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Turvaohjeet

• Tällä kuvanauhurilla voidaan vastaanottaa, tallentaa
ja toistaa kuva- ja äänisignaaleja. Mikä tahansa muu
käyttö on kiellettyä.

• Laitteessa on vaarallinen korkeajännite! Älä avaa lai-
tetta! Laite ei sisällä osia, jotka voidaan itse korjata.
Kun laite on liitetty sähköverkkoon, laitteen sisällä
on aina jännite. Virta katkaistaan kokonaan
laitteesta vetämällä verkkopistoke irti pistorasiasta. 

• Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi 220–240 vol-
tin/50 Hz verkkojännitteellä. 

• Valmistaja ei vastaa vioista, jotka aiheutuvat kuva-
nauhurin käytöstä kansallisten takuuehtojen tai tur-
vaohjeiden vastaisesti.

• Laitteeseen ei saa joutua mitään esineitä eikä nestet-
tä. Jos laitteeseen on kuitenkin valunut vettä, irrota
laitteen verkkopistoke välittömästi verkkopistorasia-
sta ja käänny asiakaspalvelun puoleen.

Onnittelumme! Käytössäsi on nyt yksi markkin-
oiden nykyaikaisimmista ja helppokäyttöisimmistä
kuvanauhureista (VCR).
Ennen kuin alat käyttää nauhuria, varaa aikaa
tämän koko käyttöohjeen lukemiseen. Ohjeessa
näytetään, miten parhaiten käytät laitetta. Voit
vapaasti kokeilla kaikki painikkeita, kuvanauhuri ei
voi vahingoittua tästä.

Käyttöohjeen lisäksi pakkauksessa on
pikakäyttöohje.

Jos laitteen käytössä kuitenkin ilmenee vaikeuksia,
soita asiakaspalveluun.

Puhelinnumeron löydät oheisesta takuulehtisestä.
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Kauko-ohjain

1. PAINIKKEET JA LIITÄNNÄT

Eri toiminnot on selostettu tarkemmin asianomaisissa kohdissa. 

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 Tallennus
d Katkaisu

H / I / F / G Ylös/alas, vasemmalle/oikealle
l OSD-etusivun PÄÄMENU haku

B Annettujen tietojen vahvistus
m Nollaus/tyhjennys

o Ajastimen ohjaus
p Toiminnon valitsin

O Numeropainikkeet
1 Pikakelaus/kuvanhaku taaksepäin

e Toisto
2 Pikakelaus/kuvanhaku eteenpäin

q Indeksihaku
r Pysäytys/tauko

h Pysäytetty kuva
a TV-monitoritoiminto

i Kytkentä kuvanhaulle pikakelauksen aikana
s Nauhanpituuden näyttö

Lisätoiminnot televisiolle: Toimii vain televisioissa, joissa käytetään
samaa kauko-ohjauskoodia. 

E Tv:n äänenvoimakkuus +/–
Q Tv:n äänen kytkentä/katkaisu
W Tv:n toiminnan katkaisu

R Ohjelmanumero +/–

Ne painikkeet, joita ei ole mainittu tässä luettelossa, eivät toimi.
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Kuvanauhurin edessä

Kuvanauhurin takana

™ Kasetin poisto

å Shuttle
k Pysäytetty kuva,

Shuttle kytkentä/katkaisu
1 Pikakelaus taaksepäin/

kuvahaku taaksepäin
G Toisto

2 Pikakelaus eteenpäin/kuva-
haku eteenpäin

f Tauko/pysäytys

bn Katkaisu/kytkentä
g Tallennus

S Kanavan haku

H Ylös/
plus, ohjelmanumero

I Alas/
miinus, ohjelmanumero

ü Verkkoliitäntä

LÄ Audiolähtöliitäntä, vasen/oikea
kanava

LÖ Audiotuloliitäntä, vasen/oikea 
kanava

cv Scart-liitäntä DEC.-AV 2
yx Scart-liitäntä EURO-AV 1

3 Antennin tuloliitäntä
4 Antennin lähtöliitäntä

2 EXTERNAL / DEC.- AV 2

1 EXTERNAL / EURO-AV 1

I
N

L

R

O
U
T

L

R

AUDIO

EJECT

RECORD

FOLLOW TV

LOW POWER
STANDBY
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Scart-liitännässä yx on sekä tulo- että lähtötoiminto. Yhdistä televisio tähän liitäntään.
Liitännässä cv on tulotoiminto. Käytä sitä mahdollisen lisälaitteen yhdistämiseen.
Tämä kuva on selostettu yksityiskohtaisesti seuraavissa kohdissa.

Kuvanauhurin yhdistäminen

2. ASENNUS:
KUVANAUHURIN ASENNUS KÄYTTÖKUNTOON

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, tai

HiFi EQUIPMENT

SAT-RECEIVER

VIDEORECORDER, tai
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Yhdistäminen antenniin

Kuvanauhuri on »televisio ilman kuvaruutua».
Sen vuoksi se on yhdistettävä sekä antenniin että tele-
visioon. Vain siten laitteella voidaan tallentaa ja toistaa
kasetteja. 

! Vedä antennijohdon pistoke irti televisiosta. 
Työnnä se sitten kuvanauhurin takana olevaan 
liitäntään 3.

" Yhdistä kuvanauhurin liitäntä 4 mukana toimite-
tulla antennijohdolla television antennin 
tuloliitäntään.

Molemmat laitteet on nyt yhdistetty antenniin.

2 EXTERNAL / DEC.- AV 2

1 EXTERNAL / EURO-AV 1

I
N

L

R

O
U
T

L

R

AUDIO

Paristojen asettaminen 

kauko-ohjaimeen

! Avaa kauko-ohjaimen pohjassa oleva kansi.
Purista kannen sivuja yhteen (1.) ja vedä sitä samal-
la alas (2.).

" Aseta paristot lokerossa olevan ohjeen mukaan. 

¤ Sulje kansi työntämällä se paikalleen kauko-
ohjaimeen, kunnes kuulet »naksauksen». 

Huomio: 
* Jotta kauko-ohjain toimisi kunnolla, se on aina
suunnattava suoraan laitteeseen päin. 
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Yhdistäminen sähköverkkoon

! Yhdistä verkkojohdon laitepistoke kuvanauhurin taka-
na olevaan verkkoliitäntään z.

" Yhdistä verkkojohdon toinen pistoke pistorasiaan. 

Kuvanauhuri on nyt valmiiksi liitetty.

Muutamia käyttöönliittyviä lisäohjeita

• Kuvanauhurin tulisi aina olla yhdistettynä sähköverk-
koon, jotta ohjelmoidut tallennukset ovat mahdolli-
sia ja televisio toimii. Laitteen tehontarve on hyvin
pieni.

• Kuvanauhuri kytkeytyy itsestään toimintaan, kun
kasetti syötetään laitteeseen (symboli z syttyy
kuvanauhurin näyttöön) tai painetaan r -
näppäintä. 

• Jos kuvanauhuri on muutaman minuutin käyttä-
mättä, virta katkeaa automaattisesti.

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

P
EI8

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

2 EXTERNAL / DEC.- AV 2

1 EXTERNAL / EURO-AV 1

I
N

L

R

O
U
T

L

R

AUDIO

Yhdistäminen televisioon

Jos televisiossa ei ole scart-liitäntää (AV-euro), älä

jatka tämän kohdan lukemista, vaan siirry lukuun 7
»Erikoistoiminnot». Kohdassa »Toisto antennijohdon
kautta» on lisää tietoa.

! Yhdistä mukana olevan scart-johdon toinen pistoke
kuvanauhurin takana olevaan scart-liitäntään
t. Yhdistä toinen pistoke televisioon.

" Tämän kytkennän ansiosta monet televisiot vaihta-
vat automaattisesti ohjelmanumerolle »EXT»
(External) tai »AV» (Audio/Video).

Muista televisioista on valittava manuaalisesti ohjelma-
numero »EXT», »0» tai »AV», kun toistetaan
kuvanauhurista.
Tämä on neuvottu television käyttöohjeessa.

Huom.:
* Jos televisiossa on useita scart-liitäntöjä, käytä
sellaista, jossa on sekä videotulo- että lähtö. 
* Jos televisiossa on menu, jossa voidaan valita
liitännän ohjelmalähde, valitse tälle scart-liitännälle
»TV».

2 EXTERNAL / DEC.- AV 2

1 EXTERNAL / EURO-AV 1

I
N

L

R

O
U
T

L

R

AUDIO
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Yhdistäminen satelliittivirittimeen

Voit yhdistää tämän kuvanauhurin myöskin satelliittivi-
rittimeen.

! Yhdistä vastaanotin kuvanauhuriin scart-johdolla
(liitäntä u).

" Kun kuvanauhuri on toiminnassa, valitse ohjelmanu-
mero »E 2». 

Yhdistäminen hifilaitteistoon

Voit toistaa kuvanauhurin äänen myös hifi-/stereolait-
teiston kautta.

! Yhdistä takana olevat liitännät LÖ ja
LÄ hifilaitteiston vastaaviin 
liitäntöihin.
Tätä johtoa on saatavissa jälleenmyyjältä.

Pikakatkaisin

Sekä laitteessa että kauko-ohjaimessa on »pika-katkai-
sin». Voit keskeyttää painikkeella d kaikki
toiminnot. 
Jos laitteen käytössä tulee ongelmia, voit keskeyttää
toiminnon ja aloittaa alusta.
Harjoittele vapaasti laitteen käyttöä.
Voit painaa mitä tahansa painikkeita vahingoittamatta 
laitetta. 

2 EXTERNAL / DEC.- AV 2

1 EXTERNAL / EURO-AV 1

I
N

L

R

O
U
T

L

R

AUDIO

Energian säästö

Voit valita kahdesta tavasta katkaista toiminta
1. Normaali tapa – katkaise toiminta kauko-ohjaimesta
painikkeella bn. Kellonaika jää
näkyviin. 
2. Energiaa säästävä tapa.
Katkaise toiminta kuvanauhurista painamalla vielä
kerran painiketta bn. Kellonaika
katoaa näytöstä.
Voit kytkeä samalla painikkeella toimintaan.

Yhdistäminen dekooderiin

Jotkut tv-yhtiöt lähettävät salattuja tv-kanavia, jotka voit
nähdä vain ostetun tai vuokratun dekooderin avulla. Täl-
laisen dekooderin (signaalinmuokkaimen) voi yhdistää
tähän kuvanauhuriin.

! Yhdistä dekooderi kuvanauhuriin scart-johdolla
(liitäntä u).
Tv-kanavien tallentaminen muistiin dekooderin
yhteydessä on selostettu luvussa »Tv-kanavien

tallentaminen muistiin».

Huom.
* Et voi käyttää dekooderia yhtaikaa kuvanauhurille
ja televisiolle.
* Valitse kuvanauhurista sellainen ohjelmanumero,
joka on kytketty dekooderin toimintaan kanavaa
muistiin tallennettaessa. Kuvanauhuri käyttää silloin
automaattisesti dekooderia. 

2 EXTERNAL / DEC.- AV 2

1 EXTERNAL / EURO-AV 1

I
N

L

R

O
U
T

L

R

AUDIO

Huom.
* Energiaa säästävälle tavalle ei voida kytkeä, jos
kytkettynä on scart-johdolla yhdistetty televisio.
Kuvanauhurin näytössä näkyy »TV-AKTIV».
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OSD – On Screen Display, kuvaruutuohjaus

Keskustelu tämän kuvanauhurin kanssa on mahdollista kuvaruutuohjauksen avulla.
Kauko-ohjaimen näppäimet on ilmoitettu alemman kuvaruuturivin käyttöohjeissa. Kuvaruutuohjaus opastaa sinut askel
askeleelta, ymmärrettävällä tavalla seuraaviin ja mahdollisiin vaiheisiin.
Seuraavassa esimerkissä on selostettu kuvaruutuohjausta OSD-sivulla »PÄÄMENU».

! Kytke televisio toimintaan ja valitse kuvanauhurin toistoa varten varattu ohjelmanumero 
(esim. »EXT», »0» tai »AV»).

OSD-sivujen kuvaruutuohjaukseen käytetään seuraavia
kauko-ohjaimen painikkeita: 

Painike l

OSD-sivun »PÄÄMENU» avaus, haetun menusivun 
sulkeminen.

Painike o

OSD-sivun »AJASTIN»-ohjelmoinnin avaaminen ja sul-
keminen.

Osoitinpainikkeet H / I ylös/alas

OSD-sivun rivin valinta.
Rivi on merkitty valkoisella taustalla. 
Osoitinpainikkeet F / G vasemmalle/oikealle

OSD-sivujen haku,
aktiivisen rivin tietojen valinta, askeleittain vasemmalle
tai oikealle,
aktiivisen rivin tietojen vaihtoehtoinen kytkentä.

Painike B

annettujen tietojen vahvistus, seuraavan OSD-sivun
haku tai OSD-sivun sulkeminen.

G
PÄÄMENU

Ajastinluettelo e
Omat esesäädöt.
Kuva
Tallennustoiminnot

Pois - MENU

OMAT ESESÄÄDÖT

Ajast. Ei ajast. suos e
Tallennusnopeus SP
OSD-näyttö auto
Suora tallennus on
Tallennusvalm E2

Vahvista - OK

AJASTINLUETTELO
PV Ohj. Alku Lop

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

Koko tallennusaika  3:30

Pois - CLEAR
Vaihda - e Pois - MENU

KUVA

Raidanseuranta r e
Päiden puhdistus

Ääni - STEREO

Vahvista - OK

TALLENNUSTOIMINNOT

Vain ääni
Insert video
Insert copy

Alku- RECORD
Pois- MENU
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3. TV-KANAVIEN TALLENTAMINEN MUISTIIN

Voidaksesi katsella ja tallentaa tv-ohjelmia, sinun on
ensin tallennettava laitteen muistiin kaikki tv-kanavat.
Muistiin voidaan tallentaa 99 eri kanavaa.
Kuvanauhurissa on oma vastaanotin. Tämä tarkoittaa
sitä, että sitä voidaan käyttää televisiosta riippumatta.

»Easy-Link»-kytkentä

Tätä kytkentää käyttämällä kuvanauhuri voi vaihtaa tie-
toja television kanssa. Katso television käyttöohjetta.

Jos televisiossa on »Easy Link»-toiminto ja televisio ja
kuvanauhuri on yhdistetty mukana olevalla erityisellä

scart-johdolla, on tämä kytkentä mahdollinen.

! Kytke televisio toimintaan.

" Irrota kuvanauhurin verkkopistoke pistorasiasta ja
pistä se sitten jälleen paikalleen.

¤ Kuvanauhuri ottaa kaikki televisioon tallennetut
kanavat käyttöön samassa järjestyksessä. Odota,
kunnes kuvanauhuri on löytänyt kaikki kanavat.
Tämä voi kestää joitakin minuutteja. 
Kuvaruutuun ilmestyy: 
»EASY LINK  Lataa tv stä – Odota»,
kuvanauhurin näyttöön syttyy 
»EASY LINK».  
Kun kaikki kanavat ovat löytyneet, kuvanauhuri kat-
kaisee toiminnan ja siirtyy valmiustilaan (standby).

$ Valitse näyttökieli. Paina kuvanauhurista 
painiketta S.

% OSD-sivu »KIELI» ilmestyy kuvaruutuun. Valitse
näyttökieli.

& Vahvista painikkeella B. 
OSD-sivu »MAA» näkyy kuvaruudussa. Valitse
maa.

/ Vahvista painikkeella B. 
Kuvanauhurin näytössä näkyy lyhyesti 
»EASY LINK».

Voit valita ohjelmanumeroille perussäädöt. Lue tätä
koskevat ohjeet kappaleesta »Manuaalinen haku».

Autom. viritys (automaattinen

kanavanhaku)

Autom. viritys toiminto ei ole mahdollinen, jos televisio
ja kuvanauhurin on yhdistetty Easy Link-kytkennällä.

Kuvanauhuri hakee kaikki tv-kanavat.
Se tallentaa ne muistiin löytämässään järjestyksessä.

! Kytke televisio toimintaan ja valitse kuvanauhurin
ohjelmanumero.

" Paina kuvanauhurista painiketta S. 

¤ OSD-sivu »KIELI» näkyy kuvaruudussa. Valitse näyt-
tökieli.

$ Vahvista painikkeella B. OSD-sivu »MAA» näkyy
kuvaruudussa. Valitse maa.

% Vahvista painikkeella B. 
Automaattinen kanavanhaku käynnistyy.

& Odota, kunnes kuvanauhuri on löytänyt kaikki tv-
kanavat. Tämä voi kestää useita minuutteja.
Kun kaikki tv-kanavat on löydetty, kuvaruutuun
ilmestyy lyhyesti ilmoitus, esim.
»Autom. vir. valmis 28 löytyneet tv-kanav.».
Automaattinen kanavanhaku loppuu.

/ Paina painiketta B. Kuvaruutuun ilmestyy 
OSD-sivu »ASENNUSMENU».

( Lopeta haku painamalla painiketta l.

KIELI

English Dutch
German Danish
French Norwegian
Italian Swedish
Spanish Suomi
Portuguese

r o
p e Vahvista - OK



Kappaleesta »Numeroiden antaminen tv-kanaville» 
selviää, miten kanavien järjestystä voidaan muuttaa.
Joillekin ohjelmanumeroille voidaan antaa perussäätöjä.
Lue ohjeet kappaleesta »Manuaalinen haku».

Automaattinen kanavan viritys 

(Follow TV)

Seuraava säätötoimenpide ei ole tarpeellinen, jos kana-
vat on haettu »EASY LINK»-kytkentää käyttämällä.

Tv-kanavat voidaan tallentaa automaattisesti vain, jos
kuvanauhuri (liitäntä t) ja televisio on
yhdistetty scart-kaapelilla. Kuvanauhuri pitää tällöin
kanavat samassa järjestyksessä, kuin ne ovat
televisiossa.

! Kytke televisio toimintaan ja valitse kuvanauhurin
kanava.

" Paina kuvanahurista S -painiketta.

¤ Valitse rivi »Follow TV». Paina painiketta G.

Huom. 
*Kun käynnistät automaattisen kanavanhaun
seuraavan kerran, vaiheen " jälkeen ilmestyy
näkyviin »ASENNUSMENU». Valitse »Autom.
viritys» ja jatka vaiheesta & eteenpäin.
* Kun kuvanauhurin näyttöön ilmestyy lyhyesti
»VARATTU», kaikki kuvanauhurin muistipaikat on
varattu tv-kanavilla.
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ASENNUSMENU

Kanavaluettelo
Kello
Erikoisasetukset
Autom. viritys
Follow TV e
Kieli
Maa

Pois - MENU

$ Kuvanauhurin näytössä näkyy 
»VAL  TV  P01»

%
Valitse televisiosta kanava numero »1».

& Vahvista kuvanauhurin kauko-ohjaimen 
B -painikkeella. Kuvanauhurin näytössä näkyy
»ODOTA». Kuvanauhuri vertaa television ja 
kuvanauhurin tv-kanavia.
Jos kuvanauhurissa on sama tv-kanava (esim. 
»P 01», niin se tallentuu muistiin.

/ Odota, kunnes näytössä näkyy esim. 
»VAL TV P 02»

( Valitse televisiosta kanava numero »2».

) Vahvista kuvanauhurin kauko-ohjaimen
B-painikkeella. 

<: Toista vaiheet  / – ) , kunnes olet numeroinut
kaikki tv-kanavat.

<> Jos haluat lopettaa, paina l-painiketta.
Kuvanauhurin näyttöön ilmestyy lyhyesti
»VALMIS»:

Voit antaa joillekin kanaville erikoistoimintoja.
Halutessasi tehdä näin lue selostus kappaleesta
»Manuaalinen haku».

8 8 VAL8:TVD W

P028
DEC VPS
LP

z ■ ■ PDC �

8 8 ODOTA8:TVD W

P018
DEC VPS
LP

z ■ ■ PDC �

8 8 VAL8:TVD W

P0I8
DEC VPS
LP

z ■ ■ PDC �



Kanavien manuaalinen viritys

Seuraava asetus ei ole tarpeellinen, jos tv-kanavat on jo
viritetty »Easy Link»-kytkennän avulla.

Voit antaa haluamasi kanavanumerot automaattihaun
muistiin tallentamille tv-kanaville, esimerkiksi niin, että
että ne ovat samassa järjestyksessä kuin televisiossa.

! Kytke televisio toimintaan ja valitse kuvanauhurin
kanava.

" Hae »ASENNUSMENU» S-painikkeella.
Rivi »Kanavaluettelo» on aktiivinen.

¤ Vahvista rivi G -painikkeella. Taulukko »KANAVA-
LUETTELO» on näkyvissä. Viimeksi valittu
kanavanumero, esim »01» on aktiivinen.

$ Valitse kanava,jota tahdot siirtää, joko painikkeella
I tai H. Paina sitten painiketta G.

% Valitse tv-kanavalle haluamasi uusi ohjelmanumero
ja siirrä kanavaa painikkeella I tai H
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& Vahvista B - painikkeella. Kuvanauhuri lisää
kanavan ja muut kanavat siirtyvät askeleen ylös- tai
alaspäin. Jos tahdot poistaa turhan 
tv-kanavan, paina B-painikkeen sijasta 
m - painiketta.

/ Toista vaiheita $ – & , kunnes olet numeroinut
uudelleen kaikki haluamasi tv-kanavat.

( Paina kahdesti  l-näppäintä lopettaaksesi.
Halutessasi muuttaa perussäätöä lue ohjeet kappa-
leesta »Manuaalinen haku».

Huom.: 
* Voit lisätä jälkeenpäin »uusia» kanavia »KANAVA-
LUETTELOON».
Paina vaiheen % jälkeen p-näppäintä.
Kanavanumeron jälkeen ilmestyy kuvaruutuun
useita vaakasuoria viivoja. »Uusi» kanavarivi on
luotu, muut kanavat siirtyvät itsestään yhdellä
rivillä.
Paina G -painiketta.
Kuvaruudulle ilmestyy OSD-sivu, esim. »KANAVA-
ASETUKSET  P06». Syötä nyt »uuden» tv-kanavan
tiedot. Vahvista tiedot painamalla B-painiketta.
Paina kahdesti l-näppäintä lopettaaksesi.

KANAVALUETTELO
OH KAN NIMI DEK
01 C28 TV 1 e i
02 C25 TV 2 e i
03 C42 TV 3 e i
04 C18 SAT1 e i
05 C40 RTL e i
06 C21 RTL2 e i
07 S23 PREM on

Lisää - SELECT Siirrä - po
Vaihda - e Vahvista - OK

KANAVALUETTELO
OH KAN NIMI DEK
01 C28 TV 1 e i
02 C25 TV 2 e i
03 C42 TV 3 e i
04 C18 SAT1 e i
05 C40 RTL e i
06 C21 RTL2 e i
07 S23 PREM on

Valitse - e Pois - MENU



& Kun haluat säätää uuden tv-kanavan, paina niin
kauan painiketta G,
että uusi kanava on löytynyt. Kuvaruudussa näkyy
muuttuva kanava- tai taajuusluku.

Jos tv-kanavan kanavaluku tai lähetintaajuus on tiedos-
sasi, voit antaa taajuuden (4-numeroa) tai kanavaluvun
(2-numeroa) numeropainikkeilla O myös suoraan.

/ Valitse rivi, jonka perussäätöä haluat muuttaa.

( Säädä perussäätöä painikkeella F tai G tai
numeropainikkeilla O.

) Paina painiketta B. Tv-kanava ja perussäätö on
tallennettu.

<: Jos haluat etsiä muita tv-kanavia, aloita jälleen vai-
heesta $.

<> Lopeta painamalla kaksi kertaa painiketta l. 

12

Manuaalinen haku

»Automaattinen kanavahaku» ei joissakin tapauksissa
löydä kaikkia tv-kanavia (esim. koodatut tv-kanavat). 
Tässä tapauksessa voit virittää kanavat »Manuaalisella
haulla».

! Kytke televisio toimintaan ja valitse kuvanauhurin
ohjelmanumero.

" Hae »ASENNUSMENU» painikkeella S,
rivi »Kanavaluettelo» on aktiivinen.

¤ Vahvista rivi painikkeella G. OSD-sivu »KANAVA-
LUETTELO» on näkyvissä. Viimeksi valittu ohjelma-
numero esim. »01» on aktiivinen.

$ Valitse painikkeella I tai H se tv-kanava, jonka
kanavan/taajuuden tai perussäädön haluat muuttaa.

% Paina kaksi kertaa painiketta G. Kuvaruudussa
näkyy kanava ja OSD-sivu, esim. »KANAVA-
ASETUKSET P28».

Voit muuttaa seuraavia perussäätöjä:
• kanava/erikoiskanava,
• kanavajärjestys, taajuus,
• kanavan nimi, 
• dekooderisäätö,
• NICAM on/ei,
• kanavahienosäätö.

Valitse rivi »Kanava» tai »Taajuus».
Taulukossa »ERIKOISASETUKSET» suorittamastasi
valinnasta riippuu, voitko antaa kanavan tai
taajuuden.(Katso luku 7, kappale kuvanauhurin ja televi-
sion erikoisasetukset).

KANAVA - ASETUKSET  028
Erikoiskanava on
Kanava 23
Nimi PREM
Dekooderi on
Nicam ei
Hienosäätö 0

Haku - e Vahvista - OKKANAVALUETTELO
OH KAN NIMI DEK
01 C28 TV 1 e i
02 C25 TV 2 e i
03 C42 TV 3 e i
04 C18 SAT1 e i
05 C40 RTL e i
06 C21 RTL2 e i
07 S23 PREM on

Valitse - e Pois - MENU
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4. KASETIN TOISTAMINEN

Luvussa 2 olet yhdistänyt kuvanauhurin televisioon.
Kasetin toistaminen on nyt hyvin helppoa.
Jos haluat heti tallentaa jotain lue ensin luku 5.

! Kytke kuvanauhuri ja televisio toimintaan.

Monet televisiot vaihtavat automaattisesti kuvanau-
hurille varatulle ohjelmanumerolle.
»Easy Link» in avulla myös televisio kytkeytyy auto-
maattisesti »standby» (= valmiustilasta).
Tämä on mahdollista vain kun kuvanauhuri ja televisio
on yhdistetty toisiinsa scart-johdolla. Muussa
tapauksessa sinun on valittava televisiosta kuvanauhu-
rin toistoon varattu ohjelmanumero.

" Syötä kasetti kasettipesään.

¤ Paina painiketta e.
Näyttöön ilmestyy »e».

$ Paina painiketta r, kun haluat keskeyttää
toiston. Näyttöön syttyy »II».

% Paina kuvanauhurista painiketta ™, jos
haluat poistaa kasetin.

Huom.
* Jotkut toiminnot katkeavat automaattisesti jonkin
ajan kuluttua (esim. tauko, hidastus, pysäytetty
kuva, kuvahaku). Tämä suojaa kasettia ja estää
turhaa sähkönkulutusta.
* Tällä laitteella voidaan toistaa kasetteja, jotka on
tallennettu NTSC-normin mukaisilla kuvanauhureilla.
Nauhankohdan näyttö ei ole mahdollista.

Pikakelaus eteen- ja taaksepäin 

! Paina painiketta r. Paina painiketta 1
(taaksepäin) tai 2 (eteenpäin). Nauha kelautuu
suurella nopeudella. 

" Paina painiketta r, kun nauha on kelattu
haluttuun kohtaan. 

Instant View

Toiminnolla »INSTANT VIEW» kytket kelauksen aikana
kuvanhaulle.

! Kun pidät näppäimen i kelauksen
aikana alaspainettuna, kytket kuvanhaulle.

" Kun vapautata näppäimen kuvanauhuri palaa auto-
maattisesti takaisin kelaukselle.

Kuvahaku 

Voit valita haun taaksepäin tai eteenpäin eri nopeuksilla.

! Paina painiketta e. 

" Paina nyt painiketta 1 tai 2 niin monta
kertaa, että nopeus on haluamasi.

¤ Paina painiketta e, kun haettu nauhankohta
on löytynyt. 

Huom.
* Kuvanahaun aikana kuvassa näkyy häiriöitä. Ääni
ei kuulu. 
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Pysäytetty kuva/Superhidastus

! Paina painiketta e.

" Paina painiketta h. Kuva pysähtyy.
Näyttöön syttyy »eIr». Aina kun painat uudelleen
painiketta h, kuva siirtyy eteenpäin yhden
askeleen. 

Kun pidät painikkeen h painettuna, kuva
toistuu superhidastettuna. 

¤ Paina painiketta e, kun haluat jälleen palata
normaaliin toistonopeuteen. 

Hidastus

! Paina painiketta h.
Tallenne näytetään pysäytettynä.

" Paina painiketta 2 useamman kerran.
Näyttöön syttyy »Ie».
Valittavissa on kolme hidastusnopeutta, nimittäin
1/7, 1/10 tai 1/14 normaalista toistonopeudesta.
Kun painat painiketta 1 useamman kerran, saat
takaisin pysäytetyn kuvan. 
Ääni ei kuulu hidastetun toiston aikana.

¤ Paina painiketta e, kun haluat jälleen palata
normaaliin toistonopeuteen.

Kuvan terävyys

Kuvan terävyyttä voidaan toiston aikan säätää.

! Paina toiston aikana painiketta I tai H, säätöä
voidaan muuttaa välillä »3» ja »–3» (»3» on maksi-
maalinen terävyys).

SHUTTLE-toiminnot

Kuvanauhurissa on suuri pyörösäädin å.

! Kytke toiminto painamalla painiketta h.
»Pysäytetty kuva» näytetään.

" Käyttämällä kuvanauhurin ulompaa säädintä voit
valita kuvanhaun eri nopeudet.

¤ Paina painiketta e, kun haluat palata
normaaliin toistonopeuteen. 

Huomio:
* Kuvanhaun aikana kuvassa näkyy häiriöitä. Ääni ei
kuulu. 
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Kuvan häiriöiden poistaminen

Puhdistustoiminto

Aina, kun kasetti syötetään, kuvanauhuri säätää
automaattisesti oikean raidanseurannan (Tracking).
Toisella laitteella tehtyjen tallenteiden automaatti-
asetusta voidaan joskus parantaa seuraavasti: 

! Toiston aikana: Paina näppäintä l. 

" Valitse toiston tai pysäytetyn kuvan aikana rivi
»kuva». Vahvista painikkeella G. 

¤ OSD-sivu »KUVA» ilmestyy kuvaruutuun.
Rivi »Raidanseuranta» (toistolla) tai

»Min. värinä» (pysäytetty kuva) on aktiivinen. 

$ Paina painiketta F tai G, kunnes toisto on par-
haimmillaan.

Jos vaakasuorat häiriöraidat eivät poistu, toimi 
seuraavasti:

% Valitse rivi »Päitten puhdistus». Paina toiston aikana
painiketta G. Kuvapäät puhdistetaan.

& Vahvista painikkeella B. 

/ Lopeta painikkeella l.

Huomio:
* Käytettäessä heikkolaatuisia kasetteja kuvassa
saattaa kaikesta huolimatta olla häiriöitä. 

Ääniraidan valinta

Voit valita kuultavan ääniraidan (toiminnossa toisto,
viritintoiminto). Tällä on merkitystä erityisesti silloin,
kun ääni lähetetään monella kielellä.

! Paina painiketta p. Nykyinen asetus näkyy
näytössä. Voit valita neljästä näytetystä
vaihtoehdosta (STEREO, VASEN, OIKEA, MONO)
painamalla toistuvasti painiketta p.

Surround-Sound-äänentoisto

Jos televisio tai audiovahvistin sopii käytettäväksi Sur-
round-Sound-äänentoistolle, videotallenteiden toisto
tapahtuu tällä äänijärjestelmällä Surround-Sound-
äänellä.KUVA

Raidanseuranta r e
Päiden puhdistus

Ääni - STEREO

Vahvista - OK
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Nauhankohdan tunnistaminen 

Nauhan pituus ilmoitetaan kasetissa minuutteina, esim.
»E180» vastaa 180 minuutin (= 3:00 tuntia) nauhoi-
tusaikaa. 
Nauhan pituus on merkitty kasetin etureunaan vasem-
malle. Todellinen pituus saattaa olla hieman suurempi
(esim. 3:05 tuntia).

! Käynnistä nauhanpituuden mittaus kauko-ohjaimella
painikkeella s.
Kuvanauhurin näyttöön syttyy teksti »ODOTA».

Kuvanauhuri kytkeytyy sen jälkeen esim. »STOP»-
tilaan. Kuvanauhurin näyttöön ilmestyy esim. 
»P03 2:20».

" Painikkeella s voit valita seuraavien 
näyttöjen välillä:
kulunut aika, esim. »0:40»
jäljellä oleva aika, esim. »L 2:220» 
(»L» = TIME LEFT)
tosiaikalaskin, esim. »0:01:45»
(tunnit/minuutit/sekunnit)

Muutamia lisäohjeita: 
* Kun kuvanauhuriin työnnetään kasetti, nauhurin
on ensin laskettava nauhan pituus. Kuvanauhurin
näytössä näkyy sen vuoksi ensin »-:-» ja aika
ilmestyy näkyviin vasta muutaman sekunnin
kuluttua nauhan pyörittyä tarpeeksi. 
* Voit nollata nauhan pituuslaskimen ajan manuaali-
sesti asentoon »0:00». Kytke s-
näppäimellä laskinnäyttö päälle ja nollaa se
m-näppäimellä.
* Jos laskimen näyttöarvo on varustettu miinusmer-
killä (esim. »-0:20:00»), nauha ei ole alussa.
* Voit lukea kuluneen ajan näytöstä nauhan pyöries-
sä, nauhoituksen aikana sekä pysäytys-tauko-
toiminnon aikana.

Indeksi-haku

Kuvanauhuri tallentaa nauhalle ns. indeksimerkin aina
nauhoituksen alussa. Voit hakea nämä indeksimerkit
nauhalta kauko-ohjaimen painikkeilla q, 1,
2.

! Paina painikkeita q ja 2, kun haluat
hakea seuraavan indeksimerkin tai paina painikkeita
q ja 1, kun haluat hakea edellisen
indeksimerkin. Kuvanauhurin näyttöön ilmestyy 
teksti »INDEKSI».

" Kun kuvanauhuri on löytänyt kyseisen indeksimer-
kin, nauha alkaa automaattisesti pyöriä.

Intro-Scan

! Paina painikkeita q ja e.
Kuvanauhurin näytössä näkyy »INTRO».

" Nauha kelautuu seuraavan merkin kohdalle,
näyttää kuvaa 10 sekunnin ajan, kelautuu sitten
seuraavan indeksimerkin kohdalle ja näyttää taas
10 sekuntia kuvaa jne.
Kun nauha on pyörinyt loppuun, se kelautuu jälleen
takaisin alkuun.

Huom.:
* Kun painat haun aikana jotakin käyntitoimintopaini-
ketta (esim. e tai r), kuvanauhuri
keskeyttää nämä toiminnot.
* Tätä toimintoa ei voida käyttää toisella nauhurilla
ilman tätä toimintoa tehdyille tallenteille.
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5. TALLENNUKSEN ALOITTAMINEN HETI

Jatkoeditointi (Assemble-editointi)

Automaattisen jatkoeditoinnin avulla voit yhdistää yksit-
täisiä nauhoituksia toisiinsa ilman, että nauhoitusten
välissä näkyy häiriöitä.

! Paina e-näppäintä. Hae nauhalta oikea
kohta ja pysäytä kasetti r-näppäimellä.
Näyttöön ilmestyy »II».

" Aloita nyt nauhoitus tavalliseen tapaan painamalla
g-näppäintä.

Yleistä:
* Ohjelmanumerot »E1» ja »E2» on tarkoitettu ulko-
puolisista ohjelmalähteistä tapahtuvalle
tallennukselle (liitäntöjen t ja u,
kautta.
* Olet aloittanut tv-ohjelman tallentamisen ja nyt
haluat vaihtaa kanavaa ja tallentaa toisen ohjelman. 
Tällöin on tallennus ensin keskeytettävä painamalla
painiketta r. 
Valitse sen jälkeen uusi kanava ja aloita tallennus
g-näppäimellä.
* Jos syötät vahingossa suojatun kasetin ja yrität
tallentaa sille, kuvanauhuri kytkeytyy automaatti-
sesti näyttämään kuvaa.
* Jos nauha loppuu kesken tallennuksen, kasetti
tulee automaattisesti ulos. Laitteen toiminta
katkeaa muutaman minuutin kuluttua tästä.
* Nauhoittaessasi kasetille uudelleen, vanhat
nauhoituksen pyyhkiytyvät automaattisesti pois.

Halutessasi nauhoittaa jotakin toimi seuraavasti:

! Kytke kuvanahuri toimintaan.
Syötä kasetti, joka ei ole nauhoitussuojattu. 

" Valitse painikkeella I tai H se kanava, jolta tah-
dot nauhoittaa, esim. »P01».

¤ Kun haluat aloittaa nauhoituksen, paina 
g-näppäintä.

Kuvanauhurin näyttöön syttyy tällöin »•».
Kuvanauhuri nauhoittaa valitun ohjelman.

$ Paina r-painiketta halutessasi lopettaa nau-
hoituksen.

Huom.:
* Ellet halua tallentaa kasetin loppuun asti, paina
uudelleen g-näppäintä. Näytössä näkyy
tallennuksen päättymisaika. Voit pidentää aikaa 
30 minuuttilla jokaisella g-näppäimen
painalluksella.
Jos painoit näppäintä vahingossa liian monta kertaa,
pääset takaisin normaaliasetukseen painmalla
m-näppäintä.
Kuvanauhurin toiminta katkeaa automaattisesti, kun
päättymisaika on saavutettu. 

Huom. televisiot, joissa on »Easy Link»:
* Aloittaessasi nauhoituksen kuvanauhuri tallentaa
aina siltä kanavalta (nauhoituksen alkaessa), joka
parhaillaan näkyy televisiossasi.
Voit kytkeä television pois päältä, kytkeä sen takai-
sin päälle tai vaihtaa kanavaa, ilman että se
vaikuttaa käynnissä olevaan nauhoitustapahtumaan. 
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Suora tallennus (Direct Record)

kun televisiosta puuttuu »Easy Link»

Haluatko tallentaa televisio-ohjelman, jota parhaillaan
katselet? Paina kuvanauhurin painiketta g,
kun kuvanauhurin tominta on katkaistu.

Kuvanauhuri hakee scart-johdon avulla television nykyi-
sen kanavanumeron ja aloittaa tallennuksen.

Kasetin suojaus

Voit estää tärkeän tallenteen vahingosssa tapahtuvan
poispyyhkimisen poistamalla ruuvitaltalla kasetin
takareunassa olevan pienen kielekkeen tai työntämällä
liukusalvan vasemmalle.

Jos haluat myöhemmin mitätöidä suojauksen, peitä
aukko teipillä tai työnnä liukusalpa takaisin oikealle.

Huom.
* Jotta »Suora tallennus» voisi toimia, se on kytket-
tävä toimintaan, kuten on selostettu luvussa 7,
»Kuvanauhurin erikoistoiminnot» kappaleessa
»Omat esisäädöt». 
* Kuvanauhurin tulee olla yhdistetty sopivaan televi-
sioon scart-johdolla.
* Kaikille oheislaitteille ei voi käyttää »Suora tallen-
nus»-toimintoa (esim. jotkut satelliittivastaanottimet,
dekooderit).
* Älä valitse televisiosta toista ohjelmanumeroa,
ennen kuin kuvanauhurin näyttöön syttyy »VALMIS». 

Long play-toiminto (Puolinopeus)

Tallennusnopeus voidaan pienentää puoleen. Näin esi-
merkiksi »E240»-kasetille mahtuu tallennusta 7 tuntia 4
tunnin asemesta. 

! Valitse tallennusnopeus »LP» kuten luvussa 7,
»Kuvanauhurin erikoistoiminnot» kappaleessa
»Omat esisäädöt». 
Kuvanauhurin näyttöön syttyy »LP».

" Toistossa kuvanauhuri valitsee automaattisesti
oikean toistonopeuden.

HiFistereovastaanotto

Tällä kuvanauhurilla voi sekä tallentaa että toistaa
stereolähetyksiä. Hifitallenteiden toisto on hifilaatua. 

Huom.
* Paras kuvanlaatu saadaan käyttämällä normaalia
nopeutta (»SP»). 
* Kuvanhaun, pysäytetyn kuvan, superhidastuksen
ja hidastuksen aikan kuvassa ei ole värejä.
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6. TALLENNUKSEN OHJELMOIMINEN

Tässä luvussa neuvotaan, miten voit ohjelmoida kuva-
nauhurin. Se kytkeytyy automaattisesti toimintaan, tal-
lentaa valitsemasi tv-ohjelman ja katkaisee sen jälkeen
toiminnan automaattisesti. 

Mitä tietoja kuvanauhuri tarvitsee? 

Kuvanauhurille on annettava seuraavat tiedot jokaisesta
ohjelmoitavasta tallennuksesta:

* tallennuksen tapahtumispäivä 
* tv-kanavan ohjelmanumero 
* tallennuksen alkamisaika 
* tallennuksen päättymisaika 
* VPS/PDC-järjestelmän kytkentä tai katkaisu

Jos käytät »ShowView-ohjelmointia», riittää kun annat
vain ShowView-koodin. Kaikki kuvanauhurin
tarvitsemat tiedot sisältyvät tähän koodiin. Tässä
laitteessa »ShowView-numerot» annetaan automaat-

tisesti.

Laite tallentaa kaikki edellä mainitut tiedot niin kutsut-
tuun muistilohkoon.
Tämä voidaan ohjelmoida kuukaudeksi eteenpäin. 

Laitteessa on muistilohkot 6 eri tallennusta varten.
Eri muistilohkojen tallennusajat eivät saa mennä
päällekkäin. Kuvanauhurin on ensin päätettävä yksi
muistilohko, ennen kuin se voi aloittaa seuraavan. 

»PDC» – järjestelmä 

(Programme Delivery Control) ja

»VPS» – järjestelmä 

(Video-Programme-System)?

VPS- ja PDC-järjestelmässä kuvanauhurin toiminta kyt-
keytyy ja katkeaa tv-aseman ohjaussignaalin avulla.
Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka tv-ohjelma, jonka nau-
hoituksen olet ohjelmoinut, alkaisi aikaisemmin tai
myöhemmin kuin mitä on ilmoitettu, kuvanauhuri käyn-
nistyy ja pysähtyy oikealla hetkellä.

Jos tv-asema lähettää VPS- tai PDC-signaalia,
kuvanauhurin näytössä näkyy »STOP-tilassa» teksti
»VPS» tai »PDC».

Jos haluat käyttää VPS/PDC-järjestelmää, teksti
»VPS/PDC» on kytkettävä näkyviin. Elet käytä VPS-
PDC-järjestelmää, teksti »VPS/PDC» on kytkettävä

pois.

Huom.:
* VPS/PDC:n avulla voit ohjelmoida kaksi ajallisesti
peräkkäistä saman tv-kanavan ohjelmaa vain
kahteen eri ajastinmuistilohkoon.
* Nauhoituksen alusta saattaa puuttua muutama
sekunti, jos tv-aseman lähettämä kytkentäsignaali
myöhästyy.
* VPS/PDC toimii moitteettomasti ainoastaan, jos
kenttä on hyvä. Jos vastaanotto on huono (esim.
antenni on huoneessa), jotkut VPS/PDC:n avulla
ohjelmoidut nauhoitukset eivät toimi oikein. Tämä ei
ole laitteen vika.
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»ShowView»-ohjelmointi

Tällä tavalla ohjelmointi on yhtä helppoa kuin puhelimel-
la soittaminen. Tarvitsee vain valita tv-ohjelmatietoihin
ohjelman alkamisajan viereen painettu ShowView-koodi
(3...9 numeroa).
Voit syöttää ShowView-koodin kuvaruudun OSD-sivulle
tai kuvanauhurin näyttöön.

Muista syöttää suojaamaton kasetti.

! Kytke televisio toimintaan ja valitse kuvanauhurin
kanava.

" Paina kauko-ohjaimesta painiketta o. 
OSD-sivu »AJASTIN» näkyy kuvaruudussa.

¤ Valitse sivu »ShowView». Vahvista painikkeella
G.

$ OSD-sivu »SHOW VIEW» näkyy nyt kuvaruudussa.

% Syötä koko ShowView-koodi numeropainikkeilla
O. Jos annat koodin väärin, pyyhi se 
m-näppäimellä.

& Jos haluat nauhoituksen toistuvan päivittäin tai
viikoittain, valitse painikkeella p rivi 
»Joka PV» tai »Joka VK».
Päivittäisnauhoitus voidaan ohjelmoida ainoastaan
maanantain ja perjantain välisille viikonpäiville.

/ Paina B-näppäintä. Ohjelmoitu koodi puretaan
nyt. Jos koodinluku tapahtuu oikein, kuvanauhurin
näytössä näkyy saadut tiedot.

( Oletko antanut kaikki tiedot oikein!
Paina tässä tapauksessa painiketta B. 
Kuvaruudun näytössä näkyy lyhyesti
»Ajastin valmis».

Kuvanauhurin näyttöön syttyvä symboli »Å» ilmoittaa,
että muistilohko on ohjelmoitu.

) Lopeta ohjelmointi painikkeella d.

Huom.
* Haluatko käyttää ohjelmannumeroa »E2»
tallentaaksesi oheislaitteesta (esim. satelliittiviritin)?
Vahvista vaiheessa / näytetty ohjelmanumero
»E2» painikkeella B.
* Jos näyttöön syttyy »KOODIVIRH», ShowView-
koodi on väärä tai valittu väärin. Valitse uudelleen tai
lopeta painikkeella d.
* Jos näyttöön syttyy »KELLON  AS», sisäinen
kello on asettamatta. Aseta kello.
* Päivittäistä ohjelmointia voi käyttä vain tallennuk-
sile, jotka tapahtuvat maanantaista perjantaihin.
* »Päivättäinen/viikottainen» ohjelmointi voidaan
tehdä vain viikko etukäteen.
* Joidenkin lähetysten kesto on pitempi kuin ohjel-
malehdessä on ilmoitettu. Jos haluat antaa jollekin
tallennukselle myöhemmän päättymisajan, valitse
vaiheessa / painikkeella G »loppu» ja syötä
päättymisaika painikkeella I tai H tai
numeropainikkeilla O.
* Taulukko »SHOWVIEW» ilmestyy heti vaiheen "
jälkeen näkyviin, jos olet asettanut OSD-sivulla 
»OMAT ESISÄÄDÖT» näytön »ShowView». (Katso
luku 7, kappale »Omat esisäädöt kuvanauhurilla»,
vaihe %). 

Huom.
* Ensimmäisellä ShowView-ohjelmoinnilla
käytetään ohjelmanumeroa »E 2». 
Kuvanauhurin näyttöön syttyy »Valitse
ohjelmanumero».
Valitse painikkeella I tai H »oikea» ohjelmanu-
mero (esim. »Ohj 01» kanavalle »TV 1») 
Vahvista painikkeella B.
Tämän jälkeen kuvanauhuri käyttää tätä ohjelma-
numeroa kaikille tämän kanavan ShowView-
ohjelmoinneille.
* Toiminto »VPS/PDC» voidaan kytkeä ja katkaista
painikkeella p. Vahvista painikkeella B.

SHOWVIEW
– – – – – – – – –

kerran
D Joka PV
W Joka VK

/ /D/W - SELECT

Vahvista - OK
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Ohjelmointi kuvanauhurilla

Voit antaa kuuden ohjelmoidun tallennuksen
tarvitsemat tiedot kuvanauhuriin ja tallentaa ne. 
Kuvaruudun OSD-sivu tai kuvanauhurin näyttö ilmoittaa
sinulle »askel askeleelta» seuraavan ja mahdollisen
syötön. Tiedot tallentuvat seuraavaan vapaaseen
muistilohkoon.

Varmista, että suojaamaton kasetti on syötetty.

! Kytke televisio toimintaan ja valitse kuvanauhurin
ohjelmanumero.

" Paina kauko-ohjaimesta painiketta o. 
OSD-sivu »AJASTIN» näkyy kuvaruudussa.

¤ Valitse rivi »Taval.  ajastin». 
Vahvista painikkeella G.

$ OSD-sivu »AJASTIN» näkyy kuvaruudussa.
Ensimmäisellä rivillä näet:
sen hetkisen päivämäärän ja kellonajan, jotka muo-
dostavat nauhoituksen alkamisajankohdan ja sen
hetkisen kellonajan plus »1:30» tuntia, jotka muo-
dostavat nauhoituksen päättymisajankohdan. 

% Jos haluat nauhoituksen toistuvan päivittäin tai
viikottain, valitse painikkeella p rivi 
»Joka PV» tai »Joka VK». Päiväyksen viereen 
ilmestyy lisäksi joko »D» tai »W».
Päivittäisnauhoitusta voidaan käyttää ainoastaan
maanantain ja perjantain välisinä viikonpäivinä.

& Syötä päivämäärä numeropainikkeilla O tai

vahvista päivämäärä painikkeella G.

/ Anna nyt sen kanavan ohjelmanumero, jolta haluat
tallentaa numeropainikkeilla O.

AJASTIN

PV Ohj. Alku Lop
01 – – 20:15 21:45

kerran
D Joka PV
W Joka VK

/ /D/W - SELECT

Vahvista - OK

( »VPS/PDC»-toiminto voidaan kytkeä ja katkaista
painikkeella p.

) Anna tallennuksen alkamisaika numeropainik-
keilla O. 

<: Anna tarvittaessa tallennuksen päättymisaika.

<> Oletko antanut kaikki tiedot oikein!
Jos näin on, paina painiketta B. 
Kuvaruudun näyttöön ilmestyy lyhyesti
»Ajastin valmis».

Kuvanauhurin näyttöön syttyvä ajastimen symboli »Å»
ilmaisee, että muistilohko on ohjelmoitu.

Jos haluat antaa muita ohjelmanumeroita, toista
vaiheet " – <>.

<Y Lopeta painamalla painiketta d.

Yleisiä huomautuksia:
* Jos näyttökenttään syttyy »KELLON AS», kuvan-
auhurin sisäistä kelloa ei ole asetettu. Aseta
kellonaika.
* Päivittäistoimintoa voidaan käyttää vain tallennuk-
sille, jotka tapahtuvat maanantaista perjantaihin.
* »Päivittäin/viikottain» ohjelmoinnin ensimmäisen
tallennuksen on tapahduttava viikon sisällä.
* OSD-sivu »AJASTIN» ilmestyy näkyviin heti
vaiheen ", jälkeen, jos olet asettanut OSD-sivulla 
»OMAT ESISÄÄDÖT» näytön »Tavallinen ajastin».
(Katso luku 7, kappale »Omat esisäädöt kuvanauhu-
rilla», vaihe % ). 



22

Nauhoitussatelliittivastaanottimesta

Voit ohjelmoida kuvanauhurin nauhoittamaan myös
ulkoisesta satelliittivastaanottimesta.

! Yhdistä vastaanotin liitäntään u. 
Varmista, että vastaanotin on kytketty toimintaan ja
oikea satelliittikanava on valittu.

" Ohjelmoi muistilohko jommalla kummalla edellä
kuvatulla tavalla. Käytä ohjelmoinnissa tälle ulkoisel-
le lähteelle tarkoitettu kanavaa »E2».

2 EXTERNAL / DEC.- AV 2

1 EXTERNAL / EURO-AV 1

I
N

L

R

O
U
T

L

R

AUDIO

Huom.:
* Jos ohjelmoit »ShowView:n»avulla tällaisen
sateelliittiohjelman, kuvanauhuri valitsee automaat-
tisesti kanavaksi »E2».
Voit jättää kuvanauhurin näyttöön ilmestyvän ilmoi-
tuksen »Anna kanavanumero» huomioimatta.

Joitakin ohjelmointia koskevia ohjeita

• Ohjelmoitu tallennus nauhoitetaan OSD-sivulla koh-
dassa »OMAT ESISÄÄDÖT» valitsemallasi nopeu-
della (SP/LP).

• Jos unohdit työntää nauhurin kasettipesään 
videokasetin, nauhurin näyttöön ilmestyy teksti 
»EI KAS».

• Jos työnsit nauhuriin vahingossa suojatun videoka-
setin, kuvanauhurin näyttöön ilmestyy ohjelmoinnin
jälkeen muutamaksi sekunniksi teksti
»SUOJATTU».
Kasetti tulee sitten ulos.

• Ajastus toimii ainoastaan silloin, kun kuvanauhurin
toiminta on katkaistu. Jos kuvanauhuri on toimin-
nassa ennen ajastettua nauhoitusta, näytössä vilk-
kuu ennen nauhoituksen alkua »AJASTUS».

• Jos muistilohkojen nauhoitusajat menevät päällek-
käin, kuvanauhurin näyttöön syttyy »AIKAVIRHE».
Toisen muistolohkon tiedot on muutettava tai
nollattava. Lue tätä koskevat ohjeet kappaleesta
»Ajastin-muistilohkon tietojen tarkastaminen, poisto
tai muuttaminen».

• Ohjelmoituasi kaikki muistilohkot, kuvanauhurin
näyttöön ilmestyy teksti »VARATTU». Lue tätä
koskevat ohjeet kappaleesta »Ajastin-muistilohkon
tietojen tarkastaminen, poisto tai muuttaminen».

• Jos nauha pyörii loppuun nauhoituksen ollessa
käynnissä, kasetti tulee automaattisesti ulos.
Kuvanauhurin näytössä vilkkuu »AJASTUS».
Työnnä sitten kuvanauhuriin uusi videokasetti ja
paina kauko-ohjaimen painiketta d. 
Ajastin nauhoitus jatkuu.

• »Energian säästö-toiminto» ei ole mahdollinen ajas-
tinnauhoituksilla.



% haluatko tyhjentää muistilohkon ?
Valitse rivi (muistilohko) painikkeella I tai H.
Paina painiketta m. Muistilohko on nyt 
nollattu.

& Haluatko muuttaa muistilohkon tietoja?
Valitse rivi (muistilohko) painikkeella I tai H.
Paina painiketta G. 

/ OSD-sivu »AJASTIN» ilmestyy kuvaruutuun. Valit-
se muutettavat muistilohkon tiedot (päivämäärä,
kanava, alkamisajankohta, loppumisajankohta) pai-
nikkeella F tai G 

( Muuta tiedot numeropainikkeilla O tai
painikkeella I tai H.

) Oletko syötänyt kaikki tiedot oikein? Jos olet, paina
kauko-ohjaimen painiketta B.
Kuvaruutuun ilmestyy hetkeksi teksti »Ajastin val-
mis» ja sen jälkeen OSD-sivu »PÄÄMENU».

<: Lopeta painikkeella l tai d.
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AJASTINLUETTELO

PV Ohj. Alku Lop
10 14 20:00 21:00
- - - - - - - - : - - - - : - -

Koko tallennusaika 1:00

Pois - CLEAR
Vaihda - e Pois - MENU

TIMER 

PV Ohj. Alku Lop
10 14 20:00 21:30

Vahvista - OK

Ajastinnauhoituksen keskeyttäminen

Laitteen manuaalinen käyttö ei ole mahdollista
ajastetun nauhoituksen ollessa käynnissä.
Jos haluat keskeyttää meneillään olevan nauhoituksen,
paina painiketta d.

Ajastin-muistilohkon tarkastaminen

! Kytke televisio ja päälle ja valitse kuvanauhuria var-
ten varattu kanava.

" Paina painiketta l. OSD-sivu »PÄÄMENU»
ilmestyy kuvaruudulle.

¤ Valitse rivi »Ajastinluettelo». Vahvista painik-
keella G.

$ OSD-sivu »AJASTINLUETTELO» ilmestyy kuvaruu-
dulle.

Tarkista kaikki muistilohkon tiedot. Jos tiedot ovat
oikein, lopeta painamalla painiketta d.

Muistilohkon nollaaminen ja muutta-

minen

! Kytke televisio päälle ja valitse kuvanauhurin kana-
va.

" Paina painiketta l. OSD-sivu »PÄÄMENU»
ilmestyy kuvaruudulle.

¤ Valitse rivi »Ajastinluettelo». Vahvista painik-
keella G.

$ OSD-sivu »AJASTINLUETTELO» ilmestyy kuvaruu-
dulle.
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7. KUVANAUHURIN ERIKOISTOIMINNOT

Omat esisäädöt kuvanauhurilla

Voit tehdä joillekin tallennus- ja toistotoiminnoille omat
esisäädöt. Löydät eri toimintojen yksityiskohtaiset
ohjeet vastaavista kappaleista.

! Kytke televisio päälle ja valitse kuvanauhurin 
kanava.

" Paina painiketta l.

¤ Valitse rivi »Omat esesäädöt». 
Vahvista painikkeella G. 

$ OSD-sivu »OMAT ESESÄÄDÖT» näkyy
kuvaruudussa, rivi »Ajastin» on aktiivinen.

% Voit nyt valita, minkä ajastinohjelmointityypin valit-
set. Valitse joko »Ei ajast. suost.», »Taval ajastin»
tai »ShowView».

& Valitse rivi »Tallennusnopeus» painikkeella I tai
H. Valitse osoitin »SP» (=Standardiaika) tai »LP»
(= Long PLay).

/ Valitse rivi »OSD»-näyttö. Valitse haluamasi näyttö:
»auto»: valittu tapa näkyy hetken aikaa kuvaruudu-
sa ja sammuu sitten.
»on»: valittua käyttötapaa näytetään jatkuvasti
kuvaruudussa.
»ei»: valittua käyttötapaa ei näytetä kuvaruudussa.

( Valitse rivi »Suora tallennus». Jos toiminto on 
kytketty päälle, kuvanauhuri tallentaa aina

(nauhoituksen aloitushetkellä) televisiossa sillä het-
kellä olevan tv-kanavan. valitse toiminto »ei» tai
»on».

) Valitse rivi »Tallennusvalmius».
Valitse näyttö »E1» tai »E2» (Tallennus kuva-
/äänilähteestä scart-liitäntöjen t tai
u kautta, esim. toinen kuvanauhuri, 
satelliittivastanotin, dekooderi jne.).

<: Tallenna tiedot painamalla K-näppäintä.

<> Lopeta painamalla painiketta l.

OMAT ESESÄÄDÖT

Ajast. Ei ajast. suos e
Nauhanopeus SP
OSD-näyttö auto
Suora tallennus on
Tallennusvalm E2

Vahvista - OK
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Kuvanauhurin ja television

erikoissäädöt

Tässä kohtaa voit suorittaa erilaisia perussäätöjä, esim.
taajuus/kanavanumeronäyttö, laajakangasformaatti,
VCR1/VCR2-kytkentä.

! Kytke televisio päälle ja valitse kuvanauhurin 
kanava.

" Paina kuvanauhurin painiketta S .

¤ Valitse rivi »Erikoisasetukset». 
Vahvista painikkeella G. 

$ OSD-sivu »ERIKOISASETUKSET» ilmestyy kuva-
ruutuun, rivi »Kanava/taajuus» on aktiivinen. Valitse
ilmoitin »TAAJ» tai »KAN».

% Valitse rivi »16:9». Jos käytössäsi on uden laajaku-
vastandardin mukainen televisio, tätä kohtaa ei tar-
vitse muuttaa. Muussa tapauksessa valitse
vaihtoehto »ei» (= kuvaformaatti »4:3»).

& Jos sinulla on käytössäsi kaksi kuvanauhuria, jotka
toimivat samalla kauko-ohjauskoodilla, voit muuttaa
sekä tämän kuvanauhurin että tämän
kaukosäätimen kauko-ohjaussetuksen ja estää
»väärän» kuvanauhurin käynnistymisen vahingossa. 
Lue tätä koskevat tiedot luvusta »Kuvanauhurin eri-
koistoiminnot», kappaleesta »Vaihtaminen
kuvanahurista 1 kuvanauhuriksi 2».

/ Lopettaaksesi paina kahdesti painiketta l.

Kuvanauhurin kellonajan ja päiväyksen

asettaminen

Ennen tallennusten ohjelmoimista on varmistettava,
että kuvanauhurin kello on asetettu oikeaan aikaan.
Jos kuvanauhurin ohjelmanumerolla »01» on teksti-
tv:tä lähettävä tv-kanava, kellonaika ja päiväys siirtyvät
automaattisesti kuvanauhuriin.

Aseta kellonaika ja päiväys tarvittaessa käsin.

! Kytke televisio toimintaa ja valitse kuvanauhurin
ohjelmanumero.

" Paina kuvanauhurista painiketta S.

¤ Valitse rivi »Kello». Vahvista painikkeella G. 

Jos näkyvissä on: »Aika ladattu ohj. P 01», jatka säätöä
vaiheesta & eteenpäin.

$ Valitse rivi, jolle annat tiedot.
Anna kellaonaika, vuosi, kuukausi ja päivä numero-
painikkeilla O.

% Tallennatiedot painikkeella B.

& Lopeta painamalla painiketta l.

ERIKOISASETUKSET

Kanava/taajuus KAN. >
16 :9 ei
VCR - osoite VCR 1

Pois - MENU

KELLON ASETUS

Aika 16:45
Vuosi 1997
Kuukausi 05
Päivä 10

Aika ladataan ohj. P01

Vahvista - OK
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Viritintoiminto. Kuvanauhuri television

jatkeena 

Voit käyttää kuvanauhuria myös tv-kanavien vastaanot-
toon (viritin). Tästä on hyötyä, jos televisiossa ei ole
kauko-ohjausta tai jos siinä on vähemmän
ohjelmanumeropaikkoja kuin mitä on vastaanotettavia
kanavia.
Voit käyttää yhdistettyä dekooderia. 

Toimi näin: 

! Kytke televisio toimintaan. Valitse kuvanauhurille
varattu kanavanumero.

" Paina painiketta r yli kolme sekuntia.

Kuvanauhurin näyttöön syttyy kanavan nimi ja sen
hetkinen kellonaika.

¤ Valitse haluamasi ohjelmanumero painik-
keella I tai H, tai 
anna ohjelmanumero yksi-tai kaksinumeroisena
numeropainikkeilla O.

$ Katkaise kuvanauhurin toiminta painikkeella
d, kun et enää halua katsoa televisiota.

Ulkoisesti ohjattu ajastettu tallennus

Onko sinulla toinen laite, esim. satelliittivastaanotin,
joka voi ohjata ajastimella muita laitteita?
Tätä kuvanauhuria voidaan kauko-ohjata scart-liitäntöjen
u ja t kautta.

Syötä kasetti, joka ei ole nauhoitussuojattu. 

! Katkaise kuvanauhurin toiminta painikkeella
d (kaukosäädin). 

" Paina kauko-ohjaimesta painiketta a 

yli kolme sekuntia.

Kuvanauhurin näytössä näkyy »E2 TALL  VALM».
Kuvanauhuri on nyt valmis tallentamaan. 

¤ Tallennus alkaa ja loppuu kauko-ohjattuna scart-liitti-
men u ja t kautta.

$ Jos haluat keskeyttää tämän toiminnon, ennen tal-
lennuksen käynnistymistä, paina niin kauan (muuta-
man sekunnin) painiketta a, että kuva-
nauhurin toiminta katkeaa.

% Jos haluat keskeyttää toiminnon tallennuksen 
aikana, paina painiketta d.

Huom.: 
* Dekooderin käyttö ei ole mahdollista tässä toimin-
nossa.
* Kun kuvanauhuri on valmis tallentamaan ulkopuo-
lisesta kuvalähteestä, sitä ei voida kytkeä »Energian
säästölle».
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Vain äänen tallennus

Haluatko käyttää kuvanauhuria hifinauhurina?

Tämä tarkoittaa sitä, että tallennetaan ulkopuolisesta
äänilähteestä vain stereo- tai rinnakkaisääni (esim. ste-
reolaitteisto, toinen kuvanauhuri tms.).
Yhdistä stereolaitteisto audioliitäntäjohdolla 
liitäntöihin LÖ (kuvanauhurin takana).

Tarkista, että olet työntänyt »oikean» kasetin
kuvanauhuriin.

! Paina kauko-ohjaimesta painiketta l.
Valitse rivi »Tallennustoiminnot».
Vahvista painikkeella G. 

" OSD-sivu »TALLENNUSTOIMINNOT» näkyy kuva-
ruudussa. Valitse rivi »Vain äänen tallennus».

¤ Kytke äänilähde toimintaan. Aloita äänen tallennus
oikealla hetkellä painikkeella g. 
OSD-sivu »VAIN ÄÄNEN TALLENNUS» näkyy
kuvaruudussa. Kytke äänilähde toimintaan. 

Kuvanauhuri alkaa tallentaa äänilähteen ääntä. Ääni tal-
lentuu ääniraidalle. Vanha ääni poistuu. Äänen säätö
tapahtuu automaattisesti. Kasetilla oleva kuva
poistetaan.

$ Voit keskeyttää tallennuksen painikkeella r.

% Lopeta tallennus kauko-ohjaimen 
painikkeella l tai d. 

Tallennus toisesta videolaitteesta

Tällä kuvanauhurilla on mahdollista tallentaa ulko-
puolisesta ohjelmalähteestä, esim. toisesta kuva-
nauhurista tai kameranauhurista.
Tätä varten tarvitaan scart-johto.

! Yhdistä tämä kuvanauhuri laitteeseen, josta haluat
tallentaa, esim. toinen kuvanauhuri.

Yhdistä tätä varten scart-johto kummankin laitteen
scart-liitäntään. Tässä kuvanauhurissa scart-liitäntään
u.

" Syötä ohjelmakasetti kuvanauhuriin VCR A ja tyhjä
kasetti kuvanauhuriin VCR B.

¤ Valitse kuvanauhurista VCR B die ohjelmanumero
»E2». Tämä löytyy ohjelmanumeron »P 01»
vierestä (P 01 - »E1» - »E2»). Käytä tähän painiketta
I tai H.

$ Aloita tallennus painamalla kuvanauhurista VCR A
toistopainiketta esim. e ja kuvanauhurista
VCR B tallennuspainiketta g.

% Kun haluat lopettaa kopioinnin, paina kummankin
kuvanauhurin pysäytyspainiketta r.

Huom. 
* Seuraavassa selostuksessa tämä kuvanauhuri on
se, jolla tallennetaan, ja sitä kutsutaan kuvanau-
huriksi VCR B. Toista kuvanauhuria käytetään 
toistoon ja sitä kutsutaan kuvanauhuriksi VCR A.
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Lisäystoiminnot

Tämän toiminnon avulla tallenteisiin voidaan lisätä
jälkeenpäin uusia kuva ja/tai äänitallenteita.

Kuva-/äänisignaali tulee kuvanauhuriin scart-liitäntöjen
t tai u kautta. 
Liitännät ovat kuvanauhurin takana.

Valittavana on kaksi eri lisäystoimintoa.

• »INSERT VIDEO»: Kuva ja hifiääni (vinoraita) tallen-
netaan uudelleen, monoääni (pitkittäisraita) pysyy
tallessa.

• »INSERT COPY»: Kuva tallennetaan uudelleen.
Monoääni (pitkittäisraita) pysyy tallessa ja se kopioi-
daan hifiääniraidalle (vinoraita).

Huomioi myös yhdistetyn laitteen käyttöohje.
Tarkista, että olet työntänyt nauhuriin »oikean», suojaa-
mattoman kasetin.

! Kytke televisio toimintaan ja valitse kuvanauhurin
ohjelmanumero.

" Kytke kuvanauhuri toimintaan.

¤ Etsi kuvanauhurilla nauhalta insert-tallennuksen
loppukohta. Paina painiketta r. 
Kytke laskimen näyttöön painikkeella s.
Nollaa näyttö painikkeella m asentoon
»0:00:00».

$ Etsi kuvanauhurilla nauhalta insert-tallennuksen
alkukohta. Paina painiketta r.

% Kytke ulkopuolisen kuva-/äänilähteen toiminta. 
Etsi kopioinnin alkukohta.

& Paina kauko-ohjaimen painiketta l. 
Valitse rivi »Tallennustoiminnot». 
Vahvista painikkeella G. 
OSD-sivu »TALLENNUSTOIMINNOT» näkyy kuva-
ruudussa.

/ Valitse lisäystoiminto:
»Insert  video», tai »Insert  copy». 
Valitse yhdistetyn kuva-/äänilähteen ohjelma-
numero (»E1» tai »E2»).

Seuraa OSD-sivun kuvaruutuohjausta.

( Käynnistä tallennus »oikealla» hetkellä painikkeella
g. 
Äänen säätö tapahtuu automaattisesti.
Insert-tallennus pysähtyy automaattisesti, jos las-
kin näyttää arvon »0:00:00».
OSD-sivu »TALLENNUSTOIMINNOT» näkyy kuva-
ruudussa.

) Lopeta kauko-ohjaimen painikkeella l
tai d. 

»INSERT VIDEO-toimintoa» koskevia ohjeita: 
* Paina »alkuperäisen» äänen toistoa varten kauko-
ohjaimen painiketta p niin monta kertaa,
kunnes kuvanauhurin näytössä näkyy »MONO».
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Vaihtaminen kuvanauhurista 1

kuvanauhuriksi 2

Tämä on tärkeä toiminto silloin, jos sinulla on kaksi
kuvanauhuria, jotka toimivat samalla kauko-
ohjauskoodilla. Muuttamalla sekä tämän kuvanauhurin
että tämän kauko-ohjaimen kauko-ohjausasetuksen,
voit estää »väärän» kuvanauhurin käynnistymisen
vahingossa.

! Kytke televisio toimintaan ja valitse kuvanauhurille
varattu ohjelmapaikka.

" Paina kuvanauhurin painiketta S.
OSD-sivu »ASENNUSMENU» näkyy kuvaruudussa.

¤ Valitse rivi »Erikoisasetukset».
Vahvista painikkeella G. 

$ OSD-sivu »ERIKOISASETUKSET» näkyy kuva-
ruudussa.

% Valitse rivi »VCR-osoite». Kuvaruudussa näkyy
ilmoitus:
»Vaihto-muuta kauko-ohjaimen koodi ensin».

& Paina kauko-ohjaimesta yhtaikaa numeropaini-
ketta " ja painiketta B.
Kun haluat jälleen palauttaa edellisen asetuksen,
paina numeropainiketta ! ja painiketta B.
Kauko-ohjauksen asetus on nyt muutettu.

/ Suuntaa kauko-ohjain kohti kuvanauhuria. Paina
kauko-ohjaimesta mitä tahansa painiketta (esim.
r). »Uusi» asetus siirtyy nyt kuvanauhuriin.
OSD-sivulla näkyy muutettu asetus, esim. »VCR 2».
Nyt myöskin kuvanauhurin asetus on muutettu.

( Lopeta painamalla kahdesti painiketta l.

ERIKOISASETUKSET

Kanava/taajuus KAN
16 :9 on
VCR - osoite VCR 2 e

Vaihto-muuta 
kauko-ohjaimen 

koodi ensin

Vahvista - OK

Katselutoiminto

Kun yhdistät toisen laitteen liitäntään u, voit
käyttää seuraavia lisätoimintoja. Laite voi olla toinen
kuvanauhuri, dekooderi tai satelliittivastaanotin.

• Näin ollen, jos toinen laite lähettää ohjaussignaalin,
esim. toiston aikana, kuvanauhuri (virta kytketty) 
tunnistaa sen ja kytkee automaattisesti »katselutoi-
minnon».
»Katselutoiminto» voidaan kytkeä ja katkaista painik-
keella a.

• Vaikka kuvanauhurin toiminta on katkaistu, scart-
yhteys televisiosta toiseen laitteeseen toimii silti. 

TV-monitoritoiminto

Voit kytkeä television painikkeella a ohjelma-
numerolle »AV» (= Audio/Videotulo). Nyt voit nähdä
kuvanauhurista tulevan kuvan kuvaruudussa.
Kuvanauhurin tulee olla kytkettynä toimintaan.
Kuvanauhurin näytössä näkyy lyhyesti »VCR MON».
Paina painiketta uudelleen, kun haluat katkaista monito-
ritoiminnon. Näytössä näkyy muutaman sekunnin
»TV MON».

Huom. 
* Monitoritoiminto on mahdollinen vain jos myös
televisiossa on tämä kytkentä ja television yhdistä-
miseen on käytetty scart-johtoa.
* Painike  a ei toimi toiston aikana.

Huom. 
* Jos olet valinnut ohjelmanumeron »E1» tai »E2»,
kuvanauhuri ei voi vaihtaa »katselutoiminnolle».
Tämä koskee myös ohjelmanumeroita, joille on
valittu dekooderin toiminta.
* Toiminto on mahdollinen vain, jos myös
televisiossa on tämä kytkentä ja television yhdistä-
miseen on käytetty scart-johtoa.
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Toisto antennijohdon kautta

Jos et halua käyttää scart-johtoa, kuvanauhurin toistolle
on käytettävä liitäntää jo yhdistetyn antennijohdon

kautta.

! Kytke televisio toimintaan ja valitse se kanava-
numero, joka on varattu kuvanauhurin toistolle
(Katso television käyttöohjeesta.).

" Paina kuvanauhurin painikkeita ™ ja G
(toisto) samanaikaisesti.
Kuvanauhurin näyttöön ilmestyy teksti:
»MODULAATTORI» ja kanavanumero tai taajuus.

¤ Syötä ja tallenna nyt televisioon tämä kanava-
numero tai taajuus.

Television käyttöohjeessa on selostettu, miten oikea
kanava tai taajuus viritetään ja tallennetaan televisioon.

Television kuvaruutuun ilmestyy kuvanauhurin
lähettämä »Testikuva».

Huomio: Tv-kanava UHF 36 on varattu kuvanauhurille.
Saattaa kuitenkin olla, että paikkakunnallasi jokin tv-
asema on varannut tämän kanavan. 
Tällaisessa tapauksessa jonkin tai useampien 
tv-kanavien lähettämällä ohjelmalla television kuvaruu-
dussa näkyy häiriöitä tai kuvan laatu on huono.

Huom. 
* Tarkista kuvanauhurin toistolla televisiovastaan-
oton ääni- ja kuvalaatu. Säädä kuvaa, väriä ja ääntä
tarpeen mukaan kanavaa television painikkeilla
säätämällä.

Toimi näin ollen seuraavasti:

$ Tarkista, toimivatko kaikki tv-kanavat  kuten ennen-
kin.
Jos yhden tai useamman tv-kanavan kuvanlaatu on
heikentynyt, kytke kuvanauhuri kokeeksi pois pääl-
tä. Käy vielä kerran läpi kaikki tv-kanavat.

% Kun kuvalaadun heikkenemistä ilmenee ainoastaan
silloin, kun kuvanauhuri on kytketty päälle, täytyy
kuvanauhurista etsiä »vapaa» kanava.

& Paina kuvanauhurin painikkeita ™ ja G
(toisto) samanaikaisesti.

/ Paina kuvanauhurin painiketta S. Kuva-
nauhuri etsii »vapaan» kanavan. Kuvanauhurin näyt-
töön ilmestyy teksti »MODULAATTORI» ja esim.
»C44» tai »655».

( Säädä televisio vielä kerran kuvanauhurin mukaan
(vaihe¤ ). 
Tallenna säätö painamalla painiketta B.

) Jos tulos on riittämätön, voit syöttää kanavanumeron
tai taajuuden myös manuaalisesti.

<: Etsi televisiosta »vapaa» kanava (jolloin näkyy vain
»lumisadetta»).

<> Paina kuvanauhurin painikkeita ™ ja G
(toisto) samanaikaisesti.
Syötä painikkeilla f tai e tai numeronäppäimillä 
k television »uusi» kanavanumero tai taajuus. 
Näet testikuvan. 
Tallenna säätö painamalla painiketta B .

<Y Käy vielä kerran läpi kaikki tv -kanavat. Toista säätöä
(vaihe <: ja <>), kunnes sammutetun kuvanauhurin
ja päällä olevan kuvanauhurin välillä ei ole havaitta-
vissa muutoksia kuvanlaadussa.

<X Kytke kuvanauhuri pois päältä painikkeella
d.

Huomi: 
* Jos olet keskeyttänyt luvun 2 »ASENNUS»-
toimenpiteet , niin jatka kyseisestä kohdasta ensi-
asennusta.
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Television kauko-ohjaus

Tässä kauko-ohjaimessa on koko joukko televisiolle tar-
koitettuja valmistajan kauko-ohjausasetuksia .
Painiketta TV avulla voit säätää äänenvoimakkuutta,
kytkeä television äänen »mykäksi», valita
ohjelmanumeron ja katkaista televi-sion toiminnan.

E Tv-äänenvoimakkuus +/ -
Q Tv-äänen kytkentä/katkaisu
W Tv:n katkaisu

R TV-kanavan valinta +/–

Sisäänrakennetun modulaattorin

toiminnan kytkentä ja katkaisu

Edellisessä kohdassa on käsitelty televisiossa mahdol-
lisesti esiintyviä häiriöitä. Jos et saa pois kuvan tai
äänen häiriötä edellä neuvotulla menetelmällä, voit kat-
kaista sisäänrakennetun modulaattorin toiminnan.
»Toisto antennijohdon kautta» ei ole mahdollista, silloin
kun modulaattorin toiminta on katkaistu.

! Paina kuvanauhurista painikkeita ™ ja G
(toisto) samanaikaisesti. 

" Paina kauko-ohjaimen painiketta G yli viisi

sekuntia. Kuvanauhurin näytössä näkyy esim.
»MODUL  EI».

¤ Paina kauko-ohjaimen painiketta G vielä kerran yli

viisi sekuntia. Kuvanauhurin näytössä näkyy esim.
»MODULAATT»

$ Tallenna asetus painikkeella B.

Huom. 
* Jos televisiossa on »Easy Link-toiminto», ja televi-
sio ja kuvanauhuri (scart-liitäntä t) on
yhdistetty toisiinsa mukana toimitetulla scart-
johdolla, modulaattorin toiminnan katkaisu tapahtuu
automaattisesti.
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8. HUOMAUTUKSIA

• Tämä käyttöohje on painettu ilman klooria
valmistetullle paperille.
Käytettyjä kauko-ohjaimen paristoja ei saisi heittää
pois talousjätteiden mukana. Toimita vanhat paristot
asianmukaiseen keräyspisteeseen. Haluamme näin
edesauttaa ympäristönsuojelua.
Monia tämän elektronisen laitteen materiaaleista voi-
daan käyttää uudelleen. Ota selville, mitä mahdolli-
suuksia on »vanhan» laitteen kierrättämiselle.

Säilytä laatikko ja pakkausmateriaali mahdol-

lista myöhempää laitteen kuljetusta varten.

Turvaohjeita/huomautuksia

• Älä käytä laitetta heti kun olet tuonut sen kylmästä
lämpimään tai lämpimästä kylmään tilaan, tai hyvin
kosteissa oloissa. Laitteen tulisi antaa sopeutua
huoneen lämpötilaan ennen sähköverkkoon kytke-
mistä vähintään kolme tuntia pakkauksesta purkami-
sen jälkeen.

• Älä aseta laitetta minkään lämpölähteen (esim. läm-
mittimen) lähelle.

• Pidä huoli, että ilma pääsee vapaasti kiertämään lait-
teen sivuilla olevien ilmanvaihtoaukkojen kautta. Älä
aseta laitetta pehmeälle alustalle.

• Pidä huoli, että kuvanauhurin ja television väliin jää
pystysuunnassa tilaa vähintään 20 cm.

• Älä käytä laitetta pölyisissä paikoissa tai lähellä
voimakasta magneettikenttää. Pahalla ukonilmalla
laite on hyvä irrottaa pistorastia ja antennista 3
(salamaniskun vaara).

• Älä työnnä sormia tai vieraita esineitä kasettipesän
aukkoon, koska voit vahingoittaa mekanismia. Va-
roita lapsia erityisesti.

• Tässä kuvanauhurissa käytetään VHS-kasettia.
Käytä vain tunnettuja kasettimerkkejä, joissa on
VHS-merkki. Suosittelemme käytettäväksi PHILIPS
VHS-videokasetteja, sillä ne takaavat parhaan mah-

dollisen kuvanlaadun.

• ShowView on Gemstar Development Corporation:in
rekisteröity tavaramerkki.
ShowView-järjestelmä on valmistettu Gemstar Deve-
lopment Corporation:in lisenssillä.

PAL SECAM
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9. TARKISTUSLUETTELO

Oire Mahdollinen syy

Laite ei toimi mitään painiketta • Virtaa ei tule.
painettaessa • Ohjelmoitu tallennus on käynnissä.

• Tekninen häiriö – kytke irti sähköverkosta 30 sekunniksi – kytke
takaisin.
Ellei tämä auta, kokeile seuraavaa:
1. Irrota kuvanauhurin pistoke.
2. Paina kuvanauhurin näppäintä bn ja
pidä sitä alas painettuna, työnnä pistoke takaisin.
Pidä bn alas painettuna niin kauan, että
kuvanauhurin näyttökenttään tulee näkyviin 
vaakasuoria viivoja ( – – : – – ).
Kaikki tietomuistit on nollattu (tyhjennetty).

Kauko-ohjain ei toimi • Paristot ovat kuluneet.
• Loistelamput ja auringonpaiste häiritsevät.

Kuvanauhuri ei toista • Kasetille ei ole tallennettu.
• Nauha on lopussa.
• Televisiosta kuvanauhurille varattu ohjelmanumero on valittu tai

tallennettu muistiin väärin.
• Television ja kuvanauhurin välinen liitosjohto on irronnut.
• »Modulaattori» ei ole asennossa »on».

Kuvanauhurin toiston laatu on huono • Käytä toisella nauhurilla tallennetuille kaseteille toistolla toimintoa
»raidanseuranta».

• Kasetti on kulunut tai huonolaatuinen.
• Televisiota ei ole säädetty oikein.
• Kuvapäät puhdistetaan. Toiston aikana: Kytke »Päiden

puhdistus». Kuvapäät puhdistetaan.

Kuvanauhuri ei tallenna • Tv-kanavaa ei ole tallennettu muistiin tai on valittu väärin.
• Syötetty kasetti on suojattu.

Ohjelmoitu tallennus ei ala • Tiedot on ohjelmoitu väärin.
• Kellonaika/päiväys on asetettu väärin.
• Syötetty kasetti on suojattu.
• Nauha on lopussa.
• »PDC/VPS» oli kytketty, mutta »PDC/VPS»-aika oli väärä.
• Kuvanauhurin toiminta ei ollut katkaistuna – (painike

d).

Televisiovastaanotossa on kuva-/äänihäiriöitä • Lue ohjeet luvusta 8 »Kuvanauhurin erikoistoiminnot» kappalee-
sta »Toisto antennijohdon kautta» vaiheesta% alkaen, sekä kap-
pale »Modulaattorin toiminnan kytkentä/katkaisu».
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10. TEKNISET TIEDOT, LISÄTARVIKKEET

Tekniset tiedot

• Verkkojännite 220 – 240 V~

• Verkkotaajuus 48–52 Hz

• Tehontarve tyypill. 20 W
(valm. toim. tyypill. 16 W)
(valmiustoiminnossa-enegiansäästö tyypill. ≤ 1 W)

• Pikakelausaika tyypill. 90 s kasetilla E-180

• Ympäristölämpötila käytössä
+10 °C ... +35 °C

• Suhteellinen kosteus 20% ... 80%

• Paino n. 4,6 kg

• Käyttöasento maks. kaltevuus15°

• Videoerottelukyky VHS ≥ 240 juovaa

• FM-audio (SP) 20 Hz – 20 KHz (≤ 3 dB)

• Paristovarmistus: Tv-kanavien muisti tyypill. 1 vuosi
Kello/ajastin tyypill. 7 tuntia.

• Mitat 380 x 280 x 94 mm
(jalat mukaanlukien)

• Tämä tuote täyttää direktiivin 73/23 EWG + 
89/336 EWG + 93/68 EWG vaatimukset.

Tämän kuvanauhurin mukana

toimitetaan

• Antennijohto

• Verkkojohto

• Scart-johto (AV-eurojohto)

• Kauko-ohjain ja paristot

• Käyttöohje

MODEL  NO: VR 666

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

Voidaksesi helpommin tunnistaa laitteen
mahdollisessa varkaustapauksessa merkitse
sarjanumero (PROD. NO.) muistiin kuvaan.
Sarjanumero on painettu laitteen taakse
kiinnitettyyn arvokilpeen.
Laitetta koskevien asioiden käsittelyn
helpottamiseksi on hyvä tietää kilven tiedot ja se
tulisi säilyttää tallessa.

Oikeus muutoksiin ja erehdyksiin pidätetään !
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