
Tätä videonauhuria käytetään VHS-videokasettien nauhoitukseen ja
katselemiseen. Kasetteja, joissa on VHS-C –merkintä (Videokameroihin tarkoitetut
VHS-kasetit) voidaan käyttää sopivan adapterin kanssa.
Toivotamme hyviä katseluhetkiä uuden videonauhurisi kanssa.
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Kiitämme sinua Philipsin videonauhurin hankinnasta. Tämä laite on yksi helppokäyttöisimmistä
markkinoilla olevista videonauhureista (VCR). Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen videonauhurin
käytön aloittamista. Ohjeissa on tärkeitä laitteen käyttöön liittyviä ohjeita ja neuvoja. Jos olet tuonut
videonauhurin kylmästä tai kosteasta tilasta lämpimään tilaan, ei laitteen virtaa saa kytkeä heti
päälle. Odota vähintään kolmen tunnin ajan ennen laitteen käyttöä, jotta kosteus ja lämpötila
tasaantuvat videonauhurin sisällä.

VR550/02
VR550/16

1VMN20648B***
HK470/472/47P/47SED
HM470/472ED

PAL

Tärkeitä ohjeita ja varoituksia
Vaara: Korkea jännite!
Älä avaa laitteen kantta – Sähköiskun
vaara!
Tulipalon tai sähköiskun välttämiseksi laitetta
ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle.
Videonauhurissa ei ole osia, joita käyttäjä
voisi itse korjata. Kaikki huoltotyöt on syytä
jättää pätevän huoltomiehen tehtäväksi.
Kun videonauhuri on liitetty sähköverkkoon,
sen jotkut virtapiirit ovat aina päällä.
Nauhuri voidaan sammuttaa täydellisesti
vain irrottamalla sen johto pistorasiasta.
Sijoita pistotulppa niin, että se on helppo
irrottaa tarvittaessa.
Laitteen tuuletusaukkojen ympärillä on aina
oltava vähintään 20 cm vapaata tilaa. Älä
aseta videonauhuria epävakaalle alustalle.
Varmista, ettei videonauhurin sisälle pääse
nestettä tai vieraita esineitä. Älä aseta
kukkamaljakkoja tms. videonauhurin päälle.
Jos laitteeseen kaatuu nestettä, irrota
nauhurin johto heti sähköverkosta ja kysy
neuvoa huollosta.
Älä aseta laitteen päälle palonarkoja
esineitä (kynttilöitä tms.).
Varmista, etteivät lapset työnnä vieraita
esineitä laitteen tuuletus- tai muihin aukkoihin.
Nämä käyttöohjeet on painettu luontoa
kuormittamattomalla menetelmällä
valmistetulle paperille.
Vie aina käytetyt paristot niille varattuihin
keräilypisteisiin.
Toimita videonauhurin pakkausmateriaalit
asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn – näin
suojelet ympäristöä.

Vanhan tuotteen hävittämine
Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu
korkealuokkaisista materiaaleista ja
komponenteista, jotka voidaan
kierrättää ja käyttää uudell.
Kun tuotteessa on tämä ylivedetyn pyörillä
olevan roskakorin symboli, tuote täyttää
Euroopan Direktiivin 2002/96/EC.
Ole hyvä ja etsi tieto lähimmästä
erillisestä sähköllä toimivien tuotteiden
keräysjärjestelmästä.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä
vanhaa tuotetta normaalin kotitalousjätteen
joukossa. Tuotteen oikeanlainen hävittäminen
auttaa estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset
ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Jotta voisit tunnistaa laitteesi
varkaustapauksessa tai huollon yhteydessä,
kirjoita laitteen sarjanumero alla olevaan tilaan.
Laitteen sarjanumero (PROD. NO.) on laitteen
takana olevassa tyyppikilvessä. On suositeltavaa
merkitä muistiin myös videon mallinumero (VCR
MODEL NO.).

Tämä laite täyttää direktiivien 
73/23/EEC +89/336/EEC +93/68EEC
vaatimukset.

MODEL NO. VR550/02
VR550/16

PROD. NO. ..........................
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Kaukosäätimen saattaminen
toimintakuntoon
Kaukosäädin ja sen paristot on pakattu erikseen
nauhurin alkuperäiseen pakkaukseen.
Kaukosäätimen paristot täytyy laittaa paikalleen
ennen käyttöä.

1.1.Ota esiin kaukosäädin ja paristot (2 kpl).
2.2.Avaa kaukosäätimen paristokotelon kansi ja

laita paristot paikalleen kuvan osoittamalla
tavalla. Sulje paristokotelon kansi.

Kaukosäädin on nyt toimintavalmis. Sen kantama
on noin 7 m.

Videonauhurin liittäminen 
televisioon
Ennen TV-ohjelmien
nauhoitusta tai katselua
videonauhurin liitäntäjohdot
pitää kytkeä. Suosittelemme
nauhurin liittämistä televisioon
Scart-johdolla.

Nauhurin liittäminen Scart-johdolla

Tarvitset seuraavat johdot:
- Antennijohto

(1, mukana pakkauksessa)
- Scart-johto(2, ei mukana)
1.1.Irrota antennijohdon

pistoke televisiosta ja
liitä se videonauhurin
takaseinässä olevaan
AERIAL-liitäntään.

2.2.Työnnä pakkauksessa
mukana olleen
antennijohdon toinen
pää videonauhurin
takaseinässä olevaan
RF OUT-liitäntään ja
toinen pää television takaseinässä olevaan
antenniliitäntään.

3.3.Liitä Scart-johdon
toinen pää
videonauhurin
takaseinässä olevaan
Scart-liitäntään AV1(TV) ja toinen pää
televisiossa olevaan videonauhurille varattuun
Scart-liitäntään (ks. televisiosi käyttöohjeet).

4.4.Laita television virta päälle.
5.5.Liitä videonauhurin virtajohto pistorasiaan.

FI

Tekniset tiedot

Jännite: 220–240V/50 Hz
Tehon tarve: max. 25W
Tehon tarve (valmiustilassa): alle 3W
Takaisinkelausaika:
68-78 sekuntia (kasetti E-180)
Mitat cm (leveys x syvyys x korkeus):
36,0 x 22,6 x 9,2

Kuvapäiden lukumäärä : 4
Äänipäiden lukumäärä (Hi-Fi): 2
Nauhoitus/toistoaika:
3 tuntia (SP) (kasetti E-180)
6 tuntia (LP) (kasetti E-180) 

Mukana tulevat tarvikkeet
• Käyttöohjeet
• Kaukosäädin ja 2 paristoa
• Antennijohto

1. Videonauhurin kytkeminen

Mikä on Scart-johto?
Scart- tai EuroAV- johto on standardiliitäntä kuva-,
ääni- ja ohjaussignaaleille. Sen avulla kuvaa ja
ääntä voidaan siirtää ilman havaittavaa laadun
heikkenemistä.
• Voit kuunnella hifiääntä televisiosta vain scart-

johdon kautta.

AERIAL

R F  O U T

AV1  (TV)

A E R I A L

RF OUT
R F  O U T

AV1  (TV)

A E R I A L

AV1(TV)R F  O U T

AV1  (TV)

A E R I A L

1 2

Televisiossani on useita Scart-liitäntöjä.
Mitä niistä minun pitäisi käyttää?
Valitse se Scart-liitäntä, joka toimii sekä
videolähtönä että -tulona.
Televisiossani on asetusvalikko scart-liitän-
tää varten.
Aseta tämä scart-liitäntä tulo-lähtö -liitännäksi.

2
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6.6.Jos liitit johdot oikein ja televisiosi siirtyi
automaattisesti Scart-kanavalle, television
ruutuun tulee seuraava kuva:

Lue tämän jälkeen kappaleen ‘Videonauhurin
asennus’ osa ‘Käyttöönotto’.

Videon liittäminen ilman Scart-
johtoa

Varmista, että antennijohto on käsillä
(kuuluu toimitukseen).
1.1.Kytke televisio pois päältä
2.2.Irrota antennista

tulevan johdon pistoke
television
antenniliitännästä ja
työnnä se videon
takaseinässä olevaan AERIAL-liitäntään.

3.3.Työnnä pakkauksessa mukana olleen
antennijohdon toinen
pää videon
takaseinässä olevaan
RF OUT -liitäntään ja
toinen pää television
takaseinässä olevaan antenniliitäntään.

4.4.Liitä videonauhurin virtajohto pistorasiaan.
5.5.Kytke television virta päälle ja valitse

televisiosta videokanava 
(ks. television käyttöohje).

6.6.Aloita videokanavan etsintä käsin samalla
tavalla kuin haet TV-kanavat kanavapaikoille,
kunnes ruutuun tulee tämän näköinen valikko
(ks. television käyttöohje).

7.7.Tallenna löytynyt videokanava television
videokanavapaikalle.

Lue tämän jälkeen kappaleen ‘Videonauhurin
asennus’ osa ‘Käyttöönotto’.

Lisälaitteiden kytkeminen

Lisälaitteet, kuten dekooderit,
satelliittivastaanottimet, videokamerat yms. liitetään
videonauhurin AV2 (DECODER) -liitäntään.

WÄHLEN K L

→DEUTSCH
ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
SVENSKA

FORTSETZEN=MENU

FI

Televisioni ruutu on tyhjä
• Useat televisiot siirtyvät Scart-kanavalle

automaattisesti Scart-johdon kautta saamansa
ohjaussignaalin avulla.

• Jos televisiosi ei siirry Scart-kanavalle
automaattisesti, etsi Scart-liitännälle varattu
kanavanumero käsin. (Katso ohjeet televisiosi
käyttöohjekirjasta).

AERIAL

R F  O U T

AV1  (TV)

A E R I A L

RF OUT
R F  O U T

AV1  (TV)

A E R I A L

WÄHLEN K L

→DEUTSCH
ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
SVENSKA

FORTSETZEN=MENU

Ruutuun ei tule kielivalikkoa
• Tarkista johtojen liitännät.
• Toista kanavan etsintä.

Videokanavan numero
Olet nyt tallentanut tämän nauhurin
videokanavan televisiosi videokanavan paikalle
tavallisen TV-kanavan tavoin. Videonauhojen
katseluun käytetään tästä lähtien aina tätä
kanavaa.

R F  O U T

AV2  (DECODER)
AV1  (TV)

A E R I A L

AV2(DECODER)

3

‘AV2’ Scart-liitännän kanavanumerot
Jos käytät scart-liitäntää AV2 (DECODER),
valitse kanavanumero ‘AV2’ painamalla 0.0.2.
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Käyttöönotto
Ennen käyttöä uusi videonauhuri täytyy valmistella
käyttökuntoon eli esimerkiksi virittää kanavat
paikalleen. Tämä videonauhuri pystyy etsimään ja
tallentamaan kaikki paikkakunnalla näkyvät 
TV-kanavat automaattisesti. Seuraavissa ohjeissa
kerrotaan miten se tapahtuu.

1.1.Valitse kuvaruutuvalikkojen kieli tai
painikkeilla.

2.2.Paina .

3.3.Aloita kanavahaku painamalla . Haku voi
kestää useita minuutteja.

4.4.Kellonajan asetusvalikko tulee TV-ruudulle.

5.5.Aseta aika numeropainikkeilla .
6.6.Aseta ‘DAY’, ‘MONTH’ ja ‘YEAR’

numeropainikkeilla .
7.7.Kun tiedot ovat oikein, tallenna ne painamalla

.
Nyt videonauhuri on valmis käyttöön.

Dekooderikanavien valinta
Jotkut TV-kanavat lähettävät koodattua
televisiokuvaa, jota voit katsella häiriöttä vain
ostetulla tai vuokratulla dekooderilla. Tähän
videonauhuriin voidaan kytkeä dekooderi, ja ne
kanavat, joiden kanssa dekooderia halutaan
käyttää, voidaan valita videonauhurista seuraavasti.
1.1.Kytke television virta päälle. Jos tarpeen,

valitse televisiosta videokanava.
2.2.Valitse tai –painikkeella

kanava, jolla haluat käyttää dekooderia.
3.3.Paina . Ruutuun tulee päävalikko.

4.4.Valitse tai painikkeilla

‘TUNER SET UP’ ja paina .
5.5.Valitse tai painikkeilla

‘MANUAL TUNING’ ja paina .
6.6.Valitse tai painikkeilla

‘DECODER’.

7.7.Valitse painikkeella ‘ON’
(dekooderi päälle).

8.8.Paina lopuksi .
Nyt tälle kanavalle on valittu dekooderi.

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-L

PLAY B-K

FI

‘Tähtää’ oikein
Tässä toiminnossa tarvitset ensimmäisen
kerran kaukosäädintä. Muista aina osoittaa
kaukosäätimellä videonauhuria eikä televisiota.
Lisälaitteiden kytkeminen
Kun olet kytkenyt lisälaitteet (esim.
satelliittivastaanottimen) antenniliittimeen, laita
lisälaitteiden virrat päälle. Automaattinen
kanavanhaku tunnistaa ne ja tallentaa niiden
tiedot.

PLEASE WAIT

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

Videonauhuri ei löydä haun aikana yhtään 
TV-kanavaa
• Valitse televisiosta kanava 1. Näetkö ruudussa

tämän kanavan ohjelmaa?
Jos et näe, tarkista antennin, videonauhurin ja
television väliset liitännät.

• Videonauhuri käy läpi koko televisiolähetyksille
varatun taajuusalueen löytääkseen kaikki
mahdolliset kanavat. Jos kaikki paikkakunnalla
näkyvät televisiokanavat toimivat korkealla
taajuusalueella, kestää jonkin aikaa ennen kuin
haku saavuttaa tämän taajuusalueen, mutta
sen jälkeen kanavat löytyvät nopeasti.

TIME --:--

DATE --/--/--

END=EXIT

2. Videonauhurin asennus

Satelliittivastaanotin
Jos aiot liittää järjestelmään
satelliittivastaanottimen, katso kohta
‘Satelliittivastaanottimen käyttö’.
Dekooderi
Jos liität järjestelmään dekooderin, lue
seuraavat ohjeet.

MANUAL TUNING

PROG. P55
CHANNEL 055

→DECODER [OFF]
SKIP [OFF]

SELECT K L CHOOSE B

END=EXIT

Miten saan dekooderin pois päältä?
Valitse painikkeella ‘OFF’ (pois
päältä kohdassa ‘DECODER’).

FWD 1- B

4
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TV-kanavien haku käsin
Jos käyttöönotossa ei löydy kaikkia TV-kanavia,
puuttuvat tai koodatut TV-kanavat täytyy etsiä ja
tallentaa käsin.
1.1.Kytke television virta päälle. Jos tarpeen,

valitse televisiosta videokanava.
2.2.Paina .Ruutuun tulee päävalikko.

3.3.Valitse tai painikkeilla

‘TUNER SET UP’ ja paina .
4.4.Valitse tai painikkeilla

‘MANUAL TUNING’ ja paina .

5.5.Valitse tai painikkeilla

‘PROG.’ ja paina .
6.6.Valitse tai tai 

painikkeilla sen kanavapaikan numero, johon
haluat tallettaa TV-kanavan, esim. ‘P01’.
Paina sitten .

7.7.Valitse tai painikkeilla

‘CHANNEL’ ja paina sitten .
Näppäile halutun kanavan numero
numeronäppäimillä .
Jos laitat kanavan ‘SKIP’ -kohtaan ‘ON’,
kanava jätetään väliin kun kanavia selataan

ja painikkeilla.

8.8.Tallenna TV-kanava painamalla .
9.9.Jos haluat etsiä muita kanavia, aloita

uudestaan kohdasta 5.
10.10.Lopeta painamalla .

Satelliittivastaanottimen käyttö

Satelliittivastaanotin liitetään scart-liitäntään
AV2(DECODER), jolloin satelliittikanavat näkyvät
videonauhurin kanavapaikalla AV2. Valitse
kanavapaikka ‘AV2’ painamalla 0.0.2.
Satelliittivastaanottimen välittämät kanavat
valitaan suoraan satelliittivastaanottimesta.

Follow TV (automaattinen 
TV-kanavien haku ja tallennus)
Automaattinen kanavahaku tallentaa kanavat
määrättyyn järjestykseen, joka voi olla eri kuin
kanavien järjestys televisiossa.
Tällä toiminnolla vaihdetaan videonauhurin
kanavien järjestys samaksi kuin televisiossa.
Varmista, että videonauhurin AV1(TV) -liitäntä on
liitetty televisioon Scart-johdolla.
1.1.Kytke television virta päälle. Jos tarpeen,

valitse televisiosta videokanava.
2.2.Paina . Ruutuun tulee päävalikko.

3.3.Valitse tai painikkeilla

‘TUNER SET UP’ ja paina .

4.4.Valitse tai painikkeilla

‘FOLLOW TV’ ja paina .

5.5.‘P:01’ näytetään ja ‘01’ vilkkuu videonauhurin
näytössä.

6.6.Valitse televisiosta kanava 1.

7.7.Vahvista valinta painamalla kaukosäätimen
painiketta. Videonauhuri aloittaa

television ja videonauhurin kanavien
vertailun. Jos videonauhuri löytää television
kanavaa 1 vastaavan kanavan, se tallentaa
kanavan kanavapaikalle ‘P01’.

FWD 1- B

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

MENU

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- B

STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

MENU

FI

MANUAL TUNING

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

SELECT K L CHOOSE B

END=EXIT

En tiedä TV-kanavien numeroita
Käynnistä tässä tapauksessa automaattinen
kanavahaku painamalla ‘CHANNEL’ -kohdassa

tai .
TV-ruutuun ilmestyy juokseva kanavanumero.
Jatka hakua kunnes löydät kanavan.

STOP C-LPLAY B-K

SELECT K L CHOOSE B

AUTO TUNING
MANUAL TUNING

→FOLLOW TV
MOVE

END=EXIT

En saa televisiosta kanavaa 1 päälle
Jos olet liittänyt lisälaitteita nauhurin liitäntään
AV2(DECODER), irrota lisälaitteet.
Lisälaitteiden takia televisio saattaa siirtyä
automaattisesti Scart-kanavalle.

5
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8.8.Odota kunnes nauhurin näyttöön ilmestyy
seuraavan kanavan numero esim. ‘P:02’.

9.9.Valitse televisiosta seuraava kanava, esim.
kanava ‘2’.

10.10.Vahvista valinta painamalla .
11.11.Toista kohdat 8-10 kunnes kaikki television

kanavat on tallennettu videonauhurin muistiin.
12.12.Lopeta painamalla .

Automaattiviritys

Asennuksen aikana videonauhuri hakee ja
tallentaa kaikki TV-kanavat. Jos kaapeli- tai
satelliittikanavat muuttuvat tai asennat
videonauhurin uudelleen esim. muuton takia, voit
käynnistää automaattisen kanavahaun
uudestaan. Automaattihaku korvaa aikaisemmin
tallennetut kanavat löytämillään kanavilla.

1.1.Kytke television virta päälle. Jos tarpeen,
valitse televisiosta videokanava.

2.2.Paina . Ruutuun tulee päävalikko.

3.3.Valitse tai painikkeilla

‘TUNER SET UP’ ja paina .
4.4.Valitse tai painikkeilla

‘AUTO TUNING’ ja paina .

5.5.Automaattinen kanavahaku käynnistyy. Haun
aikana videonauhuri tallentaa kaikki
paikkakunnalla näkyvät kanavat. Haku voi
kestää useita minuutteja.

6.6.Kun haku on valmis, TV-ruutuun tulee
hetkeksi teksti ‘COMPLETED’.

TV-kanavien järjestäminen käsin
Automaattisen kanavahaun jälkeen haluat ehkä
muuttaa kanavien järjestystä videonauhurissa.
Tällä toiminnolla voit järjestää nauhurin muistiin
tallennettuja kanavia ja poistaa huonosti näkyviä
tai tarpeettomia kanavia. Tällä toiminnalla voit
järjestää valmiiksi tallennettuja TV-kanavia.

1.1.Kytke television virta päälle. Jos tarpeen,
valitse televisiosta videokanava.

2.2.Paina . Ruutuun tulee päävalikko.

3.3.Valitse tai painikkeilla

‘TUNER SET UP’ ja paina .
4.4.Valitse tai painikkeilla

‘MOVE’ ja paina .

5.5.Valitse tai painikkeilla se
nauhurin muistiin tallennettu TV-kanava, jonka
haluat siirtää.

6.6.Vahvista valinta painamalla .

7.7.Siirrä valittu kanava tai 
painikkeilla haluamallesi paikalle.

8.8.Vahvista siirto painamalla .
9.9.Toista kohdat 5-8 siirtääksesi myös muut 

TV-kanavat haluamillesi paikoille.
10.10.Lopeta painamalla .STATUS/EXIT

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

MENU

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

MENU

STATUS/EXIT

FWD 1- B

FI

TV-ruutuun tulee teksti ‘NO TV SIGNAL’.
Videonauhuri ei saa televisiolta videosignaalia.
Tarkista Scart-johdon liittimet.
Varmista television ohjekirjasta, mitä Scart-
liitäntää käytetään videosignaalille.
Jos tästä ei ole apua, automaattista kanavien
järjestelyä ei voi käyttää. Katso lisäohjeita
kohdasta ‘TV-kanavien järjestäminen käsin’.

PLEASE WAIT

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

MOVE

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

SELECT K L CHOOSE B

END=EXIT

6
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Kielen valinta

Automaattisen kanavahaun jälkeen haluat ehkä
muuttaa kanavien järjestystä videonauhurissa.
Tällä toiminnalla voit järjestää valmiiksi tallennet-
tuja TV-kanavia.
1.1.Kytke television virta päälle. Jos tarpeen,

valitse televisiosta videokanava.
2.2.Paina . Ruutuun tulee päävalikko.

3.3.Valitse tai painikkeilla

‘INITIAL SET UP’ ja paina .

4.4.Valitse tai painikkeilla

‘LANGUAGE’ ja paina .

5.5.Valitse haluamasi kieli tai 
painikkeilla.

6.6.Paina lopuksi .

Kellonajan asetus

Jos näytössä näkyy väärä aika tai ‘--:--’,
kellonaika ja päivämäärä täytyy asettaa käsin.

1.1.Kytke television virta päälle. Jos tarpeen,
valitse televisiosta videokanava.

2.2.Paina . Ruutuun tulee päävalikko.

3.3.Valitse tai painikkeilla

‘INITIAL SET UP’ ja paina .
4.4.Valitse tai painikkeilla

‘CLOCK’ ja paina .

5.5.Tarkista TIME-kohdassa näkyvä kellonaika.
Muuta tarvittaessa numeronäppäimillä .

6.6.Tarkista samoin päivämäärä 
(muodossapäivä(DAY)/kuukausi(MONTH)/vuosi(YEAR)).

7.7.Paina lopuksi .

RF OUT –kanavan asettaminen
Joillakin paikkakunnilla voi olla TV-kanava
samalla tai melkein samalla taajuudella kuin
videonauhurin RF OUT -kanava.
Tulos: Heti kun videonauhuri kytketään päälle,
tämän tai useiden muiden TV-kanavien laatu
heikkenee.
Seuraavassa neuvotaan miten videonauhurin
‘lähetystaajuutta’ (RF OUT -kanava) voidaan
muuttaa.

1.1.Kytke television virta päälle. Jos tarpeen,
valitse televisiosta videokanava.

2.2.Paina . Ruutuun tulee päävalikko.

3.3.Valitse tai painikkeilla

‘INITIAL SET UP’ ja paina .
4.4.Valitse ‘RF OUT’ tai 

painikkeilla ja paina sitten .

5.5.Paina .

6.6.Valitse , tai 
painikkeilla jokin vapaa kanava väliltä 22-69.

7.7.Paina .

8.8.Paina lopuksi .STATUS/EXIT

FWD 1- B

0..9STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- B

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

MENU

STATUS/EXIT

0..9

FWD 1- B

STOP C-LPLAY 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

SELECT K L

DEUTSCH
→ENGLISH

ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
SVENSKA

END=EXIT

TIME --:--

DATE --/--/--

END=EXIT

Mikä on RF OUT-kanava?
Videonauhurissa on laite, joka muuttaa kuva- ja
äänisignaalin samaan muotoon kuin normaali
televisiolähetys, jolloin se voidaan lähettää
televisioon antennijohtoa pitkin kuten TV-kanava.
Mikä on RF-OUT –kanavataajuus?
Tämä on se taajuus eli kanava, jolla kuva ja
ääni lähetetään nauhurista televisioon.

SELECT K L CHOOSE B

→RF OUT CH     36

END=EXIT

7

JJos et saa häiriötöntä kuvaa ja ääntä, liitä
videonauhuri televisioon Scart-johdolla. Aseta
sitten sisäänrakennettu modulaattori pois
päältä.
Paina -painiketta toistuvasti kunnes 
‘--’ ilmestyy ruudulle ‘RF OUT CH’ viestin
viereen. Varmista painamalla .FWD 1- B

STOP C-L
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Videokasettien katselu
Voit ohjata videonauhuria joko kaukosäätimellä
tai nauhurin etupaneelissa olevilla painikkeilla.
Jos painiketta , , 
tai painetaan laitteen ollessa
valmiustilassa, virta kytkeytyy automaattisesti
päälle. Jos videonauhurin sisällä on jo kasetti,
myös painikkeen toiminto suoritetaan.
Videonauhurillasi voidaan nauhoittaa ja toistaa
vain tavallisia VHS-kasetteja.
1.1.Työnnä kasetti kasettipesään. Nauhuri vetää

kasetin sisään automaattisesti. Näyttöön
ilmestyy ‘ ’.

2.2.Paina katsoaksesi nauhaa. ‘PLAY’
näkyy näytössä.

3.3.Pysäytä nauha painamalla tai
nauhurissa .

4.4.Kun haluat poistaa kasetin nauhurista, paina
nauhan pysähtymisen jälkeen .

NTSC-kasettien katselu
NTSC-standardilla SP [Normaali nopeus]  tai
SLP [Super-LP] -tilassa nauhoitettuja kasetteja
(esm. amerikkalaiset kasetit) voi toistaa tällä
videonauhurilla. Tähän tarvitaan kuitenkin PAL-
televisio, joka soveltuu kuvataajuudelle 60Hz.

Nauhan aseman näyttö
Nauhan aseman laskuri näytetään ruudulla
seuraavassa muodossa: 0:02:45 eli tunnit,
minuutit ja sekunnit.
SP/LP ilmaisee kasetin nauhoitusnopeuden.
‘REM 0:06’: ilmaisee nauhalla jäljellä olevan ajan
tunneissa ja minuuteissa.
Kun toistat NTSC-kasettia, videonauhurissa
näkyy ‘REM -:--’.

Nauhan kohdan etsiminen kuvan
kanssa (kuvakelaus)

1.1.Paina nauhan pyöriessä 
(takaisinkelaus) tai 
(eteenpäinkelaus).

2.2.Jos haluat etsiä erittäin nopeasti, paina
tai uudelleen. (Tämä

toiminto ei ole käytössä, jos kasetti on
nauhoitettu SP-nopeudella NTSC-
standardissa.) 

3.3.Paina kun haluat jatkaa katselua.

Pysäytyskuva/hidastus
1.1.Paina nauhan pyöriessä 

pysäyttääksesi nauhan.
2.2.Paina nauhan pyöriessä näyttääksesi

kohdan hidastettuna.
3.3.Paina kun haluat jatkaa katselua.

Kuvakelaus ja pysäytyskuva/hidastus vaikuttaa
kuvanlaatuun. Ääni kytkeytyy pois päältä. Tämä
on normaalia, kyseessä ei ole vika
videonauhurissa.

PLAY B-K

SLOW

STILL 2

PLAY B-K

FWD 1- BREW0- s

FWD 1- B

REW0- s

STOP/EJECT

STOP/EJECT

STOP C-L

PLAY B-K

REW0- s

FWD 1- BSTOP C-LPLAY B-K

FI

3. Videokasettien katselu

DIGITAALINEN KUVANPARANNUS
Philips on kehittänyt järjestelmän, joka takaa parhaan
mahdollisen kuvanlaadun. Vanhoja ja kuluneita
kasetteja katsottaessa järjestelmä vähentää häiriöitä.
Uusilla ja hyvälaatuisilla kaseteilla järjestelmä
parantaa yksityiskohtien tarkkuutta.
Kuvan/äänen laatu on huono
Katsottaessa vuokravideoita tai vanhoja ja
kuluneita videokasetteja saattaa olla mahdotonta
suodattaa pois kaikkia häiriöitä, mutta vika ei silloin
ole nauhurissa vaan nauhassa. Katso lisäohjeita
kohdasta ‘Tracking-asetuksen käsisäätö’.

Toimintojen automaattinen keskeytys
Monet toiminnot (esim. tauko, pysäytyskuva)
menevät jonkin ajan kuluttua automaattisesti
pois päältä. Tämä suojaa nauhaa kulumiselta ja
säästää energiaa.

Pitääkö minun itse muuttaa nauhan nopeutta
kun haluan katsoa LP-nauhoituksia?
Nauhoitusta katsottaessa videonauhuri valitsee
automaattisesti oikean nauhan nopeuden.
Lisätietoja tästä aiheesta on luvun ‘Manuaalinen
nauhoitus’ kohdassa ‘Nauhoitusnopeuden
(SP/LP) valinta’.

Miten saan nollattua laskurin?
Laskurin lukeman saa näyttämään ‘0:00:00’
painamalla painiketta.
Kun laitat kasetin sisään videonauhuriin,
lukema nollautuu automaattisesti.

CLEAR

Laskuri ei liiku
Tämä tarkoittaa että nauhan tällä osalla ei ole
nauhoituksia. Kyseessä ei ole vika nauhurissa.
Ruudulla näkyy ‘-0:01:20’
Jos kelaat kasettia takaisin lukemasta ‘0:00:00’,
laskurin näyttö on miinusmerkkinen, esim.
‘-0:01:20’ (kasettia on kelattu 1 minuutti 20
sekuntia nollakohdasta taaksepäin).
REM-laskurissa näkyy ‘-:--’
Tämä laskuri tunnistaa nauhan pituuden
automaattisesti. Tämän lisäksi kun laitat kasetin
sisään, videonauhuri laskee ensin missä kohtaa
nauhaa ollaan menossa. Tästä syystä ‘-:--’ tulee
esiin vasta nauhan pyörittyä muutaman
sekunnin ajan, oikea jäljellä oleva aika
näytetään.

8
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FI

Nauhan kohdan etsiminen ilman
kuvaa (pikakelaus eteen/taakse)

1.1.Pysäytä nauha painikkeella.
2.2.Paina (takaisinkelaus) tai

(kelaus eteenpäin). Näytölle tulee
‘Fr’ tai ‘FF’ viiden sekunnin ajaksi ja tämän
jälkeen jäljellä oleva aika tulee esiin.

3.3.Paina pysäyttääksesi nauhan.

Indeksihaku

Videonauhuri tekee nauhalle joka nauhoituksen
yhteydessä indeksimerkinnän.
Merkitty kohta löytyy nauhalta helposti
indeksihaun avulla.
1.1.Jos haluat etsiä edellisen merkityn kohdan,

paina ja sitten . ‘Fr’ tulee
näytölle viiden sekunnin ajaksi ja tämän
jälkeen jäljellä oleva aika tulee esiin.

2.2.Jos haluat etsiä seuraavan merkityn kohdan,
paina ja sitten . ‘FF’ tulee
näytölle viiden sekunnin ajaksi ja tämän
jälkeen jäljellä oleva aika tulee esiin.

3.3.Löydettyään kohdan videonauhuri aloittaa
automaattisesti nauhan näyttämisen
merkitystä kohdasta.

Tracking-asetuksen käsisäätö

Tracking-asetusta voi muuttaa käsin nauhan
katselun tai hidastuksen aikana painamalla

tai .
Tracking palaa automaattiasetukseen heti kun
painat , laitat kasetin sisään tai painat

.
Myös pysäytyskuvasta pystysuuntaisen värinän
saa pois painamalla 
tai .P–P+

PROGRAMME-PROGRAMME+

PLAY B-K

STOP C-L

P–P+PROGRAMME-PROGRAMME+

FWD 1- BINDEX 33

REW0- sINDEX 33

STOP C-L

FWD 1- B

REW0- s

STOP C-L

9

Yleisohje

Käytä ‘Manuaalista nauhoitusta’ kun haluat
nauhoittaa ilman ajastusta esimerkiksi juuri meneillään
olevan ohjelman.
Jos haluat sekä käynnistää että pysäyttää
nauhoituksen käsin, lue kohta ‘Nauhoitus ilman
automaattista pysäytystä’.
Jos haluat nauhoittaa televisiossa meneillään olevan
ohjelman, lue kohta ‘Suora nauhoitus (DIRECT
RECORD)’.
Jos haluat satelliittivastaanottimen suorittavan
nauhoituksen automaattisesti, lue kohta
‘Automaattinen nauhoitus
satelliittivastaanottimesta (RECORD LINK)’.

Nauhoitus ilman automaattista
pysäytystä

1.1.Laita kasetti nauhuriin.
2.2.Valitse nauhoitettava kanava esim. ‘P01’

painikkeilla ja .

3.3.Aloita nauhoitus painamalla .
4.4.Pysäytä nauhoitus painamalla .

Ohjelmien suojaaminen
päällenauhoitukselta

Kaikissa videokaseteissa (videovuokraamon 
tai –kaupan kasetteja lukuunottamatta) on
kasetin takaosassa suojaliuska.
Jos haluat suojata tärkeitä nauhoituksia
päällenauhoitukselta, poista suojaliuska. Jos
haluat myöhemmin nauhoittaa tällä tavoin
suojatulle kasetille, peitä reikä teipillä (tai siirrä
liuska oikealle).

Nauhoitusten välien poisto
(leikkaaminen)

Kun lisäät uuden nauhoituksen kasetille
edellisen perään, vanhan ja uuden nauhoituksen
väliin voi jäädä lyhyt tyhjä (välkkyvä) kohta tai
itse videokuva voi välkkyä. Välttääksesi näitä
kohtia toimi seuraavasti:
1.1.Etsi vanhan nauhoituksen kohta, josta haluat

aloittaa uuden nauhoituksen.
2.2.Katso tätä kohtaa edeltävä minuutti vanhasta

nauhoituksesta.
3.3.Paina siinä kohdassa, mistä uuden

nauhoituksen pitäisi alkaa ja paina .
4.4.Aloita nauhoitus painamalla kaukosäätimessä

.
5.5.Pysäytä nauhoitus painikkeella.STOP C-L

REC I

REC I

STILL 22
STOP C-L

REC I

P–P+

4. Manuaalinen nauhoitus

Viesti ‘PROTECTED CASSETTE CANNOT
RECORD’ (KASETTI SUOJATTU, EI VOIDA TAL-
LENTAA) tulee hetkeksi esiin näytölle, minkä jäl-
keen kasetti työntyy ulos.
Laitteeseen syötetyssä kasetissa ei ole suojaliuskaa.
Peitä reikä teipillä tai syötä toinen kasetti.
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Nauhoitusnopeuden (SP/LP) valinta
LP-nopeudella nauhoitettaessa nauhoitusaika
kaksinkertaistuu (esim. 3 tunnin kasetille (E-180) saadaan
mahtumaan 6 tuntia ohjelmaa). Kasettia katsottaessa
videonauhuri valitsee automaattisesti oikean nopeuden.

1.1.Kytke television virta päälle. Jos tarpeen,
valitse televisiosta videokanava.

2.2.Paina . Ruutuun tulee päävalikko.

3.3.Valitse tai painikkeilla

‘RECORD SETUP’ ja paina sitten .
4.4.Valitse tai painikkeilla

‘RECORD SPEED’.

5.5.Valitse haluamasi nauhoitusnopeus
painikkeella.

6.6.Paina lopuksi painikkeella.

Automaattinen nauhoitus
satelliittivastaanottimesta (RECORD LINK)
Tämä toiminto käynnistää automaattisesti
sammutetun (valmiustilassa olevan) nauhurin ja
aloittaa nauhoituksen kun Scart-johtoa pitkin
saapuu videosignaali. Jos
satelliittivastaanottimessasi on ajastintoiminto,
nauhoitus käynnistyy automaattisesti (edellyttäen
että satelliittivastaanotin on päällä).

1.1.Liitä videonauhurin AV2(DECODER) -liitäntä
Scart-johdolla vastaavaan Scart-liitäntään
satelliittivastaanottimessa.

2.2.Kytke television virta päälle. Jos tarpeen,
valitse televisiosta videokanava.

3.3.Paina . Ruutuun tulee päävalikko.

4.4.Valitse tai painikkeilla
‘RECORD SET UP’ ja paina .

5.5.Valitse tai painikkeilla
‘RECORD LINK’.

6.6.Valitse asetus ‘ON’ painikkeella.

7.7.Paina lopuksi .
8.8.Laita nauhuriin kasetti.
9.9.Ohjelmoi tarvittavat tiedot

satelliittivastaanottimeen (kanavan numero,
aloitusaika, lopetusaika). Katso tarvittaessa
lisäohjeita satelliittivastaanottimen
ohjekirjasta.

10.10.Kytke videonauhuri pois päältä
painikkeella.

Videonauhuri on nyt valmis aloittamaan
nauhoituksen. Satelliittivastaanotin käynnistää ja
pysäyttää nauhoituksen Scart-liitännän
AV2(DECODER) kautta lähetettävällä signaalilla.

Suora nauhoitus (DIRECT RECORD)
Toiminnolla DIRECT RECORD voit aloittaa TV-
ohjelman nauhoituksen muutamassa
sekunnissa, vaikka videonauhurin virta ei olisi
päällä. Jos nauhoitus käynnistetään käsin,
videonauhuri nauhoittaa televisiossa päällä
olevalta kanavalta. Lisätietoja suoran
nauhoituksen (DIRECT RECORD) päälle- ja
poiskytkemisestä seuraavassa kappaleessa.
Varmista, että videonauhurin liitäntä AV1(TV) on
liitetty Scart-johdolla televisioon.
1.1.Valitse TV:stä nauhoitettavan kanavan

numero.
2.2.Paina kun videonauhuri on

sammutettuna.
3.3.Lopeta nauhoitus painikkeella.STOP C-L

REC I

STANDBY/ON yy

STATUS/EXIT

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

MENU

10 FI

‘SP’ / ‘LP’ / ‘AUTO’
‘SP’: Standard Play (normaali nauhoitusnopeus)

takaa ensiluokkaisen kuvanlaadun.
‘LP’: LongPlay (puolinopeus, kaksinkertainen

nauhoitusaika). 3 tunnin kasetille (E-180)
voidaan nauhoittaa 6 tuntia, mutta
kuvanlaatu on hieman normaalia heikompi.

‘AUTO’: Automaattinen hidas nauhanopeus (Long
play). Jos laitteessa olevalla nauhalla ei ole
tarpeeksi nauhoitustilaa, nauhoitus
tapahtuu hitaalla nopeudella (‘LP’). Jos
nauhoitustilaa on riittävästi, nauhoitetaan
normaalilla nauhanopeudella (‘SP’).

SELECT K L CHOOSE B

→RECORD SPEED [SP]
DIRECT RECORD [OFF]
RECORD LINK [OFF]

END=EXIT

‘RECORD LINK’ -toiminnon kytkeminen pois
päältä Kytke ‘Record link’ -toiminto pois päältä
valitsemalla ‘OFF’ painikkeella.FWD 1- B

SELECT K L CHOOSE B

RECORD SPEED [SP]
DIRECT RECORD [OFF]

→RECORD LINK [OFF]

END=EXIT

Miten suora nauhoitus (DIRECT RECORD)
toimii?
Videonauhuri vertaa televisiosta valittua kanavaa
omiin kanaviinsa Scart-johdon kautta. Jos se löytää
muististaan saman kanavan, se valitsee kanavan ja
aloittaa nauhoituksen. Älä vaihda television
kanavaa haun aikana, ettei haku mene sekaisin.
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Suoran nauhoituksen kytkeminen
päälle/pois

1.1.Kytke television virta päälle. Jos tarpeen,
valitse televisiosta videokanava.

2.2.Paina . Ruutuun tulee päävalikko.
3.3.Valitse tai painikkeilla

‘RECORD SET UP’ ja paina .
4.4.Valitse ‘DIRECT RECORD’ tai

-painikkeella. Valitse ‘OFF’ (suora
nauhoitustoiminto pois päältä) tai ‘ON’ (suora
nauhoitustoiminto päälle) -
painikkeella.

5.5.Paina lopuksi .
6.6.Kytke videonauhuri pois päältä

painikkeella.STANDBY/ON yy

STATUS/EXIT

FWD 1- B

STOP C-L

PLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

MENU

FI11

Yleisohje
Ajastintoiminnolla (TIMER) voit käynnistää ja
pysäyttää nauhoituksen automaattisesti myöhempänä
ajankohtana. Videonauhuri siirtyy oikealle kanavalle ja
alkaa nauhoittaa haluttuun aikaan. Tällä laitteella voit
esiohjelmoida jopa kahdeksan nauhoitusta vuoden
aikana. Ajastettua nauhoitusta varten nauhuri tarvitsee
seuraavat tiedot:
* Haluamasi nauhoitusajankohdan
* TV-kanavan numeron
* Nauhoituksen alkamis- ja lopetusajan.
Nämä tiedot tallennetaan TIMER-muistipaikkaan.

Ajastinnauhoituksen ohjelmointi 

1.1.Kytke television virta päälle. Jos tarpeen, valitse
televisiosta videokanava.

2.2.Paina . Ruutuun tulee päävalikko.
3.3.Valitse TIMER tai .

painikkeilla. Paina sitten .
4.4.Valitse ONCE-, DAILY-, tai WEEKLY-nauhoitus

tai painikkeilla. Paina sitten
.

5.5.Valitse TIMER-muistipaikka numeronäppäimillä
.

6.6.Anna alkamisaika ‘START’, päättymisaika
‘STOP’, kanava ‘PROG.’, sekä päivä ‘DATE’
numeropainikkeilla .

7.7.Kun kaikki tiedot ovat kunnossa, paina
. Näin ohjelmointitiedot tallentuvat

TIMER-muistipaikkaan.
8.8.Laita nauhuriin kasetti, jossa on ehjä suojaliuska

(pyyhkiytymissuoja ei ole päällä).
9.9.Kytke pois päältä painamalla .

Ohjelmoitu nauhoitus toimii vain, kun nauhuri
sammutetaan painamalla .

Nauhoituksen ohjelmoiminen
‘TURBO TIMER’ -toimintoa käyttämällä
Turbo Timer -toiminnolla voit nopeasti ja helposti
ohjelmoida nauhoituksen, joka tapahtuu seu-
raavien 24 tunnin aikana. Sinun ei tarvitse edes
käynnistää televisiotasi, sillä tarvittavat tiedot
näkyvät videonauhurin näytöllä. (alla olevat kuvat
ovat vain esimerkkejä).

STANDBY/ON yy

STANDBY/ON yy

STATUS/EXIT

0..9

0..9

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

MENU

5. Ajastinnauhoitus (TIMER)

SELECT K L CHOOSE B

→ONCE
DAILY
WEEKLY
TIMER LIST

END=EXIT

ONCE/DAILY/weekly nauhoituksen valinta
‘ONCE’: kertanauhoitus
‘DAILY’: nauhoitus päivittäin maanantaista

perjantaihin
‘WEEKLY’: nauhoitus viikoittain samana päivänä

Nauhoitus Scart-kanavilta ‘AV1’ ja ‘AV2’
Nuhoittaaksesi ohjelman oheislaitteesta
SCART-liitännän AV1(TV), AV2(DECODER).
Kautta, valitse ‘AV1’ painikkeilla 0.0.1, ‘AV2’
painikkeilla 0.0.2.

Virheilmoitus: ‘FULL’
Jos tämä virheilmoitus tulee näkyviin painikkeen

painamisen jälkeen, kaikki muisti-
paikat on jo ohjelmoitu. Enempää nauhoituksia
ei voi ohjelmoida. Jos haluat tyhjentää ohjel-
moidun nauhoituksen (muistipaikan), valitse
numero TIMER LIST-valikosta ja paina .CLEAR

FWD 1- B

SELECT K L CHOOSE B

RECORD SPEED [SP]
→DIRECT RECORD [OFF]

RECORD LINK [OFF]

END=EXIT
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1.1.Paina .
Videonauhurin näytöllä
näkyy hetken aikaa
‘StA’. Kahden sekun-
nin kuluttua näyttöön
tulee aloitusaika (ole-
tusasetus on sen het-
kinen aika) Aseta aika
jolloin haluat aloittaa nauhoituksen
painikkeella tai .

2.2.Paina .
Videonauhurin näytöllä
näkyy hetken aikaa
‘End’. Kahden sekun-
nin kuluttua näyttöön
tulee lopetusaika (ole-
tusasetus on sama
kuin aloitusaika) Aseta
aika jolloin haluat lopettaa nauhoituksen
painikkeella tai .

3.3.Paina .
Videonauhurin näytöllä
näkyy hetken aikaa 
‘Pro’. Kahden sekunnin
kuluttua näyttöön tulee
oletusohjelmanumero.
Aseta haluttu ohjel-
manumero painikkeella

tai .

4.4.Paina . Asettamasi ohjelmanu-
mero näytetään. Ohjelmointi on nyt valmis.

5.5.Aseta laitteeseen kasetti, jonka suojaliuska
on ehjä (suojaamaton).

6.6.Sammuta painamalla .
Ohjelmoitu nauhoitus
toimii vain, jos
videonauhuri sam-

mutetaan painamalla .

Ajastinnauhoituksen tarkistus tai
poistaminen (TIMER)
1.1.Kytke television virta päälle. Jos tarpeen,

valitse televisiosta videokanava.
2.2.Paina . Ruutuun tulee päävalikko.
3.3.Valitse ‘TIMER’ tai 

painikkeilla. Paina sitten .
4.4.Valitse ‘TIMER LIST’ painikkeella tai

ja vahvista painikkeella .

5.5.Valitse TIMER-muistipaikka painamalla
.

6.6.Peruuta nauhoitus painamalla .
7.7.Paina lopuksi .
8.8.Sammuta laite painamalla .

Ajastinnauhoituksen muuttaminen
(TIMER)

1.1.Kytke television virta päälle. Jos tarpeen,
valitse televisiosta videokanava.

2.2.Paina . Ruutuun tulee päävalikko.
3.3.Valitse TIMER tai 

painikkeilla. Paina sitten .
4.4.Valitse ONCE, DAILY tai WEEKLY -nauhoitus

tai . painikkeilla. Paina
sitten .

5.5.Valitse TIMER-muistipaikka
numeronäppäimillä . (Vilkkuva numero
ilmaisee, että muistipaikka on tyhjä.)

6.6.Paina tyhjentääksesi näytön ja syötä
oikeat tiedot painikkeilla .

7.7.Paina lopuksi .
8.8.Sammuta laite painamalla .STANDBY/ON yy

STATUS/EXIT

0..9

CLEAR

0..9

FWD 1- B

STOP 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

STANDBY/ON yy

STANDBY/ON yy

TURBO TIMER

STOP C-LPLAY B-K

TURBO TIMER

STOP C-LPLAY B-K

TURBO TIMER

STOP C-LPLAY B-K

TURBO TIMER

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

SELECT TIMER NUMBER
END=EXIT

SELECT K L CHOOSE B

ONCE
DAILY
WEEKLY

→TIMER LIST

END=EXIT

12

PWR.

PWR.

PWR.

PWR.

PWR.

PWR.

Virheilmoitus: ‘Err’
Jos tämä virheilmoitus ilmestyy painettuasi

, ajastuksen alku- tai
päättymisaika on sama kuin jollain toisella
nauhoituksella.

TURBO TIMER

Muistipaikka hävisi kun painoin .
Olet tarkistanut kaikki ohjelmoidut nauhoitukset.
Jos haluat tarkistaa ne uudestaan, toista vai-
heet 2-5.

FWD 1- B

PWR.

PWR.

PWR.

Virheilmoitus: ‘FUL’
Jos näkyviin tule tämä virheilmoitus painikkeen

painamisen jälkeen, niin kaikki
TIMER-muistipaikat on jo ohjelmoitu. Enempää
nauhoituksia ei voi ohjelmoida. Jos haluat
tyhjentää ohjelmoidun nauhoituksen
(muistipaikan), valitse numero TIMER LIST -
valikosta ja paina .CLEAR

TURBO TIMER

FI
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Ajastinnauhoituksiin liittyvät
ongelmat ja niiden ratkaisut

13 FI

Virheilmoitus: ‘ ’ vilkkuu videonauhurin
näytöllä
• Pesässä ei ole kasettia. Laita kasetti ja sammuta

nauhuri painamalla .
Kasetti työntyi
ulos heti, kun painiketta 
painettiin
• Laitteeseen asetettiin kasetti, jonka suojaliuska on

poistettu. (Luvun ‘Manuaalinen nauhoitus’, kohta
‘Ohjelmien suojaaminen päällenauhoitukselta’) tai
ota käyttöön toinen kasetti.

STANDBY/ON yy

STANDBY/ON yy

Televisioruudulla vilkkuu ‘TURN OFF VCR
FOR TIMER RECORDING’
• Videonauhuri käynnistettiin useita minuutteja

ennen ohjelmoidun nauhoituksen aloittamista.
Sammuta videonauhuri painamalla

. Ohjelmoitu nauhoitus (ajastin)
toimii vain, jos videonauhuri on sammutettu.

Kasetti tulee ulos nauhoituksen aikana
• Nauha pyöri loppuun nauhoituksen aikana.

Videonauhuri ei reagoi komentoihin
• Ajastinnauhoituksen aikana nauhuria ei voi ohjata

manuaalisesti. Jos haluat peruuttaa ajastetun
nauhoituksen, paina etupaneelin -
painiketta.

STOP/EJECT

STANDBY/ON yy

6. Muut toiminnot

Tilanäyttö päälle/pois

Kuvaruudussa näkyvän valikon lisäksi myös
tilanäyttö kertoo kulloisenkin käyttötilan (laskuri,
toisto, nauhoitus, TV-kanava jne.) ruudussa. Voit
myös kytkeä pois käyttötilatiedot niin, että
tilanäyttötiedot eivät siirry kopioitaville
videokaseteille.

1.1.Kytke television virta päälle. Jos tarpeen,
valitse televisiosta videokanava.

2.2.Paina . Ruutuun tulee päävalikko.

3.3.Valitse ‘VCR SET UP’ painamalla tai

ja vahvista painamalla .

4.4.Valitse ‘STATUS DISPLAY’ painamalla

tai .

5.5.Valitse ‘ON’ tai ‘OFF’ painamalla .

6.6.Paina lopettaaksesi toiminnon.

Sininen tausta päälle/pois

Jos haluat, että television kuvaruutu on täysin
sininen, kun vastaanotetaan heikko signaali,
valitse kohdassa BLUE BACKGROUND
vaihtoehto ‘ON’. Kuvaruutu muuttuu siniseksi ja
ääni mykistetään. Jos haluat vastaanottaa
heikon signaalin, valitse kohdassa BLUE
BACKGROUND vaihtoehto ‘OFF’.
1.1.Kytke television virta päälle. Jos tarpeen,

valitse televisiosta videokanava.
2.2.Paina . Ruutuun tulee päävalikko.

3.3.Valitse ‘VCR SET UP’ painamalla 

tai ja vahvista painamalla
.

4.4.Valitse ‘BLUE BACKGROUND’ painamalla

tai .

5.5.Valitse ‘OFF’ (ei sinistä taustaa) tai ‘ON’
(sininen tausta) painamalla .

6.6.Lopettaaksesi valinnan paina .STATUS/EXIT

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- B

STOP C-L

PLAY B-K

MENU

STATUS/EXIT

FWD 1- B

STOP C-LPLAY B-K

FWD 1- BSTOP C-L

PLAY B-K

MENU

SELECT K L CHOOSE B

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

END=EXIT

Mitkä asetukset ovat käytettävissä?
‘ON’: Tilanäyttö tulee näkyviin muutamaksi

sekunniksi.
‘OFF’: Tilanäyttö menee pois päältä.

SELECT K L CHOOSE B

STATUS DISPLAY [ON]
→BLUE BACKGROUND [ON]

AUTO STANDBY [OFF]
CLOCK DISPLAY [ON]

END=EXIT
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Automaattinen sammutus
Jos videonauhuria ei ole käytetty muutamaan
minuuttiin tietyissä tiloissa (esim: STOP), se
siirtyy automaattisesti valmiustilaan. Voit ohittaa
tämän toiminnon käyttääksesi nauhuria 
TV-vastaanottimena.
1.1.Kytke television virta päälle. Jos tarpeen,

valitse televisiosta videokanava.
2.2.Paina . Ruutuun tulee päävalikko.

3.3.Valitse ‘VCR SET UP’ painamalla tai

ja vahvista painamalla .

4.4.Valitse ‘AUTO STANDBY’ painamalla

tai .

5.5.Valitse ‘OFF’ (ei automaattista sammutusta)
tai ‘ON’ (automaattinen sammutus)
painamalla .

6.6.Lopettaaksesi toiminnon paina .

Kellonäyttö
Toiminnon avulla voidaan sammuttaa
videonauhurin näyttö. Toiminto on kätevä, jos kirkas
näyttö häiritsee television katselua pimeässä
huoneessa. Se myös vähentää tehonkulutusta.
1.1.Avaa televisio. Valitse tarvittaessa

videonauhurin kanava.
2.2.Paina . Näkyviin tulee päävalikko.
3.3.Valitse ‘VCR SET UP’ käyttämällä painiketta

tai ja vahvista painamalla

.
4.4.Valitse ‘CLOCK DISPLAY’ painikkeella

tai .

5.5.Valitse ‘OFF’ (ei kellonäyttöä) tai ‘ON’
(kellonäyttö päällä) painikkeella .

6.6.Lopeta painamalla .

Äänikanavan valinta

Voit valita haluamasi äänikanavan katsellessasi
nauhaa tai TV-kanavia nauhurin kautta. Näin voit
valita haluamasi kielen monikielilähetyksissä.
(VR550/02:ssa on A2-stereoäänidekooderi.
VR550/16:ssa on A2/NICAM stereoäänidekooderi.)
1.1.Paina , jolloin näet voimassaolevat

ääniasetukset.
2.2.Paina näppäintä , niin monta kertaa,

että näytössä näkyy oikea asetus.
AUDIO

AUDIO

STATUS/EXIT

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- BSTOP C-L

PLAY B-K

MENU

SELECT K L CHOOSE B

STATUS DISPLAY [ON]
BLUE BACKGROUND[ON]

→AUTO STANDBY[ON]
CLOCK DISPLAY [ON]

END=EXIT

• Stereolähetysten vastaanotto:

STEREO

LEFT

RIGHT

TV-ruudussa
näkyyTila

Stereo

L

R

Mono

L Audio

R Audio

L Audio

L Audio

R Audio
R Audio

L+R Audio

L+R Audio

L

R

L

R

L
R

L

R

 ÄÄNILÄHTÖ

• Kaksikielisten lähetysten katselu:

TV-ruudussa
näkyy

Tila

MAIN

SUB

MAIN
SUB

MAIN

SUB

MAIN
SUB

Main Audio

Main Audio

Sub Audio

Sub Audio

Main Audio
Sub Audio

L

R

L

R

L
R

ÄÄNILÄHTÖ

• Nauhoitusten katselu Hi-Fi-tilassa:

Tila

Stereo

L

R

MIX

STEREO

LEFT

RIGHT

MIXED

TV-ruudussa
näkyy

Hi Fi L Audio

Hi Fi R Audio

Hi Fi L Audio

Hi Fi L Audio

Hi Fi R Audio
Hi Fi R Audio
Normal Audio
Normal Audio

Hi Fi L Audio
+Normal Audio

Hi Fi R Audio
+Normal Audio

L

R

L

R

L
R
L
R

L

R

 ÄÄNILÄHTÖ

Mono MONO

SELECT K L CHOOSE B

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

→CLOCK DISPLAY [ON]

END=EXIT

14
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Kuva ei näy, vaikka nauha pyörii:
• Nauhalle ei ole tallennettu ohjelmaa — vaihda

nauha.
• Olet valinnut televisiosta väärän kanavan —

valitse TV:stä oikea videokanava.
• TV:n ja nauhurin välisen kaapelin liitäntä on

löysä — tarkista.

Huono kuvanlaatu nauhaa katsottaessa:
• TV:n asetukset eivät ole kunnossa.
• Nauha on erittäin kulunut tai huonolaatuinen:

ota uusi kasetti käyttöön.
• ‘Tracking’ -säätö on väärin — katso Kohta

‘Tracking-asetuksen käsisäätö’.

Nauhoittaminen ei onnistu:
• TV-kanavaa, jota haluat nauhoittaa ei ole

tallennettu tai olet valinnut väärän kanavan: tarkista
videonauhurin muistiin tallennetut TV-kanavat.

• Pesään on laitettu kasetti, jonka suojaliuska
on poistettu (sille ei voi nauhoittaa) — Vaihda
tilalle kasetti, jonka suojaliuska on paikoillaan.
Lisätietoja löydät kohdasta ‘Ohjelmien
suojaaminen päällenauhoitukselta’ luvussa
‘Manuaalinen nauhoitus’.

TV-vastaanotossa ääni- tai kuvahäiriöitä:
• Katso luvun ‘Videonauhurin asennus’ kohtaa

‘RF OUT -kanavan asettaminen’. Tarkistuta
antennisi.

• Tarkistuta antennisi.

7. Mahdolliset toimenpiteet ennen huoltomiehen puoleen kääntymistä
Jos tämän videonauhurin nauhurin käytössä
kaikesta huolimatta ilmenee ongelmia, ne
saattavat johtua seuraavista syistä.

Videonauhurisi ei reagoi minkään
painikkeen painamiseen:
• Laite ei saa virtaa. Tarkista virran saanti.
• Ajastinnauhoitus on parhaillaan meneillä —

halutessasi voit peruuttaa sen.Lue luvun
‘Ajastinnauhoitus (TIMER)’ kohta
‘Ajastinnauhoituksiin liittyvät ongelmat ja
niiden ratkaisut’.

• Tekninen ongelma — irrota laite
seinäpistorasiasta 60 sekunnin ajaksi ja kytke
uudelleen.
Jos tästä ei ole apua, voit palauttaa nauhuriisi
tehtaan perusasetukset.

Tehtaan perusasetusten palauttaminen
* Huom!: Kaikki tallennettu tieto (TV-kanavat,

kellonaika ja päivämäärä, ajastinasetukset)
menetetään.

1.Katkaise virta nauhurista painamalla
.

2.Paina ja ja pidä niitä
alhaalla yhtä aikaa väh. 2 sekuntia.

Kasetti on juuttunut nauhuriin:
• Älä käytä voimaa. Irrota verkkojohto hetkeksi.

Ota yhteys huoltoon.

Kaukosäädin ei toimi:
• ‘Tähtäät väärin’.Irrota laitteen pistoke

pistorasiasta hetkeksi. Ota sitten yhteyttä
huoltomieheen.

• Tekninen ongelma: poista paristot, odota 10
sekuntia ja laita ne takaisin.

• Paristot ovat kuluneet loppuun: vaihda
paristot.

PROGRAMME+STOP/EJECT

STANDBY/ON yy

15

Voit myös ottaa yhteyttä oman maasi
asiakaspalveluun.
Puhelinnumerot ovat tämän ohjekirjan sivulla 16.
Valmistaudu kertomaan puhelimessa
videonauhurisi mallinumero (MODEL NO.) ja
valmistenumero (PROD. NO.).
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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

www.philips.com/support
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