VIDEOBANDSPELARE
BRUKSANVISNING
MODELL: RNN448P/RNN248P

PAL

Innan videon tages i bruk, rekommenderar vi
att noga lasa igenom bruksanvisningen.

dig
Ta

vara

pa

den for eventuellt

SWEDISH

senare

bruk.

N448P/N248P 6NE1

(SWE.)

Valkommen till RADIONETTE
Installation
STROMFORSORJNING.

Natspanning 100-240V/50Hz,

se

baksidan.

markning pa

SERVICE
Om

videon

inte

fungerar normalt efter att ha gatt igenom
sidan), bor du koppla fran stromkabeln
och ta kontakt med din handlare eller en godkand serviceverkstad.
Apparatens huv far inte tagas bort. Det finns inga
servicepunkter for anvandaren invandigt.
"Felsokning" (se

sista

FORHALLNINGSREGLER
for att forsakra stabil drift och kvalitet, bor du ta hansyn till
foljande rad om placering och installation av din nya video.
Videon far inte

placeras pa platser dar den kan utsattas for
solljus och ej i narheten av varma kallor.
Undvik dammiga, lortiga och fuktiga platser.
Undvik placering pa platser dar det ar dalig ventilation, vilket
kan hindra god kylning.

?

direkt
?

?

Videon far endast installeras horisontellt.

?

Undvik

platser dar det kan uppsta starka vibrationer.
ej installeras i narheten av elektrisk utrustning
som har ett starkt magnetfelt, t.ex. vid en hogtalare.
Undvik att flytta den fran en kall till en varm plats eller

?

Videon far

?

?

tvartom.
KONDENS

speciella forhallande, som vid flyttning av videon fran en
en varm plats (ex. fran kyla till rumstemp.), snabb temperaturandring eller hog luftfuktighet, kan kondens (sma vattendroppar) bildas pa videotrumman, den viktigaste och dyraste
delen i videobandspelaren. Bildas kondens kommer sjalva bandet i videokassetten att klistra sig fast pa trumman och orsaka
Under

kall till

skador. For att undvika skador vid misstanke

om kondens, satt
kassett, utan koppla videon til elnatet och lat den sta pa
i minst 2 timmar, sa att kondensen forsvinner. Videon far ej

ej

i

en

anvandas under den har tiden.
KONDENS BILDAS

Flyttas

?

Ett kallt

?

2

fran

?

Vid

rum

kyla

LATTAST NAR

till

VIDEON:

rumstemperatur,

varms upp snabbt.

hog luftfuktighet.

t.

ex.

utifran och in.

Finesser &

Innehallsforteckning
Sida

Innehallsforteckning

Finesser
TSS

Search/Sok

(Turbo
System)
CM (Commercial
Message
Reklaminslag) SKIP
"Center" (mittstalld)

FINESSER &

4-6

?

4-5

?

5

Fjarrkontrollens knappar
Isattning av batterier i fjarrkontrollen
Fram och baksida pa videon
INSTALLATION

6

?

7~16

INSTALLATION

80 TV-kanaler kan
forinstallas.

?

ACMS

(Automatisk
kanalsokning och
lagring) plus -TV-kanaler

stalls in automatiskt.

Clock

(Automatic
Setting System)-Klockan
kommer att stallas
automatiskt genom

PDC-signalen
Timer programmering:
6 prog./1 manad.
PDC-Programme
Delivery Control
Inbyggd ShowView
programmering.
In-/avspelning i 16:9
Wide Screen (bio)
-

format.

Stillbild, bild for bild och
slow-motion

avspelning.
Logic Search rask
vaxling mellan
snabbspolning och
bildsokning.
VISS indexkodsokning.
-

Automatisk

huvudrengoring.
Digital Auto Tracking

7

Sa ansluts antenn och TV till videon

7

INSTALLNING AV VIDEONS UTGANGSKANAL
FORSTA INSTALLNINGEN
FUNKTIONER BETJANADE VIA MENY PA TV-SKARMEN

?

Automatisk

?

Manuell

?

Andring

11
12-13

TV-kanalens forvalda

Annullering av TV-kanal
INSTALLNING AV KLOCKA OCH

14

nr

15

?

DATUM

16

AVSPELNING

17~21

AVSPELNING AV EN VIDEOKASSETT
in och ta ut

?

Stoppa

?

Om kassetten

?

Hur

?

Normal

?

CM

?

Om

man

anvander

en

17-18

kassett

17
17
17

energisparfunktionen

avspelning
(Commercial Message Reklaminslag)
Optimum Picture Response (OPR)
-

18

SKIP

automatisk bildstabiliser-

ing.
Sjalvdiagnossystem
NTSC-avspelning pa
PAL-TV

Energisparande system
Tidraknare och kontroll
pa resterande film

18
18

AVSPELNINGSFINESSER

19-21

Framspolning/Tillbakaspolning
sokfunktionen/Bildsokning

19

?

"LOGIC"

19

?

Stillbild

20

?

Slow motion

20

?

Val

?

(langsam film), shuttle (RNN448P)
farg-/televisionssystem
INSPELNING
av

INSPELNING AV EN VIDEOKASSETT

-

9
9-10

11-15

kanalsokning
kanalsokning

av

8

9

?

Huvudmeny
INSTALLNING AV TV-KANALER

-

(RNN448P)
Long Play (LP)
in/avspelning
(RNN448P)

3

KNAPPAR OCH ANSLUTNINGAR

kassettmekanism ger
minimala vibrationer och
battre bildkvalitet.

Shuttle kontroll

2~6

INNEHALLSFORTECKNING

ILLUSTRATION OCH BESKRIVNING AV

-

ACSS

INTRODUKTION

22-23
22

?

Inledning

?

For att starta

?

inspelning manuellt
Snabbprogrammering (QSR)

22-23

en

23

ANDRA PROGRAMMERINGAR AV VIDEONS TIMER
?

Inledning

21

22~29

ShowView

24-29
24

24
programmering i meny pa TV-skarmen
"Timer"- programmering i meny pa TV-skarmen
26
For att kontrollera, andra eller radera "Timer"-programmeringar
28
29
Overlappade "Timer"- programmeringar
29
Programme Delivery Control (PDC)
OVRIG INFORMATION
30~37
?

ShowView

?

?

?

?

ANDRA FUNKTIONER

30-34

KOPIERING

35

SPECIFIKATIONER

FELSOKNING INNAN MAN BER OM
RENGORING AV VIDEOHUVUDENA

36

SERVICE

PA

VIDEON

37
37

3

INTRODUK

Illustration och

beskrivning av knappar och anslutningar

Fjarrkontrollens knappar:

INTRODUK

fjarrkontrollen kan du betjana de flesta av videons funktioner. Det maste vara fri sikt
fjarrkontrollen och videons fjarrkontrollsensor pa fronten och innanfor en vinkel pa 30° pa
var sida om mittpunkten. Maximalt betjaningsavstand ar ca 7,5 m.
Betjaningsfunktioner som anvandes ofta, kan ocksa betjanas med knappar pa videons front.
Med

mellan

1
1

POWER

2
1

2

3

4

5

6

2
79
8

3

0

av

4

denna

knapp

Anvanda

pa video
spelas in.
ForattsepaTVeller forattsepaett
program medan Du spelar in ett annat.

PLAY

SHOWVIEW

OK

i

LP

AV

6
VIDEO Plus+

6

C.LOCK

VISS

7

8

4

att

se

som

sid.

19).

(se
P/STILL (se sid. 20, 23).
REC/QSR (se sid. 22, 23).

sid.

(se

19).

CLEAR
For att nollstalla rakneverket (se sid. 31).
"CLEAR" kan ocksa anvandas till att
radera data.
SHOWVIEW
For att

valja timerprogrammering med ShowView
(se sid. 24-25).
BARNSPARR
Aktiverar och inaktiverar barnsparren se sid 33
kodnummer

7
8

den kanal

Pilknappen

CLK/CNT
CLEAR

monitor, for

FAST FORWARD/CUE

5
5

se

(se sid. 18).
(se sid. 18).

REWIND/REVIEW
STOP

for att;

som

Basknappar;
STOP

P/STILL

och for

TV/VCR

Tryck pa
TV:

FF

videon.

(0-9)
valja forvalda nr. (for TV-kanal),
installning av klocka, programmering osv.

eller for att

EJECT

REW

och

For att

CM SKIP

PLAY

pa

NUMMERKNAPPAR

VCR:
TV/VCR
REC/QSR

4

3

POWER
For att sla

VISS
For att valja
(se sid. 34).

funktionen

VISS

indexsokning

Illustration och

beskrivning av knappar och anslutningar
CM (Commercial Message Reklaminslag) SKIP
For att spola fram 30 sekunders inspelning
med bild.

9

-

POWER

1

2

3

4

5

6

10 EJECT
For att trycka ut kassetten
PILKNAPPAR

11

DE:

79
8
TV/VCR

0

REC/QSR

CM SKIP

sid.

17)

Vid

betjaning av menyn, anvandes for att
flytta markoren upp eller ned.
Valjer forvalda nr. for TV-kanal fram eller till-

9

EJECT

baka.
Under

10
PLAY

avspelning

for

bildstabilisering ("track-

ing").
I stillbild for att justera vertikal storning.
For att manuellt stalla in mottagande ljud och
bild (se sid 13).

FF

REW

P/STILL

(se

(DEFG)

FG:

STOP

Vid

11

12

12

13

CLK/CNT
CLEAR

SHOWVIEW

OK

i

LP

AV

13
14

VIDEO Plus+

C.LOCK

15

VISS

14

betjaning av menyn, anvandes for att
flytta markoren till vanster eller till hoger.
i (meny)
For att valja eller ta bort visning av huvudmenyn pa TV-skarmen (se sid. 9).
OK/CLK/CNT (klocka/rakneverk)
Bekraftar vald funktion i menyn, och i "SETUP" menyn for att stalla in (se sid. 9).
For att visa funktionsindikatorer pa TV-skarmen (se sid. 31).
For att vaxla mellan verklig tid och speltid pa
displayen och for att se resterande tid pa
kasetten. (se sid 31).
AV (Audio/Video)
For att valja signal fran videoutrustning tillkopplat med SCART-kabel i EURO AV kontakten,
(se sid. 6).
LP knapp (bandhastighetsvaljare)
(RNN448P)
Trycks pa for att valja bandhastighet.
LP(Long Play) : Halv hastighet.
SP : Normal hastighet.
-

15

Isattning

av

batterier i

Fjarrkontrollen stromforsorjes

fjarrkontrollen
med

2

stk.

"AAA"

batterier.

1
AAA

2

Ta bort batterilocket genom att
helt.
Satt in de tva batterierna efter
i

batteriutrymmet.

skjuta

ned det

markningen "+/-"
pa plats.

Satt batterilocket

OBS!: Om

fjarrkontrollen inte ska anvandas en
langre tid, bor batterierna tagas ut och forvaras pa
en kylig och torr plats, for att spara batteristrom.

5

INTRODUK

Illustration och
Knappar pa

1
2

3
4

videons

frontpanel:

STANDBY
For att sla pa och av videon.
For att satta videon pa energisparande
funktionen (se sid 17).
STOP/EJECT

6

PROGRAM ( / )
For att valja forvalda nr. for TV-kanal
fram (+) eller tillbaka (-).

7

P/STILL
Under avspelning: For att byta till stillbild (se sid. 20).
Under inspelning: For pausstopp (se
sid. 23).

For att

stoppa eller trycka ut kassetten.
FJARRKONTROLLSENSOR

Mottager signaler

fran

fjarrkontrollen.

MULTIFUNKTIONSDISPLAY
I displayen visas klocka, rakneverk,
indikering for in-/avspelning, snabbspol-

ning, stopp

5

beskrivning av knappar och anslutningar

osv.

KASSETTLUCKA
Nar en kassett satts in har, drages den
in automatiskt.
OBS!: Nar kassetten satts in, satts
videon auto-matiskt pa. Om kassetten ar

sparrad
t.ex.

ning

en

mot

radering (ny inspelning),
hyr-/kop-film, kommer avspel-

8

REW/

Tillbakaspolning.

9

PLAY
For att starta

avspelning (se

sid.

18).

10FF/

Framspolning.

11

att automatiskt starta.

REC/QSR
For att starta inspelning, och snabbprogrammera (QSR) inspelningstiden
(se sid. 22-23).

Videons baksida:

12
13

6

NATKABEL
EURO AV-kontakt
For anslutning av SCART-kabel
(extrautrustning) mellan videon och TV
(se sid. 7 och 35 ). Eller ansluting av
annan videoutrustning for
inspelning/kopiering, valj da "AV" position med fjarrkontrollens AV-knapp (se
sid. 22).

14

AERIAL antenningang
TV-antennkabeln ansluts har.

15

RF.OUT
Den medlevererade RF-kabeln ansluts
mellan RF. OUT och TV:ns anten-

ningang.

Installation
VIKTIGT!

BORJA

INNAN DU KAN

1
2

ATT

ANVANDA VIDEON, MASTE FOLJANDE GORAS:

TV-antennen och
stalls in for

TV-apparaten ansluts
videomottagning (se sid. 8).

till videon,

Stall in videons

sa att

Nar detta ar

klar att anvandas.

kanalvaljare
gjort, ar videon

kan

TV-signaler

(som

beskrives

och TV:n

nedanfor),

mottagas (se sid. 11-13).

Sa har ansluts antenn och TV
till videon:
ANTENN/RF INKOPPLING

1

ifran antennkabeln, som ar fastad
antenningang och koppla den till

Koppla
i TV:ns
videons

pa

2

Den

medlevererade

ansluts

utgang

3

markt "AERIAL"

antenningang

baksidan.

till

mellan

och TV:ns

RF-koaxialkabeln
videons

"RF.OUT"

antenningang.

Natkabeln ansluts till

eluttaget i vaggen.

AV-ANSLUTNING
Videon och TV:n kan ocksa anslutas med

en

SCART-kabel

(extrautrustning).
anslutningssattet sakrar basta
bild/ljudkvalitet. SCART-kabel ar extrautrustning som kan skaffas hos din handlare.
Det har

1
2

Utfor

anslutningarna

punkt

1-3.

SCART-kabeln

som

beskrivits

i

ansluts

mellan

videons

EURO AV-kontakt och

TV:ns

SCART-

kontakt.

7

Installning

av

videons

utgangskanal
mottaga signalen fran videon

Din TV kommer att
ar

som om

det

TV-kanal. Darfor maste

signalen fran videon (UHF-kanal
kanalvaljare och lagras pa en ledig pro-

en

36) sokas in pa TV:ns
gramvalsknapp, d.v.s. den som rekommenderas for video nar
signalen avspelas med RF-kabeln (medlevererad) via antenningangen, (se i TV:ns bruksanvisning).
Senare nar du ska spela av eller betjana videon, maste den
har programvalsknappen, harefter kallad videoknappen, valjas.
Om TV:n har en SCART-kontakt, kan videon ocksa kopplas till
med en SCART-kabel (extrautrustning), vilket kommer att ge
en battre bildkvalitet. Da ar det dock inte nodvandigt att anvanda RF-kabeln och utfora ovan namnda installning, men det
rekommenderas och ar nodvandigt, bl.a. om man onskar att
spela in ett TV-program medan man ser pa ett annat.

Installning
A

videoapparatens utgangskanal

av

INSTALLNING

AV VIDEOKANALEN MED
BANDAVSPELNING

Videoapparatens utgangskanal

ar installd

som

UHF kanal

36.

1
2
3

B

1
2
3
4

Satt

pa

Spela

TV-och

av

videoapparaten

ett band

pa videoapparaten

Valj ratt kanal pa TV-apparaten (kanal 36). Du kommer
da att se bilden fran avspelningen. (Du maste lasa i TVapparatens instruktionsbok for att ta reda pa hur man
staller in kanaler)
INSTALLNING AV VIDEOKANALEN MED
OSD ON SCREEN DISPLAY
Satt

pa

Valj

ratt kanal

TV-och

TV-bilden

som

videoapparaten

pa TV-apparaten (kanal 36).
framtrader kommer att

Spara denna kanal pa outnyttjat
enligt TV-manualen.

Andring

AV

vara

bla.

programnummer

pa

TV:n

utgangskanal

Om kanal 36 redan ar upptagen pa din TV eller om bilden ar
forvrangd kan du andra utgangskanal pa videoapparaten.

8

oanvand kanal mellan 22 och 68

1
2

Valj

3

Tryck pa

4

Tryck pa POWER-knappen

en

pa

din TV.

Medan videon ar avslagen (endast klockan syns) hall ned
bade PROG.
och
knapparna mer an 4 sekunder.
"RF-CH36" kommer da att synas pa videons display.
PROG.
och
knappama igen for att valja en
video kanal, tex mellan 22 och 68 tills testbilden till
vanster syns.
annan

nar du ar klar.

Forsta

installningen
For att anvanda foljande instruktioner skall du bara ha kopplat in
videon utan att gora nagra installningar alls. Du kommer att se
foljande bild pa din TV.
OBS! Om denna bild inte kommer upp har din video redan blivit programmerad.

1
2

Funktioner

land med "F"- och "G"- knapparsedan "CHANNEL SEARCH"
genom att trycka pa "D"- och "E"-

Valj
na.

Valj

knapparna.
Tryck pa OK-knappen
installningen.

for att starta

3

Vanta en stund tills alla stationer har
hittats och du ser "TV STATION
TABLE" pa din TV.

4

Tryck pa i-knappen

for att ta bort
menyn fran TV:n. Du kanske vill gora
manuella andringar pa stationsordningen eller for att ta bort dubbla stationer (se sid 14-15).

betjanade

via meny pa TV-skarmen

Videon har manga funktioner som betjanas via menyer som
visas pa TV-skarmen. Du kan valja och stalla in onskad funktion med knapparna DEFGoch OK pa fjarrkontrollen.

Huvudmeny

1
2

3

Sla
och

TV:n och valj videoknappen
sla pa videon med POWER

pa

knappen.
Tryck pa i-knappen for att visa
huvudmenyn.
Flytta markorlinjen genom att trycka
pa D eller E knappen for att valja
onskad meny och bekrafta valet med

OK-knappen.
fardig med att betjamenyer, tryck pa i-knappen for att
radera menyn fran TV-skarmen.
TIMER PROGRAMME
For att programmera en timerinspelning,
(se sid. 26-27).

4

OBS!: Nar du ar
na

TV STATION
For att valja automatisk

kanalsokning/lagring, (se sid. 11).
For att valja manuell kanalsokning
och/eller for att stalla in stationsnamnet
(ex. SVT), (se sid. 12-13).

9

Funktioner

betjanade

via meny pa TV-skarmen

CLOCK SET
For att stalla in klocka och datum,

(se

sid

16).
SET-UP MENYN:
Du kan valja onskad installning genom
trycka pa OK-knappen upprepade
ganger.
OPR

(Optimum

att

Picture

Om du anvander

en

Response)
gammal eller

sliten kassett, tryck "OPR" till "ON" for
att fa basta avspelningskvalitet (se
sid.
OBS!

18).

pa "ON" ar endast
avspelning.
SYSTEM (AUTO/PAL/MESECAM)
For att valja vilken farg/televisionssystem som ska anvandas for avspelning och inspelning, (se sid. 21).
-

mojligt

Att satta "OPR"

under

16:9

For att valja bildformat som passar till
inspelning och TV.
"AUTO": For att avspela Wide Screen
inspelning i bredbildsformat,
och normala inspelningar i
normalt TV-format, (se sid.
33).
"ON":
For inspelning och
avspelning i 16:9 Wide
Screen bredbildsformat.
"OFF":

For inspelning och
avspelning i normal

4:3

TV-format.
OSD
For att

valja visning av indikatorer pa
(pa) eller "OFF"
(av), (se sid. 31).

TV-skarmen "ON"
LANGUAGE

For att valja onskat sprak i menyn.
Tryck pa OK-knappen och upprepa
for att valja antingen ENGLISH,
DEUTSCH, FRANCAIS, ITALIANO,
ESPANOL.

10

Installning

av

TV-kanaler
Upp

till 80 TV-kanaler

videons minne.
eller manuell

kan stallas in och

(stationer)

Detta kan utforas

lagras

i

med automatisk

antingen

kanalsokning.

Automatisk

kanalsokning

TV-kanalerna soks in och

lagras

automatiskt i den

ordningen

de

hittas.

1

Sla
Sla

pa TV och valj knappen for video.
pa videon med POWER-knap-

pen.

2

Tryck pa fjarrkontrollens i-knapp.
Huvudmenyn visas pa TV-skarmen.

3

Valj

4

Tryck pa OK-knappen

"TV STATION" med D eller E

knappen.

3

for att bekrafta

4

valet.
land med "F"- och "G"- knapparsedan "CHANNEL SEARCH"
genom att trycka pa "D"- och "E"-

Valj
na.

Valj

knapparna.

5

Tryck pa OK-knappen igen for att
starta automatisk sokning och lagring
av TV-kanaler, som kan mottagas pa
platsen.
Nar

detta

(datum

&

sker

kommer

5

klockan

tid) pa videobandspelaren

att stallas in automatiskt.

6

Automatisk

kanalsokning

nar

"TV

menyn

(stationsoversikt)

STATION
visas

pa

ar

utford

6

TABLE"
TV-skar-

men.

7

Tryck pa i-knappen

for att avsluta och

radera menyn fran TV-skarmen.

11

Installning

av

TV-kanaler
Manuell

kanalsokning

TV-stationens kanalnummer och stationsnamn

Sla

kan

lagras

manuellt.

videon och TV:n, och
nappen pa TV.

1

pa

valj

videok-

Tryck pa i-knappen. Huvudmenyn
visas pa TV-skarmen. Tryck pa D
eller E
knappen for att valja "TV
STATION". Och tryck pa OK-knappen.

INSTAL O

2

Tryck pa D eller E knappen
valja "TV STATION TABLE".

for att

2

3

3

Tryck pa OK-knappen (sokmenyen
visas).

4

Valj

forvalt

kanalen
Det kan

nr. som du onskar att lagra
pa med D eller E knappen.
valjas forvalt nr. fran "01" till

"80".

5

Tryck pa AV-knappen

for att

valja

TV-

kanal.
"C" for standard kanaler C02C69.
"S" for speciella kanaler (kabel)
S01-S41.

12

5

Installning

av

TV-kanaler

6

Tryck det kanal-nummer du onskar
med nummer-knapparna.
?
Sokningen stoppar nar den
finner en kanal (TV-sandningen
visas) och efter nagra sekunder
(vanta ca. 10 sekunder) visas
en specialmeny i nedre delen av
?

bilden.
kontrollera

hjalp

7

av

finjusteringen med
knapparna.

D och E

6

7

For att valja ett stationsnamn, tryck
pa G knappen och OK, du har da
valt "STATION". Alla stationsnamn
kommer upp pa en lista pa TV-skarmen.

8

Det stationsnamn

9

?

3)

10

skall andras

9

Tryck pa F eller G knappen for att
valja manuell installning av stationsnamnet ("MANUAL INPUT").
1) Stall in forsta bokstaven i namnet genom att trycka upprepade
ganger pa D eller E knappen.
2) Flytta markoren med G knappen
till nasta position och
?

OBS!

som

valjs ut genom att trycka pa D & E
knapparna. Tryck pa "OK" och tryck
pa "i". Ga till steg 10.
Om stationen du soker ej star pa
menyn ga till steg 9.

:

stall in andra bokstaven som
forklarats ovan.
Stall in namnet (max. 5 bokstaver/tecken) pa detta satt.
For att korrigera, flytta fram eller
tillbaka med F eller G knappen
och stall in korrekt bokstav med
D eller E knappen.
Nar onskat stationsnamn ar
installt, tryck pa OK-knappen for
att lagra. Sokmenyn visas pa
TV:n.

Om du inte onskar att programmera eller andra namnet, tryck pa
"i"-knappen istallet for OK-knappen. Om flera kanaler ska sokas,
lagras och ges stationsnamn, utfor
punkt 4-9 igen.
For att avsluta och radera menyen,

tryck pa i-knappen.
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Installning

av

TV-kanaler

Andring
valda

av

TV-kanalens for-

nr.

Om du onskar, kan du enkelt overfora
TV-kanal fran ett forvalt

nr.

en

till ett annat.

Detta utfores i "TV STATION TABLE"

menyn.

1

2

Tryck pa i-knappen. Huvudmenyn
visas pa TV-skarmen. Valj "TV STATION" med D eller E knappen och
tryck pa OK-knappen.
Valj

"TV

eller E

STATION

knappen

TABLE"

och

med

tryck pa

D

OK-

knappen.

3

Tryck pa D eller E knappen for att
valja forvalda nr. till TV-kanalen (t.ex.
"PR 03"), som skall overforas till ett
annat forvalt nr. Tryck pa F eller G.

3

4

Anvand

satta markoren

4

dar du vill

program

"PR

5

pilarna for att
placera valt
04").

(t.

ex.

Tryck pa OK-knappen.
TV-kanalen kommer

5

nu

att bli over-

ford till det nya forvalda numret.

6
7

14

Folj punkterna

3-5

om

flera TV-kanaler

skall andras.
For att avsluta och radera menyn fran

TV-skarmen, tryck pa i-knappen.

Installning

av

TV-kanaler
Annulering

av en

TV-kanal

Du kan radera oonskade TV-kanaler, som
ar lagrade i videons minne. Detta utfors i
"TV station table" menyn.

1
2

Tryck pa i-knappen. Huvudmenyn
visas pa TV-skarmen. Valj "TV STATION" med D eller E knappen och
tryck pa OK-knappen.
"TV STATION TABLE" med D
eller E knappen och tryck pa OK-

Valj

2

knappen.

forvalt nr. till TV-kanalen du
onskar att radera med D
eller E
knappen (t.ex. "PR 03").

3

Valj

4

Tryck pa CLEAR-knappen for att
radera TV-kanalen. Efter nagra sekun-

4

der raderas den.

5
6

Folj punkterna

3-4

om

flera TV-kanaler

skall raderas.
For att avsluta och ta bort menyn fran

TV-skarmen, tryck pa i-knappen.

ANMARKNING: I "TV station table"
menyn (punkt 3), visas det bara 5 forvalda
nr. at gangen, sa man maste trycka
upprepade ganger for att valja nr. 6, 7
....osv.

Val

av

forhandsinstallda TV-kanaler

TV-kanalerna som ar lagrade i minnet
valjs med punkt A eller B.

1
2

TV-kanalens forvalda nr. med D
eller E knappen.
For varje tryck valjs ett forvalt nr.
fram (D ) eller tillbaka (E).

Valj

Direktval

med

nummerknapparna

(0-9).
For att valja forvalt nr. 1-9: Tryck pa
knappen som motsvarar forvalda nr.
For att valja forvalt nr. 10-80: Tryck
i rask nummerordning pa de tva
knapparna som motsvarar forvalda
nr.
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Installning

av

klocka och datum
Klocka- och
Klockan

pa

visar datum

datuminstallning

den har videobandspelaren
(inklusive veckodag) och tid.

Klockan stalls automatiskt nar Automatic
Channel

Tuning sker. Klockan konkontinuerligt gentemot tid
datum pa text-TV. Darfor bor Du inte

trolleras ocksa
och

behova stalla
Nar
om

tar emot

signaler
sig sjalv
Du kan darfor var saker pa att
pa videobandspelaren alltid visar

datum och tid staller den

till det.

INSTAL O

klockan.

om

videobandspelaren

klockan

om

ratt tid.
Manuell klocka-och

1

datuminstallning.
Tryck pa i-knappen.
Huvudmenyn visas pa TV-skarmen.
SET" med D eller E

2

Valj "CLOCK
knappen.

3

Tryck pa OK-knappen.
Menyn for klockinstallning

2

3
visas

pa

TV-skarmen.

4

Stall

in
timma
(hour), minuter
(minute), dag (day), manad (month)
och ar (year) med nummerknapparna.
Nar

datumet

ar

installt

kommer

veckodagen att stallas in automatiskt.
OBS!: For ensiffriga tal, kom ihag att
trycka "0" framfor.
Exempel: Om manaden ar mars, tryck
"0" och "3".
?

Om du

olyckligtvis

har

tryckt

fel

siffra, tryck pa F eller G knappen
och upprepa tills markoren ar pa
siffran som skall rattas. Darefter
stalls den korrekta siffran in.

5

For att avsluta och ta bort menyn fran

TV-skarmen, tryck pa i-knappen.
Installd tid kommer att visas i videons
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display.

4

Avspelning

av en

videokassett

ANMARKNING:

Det ar endast

mojligt att satta
kopplad till elnatet.

kassetten nar videon ar

Stoppa
1

1

in och ta ut

en

in och ta ut

kassett

Satt in kassetten med etikettsidan/fonstersidan vant upp
skyddsluckan framfor sjalva bandet i kassetten vant

och

mot videon.

2

Tryck pa EJECT-knappen. I displayen och pa TV:n indikeras "EJECT" i nagra sekunder, kassettluckan oppnas och
kassetten skjuts ut i luckoppningen.
Du behover inte satta pa videon med POWER knappen om
du bara vill ta ut eller satta in

2

kassett.

en

Om kassetten
Anvand endast kassetter markt VHS i den har videon. Videon
kan in-/avspela i SP (standard) hastighet och utnyttjar maximal
speltid markt pa kassetten.
Kassett markt "E-180" kan in-/avspelas i 180
Exempel :
minuter.
Till

exempel

T-120 har

en

avspelningstid pa

120

minuter.
Videon kan

in-/avspela i LP (long play) hastighet och utnyttjar
speltid markt pa kassetten. (RNN448P)
Kassett markt "E-180" kan in-/avspelas i 360
Exempel :
maximal

minuter.
Till

exempel

T-120 har

en

avspelningstid pa

240

minuter.

Skydd
gen pa

mot oonskad

radering:

Om du onskar att

inspelnin-

kassett inte skall raderas, dvs. att den sparras och
hindrar ny inspelning, sa kan du bryta av den lilla plastbiten pa
kassettens vanstra baksida.
en

radering: Det ar mojligt
inspelning igen, genom att fasta en
tejpbit over halet dar plastbiten satt. Tack bara over halet.
For ytterligare information, se instruktioner bifogat med sjalva
Annullering

av

skydd

mot oonskad

att anvanda kassetten till

kassetten.

Hur

1

man

anvander

energisparfunktionen

Tryck pa "STANDBY" knappen pa videon. Endast klockan
och kanalnumret syns pa displayen.

"STANDBY" knappen igen, kommer
pa energisparfunktionen. "STANDBY"
LED kommer att lysa men klockan ar borta. For att ta bort
energispar-funktionen tryck pa "STANDBY" knappen igen.
OBS! Om du har programmerat en inspelning fungerar inte
energisparfunktionen.

2

Om du

trycker pa

videon att stallas in

-
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Avspelning

av en

videokassett

Normal

avspelning

pa PLAY-knappen for att starta avspelning. I dis1 Tryck
playen och pa TV-skarmen indikeras "PLAY" (avspelning) i
nagra sekunder.
Automatisk tracking: Videon kommer automatiskt att justera
trackingen, dvs. stabilisera bilden och radera storningsrander,
for att ge basta mojliga bildkvalitet.
I displayen indikeras
"A.TRK" medan detta utfores.

avspelning: Om kassetten ar skyddad mot radering/ny inspelning (t.ex. hyr-/kopfilm), kommer avspelning att
starta automatiskt, utan att man trycker pa PLAY-knappen.
Automatisk

2

3

Ett kort avbrott (max. 5 min.) i avspelningen kan goras
genom att trycka pa P/STILL-knappen, (en stillbild visas).
For langre avbrott, tryck pa STOP-knappen.
Fortsatt
avspelningen igen med PLAY-knappen.
For att

CM

stoppa avspelningen, tryck pa STOP knappen.

Om kassetten ar avspelad till bandets slut, kommer
videon automatiskt att stoppa, spola tillbaka, stoppa,
skjuta ut kassetten och stanga av sig.

?

(Commercial Message Reklaminslag) SKIP
-

(Under avspelningen). Tryck pa "CM SKIP" knappen pa fjarrkontrollen for att hoppa over reklaminslag eller annat inspelat
material.
Tryck 1, 2, 3 eller 4 ganger och avspelningen hoppar over 30,
60, 90 eller 120 sekunder.
CM SKIP kan hoppa over 120 sekunders reklaminslag pa ett
fatal sekunder, sedan forsatter avspelningen som vanligt.

Om

Optimum

Picture

Response(OPR)

OPR forbattrar automatiskt avspelningskvaliteten genom att
anpassa videon till kvaliteten pa kassetten. Satt OPR pa ON for
att forbattra avspelningskvaliteten.

1

Tryck pa i-knappen

se

"Main"-

2

Tryck pa D och E knapparna for att
valja "SET-UP"-menyn och tryck pa
OK-knappen.

3

Satt "OPR"

4

Tryck pa i-knappen

pa

"ON" med

2

OK-knap-

pen.
for att ta bort

menyn tran skarmen.

OBS!

-

Att satta "OPR"

avspelning.
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for att

menyn.

pa

"ON" ar endast

mojligt

under

Avspelningsfinesser
Nedanfor forklaras

snabbspolning

och

bildsokning.

Framspolning (FF)
Nar kassetten ar i

stopp position, tryck pa FF-knappen for

starta

framspolning.

nagra

sekunder.

I

displayen

och

pa

att

TV:n indikeras "FF" i

Tillbakaspolning (REW)
Nar kassetten ar i

stopposition, tryck pa REW-knappen for att
tillbakaspolningen. I displayen och pa TV:n indikeras
"REW" i nagra sekunder.

starta

"LOGIC" sokfunktionen
gor det mojligt att skifta fran spolning till
spolning igen, sa att det kan kontrolleras var pa kassetten man befinner sig.
Starta forst framspolning med FF-knappen eller tillbaka-spolning med REW-knappen.
Tryck pa och hall inne samma knapp, FF eller REW, for att
skifta till bildsokning.
For att byta till spolning igen, slapp bara knappen.
Den har funktionen

bildsokning

och sa till

Bildsokning
Med

bildsokning kan det sokas i snabb hastighet (x9) med bild
pa TV:n. Praktiskt om du ska finna en bestamd punkt pa
inspelningen.
Under avspelning, tryck pa FF-knappen eller REW-knappen for
att skifta till bildsokning fram eller tillbaka. I displayen indikeras "CUE" eller "REV" i nagra sekunder.
For att skifta till normal avspelning igen, tryck pa PLAY-knappen.
OBS!: Efter

3 minuter med

kommer videon

automatiskt att skifta till normal

bildsokning,
avspelning.

OBS!: Under

inte

vara

Detta ar normalt och indikerar

inte

ca.

bildsokning hors
storningsrander i bilden.
nagot fel.

ljudet

och det kommer att
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Avspelningsfinesser
Stillbild
Avspelningen

kan

stoppas sa

stillbilden kan matas

1

en

och

att

en

stillbild visas

en

pa TV:n,

Under avspelning, tryck pa P/STILL-knappen.
Avspelningen stoppar och en stillbild visas pa
(max. 5 min.).

OBS!:

och

bild framat.

TV:n

Vertikal

skakning i stillbilden, kan elimineras genom
trycka pa D eller E knappen, tills basta mojliga
bild uppnas.
Om du under stillbild haller ner P/STILL-knappen
mer an en sekund gar den over till slow motion.
(RNN248P)
Om du vill ta bort ljudstrecken fran bilden under
att

stillbild, satt videon i slow och anvand D och E

knapparna for att ta bort
Tryck pa P/STILL igen.

2

3

For att mata

ganger pa

For att fortsatta
eller

(RNN448P)

2

3
4

5

och

en

stillbild

framat, tryck upprepade

knappen,

avspelningen, tryck pa PLAY-knappen,

stoppa den med STOP-knappen.

Slow motion

1

en

P/STILL

strecken.

Under

(langsam film),

Shuttle

avspelning eller stillbild, tryck pa F eller G knapbyta till slow motion-avspelning.

pen for att

Baklanges avspelning i 9x hastigheten, baklanges avspelning i 7x hastigheten, baklanges avspelning i 3x
hastigheten, baklanges avspelning, -1/19 slow motion,
stillbild, 1/19 slow motion, avspelning, avspelning 2x
hastigheten, avspelning 7x hastigheten, avspelning 9x
hastigheten.
Om det forekommer

storningar (rander)
knappen.

i bilden, ta bort

dessa med D eller E
For att starta normal

avspelning, tryck pa

PLAY-eller

STOP-knappen.
Efter

ca

3 min. med slow motion

videon att automatiskt andra till
skada

OBS!

:

pa sjalva

avspelningen

stopp lage for

kommer
att

undga

kassettbandet.

Under Slow eller stillbild kommer du att

se

ljudstrecken pa bilden lite beroende pa kassett typ
(speciellt kassetter som blivit inspelade med NTSC).
Anvand da trackingen for att fa basta kvalitet.
Tracking kan justeras med D och E knapparna.
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Avspelningsfinesser
Val

av

farg-/televisionssystem

Eftersom videon ar utrustad med tva farg-/televisionssystem,
kan den in- och avspela i PAL B/G och SECAM B/G (MESE-

CAM) systemet.
OBS!: I Skandinavien brukas PAL B/G
Medan du

spelar

fargerna.
Om signalerna

ar

av

eller

valdigt

spelar

in

pa

systemet.

videon kanner videon

svaga, kan du manuellt stalla in

av

farg-

erna.

Sla

1

pa videon och TV:n, och valj videoknappen pa
Tryck pa i-knappen.
Huvudmenyn visas pa TV-skarmen.
"SET-UP" med D eller E knappen och tryck pa OK-knappen.

2

Valj

3

Valj "SYSTEM"
knappen.

4

Tryck pa OK-knappen
och valja system:

med D eller E

2

3

for att skifta

AUTO:

automatiskt

?

PAL:

For PAL B/G

?

MESECAM: For SECAM B/G

?

TV:n.

fargval,

in-/avspelning.
in-/avspelning.

5

For att avsluta och radera menyn,

tryck pa i-knappen.
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Inspelning

videokassett

av en

Inledning
Videon kan startas i

1

Manuell

inspelning

inspelning:

och

Pa videon

stoppas pa flera satt:

valjer

du forst forvalda

nr.

till

TV-kanalen, som du skall spela in och darefter startar och
stoppar du inspelningen manuellt (se nedanfor).

2

Snabbprogrammering: Som punkt 1, bortsett fran att nar
inspelningen startas, kan du samtidigt bestamma en tidspunkt for nar den automatiskt skall stoppa (max. 9 timmar
fram). Detta kallas QSR snabbprogrammering, (se sid. 23).

3

Timerprogrammering:

Videons inbyggda timer kan programmeras for att starta och stoppa inspelningen automatiskt.
Du kan programmera for 6 inspelningar inom 1
manad framat i tiden, sjalvklart under forutsattning av att
kassettens

speltid

racker till sa

manga inspelningar.

Det finns tva satt du kan programmera videon
automatisk inspelning:

pa

for att star-

ta/stoppa

1

Med Show View koder,
om

sid.

2

som

Med manuell
men,

sid.

(se

timerprogrammering
26-27).

OBS!: Du bor alltid kontrollera
das till

inspelning,

For att starta

1
2
3

Sla

pa

Satt i

Valj

ger videons timer information
och TV-kanal, (se

inspelningens datum, start/stopptid
24-25).

ar

sparrad

en

om

mot

en

kassetten,

som

pa

TV-skar-

skall anvan-

radering (inspelning).

inspelning

videon och TV:n, och

via meny

manuellt

valj videoknappen pa

TV:n.

kassett.

TV-kanalens forvalda

ANMARKNING:

Om

man

ska

med D eller E

nr.

spela

in fran

en

knappen.

videoutrustning

ansluten genom EURO AV-kontakten, tryck pa AV-knappen i
punkt 3 for att valja den anslutningen. I displayen indikeras "AV".

4

Om du onskar att spela in
tryck pa LP-knappen sa
(RNN448P)

i

5

Tryck pa REC/QSR knappen
displayen och pa TV-skarmen

Long Play (halv hastighet),
"LP" lyser i displayen.

att

for att starta

inspelningen. I
nagra

indikeras "RECORD" i

sekunder. Darefter kommer "VISS MARK" att indikeras i

displayen

i

markeras

en

startades.
starten
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nagra

sekunder. "VISS MARK" indikerar att det

VISS indexkod

Detta

gor det
pa inspelningen.

pa punkten dar inspelningen
dig att senare soka efter

enkelt for

Inspelning

av en

videokassett

6

Om du onskar ett kort

inspelningen,
gor foljande:

For att fortsatta

?

pen
For
I

2

spela

min.) under
reklaminslag,

att

TV:n

inspelningen, tryck pa P/STILL-knap-

igen.
stoppa inspelningen, tryck pa STOP-knappen.
och

displayen

Inspelning av
pa ett annat.

1

in

Tryck pa P/STILL-knappen. I displayen och pa
indikeras "RECP" (paus) i nagra sekunder.

?

7

5

pausstopp (max.

t.ex. for att undvika att

pa

TV indikeras "STOP" i

nagra

ett program medan

man ser

Starta inspelningen av ett onskat TV-program
folja punkterna 1-5 pa foregaende sida.

Valj den TV-kanalen
valknappen pa TV.

du onskar att

se

sekunder.

pa

genom att

med program-

Snabbprogrammering (QSR)
Pa

ett

enkelt satt

kan

du

starta

inspelning och samtidigt
Inspelningstiden

programmera nar inspelningen ska stoppa.
programmeras i intervaller pa 30 minuter.

1
2

Tryck pa REC/QSR knappen for att starta inspelningen och
vanta nagra sekunder tills "VISS MARK" slocknar i
displayen.
Tryck pa REC/QSR-knappen igen och
inspelningstid visas i videons display.

upprepa tills onskad

Varje tryck pa knappen okar inspelningstiden med 30 minuter at
gangen. Upp till 9 timmars sammanhangande inspelningstid kan
programmeras. Inspelningen stoppar automatiskt nar programmerad inspelningstid har gatt.
OBS!:

Maximal

inspelningstid

ar 4

timmar

med

en

E-240

kassett.

3

Om du onskar att annullera

stoppa

en

snabbprogrammeringen och
inspelning, tryck pa POWER- eller STOP-knap-

pen.
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Programmering

av

videons TIMER

Videons timer kan programmeras for
automatisk inspelning av TV-sandningar.
Upp till 6 program inom 1 manad kan pro-

grammeras samtidigt.
Innan timerprogrammering sker, forsakra
dig om att klocka/datum ar korrekt installt.

Inledning ShowView
Nar videon

ar installd (TV-kanaler/klockan timerinspelning programmeras
genom att bara sla siffrorna i
ShowView kodnumren. ShowView kodnumrena finner du i TV-programoversikten
i tidningar, veckotidningar och TV-programtidningar. Kodnumret innehaller information om TV-kanal, starttidspunkt, stopptidspunkt och datum. Det ar enkelt att
andra informationen om du onskar det,
t.ex. kan inspelningstiden utvidgas ifall
man forvantar forseningar. ShowView ar
ett av Gemstar Development Corporation
registrerat varumarke. ShowView System
tillverkas
pa licens fran Gemstar

ka/datum),

Development Corporation.

ShowView programmering i meny
TV-skarmen

Sla

videon och TV:n,
pa TV:n.

pa

nappen

1

och

valj

pa

videok-

Tryck pa SHOWVIEW-knappen.
"SHOWVIEW" menyn visas pa TVskarmen.

2

Valj onskat inspelningssatt
("RECORD") med upprepade tryck
pa D eller E knappen.
Du kan valja mellan:
"ONCE" (en gang): For att spela
in ett TV-program en gang. Det
ar mest vanligt.
"WEEKLY" (veckovis): For att
spela in ett TV-program pa
samma veckodag och tid varje
vecka.

"DAILY" (dagligen): For att spela
in ett TV-program varje dag
(undantag lordag och sondag) till
samma tid.
Valjes detta kommer "dly" att
visas i positionen for dag.

3

Programmera med nummerknappar(0-9) ShowView kodnumret noga
for det TV-program som skall spelas
na

in.
Om du programmerar fel nummer,
tryck pa CLEAR-knappen for att
radera det och programmera ratt
nummer.
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1

Programmering

av

4

videons TIMER
Tryck pa OK-knappen.
Nu visas data om TV-sandningen
som ar programmerade.

4

Om "PLEASE CHECK NUMBER!"
maste
du
kontrollera
programmeringen. Det kan vara
programmerat ett ogiltigt kodnr.
som korrigeras pa sa satt som
beskrivits i punkt 3, sista delen.
Eller i stallet programmera allt om
igen fran punkt 1.
Om"
"visas,mastedustallain
TV-kanalens forvalda nr. med tva
siffrori"
"faltet.Ex.omTV2ar
lagrat pa forvalt nr. "PR- 02", tryck
"0" och "2".

visas,

-

-

-

-

OBS!:

Foljande galler endast om TVkanalen inte ar lagrad pa ett forvalt nr., men mottages via extern

utrustning
(parabol/satelitmottagning) ansluten till EURO AV
kontakten med en SCART-kabel.
Da valjer du "AV" med AV-knap-

pen.
Anvand "D eller E" knappen for
att satta pa och stanga av PDC.

KOM

IHAG:

Andra

installd data till original
PDC start tid.
(Normalt kan Du hitta det i TV-tid-

ningar.)

Om du onskar att

5

6

7

8

spela in i Long
Play (halv hastighet) tryck pa LPknappen sa att "LP" lyser i
displayen. (RNN448P)
Bara om du onskar att andra nagot av

det

som ar installt och visas i menyn,
gor du sa har: Flytta markoren med F
eller G knappen till det som skall
andras och stall in dag, tid och/eller
forvalt nr. med nummer-knapparna
(0-9). Inspelningssattet kan andras
med OK och D eller E knappen. Se
detaljerat framgangssatt pa side 27,
punkt 4 och 5.

Nar du ar fardig, avsluta med i-knappen. En meny med installda timerprogrammeringar visas.
Om "PLEASE CORRECT THE
DATA!" visas istallet, ar det fel
eller saknas nagot i programmeringen, dar markoren star, som
maste korrigeras forst.

5

6

For att avsluta och ta bort menyn,

tryck pa i-knappen.
Kom ihag att satta in en kassett och
sla av videon med POWER-knap"

", som
pen. timerindikatorn
lyser gult i displayen, indikerar att
videon ar programmerad.

25

Programmering

av

videons TIMER

Timerprogrammering
pa TV-skarmen

i meny

Utan ett Show View kodnr. kan du anda

programmera videon for inspelning
enkelt satt. Da programmeras TV-

pa

ett

kanalens forvalda nr., datum, start- och

stopptid

for

TV-programmet

in

pa

normalt

vis.

For Timerprogrammering,
forsakra dig om att
klocka/datum ar korrekt
installt.
Sla

pa videon och TV:n,
knappen pa TV:n.

1

3

valj

"TIMER

PROGRAMME" med D eller E

knap-

tryck pa OK-knappen.

Tryck pa OK knappen igen
valja programmeringsmenyn.
Stall in forvalt

for att

("PROG NO.") till
skall spelas in,
genom att trycka tva siffror (ex. "03")
med nummerknapparna.
TV-kanalen

nr.

som

Om du onskar att
extern

spela
videoutrustning

till EURO AV-kontakten,
med

26

video-

Tryck pa i-knappen, valj
pen och

2

och

AV-knappen.

in fran

en

ansluten

valj

"AV"

3

Programmering

av

4

videons TIMER
dagen i manaden
merknapparna. Kom ihag
"0" framfor ensiffriga tal.
Stall in

med
att

Om du onskar att andra till
eller "vecko" inspelningssatt.:

5

num-

4

trycka

"daglig"

1) Tryck pa OK-knappen.
"DAILY" (daglig): For att spela in
ett TV-program varje dag (forutom
lordag/sondag) pa samma tid.
Valjer man detta kommer "dly" att
visas i positionen for dag.
"WEEKLY" (SUN-SAT)", (veckovis):
For att spela in ett TVprogram pa samma veckodag
och tid varje vecka. Du kan valja
antingen "SUN" (sondag), "MON"
(mandag), "TUE" (tisdag), "WEN"
(onsdag), "THU" (torsdag), "FRI"
(fredag) eller "SAT" (lordag).
Valjes detta kommer vald dag,
ex. "MON", att visas i positionen
for dag.
2) Valj onskat inspelningssatt med
D eller E knappen, och bekrafta
valet med OK-knappen.
Stall in start- och stopptiden med
nummerknapparna. Kom ihag att
trycka "0" framfor ensiffriga tal.
Om du har stallt in fel tid (eller
dag/forvalt nr.), flytta markoren
med F eller G knappen till det
som skall korrigeras och stall in
korrekt med nummerknapparna.
Anvand "D eller E" knappen for
att satta pa och stanga av PDC.

5

Anmarkning:
Om Du vill anvanda PDC, maste Du
pa att knappa in korrekt PDC

tanka

start tid.
en

(Vanligtvis
TV-tidning.)

kan Du hitta detta i

Om du onskar att

spela in i Long
Play (halv hastighet) tryck pa LPknappen sa att "LP" lyser i
displayen. (RNN448P)

6

7
8

Avsluta

Timerprogrammeringen med
i-knappen. En meny med installda
Timerprogrammeringar visas.

6

Om "PLEASE CORRECT THE
DATA!" visas istallet, ar det fel
eller saknas nagot i programmeringen, dar markoren star,
som maste korrigeras forst.
For att avsluta och ta bort menyn,

tryck pa i-knappen.
Kom ihag att satta

in en kassett och
sla av videon med POWER knappen.
timerindikatorn
som lyser gult i
displayen, indikerar att videon ar pro"

grammerad.

"
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Programmering

videons TIMER

av

For att kontrollera, andra
eller radera Timer-program-

meringar

Timerprogrammeringar

som

ar

lagrade

i

minnet, kan enkelt kontrolleras i

programmeringslistan
skarmen och

om

som

visas

pa

TV-

du onskar det kan de

andras eller raderas.

Sla

pa videon och TV:n,
knappen pa TV:n.

1
2

och

valj

video-

Tryck pa i-knappen. Huvudmenyn
visas pa TV-skarmen.
Valj

"TIMER PROGRAMME" med D

eller E

knappen, och tryck pa OKknappen.
Programmeringslistan
visas for kontroll.
?

Om du inte skall andra eller

radera, tryck pa i-knappen for

att

avsluta.
?

Ska du radera

ing,
?

Ska du
fortsatt

3

4

5

programmer-

punkt 3.
andra en programmering,
med punkt 4.

For att radera:

Flytta markoren med
knappen till linjen dar
programmeringen star och tryck pa
CLEAR-knappen for att radera den.
D

eller E

Flytta markoren med D
knappen till linjen dar programmeringen star och tryck pa OK-knappen. Programmeringsmenyn kommer
att visas. Gor andring(ar) i programmeringen, som beskrivits pa sida 27,
under punkt 5, ?.......
For att andra:

eller E

For att avsluta

andring/radering

ta bort menyn fran

tva

28

en

fortsatt med

och

TV-skarmen, tryck

ganger pa i-knappen.

2

Programmering

av

videons TIMER

Overlappande Timerprogrammeringar
Man

bor

inte

programmera tva Timerprogrammeringar pa
overlappar varandra i tid. Om det skulle ske,

15:00

14:00

dag,
sa har programmeringen med den tidigaste starttidpunkten
prioritet och kommer att spelas in i sin helhet, innan den nasta
samma

som

16:00

14:30

startas.
INSPELNING 1

OBS! Om du vill avsluta

en

tidsinstalld

inspelning

som

redan har

INSPELNING 2

paborjats, tryck pa POWER-knappen.
(Den

Programme Delivery Control (PDC)
Programme Delivery

Control

(PDC) garanterar

har delen

av

kommer inte att

att

de

inspelning

2

inspelas.)

TV

program Du har programmerat for inspelning blir inspelade fran
borjan till slut, aven om programmet ar forsenat eller fortsatter
utanfor

programtiden.

Om ett program bryter for en t. ex nyhetssandning, kommer
inspelningen ocksa att brytas och sedan fortsatta nar TV-pro-

grammet fortsatter.

PDC-signalen sands genom TV-stationen och det ar denna
signal som styr klockan pa videon.
PDC skall vara satt pa ON for alla installda program fran TV-stationer som sander dessa signaler.
PDC skall vara satt pa OFF for alla installda program fran TVstationer som inte sander dessa signaler.
Anmarkning:
Om Du inte knappar in korrekt PDC starttid kan det handa att
videobandspelaren inte startar eller startar pa fel tid.
Kom darfor ihag att knappa in korrekt PDC starttid. (Vanligtvis
kan Du hitta detta i en TV-tidning.)
OBS! PDC-systemet ar annu under utprovning
fungerar darfor endast pa vissa orter i landet.

i

Sverige

och
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Andra funktioner
Inledning
Videon har flera funktioner

gor det enklare och mera
behagligt
den.Nagra av dessa funktioner ar
beskrivet i den har delen av bruksanvisningen, medan andra
redan beskrivits. I ett senare avsnitt i bruksanvisningen, finner
du beskrivning av anslutning och kopiering fran en annan
video-utrustning.
som

att anvanda

Funktioner

1

beskrivs i denna delen ar

som

"On Screen

Display": Visning pa

foljande:

TV-skarmen

av

klockan

eller rakneverket for kassettens forbrukade /resterande
forvalt

speltid, datum,

for TV-kanal och

nr.

en

funktion-

sindikator for videon.

2

3

Den

kassett raknaren och indikatorn

digitala

Minne for
av

stoppunkt,

kassetten, nagot

forhandsbestamd

4

VHS index

5
6

Trackingkontrollen

8
9
10
11

30

tala

om

som

kan brukas vid

som

gor

att den

tillbakaspolning
stoppar pa en

punkt.

soksystemet, som pa ett enkelt och snabbt
gor det mojligt att finna fram till borjan pa varje
inspelning pa kassetten.

satt

Automatisk

som

optimaliserar

bildkvaliteten.

avspelningsfunktionen, som avspelar kassetslut, spolar tillbaka och skjuter ut den, och

ten till den ar

slar

7

som

resterande kassettid.

av

videon.

Videon slar

av

automatiskt nar

en

kassett ar

tillbakaspo-

lad.

Barnsparr gor

att videon bara kan anvandas med

fjarr-

kontrollen.
Videon slar

av

automatiskt nar TV-stationen

sandningen (TV-sandaren
16:9 Wide Screen

(bio)

slas

format

avslutar

av).
in-/avspelning.

Sjalvdiagnossystemet, som ger felsignal i videons display, sa att det blir enklare for dig att losa problemet.

Andra funktioner
FUNKTIONS-

TV-KANALS

INDIKATOR

FORVALDA

ON SCREEN DISPLAY FoR KLOCKA ELLER AVSPELNR.

NINGSTID,

RESTERANDE

PROGRAMKANAL

KASSETTID,

PA VIDEON.
trycker pa OK-knappen syns

OCH FUNKTIONER
STOP

PR-01

Nar du

klockan eller

avspelningsti-

den, resterande kassettid, datum, ar, dag och kanal.
Rakneverket och hur

mycket

kassettbandet

av

som

aterstar,

visas endast nar kassetten laddas.
5. 03.98 THU

9:00

Efter tre sekunder visas

klockdisplayen eller rakneverket och
mycket av kassettbandet som aterstar. Om du trycker pa
OK-knappen en gang till inom tre sekunder kommer klockdisplayen att andras till rakneverket och visa hur mycket av kashur

DATUM/VECKODAG

sett-bandet
KLOCKA/FORBRUK
AD-/RESTERANDE
KASETTID

Om

som

aterstar och vice

inspelning gors

versa.

kommer fonstret

ej

att visas

pa inspelnin-

gen.

Digital inspelningstid/Resterande

kassettid

Digital inspelningstid/resterande kassettid kan synas pa displayen 1 stallet for klockan om du trycker pa CLK/CNT-knappen
upprepade ganger.
Om du nollstaller rakneverket
och noterar for
lattare for
For

att

dig

("0:00:00")

i

borjan

av

kassetten

ny inspelning vad rakneverket visar, blir det
att hitta pa kassetten senare.

varje

nollstalla

rakneverket

("0:00:00"), tryck pa

CLEAR-

knappen.

Minne for

stoppunkt

Med den har funktionen kommer kassetten under

ning

att

automatiskt

tillbakaspol-

stoppa nar rakneverket kommer till

mojligt att fa kassetten till att stanna vid
punkt, t.ex. for att snabbt returnera till
starten av eller en bestamd punkt pa inspelningen, for att sedan
starta avspelningen darifran.
"0:00:00".
en

1
2

3

Detta

gor

det

forhandsbestamd

Tryck pa CLK/CNT knappen for att valja visning
verket (forbrukad speltid) i displayen.

av

rakne-

Innan avspelning eller inspelning startas, tryck pa CLEARknappen for att nollstalla rakneverket, sa att det visas
"0:00:00" i displayen.
Starta

avspelningen

speltid

i timmar/minuter/sekunder.

4

Nar avspelningen
STOP-knappen.

5

Starta

eller

eller

inspelningen.

inspelningen

Rakneverket visar

ar

fardig, tryck pa

tillbakaspolning med REW-knappen.
spolas tillbaka och stoppar automatiskt pa
nollpunkten ("0:00:00").
Kassetten
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Andra funktioner
Trackingjustering ( bildstabilisering)
Trackingstorningar visas som rander och/eller instabila bilder
under avspelning. Videon justerar trackingen automatiskt, men
om nodvandigt, kan du ocksa justera trackingen manuellt.
Automatisk tracking: Nar avspelning startar, kommer videon
om nodvandigt
automatiskt att stabilisera bilden, sa att basta
mojliga bildkvalitet uppnas. I displayen indikeras "A.TRK"
-

-

medan detta utfors.
Manuell tracking: Vid speciella tillfallen, som t.ex. vid dalig
inspelningskvalitet, skada eller stor kassettslitage (ex. hyrfilmer), klarar inte den automatiska trackingen av att stabilisera
och ta bort storningsrander i bilden. Vid sadana tillfallen maste
du justera trackingen manuellt.
Detta gors medan kassetten ar under normal avspelning,
genom att trycka pa D eller E knappen upprepade ganger, tills
att storningsrander/instabilitet ar eliminerat bast mojligt.
Nar du satter in en kassett, kommer videon alltid att valja
automatisk tracking.

Automatisk

avspelning

Automatisk avspelning ar ett enkelt och behagligt satt att anvanda videon pa. Om du satter in en kassett som ar skyddad mot
radering, dvs. sparrad for ny inspelning (ex. hyr-/kopfilmer),
kommer foljande automatiska avspelningsprocedur att utforas:
Nar kassetten satts in, slar videon pa automatiskt pa och startar

avspelning.
Nar kassetten ar slut, kommer den att spolas tillbaka till start och
ut automatiskt, darefter slar videon av automatiskt.

skjutas

Minne for automatisk

avstangning

Med den har funktionen kan du, medan kassetten ar under tillbakaspolning, bestamma att videon ska sla av nar kassetten ar
tillbakaspolad. Da slipper du att vanta till kassetten ar tillbakaspolad, for att sedan sla av videon Detta utfors pa foljande
satt:
Medan kassetten ar i stopp, starta tillbakaspolning med REWknappen och tryck en gang pa POWER-knappen. Nar kassetten
ar tillbakaspolad till start, slar videon av automatiskt.
.

OBS!:

Trycker du emellertid pa POWER-knappen igen eller pa
funktionsknapparna (PLAY, REW, FF etc.), innan kassetar helt tillbakaspolad, kommer automatisk avstangning att

en av

ten

annulleras.

Videon slar

av

automatiskt

stopposition och inte nagon signal fran TV-kanal
mottages, som t.ex. vid sandningsslut nar TV-sandaren slas av
(bara "sno" pa TV-skarmen), kommer videon att sla av automaNar videon ar i

tiskt efter 8 min.
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Andra funktioner
BARNSPARR
Knapparna pa

videons front

gar

inte

att anvanda nar

langre

funktionen ar

inkopplad.
framtrader pa
Tryck pa C.LOCK-knappen.
videons display. STOP-och EJECT-knapparna fungerar,
men inga andra knappar pa videons front.
Videon kontrolleras nu endast med fjarrkontrollen.
For att ta bort barnsparren, tryck ater pa C.LOCK-knapforsvinner fran videons display
pen.
"

1
2

"

"

16:9 Wide Screen
Videon kan

"

(bio) format

program i bredbildsformat 16:9
onskar detta, maste man stalla in for

inspela/avspela

Wide Screen. Om

man

16:9 i "SET-UP" menyn (se sid.10).
For att spela in i Wide Screen format, maste

"16:9 ON". Om
att

spela

staller in

man

stalla in

pa

"16:9 OFF", kommer videon
in i det normala 4:3 TV-formatet.
man

pa

ANMARKNING:
Om

staller in pa "16:9 AUTO", kommer videon automaavspela Wide Screen-inspelningar i det formatet och
normala inspelningar i 4:3 format kommer att avspelas i det
man

tiskt att

formatet.

Sjalvdiagnossystem
Den har funktionen ger dig besked om fel i videons display
pa TV-skarmen, sa att problemet enkelt kan losas.

eller

FEL

no

TAb

PLEASE CHECK
ANTENNA

ORSAK

LOSNING

Isatt kassett ar

Satt in

skyddad mot
radering/inspelning

inspelningsskyddad

Anslutning

mellan

video/TV/antenn ar

en

icke

kassett.
Kontrollera

OVRIGNFMAT

anslutningar.

fastad eller

CONNECTION !

daligt

DUST ON

Belagg pa

THE HEADS!

videohuvudena.

saknas.

Rengoring

av

videohuvudena ar

nodvandigt.
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Andra funktioner
VHS Index

soksystemet (VISS)

Den har funktionen gor det enkelt for dig att finna starten pa
alla inspelningar, som ar inspelade med den har videon eller
en annan video med motsvarande indexsystem. Detta ar
mojligt darfor att videon automatiskt markerar en indexkodsignal pa kassettbandet varje gang du startar en inspelning.

Automatisk indexmarkering
Vid starten av varje inspelning, nar inspelningen startar fran
stopposition, kommer det att automatiskt spelas in en indexmarkering pa kassettbandet. "VISS MARK" indikeras en kort
stund i displayen.
OBS!: Fungerar inte om inspelningen startas med P/STILL-

knappen.
indexavsokning
Indexavsokning ger dig en snabb oversikt over inspelningarna
pa kassetten genom att borjan pa varje inspelning avspelas en
kort stund (ca.10 sekunder). Detta gor det enkelt att finna
onskad inspelning.
Gor pa foljande satt:
1 Satt i en kassett som har indexmarkeringar.
VISS

2
3
4

Medan videon ar i stop- eller avspelningslage, tryck pa
"VISS"-knappen.
Tryck pa FF-eller REW-knappen for att starta avsokning
fram eller tillbaka pa kassetten.
Kassetten snabbspolas i vald riktning till narmaste indexmarkering, stoppar och gar automatiskt i avspelning i nagra
sekunder, sa att du kan se om det ar inspelningen du soker
efter.

Detta upprepas automatiskt for att soka in och
vid nasta indexmarkering osv.
Nar onskad inspelning ar funnen och medan den avspelas
automatiskt (inom ca. 10 sek.), tryck pa VISS-knappen for
att fortsatta darifran med normal avspelning.
For att avbryta indexavsokning och starta normal

avspela

5

?

avspelning, tryck pa VISS-knappen.
For att avbryta indexavsokningen och stoppa kassetten, tryck pa STOP-knappen.
VISS indexsokning till en bestamd markering
Det har soksattet liknar mycket pa VISS indexavsokning, men
nu forutsatts det att du vet vilket nummer i ordningen indexmarkeringen for inspelningen har. T.ex., om du ska soka till
den tredje indexmarkeringen i riktning fram eller tillbaka fran
nuvarande position pa kassetten, trycker du VISS, 03 och FF
?

eller REW.

Indexmarkeringarna ar inte numrerade, men videon raknar
markeringarna under snabbspolning och byter automatiskt till
avspelning, sa snart det installda numret ar funnet. Gor pa foljande satt:
1 Satt i en kassett som har indexmarkeringar.

2
3
4

5
34

Medan videon ar i stop- eller avspelningslage tryck pa
VISS-knappen.
Med nummerknapparna stalls numret (ex. "03") for indexmarkeringen in var avspelningen skall starta. Ex. "VISS 03"
indikeras i displayen.
Starta snabbspolning med FF- (fram) eller REW (tillbaka)
knappen, avhangigt av vilken riktning det skall sokas for att
finna indexmarkeringen for onskad inspelning.
Kassetten snabbspolas till onskad indexmarkering, stoppar
nar den ar funnen och startar avspelning automatiskt.
-

Kopiering

(Inspelar video)

(Avspelar video)

Med den har videon kan det
kassett fran

en

spelas

video

annan

in fran

en annan

eller videokamera.

videoutrustning,
Till

det

som

behover

t.ex. att

du

en

kopiera

en

SCART-kabel

(extrautrustning).
Anslut

1

en annan

kontakten

Sla

pa

videon

pa

videoutrustning (video

eller

-kamera)

med

en

SCART-kabel i EURO AV

baksidan.

videon och TV:n, och

avspelar

via

valj videoknappen pa TV:n, (den knappen
antenningangen).

Satt i kassetten

3
4

Valj

5

Starta

6

Om du onskar pausstopp (max. 5 min.) under inspelning t.ex for att undvika oonskade
sekvenser, tryck pa P/STILL-knappen. For att fortsatta inspelningen, tryck pa P/STILL-

for "Audio/Video"

kopieras i videoutrustning

inspelning

med

AV-knappen.

som

skall

brukas nar

2

som

ska

som

avspela.

"AV"-indikatorn visas i

Om du onskar att
i

displayen.

spela in i Long Play (halv hastighet) tryck pa LP-knappen
displayen. (Inspelar video) (RNN448P)

med

avspelningen fran videoutrustningen, samtidigt
REC/QSR-knappen.

som

sa att "LP"

du startar videon for

lyser

inspelning

knappen igen.

7

For att

stoppa och avsluta kopieringen, tryck pa STOP-knappen och sla

"COPYRIGHT"

lagen

Kopiering av sa
olagligt och kan

kallad "COPYRIGHT"

av

apparaterna.

material(TV-program, videofilmer, hyrfilmer m.m.),

ar

medfora straff.
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N448P/N248P-SWE.

Specifikationer
GENERELLT
Stromforsorjning

:

AC 100-240V/50Hz,

Stromforbrukning
Video inspelningssystem

:

Ca. 19 watt

(se markning pa apparaten)
:

Dubbel Azimuth 4-huvud,
Helical

avsokning (RNN448P)

2

rotationshuvuden,
Helical scanning system (RNN248P)

Bandhastighet

:

23.39mm/sek.
11.69mm/sek.

(RNN448P)

(SP hastighet)
(LP hastighet)

Kassettformat

:

VHS, bandbredd 1/2"

Maximum

:

4 timmar

inspelningstid

(12,7mm High density)
(E-240 kassett/
SP hastighet)
8 timmar (E-240 kassett/
LP hastighet) (RNN448P)
Ca. 150 sek. (E-180 kassett)

Spoltid (tillbaka)

:

Dimensioner

:

360x88x297mm

Vikt

:

Ca.4,1kg

Brukstemperatur
Luftfuktighet vid anvandning

:5°-35°C
:

Mindre an 80%

Klocka/Timer

:

24-timmars

:

CCIR standard

VIDEO

visning

(bild)

TV-system

(625 linjer/50 delbilder)
PAL / SECAM

fargsignal
Inspelningsformat
RF mottagning
RF OUT utgangssignal
Signalniva in

:

PAL/MESECAM

:

PAL

:

PALG

:

VIDEO IN

(B/G)
(SCART typ)

1,0 Vp-p, 75 ohm, obalanserad

Signalniva

ut

:

VIDEO OUT

(SCART typ)

1,0 Vp-p, 75 ohm, obalanserad

Signal/storningsforhallande

:

Battre an 43 dBm

RF modulator

:

UHF kanal 22-68

:

AUDIO IN

AUDIO
Signalniva

(justerbar)

(ljud)
in

(SCART typ)

0dBm,meran47kΩ

Signalniva

ut

:

AUDIO OUT
0

Ljudspar

:

Frekvensomrade

:

Signal/storningsforhallande

:

Design
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och

(SCART typ)

dBm, mindre an 1 kΩ

Normalljudspar (mono)
100Hz
10kHz (-6/+4 dBm)
-

Battre an 43 dBm

specifikationer kan

andras utan

forvarning.

Felsokning innan man ber om service pa
Vanligen kontrollera ifall ett problem du kan
forslag till mojlig losning, innan du levererar
Problem med videon
?

?

kan inte

spelas

in

?

?

?

?

Timerinspelning fungerar

inte

?

?

?

Det ar inte

avspelning" fungerar

inte

bild pa TV:n under
avspelning, eller det innehaller
storningar och rander

nagon

?

?

?

?

?

?

Bilden bojer sig i overkanten och skakar
fram och tillbaka under avspelning

Omojligt

att satta in kassetten

?

?

?

?

Rengoring
?

?

?

?

av

Ar natkontakten ansluten till el-uttaget?
Ar det sakringsbrott i stromkretsen?

(Prova med en lampa i stickkontakten)
Visas det sandning pa TV?
Om inte, ar antennkabeln och RF-kabeln mellan
video och TV:n korrekt ansluten?
Ar TV-kanaler insokt/lagrat i videon?
Ar kassetten skyddad mot radering for att hindra
ny inspelning?
Har du provat en annan kassett?
Ar videon avstangd med POWER-knappen
och lyser timerindikatorn
i displayen?
Blev korrekt start-/stopptid, datum osv. installt?
Ar programmeringen i "Timer programme" listan
i menyn?
Har det varit stromavbrott efter att timern
blev programmerad?
Om ja, blev programmeringen raderad i minnet
och timerinspelning kommer inte att fungera.
Ar plastbiten, som skyddar kassetten mot
"

?

"Automatisk

ha med videon, ar beskrivet nedanfor och med
en godkand serviceverkstad.

videon till

Mojlig losning?

Ingen natspanning
TV-program

videon

"

radering, borttagen?
Ar videoknappen pa

TV:n vald?
Prova en annan kassett!
Har du provat att eliminera storningarna /
randerna till acceptabel niva med
D eller E knappen?
Ar videons utgangskanal insokt/fininstalld i
TV:ns kanalvaljare?
Prova med att andra videons utgangskanal och
sok in den pa TV:n.
Ar kassetten skadad? Prova en annan.
Programvalknappen pa TV, som videons
utgangskanal ar installd pa, ar inte avsedd for
videon. Stall in videosignalen pa den knappen
som ar avsedd for videon (se i TV:ns bruksan

visning).
Ar det redan en kassett i?
(Kontrollera genom att trycka pa STOP/EJECT
knappen).
Satter du in kassetten pa riktigt satt?

videohuvudena:

Den har videon har inbyggd automatisk huvudrengoring, som automatiskt rengor videohuvudena nar kassetten satts in eller tas ut. Darfor ska normalt inte ytterligare rengoring av
huvudena vara nodvandigt.
Det kan emellertid, efter langre tids bruk, lagga sig avlagringar fran sjalva bandet i kassetten och annan smuts pa videohuvudena. Orsaken till detta kan vara att det har anvants
kassetter som ar gamla, skadade eller slitna (t.ex. hyrkassetter) och/eller kassetter av dalig
kvalitet.
Om bilden under avspelning (prova flera kassetter) ar oklar och innehaller mycket
storningar behovs ytterligare rengoring av videohuvudena.
Rengoring av videohuvudena maste goras av en godkand serviceverkstad.
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