
TVCR

MODELLNR.:
14PV135/01, 14PV235/01
21PV385/01

Vi takker for innkjøpet av Philips TV-Video Kombi. Denne TV-Video Kombi-en (TVCR) er en av de
mest sofistikerte og lett-betjente TV-Video Kombi-ene på markedet. Vennligst ta deg tid til å lese
gjennom denne bruksanvisningen før du tar enheten i bruk. Bruksanvisningen inneholder viktig
informasjon og merknader angående betjening av enheten. TV-Video Kombi-en bør ikke slås på
umiddelbart etter transport fra et kaldt til et varmt sted eller vise versa, eller i omgivelser med høy
luftfuktighet. Vent minst tre timer etter at enheten har blitt transportert. TV-Video Kombi-en trenger
såpass lang tid til å bli akklimatisert til sine nye omgivelser (temperatur, luftfuktighet, osv.).

TV-Video Kombi-en brukes for opptak og avspilling av VHS-videokassetter. Kassetter
som har etiketten merket ‘VHS-C’ (VHS-kassetter for camcordere) kan kun brukes
med et tilsvarende adapter.
Vi håper du får glede av din nye TV-Video Kombi.PAL

Viktige merknader angående betjening

Advarsel: Høy spenning!
Fare for elektriske støt!
For å redusere faren for brann eller
elektrisk støt, må ikke denne enheten
utsettes for regn eller væte.
TV-Video Kombi-en er ikke utstyrt med
komponenter som kan repareres av
innehaveren. Vennligst la alt vedlikehold bli
utført av kvalifiserte personer.

Med en gang den kombinerte TV-Video
Kombi-en har blitt tilkoplet strøm, vil
komponenter være i konstant virksomhet.
For å slå av TV-Video Kombi-en fullstendig
må den frakoples strømnettet eller slå av
apparatet med hovedstrømbryteren.

Pass på at luft sirkulerer fritt gjennom TV-
Video Kombi-ens ventilajonsspalter. Ikke
plasser TV-Video Kombi-en på ustøtt underlag.

Pass på at gjenstander eller væske ikke
kommer inn i TV-Video Kombi-en. Ikke
plasser vaser eller lignende oppå TV-Video
Kombi-en. Hvis væske søles inn i enheten
må den øyeblikkelig frakoples lysnettet. Ring
serviceverkstedet og spør om råd.

Ikke plasser brennbare gjenstander oppå
TV-Video Kombi-en (stearinlys, etc.).

Vær påpasselig slik at barn ikke stikker
fremmede gjenstander inn i åpningene eller
ventilasjonsspaltene.

Denne bruksanvisningen har blitt trykt på
miljøvennlig papir.

Kast utladete batterier kun på godkjente
oppsamlingssteder.

Vennligst iaktta brukerlandets konvensjoner
og bruk tilgjengelige fasiliteter  slik at TV-
Video Kombi-ens emballasje avhendes på
mest mulig miljøvennlig måte.

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

For at du skal kunne identifisere apparatet når
det gjelder spørsmål om service eller i tilfelle
tyveri, skal du skrive inn serienummeret her.
Serienummeret (PROD. NO.) er trykt på
merkeplaten som er festet bak på innretningen.
Vi anbefaler også at du setter et merke ved
TVCR MODELLNUMMERET.

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

Innspiller TV-kanalen som er valgt i øyeblikket, eller ved gjentatte trykk
starter One-Touch (ett-trykks) innspilling.

Slår av eller på, avbryter en funksjon.

Trykk for å velge kanaler på VCR-en.

Velger avslagstiden i 30-minutters intervaller.

Har ingen funksjon på disse modellene.

For å få opp eller fjerne TVCR-ens statusvisning på skjermen. For å
gå ut av skjermmeny.

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

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

Kaller frem hovedmenyen for videoopptakeren (TVCR).

Brukes til å spole fort fremover når avspilling ikke pågår. Under avspilling
trykker du her for å spole fremover, mens bildet vises på skjermen. Brukes også til å
lagre eller å sjekke innstillinger i menyen. Trykk denne tasten når du ønsker å justere
kontrollene i TVCR-ens menyer.

Brukes til å spole fort bakover når avspilling ikke pågår. Under avspilling
trykker du her for å spole bakover, mens bildet vises på skjermen. Brukes også til å
flytte markøren tilbake i menyen. Trykk denne tasten når du ønsker å justere kontrollene
i TVCR-ens menyer.

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

For å stanse båndet, velg et punkt på VCR-ens meny.

For justering av lydvolumet.

Valg av programnummer. Ved avspilling, trykk knappene for
justering av tracking.

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

[14PV235/ 21PV385]
: Slår Teletext-funksjonen på eller av og viser gjennomsiktig teletekst.

: Forstørrer bokstavtypen.

: Velg Teletext underside

: Fremkaller skjult informasjon.

: Stanser side-endring.

: Går tilbake til start-siden.
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Enhetens frontpanel

STANDBY/ON: Slår på eller av TV-videoopptakeren. Avbryter også menyoperasjoner.

Volum: Regulerer lydvolumet i samspill  med tastene og .
programnummer: Valg av programnummer.

Ved avspilling, trykk knappene for justering av tracking. For å fjerne vertikal flimring i et stillbilde.

Innspilling: Innspiller programmet valgt i øyeblikket.

Avspilling: Avspiller en innspilt videokassett.

Pause/Stopp, utstøt kassett: Stopper båndet. Hvis denne tasten trykkes når båndet først har blitt stanset
med STOP, vil videokassetten utstøtes.

Når avspillingen har blitt stoppet vil denne knappen spole båndet hurtig fremover.

Når avspillingen har blitt stoppet vil denne knappen spole båndet hurtig tilbake.

Kontakter foran på enheten:

Hvit kontakt / inngangskontakt: For tilkopling av en camcorder eller videospill (audio).

Gul kontakt / inngangskontakt: For tilkopling av en camcorder eller videospill (video).

Minikontakt / kontakt for hodetelefoner: For tilkopling av hodetelefoner.

Enhetens bakpanel

Antenneinngangskontakt: For tilkopling av antennekabel.

Scart-kontakt: For tilkopling av en satellittmottaker, dekoder, videoopptaker, etc.

Strømbryter: Slår av TVCR-en.

Advarsel: Hvis du slår av TVCR-en med strømbryteren vil ikke programmerte TIMER-innspillinger igangsettes!

Kontrollindikatorene på enheten front
STANDBY Standby-indikator: Lyser når  TVCR-en har blitt slått på med hovedstrømbryteren. Indikatoren
blinker når en tast trykkes på fjernkontrollen.

RECORD Innspillingdindikator: Lyser under opptak. Indikatoren blinker hvis en TIMER-innspilling ikke kan
igangsettes.

HURTIG blinking: INNSPILLINGSPAUSE / TIMERINNSPILLINGEN ER IKKE I STAND-BY.

LANGSOM blinking: TIMERINNSPILLINGEN er lagret i en timerblokk.

EXT1/AV1

VIDEO

AUDIO

0

1

C/AA

B

I

P–P+
–+55

yy

STANDBY/ON

VIDEO AUDIO

P

EXT/AV1

[14PV135/14PV235]
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Klargjøring av fjernkontrollen

Fjernkontrollen og dens batterier er pakket separat
i TV-Video Kombi-ens emballasje. Fjernkontrollens
batterier må isettes før den kan tas i bruk.

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

2.2.Åpne fjernkontrollens batterirom og legg
batteriene i, som vist i illustrasjonen, og lukk
batterirommet med dekselet.

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

Kabeltilkoplinger

1.1.Plugg antennekablens plugg i AERIAL-
kontakten på TV-Video Kombi-ens bakpanel.

2.2.Plugg strømledningen i et vekselstrøm-uttak
på veggen.

3.3.Hvis (STANDBY ) indikatoren ikke lyser på
frontpanelet, må enheten slås på med
hovedstrømbryteren. Strømbryteren er
plassert på enhetens venstre sidepanel .

4.4.Språkinnstillingsruten kommer opp på TV-
skjermen.

Les kapitlet ‘Klargjøring for bruk’ for en mer
detaljert forklaring.

Tilkopling av andre enheter

Du kan tilkople ytterligere apparater som f.eks.
dekodere, satellittmottakere, camcordere, etc. til
EXT1/AV1-kontakten.
Den respektive scart-kontakten er vanligvis
merket ‘AV’ eller ‘TV’ på dekoderen eller
satellittmottakeren.

4 NO

WÄHLEN K L

→DEUTSCH
ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
SVENSKA

FORTSETZEN=MENU

TV-skjermen viser ikke språkinnstillingsruten
* Sjekk kabeltilkoplingene.

Hvordan velge scart-kontakten
• For å velge scart-kontakten, taster du inn

0,0,1 med talltastene  på fjernkontrollen. AV1
vil komme opp på skjermen.

Hvordan velge A/V-kontaktene på enhetens
frontpanel
• For å velge scart-kontakten, taster du inn

0,0,2 med talltastene  på fjernkontrollen. AV2
vil komme opp på skjermen.

1. Tilkopling av TV-Video Kombi-en

Spesifikasjoner

Spenning: 220-240V/50Hz
Strømforbruk (i STANDBY-modus):
mindre enn 5W
Tilbakespolingshastighet:
mindre enn 260 sekunder (kassett E-180)
Antall videohoder: 2
Innspillings-/Avspillingstid:
3 Timer (SP) (kassett E-180)
6 Timer (LP) (kassett E-180)

Strømforbruk: 52W
Dimensjoner i cm (B X D x H): 40.1 x 37.9 x 38.0
Vekt uten emballasje i kg: 10.5

Strømforbruk: 65W
Strømforbruk (i STANDBY-modus):
mindre enn 5W
Dimensjoner i cm (B X D x H): 51.2 x 51.0 x 49.5
Vekt uten emballasje i kg: 20.6

Medfølgende tilleggsutstyr

• Bruksanvisninger
• Fjernkontroll og 2 batterier

21PV385

14PV135, 14PV235
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Navigering i skjermmenyen
Du kan sjekke/endre mange av TV-Video Kombi-
ens funksjoner og innstillinger via
skjermmenyen. De individuelle funksjonene
velges med fjernkontrollen på følgende måte:
Fremhenting av menyen: Trykk .

Valg av funksjon: Trykk eller
.

Inntasting eller endring av valgt funksjon:
Med tallknappene , eller

.
For å lagre eller bekrefte valg: Trykk .

For å avbryte: Trykk .

For å avslutte: Trykk .STATUS/EXIT

CLEAR

FWD 1- B

STOP C- L

PLAY B-K0..9

STOP C- L

PLAY B- K

MENU

2. Viktige merknader angående betjening

Hvordan slå på enheten
Du kan slå på TV-Video Kombi-en med tasten

.
Dersom du trykker , ,

, , , eller
mens apparatet står i Stand-by, vil

strømmen automatisk bli slått på. Legg merke til
at knappene vil være inaktive i omtrent 5
sekunder rett etter at TV-Video Kombi-en er
slått av.
Strømbrudd/manglende strøm
Kanalinnnstillinger forblir lagret i opptil 1 år, tids-
og timerinnstilling blir i minnet i opptil 1 minutt.

0..9

0..9

REW0- sFWD 1- BPROG P–PROG P+

STOP C-LPLAY B-K

STANDBY/ON yy

SELECT K L CHOOSE B

→TIMER
PICTURE CONTROL
RECORD SET UP
VCR SET UP
TUNER SET UP
GENERAL SET UP

END=EXIT

T6460/550/552EZ(NO)_EUX.qx3  04.2.8  1:14 PM  Page 5



6 NO

Klargjøring for bruk
Dette kapitlet viser deg hvordan du starter
‘Klargjøring for bruk’. Denne TV-Video Kombi-en
finner og lagrer automatisk alle tilgjengelige TV-
kanaler.

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

2.2.Trykk .
3.3.Bekreft med .

Automatisk kanalsøking begynner.

4.4.Innstilingsbildet for klokken vises på TV-
skjermen.

5.5.Sjekk klokken (‘TIME’). Still, om nødvendig,
klokken med talltastene .

6.6.Kontroller ‘DAY’, ‘MONTH’ og ‘YEAR’. Om
nødvendig, endre dem med talltastene .

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

at alt er riktig innstilt.

Dekodertildeling
Visse TV-kanaler kringkaster omkodede TV-
signaler, som kun kan sees uten forvrengning
med en innkjøpt eller leid dekoderenhet. En slik
enhet kan tilkoples til denne TV-Video Kombi-en.
Følgende fremgangsmåte vil automatisk aktivere
dekoderen for den ønskede TV-kanalen.
1.1.Bruk eller for å velge det

programnummeret som du vil allokere
dekoderen til.

2.2.Trykk tasten . Hovedmenyen vil
komme til syne.

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

4.4.Bruk tastene eller til å
velge ‘MANUAL TUNING’. Trykk deretter

.
5.5.Bruk tastene eller og velg

‘DECODER’.

6.6.Bruk tasten til å velge ‘ON’
(Dekoderen slås på).

7.7.Trykk på tasten for å avslutte
prosedyren.

Dekoderen er nå allokert til dette
programnummeret.

STATUS/EXIT

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- B

STOP C - LPLAY B - K

FWD 1- B

STOP C - LPLAY B - K

MENU

0..9P–P+

STATUS/EXIT

0..9

0..9

P+

MENU

STOP C-LPLAY B-K

Satellittmottaker
Dersom du tilkopler en satellittmottaker bør du
lese avsnittet “Bruk av satellittmottaker”.
Dekoder
Dersom du tilkopler en dekoder, må denne
installeres som forklart i neste avsnitt.

MANUAL TUNING

PROG. P55
CHANNEL 055

→DECODER [OFF]
SKIP [OFF]

SELECT K L CHOOSE B

END=EXIT

Hvordan kan jeg slå av dekoderen?
Bruk tasten til å velge ‘OFF’
(Dekoderen slås av).

FWD 1- B

3.Installering av TV-Video Kombi-en

Tilkopling av ytterligere enheter
Etter at du har tilkoplet ytterligere enheter
(satellittmottakere, etc.) med antennekabelen,
må de slås på. Funksjonen for automatisk
kanalsøking vil finne de ekstra kanalene og
lagre dem.

PLEASE WAIT

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

TV-Video Kombi-en finner ingen TV-kanaler
ved søking
• Sjekk ledningen mellom antennen og TV-

Video Kombi-en (antennetilkoplingen).
• Det er mulig at TV-kanalene i ditt hjemland

kringkastes i et høyere frekvensområde. Så lenge
dette frekvensområdet nås under søkingen vil
TV-Video Kombi-en finne TV-kanalene.

TIME --:--

DATE --/--/--

SMART CLOCK [ON]

END=EXIT

[14PV235/21PV385]
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Manuell kanalsøking
I noen tilfeller kan det hende at ikke alle TV-
kanalene blir funnet og lagret under den første
installasjonen. I så fall må de manglende eller
kodede TV-kanalene søkes og lagres manuelt.
1.1.Trykk tasten . Hovedmenyen vil

komme til syne.
2.2.Bruk tastene eller til å

velge ‘TUNER SET UP’. Trykk deretter
.

3.3.Bruk tastene eller til å
velge ‘MANUAL TUNING’. Trykk deretter

.

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

5.5.Velg ønsket programnummer med tastene
eller eller for lagring

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

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

med . Angi deretter ønsket kanal
med .

Dersom du aktiverer ‘SKIP’-funksjonen kan du
hoppe over kanaler ved å trykke eller .

7.7.Lagre TV-kanalen med .
8.8.Begynn igjen på punkt 4 for å søke etter

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

prosedyren.

Bruk av satellittmottaker
Satellittkanaler fra en satellittmottaker kan
mottas via scart-kontakten EXT1/AV1.
For å få tilgang til disse velger du
kanalnummeret ‘AV1’ ved å trykke 0,0,1 med
talltastene på fjernkontrollen. Kanalene som
skal mottas fra satellittmottakeren må velges
med mottakeren selv.

Automatisk søking
Under installeringen vil alle tilgjengelige TV-
kanaler bli avsøkt og lagret. Hvis din leverandør
av kabel- eller satelitt-TV endrer
kanaltildelingene, eller hvis du reinstallerer
denne TV-Video Kombi-en, f.eks. etter å ha
flyttet, kan du starte denne prosedyren på nytt.
Dette erstatter de lagrede TV-kanalene med de
nye kanalene.
1.1.Trykk tasten . Hovedmenyen vil

komme til syne.
2.2.Bruk tastene eller til å

velge ‘TUNER SET UP’ og bekreft deretter
med .

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

4.4.Den automatiske avsøkingen av TV-kanaler
starter, hvorpå TV-Video Kombi-en vil lagre
alle tilgjengelige TV-kanaler.
Denne prosedyren kan ta flere minutter.

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

Sortere TV-kanaler manuelt
Etter at den automatiske kanalsøkingen er fullført
kan det hende at du ikke er fornøyd med
programrekkefølgen som de enkelte TV-kanalene
har blitt tildelt av TV-Video Kombi-en. Du kan
bruke denne funksjonen til individuelt å sortere
de TV-kanalene som allerede er lagret.

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

MENU

0..9

STATUS/EXIT

FWD 1- B

P–P+

0..9

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- B

0..9STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- BSTOP C-L

PLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

MENU

PLEASE WAIT

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

MANUAL TUNING

→PROG. P55
CHANNEL 055
DECODER [OFF]
SKIP [OFF]

SELECT K L CHOOSE B

END=EXIT

Hvor finner jeg kanalene for TV-stasjonene jeg
vanligvis ser på?
II dette tilfellet trykker du eller 
i ‘CHANNEL’ (kanal) for å starte automatisk
kanalsøking. Et blinkende kanalnummer vil vises
på TV-skjermen. Fortsett søkingen helt til du finner
kanalen du søker for.

STOP C-LPLAY B-K

[14PV235/21PV385]
Klokken stilles automatisk
Hvis du lagrer en TV-kanal som overfører
VPS/PDC eller Teletext på programnummer
‘P01’, vil dato og tid hele tiden bli oppdatert.
Ved tidsendringer, f.eks. ved sommertid, stilles
klokken automatisk.
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1.1.Trykk tasten . Hovedmenyen vil
komme til syne.

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

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

med .
4.4.Med eller , velg den

lagrede TV-kanalen som du vil endre.

5.5.Bekreft valget med tasten .
6.6.Bruk tastene eller til å

flytte den valgte kanalen til programnummeret
du ønsker å tildele.

7.7.Bekreft valget med tasten .
8.8.Gjenta trinnene 4 til 7 for

å tildele andre TV-kanaler til andre
programnumre.

9.9.Trykk på tasten for å avslutte
prosedyren.

Valg av språk
Du kan endre språket for TV-skjermens meny.

1.1.Trykk tasten . Hovedmenyen vil
komme til syne.

2.2.Bruk tastene eller til å
velge ‘GENERAL SET UP’ og bekreft deretter
med .

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

med .

4.4.Velg det ønskede språket med tastene
eller .

5.5.Trykk på tasten for å avslutte
prosedyren.

Innstilling av klokken
Dersom displayet viser en tid som ikke er korrekt
eller ‘ --:-- ‘, må tiden og datoen manuelt stilles
inn på nytt.

1.1.Trykk tasten . Hovedmenyen vil
komme til syne.

2.2.Bruk tastene eller til å
velge ‘GENERAL SET UP’ og bekreft deretter
med .

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

.

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

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

6.6.Velg ‘SMART CLOCK’ ON eller OFF med
. [14PV235/21PV385]

7.7.Trykk på tasten for å avslutte
prosedyren.

STATUS/EXIT

FWD 1- B

0..9

FWD 1- B

STOP C-L

PLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

MENU

STATUS/EXIT

STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

MENU

STATUS/EXIT

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

MENU

TIME --:--

DATE --/--/--

SMART CLOCK [ON]

END=EXIT

[14PV235/21PV385]
Tiden/datoen vises ikke korrekt til tross for
manuell innstilling
Med ‘Smart Clock’ tas tiden/datoen fra TV-
kanalen som er lagret på ‘P01’.
Dersom du vil slå denne automatiske
tidskorrigeringen av, velger du ‘OFF’ for ‘Smart
Clock’. Du kan aktivere denne funksjonen på
nytt når du vil ved å velge ‘ON’ for ‘Smart
Clock’.

MOVE

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

SELECT K L CHOOSE B

END=EXIT

SELECT K L

DEUTSCH
→ENGLISH

ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
SVENSKA

END=EXIT

[14PV235/21PV385]

[14PV235/ 21PV385]
Hvis en TV-kanal som overfører VPS/PDC eller
Teletext er lagret under programnummer ‘P01’,
hentes tid/dato automatisk fra VPS/PDC eller
Teletext informasjonen. (SMART CLOCK)
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Valg av TV-kanal
TV-kanalene (programnummerene) kan søkes
med , eller med talltastene

på fjernkontrollen.

Hvordan velge scart-kontakten
For å velge scart-kontakten, taster du inn 0,0,1
med talltastene på fjernkontrollen. AV1 vil
komme opp på skjermen.

Hvordan velge A/V-kontaktene på
enhetens frontpanel
For å velge scart-kontakten, taster du inn 0,0,2
med talltastene på fjernkontrollen. AV2 vil
komme opp på skjermen.

Volumkontroll
Volumet kan justeres med , på
fjernkontrollen.

Bildeinnstillinger
Bildet kan innstilles etter eget ønske.
Disse innstillingene vil lagres automatisk etter at
du forlater hovedmenyen.
1.1.Trykk tasten . Hovedmenyen kommer til

syne.
2.2.Bruk tastene eller til å

velge ‘PICTURE CONTROL’ og bekreft
deretter med .

3.3.Velg mellom bildejusteringsfunksjonene med
eller og juster med

eller .

4.4.Avlslutt med å trykke .

Hvor finner jeg Teletext? 
[14PV235/21PV385]
Mange TV-kanaler sender Teletext-informasjon
parallelt med TV-kanalene. Med denne TV-Video
Kombi-en kan du motta denne informasjonen og
lese den på skjermen med den innebygde
Teletext-dekoderen.
1.1.Trykk tasten for å slå på Teletext-

dekoderen. TV-Video Kombi-en din vil
deretter vise Teletext for TV-kanalen du har
valgt. Trykk tasten en gang til dersom du
ønsker å se gjennomsiktig Teletext.

2.2.Hvis du ønsker å velge en annen side taster
du inn nummeret for siden med talltastene

på fjernkontrollen.

3.3.Trykk når du ønsker å avslutte bruk av
Teletext-dekoderen.

Spesielle Teletext-funksjoner
[14PV235/21PV385]
Teletext gir deg tilgang til følgende
spesialfunksjoner:

: Forstørrer bokstavtypen.

: Velg Teletext underside.

: Fremkaller gjemt informasjon.

: Stopper side-endring.

: Går tilbake til start-siden.

Avslagsfunksjon (SLEEP TIMER)
Du kan innstille apparatet slik at det slår seg av
automatisk etter en forhåndsbestemt tidsperiode.
1.1.Trykk tasten .
2.2.Trykk tasten på nytt for å forlenge tiden

før avslag i 30 minutters intervaller.
Skjermen vil vise tiden som gjenstår før
apparatet slår seg av, f.eks.: ‘+0:30’.
Apparatet vil fra nå av telle ned til avslagstiden.

SLEEP

SLEEP

o
lp

o
l
p

0..9

STATUS/EXIT

FWD 1- BREW0- s

STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

MENU

VOL5–VOL5+

0..9

0..9

0..9

PROG P–PROG P+

Du kan velge sidetallene nederst på TV-
skjermen direkte med de fargede tastene på
fjernkontrollen. Tasten bringer deg tilbake til
start-siden.

4. TV-Funksjonene

Hvis du ønsker å forandre enhetens lydvolum
med selve enheten, bruker du eller 
på TV-Video Kombi-en.
Hvis du ønsker å koble ut lyden midlertidig,
trykker du på fjernkontrollen. Når du
trykker på nytt, vil det opprinnelige
volumnivået gjenopprettes.

MUTE

MUTE

5+5–

Den maksimale tiden som kan innstilles for
automatisk avslag er 2 timer.

Hvis du ønsker å slå av denne funksjonen,
trykker du tasten på fjernkontrollen en
rekke ganger inntil den gjenstående tiden
fremtrer. ‘--:--’ vil vises på skjermen.
For å kontrollere tiden som gjenstår før automatisk
avslag, trykker du på fjernkontrollen.
Hvis en innspilling er underveis, vil
avslagsfunksjonen annulleres.

SLEEP

SLEEP

SELECT K L ADJUSTE s/ B

BRIGHTNESS  <                >
CONTRAST     <                >
COLOUR         <                >
SHARPNESS   <                >
TINT                <                >

END=EXIT
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Spille av kassetter

Du kan betjene TV-Video Kombi-en med
fjernkontrollen eller knappene på TV-Video
Kombi-ens frontpanel.
TV-Video Kombi-en din kan bare spille inn og av
på standard VHS-kassetter.
1.1.Sett inn en videokassett i videoopptakeren.

Kassetten vil trekke seg inn automatisk.

2.2.Trykk på for å se på tapen.
3.3.For å stanse avspillingen trykker du 

eller på TV-Video Kombi-en.
4.4.For å utstøte kassetten trykker du 

eller , når TV-Video Kombi-en
stanser avspillingen.

Avspilling av NTSC-kassetter
Kassetter som er innspilt i SP [Standard
innspilling] eller SLP [Superlang innspilling]
modus i NTSC-standard (for eksempel,
amerikanske kassetter) kan spilles av med
denne TV-Video Kombi-en. Dette fungerer
imidlertid bare på ‘PAL-TV apparater’ (PAL-
sendesystem) som kan benytte en bildefrekvens
på 60Hz.

Søking etter en båndposisjon med
bilde (skanning)

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

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

3.3.Trykk på tasten for å gjenoppta
avspillingen.

Frysing av bildet

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

2.2.Trykk på tasten for å fortsette
avspillingen.

Skanning av bildefrys påvirker bildekvaliteten.
Lyden vil bli slått av. Dette betyr ikke at noe er
galt med TV-Video Kombi-en.

Søking av en båndposisjon uten bilde
(hurtigspoling forover/bakover)

1.1.Stans båndet med tasten .

2.2.Trykk (bakover) eller 
(forover).

3.3.Stans båndet på et ønsket sted ved å trykke

.

Manuell tracking

For å justere tracking (bildejustering) under
avspilling, trykk eller .
Trackingen vil gå tilbake til automatisk justering
når du trykker og eller setter
inn en kassett.
For å fjerne vertikal flimring i et stillbilde, trykk

.P–P+

PLAY B-KSTOP C-L

P–P+PROG P–PROG P+

STOP C-L

FWD 1- BREW0- s

STOP C-L

PLAY B-K

STILL 2

PLAY B-K

FWD 1- BREW0- s

FWD 1- B

REW0- s

STOP/EJECT

EJECT AA

STOP/EJECT

STOP C-L

PLAY B-K

5. Avspilling

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

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

Er det nødvendig å endre
avspillingshastigheten ved avspilling av LP-
opptak?
Ved avspilling velges automatisk korrekt
hastighet. Vil du ha mer informasjon, kan du
lese avsnittet ‘Valg av opptakshastighet (SP
eller LP)’ under ‘Manuell innspilling’.
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Generell informasjon
Bruk ‘Manuell innspilling’ til å lage spontane
opptak (f.eks. et TV-program som vises i
øyeblikket).
Dersom du ønsker å starte eller stoppe et
opptak manuelt bør du lese avsnittet ‘Opptak
uten automatisk avslag’.

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

programnummeret du ønsker å ta opp, f.eks.
‘P01’.

3.3.Start innspilling med tasten .
4.4.Stopp innspillingen med et

trykk på tasten .

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

1.1.Sett i en videokassett.

2.2.Bruk tastene eller til å velge
programnummeret du ønsker å ta opp.

3.3.Trykk tasten .

4.4.Hver gang du trykker på vil det legges
30 minutter til opptakstiden.

5.5.Avslutt innspillingen med .

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

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

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

opptaket.
3.3.Trykk på tasten når du kommer til

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

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

5.5.Stopp innspillingen med tasten .

Valg av opptakshastiget (SP eller LP)
LP gjør deg i stand til å doble innspillingstiden
på båndet (f.eks seks timer istedenfor 3 timer for
videokassetter av typen E-180).
1.1.Trykk tasten . Hovedmenyen kommer til

syne.
2.2.Bruk tastene til å velge

‘RECORD SETUP’ og bekreft deretter med
.

3.3.Velg ‘RECORD SPEED’ (opptakshastighet)
med tastene .

4.4.Velg den ønskede opptakshastigheten med
.

5.5.Trykk på tasten .STATUS/EXIT

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

MENU

STOP C-L

REC I

REC I

STILL 2

STOP C-L

REC I

REC I

0..9P–P+

STOP C-L

REC I

0..9P–P+

6. Manuell innspilling

Melding ‘PROTECTED CASSETTE CANNOT
RECORD’ vises kort på skjermen og deretter
utstøtes kassetten.
Det er satt inn en kassett uten sikkerhetstapp.
Dekk hullet med selvklebende tape eller sett inn
en ny kassett.

SELECT K L CHOOSE B

→RECORD SPEED [SP]

END=EXIT

‘SP’/’LP’
‘SP’: Standard Play (standardinnspilling -normal
opptakshastighet) gir vanlig førsteklasses
bildekvalitet.
‘LP’: Long Play (langinnspilling - halv
innspillingshastighet, dobbel opptakstid), 
6 timer kan innspilles på 3-timers kassett
(E180) med noe redusert bildekvalitet.
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Generell informasjon
Bruk TIMER-programmering til å automatisk
starte eller stoppe et opptak på et senere
tidspunkt eller dato. TV-Video Kombi-en vil skifte
til det korrekte programnummeret og begynne
innspilling på riktig tid. Med denne TV-Video
Kombi-en er det mulig å forhåndsprogrammere
inntil åtte opptak innen en ett-års periode. For å
utføre programmerte opptak bør du ha klarlagt
følgende punkter:
* Datoen du ønsker at opptaket skal utføres
* Programnummeret for TV-kanalen som skal tas

opp
* Start- og stopp-tiden for opptaket
* Innstilling av VPS eller PDC på eller av

[14PV235/21PV385]
Programmeringsinformasjonen vil bli lagret i en
TIMER-blokk.

Programmere et opptak 

1.1.Trykk tasten . Hovedmenyen vil
komme til syne.

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

.
3.3.Velg ‘ONCE’ (en gang), ‘DAILY’ (daglig) eller

‘WEEKLY’ (ukentlig) innspilling med tastene
. Trykk deretter .

4.4.Velg den ønskede TIMER-BLOKKen med
.

5.5.Sett inn Starttiden (START) Sluttiden (STOP),
Programnummer (PROG.) VPS/PDC-
informasjon og Datoen (DATE) med .

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

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

8.8.Slå av med .
Det programmerte opptaket vil bare virke når
TV-Video Kombi er slått av med

.STANDBY/ON yy

STANDBY/ON yy

STATUS/EXIT

0..9

0..9

FWD 1- BSTOP C-LPLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

MENU

Hva er ‘VPS/PDC’? [14PV235/21PV385]
‘VPS’ (Video Programming
System)/’PDC’/(Program Delivery Control)
brukes til å kontrollere starten og varigheten på
TV-kanalopptakene. Selv om et program starter
tidligere eller slutter før tidligere annonsert, vil
TV-Video Kombi-en fortsatt slå seg på og av til
riktig tid.
Hva må jeg vite om ‘VPS/PDC’?
Vanligvis er VPS- eller PDC-tiden det samme
som starttiden. Men dersom TV-programmet
viser en VPS- eller en PDC-tid som er forskjellig
fra programmets planlagte oppstartstid, f. eks.
20.10 (VPS/PDC 20.14), må du sette inn
VPS/PDC-tiden nøyaktig på minuttet. Dersom
du vil ha en starttid som er forskjellig fra
VPS/PDC-tiden, må du slå av VPS/PDC.

7. Programmering av et opptak (TIMER)

SELECT K L CHOOSE B

→ONCE
DAILY
WEEKLY
TIMER LIST

END=EXIT

Velge én ONCE/DAILY/WEEKLY opptak
‘ONCE’: Ta opp én gang
‘DAILY’: Gjentatte daglige opptak (Mandag

til fredag)
‘WEEKLY’: Gjentatte ukentlige opptak (hver uke

på samme dag)
Feilmelding: ‘FULL’
• Dersom denne feilmeldingen kommer frem

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

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

FWD 1- B

Programmering av opptak fra eksterne
enheter
Du kan også gjøre programinnspillinger fra
eksterne enheter tilkoplet via scart-kontakten
AV1 eller via A/V-kontaktene AV2 på enhetens
frontpanel.
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Problemer og løsninger for
programmerte innspillinger

Hvordan sjekke eller slette
programmerte opptak (TIMER)

1.1.Trykk tasten . Hovedmenyen vil
komme til syne.

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

komme til syne.
3.3.Velg ‘TIMER LIST’ med tastene 

eller og bekreft med .
4.4.Velg TIMER-blokken med .

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

prosedyren.
7.7.Slå av med .

Hvordan endre et programmert
opptak (TIMER)

1.1.Trykk tasten . Hovedmenyen vil
komme til syne.

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

.
3.3.Velg ‘ONCE’ (en gang), ‘DAILY’ (daglig) eller

‘WEEKLY’ (ukentlig) innspilling med tastene
. Trykk deretter .

4.4.Velg TIMER-blokken med . (Et blinkende
nummer betyr at ingen opptak har blitt
programmert.)

5.5.Trykk på for å slette informasjon og
sett inn korrekt informasjon med .

6.6.Trykk på tasten for å avslutte
prosedyren.

7.7.Slå av med .STANDBY/ON yy

STATUS/EXIT

0..9

CLEAR

0..9

FWD 1- BSTOP C-LPLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

MENU

STANDBY/ON yy

STATUS/EXIT

CLEAR

FWD 1- B

FWD 1- BSTOP C-L

PLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

MENU

Kassetten ble skjøvet ut straks knappen
ble trykket ned

• Det er satt inn en kassett uten sikkerhetstapp.
Omgjør slettebeskyttelsen (kapittel ‘Manuell
innspilling’, seksjon ‘Hvordan unngå uønsket
sletting av båndene’), eller sett inn en annen
kassett.

‘TURN OFF YOUR TVCR FOR TIMER
RECORDING’ blinker på TV-skjermen 
• TV-Video Kombi slo seg på flere minutter før

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

Kassetten blir skjøvet ut under opptak
• slutten på båndet ble nådd under opptaket.
TV-Video Kombi-en reagerer ikke
• Mens et programopptak pågår kan du ikke

bruke TV-Video Kombi manuelt. Hvis du vil
avbryte den programmerte innspillingen, trykk
på på frontpanelet.STOP/EJECT

STANDBY/ON yy

STANDBY/ON yy

SELECT K L CHOOSE B

ONCE
DAILY
WEEKLY

→TIMER LIST

END=EXIT

TIMER-BLOKK forsvant da jeg trykket på
.

Du har kontrollert alle programmerte
innspillinger. Hvis du vil kontrollere dem på nytt,
gjenta steg 1 til 4.

FWD 1- B

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

SELECT TIMER NUMBER
END=EXIT
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Hvordan slå statusdisplayet av eller på
Sammen med skjermmenyen viser også
statusdisplayet opplysninger angående den
aktuelle betjeningstatusen (telleverk, avspilling,
opptak, TV-kanal, etc.) på TV-skjermen. Denne
informasjonsskjermen angående betjeningsstatus
kan slås av slik at skjermanvisningene ikke
spilles inn når du gjør opptak.
1.1.Trykk tasten . Hovedmenyen vil

komme til syne.
2.2.Bruk tastene eller til å

velge ‘VCR SET UP’ og bekreft deretter med
.

3.3.Velg ‘STATUS DISPLAY’ med eller
.

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

5.5.Trykk på tasten for å avslutte
prosedyren.

Kontinuerlig avspilling
Denne funksjonen kan benyttes til å avspille
bånd gang på gang. Når slutten på båndet nås,
vil TV-Video Kombi hurtigspole båndet bakover
og starte på nytt fra begynnelsen av båndet.
Denne funksjonen aktiveres på følgende måte:
1.1.Trykk tasten . Hovedmenyen kommer til

syne.
2.2.Bruk tastene eller til å

velge ‘VCR SET UP’ og bekreft deretter med
.

3.3.Velg ‘REPEAT PLAY’ med eller
.

4.4.Velg å stille funksjonen ‘ON’ med .
Hvis du velger ‘OFF’ vil funksjonen for
kontinuerlig avspilling slås av.

5.5.Avlslutt med å trykke .
6.6.Sett i en kassett.
7.7.Start kontinuerlig avspilling med .

Din TV-Video Kombi vil automatisk
spole tilbake og begynne å spille tapen fra
begynnelsen av når den oppdager en uinnspilt
del som er lengre enn 10 sekunder.

Hvordan slå av eller på visning av
blå bakgrunn
Dersom du vil at TV-skjermen skal være mørk
blå når et svakt signal mottas, skal du innstille
BLUE BACKGROUND til ‘ON’. Skjermen vil
være blå, og lyden vil være utkoplet. Eller
dersom du vil motta det svake signalet, skal du
stille inn BLUE BACKGROUND til ‘OFF’.
1.1.Trykk tasten . Hovedmenyen vil

komme til syne.
2.2.Bruk tastene eller til å

velge ‘VCR SET UP’ og bekreft deretter med
.

3.3.Velg ‘BLUE BACKGROUND’ med 
eller .

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

5.5.Trykk på tasten for å avslutte
prosedyren.

Foreldrekontroll (Barnesikring)
Denne funksjonen beskytter din TV-Video Kombi
mot uønsket bruk. Samtlige knapper på
enhetens frontpanel blir blokkert.

1.1.Trykk tasten .
Hovedmenyen kommer til syne.

2.2.Bruk tastene eller til å
velge ‘GENERAL SET UP’ og bekreft deretter
med .

3.3.Bruk tastene eller til å
velge ‘CHILD LOCK’.

4.4.Bruk til å velge ‘ON’.FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

MENU

STATUS/EXIT

FWD 1- B

STOP C-L

PLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

MENU

PLAY B-K

STATUS/EXIT

FWD 1- B

STOP C-L

PLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

MENU

STATUS/EXIT

FWD 1- B

STOP C-L

PLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

MENU

8. Andre funksjoner

SELECT K L CHOOSE B

REPEAT PLAY [ON]
→STATUS DISPLAY [ON]

BLUE BACKGROUND[ON]

END=EXIT

Hvilke innstillinger kan jeg velge mellom?
‘ON’: Viser statusdisplayet for kun noen få

sekunder.
‘OFF’: Slår av visningen av statusdisplayet.

SELECT K L CHOOSE B

REPEAT PLAY [ON]
STATUS DISPLAY [ON]

→BLUE BACKGROUND [ON]

END=EXIT

SELECT K L CHOOSE B

→REPEAT PLAY [ON]
STATUS DISPLAY [ON]
BLUE BACKGROUND[ON]

END=EXIT

Hvis en knapp på frontpanelet trykkes når
foreldrekontrollen er aktiv, vil ‘CHILD LOCK
ACTIVE’ vises på skjermen i noen få sekunder.

Programmerte opptak vil starte (uavhengig av
evt. barnesikring) og kan ikke avbrytes.
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9. Før du tar kontakt med reparatør

TV-Video Kombi-en gir ingen respons selv
når knappene trykkes:
• Enheten har ingen strøm-forsyning: sjekk at

enheten er tilkoplet strøm.
• Foreldrekontrollfunksjonen er slått på. Slå av

foreldrekontrollen.
• Et programmert opptak pågår: Om ønskelig,

kan opptaket avbrytes. Se avsnittet
‘Problemer og løsninger for programmerte
innspillinger’ i kapitlet ‘Programmering av et
opptak (TIMER)’.

• Det har oppstått et teknisk problem. Frakople
enhetens strømforsyning i ca. 5 minutter,
kople enheten til strøm igjen og slå den på.

Hvis dette ikke utbedrer situasjonen kan du
nullstille TV-Video Kombi-en til de opprinnelige
fabrikkinnstilte innstillingene.
Nullstilling av enheten til opprinnelige
fabrikkinnstillinger
* Advarsel: all informasjon som har blitt lagret

(tid, dato, TIMER) vil bli slettet.
1.Slå av TV-Video Kombi-en med Stand-by.
2.Trykk og hold tastene og 

inntrykte samtidig i 2 sekunder eller lengre.
Kassetten har klemt seg fast inne i TV-Video
Kombi-en:
• Ikke benytt kraft. Trekk ut strømkontakten nå.

Ring deretter en tekniker.
Fjernkontrollen virker ikke:
• Fjernkontrollen er ikke rettet mot TV-Video

Kombi-en: sikt fjernkontrollen mot TV-Video
Kombi-en.

• Det har oppstått et teknisk problem: ta ut
fjernkontrollens batterier og vent i 10
sekunder før du legger de tilbake.

• Fjernkontrollens batterier er utladete: skift ut
batteriene.

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

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

kvalitet: bruk en ny videokassett.
• Tracking er ikke justert: finn avsnittet ‘Manuell

tracking’ og les mer om justering av tracking.
• Magnetisme fra apparater i nærheten og

jordmagnetisme kan påvirke fargene i TV-
bildet. Flytt TV-Video Kombi bort fra slike
kilder. TV-Video Kombi vil justere seg
automatisk. Hvis du ønsker å starte en
justering med en gang, trekk ut støpslet til
TV-Video Kombi fra vegguttaket og sett det
inn igjen etter ca. 30 minutter.

PROG P+REC I

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

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

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

Hvis du mot formodning får problemer med
betjeningen av denne TV-Video Kombi-en, kan
dette ha følgende årsaker.

Du kan også kontakte kundeservicesenteret i
landet ditt.
Telefonnumrene kan du finne på baksiden av
denne bruksanvisningen. Hold modellnummeret
(MODEL NO.) og produksjonsnummeret
(PROD. NO.) for din TV-Video Kombi klar.

[14PV235/21PV385]
Innspilling kan ikke utføres
• ‘VPS/PDC’ slått på, men ‘VPS/PDC time’ feil:

sett inn ‘VPS/PDC time’ nøyaktig på minuttet.
Sjekk antennen.

SMART CLOCK virker ikke
• Du har lagret en TV-kanal under

programnummer ‘P01’, som ikke kringkaster
Teletext. Lagre en TV-kanal under
programnummer ‘P01’ som også kringkaster
Teletext.

• Dårlig mottaksforhold av Teletext. Lagre en
TV-kanal under programnummer ‘P01’ med
bedre mottaksforhold av Teletext.

• Funksjonen SMART CLOCK er ikke aktivert.
Slå funksjonen på (ON).
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PHILIPS NORGE AS
Sandstuveien 70,
PO Box 1, Manglerud
N-0612 Oslo
NORWAY
Phone: 2274 8250

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3143 025 21601
T6460EZ/T6550EZ/T6552EZ*****
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