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Turvaohjeet

• Tällä kuvanauhurilla voidaan vastaanottaa, tallentaa
ja toistaa kuva- ja äänisignaaleja. Laitetta ei ole
tarkoitettu muuhun käyttöön. 

• Laitteessa on vaarallinen korkeajännite! Älä avaa lai-
tetta! Laitteessa ei ole osia, jotka voidaan itse korja-
ta. Kun laite on liitetty sähköverkkoon, sen sisällä on
aina jännite. Virta katkaistaan kokonaan vetämällä
pistoke pois pistokerasiasta.

• Tämä laite on tarkoittettu käytettäväksi 220–240 vol-
tin/50 Hz jännitteellä.

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

• Laitteeseen ei saa joutua mitään esineitä eikä
nestettä. Jos laitteeseen on kuitenkin valunut vettä,
irrota laitteen verkkopistoke välittömästi pistorasias-
ta ja käänny asiakaspalvelun puoleen.

Onnittelumme ! Käytössäsi on nyt yksi markkinoi-
den nykyaikaisemmista ja helppokäyttöisimmistä
kuvanauhureista (VCR)
Ennen kuin alat käyttää nauhuria, varaa aikaa koko
tämän käyttöohjeen lukemiseeen. Näin opit
käyttämään laitetta vaivattomasti. Voit vapaasti
kokeilla kaikkia painikkeita ja harjoitella laitteen
käyttöä, 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.

TV

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

OK

STOPINDEX STILL / JOG ON

MENU

SELECT
TIMER

RECORD

CLEAR

STANDBY

PLAY

MONITOR

INSTANT
VIEW

COUNTER

g Nauhoitus
d Valmiustila

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

B Syötettyjen tietojen vahvistus
m Nollaus/tyhjennys

o Ajastin-ohjelmointi
p Toiminnon valitsin

O Numeropainikkeet
1 Pikakelaus/kuvahaku taaksepäin

e Toisto
2 Pikakelaus/kuvahaku eteenpäin

q Indeksihaku
ZU Pysäytetty kuva, Jog/Shuttle kytkentä/katkaisu

r Pysäytys/tauko
i Kytkentä kuvahaulle pikakelauksen aikana

s Nauhanpituuden näyttö
a TV-monitoritoiminto

å Jog/Shuttle

Television lisätoiminnot: toimii vain televisioissa, joissa käytettään
samaa kauko-ohjainkoodia. 

E TV:n äänenvoimakkuus +/ -
Q TV:n äänen kytkentä/katkaisu
W TV:n kytkentä pois päältä

R TV:n ohjelmahaku +/ -
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Kuvanauhuri takaa

ü Verkkoliitäntä

# Editointiyksikön tai tietokoneen
liitäntä

LÄ Audio-ulosmeno, vasen/oikea-
kanava

LÖ Audio-sisääntulo, vasen/oikea-
kanava

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

? S-VHS-ulosmenoliitäntä

3 Antennin sisäänmeno-
liitäntä

4 Antennin ulosmeno-liitäntä

2 EXTERNAL / DEC.- AV 2

1 EXTERNAL / EURO-AV 1

I
N

L

R

O
U
T

L

R

AUDIO

S-VHS OUT

RS 232

Kuvanauhuri edestä

Etupaneelin näyttö ja painikkeet:

ƒ Päälle/pois päältä
LOW POWER/STANDBY kontrollivalo punainen = 

pois päältä
kontrollivalo vihreä = 
päällä

$ Analoginen kello

RECORD = Tallennuksen alkamisaika
TIMER = Ajastintallennus

CASSETTE = Kasetti sisässä

TIMERRECORD CASSETTE
LOW POWER
STANDBY
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Kuvanauhuri edestä

Painikkeet ja liitännät etupaneelin takana:

© Video,kuvan sisäänmeno (E3)
ª + º L = Vasen/R = Oikea, äänen 

sisäänmeno (E3 jaE4 varten)
D Tahdistettu editointi-liitäntä

/ MEI-editointi-liitäntä
† S-VHS-kuvan sisäänmeno (E4)

Painikkeet ja liitännät etupaneelissa:

ƒ Päälle/pois päältä
Ü Mikrofonin äänenvoimakkuuden

säätö
& Mikrofoniliitäntä

* Kuulokkeiden äänenvoimakkuu-
den säätö

% Kuulokeliitäntä
{} Äänen voimakkuudensäätö

vasen/oikea

o Kuvanauhurin ajastin ohjelmointi
p Toiminnon valitsin
m Nollaus/tyhjennys
l OSD-etusivun PÄÄMENU haku

H / I / F / G Ylös/alas, vasemmalle/oikealle
B Syötettyjen tietojen vahvistus

S Automaattinen
kanavanviritys

™ Kasetti ulos

å Jog/Shuttle
NM pysäystyskuva nauhan

pyöriessä, Jog/Shuttle päälle/
pois päältä

; kytkee kuvanauhurin video-
kamera-toiminnolle

® kytkee laitteen kuvanauhuri-
toiminnolle

( merkitsee kohtauksen alun
) merkitsee kohtauksen lopun

1 Pikakelaus taaksepäin/kuvan-
haku taaksepäin

2 Pikakelaus eteenpäin/kuvan-
haku eteenpäin

G Toisto, nauha päälle
g Tallennus, tallennus

f Pysähdys/tauko

EJECT
FOLLOW TV

R S VHS

MEI EDIT

SYNCHRO EDITV

L

JOG SHUTTLE/STILL

PLAYER RECORDER

EDIT RECORD

IN OUT

SELECT CLEARTIMER

MENU

OK

LOW POWER
STANDBY

RECORD LEVEL

LEFT RIGHTMIC.

MIC.

U

U

REVERSE FOW
ARD
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Scart-liitännässä yx on sekä sisääntulo että ulosmeno-toiminto. Yhdistä televisio tähän
Liitännässä cv on oma sisääntulotoiminto. Käytä sitä mahdolislen lisälaitteen
liittämiseen.
Tämä kuva on selostettu yksityiskohtaisesti seuraavissa kappaleissa.

Kuvanauhurin yhdistäminen

2. ASENNNUS: KUVANAUHURIN KÄYTTÖÖNOTTO

2 EXTERNAL / DEC.- AV 2

1 EXTERNAL / EURO-AV 1

I
N

L

R

O
U
T

L

R

AUDIO

S-VHS OUT

RS 232

HIFI - SYSTEM

TV RF

SAT - RECEIVER

PAY - TV - DECODER oder

OUTIN

VIDEORECORDER oderSCHNITTPULT oder
PERSONAL-COMPUTER

DEKOODERI, tai

HiFi EQUIPMENT

SATELLIITTIVASTAANOTIN

KUVANAUHURI, taiLEIKKAUSYKSIKKÖ, tai 
TIETOKONE (PC)
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Yhdistäminen antenniin

Kuvanauhuri on »televisio ilman kuvaruutua».
Se on yhdistettävä sekä antenniin että televisioon. 
Vain siten laitteella voidaan tallenntaa ja katsella 
videokasetteja.

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

" Yhdistä kuvanauhurin liitäntä 4 mukana toimite-
tulla antennijohdolla antennin tulolii täntään.

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

S-VHS OUT

RS 232

Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen

! Avaa kauko-ohjaimen pohjassa oleva kansi.
Purista kannen sivuja yhteen merkityistä kohdista
(1.) ja vedä kansi ulos (2.).

" Aseta paristot lokerossa olevan ohjeen mukaan. 

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

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

! Yhdistä verkkojohdon laitepistoke kuvanauhurin 
takana olevaan verkoliitäntään ü

" Yhdistä verkkojohdon toinen pää pistokerasiaan. 

Kuvanauhuri on nyt liitäntöjen osalta valmis.

Muutamia käyttöön liittyviä 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 -pai-
niketta. 

• 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

S-VHS OUT

RS 232

Yhdistäminen televisioon

Jos televisiossasi ei ole scart-liitäntää (Euro-AV), älä

jatka tämän kohdan lukemista, vaan siirry lukuun 8,
»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 kanavalle »EXT» (External) tai
»AV» (Audio/Video).

Muista televisioista on valittava manuaalisesti kanava
»EXT», »0» tai »AV» 
Tämä on neuvottu television käyttöohjeessa.

Huomio: 
* Jos televisiossa on useita scart-liitäntöjä, käytä
sellaista, jossa on sekä video sisääntulo että
ulosmeno.
* Jos televisiossa on menu, josta 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

S-VHS OUT

RS 232
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Yhdistäminen

satelliittivastaanottimeen

Voit yhdistää tämän kuvanauhurin myöskin sateliittivas-
taanottimeen.

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

" Kytke kuvanauhuri toimintaan ja valitse ohjelmanu-
mero »E 2». 

Yhdistäminen hifilaitteistoon

Voit toistaa kuvanauhurin äänen myös hifi/stereo-
laitteiston kautta.

! Yhdistä takana olevat liitännät LÖ ja
LÄ hifilaitteiston vastaaviin liitän-
töihin.
Tarvittavaa kaapelia on saatavissa jälleenmyyjältä.

Pikakatkaisin

Sekä laitteessa että kauko-ohjaimessa on »pikakat-
kaisin». Voit keskeyttää painikkeella d kaikki
toiminnot.
Jos laitteen käytössä tulee ongelmia, voit helposti 
keskeyttää toiminnon ja aloittaa alusta.
Voit harjoitella 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

S-VHS OUT

RS 232

Energian säästö

Voit valita kahdesta tavasta katkaista toiminta.
1. Tavallinen pois päältä-kytkentä.
Kytke kuvanauhuri pois päältä ( -painikkeella.
Kellonaika jää näkyviin.
2. Energian säästö.
Paina vielä toisen kerran kuvanauhurin ( -painiketta.
Kellonaika katoaa näytöstä.
Voit kytkeä laitteen toimintaan samalla painikkeella.

Yhdistäminen dekooderiin

Jotkut tv-yhtiöt lähettävät salakoodattuja tv-ohjelmia,
joita voi katsoa ainoastaan ostetun tai vuokratun ns.
dekooderin avulla. Tällaisen dekooderin (signaalinmuok-
kaimen) voi yhdistää tähän kuvanauhuriin.

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

tallentaminen muistiin».

Huomio: 
* Et voi käyttää dekooderia yhtaikaa kuvanauhurille
ja televisiolle.
* Kuvanauhuri käyttää automaattisesti dekooderia,
kun valitset sellaisen kanavan, joka on kanavaa mui-
stiin tallennettaessa kytketty dekooderin toimintaan.

2 EXTERNAL / DEC.- AV 2

1 EXTERNAL / EURO-AV 1

I
N

L

R

O
U
T

L

R

AUDIO

S-VHS OUT

RS 232

Huomio: 
* Energian säästöä ei voida kytkeä päälle, jos scart-
johdolla yhdistetty televisio on päällä. Kuvanauhurin
näytössä näkyy tällöin »TV- AKTIV».
* Jos olet kytkenyt kuvanauhurin toiminnolle 
»Energian säästö», analogisen kellon aika ei 
korjaannu automaattisesti.



9

S
U

O
M

I

OSD – On Screen Display, kuvaruutunäyttö

Keskustelu tämän kuvanauhurin kanssa on mahdollista kuvaruutunäytön avulla.
Eri toiminnoissa käytettävät kauko-ohjaimen painikkeet on näytetty kuvaruudun alareunassa. Kuvaruutu opastaa sinut
askel askeleelta seuraaviin mahdollisiin vaiheisiin.
Seuraavassa esimerkissä on selostettu kuvaruutunäytön toimintaa »PÄÄMENUN» avulla.

! Kytke televisio toimintaan ja valitse kuvanauhuria varten varattu kanava (esim. »EXT», »0» tai »AV»).

Kuvaruutunäytön ohjauksessa käytetään seuraavia
kauko-ohjaimen painikkeita: 

Painike l

»PÄÄMENU» avaus, haetun menusivun sulkeminen.

Painike o

»AJASTIN»-menun avaaminen ja sulkeminen.

Nuolipainikkeet H / I ylös/alas

Menun rivin valinta.
Rivi on merkitty valkoisella taustalla. 

Nuolipainikkeet F / G vasemmalle/oikealle

Menun haku,
aktiivisen rivin tietojen valinta, askeleittain vasemmalle
tai oikealle,
aktiivisen rivin tietojen vaihtoehtoinen kytkentä.

Painike B

annettujen tietojen vahvistus, seuraavan menun haku
tai menun sulkeminen.

G

EASY TEXT - OHJELMOINTI
Ohjelmat Sivu

01 TV 1 100 100 100 100
02 TV 2 100 100 100 100
03 TV 3 100 100 100 100
04 MTV 100 100 100 100

Ohjelman valinta - ^V
Sivun syöttö - SELECT Tekstiohj. - OK
Sivun valinta -  <> Poistu - MENU

AJASTINLUETTELO
PV Ohj. Alku Lop

10 TV 1 20:00 21:00
10 TV 2 22:00 23:00
10 MTV 23:15 00:45

Koko tallennusaika 3:30

Pois - CLEAR
Vaihda - > Pois - MENU

KUVA

Raidanseuranta < >
Kuvapäiden puhdistus

VHS -  tai  SVHS SVHS

Vahvista - OK

PÄÄMENU

Ajastinluettelo >
Easy Text  - ohjelmointi
Omat esisäädöt
Kuva
Tallennustoiminnot
A/V Edit

Pois - MENU

OMAT ESISÄÄDÖT

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

Vahvista - OK
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3. TV-KANAVIEN TALLENTAMINEN MUISTIIN

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

»Easy Link» -kytkentä

Tätä kytkentää käyttämällä kuvanauhuri voi vaihtaa tie-
toja television kanssa. Katso television käyttöohjetta.
Tätä toimintoa varten kuvanauhurin ja television tulee
olla kytketty mukana toimitetulla erityisellä scart-kaape-
lilla (scart-liitäntä t). Lisäksi television tulee

olla varustettu »Easy Link»-toiminnolla.

! Kytke televisio toimintaan.

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

¤ Kuvanauhuri ohjelmoi 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 näytön kieli. Paina kuvanauhurista painiketta
S.

% »KIELI»-menu ilmestyy kuvaruutuun. Valitse näytön
kieli.

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

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

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

Automaattinen kanavan viritys

Automaattinen kanavan viritys »Auto.  viritys» ei ole
mahdollinen, jos televisio ja kuvanauhuri on yhdistetty
»Easy Link»- kytkennällä.

Kuvanauhuri hakee kaikki tv-kanavat ja tallentaa ne
löytämässään järjestyksessä.

! Kytke televisio toimintaan ja valitse kuvanauhurin
kanava.

" Paina kuvanauhurin painiketta S.

¤ »KIELI»-menu ilmestyy kuvaruutuun. Valitse näytön
kieli.

$ Vahvista B-painikkeella. »MAA»-menu ilmestyy
kuvaruutuun. Valitse maa.

% Vahvista B-painikkeella 
Automaattinen kanavanhaku alkaa.

& 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 löydettyä tv-kanavaa» Auto-
maattinen kanavanhaku päättyy.

/ Paina B-painiketta. Kuvaruutuun ilmestyy
»ASENNUSMENU»

( Lopeta painamalla l-painiketta.

KIELI

English Nederlands
Deutsch Dansk
Français Norsk
Italiano Svenska
Español Suomi
Português

" %%
&& ! Vahvistus - OK
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Kappaleesta »Manuaalinen tv-kanavien numerointi» sel-
viää, miten kanavien järjestystä voidaan muuttaa. Joille-
kin kanaville voidaan antaa perussäätöjä. Lue ohjeet
kappaleesta »Manuaalinen haku».

Follow TV – Automaattinen tv-

kanavien numerointi (Follow TV)

Seuraava toimenpide ei ole tarpeellinen, jos kanavat on
haettu »EASY LINK»-kytkentää käyttämällä.

Tv-kanavat voidaan numeroida 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.

Huomio: 
* 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.

ASENNUSMENU

Kanavaluettelo
Kello
Erikoisasetukset
Autom. viritys
Follow TV >
Kieli
Maa

Pois - MENU

$ Kuvanauhurin näytössä näkyy 
»VAL  TV  P01»

%
Valitse televisiosta ohjelmanumero »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 ohjelmanumero »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 �
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Manuaalinen tv-kanavien numerointi

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

Voit antaa haluamasi ohjelmanumerot 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 kanava tähän paikkaan painikkeella I tai
H

& Vahvista B - painikkeella. Kuvanauhuri lisää
kanavan ja muut kanavat siirtyvät askeleen 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-painiketta lopettaaksesi.
Halutessasi muuttaa perussäätöä lue ohjeet kappa-
leesta »Manuaalinen haku».

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

KANAVALUETTELO
OHJ KAN. NIMI DEK

01 C28 TV1 e i
02 C25 TV2 e i
03 C42 TV3 e i
04 C18 MTV e i
05 C40 CNN e i
06 C21 RTL e i
07 S18 PREM on

Lisää - SELECT Siirrä - ^ V
Vaihda - > Vahvista - OK

KANAVALUETTELO
OHJ KAN. NIMI DEK

01 C28 TV1 e i
02 C25 TV2 e i
03 C42 TV3 e i
04 C18 MTV e i
05 C40 CNN e i
06 C21 RTL e i
07 S18 PREM on

Valitse- > Pois - MENU
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& Kun haluat virittää uuden tv-kanavan, paina 
G - painiketta, kunnes uusi kanava on löytynyt.
Kuvaruudussa näkyy muuttuva kanava- tai taajuus-
luku.

Jos tv-kanavan kanavaluku tai lähetystaajuus on tiedos-
sasi, voit syöttää taajuuden (4 numeroa) tai kana-
valuvun (2 numeroa) numeropainikkeilla O myös
suoraan.

/ Valitse rivi, jonka perussäätöä tahdot muuttaa.

( Muuta perussäätöä joko painikkeilla F ja G tai
numeronäpäimillä O.

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

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

<> Lopeta painamalla kahdesti l-painiketta.

KANAVA - ASETUKSET O28
Erikoiskanava on
Kanava 18
Nimi PREM
Dekooderi on
Nicam on
Hienosäätö 0

Haku - > Vahvista- OK

Manuaalinen viritys

»Automaattinen kanavan viritys» ei joissakin erityista-
pauksissa löydä kaikkia tv-kanavia (esim. koodatut 
tv-kanavat).
Tässä tapauksessa voit virittää kanavat »Manuaalisella
virityksellä».

! Kytke televisio päälle ja valitse kuvanauhurin 
kanava.

" Hae »ASENNUSMENU» S-painik-
keella, rivi »KANAVALUETTELO» on aktiivinen.

¤ Vahvista rivi G -painikkeella.
»KANAVALUETTELO»-menu on näkyvissä. Viimek-
si valittu kanava, esim. »01», on näkyvissä. 

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

% Paina kahdesti G- painiketta. 
Kuvaruudulle ilmestyy tv-kanava sekä, esim.
»KANAVA - ASETUKSET  O 28».

Voit muuttaa seuraavia perussäätöjä:
• kanava/erikoiskanava
• kanavaluku, taajuus, 
• kanavan nimi,
• dekooderion/ei sekä,
• Nicam on/ei ja
• kanavahienosäätö.

Valitse rivi »Kanava» tai »Taajuus».
Taulukossa »ERIKOISASETUKSET» suorittamastasi
valinnnasta riippuu, voitko syöttää kanavan tai
taajuuden.(Katso luku 8, kappale »Kuvanauhurin ja tele-
vision erikoisasetukset»).

KANAVALUETTELO
OHJ KAN. NIMI DEK

01 C28 TV1 e i
02 C25 TV2 e i
03 C42 TV3 e i
04 C18 MTV e i
05 C40 CNN e i
06 C21 RTL e i
07 S18 PREM on

Valitse- > Pois - MENU
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4. NAUHOITETUN KASETIN KATSOMINEN

Luvussa 2 olet yhdistänyt kuvanauhurin televisiooon.
Nauhoitetun kasetin katsominen on nyt hyvin helppoa
ja vaivatonta. Jos haluat heti tallenntaa jotakin, lue
ensin luku 5.

! Kytke sekä kuvanauhuri että televisio päälle.

Monet televisiot vaihtavat automaattisesti kuvanau-
hurille varatulle ohjelmanumerolle.
»Easy Link» in avulla myös televisio kytkeytyy auto-
maattisesti toimintaan.
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 e-painiketta.
Näyttöön ilmestyy »e».

$ Paina r-painiketta, kun haluat keskeyttää
kasetin katsomisen. Näyttöön ilmestyy »II».

% Paina kuvanauhurista V-painiketta, jos tahdot
ottaa kasetin ulos kasettipesästä.

S-VHS- tai VHS-tila

Kuvanauhuri tunnistaa automaattisesti kasettiformaatin
(VHS tai S-VHS).
Kuvanauhurin näyttöön ilmestyy symboli »S-VHS», kun
kyse on S-VHS-nauhoituksesta.

Pikakelaus eteen- ja taaksepäin 

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

" Paina r-painiketta, heti kun nauha on kelat-
tu haluttuun kohtaan.

Instant View

»INSTANT VIEW»-toiminnon avulla kytket kelauksen
aikana kuvahaulle.

! Kun pidät i-painikkeen kelauksen
aikana alaspainettuna, laite kytkeytyy kuvahaulle.

" Kun vapautat painikkeen, kuvanauhuri palaa
automaattisesti takaisin pikakelaukselle.

Kuvahaku 

Voit valita haun taaksepäin tai eteenpäin eri nopeuksilla.

! Paina e-painiketta.

" Paina nyt painiketta 1 tai 2, kunnes olet 
saavuttanut haluamasi nopeuden.

¤ Paina e-painiketta, kun haluttu nauhan-
kohta on löytynyt.

Huomio: 
* Kuvahaun aikana kuvan laatu heikentyy eikä ääntä
kuulu.

Huomio: 
* jotkut toiminnot katkeavat automaattisesti jonkin
ajan kuluttua (esim. tauko, hidastus, pysäytetty
kuva, kuvahaku). Tämä suojaa kasettia ja estää tur-
haa sähkönkulutusta.
* Tällä laitteella voidaan katsoa NTSC-normilla nau-
hoitettuja kasetteja. Tosin nauhankohdan näyttö ei
ole mahdollista.
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Pysäytetty kuva/Superhidastus

! Paina e-painiketta.

" Paina painiketta ZU. Kuva pysäh-
tyy. Näyttöön syttyy.» eIr». Aina kun painat uudel-
leen painiketta ZU, nauha siirtyy
eteenpäin yhdellä kuvalla.

Kun pidät painikkeen ZU painettuna,
kuva toistuu superhidastettuna.

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

Hidastus

! Paina painiketta ZU.
Tallennus näytetään pysäytyskuvana.

" Paina useamman kerran 2-painiketta.
Näyttöön ilmestyy »Ie».
Valittavissa on kolme hidastusnopeutta (1/7, 1 /10
ja 1/14 osa normaalista nauhanopeudesta). Kun pai-
nat 1 - painiketta useampia kertoja, pääset
takaisin pysäytyskuvaan. Kun painat vielä kerran
samaa painiketta, kytket hidastukselle taaksepäin.
Näyttöön ilmestyy »rI».
Ääni ei kuulu hidastuksen aikana.

¤ Paina e-painiketta, kun haluat palata
normaaliin nauhanopeuten.

Kuvan terävyyden säätö

Kuvan terävyyttä voidaan toiston aikana säätää.

! Paina nauhan pyöriessä painiketta I tai H.
Säätöä voidaan muuttaa välillä »3» ja »-3» (»3» on
maksimaalinen terävyys).

JOG/SHUTTLE-toiminnot 

Kuvanauhurissa ja kauko-ohjaimessa on suuri pyörösää-
din.

! Kytke toiminto painamalla painiketta
NM.

" Pyörittämällä sisempää säädintä voit valita seuraa-
van pysähdyskuvan niin eteen- kuin taaksepäinkin. 

¤ Kun kierrät sisempää säädintä vielä oikealle tai

vasemmalle, kuvanauhuri kytkeytyy superhidastuk-
selle.

$ Pyörittämällä ulompaa säädintä voit valita kuvahaun
eri nopeuksia eteen- ja taaksepäin.

% Painettaessa e-painiketta nauhuri palaa
tavalliseen nauhanopeuteen.

Huomio: 
* Kuvahaun aikana kuvan laatu heikkenee eikä ääntä
kuulu.

SHUTTLEJOG

+–

Reverse Forward

Sc
an

Fa
st

Play
Slow Still Slow

Play

Fast
Scan
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Kuvan häiriöiden poistaminen

Puhdistustoiminto

Aina kun kasetti syötetään sisään, kuvanauhuri säätää
automaattisesti oikean raidanseurannan (tracking). 
Toisilla laitteilla nauhoittujen tallenteiden automaatti-
sesti haettua ihanneasetusta voidaan joskus parantaa
seuraavasti:

! Paina toiston tai pysäytyskuvan aikana painiketta
l.

" Valitse rivi »Kuva».
Vahvista painikkeella G. 

¤ »KUVA»-menu ilmestyy kuvaruudulle.
Rivi »Raidanseuranta» (toistossa ) tai »Min. värinä»
(pysäytyskuvan aikana) on aktiivinen.

$ Paina painiketta F tai G, kunnes kuvan laatu on
parhaimmillaan.

Jos vaakasuorat häiriöraidat eivät poistu, toimi seuraa-
vasti:

% Valitse rivi »Kuvapäiden puhdistus»
Paina painiketta G.
Kuvapäät puhdistuvat.

& Vahvista painikkeella B.

/ Lopeta painikkeella l.

Huom.:
* Käytettäessä huonolaatuisia kasetteja kuvassa
saattaa kaikesta huolimatta ilmetä häiriöitä. 

Ääniraidan valinta, Audio-Mix

Voit valita kuuluvissa olevan ääniraidan (joko toiston tai
viritystoiminnon aikana). Tämä saattaa olla tarpeen eri-
tyisesti silloin, kun ääni lähetetään useammalla kielellä.

! Paina painiketta p. Sen hetkinen asetus
näkyy näyttöruudussa. Voit valita neljästä mahdolli-
suudesta (STEREO, VASEN, OIKEA, MONO) paina-
malla p-painiketta.

Surround-Sound-äänentoisto

Jos televisio tai audiovahvistin toimii Surround-Sound-
äänentoistolla, tällä menetelmällä varustetut
videotallenteet toistetaan kyseisellä menetelmällä.

Huom.:
* Toistossa on valittavissa viideskin mahdollisuus:
»MIKSATTU»-toiminto
Tällöin voidaan toistaa normaalin (lineaarisen)
ääniraidan monoääni yhdessä stereoääniraidan
kanssa. Näin voidaan toistaa toisella kuvanauhurilla
jälkiäänitetty tallenne.
* Ellei kasetille ole tallennettu stereoääntä,
kuvanauhuri vaihtaa automaattisesti monoäänelle. KUVA

Raidanseuranta < >
Kuvapäiden puhdistus

VHS -  tai  SVHS SVHS

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-ohjaime-
sta 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. 
* Voit nollata nauhan pituuslaskimen ajan manuaali-
sesti asentoon »0:00». Kytke s-
painikkeella laskinnäyttö päälle ja nollaa se
m-painikkeella.
* Jos laskimen lukema on varustettu miinusmerkillä
(esim. »-0:20:00»), nauha ei ole alussa.
* Kuluvan ajan voi lukea minuutin tarkkuudella
tallennuksen, toiston ja tauko/pysäytyksen aikana.

Indeksihaku

Kuvanauhuri tallentaa nauhalle ns. indeksimerkin aina
tallennuksen 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, toisto alkaa automaattisesti.

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 loppuu, se kelautuu jälleen takaisin alku-
un.

Huomio: 
* 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

Halutessasi tallentaa jotakin toimi seuraavasti:

! Kytke kuvanauhuri toimintaan.
Syötä kasetti, joka ei ole suojattu. 

" Valitse painikkeella I tai H se ohjelmanumero,
jolta tahdot tallentaa, esim. »P01».

¤ Kun haluat aloittaa tallennuksen, paina 
g-painiketta.

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

$ Paina r -painiketta halutessasi lopettaa tal-
lennuksen.

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 painamalla
m-näppäintä.
Kuvanauhurin toiminta katkeaa automaattisesti, kun
päättymisaika on saavutettu. 

Huom. televisiot, joissa on »Easy Link»:
* Kuvanauhuri alkaa tallentaa aina siltä kanavalta,
joka parhaillaan näkyy televisiossasi.
Voit kytkeä television pois päältä, kytkeä sen takai-
sin päälle tai vaihtaa kanavaa, ilman että se
vaikuttaa käynnissä olevaan nauhoitustapahtumaan. 

Jatkoeditointi (Assemble-editointi)

Automaattisen jatkoeditoinnin avulla voit yhdistää yksit-
täisiä nauhoituksia toisiinsa ilman, että 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.

Muutamia yleisiä ohjeita:
* Jos haluat tallentaa S-VHS-kasetille VHS-standardil-
la, niin paina ennen nauhoitusta kauko-ohjaimen
l-näppäintä.
OSD-sivu »PÄÄMENU» ilmestyy kuvaruutuun. Valit-
se rivi »Tallennustavat». Varmista G-näppäimellä.
Valitse rivi »Nauhan formaatti». Valitse
nauhoitusstandardi »VHS».
* Kanavat »E1», »E2», »E3» ja »E4» on tarkoitettu
ulkopuolisista lähteistä tapahtuvalle nauhoitukselle 
(seuraavien liitäntöjen kautta:
yx cv,
© (»E3») tai (»E4») sekä ª + º (äänen sisään-
menoliitäntä »E3» ja »E4» varten).
* Jos olet aloittanut tv-ohjelman nauhoituksen ja
haluatkin vaihtaa kanavaa ja nauhoittaa toisen ohjel-
man. Tällöin tallennus on ensin keskeytettävä
r-näppäimellä.
Valitse sen jälkeen uusi kanava ja aloita tallennus
g-näppäimellä.
* Jos syötät vahingossa suojatun kasetin ja yrität
tallentaa sille, kuvanauhuri kytkeytyy automaatti-
sesti toistolle.
* Jos nauha loppuu kesken tallennuksen, kasetti
tulee automaattisesti ulos. Laitteen toiminta
katkeaa muutaman minuutin kuluttua tästä.
* Nauhoittaessasi kasetille uudelleen, vanhat
nauhoituksen pyyhkiytyvät automaattisesti pois.
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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 toiminta on katkaistu.

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

Kasetin suojaus

Jottei tärkeä tallennus vahingossa pyyhkiytyisi pois,
poista ruuvimeisselillä kasetin kapeassa etureunassa
oleva pieni kieleke tai työnnä liukusalpa vasemmalle.

Jos haluat myöhemmin tehdä kasetista taas tallennus-
kelpoisen, peitä aukko teipillä tai työnnä liukusalpa
oikealle.

Huomio: 
* Jotta »Suora tallennus» voisi toimia, se on kytket-
tävä toimintaan, kuten luvussa 8 »Kuvanauhurin
erikoistoiminnot», kappaleessa »Omat esisäädöt» on
selostettu.
* Kuvanauhurin tulee olla yhdistetty sopivaan televi-
sioon scart-kaapelilla.
* Kaikki oheislaitteet eivät hyväksy »Suora tallennus»
-toimintoa (esim. jotkut satelliittivastaanottimet ja
dekooderit).
* Älä valitse televisiosta toista kanavaa, ennen kuin
kuvanauhurin näyttöön syttyy teksti »VALMIS».

Tallennusnopeus voidaan pienentää puoleen. Näin
esim. »E240»-kasetille mahtuu 8 tuntia kuvamateriaalia
4 tunnin asemesta.

! Valitse tallennusnopeus »LP», kuten luvussa 8,
»Kuvanauhurin erikoistoiminnot» kappaleessa
»Omat esisäädöt» on kuvattu. 
Kuvanauhurin näyttöön ilmestyy teksti »LP».

" Toistossa kuvanauhuri valitsee automaattisesti
oikean nauhanopeuden.

Hifistereovastaanotto

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

Huom.:
* Paras kuvanlaatu saidaan käyttämällä normaalia
nopeutta (»SP»).
* Kuvanhaun, pysähdyskuvan, superhidastuksen
sekä hidastuksen aikana kuvassa ei ole värejä.
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6. TALLENNUKSEN OHJELMOIMINEN

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

Mitä tietoja kuvanauhuri tarvitsee? 

Kuvanauhurille on annettava seuraavat tiedot jokaisesta
ohjelmoitavasta tallennuksesta:

* tallennuspäivä
* kyseisen kanavan ohjelmanumero
* tallennuksen alkamisaika 
* tallennuksen päättymisaika 
* PDC - järjestelmän kytkentä tai katkaisu

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

tisesti.

Laite tallentaa kaikki edellä mainitut tiedot niin 
kutsuttuun muisipaikaan. Nämä voidaan ohjelmoida
kuukaudeksi eteenpäin.

Laitteessa on muisipaikat 6 eri tallennusta varten.
Eri muisipaikkojen tallennusajat eivät saa mennä
päällekkäin. Kuvanauhurin on ensin päätettävä yksi tal-
lennus, ennen kuin se voi aloittaa seuraavan.

»PDC» – järjestelmä (Programme

Delivery Control) 

PDC-järjestelmässä kuvanauhurin toiminta kytkeytyy ja
katkeaa tv-aseman ohjaussignaalin avulla. Tämä tarkoit-
taa sitä, että vaikka tv-ohjelma, jonka tallennuksen olet
ohjelmoinut, alkaisi aikaisemmin tai myöhemmin kuin
mitä on ilmoitettu, kuvanauhuri käynnistyy ja pysähtyy
oikealla hetkellä.

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

Jos haluat käyttää PDC-järjestelmää, teksti »PDC» on
kytkettävä näkyviin. Ellet käytä PDC-järjestelmää, tek-
sti »PDC» on kytkettävä pois.

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

Tällä toiminnolla ohjelmoiminen on yhtä helppoa kuin
puhelimella soittaminen. Tarvitsee vain valita tv-ohjel-
matietojen alkamisajan viereen painettu ShowView-
koodi (3-9 numeroa).

Voit syöttää ShowViwe-koodin kuvaruudun OSD-sivul-
le tai kuvanauhurin näyttöön.
Muista syöttää suojaamaton kasetti.

! Kytke televisio toimintaan ja valitse kuvanauhurin
ohjelmanumero.

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

¤ Valitse rivi »ShowView». Vahvista painikkeella G.

$ »SHOW VIEW»-menu näkyy nyt kuvaruudussa.

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

& Jos haluat tallennuksen toistuvan päivittäin tai viiko-
ittain, valitse painikkeella p rivi 
»Joka PV» tai »Joka VK».
Päivittäistallennus voidaan ohjelmoida ainoastaan
maanantain ja perjantain välisille viikonpäiville.

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

( Oletko antanut kaikki tiedot oikein?
Paina tässä tapauksessa painiketta B. 
Kuvaruudussa näkyy lyhyesti teksti »Ajastin
valmis».

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

) Lopeta ohjelmointi painikkeella d.

Muutamia tärkeitä huomautuksia:
* Haluatko käyttää ohjelmanumeroa »E2» nauhoit-
taaksesi oheislaitteesta (esim.
satelliittivastaanotin)? Vahvis-ta vaiheessa /
näytetty ohjelmanumero »E2» painikkeella B.
* Jos näyttöön syttyy »KOODIVIRHE», ShowView-
koodi on väärä tai syötetty väärin. Valitse uudelleen
tai lopeta painikkeella d.
* Jos näyttöön syttyy »KELLON AS», sisäinen kello
on asettamatta. Aseta kello.
* Päivittäistallennus voidaan ohjelmoida ainoastaan
maanantain ja perjantain välisille viikonpäiville.
* »Päivittäinen/viikoittainen» -ohjelmointia ei voida
tehdä enempää kuin viikon 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 päät-
tymisaika painikkeilla I ja H tai numero-
painikkeilla O.
* »SHOWVIEW»-menu ilmestyy heti vaiheen " jäl-
keen näkyviin, jos olet asettanut »OMAT
ESISÄÄDÖT»-menussa vaihtoehdon »ShowView».
(Katso luku 8, kappale »Omat esisäädöt kuvanauhu-
riin», vaihe %). 

Huom.:
*Ensimmäisellä ShowView-ohjelmointikerralla
käytetään ohjelmanumeroa »E2».
Kuvaruutuun ilmestyy teksti »Valitse ohjelmanume-
ro». Valitse painikkeella I tai H »oikea»
ohjelmanumero (esim. »Ohjelmanumero 01»
»Tv1»:lle.) Vahvista B-painikkeella.
Tämän jälkeen kuvanauhuri käyttää tätä kanavaa kai-
kille kyseisen tv-ohjelman ShowView-nauhoituksille. 
* Toiminto »PDC» voidaan kytkeä ja katkaista
painikkeella p.Paina sitten G-painiketta. 
* Jos tahdot tallentaa »teksti-tv:n tekstityksen»
paina painiketta p. Anna tekstisivun sivunu-
mero aina kolminumeroisena numeropainikkeilla
O.

SHOWVIEW
– – – – – – – – –

Päivä Kan Alku Loppu
– – – – – –:– – – –:– –

kerran
D Joka PV
W Joka VK

/ /D/W - SELECT Vahvista - OK
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Ohjelmointi teksti-tv-sivujen avulla

Ajastimen ohjelmoiminen on paljon helpompaa, jos
käytät kaukoohjainta, kuvaruudussa näytettävää opastu-
sta ja teksti-tv:n sivumuistia. Enemmän tietoa teksti-
tv:stä ylipäänsä on luvussa »Erikoistoiminnot».

Ohjelmoi joko kauko-ohjaimen tai kuvanauhurin omalla
näppäimistöllä.
Varmistu siitä, että nauhurissa on suojaamaton kasetti.

! Kytke televisio toimintaan ja valitse kuvanauhurille
varattu ohjelmanumero.

" Valitse nyt se ohjelmanumero, jolle tahdot ohjelmoi-
da ajastimen.

¤ Paina painiketta l. 

$ Valitse rivi »Easy Text- ohjelmointi». Vahvista
painikkeella G.

% »EASY TEXT- OHJELMOINTI»-menu ilmestyy
näkyviin kuvaruutuun. Viimeksi valittu ohjel-
manumero (esim. »01 TV1») ja sivunumero (esim.
»100») ovat aktiivisia (merkitty taustalla).

& Valitse se ohjelmanumero, jolta haluat tallentaa.
Tarpeen vaatiessa valitse toinen sivunumero.

/ Kytke teksti-tv painikkeella B.
Teksti-tv:n sivu näkyy kuvaruudussa.
»Ensimmäisen» tv-ohjelman alkamisaika on 
merkitty kohdistimella ■.
Jos kohdistin ■ ei ilmesty näkyviin (esim. 
alasivuilla), paina näppäintä B.
Tarpeen vaatiessa valitse toinen sivunumero.

( Valitse haluamasi tv-ohjelma!
Kohdistin ■ merkitsee valitun tv-ohjelman
alkamisajan.

) Vahvista painikkeella B. Kuvaruudussa ja kuvan-
auhurin näytössä näkyvät nyt vastaavat
ajastintiedot.

<: Jos haluat tallennuksen toistuvan päivittäin tai
viikoittain, valitse painikkeella p rivi 
»Joka PV» tai »Joka VK». Päiväyksen viereen 
ilmestyy lisäksi joko »D» tai »W».
Päivittäistallennusta voidaan käyttää ainoastaan
maanantain ja perjantain välisinä viikonpäivinä.

<> Paina painiketta G. 
Halutessasi tallentaa »teksti-tv:n tekstityksen»,
paina painiketta p. Syötä tekstityssivun
sivunumero aina kolminumeroisena

numeropainikkeilla  O.

<Y Vahvista painikkeella B. 
Kuvaruudun näyttöön ilmestyy lyhyesti teksti 
»Ajastin valmis».

Jos haluat ohjelmoida muita tallennuksia, aloita 
vaiheesta &.

<X Lopeta painamalla painiketta d.
Kuvanauhurin näytössä näkyvä symboli »Å» tarkoit-
taa sitä, että muistipaikka on ohjelmoitu.

Muutamia tärkeitä huomioita:
* Jos näyttöön syttyy »KELLON AS», kuvanauhurin
kelloa ei ole asetettu. Aseta aika.
* Jos näyttöön syttyy »Joka PV VIRHE», on tehty
päivittäinen ohjelmointi, jonka ensimmäinen päivä
on lauantai tai sunnuntai. Tämä ei ole mahdollista.
* Päivittäistallennus toimii ainoastaan maanantain ja
perjantain välisinä viikonpäivinä.
* »Päivittäin/viikoittain» ohjelmoinnin ensimmäisen
tallennuksen on tapahduttava viikon sisällä.

EASY TEXT - OHJELMOINTI
Ohjelmat Sivu

01 TV 1 100 100 100 100
02 TV 2 100 100 100 100
03 TV 3 100 100 100 100
04 MTV 100 100 100 100

Ohjelman valinta - ^V
Sivun syöttö - SELECT Tekstiohj. - OK
Sivun valinta -  <> Poistu - MENU
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Ohjelmointi ajastimen avulla

Voit antaa kuuden ohjelmoidun tallennuksen
tarvitsemat tiedot kuvanauhuriin ja tallentaa ne. 
Kuvaruudun tai kuvanauhurin näyttö opastaa »askel
askeleelta» seuraavan mahdollisen syötön. Tiedot
tallentuvat seuraavaan vapaaseen muistipaikaan.

Suorita ohjelmointi joko kuvanauhurin tai kauko-
ohjaimen näppäimistöllä.
Varmista, että suojaamaton kasetti on syötetty.

! Kytke televisio toimintaan ja valitse kuvanauhuria
varten varattu ohjelmanumero.

" Paina painiketta o. »AJASTIN»-menu
näkyy kuvaruudussa.

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

$ »AJASTIN»-menu näkyy kuvaruudussa.
Ensimmäisellä rivillä näet:
sen hetkisen päivämäärän ja kellonajan, joka on
oletettu tallennuksen alamisaika, sekä kellonaika
plus 1.30 tuntia, joka on oletettu päättymisaika.

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

& Syötä päivämäärä numeropainikkeilla O tai

vahvista päivämäärä painikkeella G.

/ Jos haluat tallentaa »teksti-tv:n tekstityksen»,
paina painiketta p. Anna teksti-tv-sivun
sivunumero aina kolminumeroisena

numeropainikkeilla O.

( Syötä numeropainikkeilla O sen kanavan
numero, jolta tahdot tallentaa.

) PDC»-toiminto voidaan kytkeä ja katkaista
painikkeella p.

<: Syötä tallennuksen alkamisajankohta numero-
painikkeilla O.

<> Syötä tarvittaessa tallennuksen päättymis-
ajankohta.

<Y Oletko syöttänyt kaikki tiedot oikein?
Jos näin on, paina painiketta B. 
Kuvaruudun näyttöön ilmestyy lyhyesti teksti 
»Ajastin valmis».

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

Halutessasi ohjelmoida muita tallennuksia, toista
vaiheet " – <Y.

<X Lopeta painamalla painiketta d.

Muutamia tärkeitä huomioita:
* Jos näyttöön syttyy »KELLON AS», sisäinen kello
on asettamatta. Aseta kello.
* Päivittäistallennus voidaan ohjelmoida ainoastaan
maanantain ja perjantain välisille viikonpäiville.
* »Päivittäinen/viikoittainen» -ohjelmointia ei voida
tehdä enempää kuin viikon etukäteen.
* »AJASTIN»-menu ilmestyy näkyviin heti vaiheen
" jälkeen, jos olet asettanut »OMAT ESISÄÄDÖT»-
menussa vaihtoehdon »Tavallinen ajastin». (Katso
luku 8, kappale »Omat esisäädöt kuvanauhuriin»,
vaihe %).

AJASTIN

PV Ohj. Alku Lop
01 – – 20:15 21:45

kerran
D Joka PV
W Joka VK

/ /D/W - SELECT Vahvista - OK
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Tallennus satelliittivastaanottimesta

Voit ohjelmoida kuvanauhurin tallentamaan myös ulkoi-
sesta satelliittivastaanottimesta.

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

" Ohjelmoi muisipaikka 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

S-VHS OUT

RS 232

Huomio: 
* Jos ohjelmoit »ShowView:n»avulla tällaisen
sateelliittiohjelman, kuvanauhuri valitsee automaat-
tisesti kanavaksi »E2».
Voit jättää ilmoituksen »Anna kanavanumero» huo-
mioimatta.

Joitakin ohjelmointia koskevia ohjeita

• Ohjelmoitu tallennus tapahtuu »OMAT ESISÄÄDÖT»-
menussa valitsemallasi nopeudella (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 tallennusta, näytössä
vilkkuu ennen tallennuksen alkua »AJASTUS».

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

• Ohjelmoituasi kaikki muistipaikat, kuvanauhurin
näyttöön ilmestyy teksti »VARATTU». Lue tätä
koskevat ohjeet kappaleesta »Muistipaikan tietojen
tarkastaminen, poisto tai muuttaminen».

• Jos nauha pyörii loppuun tallennuksen ollessa käyn-
nissä, kasetti tulee automaattisesti ulos.
Kuvanauhurin näytössä vilkkuu »AJASTUS».
Työnnä sitten kuvanauhuriin uusi videokasetti ja
paina kauko-ohjaimen painiketta d. 
Ohjelmoitu tallennus jatkuu.

• »Energian säästö-toiminto» ei ole mahdollinen
ohjelmoiduilla tallennuksilla.
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Ohjelmoidun tallennuksen

keskeyttäminen

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

Muistipaikan tarkastaminen

! Kytke televisio toimintaan ja valitse kuvanauhuria
varten varattu ohjelmanumero.

" Paina painiketta l. »PÄÄMENU» ilmestyy
kuvaruudulle.

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

$ »AJASTINLUETTELO»-menu ilmestyy kuvaruudulle.

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

Muistipaikan nollaaminen ja muutta-

minen

! Kytke televisio toimintaan ja valitse kuvanauhurin
ohjelmanumero.

" Paina painiketta l. »PÄÄMENU» ilmestyy
kuvaruudulle.

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

$ »AJASTINLUETTELO»-menu ilmestyy kuvaruudulle.

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

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

/ »AJASTIN»-menu ilmestyy kuvaruutuun. Valitse
muutettavat muistipaikan tiedot (päivämäärä, ohjel-
manumero, alkamisajankohta, loppumisajankohta)
painikkeella 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 »PÄÄMENU».

<: Lopeta painikkeella l tai d.

AJASTINLUETTELO

PV Ohj. Alku Lop
10 P14 20:00 21:00
- - - - - - : - - - - : - -

Koko tallennusaika  1:00

Pois - CLEAR
Vaihda - > Pois - MENU

AJASTIN 

PV Ohj. Alku Lop
10 P14 20:00 21:00

Vahvista - OK
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Tv-kanavien järjestely ajastinohjelmoin-

tia varten

Teetkö useimmat ohjelmoinnit joltakin tietyltä tv-kana-
valta?
Tämän toiminnon avulla voit järjestää tv-kanavat toivo-
maasi järjestykseen erilliseen ohjelmointiluetteloon.

! Kytke televisio toimintaan ja valitse kuvanauhuria
varten varattu ohjelmanumero.

" Paina painiketta l. »PÄÄMENU» ilmestyy
kuvaruutuun.

¤ Valitse rivi »Easy Text-ohjelmointi». Vahvista painik-
keella G.

$ »EASY TEXT-OHJELMOINTI»-menu ilmestyy
kuvaruutuun. Viimeksi valitun kanavan sivunumero
on aktiivinen (merkitty taustalla).
Valitse ohjelmanumero painikkeella F.
Kanavan numero ja sen nimi ovat aktiiviset 
(merkitty taustalla).

% Valitse se kanava, jolta tahdot tallentaa suurimman
osan ajastinnauhoituksia.

& Paina painiketta p, kanavan nimi katoaa,
ohjelmanumeron sijaan näkyy kaksi vaakasuoraa
viivaa.

Tärkeää:
* Kuvanahuriin ohjelmoitujen tv-kanavien järjestys
ei muutu. Vain »EASY TEXT-OHJELMOINTI»-
menussa järjestys vaihtuu.

/ Syötä nyt numeropainikkeilla O muistipaikka
numero »01» kaksinumeroisena. Kun toinen
numero on syötetty, tv-kanavat vaihtavat paikkaa.

( Valitse nyt se tv-kanava, jonka haluat luetteloon toi-
seksi kanavaksi.

Toista vaiheita % – /, kunnes olet tallentanut kanavat
muistiin toivomassasi järjestyksessä.

) Lopeta painamalla kahdesti painiketta l.

EASY TEXT - OHJELMOINTI
Ohjelmat Sivu

01 TV 1 100 100 100 100
02 TV 2 100 100 100 100
- - 100 100 100 100
04 MTV 100 100 100 100

Ohjelmat syöttö - 0 - 9

Pois - MENU

EASY TEXT - OHJELMOINTI
Ohjelmat Sivu

01 TV 1 100 100 100 100
02 TV 2 100 100 100 100
03 TV 3 100 100 100 100
04 MTV 100 100 100 100

Ohjelman valinta - ^V
Sivun syöttö - SELECT Tekstiohj. - OK
Sivun valinta -  <> Poistu - MENU
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7. EDITOINTI – VIDEOTALLENTEIDEN MUOKKAUS

Jälkiäänitys (Audio-Dubbing)

Voit tallenntaa jo olemassaolevan tallennuksen äänirai-
dan päälle toisen ään (jälkiäänittää). Liitä sitä varten
jokin äänilähde (esim. CD-soitin) tuloliitäntöihin ª +
º tai mikrofoniliittimeen & (mikrofoni). Liitännät
sijaitsevat kuvanauhuri etupaneelin takana.

Tarkista, että olet laittanut kuvanauhuriin »oikean»
kasetin, joka ei ole suojattu.

! Paina painiketta l. valitse rivi »A/V  Edit».
Vahvista painikkeella G. 

" »EDIT  MENU» ilmestyy kuvaruutuun. Valitse rivi
»Audio  Dubbing». 
Vahvista painikkeella G. 

¤ »AUDIO  DUBBING»-menu ilmestyy kuvaruutuun. 
Mikäli haluat häivyttää tai voimistaa äänen pehmeä-
sti, valitse vastaava rivi »Fade in» tai »Fade out».
Kytke »on» painikkeella G. 
Valitse rivi »Aloita  Dubbing». 
Vahvista painikkeella G.

$ Etsi toistossa tallennuksen haluttu loppu.
Lopeta etsintä painikkeella ZU.
Aseta painikkeella ) näyttö nollille
»0:00:00» (= Edit out).

% Etsi kuvahaulla taaksepäin se kohta, mistä jälkiääni-
tyksen on tarkoitus alkaa.

& Paina r-painiketta.

/ Kytke äänilähde päälle.
Liukusäätimillä {} tai

Ü voit säätää äänilähteen äänenvoim-
akkuutta, kunnes kohta »0 dB» syttyy palamaan
äänen kovimpien »piikkien» ilmestyttyä.

Videonauhoja ei voi vain leikata saksilla ja sitten liimata
jälleen yhteen.

Jos videotallenteisiin halutaan lisätä (upottaa) uusia
kohtauksia tarkasti ja ilman häiriöitä, videonauhalta toi-
selle kopioitaessa tai siirrettäessä on »leikattava» elek-
tronisesti.

Tätä kohtausten valitsemista, leikkaamista ja muokkaa-
mista kutsutaan »editoinniksi».
On olemassa erilaisia editointimenetelmiä.

Jälkiäänitys (Audio-Dubbing) 

Kuvatallenteeseen voidaan lisätä »sopiva» ääni. Video-
nauhan monoääniraidalle voidaan tallentaa jälkeenpäin

uusia ääniä, jolloin vanhat äänet pyyhkiytyvät pois. 
Stereoääniraita ja kuva eivät muutu tästä.

Lisäys- ja lisäys/editointitoiminnot

( Insert ja Insert-edit)

Tallenteisiin voidaan lisätä (upottaa) näiden toimintojen
avulla jälkeenpäin uusia kuvia ja/tai ääniä ilman

häiriöitä. 

Voit valita kolmen eri Insert-edit toiminnon välillä. 

Tahdistettu siirto (Synchro-Edit) 

Kuvanauhuri ja siihen yhdistetty toinen kuvanauhuri tai
kameranauhuri käynnistyvät tällä toiminnolla
samanaikaisesti. Näin editoitavat kohtaukset siirtyvät
nauhalle tarkasti ja ilman häiriöitä.

Ohjelma-Edit-toiminnot (Editointilista)

Voit valita ja merkitä kymmenen (10) eri kohtausta
videotallenteestasi, siirtää ne kuvanauhurin »Ohjelma-
Edit-listan», järjestellä ne haluamallasi tavalla ja siirtää
ne lopulta peräjälkeen videokasetille.
Tämän toiminnon edellytys tosin on, että kameranauhu-
risi on varustettu »kaistaohjauksella» sekä tunti-,
MINUUTTI tai sekuntilaskimella (TimeCode-laskin).
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( Käynnistä jälkiäänitys oikealla hetkellä
painikkeella g. 

Kuvanauhuri äänittää nyt äänilähteestä tulevan uuden
äänen videokasetin ääniraidalle. Vanha ääni pyyhkiytyy
pois. 
Äänitystä voi seurata kuulokkeilla, jotka on yhdistetty
liitäntään %.
Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voi säätää
kuvanauhurissa olevalla liukusäätimellä *.
Audio-äänitys pysähtyy automaattisesti kun laskin on
saavuttanut kohdan »0:00:00» (= Edit out).

) Jos tahdot keskeyttää tallennuksen , paina
r -painiketta.

<: Lopeta »Audio-Dubbing» painikkeella l tai
d (kauko-ohjain). 

Huomio: 
* Kuullaksesi jälkiäänitetyn äänen paina kauko-ohjai-
men painiketta p niin useasti, että
kuvanauhuri näyttöön ilmestyy teksti »MONO».
* Jos liität kuvanauhuriin sekoituspaneelin, voit
sekoittaa nauhurissa olevan kasetin alkuperäisen
HiFI-äänen yhteen useamman eri äänilähteen ääni-
en kanssa. 
Alkuperäisen HiFI-äänen saat johdettua
miksauspöytään Cinch-liittimien LÄ

kautta (nauhurin takana).
Liitä miksauspöytä kuvanauhurin etupuolella oleviin
Cinch-liittimiin ª + º. Käynnistä kuvanauhuri
tavallisella katselutoiminnolla. 
Liukusäätimillä {} voit säätää
ääntä miksauspöydäs-tä käsin, kunnes ääniraidan
äänekkäimmät kohdat saavuttavat tason »0 dB».
* Jos haluat tämän jälkeen kuulla jälkiäänityksen
tuloksen, valitse monoääniraita normaalissa katselu-
tilassa.
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¤ Etsi videonauhalta insert-tallennuksen loppukohta.
Paina painiketta r. Kytke laskin näyttö 
toimintaan painikkeella s.
Nollaa näyttö painikkeella m.

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

% Kytke ulkopuolinen kuva-/äänilähde toimintaan. Etsi
kopioitavan kohdan alku.

& Paina painikketta l. 
Valitse rivi »Tallennustoiminnot». 
Vahvista painikkeella G. 
»TALLENNUSTOIMINNOT»-menu näkyy kuva-
ruudussa.
Jos kuva-/äänisignaali siirtyy sisääntuloliittimien 
© (»E3») tai † (»E4») ja ª + º (»E3:n»
ja »E4:n» äänen sisääntulo) kautta, niin: 
Liukusäätimillä {} voit säätää
ääntä, kunnes ääniraidan äänekkäimmät kohdat saa-
vuttavat tason »0 dB».

Jos kuva-/äänisignaali siirtyy liitäntöjen t tai

u kautta, äänen voimakkuuden säätö tapah-
tuu automaattisesti.

/ Valitse haluamasi Insert-toiminto:
»Insert  dubbing», tai »Insert  video», tai 

»Insert  copy». 
Valitse rinnakkain liitetyn kuva-/äänilähteen kanava-
numero (»E1», »E2», »E3» tai »E4»).

Seuraa kuvaruutuohjausta

( Aloita tallennus oikealla hetkellä painamalla
g-painiketta.

) Insert-tallennus pysähtyy automaattisesti, kun
laskin näyttää lukemaa »0:00:00».
»TALLENNUSTOIMINNOT»-menu näkyy kuva-
ruudussa.

<: Lopeta painikkeella l tai d
(kauko-ohjain). 

»INSERT  VIDEO»-toimintoa koskeva ohje: 
* Paina »alkuperäisen» äänen toistoa varten kauko-
ohjaimen painiketta p niin monta kertaa,
että kuvanauhurin näytössä näkyy »MONO».

Lisäystoiminnot (Insert)

Tämän toiminnon avulla nauhoituksiin voidaan jälkeen-
päin vaivatta lisätä (upottaa) uusia kuva-/ääniotoksia.

Kuva-/äänisignaali tulee kuvanauhuriin
sisääntuloliintöjen © (»E3») tai † (»E4») ja 
ª + º (»E3:n» ja »E4:n» äänen sisääntulo) kautta.,
jolloin liitännät ovat kuvanauhurin etupaneelin takana.
Vaihtoehtoisesti kuva-/äänisignaali tulee scart-
liitäntöjen t tai u kautta
kuvanauhuriin. Tällöin liitännät ovat kuvanauhurin taka-
puolella.

Voit valita kolmen Insert-toiminnon välillä:

• »INSERT DUBBING»: Kuva, hifiääni (vinoraita) ja
monoääni (pitkittäisraita) nauhoitetaan uudelleen.

• »INSERT VIDEO»: Kuva ja hifiääni (vinoraita) nauhoi-
tetaan uudelleen, monoääni (pitkittäisraita) pysyy tal-
lessa.

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

Huomioi myöskin rinnakkaisen kuvanauhuri käyttöohje.
Tarkista, että nauhurissa on »oikea», suojaamaton
kasetti.

! Kytke televisio toimintaan ja valitse kuvanauhurin
kanava.

" Kytke kuvanauhuri toimintaan.
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Editointi kuvanauhurin (VCR) ja

kameranauhurin (CC) välillä (Edit-

Setup)

Voit editoida tällä toiminnolla tallenteita tämän
kuvanauhurin (VCR) ja sopivan kameranauhurin (CC)
välillä. Tahdistuspulssin ja säädettävän tahdistusennakon
(= preroll time) avulla molemmat laitteet käynnistyvät
samaan aikaan.
Erilaiset käyttö- ja johdotusvaihtoehdot ovat mahdollisia.
Käyttöohjeen lopussa on luettelo sopivista Synchro-Edit-
johdoista.

Yhdistä molemmat laitteet toisiinsa vastaavalla
Synchro-Edit-kaapelilla (kuvanauhurissa liitäntä
D tai liitäntä /.
Kuva-/äänisignaali siirtyy kuvanauhuriin sisääntulo-
liitäntöjen © (»E3») tai † (»E4») ja 
ª + º (»E3:n» ja»E4:n» äänen sisääntulo) kautta.
Kyseiset liitännät löytyvät kuvanauhurin etupaneelin
takaa.

Huomioi kameranauhurin käyttöohje.
Tarkista, että olet laittanut kuvanauhuriin »oikean», 
suojaamattoman kasetin.

! Kytke televisio päälle ja valitse kuvanauhurin 
kanava.

" Kytke kuvanauhuri päälle.
Valitse joko kanava »E3» tair »E4».

¤ Paina painiketta l. »PÄÄMENU» ilmestyy
kuvaruutuun.
Valitse rivi »A/V  Edit». 
Vahvista painikkeella G. 

$ »EDIT  MENU» ilmestyy kuvaruudulle. Rivi »Edit
Setup» on aktiivinen.
Vahvista painikkeella G. 

Seuraa kuvaruutuohjausta.

% Kytke kameranauhuri pysähdyskuvalle (Pause). 

& Paina kuvanauhurin kauko-ohjaimen painiketta
B. Odota, kunnes kuvanauhuri on tunnistanut
rinnakkain liitetyn kameranauhurityypin.

Seuraa kuvaruutuohjausta.

/ Yhdistetyn kameranauhurityypin tahdistusennakko
(= preroll time) voidaan hakea milloin tahansa
painikkeella m. Voit muuttaa tahdistuennak-
koa (= preroll time) painikkeella F tai G.
Paina painiketta I.

( Valitse haluamasi Insert-Edit-toiminto:
»Insert  dubbing», tai »Insert  video», tai 

»Insert  copy».

) Vahvista painikkeella l. 

Tahdistettu editointi (Synchro-Edit)

! Hae »EDIT  MENU».
Valitse painikkeella I rivi »Synchro- Edit». 
Vahvista painikkeella G. 

" Yhdistettyä kameranauhurityyppiä vastaava
»SYNCHRO EDIT»-menu ilmestyy kuvaruu-tuun.

¤ Valitse painikkeella ® kuvanauhurin

käyttöä varten »Nauhuri»-menu
Etsi kuvanauhurilla tallennuksen oikea alkukohta.
Kytke kuvanauhuri »pysähdyskuva» (Pause) -toimin-
nolle.

$ Valitse painikkeella ; kameranauhurin

käyttöä varten »Soitin»-menu
Etsi kameranauhurilla otoksen alkukohta. 
Liukusäätimillä {} säädetään
äänen voimakkuus oikeaksi (kunnes äänekkäimmät
kohdat saavuttavat tason »0 dB».
Kytke kameranauhuri pysähdyskuvalle (Pause).

Seuraa kuvaruutuohjausta.
Kopioinnin käynnistäminen riippuu kameranauhuri-
tyypistä ja vastaavasta Synchro-Edit-kaapelista.

Huomio: 
* Tahdistusennakon (= preroll time) on tehtävä vai
kerran. Kuvanauhuri tallentaa säädöt automaattise-
sti. Ota kuitenkin huomioon, että muille
kameranauhureille se on aina säädettävä uudelleen.
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Vaihtoehto 1, kuva Á tai kuva Ò, 
kuvanauhuri ohjaa kameranauhuria

% Käynnistä kopiointi kuvanauhurin 
painikkeella g.
Kameranauhuri käynnistyy »TOISTOLLE» ja kuva-
nauhuri käynnistyy yhtaikaa »TALLENNUKSELLE».
Äänen säätö tapahtuu automaattisesti.

& Keskeytä tallennus kuvanauhurin 
painikkeella r.

/ Lopeta kauko-ohjaimen painikkeella l tai
d.

Huomio: 
* Jos kopioitavan kohtauksen alkukohta puuttuu,
»preroll time» on asetettu liian pitkäksi. Aseta lyhy-
empi aika.
Jos tallennus on käynnistynyt liian aikaisin, »preroll
time» on asetettu liian lyhyeksi. Pidennä aikaa.
* Jos kameranauhurissa on 2,5 mm ø ohjaus-
liiitäntä (LANC-ohjaus) tai 5-napainen MEI-liitäntä,
monien kameranauhureiden toisto- ja kelaustoimin-
toja voidaan oh-jata kuvanauhurin vastaavilla
säätimillä.

R S VHS

MEI EDIT

SYNCHRO EDITV

L

S-VHS

3 x Cinch

MEI EDIT

R S VHS

MEI EDIT

SYNCHRO EDITV

L

S-VHS

3 x Cinch

2,5mm
Synchro-
Edit

3,5mm/
2,5mm

Á

Ò
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Vaihtoehto 2, kuva ¦ tai kuva ¢,

kameranauhuri ohjaa kuvanauhuria.

% Aloita kopiointi kameranauhurin painikkeella tai
kameranauhurin kauko-ohjaimen painikkeella.
Kameranauhuri käynnistyy »TOISTOLLE» ja kuva-
nauhuri käynnistyy samaan aikaan
»TALLENNUKSELLE». Äänen säätö tapahtuu auto-
maattisesti.

& Keskeytä tallennus kameranauhurin tai kamera-
nauhurin kauko-ohjaimen PAUSE- tai STILL-painik-
keella.

/ Lopeta kauko-ohjaimen painikkeella l tai
d.

Huomio: 
* Jos kopioitavan kohtauksen alkukohta puuttuu,
»preroll time» on asetettu liian pitkäksi. Aseta lyhy-
empi aika.
Jos tallennus on käynnistynyt liian aikaisin, »preroll
time» on asetettu liian lyhyeksi. Pidennä aikaa.

R S VHS

MEI EDIT

SYNCHRO EDITV

L

3,5mm/
2,5mm

A/V
Synchro

20 PIN

R S VHS

MEI EDIT

SYNCHRO EDITV

L

S-VHS

3,5mm/
2,5mm

A/V
Synchro

8 PIN

¦

¢
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Huomioi myöskin kameranauhurin käyttöohje.
Tarkista, että olet työntänyt kuvanauhuriin »oikean»
kasetin, joka ei ole tallennussuojattu.

! Kytke televisio toimintaan ja valitse kuvanauhurin
kanava.

" Kytke kuvanauhuri toimintaan.
Valitse kanava »E3» tai »E4».

¤ Paina painiketta l. OSD-sivu »PÄÄMENU»
ilmestyy kuvaruutuun.
Valitse rivi »A/V  Edit». 
Vahvista painikkeella G. 

$ »EDIT  MENU» ilmestyy kuvaruutuun. Valitse rivi
»Insert Edit». Vahvista painikkeella G. 

Rinnakkain liitettyä kameratyyppiä vastaava »INSERT
EDIT»-menu ilmestyy kuvaruutuun.
Seuraa kuvaruutuohjausta.

% Ainoastaan, jos kameranauhurisi on varustettu 
2,5 mm ø ohjausliitännällä (LANC-ohjaus) tai 5-
napaisella MEI-liitännällä:
Vahvista rivi »INSERT VCR» tai valitse tarpeen vaa-
tiessa rivi »INSERT CC».
Vahvista painikkeella G.

Vaihtoehto 1 »Insert VCR»:

& Valitse kuvanauhurin käyttöä varten »Nauhuri»-
menu painikkeella ®.
Etsi kuvanauhurilla se kohta, johon tallennuksen on
määrä loppua. 
Merkitse tämä kohta painikkeella ).

/ Etsi kuvanauhurilla tallennuksen alkukohta. Kytke
päälle nauhurin pysähdyskuva-toiminto (Pause).

( Valitse kameranauhurin käyttöä varten »Soitin»-
menu painikkeella ;. 
Etsi kameranauhurilla se kohta, josta tallennuksen
on määrä alkaa.
Liukusäätimillä {} voit ohjata
ääntä, kunnes otoksen äänekkäimmät kohdat
saavuttavat tason »0 dB» 
Kytke kameranauhuri pysähdyskuvalle (Pause).

Insert-Edit-Toiminnot

Insert-Edit-toimintojen avulla voit lisätä helposti jo
olemassa oleviin tallenteisiin jälkeenpäin uusia 
kuva- ja/tai ääniotoksia.

Yhdistä laitteet toisiinsa vastaavalla Syncro-Edit-kaapelil-
la (kuvanauhurissa liitäntä D tai liitäntä
/).
Kuva- /äänisignaali tulee kuvanauhuriin sisääntulolii-
täntöjen © (»E3») tai † (»E4») ja ª + º
(»E3:n» ja »E4:n» äänen sisäänmeno) kautta. Kyseiset
liitännät löytyvät kuvanauhurin etupaneelin takaa.

Jos kameranauhurisi on varustettu 2,5 mm ø
ohjausliitännällä (LANC-ohjaus) tai 5-napaisella MEI-
liitännällä, voit valita seuraavien Insert-Edit-toimintojen
välillä.

• Vaihtoehto 1 »INSERT VCR»: Merkitse kuvanauhu-
rissa olevasta kasetista se nauhakohta johon uuden
tallennuksen on määrä loppua.

• Vaihtoehto 2 »INSERT CC»: Merkitse
kameranauhurissa olevasta kasetista sen otoksen
alkukohta ja loppukohta, jonka haluat lisätä jo ole-
massa olevaan tallenteeseen.
Tämä toimii ainoastaan, jos kameranauhurisi on 
varustettu 2,5 mm ø ohjausliitännällä (LANC-ohjaus)
tai 5-napaisella MEI-liitännällä.

Valittavana on kolme eri insert-edit-toimintoa:

• »INSERT DUBBING»: Kuva, hifiääni (vinoraita) ja
monoääni (pitkittäisraita) nauhoitetaan uudelleen.

• »INSERT VIDEO»: Kuva ja hifiääni (vinoraita) nauhoi-
tetaan uudelleen, monoääni (pitkittäisraita) pysyy tal-
lessa.

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

Insert-edit-toimintoihin liittyviä ohjeita: 
* Kuvanauhuri käyttää aina sitä insert-toimintoa,
jonka olet valinnut kohdassa »Editointi kuvanauhurin
ja kameranauhurin välillä».
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Vaihtoehto 2 »Insert CC»:

& Valitse kuvanauhurin käyttöä varten »Nauhuri»-
menu painikkeella ®.
Etsi kuvanauhurilla se kohta, josta tallennuksen on
määräalkaa.
Kytke kuvanauhuri pysähdyskuvalle (Pause).

Voit merkitä nauhoituksenen alun ja lopun rinnakkain
liitetystä kameratyypistä riippuen.
Seuraa kuvaruutuohjausta.

/ Valitse kameranauhurin käyttöä varten »Soitin»-
menu painikkeella ;. 
Etsi insert-otoksen alkukohta kameranauhurilla.
Liukusäätimillä {} voit säätää
äänen voimakkuutta, kunnes otoksen
äänekkäimmät kohdat saavuttavat tason »0 dB».
Jos mahdollista, merkitse insert-otoksen alkukohta

painikkeella (, tai

kytke kameranauhuri pysähdyskuvalle (Pause).

( Etsi tarvittaessa kameranauhurilla insert-otoksen
loppukohta ja merkitse se painikkeella ).

Seuraa kuvaruutuohjausta.
Kameranauhurista ja Syncro-Edit-kaapelista riippuu,
miten kopiointi aloitetaan.

Vaihtoehto 1: Kuvanauhuri ohjaa

kameranauhuria.

) Aloita kopiointi kuvanauhurin painikkeella
g. 
Kameranauhurin »TOISTO» ja kuvanauhurin »TAL-
LENNUS» käynnistyvät yhtäaikaa.

<: Insert-tallennus päättyy automaattisesti. Jos haluat
keskeyttää aikaisemmin, paina kuvanauhurin paini-
ketta r.

<> Lopeta kauko-ohjaimen painikkeella l tai
d.

Vaihtoehto 2: Kameranauhuri ohjaa

kuvanauhuria (mahdollista ainoastaan
»Insert CC»-vaihtoehdolla).

) Aloita kopiointi kameranauhurin painikkeella tai
kameranauhurin kauko-ohjaimen painikkeella.
Kameranauhuri käynnistyy »TOISTOLLA» ja
kuvanauhuri käynnistyy tahdistetusti »TALLEN-
NUKSELLA»

<: Keskeytä tallennus kameranauhurin tai kame-
ranauhurin kauko-ohjaimen PAUSE- tai STILL-
painikkeella.

<> Lopeta kauko-ohjaimen painikkeella l tai
d.

Huomio: 
* Jos kameranauhurissasi on 2,5 mm ø
ohjausliiitäntä (LANC-ohjaus) tai 5-napainen MEI-
liitäntä, monien kameranauhureiden toisto- ja kelau-
stoimintoja voidaan oh-jata kuvanauhurin vastaavilla
säätimillä.



35

S
U

O
M

I

% OSD-sivu »EDIT  MENU» ilmestyy kuvaruutuun.
valitse rivi »Program  Edit». 
Vahvista painikkeella G.

& OSD-sivu »PROGRAM  EDIT» ilmestyy kuva-
ruutuun. Rivi »Kohtauksien editointi» on aktiivinen.
Vahvista painikkeella G. 

/ Valitse työstettävä kohtaus.
Kytke kuvanauhurista kameranauhuri-käytön

OSD sivu »Soitin» päälle painikkeella ;.
Etsi kameranauhurilla sen kohtauksen alkukohta,
jonka haluat kopioida. Merkitse tämä kuvanauhurin
painikkeella (.

( Etsi kameranauhurilla sen kohtauksen loppukohta,
jonka tahdot kopioida. Merkitse tämä kohta kuvan-
auhurin painikkeella ).

) Paina painiketta ®. Merkitty kohtaus siir-
tyy automaattisesti OSD-sivulle »PROGRAM
EDIT» (leikkauslista).

Toista vaiheita / – ), kunnes olet merkinnyt kaikki
haluamasi kohtaukset.

<: Lopeta painikkeella l. OSD-sivu 
»PROGRAM  EDIT» ilmestyy kuvaruutuun.

Yksittäisten kohtauksien
uudelleenjärjestely

Varmista ennen kopiointia leikkauslistan kohtauksien
järjestys.

! Kutsu OSD-sivu »PROGRAM  EDIT». 
Rivi »Kohtauksien editointi» on nyt aktivinen.
Vahvista painikkeella G.

" OSD-sivu »PROGRAM  EDIT» (leikkauslista)
ilmestyy kuvaruutuun. Valitse se kohtaus, jota
tahdot siirtää. Paina sitten painiketta G.

¤ Siirrä kohtaus haluttuun kohtaan. Vahvista
painikkeella F.

$ Lopeta painikkeella l. 

Huomio: 
* Kaikki työstetyt kohtaukset ovat aktiivisia ja siksi
merkitty tähdellä (*). Voit kopioida ainoastaan aktiivi-
sia kohtauksia. Painikkeella p voit tahtosi
mukaan aktivoida ja deaktivoida kunkin kohtauksen.

Ohjelma-edit-toiminnot

Voit merkitä olemassaolevista videonauhoituksista
maksimissaan kymmenen (10) kohtausta, siirtää ne
kuvanauhurin »Ohjelma-edit» listaan ja kopioida ne sit-
ten peräjälkeen videokasetille.

Tämä edellyttää, että kameranauhurisi on varustettu
»kaistaohjauksella» ja siinä on tunti-, minuutti-, sekunti-,
tai yksittäiskuvalaskin (TimeCode-laskin).
Kaistaohjauksen tunnistaa kameranauhurin 2,5 mm ø
ohjausliitännästä (LANC-ohjaus) tai 5-napaisesta MEI-
liitännästä.
Lisäksi monien kameranauhureiden toisto- ja kelaustoi-
mintoja voidaan oh-jata kuvanauhurin vastaavilla
säätimillä.

Yhdistä laitteet toisiinsa vastaavalla Syncro-Edit-kaape-
lilla (kuvanauhurissa liitäntä D tai liitäntä
/).
Kuva- /äänisignaali tulee kuvanauhuriin sisääntuloliitän-
töjen © (»E3») tai † (»E4») ja ª + º
(»E3:n» ja »E4:n» äänen sisäänmeno) kautta. Kyseiset
liitännät löytyvät kuvanauhurin etupaneelin takaa.

Huomioi myöskin kameranauhurin käyttöohje.
Tarkista, että olet laittanut kuvanauhuriin »oikean»
kasetin, joka ei ole tallennussuojattu.

! Kytke televisio päälle ja valitse kuvanauhurin 
kanava.

" Kytle kuvanauhuri toimintaan ja valitse rinnakkain
liitetyn kuva-/äänilähteen kanavanumero (»E3» tai
»E4»).

¤ Kytke kameranauhuri toimintaan. Syötä »oikea»
kasetti sen sisään. Jos kuvanauhuriin liitetyssä
kameranauhurissa ei ole aikakoodi-toimintoa (katso
kameranauhurin käyttöohjetta, niin nollaa nauhan
alussa nauhanpituudenlaskin. Tämä »nollakohta»
voidaan tietysti valita mihin tahansa nauhan kohtaan
(se on referenssi leikkausta varten). 

$ Paina painiketta l. OSD-sivu »PÄÄMENU»
ilmestyy kuvaruutuun.
Valitse rivi »A/V  Edit». Vahvista painikkeella G. 
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Yksittäisten kohtauksien poispyyhkimi-

nen

! Kutsu OSD-sivu »PROGRAM  EDIT». 
Rivi »Kohtauksien editointi» on nyt aktivinen.
Vahvista painikkeella G.

" OSD-sivu »PROGRAM  EDIT» (leikkauslista)
ilmestyy kuvaruutuun. Valitse se kohtaus, jonka tah-
dot pyyhkiä pois.

¤ Paina painiketta m. Kohtaus on nyt pyyhitty
pois listalta.

$ Lopeta painikkeella l. 

Leikkauslistan kohtauksien esikatselu

Tämä toiminto mahdollistaa leikkauslistassa olevien
kohtauksien katsomisen ennen varsinaista kopiointia.
Jos rinnakkain liitetyssä kameranauhurissa ei ole
aikakoodi-toimintoa, kameranauhurissa oleva
videokasetti tulee kelata nauhan siihen kohtaan, jota
käytettiin »nollakohtana» leikkauslistaa tehdessä.
Kameranauhurin nauhanpituudenlaskin täytyy nollata.

! Kutsu OSD-sivu »PROGRAM  EDIT». 
Valitse rivi »Kohtauksien esikatselu».
Vahvista painikkeella G.

" OSD-sivu »ESIKATSELU» ilmestyy kuvaruutuun.
Kuvanauhuri kytkee kameranauhurin automaattises-
ti toisto-toiminnolle ja näyttää aktivoidut kohtaukset
siinä järjestyksessä, jossa ne leikkauslistalla ovat.

¤ Viimeisen kohtauksen jälkeen nauhaa lakkaa
pyörimästä ja kuvanauhuri palaa automaattisesti
OSD-sivulle »PROGRAM  EDIT».

$ Jos tahdot lopettaa aikaisemmin, paina
painiketta l. 

Kaikkien kohtauksien kopioiminen

Tämä toiminto mahdollistaa leikkauslistan aktivoitujen
kohtauksien kopioimisen eli siirron uudelleen
videokasetille.
Jos rinnakkain liitetyssä kameranauhurissa ei ole
aikakoodi-toimintoa, kameranauhurissa oleva
videokasetti tulee kelata nauhan siihen kohtaan, jota
käytettiin »nollakohtana» leikkauslistaa tehdessä.
Kameranauhurin nauhanpituudenlaskin täytyy nollata.

! Kutsu OSD-sivu »PROGRAM  EDIT». 
Valitse rivi »Kohtauksien tallennus».
Vahvista painikkeella G.

" OSD-sivu »KOHTAUKSIEN  TALLENNUS» ilmestyy
kuvaruutuun.
Etsi kuvanauhurilla se kohta, josta tallennuksen on
määrä alkaa. Kytke kuvanauhuri pysähdyskuva-
toiminnolle (Pause).

¤ Aloita kopiointi-toiminto painamalla kuvanauhuri pai-
niketta g. Kuvanauhuri siirtää
leikkauslistan aktivoidut kohtaukset videokasetetil-
le.

$ Viimeisen kohtauksen kopioiduttua kuvanauhuri 
kytkeytyy automaattisesti OSD-sivulle »PROGRAM
EDIT».
Leikkauslistan tiedot pysyvät muuttumattomina.

% Jos tahdot lopettaa aikaisemmin, paina 
painiketta l. 

Leikkauslistan täydellinen

poispyyhkiminen

Jos tahdot kopioida »uusia» kohtauksia, pyyhi leikkaus-
listan vanhat tiedot ensin pois. 

! Kutsu OSD-sivu »PROGRAM  EDIT». Valitse rivi
»Luettelon poisto». Vahvista painikkeella G.

" OSD-sivu »LUETTELON  POISTO» ilmestyy kuva-
ruutuun. halutessasi pyyhiä kaikki vanhat tiedot pois
listalta, paina painiketta m.

¤ Nyt kaikki leikkauslistan tiedot on pyyhitty pois.
Tämän jälkeen kuvanauhuri kytkeytyy automaattise-
sti OSD-sivulle »PROGRAM  EDIT».

$ Lopeta painikkeella l.



37

S
U

O
M

I

8. KUVANAUHURIN ERIKOISTOIMINNOT

Omat esisäädöt kuvanauhuriin

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

! Kytke televisio toimintaan ja valitse kuvanauhurin 
ohjelmanumero.

" Paina painiketta l.

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

$ »OMAT ESISÄÄDÖT»-menu 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 »SP» (=Standardiaika) tai »LP» (= Long
PLay).

/ Valitse rivi »OSD»-näyttö. Valitse haluamasi näyttö:
»auto»: valittu toiminto näkyy hetken aikaa kuvaru-
udusa ja sammuu sitten.
»on»: valittu toiminto näytetään jatkuvasti kuvaruu-
dussa.
»ei»: valittua toimintoa ei näytetä kuvaruudussa.

( Valitse rivi »Suora tallennus». Jos toiminto on 
kytketty, kuvanauhuri tallentaa aina (tallennuksen
aloitushetkellä) televisiossa sillä hetkellä olevan tv-
kanavan. Valitse toiminto »ei» tai »on».

OMAT ESISAADOT

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

Vahvista - OK

) 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-painiketta.

<> Lopeta painamalla painiketta l.

Kellonajan ja päivämäärän

tarkistaminen ja säätäminen

kuvanauhurilla

Jotta voit tehdä ohjelmoituja tallennuksia, kuvanauhurin
kello tulee asettaa oikeaan aikaan.
Jos säädät kuvanauhurin kanavalle »01» teksti-tv:llä
varustetun tv-kanavan, kellonaika (myös analogisen 
kellon) ja päivämäärä ladataan täysautomaattisesti
kuva-nauhuriin.

Tarpeen vaatiessa syötä kellonaika ja päivämäärä käsin.

! Kytke televisio päälle ja valitse kuvanauhurin 
kanava.

" Paina kuvanauhurin painiketta S. 

¤ Valitse rivi »Kello». Vahvista painikkeella G. 

Kun ruutuun ilmestyy viesti »Päivä ja aika ladataan ohj.
P01», jatka säätöä vaiheesta &.

$ Valitse rivi, jolle syötät tiedot.
Syötä kellonaika, vuosi, kuukausi ja päivämäärä.
Käytä tähän numeropainikkeita O.

% Tallenna tiedot B-painikkeella.

& Päätä painikkeella l.

KELLO

Aika 16:45
Vuosi 1997
Kuukausi 05
Päivä 1ä

Päivä ja aika
ladataan ohj. P01

Vahvista - OK
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Kuvanauhurin ja television

erikoissäädöt

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

! Kytke televisio toimintaan ja valitse kuvanauhurin 
ohjelmanumero.

" Paina kuvanauhurin painiketta S .

¤ Valitse rivi »Erikoisasetukset». 
Vahvista painikkeella G. 

$ »ERIKOISASETUKSET»-menu ilmestyy kuva-ruutu-
un, rivi »Kanava/taajuus» on aktiivinen. Valitse
»TAAJ» tai »KAN».

% Valitse rivi »16:9». Jos käytössäsi on uuden 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 kauko-
ohjaimen asetuksen ja estää »väärän» kuvanauhu-
rin käynnistymisen vahingossa. 
Lue tätä koskevat tiedot luvusta »Kuvanauhurin eri-
koistoiminnot», kappaleesta »Vaihtaminen
kuvanahurista 1 kuvanauhuriksi 2».

/ Jokainen kuvanauhurin tai kauko-ohjaimen
painikkeen painallus vahvistetaan 
akustisen signaaliäänen avulla.
Tämä signaaliääni voidaan kytkeä päälle ja päältä
pois.
Valitse rivi »Akustinen kontrolli».
Valitse »on» tai »ei».

Tällä kuvanauhurilla voit kopioida kuvaa ja ääntä ulkoi-
sista kuva-/äänilähteistä, esim. kameranauhurista tai
toisesta kuvanauhurista.

ERIKOISASETUKSET

Kanava/taajuus KAN. >
16 :9 ei
VCR - osoite VCR 1
Y/C  CVBS  tulo/lähtö
Akustinen kontrolli on

Pois - MENU

Tämä kuvanauhuri tunnistaa automaattisesti, onko
sisääntuleva signaali S-VHS-signaali (= Y/C-signaali) vai

VHS-signaali (= CVBS-signaali).
Voit valita myöskin manuaalisesti Scart-liitännän
yx sisääntulo- ja
ulosmenosignaalin sekä Scart-liitännän
cv sisääntulomenosignaalin.

( Valitse rivi »Y/C - CVBS  tulo/lähtö». 
Vahvista painikkeella _. 

) OSD-sivu »Y/C  TULO/LAHTO» ilmestyy kuvaruutu-
un, rivi »External 1» on aktiivinen. Valitse osoitin
»AUTO», »Y/C» tai »CVBS».

<: Valitse rivi »External 2».
Jos sinulla on kuvaa-antavana nauhurina tavallinen
VHS-kuvanauhuri tai VHS-kameranauhuri, jätä
kohtaan ilmoitin »CVBS».
Jos taas kyseessä on S-VHS-kuvanauhuri tai

S-VHS-kameranauhuri, valitse ilmoitin »Y/C».
Jos rinnakkain liitetyssä toistavassa kuvanauhurissa
on erilliset RGB-ulosmenoliitännät, valitse osoitin
»RGB».

<> Vahvista säätö painikkeella K.

<Y Lopettaaksesi paina kahdesti painiketta l.

Huomio: 
* Joissakin poikkeustapauksissa (esim. jos signaali
ei ole norminmukainen S-VHS tai VHS-signaali) voi
olla, että tallennusta katsottaessa sen värit eivät ole
oikein. Tee tässä tapauksessa vaiheen) kohdalla
seuraava säätö:
Jos sinulla on kuvaa-antavana nauhurina tavallinen
VHS-kuvanauhuri tai VHS-kameranauhuri, jätä
kohtaan ilmoitin »CVBS».
Jos taas kyseessä on S-VHS-kuvanauhuri tai S-VHS-
kameranauhuri, valitse ilmoitin »Y/C».

Y/C CVBS ULOSMENOSISAANTU-
LO
Tulo :
External 1 AUTO >
External 2 AUTO
Lähtö :
External 1 CVBS

Vahvista - OK
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& »EASY TEXT-OHJELMOINTI»-menu ilmestyy
kuvaruutun.Viimeksi valittu kanava (esim.»01 TV1»)
ja sivu teksti-tv:n sivu (esim. »100») ovat aktiivisia
(merkitty taustalla).

/ Voit nyt valita painikkeella G ne teksti-tv:n sivut,
jotka haluat lukea ja kutsua ne painikkeella B. 
Jos haluat katsoa teksti-tv:n pääaiheet, paina ensin
painiketta F ja sitten B. Ruutuun ilmestyy
kyseisen tv-kanavan oma teksti-tv:n pääaihesivu.
Vaihtoehtoisesti voit syöttää numeropainikkeilla
O haluamasi teksti-tv:n sivun numeron. Tämä
luku tulee syöttää aina kolminumeroisena.

Valittu sivunumero näkyy kuvaruudussa vasemmalla
ylemmällä informaatiorivillä. Sivu ilmestyy näkyviin
muutaman sekunnin pituisen hakuajan kuluttua.
Halutessasi vaihtaa sivua, anna uusi sivunumero. Joilla-
kin kanavilla voidaan teksti-tv:n sivuja valita suoraan
kauko-ohjaimen painikkeilla F tai G. Vastaavanväri-
set opasteet näkyvät teksti-tv:n ruudun alareunassa.

( Paina painiketta l niin monta kertaa, kunnes
kuvaruutuun ilmestyy tavallinen tv-kuva.

Ohjeita: 
* Voit tallentaa neljä suosituinta sivua.
Tee tämä toistamalla vaiheet ! – &.
Valitse painikkeella G se paikka, johon uusi sivu
on tarkoitus tallentaa ja vahvista painikkeella
p.
Syötä numeropainikkeilla O uusi sivunumero ja
vahvista syöttö painikkeella B.

Teksti-tv-dekooderi

Teksti-tv:n vastanottaminen

kuvanauhurilla

Tällä kuvanauhurilla voi vastaanottaa teksti-tv:n
lähetyksiä (esim. teksti-tv, Teletext, Top, Flof, Fastext,
Supertext jne.), vaikkei televisiossasi olisikaan teksti-tv-
toimintoa.
Teksti-tv:n tarjoamien palvelujen lisäksi tällä toiminnolla
on kaksi muuta etua:

• Voit näyttää ja tallenntaa teksti-tv:n tekstitykset
kuvanauhurilla.

• Tallennuksia ohjelmoitaessa voidaan käyttää myöskin
vaivatta hyväksi teksti-tv:n ohjelmasivuja.

Teksti-tv:n vastaanotto 

! Kytke televisio toimintaan ja valitse kuvanauhurin 
ohjelmanumero.

" Kytke kuvanauhuri päälle.

¤ Valitse nyt kuvanauhurista se tv-kanava, jolla haluat
katsella teksti-tv:tä. Käytä tähän painiketta I tai
H tai kauko-ohjaimen numeropainikkeita O

$ Paina painiketta l. »PÄÄMENU» ilmestyy
kuvaruutuun.

% Valitse rivi »Easy Text-ohjelmointi». Vahvista painik-
keella G.

EASY TEXT - OHJELMOINTI
Ohjelmat Sivu

01 TV 1 100 100 100 100
02 TV 2 100 100 100 100
03 TV 3 100 100 100 100
04 MTV 100 100 100 100

Ohjelman valinta - ^V
Sivun syöttö - SELECT Tekstiohj. - OK
Sivun valinta -  <> Poistu - MENU
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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.

Liitäntä RS 232

Voit ohjata kuvanauhuria liitännän # kautta.
Kuvanauhuri vastaanottaa ja lähettää PC-VCR-standar-
din käskyjä ja tietoja ja lähettää lisäksi Rapid Time-
kooditietoja GSE-standardin mukaan.

Kuvanauhuriin yhdistettyjen laitteiden täytyy sen vuok-
si toimia myöskin tällä PC-VCR-standardilla ja olla virite-
tyt laitteelle VR 969.

Yksityiskohtaisia ohjeita käytettävissä olevista toimin-
noista löydät lisälaitteiden tai ohjelmistojen käyttöohjei-
sta.
Takuutiedoissa on nimetty asiakaspalveluliike, joka
antaa PC-VCR-standardia koskevia tarkempia tietoja.

Huomio: 
* Kytke kuvanauhuri »STOP-tilaan». Kun käytät
laitetta RS 232-liitännän kautta, älä paina mitään
kuvanauhurin tai kauko-ohjaimen painiketta.
* Virheetön toiminta on mahdollista vain VR 969-
käyttöohjeessa mainittujen laitteiden kanssa.
* GSE-RAPID-käytön välillisistä vahingoista, etenkin
kun videonauhoja generoidaan jälkeenpäin PLAY-
käyttötavalla, ei oteta mitään vastuuta.

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 tallennussuojattu. 

! Katkaise kuvanauhurin toiminta painikkeella
d (kauko-ohjain). 

" 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.

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 ohjel-
manumeropaikkoja kuin mitä on vastaanotettavia 
kanavia.
Voit käyttää yhdistettyä dekooderia.

Huomio: 
* 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 kuva-
nauhuriin.

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

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

¤ Kytke äänilähde. Aloita äänen tallennus oikealla het-
kellä painikkeella g. 
»VAIN AANEN TALLENNUS»-menu näkyy kuvaruu-
dussa. Kytke äänilähde toimintaan. 

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

$ Voit keskeyttää tallennuksen painikkeella r.

% Lopeta tallennus painikkeella l tai
d (kauko-ohjain).

Tallennus toisesta videolaitteesta

Tällä kuvanauhurilla on mahdollista tallentaa ulkopuoli-
sesta ohjelmalähteestä, esim. toisesta kuvanauhurista
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 ohjelmanumero
»E2». Tämä löytyy ohjelmanumeron »P 01»
vierestä (P 01 - »E1» - »E2» - »E3»). 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.

Huomio: 
* 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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Vaihtaminen kuvanauhurista 1

kuvanauhuriksi 2

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

! Kytke televisio toimintaan ja valitse kuvanauhurille
varattu ohjelmanumero.

" Paina kuvanauhurin painiketta S
»ASENNUSMENU» näkyy kuvaruudussa.

¤ Valitse rivi »Erikoisasetukset».
Vahvista painikkeella G. 

$ »ERIKOISASETUKSET»-menu näkyy kuvaruudussa.

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

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

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

( Lopeta painamalla kahdesti painiketta l.

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. 

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».

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

Huomio: 
* 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.

ERIKOISASETUKSET
Kanava/taajuus KAN. >
16 :9 ei
VCR - osoite VCR 1
Y/C  CVBS  tulo/lähtö
Akustinen kontrolli on

Vaihto - muuta kauko - ohjaimen 
koodi ensin

Poistu - MENU
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Toisto antennijohdon kautta

Jos et halua käyttää scart-johtoa, kuvanauhurin toistolle
on käytettävä jo yhdistettyä antennijohtoa.

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

" Paina kuvanauhurin painikkeita V 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 ollessa toistolla
televisiovastaanoton ääni- ja kuvalaatu. Säädä
kuvaa, väriä ja ääntä tarpeen mukaan säätämällä
kanavaa television painikkeilla.

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  V 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 vastaano-
tolle (vaihe¤ ). 
Tallenna säätö painamalla painiketta B.

) Jos tulos ei tyydytä, voit syöttää kanavanumeron tai
taajuuden myös manuaalisesti.

<: Etsi televisiosta »vapaa» kanava (näkyy vain »lumi-
sadetta»).

<> Paina kuvanauhurin painikkeita  V ja G (toisto)
samanaikaisesti.
Syötä painikkeella f tai e tai numeropainikkeilla 
k televisioon »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.

Huomio: 
* Jos olet keskeyttänyt luvun 2 »ASENNUS»-
toimenpiteet , niin jatka kyseisestä kohdasta ensi-
asennusta.
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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 V 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.

Huomio: 
* 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.

Television kauko-ohjaus

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

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

R TV-kanavan valinta +/–

! Suuntaa kauko-ohjain kohti televisiota.

" Paina samanaikaisesti painiketta W ja 
vastaavaa numeropainiketta. 

Tässä luettelo joistakin valmistajista:

Numeropainike TV-valmistaja

0 Philips, Radiola (F), Schneider (F)
1 Grundig
2 Panasonic
3 Panasonic
4 Sony

Huomio: 
* Kaikkien Panasonic, Sony, Radiola ja Schneider
televisioiden moitteetonta toimintaa ei voida taata.
* Jos valitsemasi koodinumero ei toimi televisiossa,
tai et löydä television valmistajaa luettelosta, voit
kokeilla kaikkia koodinumeroita vuoron perään.
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9. 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 laitteen

mahdollista myöhempää 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 pistorasiasta 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



46

10. 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 painiketta ( ja pidä sitä alas

painettuna, työnnä pistoke takaisin.
Pidä ( 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» oli kytketty, mutta »PDC»-aikakoodi 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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11. TEKNISET TIEDOT, LISÄTARVIKKEET

Tekniset tiedot

• Verkkojännite 220 – 240 V~

• Verkkotaajuus 48–52 Hz

• Tehontarve tyypill. 25 W
(valm. toim. tyypill. 20 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. 5,4 kg

• Käyttöasento maks. kaltevuus 15°

• Videoerottelukyky: S-VHS ≥ 400 juovaa
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 EU-direktiivin 73/23 EWG + 
89/336 + 93/68 vaatimukset.

Oikeus muutoksiin ja virheisiin pidätetään !

Tämän kuvanauhurin mukana

toimitetaan

• Verkkokaapeli

• Antennijohto

• Audiokaapeli

• Scart-johto (AV-eurojohto)

• S-VHS-kaapeli

• Kauko-ohjain ja paristot

• Käyttöohje

MODEL NO: VR 969

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

Voidaksesi helpommin tunnistaa laitteen
mahdollisessa varkaustapauksessa merkitse
sarjanumero (PROD. NR.) muistiin kuvaan.
Sarjanumero on painettu laitteen taakse
kiinnitettyyn arvokilpeen.
Laitetta koskevien asioiden käsittelyn helpottami-
seksi on hyvä tietää kilven tiedot ja se tulisi säilyttää
tallessa.



PHILIPS SYNCHRO-EDIT KAAPELI

NEW
EDIT

5 pin edit plug

2,5 / 3,5 mm stereo jack plug

2,5 mm stereo jack plugSBC 5519

20 pin plug

2,5 / 3,5 mm mono jack plug

Video

4 pin Y/C plug

Audio L

Audio R

2,5 mm mono jack plug

SBC 5517
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