE«. 

• Hvis De inden programmeringen har glemt at sætte
en videokassette i, vises »KASS« i videobånd-
optagerens display.

• Hvis De har sat en videokassette i, der er beskyttet
mod overspilning, vises efter programmeringen i
nogle sekunder »BESKYTTET« i videobåndopta-
gerens display. 
Derefter skubbes videokassetten ud.

• TIMER-optagelsen virker kun, når der er slukket for
videobåndoptagen. Hvis videobåndoptageren er
tændt inden en programmeret optagelse, blinker
»TIMER OPT« før start i displayet. 

• Hvis TIMER-blokkenes optagetidspunker »overlap-
per« hinanden, vises henvisningen »KONFLIKT« 
i videobåndoptagerens display.
De bliver så nødt til at ændre eller slette dataene
for en TIMER-blok. Hvordan det skal gøres, kan De
læse om i afsnittet »Hvordan kan jeg kontrollere,
slette eller ændre en TIMER-blok?« 

• Når De har programmeret alle TIMER-blokke, vises
henvisningen »FULD«. i videobåndoptagerens dis-
play. Læs mere herom i afsnittet »Hvordan kan jeg
kontrollere, slette eller ændre en TIMER-blok?«.

• Hvis De når slutningen på kassettebåndet, mens en
TIMER-optagelse »kører«, vil videobåndoptageren
automatisk skubbe videokassetten ud. I videobånd-
optagerens display blinker »TIMER OPT«.
Skub så en »ny« videokassette ind i videobåndop-
tageren og tryk på knappen d (fjernbet-
jening), TIMER-optagelsen fortsætter.

• Funktionen »Energibesparelse« er ikke mulig ved
programmeret TIMER-optagelse.
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Hvordan kan jeg afbryde en TIMER-

optagelse?

Mens der kører en programmeret optagelse, kan De
ikke betjene apparatet manuelt. 
Hvis De vil afbryde den optagelse, der »kører«, skal De
trykke på knappen d.

Hvordan kan jeg kontrolle en 

TIMER-blok?

! Tænd for TV-apparatet og vælg programnummeret
for videobåndoptageren.

" Tryk på knappen l på fjernbetjeningen. 
OSD-siden »HOVEDMENU« vises på TV-skærmen.

¤ Vælg linjen »Timer liste«. Bekræft med 
knappen G.

$ OSD-siden »TIMER LISTE« vises på TV-skærmen.

Kontrollér alle TIMER-data. Hvis alle data er korrekt, så
afslut med knappen d.

Hvordan kan jeg slette eller ændre en

TIMER-blok?

! Tænd for TV-apparatet og vælg programnummeret
for videobåndoptageren.

" Tryk på knappen l på fjernbetjeningen. 
OSD-siden »HOVEDMENU« vises på TV-skærmen.

¤ Vælg linjen »Timer liste«. Bekræft med 
knappen G.

$ OSD-siden »TIMER LISTE« vises på TV-skærmen.

% Ønsker De at slette en TIMER-blok?
Vælg med knappen I eller H den ønskede linje
(TIMER-blok). Tryk på knappen m, TIMER-
blokken slettes.

& Vil De ændre en TIMER-blok?
Vælg linjen (TIMER-blokken) med knappen I
eller H. Tryk på knappen G. 

/ OSD-siden »TIMER« vises på TV-skærmen.
Vælg med knappen F eller G de TIMER-data
(Dat., Prog., Start eller Slut), som De vil ændre.

( De kan ændre dataene med cifferknapperne O
eller knappen I eller H.

) Har De indtastet alle data korrekt! Så tryk på knap-
pen B på fjernbetjeningen.
På skærmen vises kort »Timer klar« og derefter
OSD-siden »HOVEDMENU«.

<: Afslut med knappen l eller d.

TIMER LISTE

Dato Prog. Start Stop
10 P14 20:00 21:00
- - - - - - : - - - - : - -

Optagelsestid ialt  1:00

Slet - CLEAR
Ret - e Afslut - MENU

TIMER 

Dato Prog. Start Stop
10 P14 20:00 21:30

Bekræft - OK
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7. SÆRLIGE FORHOLD VED DERES VIDEOBÅNDOPTAGER

Indstil Deres individuelle betjenings-

komfort på videobåndoptageren 

Til nogle optage- og afspilningsfunktioner kan De på
forhånd fastlægge Deres individuelle indstillinger.
Detaljerede forklaringer til funktionerne finder De i det
pågældende kapitel. 

! Tænd for TV-apparatet og vælg programnummeret
for videobåndoptageren. 

" Tryk på knappen l på fjernbetjeningen. 

¤ Vælg linjen »Personlig præference«. Bekræft med
knappen G. 

$ OSD-siden »PERSONLIG PRÆFERENCE« vises på
skærmen, linjen »Timer« er aktiv .

% De kan nu fastlægge, hvilken type TIMER-program-
mering De foretrækker. 
Vælg visningen »Ingen præf.«, 
»Normal Timer« eller »ShowView«.

& Vælg med knappen I eller H linjen  »Optagel-
sehast.«. Vælg visningen »SP« (= Standardspilletid)
eller »LP« (= longplayspilletid).

/ Vælg linjen »OSD«.
Vælg den ønskede visning.
»auto«: Den valgte driftsmåde vises nogle
sekunder på skærmen og slukkes så.  
»til«: Den valgte driftsmåde vises konstant på
skærmen. 
»fra«: Den valgte driftsmåde vises ikke på skær-
men. 

( Vælg linjen »Direkte Optag.«. Hvis funktionen er
slået til, vil videobåndoptageren altid optage den
TV-kanal, der aktuelt er valgt på TV-apparatet (i det
øjeblik optagelsen starter). Vælg funktionen »fra«
eller »til«.

) Vælg linjen »Optagelse klar«.
Vælg visningen »E1« eller »E2« (optagelser af
billed-/lydkilder til scart-bøsningerne t
eller u, f.eks. anden videobåndoptager,
satellitmodtager, dekoder osv.). 

<: Gem indkodningerne med knappen K.

<> Afslut med knappen l.

PERSONLIG PRÆFERENCE

Timer Ingen præf. e
Optagelsehastighed SP
OSD auto
Direkte Optag. til
Optagelse klar E2

Bekræft - OK
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Specialindstillinger for videobåndopta-

ger og TV-apparat 

De kan her foretage forskellige grundindstillinger, 
f.eks. frekvens-/kanalnummervisninger, wide screen,
VCR1/VCR2 omstilling.

! Tænd for TV-apparatet og vælg programnummeret
for videobåndoptageren. 

" Tryk på knappen S på videobånd-
optageren.

¤ Vælg linjen »Specialindstillinger«. Bekræft med
knappen G. 

$ OSD-siden »SPECIALINDSTILLINGER« vises på
skærmen, linjen »Kanal/frekvens« er aktiv. Vælg
visningen »FREK« eller »CH«.

% Vælg linjen »16:9«. Hvis De har et af de nye 
TV-apparatet med wide screen, skal De ikke ændre
på indstillingen. Ellers skal De vælge visningen
»fra« (= billedformat »4:3«).

& Hvis De bruger to videobåndoptagere med samme
fjernstyringskode, så kan De til betjeningen af den
»rigtige« videobåndoptager stille om på fjernbetje-
ningen og den dertil hørende videobåndoptager. 
Læs hertil de detaljerede forklaringer i kapitel 7
»Særlige forhold ved Deres videobåndoptager« i
afsnittet »VCR 1/VCR 2 omstilling«.

/ Afslut ved at trykke på knappen l to gange.

Kontrol/indstilling af klokkeslæt og

dato på videobåndoptageren

For at De kan udføre programmerede optagelser, skal
uret i videobåndoptageren først være indstillet korrekt. 
Når De på kanalnummer »01« på videobåndoptageren
indstiller en TV-kanal med tekst-TV, bliver klokkeslæt
og dato overtaget fuldautomatisk.

Indtast om nødvendigt klokkeslæt og dato manuelt.

! Tænd for TV-apparatet og vælg programnummeret
for videobåndoptageren. 

" Tryk på knappen S på videobåndoptage-
ren. 

¤ Vælg linjen »Ur. Bekræft med knappen G. 

Fremkommer visningen: »Tid indstillet fra P 01«, så
skal De fortsætte indstillingen med trin &.

$ Vælg den passende indlæsningslinje. 
Indtast klokkeslæt, år, måned og dato.
Hertil skal De bruge cifferknapperne O.

% Gem med knappen B.

& Afslut med knappen l.

SPECIALINDSTILLINGER

Kanal/Frekvens CH e
16 :9 til
VCR adresse VCR 1

Afslut - MENU

URINDSTILLING

Tid 16:45
År 1997
Måned 05
Dato 10

Tid indstillet fra P01

Bekræft - OK
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Tuner-funktion. Deres videobånd-

optager som udvidet TV-apparat 

De kan også anvende Deres videobåndoptager som
TV-modtager (Tuner). Det er praktisk, når Deres 
TV-apparat ikke har en fjernbetjening eller hvis De har
færre lagerpladser til TV-kanalertil rådighed  end De
reelt kan modtage. 
De kan anvende en tilsluttet dekoder. 
Fremgangsmåden er her følgende: 

! Tænd for TV-apparatet og vælg programnummeret
for videobåndoptageren. 

" Tryk på knappen r og hold den nede i
mere end tre sekunder. 

I videobåndoptagerens display vises stationsnavnet
og det aktuelle klokkeslæt. 

¤ Vælg det ønskede programnummer med knappen
I eller H, eller indtast programnummeret med
cifferknapperne O med en eller to cifre. 

$ Sluk for videobåndoptageren med knappen
d, hvis De ikke længere vil se fjernsyn. 

Eksternt styret TIMER-optagelse

Har De et ekstra apparat, f. eks. en satellit-modtager,
som via en indbygget TIMER-funktion også kan styre
andre apparater?
De kan fjernstyre denne videobåndoptager via scart-
bøsning u eller t. 

Sæt en videokassette, der ikke er beskyttet mod over-
spilning, ind i videobåndoptageren. 

! Sluk for videobåndoptageren med knappen 
d (fjernbetjening). 

" Tryk på knappen a på fjernbetjeningen og
hold den nede i mere end tre sekunder.
I videobåndoptagerens display vises, f. eks.
»E2  OPT  KLAR«.
Videobåndoptageren er nu klar til optagelse. 

¤ Optagelsen starter og slutter fjernstyret via
scartbøsning u eller t.

$ Hvis De vil afbryde funktionen inden der er star-
tet en optagelse, skal De trykke på knappen
a og holde den nede i nogle sekunder
indtil videobåndoptageren slukkes.

% Hvis De vil afbryde funktionen mens der kører
en optagelse, skal De trykke på knappen
d.

Henvisninger: 
* I denne funktion er det ikke muligt at anvende en
dekoder. 
* Når videobåndoptageren er gjort klar til eksternt
styrede optagelser, kan den ikke stilles om i funktio-
nen »Energibesparelse«.
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Kun-lyd-optagelse

Ønsker De an anvende videobåndoptageren som HiFi-
båndoptager?

Dvs. kun optage stereo- eller to-sprogslyden fra ekster-
ne lydkilder (f. eks. stereoanlæg, anden videobåndopta-
ger osv.).
Slut stereoanlægget til bøsning LÖ

(videobåndoptagerens bagside) ved hjælp af et audio-
forbindelseskabel.

Sørg for at sætte den »rigtige« videokassette ind i 
videobåndoptageren.

! Tryk på knappen l på fjernbetjeningen. Vælg
linjen »Optagemåde«. Bekræft med knappen G. 

" OSD-siden »OPTAGEMÅDE« vises på TV-skærmen.
Vælg linjen »Kun lyd optagelse«. 

¤ Tænd for lydkilden. Start lydoptagelsen på det rigti-
ge tidspunkt med knappen g.
OSD-siden »KUN LYD OPTAGELSE« vises på
TV-skærmen. 

Videobåndoptageren starter optagelsen af lyden fra
den eksterne lydkilde. Lydsporet spilles over. Lydudsty-
ringen sker automatisk. Billedet på videokassetten slet-
tes herved. 

$ Hvis De ønsker at afbryde, skal De trykke på 
knappen r.

% Afslut optagelsen med knappen l eller
d (fjernbetjening). 

Optagelser fra et andet videoapparat

Med denne videobåndoptager kan De optage fra en
ekstern kilde, f. eks. overspille fra en anden videobånd-
optager eller en camcorder. 
Hertil skal De bruge et scartkabel.

! Forbind denne videobåndoptager med det apparat,
De vil optage fra, f. eks. fra en anden videobåndop-
tager. 

Sæt hertil et scartkabel i scartbøsningen på begge
apparater. Ved denne videobåndoptager skal De bruge
scart-bøsning u.

" Sæt en indspillet videokassette ind i VCR A og en
videokassette, der ikke er beskyttet mod overspil-
ning ind i VCR B.

¤ Vælg så programnummer »E2« på VCR B. Det er i
nærheden af programnummer »P 01« (P 01 – »E1«
– »E2«). Hertil skal De bruge knappen I eller
H.

$ For at starte optagelsen skal De trykke på af-
spilningsknappen f. eks. e på VCR A og
på optageknappen g på VCR B.

% Når De vil afslutte overspilningen, skal De på begge
videobåndoptagere trykke på knappen r.

En henvisning: 
* I den følgende beskrivelse anvendes denne video-
båndoptager som optageapparat og betegnes som
VCR B. Det andet apparat anvendes som afspil-
ningsapparat og betegnes som VCR A .
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! Tænd for TV-apparatet og vælg programnummeret
for videobåndoptageren. 

" Tænd for videobåndoptageren. 

¤ Find på videokassetten i videobåndoptageren det
sted på båndet, hvor De ønsker Insert-optagelsen
skal slutte. Tryk på knappen r.
Stil med knappen s om på båndtælleren. 
Tryk på kanppen m for at stille visningen på
»0:00:00«.

$ Find på videokassetten i videobåndoptageren det
sted på båndet, hvor De ønsker Insert-optagelsen
skal starte. Tryk på knappen r.

% Tænd for den eksterne billed-/lydkilde.
Find begyndelsen på overspilningen. 

& Tryk på knappen l på fjernbetjeningen. 
Vælg linjen »Optagemåde«. 
Bekræft med knappen G.
OSD-siden »OPTAGEMÅDE« vises på TV-skærmen.

/ Vælg den ønskede Insert-funktion:
»Indsæt  billede«, eller »Indsæt  kopi«.
Vælg programnummeret for den tilsluttede billede/
lydkilde (»E1« eller »E2«).

Se brugerstyringen for OSD-siden.

( Start optagelsen på det »rigtige« tidspunkt med
knappen g. 
Lydudstyringen sker automatisk.
Insert-optagelsen stopper automatisk ved bånd-
tæller-visning »0:00:00«.
OSD-siden »OPTAGEMÅDE« vises på TV-skærmen.

) Afslut med knappen l eller d
(fjernbetjening). 

Henvisninger til »Indsæt  billede«: 
* Til afspilning af den »oprindelige« lyd, tryk på
knappen p på fjernbetjeningen flere gange,
indtil »MONO« vises i videobåndoptagerens
display.

Insert-funktionerne

Med Insert-funktionerne kan De uden problemer efter-
følgende indføje andre billed- og/eller lydoptagelser.

Billed-/lydsignalet kommer via scartbøsningerne
t eller u ind i videobånd-
optageren. Bøsningerne er placeret på videobånd-
optagerens bagside .

De kan vælge mellem to Insert-funktioner.

• »INDSÆT  BILLEDE«: Billedet og HiFi-lyden
(tværsporet) optages på ny, mono-lyden
(længdesporet) bibeholdes.

• »INDSÆT  KOPI«: Billedet optages på ny. Mono-
lyden (længdesporet) bibeholdes og overspilles på
HiFi-lydsporet (tværsporet).

Se også betjeningsvejledningen for det tilsluttede 
apparat. 
Sørg for at sætte den »rigtige« videokassette, der ikke
er beskyttet mod overspilning ind i videobåndoptageren.
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VCR 1/VCR 2 omstilling

Anvend to videobåndotagere med samme fjern-
styringskode, så kan De til betjening af den »rigtige«
videobåndoptager omstille fjernbetjeningen og den tils-
varende videobåndoptager.

! Tænd for TV-apparatet og vælg programnummeret
for videobåndoptageren. 

" Tryk på knappen S på videobånd-
opta-geren. OSD-siden »INSTALLATIONMENU«
vises på TV-skærmen.

¤ Vælg linjen »Specialindstillinger«.
Bekræft med knappen G. 

$ OSD-siden »SPECIALINDSTILLINGER« vises på
TV-skærmen.

% Vælg linjen »VCR adresse«. På TV-skærmen vises
meldingen: »Ved ændring – ret først
fjernbetjeningskode«.

& Tryk samtidigt på cifferknappen " og på
knappen B på fjernbetjeningen.
Hvis De vil stille tilbage, skal De trykke på
cifferknappen ! og på knappen B.
Nu er fjernbetjeningen stillet om.

/ Peg med fjernbetjeningen hen på videobåndoptage-
ren og tryk på en vilkårlig knap (f.eks. r) på
fjernbetjeningen. Den »nye« fjernstyringskode
overføres til videobåndoptageren. I OSD-siden
vises f. eks. »VCR2«.
Nu er videobåndoptageren også stillet om.

( Afslut ved at trykke på knappen l to gange.

View-Mode 

I forbindelse med et tilsluttet apparat (bøsning
u) får De mulighed for nogle yderligere funk-
tioner. Apparatet kan eksempelvis være en anden 
videobåndoptager, en dekoder eller en satellit-
modtager .

• Hvis Deres andet apparat, f. eks. ved afspilning, ud- 
sender et styresignal, vil videobåndoptageren (når 
den er tændt) registere dette og automatisk stille om 
på »View-Mode«.
Med knapen a kan De tænde og slukke for
»View-Mode«.

• Når der er slukket for videobåndoptageren er for-
bindelsen fra TV-apparatet til det andet apparat altid  
aktiv med scartkablet. 

TV Monitorfunktionen

Med knappen a stiller De TV-.apparatet om
på programnummer »AV« (= Audio/Video indgang). På
den måde kan De få billedet fra videobåndoptageren
frem på TV-apparatet. Her skal der være tændt for 
videobåndoptageren. 
I videobåndoptagerens display vises kortvarigt »VCR
MON«.
Når der trykkes på knappen en gang til, slukkes der for
monitorfunktionen igen. I videobåndoptagerens display
vises kortvarigt »TV MON«.

Henvisning: 
* Monitorfunktionen reagerer kun når TV-apparatet
er indrettet til denne omstilling og De anvender et
scartkabel som forbindelse til TV-apparatet. 
* Knappen a reagerer ikke under
afspilningen. 

Henvisning: 
* Hvis De har valgt kanalnummer »E1« eller »E2«,
kan videobåndoptageren ikke stille om på »View-
Mode«. Det gælder også for kanalnumre med akti-
veret dekoderfunktion. 
* Funktionen reagerer kun, hvis TV-apparatet også
er indrettet til denne omstilling og De anvender et
scartkabel som forbindelse til TV-apparatet.

SPECIALINDSTILLINGER

Kanal/Frekvens CH
16 :9 til
VCR adresse VCR 2 e

Ved ændring – 
ret først

fjernbetjeningskode

Afslut - MENU
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Afspilning via antennekablet

Hvis De ikke vil anvende et scartkabel, skal De til afspil-
ningen fra videobåndoptageren i stedet anvende forbin-
delsen via det allerede tilsluttede antennekabel.

! Tænd for TV-apparatet og vælg det
programnummer, som er beregnet til afspilning af
videobåndoptageren. (Forklaringerne hertil finder
De i betjeningsvejledningen til Deres TV-apparat.).

" Tryk samtidigt på knapperne ™ og G
(Afspilning) på videobåndoptageren. I videobåndop-
tagerens display vises: 
»MODULATOR« samt hhv. et kanalnummer eller
en frekvens.

¤ De skal nu indtaste og gemme dette kanalnummer
eller denne frekvens på TV-apparatet.

Hvordan De præcist skal gå frem ved Deres TV-apparat
for at indstille og lagre den rigtige kanal eller frekvens,
fremgår af betjeningsvejledningen til Deres TV-apparat. 

På TV-skærmen vises et »Prøvebilldede«, som sendes
fra videobåndoptageren.

Information: TV-kanalen UHF-36 er belagt af Deres
videobåndoptager. Det kan dog ske, at denne kanal på
Deres modtagersted er belagt af en anden TV-station. 
I sådanne tilfælde reduceres billedkvaliteten ved mod-
tagelsen af en eller flere TV-udsendelser på 
TV-apparatet.

Henvisning: 
* Kontrollér modtagerens lyd- og billedkvalitet på
TV-apparatet, når de efterfølgende afspiller fra vide-
obåndoptageren. Optimér efter behov billede, farve
og lyd ved at justere kanalen på TV-apparatet.

Hvis det er tilfældet, skal De gå frem på følgende
måde:

$ Kontrollér, om alle TV-stationer på TV-apparatet fun-
gerer uændret. 
Hvis billedkvaliteten ved en eller flere TV-stationer
er blevet reduceret, skal De af kontrolhensyn sluk-
ke for videobåndoptageren. Kontrollér alle TV-statio-
ner på TV-apparatet en gang til. 

% Hvis forstyrrelserne i billedkvaliteten kun optræder,
når der videobåndoptageren er tændt, skal De finde
en 'fri' kanal på videobåndoptageren.

& Tryk samtidigt på knapperne ™ og G
(Afspilning) på videobåndoptageren. 

/ Tryk på knappen S på videobånd-
optageren. Videobåndoptageren søger efter en 'fri'
kanal. I videobåndoptagerens display vises:
'MODULATOR' og f.eks. 'C44' eller '655'. 

( Indstil TV-apparatet til videobåndoptageren en gang
til (trin ¤).
Gem indstillingen ved at trykke på knappen B.

) Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende kan De også
indtaste kanalnummeret eller frekvensen manuelt. 

<: Find en fri kanal på TV-apparatet (kun flimmer på
skærmen).

<> Tryk samtidigt på knapperne ™ og G
(Afspilning) på videobåndoptageren. 
Indtast ved hjælp af knappen f eller e eller 
cifferknapperne k det 'nye' kanalnummer 
eller frekvens for Deres TV-apparat. De ser
prøvebilledet. 
Gem indstillingen ved at trykke på knappen B.

<Y Kontrollér endnu en gang alle TV-kanaler på TV-
apparatet. Gentag indstillingen (trin <: og <>) indtil
De ikke længere kan konstatere nogen ændringer i
billedet uanset om videobåndoptageren er tændt
eller slukket. 

<X Sluk for videobåndoptageren med knappen
d.

Henvisning: 
* Hvis De har afbrudt indstillingen 'INSTALLATION'
i kapitel 2, skal De fortsætte med installationen der.
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Fjernbetjening af TV-apparater

Denne fjernbetjening er udstyret med nogle
fjernstyringskoder for TV-apparater. 
Med de grå TV-knapper kan De indstille lydstyrken, 
frakoble TV-lyden, vælge programnummer samt slukke
for TV-apparatet. 

E TV-lydstyrke +/ -
Q Tænd/sluk for TV-lyden
W Sluk for TV

R TV-programvalg +/ -

Til- og frakobling af den indbyggede

modulator

I forrige afsnit har vi talt om mulige forstyrrelser af TV-
modtagelsen. Hvis billede-/lydforstyrrelser ikke kan

fjernes ved hjælp af ovennævnte metode, kan De
koble den indbyggede modulator fra.
»Afspilning via antennekablet« er ikke længere mulig,

når modulatoren er koblet fra.

! Tryk samtidigt på knapperne ™ og G
(Afspilning) på videobåndoptageren. 

" Tryk på cursorknappen G på fjernbetjeningen og
hold den ned i mere end fem sekunder. 
I videobåndoptagerens display vises f.eks.
»MODUL  FRA«.

¤ Tryk på cursorknappen G på fjernbetjeningen en
gang til og hold den igen nede i mere end fem

sekunder. 
I videobåndoptagerens display vises f.eks. 
»MODULATOR«.

$ Gem indstillingen med knappen B.

Henvisning: 
* Hvis Deres TV-apparat er udstyret med
funktionen »Easy Link« og TV-apparatet og
videobåndoptageren (scarbøsning t) er
forbundet med det vedlagte specielle scartkabel, så
frakobles modulatoren automatisk.
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8. HENVISNINGER

• Denne betjeningsvejledning er tryk på genbrugspapir. 
Gamle, brugte batterier fra fjernbetjeningen hører
ikke til blandt det almindelige husholdningsaffald.
Aflevér batterierne i de dertil opstillede indsamlings-
kasser. Det hjælper med til at skåne vores miljø. 
Alle elektroniske apparater indeholder mange mate-
rialer, som kan genanvendes. Informér Dem om
mulighederne for genanvendelse af Deres »gamle«
apparater.

De bedes opbevare denne kasse samt emballa-

gematerialet af hensyn til senere forsendelser.

Sikkerhed/henvisninger

• Videobåndoptageren bør ikke anvendes umiddelbart
efter at den er blevet transporteret fra et koldt til et
varmt rum og omvendt, samt ved ekstrem høj
luftfugtigehed. Efter at De har pakket videobåndopta-
geren ud, bør De vente i mindst tre timer med at
installere den, så den først kan aklimatisere sig.

• Undgå at placere videobåndoptageren i nærheden af
en varmekilde (radiator osv.).

• Sørg for at luften uhindret kan passere gennem ven-
tilationsåbningerne på videobåndoptageren.
Undgå at placere videobåndoptageren på et blødt
underlag. 

• Mellem videobåndoptageren og TV-apparatet skal
der på den lodrette led være mindst 20 cm frirum.

• Undgå at anvende videobåndoptageren i rum med
meget støv og i nærheden af kraftige magnetfelter.
Vi anbefaler at De under kraftigt tordenvejr (lynned-
slag) skiller videobåndoptageren fra strømnettet og
antennen 3.

• Hvis De stikker fingre eller fremmedlegemer ind i
kassetteskuffen, kan mekanikken blive beskadiget.
Vær især påpasselig med børn.

• Denne videobåndoptager arbejder med VHS-kasset-
testandard.
Anvend kun mærkekassetter af høj kvalitet med
nedenstående VHS-mærke. Vi anbefaler PHILIPS
VHS-videokassetter, så De kan udnytte billedkvali-

teten på Deres videobåndoptager optimalt.

• ShowView er et registreret varemærke fra Gemstar
Development Corporation.
ShowView systemet er produceret under licens fra
Gemstar Development Corporation.

PAL SECAM
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9. INDEN DE TILKALDER SERVICETEKNIKEREN

Problem Mulig årsag

Videobåndoptageren reagerer ikke • Ingen strømforsyning.
når der trykkes på en knap • Der kører en programmeret optagelse.

• Teknisk fejl – træk videobåndoptagerens netstik ud i 
ca. 30 sekunder – og sæt det derefter i igen.
Hvis det ikke hjælper, kan De:
1. Tag videobåndoptagerens netstik ud.
2. Tryk på tasten bn på
videobåndoptageren og hold den nede. 
Tryk på tasten bn og hold den nede,
indtil der i videobåndoptagerens display vises vandrette 
streger ( – – : – –).
Alle datalagre er nulstillet (slettet).

Fjernbetjeningen virker ikke • Batterierne er svage.
• Fejl på grund af lysstoflamper/kraftigt sollys.

Ingen afspilning fra videobåndoptageren • Ingen optagelse på videokassetten.
• Videokassetten er ved båndets slutning.
• På TV-apparatet er programnummeret for VCR valgt eller indstil-

let forkert.
• Forbindelseskablet mellem TV-apparat og videobåndoptager er

afbrudt.
• »Modulator« ikke i position »til«.

Dårlig afspilningskvalitet fra videobåndoptageren • Ved optagelser fra anden videobåndoptager - under afspilningen:
slå funktionen »Tracking« til.

• Videokassetten er slidt eller af dårlig kvalitet.
• Tv-apparatet er ikke justeret rigtigt.
• Videohovederne er snavset til. Under afspilningen: Slå

funktionen »Hovedrensning« til. Videohovederne renses.

Optagelse ikke mulig • TV-stationen er ikke lagret eller valgt forkert.
• Der er sat en kassette i, der er beskyttet mod optagelse.

Programmeret optagelse virker ikke • Tidsdata forkert programmeret.
• Klokkeslæt/dato indstillet forkert.
• Der er sat en kassette i, der er beskyttet mod optagelse.
• Videokassetten var ved båndets slutning.
• »PDC/VPS« var slået til, men »PDC/VPS«-tidskoden ikke korrekt.
• Videobåndoptageren var ikke slukket – (knap d).

Billed-/lydforstyrrelser under TV-modtagelsen • Læs henvisningen i kapitel 7 »Særlige forhold ved Deres
videobåndoptager« i afsnittet »Afspilning via antennekablet«
efter punkt %, samt afsnittet »Til- og frakobling af modulator«.
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10. TEKNISKE DATA, TILBEHØR

Tekniske data

• Netspænding 220 til 240 V~

• Netfrekvens 48-52 Hz

• Optagen effekt typisk 20 W
(typisk 16 W i standby)
(typisk ≤ 1 W i energisparefunktion)

• Frem-/tilbagespolingstid typisk 90 s for E-180

• Omgivelsestemperatur under drift
+10 °C til +35 °C

• Relativ luftfugtighed 20% til 80%

• Vægt ca. 4,6 kg

• Driftsposition maks. 15° hældning i alle retninger

• Video-opløsning VHS ≥ 240 linjer

• FM-Audio (SP) 20Hz - 20KHz (≤ 3 dB)

• Netudfaldssikring: Station typisk 1 år,
Ur/Timer typisk 7 timer.

• Dimenssioner 380 x 280 x 94 mm
(inklusive støtteben)

• Dette produkt opfylder kravene i direktiv 73/23 EØF
+ 89/336 EØF + 93/68 EØF.

Medfølgende tilbehør

• Antennekabel

• Netkabel

• Scartkabel (Euro-AV-kabel)

• Fjernbetjening og batterier

• Betjeningvejledning

MODEL NO: VR 666

PROD. NO: VN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

For at kunne identificere Deres apparat ved evt.
tyveri, bedes De notere serienummeret (PROD.
NR.) i nedenstående kasse.
De finder serienummeret på typeskiltet på bagsiden
af apparatet.
Kundeserviceafdelingen kan også lettere svare på
Deres spørgsmål, når De kender oplysningerne på
typeskiltet. Opbevar derfor denne side godt.

Tekniske ændringer og fejl forbeholdes !


