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BeoCord V 8000 -kuvanauhurissa on

kaikki Bang & Olufsen -ominai-

suudet: sen kuvan- sekä äänenlaatu

on erinomainen; sen käyttö on

helppoa ja suoraviivaista.

BeoCord V 8000 -nauhuri on

suunniteltu käytettäväksi yhdessä

BeoVision -television kanssa ja näin

muodostamaan hienostuneen Bang

& Olufsen -kuvantoistojärjestelmän.

BeoCord V 8000 -nauhurin

toimintojen täydelliseen ohjaamiseen

tarvitaan Beo4-kauko-ohjain.

Beo4 -ohjain yhdistää televisiosi ja

kuvanauhurisi toiminnot.

Käyttöohje
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Ennen kuin aloitat

BeoCord V 8000 -nauhurin mukana

toimitetaan kaksi käyttöohjetta:

toinen MX-, toinen MS-televisio-

malleja varten. Valitse käyttöohjeesi

televisiosi mukaisesti. Näiden lisäksi

laitteen mukana toimitetaan erillinen

käyttöönotto-ohje, joka kattaa

molemmat televisiomallit.

Tässä käyttöohjeessa annetaan

tarkka kuvaus BeoCord V 8000 

-nauhurin vaatimista viritys- ja

esiasetustoimenpiteistä BeoVision 

MS -televisiota käytettäessä. Ohje

opastaa myös laitteen toimintojen

käytössä Beo4-ohjainta käyttäen.

Tämän lisäksi ohjeessa kuvataan

nauhurin ohjaaminen myös Beolink

1000 -ohjaimella. 

Suosittelemme, että seuraat (tai 

Bang & Olufsen -kauppiaasi seuraa)

käyttöönotto-ohjeen ohjeita laitteen

käyttövalmistelujen aikana. Jos liität

laitteistoosi ulkoisia ohjelmanläh-

teitä, on käyttöönotto-ohjeesta

silloinkin apua.

Käyttövalmisteluohjeiden lisäksi

käyttöönotto-opas sisältää myös

laitteen hoito-ohjeet.

Huomaa: jos liität BeoCord V8000:n 
BeoVision 1:en, katso BeoVision 1:n ohjekirjasta
lisäötietoja V8000:n päivittäiskäytöstä Beo1
ohjaimella ja siitä, kuinka V8000 yhdistetään
BeoVision 1:en. Voit yhdistää BeoCord V8000:n
muihinkin, kuin tässä mainittuihin Bang & Olufsen
televisioihin, lisätietoja saat käyttöönotto-
ohjeesta.
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Tämän käyttöohjeen tiedot on jaettu
kuvan osoittamalla tavalla.

Jaksossa A on kuvattu kaikki
toiminnon vaatimat komennot vaihe
vaiheelta.

Jaksoon A kuuluu:
• Kuvaus tarvittavista

painikesarjoista. Piirroksissa on
kuvattu Beo4-ohjaimen painikkeet.

• Toimintoa kuvaavat selvennykset.
Myös selvennykset on syytä lukea.

Jakso B tukee sivulla kuvattua
painikesarjaa.

Jaksoon B kuuluu:
• Kuvaus toiminnon ohjaamiseen

tarvittavista valikoista.
• Lyhyt sanallinen selostus

toiminnosta mahdollisine
lisätoiminteineen.

K Ä Y T T Ö O H J E E N  K Ä Y T T Ö O H J E E T

Tune in your TV stations

SETUP

TV

TIMER

PICTURE

SOUND

STAND

CLOCK

AV SOCKET

TV SETUP

AUTO TUNING

PROGRAM LIST

UPDATE TUNING

MANUAL TUNING

TV AUTO TUNING

FREQUENCY

     ACTIVATE

210

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat
volupat.

Ut wisi enim ad dignissum qui blandit
praesent luptatum zril de lenit augue
duis dolore te feugait nulla facillisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit, sed diam feu-
gait nulla facilisi.

Nam liber tempor cum soluta te nobis
eleifend option congue nihil imper-
diet doming id sit quod mazim place-
rat facer possim facilisi.

Consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt.

Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nonummy
nibh euismod tincidunt or sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait
nulla fa.

Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nonummy
nibh euismod tincidunt or sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait
nulla fa.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Consec-tetuer adipiscing elit, sed
diam.

Nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet ...

Ut wisi enim ad dignissum qui.

Blandit praesent luptatum zril de
lenit augue duis dolore te ...

Nulla facillisi. Lorem ipsum dolor
sit amet.

Consec-tetuer adipiscing elit, sed
diam feu-gait nulla facilisi...

Nam liber tempor cum soluta te
nobis eleifend option.

Congue nihil imper-diet doming.

Wid sit quod mazim place-rat facer
possim facilisi. Consectetuer adi-
piscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt...

Duis dolore te feugait nulla facil-
lisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing.

Tune in your ...

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat
volupat.

Ut wisi enim ad dignissum qui blandit
praesent luptatum zril de lenit augue
duis dolore te feugait nulla facillisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit, sed diam feu-
gait nulla facilisi.

Nam liber tempor cum soluta te nobis
eleifend option congue nihil imper-
diet doming id sit quod mazim place-
rat facer possim facilisi.

Consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt.

Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nonummy
nibh euismod tincidunt or sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait
nulla fa.

Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nonummy
nibh euismod tincidunt or sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait
nulla fa.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Consec-tetuer adipiscing elit, sed
diam.

Nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet ...

Ut wisi enim ad dignissum qui.

Blandit praesent luptatum zril de
lenit augue duis dolore te ...

Nulla facillisi. Lorem ipsum dolor
sit amet.

Consec-tetuer adipiscing elit, sed
diam feu-gait nulla facilisi...

Nam liber tempor cum soluta te
nobis eleifend option.

Congue nihil imper-diet doming.

Wid sit quod mazim place-rat facer
possim facilisi. Consectetuer adi-
piscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt...

Duis dolore te feugait nulla facil-
lisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing.

SETUP

SAT

TIMER

PICTURE
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AUTO TUNING

PROGRAM LIST

UPDATE TUNING

MANUAL TUNING

SAT AUTO TUNING

FREQUENCY

     ACTIVATE
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Beo4-kauko-ohjain on avain kaikkiin
BeoCord V 8000 -kuvanauhurin
toimintoihin:

• Laitteen päivittäisiä toimintoja
ohjataan Beo4-ohjaimella joko
suoraan tai muutaman painikkeen
selkeällä, suoraviivaisella painikesar-
jalla.

• Myös laitteen erikoistoimintojen
ohjaamiseen käytetään Beo4-
ohjainta, mutta näissä käytetään
lisäksi nauhurin kuvaruutuvalikoita.

Beo4-kauko-ohjain yhdistää kaikkien Bang &
Olufsen -laitteidesi kauko-ohjauksen.

Kauko-ohjaus Beo4-ohjaimella

B E O C O R D  V  8 0 0 0  - K U V A N A U H U R I N  K Ä Y T T Ö

TV LIGHT RADIO

SAT DVD CD

V TAPE RECORD A TAPE

7 8 9

4 5 6

TEXT 0 MENU

1 2 3

LIST EXIT

STOP

GO

Laitteen päivittäisiä nauhankuljetustoi-
mintoja voidaan ohjata myös nauhurin
omista painikkeista. 

Seuraavalla sivulla kerrotaan lisää
laitteen painikkeistosta.

Beo4-kauko-ohjaimella annetut ohjauskäskyt
vastaanotetaan BeoVision MS -televisiossa, joka
siirtää komennot nauhuriin.

V 8000 -nauhurin valmiustila ilmaistaan laitteen
etuosassa pienellä, punaisella merkkivalolla.
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Nauhurin lähikäyttöpainikkeet

BeoCord V 8000 -kuvanauhurin perus-
toimintojen ohjaaminen on mahdol-
lista laitteen etuosassa olevien viiden
painikkeen avulla.

Huomaa: Laitteen täydelliseen ohjaamiseen
tarvitaan Beolink 1000 -kauko-ohjain. Katso
sivuille 26-27.

Kasetin lataaminen
Nauhurin kasettiluukku sijaitsee painikkeiston
yläpuolella. 

Työnnä kasettia kasettiluukusta sisään siten, että
kasetin yläpinnalla oleva nuoli osoittaa eteenpäin.
Kun tunnet mekanismin tarttuvan kasettiin, se
ladataan kasettipesään.

Näyttö
TIMER-merkkivalolla ilmaistaan laitteen muistiin
ohjelmoitu ajastettu nauhoitus. Jos ajastettua
toimintoa ei voida toteuttaa, se ilmaistaan
vilkkuvalla TIMER-merkkivalolla.

RECORD-viesti ilmaisee parhaillaan käynnissä
olevan nauhoituksen. Nauhoitustauko ilmaistaan
vilkkuvalla merkkivalolla.

PDC… Ilmoittaa että PDC-toiminto (nauhoitusajan
valvonta, Program Delivery System) on aktivoitu.
Voi ilmaantua siinä yhteydessä kun nauhoituksen
ajastus on tehty BeoCord V8000:n oman valikon
kautta.

VPS… Ilmoittaa että VPS-toiminto (nauhoitusajan
valvonta, Video Programming System) on
aktivoitu. Voi ilmaantua siinä yhteydessä kun
nauhoituksen ajastus on tehty BeoCord V8000:n
oman valikon kautta.

� (Valmiustila)
Punainen valmiustilamerkkivalo laitteen oikeassa
ylänurkassa ilmaisee verkkojännitteen olevan
kytkettynä laitteeseen.

2.35
Nauhalaskin näyttää joko kasetista käytettyä tai
siitä jäljellä olevaa aikaa. Katso sivuille 14–15.

Toiston, pikakelausten sekä tallennuksen aikana
näyttö ilmaisee nauhalaskimen lukemaa;
vaihtoehtoisesti myös indeksilaskin saadaan
näyttöön.

Näyttö toimii myös laitteen muiden toimintojen
ilmaisimena.

TIMERTIMER RECORDRECORD PDCPDC VPSVPS

EJECT PLAY

EJECT
Kasetin poistopainike. Poistaa kasettipesässä
olevan kasetin.

ss

Nauhan pikakelaus taaksepäin.

PLAY
Nauhurin käynnistys sekä kasettipesässä olevan
kasetin toisto. 

Jos haluat siirtää laitteen kuvaa monihuonejärjes-
telmässä ei-järjestelmäyhteensopivaan televisioon,
paina PLAY-painiketta vähintään kolme sekuntia.
Tämä käynnistää nauhurin modulaattorin, joka
siirtää kuvaa antennikaapelia pitkin toiseen
huoneeseen.

tt

Nauhan pikakelaus eteenpäin.

�

Lyhyt painallus pysäyttää käynnissä olevan toiston
tai nauhoituksen. Jos painat painiketta yli kolme
sekuntia, nauhuri siirtyy valmiustilaan.



Käynnistä kuvanauhuri

Valitse television päävalikko
Näet päävalikon

Valitse nauhurin päävalikko

Näet nauhurin päävalikon

Valitse haluamasi otsikko

Valitse otsikkoa vastaava alavalikko

Näet vastaavan alavalikon

Täyttövalikko

Siirry sarakkeesta toiseen

Kelauspainikkeilla voit askeltaa
vaihtoehtoja

Määrätyissä sarakkeissa voit 
käyttää tietojen määrittelemiseen 
myös numeropainikkeita

Kun olet täyttänyt valikon, tallenna
sen tiedot GO-painikkeella

Voit myös poistua valikoista
muutoksia tallentamatta STOP-
painikkeella

EXIT-painikkeella poistut valikoista

Voit myös valita jonkikn
ohjelmanlähteen
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Kuvaruutuvalikot

BeoCord V 8000 -kuvanauhurin erikois-
toimintojen ohjaaminen tapahtuu
kuvaruutuvalikkojen opastamana.

Jotta pääsisit nauhurin omaan pääva-
likkoon, joudut ensin valitsemaan
vastaavan otsikon BeoVision MS 
-televisiosi päävalikosta*.

Täyttövalikossa voit siirtää kohdistinta
sarakkeesta toiseen. Jokaisessa sarak-
keessa voit antaa puuttuvia tietoja
joko numeropainikkeilla tai vaihtoe-
htoja selailemalla.

* Huomaa: Kaikki MS- tai muut televisiot eivät
tarjoa kuvanauhuritilan päävalikossa V.Tape 
-otsikkoa. Silti pääset nauhurin omaan
päävalikkoon komennolla V TAPE, MENU.

STOP

tt

ss

0

9

MENU

GO

V TAPE
Menu

• Sound

• Picture

• V.Tape menu

MENU

TIMER RECORD

SETUP

CAMCORDER

CLOCK

TIME

DATE

MONTH

YEAR

TEXT

20:00

MON 27

APRIL

1998

OFF

The V.Tape main menu

Esimerkki täyttövalikosta; tässä kellovalikko

V 8000 -nauhurin päävalikossa näet kolme
otsikkoa:
TIMER RECORD-otsikon kautta pääset ajastimen

ohjelmoinnissa käytettävään valikkoon; katso
sivuja 16-17.

SETUP-otsikon kautta pääset asetus-, kuvasäätö-,
viritys-, kello- ja modulaattorivalikoihin.

CAMCORDER-otsikko kytkee nauhurin AUX-
pistukoihin liitetyn ohjelmanlähteen signaalin
käyttöön – katso sivulle 23! Lisää kerrotaan
käyttöönotto-ohjeessa.

GO

GO

…

EXIT

TV 
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Paina käynnistääksesi videonauhurin
– toisto alkaa välittömästi

Voimakkuutta voit säätää ylöspäin...

…ja alaspäin

Voimakkuuspainikkeen keskiosaa
painamalla voit vaientaa kaiuttimet;
uusi painallus palauttaa äänen

Paina – nauhuri etsii ja toistaa
seuraavan indeksin

Paina – nauhuri toistaa katselemasi
indeksin uudelleen; kaksoispainallus
etsii ja toistaa edellisen indeksin

Numeropainikkeilla voit ohjata
nauhurin etsimään ja toistamaan
nauhaa vastaavasta laskinlukemasta
– joko nauhasta käytettyä tai jäljellä
olevaa aikaa – alkaen; esimerkiksi
2:15

Paina – pääset pikakatseluun; uusi
painallus nopeuttaa nauhan kulkua

Paina – pääset pikakatseluun
taaksepäin; uusi painallus nopeuttaa
nauhan kulkua

Paina – pääset hidastukseen; uusi
painallus nostaa nopeutta

Paina – pääset hidastukseen
taaksepäin; uusi painallus nostaa
nopeutta

Lisää ohjeita seuraavalla sivulla

Käytä Beo4 kauko-ohjainta kaikkiin
BeoCord V 8000:n toimintoihin.

Toiston aikana voit muuttaa television
äänenvoimakkuutta sopivalle tasolle;
halutessasi voit myös vaientaa kaiut-
timet. Voit siirtyä nauhalla eteen- ja
taaksepäin joko indeksejä askeltamalla
tai laskinlukemaa apunasi käyttäen,
jolloin laite etsii halutun lukeman.
Lisää indeksi- ja laskintoiminnoista
kerrotaan seuraavalla sivulla.

Voit lisäksi myös käyttää kuvallisia
selauksia, pikakelauksia sekä hidas-
tusta.

Ellei nauhurille anneta uusia komen-
toja, se toistaa kasetin loppuun saakka,
kelaa nauhan alkuun ja pysähtyy. 

Nauhurin voit sulkea valmiustilaan
valmiustilapainikkeella (�).

Huomaa: STOP-tilassa oleva nauhuri kytkeytyy
valmiustilaan kahdeksan minuutin kuluttua.

Kuvanauhan toisto

P Ä I V I T T Ä I N E N  K Ä Y T T Ö

TV LIGHT RADIO

SAT DVD CD

V TAPE RECORD A TAPE

7 8 9

4 5 6

TEXT 0 MENU

1 2 3

LIST EXIT

STOP

GO

V TAPE

2

1

5

·

:
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Indeksihaku askelpainikkeilla
Indeksihaku askelpainikkeilla edellyttää, että
nauhoitukset on tehty indeksimerkintää käyttäen.
Tutustu sivuihin 14-15.

Jos nauhurin indeksimerkintä on käytössä,
jokaisen nauhoitteen alku merkitään indeksillä.
Voit halutessasi myös poistaa nämä merkinnät ja
tehdä merkintöjä haluamiisi nauhankohtiin.
Sivulla 22 kerrotaan lisää.

Huomaa: NTSC-nauhoja toistettaessa
pysäytyskuva, hidastukset sekä
nauhalaskintoiminnot eivät ole käytössä. 

Nauhalaskinhaku
Nauhalaskin voidaan asettaa ilmaisemaan joko
nauhasta käytettyä tai siitä jäljellä olevaa aikaa.

Haluttu asetus voidaan määritellä nauhurin
asetusvalikossa. Myös nauhan pituus voidaan
määritellä erikseen, vaikka se useimmiten
tunnistetaankin automaattisesti.

Kun BeoCord V 8000 -kuvanauhuri on tunnistanut
kasetin pituuden, vastaava laskinlukema
ilmaistaan automaattisesti laitteen näytössä;
perusasetuksena laskin osoittaa nauhasta
käytettyä aikaa. Lisää näistä toiminnoista
kerrotaan sivuilla 14-15.

Paina – pikakelaus eteen käynnistyy

Paina – pikakelaus taakse käynnistyy

Paina – toisto pysähtyy pysäytys-
kuvaan

Paina uudelleen – nauhuri pysähtyy

Paina – toisto jatkuu

Paina – laitteisto sulkeutuu

tt

ss

STOP

STOP

GO

•



Käynnistä nauhuri ja valitse sen päävalikko. Sivulla
7 kerrotaan lisää valikoista.

Siirry riville SETUP

Valitse otsikko SETUP

Näet asetusvalikon

Siirrä kohdistin riville TUNING

Valitse viritysvalikko

TUNING-valikko ilmestyy, FREQUNCY
on valmiiksi korostettuna…

Paina aloittaaksesi kanavahaun tai,
anna suoraan tarkka taajuus
numeropainikkeilla
(STOP:n painaminen pysäyttää haun)

Kun haluttu TV-kanava on
löytynyt…

Paina siirtyäksesi valikon muihin
kohtiin

Numeropainikkeilla voit valita
esimerkiksi tekstityssivun

Kelauspainikkeilla voit askeltaa
vaihtoehtoja

Tee tarvittavat muutokset tai
säädöt…

Paina tallentaaksesi TV-kanavan

Paina GO jatkaaksesi viritystä

Poistu valikoista EXIT-painikkeella
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TV-kanavien hienovirittäminen

TV-kanavien virittämiseen nauhurin
muistiin käytetään vastaavaa viritysva-
likkoa.

Varmista kanavia virittäessäsi, että ne
tallentuvat samoille muistipaikoille
kuin BeoVision MS -televisiossasikin.
Käytössäsi on 59 muistipaikkaa.

Tarvittaessa voit hienovirittää kanavan
taajuutta. Voit yhdistää kanavamuisti-
paikalle myös mahdollisen teksti-
tykseen käytettävän teksti-TV-sivun.

Seuraavalla sivulla kerrotaan lisää
valikon sisällöstä.

MENU

TIMER RECORD

SETUP

CAMCORDER

V I R I T Y S -  J A  E S I A S E T U S T O I M I N N O T

Päävalikko

Asetusvalikko

TV-kanavien viritysvalikko

SETUP

ADJUST

OPTIONS

MARKER

TUNING

CLOCK

LINK

GO

GO

tt

ss

0

9

…

EXIT

TUNING

PROGRAM

FINE

SUBTITLES

10

FREQUENCY 210

0

333

SOUND STEREO

sitten
tt

tai

sitten

sitten
GO
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Viritysvalikko
FREQUENCY (lähetystaajuus)
TV-kanavan lähetystaajuus. Automaattihaku
pysähtyy ensimmäisen riittävän voimakkaan
kanavan kohdalle. Jos kanava ei ole haluamasi,
voit käynnistää haun uudelleen. Halutessasi voit
valita taajuuden myös suoraan Beo4 -ohjaimen
numeropainikkeilla.

PROGRAM (kanavamuistipaikka)
Voit tallentaa etsimäsi kanavan haluamallesi
muistipaikalle, joita on 59.

FINE (kanavan hienoviritys)
Yleensä kanavan hienoviritys ei ole tarpeen.
Määrätyissä olosuhteissa naapurikanavat
saattavat häiritä vastaanottoa, jolloin
hienovirityksellä voidaan parantaa tulosta.
Toiminta-alue on +8 – -8.

SUBTITLES (tekstitys)
Valittu tekstityssivu. Voit valita kanavakohtaisesti
tekstitykseen käytettävän teksti-TV-sivun.
Käytössä ovat sivut 100-899.

Huomaa: Jos et enää halua käyttää tekstitystä,
valitse tähän jokin toinen sivu, joka ei lähetä
tekstitystä.

(SYSTEM) (lähetysjärjestelmä)
Moninormilaitteiden valikossa on myös lähetysjär-
jestelmän valintarivi. Vaihtoehdot ovat BG, L, I ja
DK; kaikki eivät välttämättä ole mukana kaikissa
malleissa. Varmista ennen kanavavirityksen
käynnistämistä, että järjestelmäsarakkeen asetus
on oikea.

SOUND (äänijärjestelmä)
Tässä sarakkeessa voit määritellä toistettavan
äänikanavan muistipaikkakohtaisesti:
STEREO: Stereoääni tai paras mahdollinen

äänenlaatu.
MONO: Monoääni.

Muistiin tallennetun kanavan 
poistaminen
Voit myös poistaa muistista sinne tallennetun
kanavan:
• Valitse viritysvalikko
• Siirry kohtaan PROGRAM ja valitse

poistettavaksi haluamasi kanava
• Paina 0-painiketta, jolloin viesti PROGRAM

korvautuu viestillä CLEAR
• Poista kanava GO-painikkeella. (Jos

kuitenkin haluat säilyttää kanavan, käytä
GO-painikkeen sijaan STOP-painiketta).

Valikoista voit poistua EXIT-painikkeella.
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Tälle sivulle on koottu yleisesti käytettävien
kanavarastereiden vastaavat taajuudet.

Italia

Kanavan
numero

Kuvaruudulla
näkyvä
taajuusluke

A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2

53
62
82
175
183
197
201
210
217
224

Australia

Kanavan
numero

Kuvaruudulla
näkyvä
taajuusluke

0
1
2
3
4
5
5A
6
7
8
9
10
11

46
57
64
86
95
102
138
175
182
189
196
209
216

Ranska

Kanavan
numero

Kuvaruudulla
näkyvä
taajuusluke

FA
FB
FC1
FC
F1
F2
F3
F4
F5
F6

47
55
60
63
176
184
192
200
208
216

VHF

Kanavan
numero

Kuvaruudulla
näkyvä
taajuusluke

E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
S01
S02
S03
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14

48
55
62
175
182
189
196
203
210
217
224
69
76
83
105
112
119
126
133
140
147
154
161
168
231
238
245
252

S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41

259
266
273
280
287
294
303
311
319
327
335
343
351
359
367
375
383
391
399
407
415
423
431
439
447
455
463

Kanavan
numero

Kuvaruudulla
näkyvä
taajuusluke

UHF

Kanavan
numero

Kuvaruudulla
näkyvä
taajuusluke

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

471
479
487
495
503
511
519
527
535
543
551
559
567
575
583
591
599
607
615
623
631
639
647
655
663
671
679
687

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

695
703
711
719
727
735
743
751
759
767
775
783
791
799
807
815
823
831
839
847
855

Kanavan
numero

Kuvaruudulla
näkyvä
taajuusluke
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Käynnistä nauhuri ja valitse päävalikko. Sivulla 7
kerrotaan lisää valikoista.

Siirry otsikon SETUP kohdalle

Valitse asetusvalikko

Näet asetusvalikon

Siirry otsikon CLOCK kohdalle

Valitse kellovalikko

Näet kellovalikon

Aseta aika- ja päiväystiedot
numeropainikkeilla

Valikoissa voit liikkua
askelpainikkeilla

Täytä tiedot numeropainikkeilla

Kelauspainikkeilla voit valita
vaihtoehtoja

Tallenna kellotiedot GO-painikkeella

Poistu valikoista EXIT-painikkeella

Kellon aikaanasettaminen

BeoCord V 8000 -kuvanauhurissa on
oma 24 tunnin näytöllä toimiva kello. 

Ennen nauhurin käyttöä sen aika-,
päiväys- ja vuosilukuasetukset on
asetettava oikein.

Huomaa: Viikonpäivä seuraa automaattisesti
päiväystä.

BeoCord V 8000 -nauhurin kellovalikossa
käytetään seuraavia ilmaisuja:
MON… maanantai
TUE… tiistai
WED… keskiviikko
THU… torstai
FRI… perjantai
SAT… lauantai
SUN… sunnuntai

JANUARY… tammikuu
FEBRUARY… helmikuu
MARCH… maaliskuu
APRIL… huhtikuu
MAY… toukokuu
JUNE… kesäkuu
JULY… heinäkuu
AUGUST… elokuu
SEPTEMBER… syyskyy
OCTOBER… lokakuu
NOVEMBER… marraskuu
DECEMBER… joulukuu

MENU

TIMER RECORD

SETUP

CAMCORDER

V 8000 -nauhurin päävalikko

Asetusvalikko

Kellovalikko

SETUP

ADJUST

OPTIONS

MARKER

TUNING

CLOCK

LINK

CLOCK

TIME

DATE

MONTH

YEAR

TEXT

20:00

MON 27

APRIL

1998

OFF

GO

GO

tt

ss

0

9

…

GO

EXIT
TIME (kellonaika)… Kellonajan ilmaisu.
DATE (päiväys)… Päivämäärä.
MONTH (kuukausi)… Kuukausi.
YEAR (vuosi)… Vuosiluku.
TEXT (tekstiaika)… Nauhurin kellon tahdistus

teksti-TV-aikaan. Valitse jokin valtakunnallinen
TV-kanava. Nyt kellonaika asettuu
automaattisesti oikeaksi. Jos et halua käyttää
tekstitahdistusta, valitse asetus OFF.
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Käynnistä nauhuri ja valitse sen päävalikko. Lisää
valikoista kerrotaan sivulla 7.

Siirry riville SETUP

Valitse asetusvalikko

SETUP-valikko ilmestyy näkyviin

Pania valitaksesi OPTIONS

Pania voidaksesi muuttaa nauhurin
eri asetuksia

Näet asetusvalikon; kohdistin on
rivillä OPTIONS

Siirry valikossa askelpainikkeilla

Vaihtoehtoja voit askeltaa
kelauspainikkeilla

Numeropainikkeita voit käyttää
numerotietojen syöttämiseen 

Täytä puuttuvat tiedot

Tallenna lopuksi tiedot GO-
painikkeella

Poistu valikoista EXIT-painikkeella

Nauhurin perusasetukset

Nauhurin toimintojen hyödyntäminen
edellyttää, että muutat laitteen
perusasetukset laitteistoasi vastaaviksi.

Esimerkiksi nauhurin indeksi- sekä
laskinhakutoimintojen käyttäminen
edellyttää, että vastaavat asetukset on
huomioitu perusasetuvalikossa.

Lisää valikosta kerrotaan seuraavalla
sivulla.

MENU

TIMER RECORD

SETUP

CAMCORDER

Päävalikko

Asetusvalikko

Perusasetusvalikko

SETUP

ADJUST

OPTIONS

MARKER

TUNING

CLOCK

LINK

OPTIONS

COUNTER

TAPE

SPEED

PDC/VPS

MARKER

TIME USED

240

STD PLAY

OFF

AUTO

GO

sitten
GO

tt

ss

0

9

…

GO

EXIT
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Perusasetusvalikko
COUNTER (laskin) 
Nauhuri seuraa nauhan kulkua toiston ja
nauhoituksen aikana. Tämä tieto – joko nauhasta
käytetty tai siitä jäljellä oleva aika – ilmaistaan
sekä TV-ruudulla että nauhurin omassa näytössä.

TIME USED… Nauhasta käytetty aika tunteina ja
minuutteina.

TIME LEFT… Nauhasta jäljellä oleva aika tunteina
ja minuutteina.

BeoCord V 8000 -kuvanauhuri tunnistaa
automaattisesti käytettävän kasetin pituuden,
ja se ilmaistaan hetkellisesti nauhurin näytössä.
Voit valita nauhan pituuden myös itse. Jos
käytät ei-vakiomittaisia nauhoja yhdessä
käytetty aika tai jäljellä olevan ajan ilmaisun
kanssa, on nauhan pituuden määrittely käsin
välttämätöntä.

TAPE (kasettipituus) 
Useimpien nauhojen pituus tunnistetaan
automaattisesti. Nauhan pituus voidaan
määritellä myös käyttäjän toimesta; toiminta-alue
on 30–300 minuuttia.

SPEED (nauhanopeus) 
BeoCord V 8000 -nauhurissa on kaksi
nauhanopeutta.

STD PLAY… Normaali nauhanopeus; kolmen
tunnin toistoaika E-180 -kasetilla. Optimaalinen
kuvanlaatu.

LONG PLAY… Puolitettu nauhanopeus; kuuden
tunnin toistoaika E-180 -kasetilla.

Nauhaa toistettaessa nauhuri valitsee
automaattisesti oikean nauhanopeuden.

PDC/VPS 
BeoCord V 8000 tukee joissakin maissa käytössä
olevia PDC (Program Delivery Control)- ja VPS
(Video Programming System) -toimintoja. Voit
käyttää toimintoa silloin kun teet ajastetun
nauhoituksen TIMER RECORD -valikon kautta.

PDC- ja VPS-toiminnot mahdollistavat myös
viivästyneen TV-ohjelman nauhoittumisen
ajallaan. Käytössä oleva toiminto ilmaistaan
nauhurin näytössä. 

ON… Jos nauhurin PDC- ja VPS-toiminnot asetettu
ON-tilaan ja lähettävä asema tuottaa ao.
signaalit tai ajat, ohjelmoi ajastetut
nauhoitukset aina tarkalleen ilmoitettujen
ohjelma-aikojen mukaisesti. Jos haluat
nauhoittaa kaksi peräkkäistä ohjelmaa, tulee
sinun tehdä kaksi erillistä ajastinohjelmointia. 

OFF… Jos PDC- ja VPS-toimintoja ei käytetä,
ajastetut nauhoitukset käynnistyvät ja
pysähtyvät ohjelmoitujen aikojen mukaisina.

MARKER (indeksimerkintä) 
Laitteen indeksimerkintätoiminnon avulla voidaan
jokaiselle alkavalle nauhoitukselle antaa oma
tunniste, indeksi. Näin nauhalla olevien
nauhoitusten tunnistaminen ja laskeminen
helpottuu.

AUTO-asennossa jokainen alkava nauhoitus
merkitään indeksillä.

OFF-asennossa indeksimerkintää ei käytetä, jolloin
myöskään askelhakua ei voida käyttää.
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Käynnistä nauhuri

Valitse päävalikko  

Valitse ajastinvalikko

Näet ajastinvalikon

Siirrä kohdistinta askelpainikeilla

Askella vaihtoehtoja
kelauspainikkeilla

Numerotietoja voit syöttää myös
suoraan numeropainikkeilla

Ajastinohjelmoinnin tallentaminen
Tallenna ohjelmointi GO-
painikkeella

Voit poistua ohjelmointivalikosta milloin tahansa
STOP-painikkeella

Kaikki muistiin tallennetut ajastinohjel-
moinnit koostetaan ajastinluetteloon

Päivittäin tapahtuvan nauhoituksen
ohjelmoiminen

Siirrä kohdistin askelpainikkeella
riville DATE

Vaihda DATE-osoitus viestiksi DAYS

Kelauspainikkeella voit ryhtyä
valitsemaan ohjelmoinnin
toteutuspäiviä

Opastus jatkuu seuraavalla sivulla

N A U H O I T T A M I N E N

Ajastettu nauhoittaminen

Voit ohjelmoida BeoCord V 8000 
-kuvanauhurin nauhoittamaan mistä
tahansa käytössä olevasta ohjelmanläh-
teestä milloin tahansa. Nauhoitus
käynnistyy ja pysähtyy automaattisesti.

Nauhoitus voidaan ohjelmoida tapah-
tumaan joko kerran määrättynä
päivänä (DATE) tai määrättyinä viikon-
päivinä (DAYS). Näin voit nauhoittaa
samaan aikaan useampana päivänä
tulevan ohjelman.

Kaikki tallennetut ajastinohjelmoinnit
koostetaan ajastinluetteloon (RECORD
LIST).

Ajastintietojen poistaminen tai
muuttaminen
Ajastintietoja voit korjata ajastin-
luettelon avulla. Jos haluat poistaa
tulevan ajastintapahtuman, palaa
ajastinohjelmointivalikkoon ja poista
kyseinen ohjelmointi.

Huomaa: Jos ajastinohjelmointisi lomittuvat, se
ilmaistaan ajastinluettelossa viestillä OVERLAP.
Lomittuvat ohjelmoinnit osoitetaan
huutomerkeillä. 

MENU

TIMER RECORD

SETUP

CAMCORDER

Päävalikko

Ajastinohjelmointivalikko

Ajastinohjelmointivalikko; ajastin on ohjelmoitu
nauhoittamaan TV-kanavaa 1 keskiviikkona,
maaliskuun ensimmäisenä, alkaen kello 18.30.

TIMER RECORD

SOURCE

PROGRAM

START

STOP

DATE

. . .

RECORD LIST

TV

1

20:00

21:00

MON 10 NOV

TIMER RECORD

SOURCE

PROGRAM

START

STOP

DATE

TV1

RECORD LIST

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

WED 1 MAR

>> : CLEAR

18:30–19:30

GO

GO

tt

ss

0

9

…

V TAPE

MENU

0

tt
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(jatkoa edelliseltä sivulta)
Paina siirtyäksesi viikonpäivästä
toiseen

Askelpainikkeilla voit joko valita tai
hylätä viikonpäivän

Valittuasi haluamasi päivät…
Paina poistuaksesi valintatilasta

Paina tallentaaksesi tekemäsi
viikkoajastus

Ajastinohjelmoinnin
muuttaminen
Siirrä kohdistin haluamasi
ohjelmoinnin kohdalle
ajastinluettelossa

Paina muuttaaksesi ohjelmoinnin
tietoja

Askelpainikkeilla � ja � voit siirtyä
sarkkeesta toiseen; tietoja voit
muuttaa numero- sekä kelaus-
painikkeilla tt ja ss…

Tallenna muuttamasi ohjelmointi

Ajastinohjelmoinnin poistaminen
Siirrä kohdistin haluamasi ohjel-
moinnin kohdalle ajastinluettelossa

Paina poistaaksesi ajastinnau-
hoituksen

Poistu valikoista painamalla

Valitessasi viikottaisen ajastusnauhoituksen, kaikki
viikonpäivät ovat automaattisesti esitettyinä
ajastusta varten. Paina � tai � tietyn päivän
valitsemiseksi tai hylkäämiseksi ajastinnau-
hoitukseen.

TIMER RECORD

SOURCE

PROGRAM

START

STOP

DATE

TV1

RECORD LIST

TV

1

6:37

7:37

MTWTFSS MON

6:30– 7:30

WED 1 MAR

>> : SELECT

sitten

GO

GO

tai
tt

sitten
tt

tt

ss

tai

sitten

sitten

GO

sitten

GO

sitten

Mitä on TIMER RECORD -valikossa…
SOURCE (ohjelmanlähde)
Näyttää nauhoitettavan ohjelmanlähteen.
Seuraavat vaihtoehdot ovat tarjolla:
TV… TV-kanavien nauhoitus nauhurin omasta

virittimestä; näin voit katsoa nauhoituksen
aikana myös muita kanavia.

AV… nauhoitus suoraan BeoCord V 8000:een
liitetystä BeoVision -televisiostasi; TV- tai SAT-
nauhoitus mahdollisia.

PROGRAM
Näyttää nauhoitettavan kanavamuistipaikan.

START ja STOP
Näyttää nauhoituksen alkamis- ja päättymisajat.

Jos käytät myös PDC- ja VPS-toimintoja, muista
ohjelmoida ajastinnauhoitus tarkoin ilmoitettujen
ohjelma-aikojen mukaisesti. Jos nauhoitat kaksi
perättäistä ohjelmaa, joudut ohjelmoimaan näille
kaksi erillistä nauhoitusta. Halutessasi voit
peruuttaa PDC- ja VPS-toiminnon painamalla
ensin V TAPE-, sen jälkeen STOP-painiketta.
Sivuilla 14-15 kerrotaan lisää PDC- ja VPS-
toiminnoista.

DATE, DAYS 
Nauhoituspäivämäärä tai -viikonpäivät.

BeoCord V 8000 -nauhurin ajastinvalikossa
käytetään seuraavia ilmaisuja:
M ja MON… maanantai
T ja TUE… tiistai
W ja WED… keskiviikko
T ja THU… torstai
F ja FRI… perjantai
S ja SAT… lauantai
S ja SUN… sunnuntai

sekä
JAN… tammikuu
FEB… helmikuu
MAR… maaliskuu
APR… huhtikuu
MAY… toukokuu
JUN… kesäkuu
JUL… heinäkuu
AUG… elokuu
SEP… syyskuu
OCT… lokakuu
NOV… marraskuu
DEC… joulukuu

> Seuraavilla sivuilla lisää tietoa ajastinnau-
hoituksista…

EXIT
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Katseltavan TV-ohjelman nauhoittaminen

Paina valmistautuaksesi
nauhoitukseen

Paina aloittaaksesi nauhoituksen

Jos haluat nauhoittaa jotakin kanavaa ja samalla
katsoa ohjelmaa toiselta…

Käynnistä kuvanauhuri

Paina valmistautuaksesi nauhoi-
tukseen

Nauhoittaaksesi jotakin muuta kuin
ruudulla näkyvää kanavaa…
Paina haluamasi kanavan numero

Paina aloittaaksesi nauhoituksen

Jos haluat, voit painaa TV (tai SAT)-
painiketta ja ryhtyä katselemaan
haluamaasi kanavaa

Paina – voit tarkkailla nauhoitusta

Paina – nauhoitus keskeytyy

Paina uudelleen – nauhoitus
pysähtyy kokonaan

Paina – nauhoitus jatkuu

RECORD

RECORD

sitten

RECORD

sitten

RECORD

sitten

V TAPE

0

9

…

V TAPE

STOP

sitten

STOP

RECORD

tai

sitten

Pikanauhoitus

Satelliittikanavien nauhoittaminen
Kahden eri satelliittikanavan samanaikainen
katseleminen ja nauhoittaminen ei ole mahdol-
lista, koska ainoastaan TV-kanavamuistipaikat
tallennetaan nauhurin virittimen muistiin. Voit
toki halutessasi aina siirtyä katsomaan TV-
ohjelmaa nauhoituksen aikana.

Kaksikielilähetysten nauhoittaminen
Jos nauhoitat kaksikielistä lähetystä, kuulet
molemmat kielet samanaikaisesti. Voit nauhoi-
tusta myöhemmin katsellessasi valita haluamasi
kielen; kuulet vain yhden kielen kerrallaan. Lisää
äänikanavien valinnasta kerrotaan sivulla 21.

Halutessasi välittömästi nauhoittaa
katsomaasi ohjelmaa – voit aloittaa
suoraan nauhoituksen.

Aloitettuasi katsomasi ohjelman
pikanauhoituksen, et voi enää siirtyä
katsomaan toista TV-kanavaa. Voit toki
kytkeä V 8000:n pois päältä tai siirtyä
jollekin muulle lähteelle, esim. satellii-
tille (SAT).

Halutessasi seurata nauhoitusta tai
pysäyttää sen, tulee sinun ensin palata
nauhoitukseen painamalla V TAPE.

Jos haluat nauhoittaa jotakin toista
kanavaa samanaikaisesti toista
katsoessasi, se tapahtuu nauhoitta-
malla nauhurin omasta virittimestä. 

Ohjauksen palauttaminen kuvanau-
huriin esimerkiksi nauhoituksen
tarkkailua tai pysäyttämistä varten
tapahtuu painamalla V TAPE -paini-
ketta.

Huomaa: Kun nauhuri on nauhoitusvalmiudessa
ensimmäisen kerran RECORD-painiketta
painettuasi, voit vaihtaa nauhoitettavaa
ohjelmanlähdettä painamalla toistuvasti LIST-
painiketta kunnes TURN tulee Beo4:n näytölle ja
sitten painamalla GO. Saadaksesi TURN-näytön
Beo4:n näytölle, tulee sinun lisätä se ohjaimen
toimintolistaan. Beo4-kauko-ohjaimen
käyttöohjeen kappaleessa ”Beo4-ohjaimesi
sovittaminen laitteistoosi” on annettu tästä
ohjeita.
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• Toteutumistaan odottavat ajastinohjel-
moinnit  ilmaistaan nauhurin etulevyssä
viestillä TIMER. Jos  nauhuri ei jostakin syystä
kykene toteuttamaan  ohjelmointia, tämä
ilmaistaan vilkkuvalla TIMER- merkkivalolla. 

• Jos nauhurissa oleva kasetti on nauhoitus-
suojattu, se poistetaan kasettipesästä
automaattisesti sekä  nauhoitusta
käynnistettäessä että ajastinohjelmointia
tallennettaessa. 

• Jos haluat keskeyttää käynnissä olevan
ajastinnauhoituksen, voit tehdä sen
seuraavasti:
– Paina Beo4-ohjaimesta ensin V TAPE, sitten
STOP.
– Voit myös sulkea nauhurin sen etulevyn
valmiustilapainikkeesta.

• Jos ajastettu nauhoitus ei onnistu oikein,
varmista, että nauhurin kello on ajassa. Lisää
kerrotaan sivulla 13.

Hyödyllistä lisätietoa ajastinnauhoituksista
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Käynnistä BeoCord V 8000 -nauhuri ja valitse
päävalikko. Lisää valikoista kerrotaan sivulla 7.

Siirrä kohdistin otsikon SETUP
kohdalle

Valitse asetusvalikko

SETUP-valikko ilmestyy näkyviin,
ADJUST näkyy korostuneena...

Pania voidaksesi säätää videokuvaa

Näet säätövalikon

Valitse säätökohde

Valitse säätökohteen valikko

Säädä tarpeen mukaan

Poistu valikoista EXIT-painikkeella

Toistokuvan säädöt

Huomaa 
Raidanseurannan säätö tapahtuu automaattisesti
aina kasetin latauksen jälkeen. Voit toki
tarvittaessa muuttaa säätöä myös katselun aikana.
Lisää tästä  kerrotaan seuraavalla sivulla. 

Kuvaan ja ääneen mahdollisesti
ilmestyvät häiriöraidat ja rusahtelut
saattavat aiheutua puutteellisesta
raidanseurannasta. Ilmiö saattaa
esiintyä erityisesti valmiiksinau-
hoitetuilla kaseteilla. 

Toistokuvaa voidaan säätää milloin
tahansa toiston tai hidastuksen aikana.
Pysäytyskuvan aikana mahdollisesti
esiintyvää pystysuuntaista värinää
voidaan säätää pysäytyskuvaa katsot-
taessa. 

MENU

TIMER RECORD

SETUP

CAMCORDER

Päävalikko

Asetusvalikko

Toistokuvan säätövalikko
TRACKING… Raidanseurannan säätö; säätöalue

on -18 – +18 toistotilassa.
JITTER… Pysäytyskuvan sekä hidastuksen säätö;

säätöalue on -18 – +18.
SHARPNESS… Kuvanterävyyden säätö toisto-,

hidastus- ja myötäkatselutilassa. Säätöalue on 
-3 – +3.

SETUP

ADJUST

OPTIONS

MARKER

TUNING

CLOCK

LINK

ADJUST

TRACKING

JITTER

SHARPNESS

GO

sitten
GO

GO

tt

ss

EXIT
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Äänikanavan valinta

Valittu äänikanava ilmaistaan nauhurin
näytössä:

STEREO Hifistereoääni 
MONO Lineaarinen monoääni 
MONO-1 Vasen äänikanava, kieli 1 
MONO-2 Oikea äänikanava, kieli 2. 

Kaikki nauhoitukset tapahtuvat aina
sekä lineaari- että hifiäänellä. Toisto-
vaiheessa hifiääni valitaan automaat-
tisesti, ellei valintaa muuteta käsin. 

Voit valita toistettavaksi nauhalla
olevia äänikanavia. Jos katselet
kaksikielisenä tallennettua ohjelmaa,
voit valita jomman kumman
selostuskielen.

Etsi LIST-painikkeella askeltaen Beo4-ohjaimen
näyttöön viesti TRACKNG*. Nyt voit käynnistää
automaattisen seurannan säädön GO-
painikkeella; voit myös säätää seurantaa käsin
tt- ja ss -painikkeilla. Vastaava valikko
kuvaruudussa opastaa Sinua. 

* Huomaa: Tämän komennon etsiminen Beo4-
ohjaimen näyttöön edellyttää, että komento on
lisätty ohjaimen toiminneluetteloon. Lisää tästä
kerrotaan ohjaimen omassa käyttöohjeessa,
erityisesti ohjaimen laitteistoon sovittamiseta
kertovassa kappaleessa.

Huomaa: Kuluneen nauhan hifiääni saattaa olla
hyvin heikkolaatuinen, jolloin monoäänen
valinnalla päästään parempaan lopputulokseen.
Voit yrittää parantaa äänenlaatua myös
raidanseurannan säädön avulla; katso ohjeita
edellisellä sivulla. 

Äänikanavan valinta toiston aikana

Etsi LIST-painikkeen avulla ohjaimen
näyttöön viesti SOUND* 

Paina askeltamalla – voit vaihtaa
äänikanavia

* Huomaa: SOUND-komennon etsiminen Beo4-
ohjaimen  näyttöön LIST-painikkeen avulla
edellyttää, että komento on lisätty ohjaimen
toiminneluetteloon. Tutustu ohjaimen omaan
käyttöohjeeseen.

GO

LIST

Raidanseurannan suorasäätö Beo4-ohjaimella
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Lataa ensin kasetti nauhuriin, käynnistä nauhuri ja
valitse päävalikko. Valikoista kerrotaan lisää
sivulla 7.

Siirry otsikon SETUP kohdalle

Valitse asetusvalikko

Näet asetusvalikon

Siirrä kohdistin riville MARKER

Valitse indeksimerkintävalikko

Näet indeksivalikon; tähän mennessä
tunnistetut nauhoitteet ilmaistaan
näytössä

0-painikkeella voit poistaa
merkinnän parhaillaan näytössä
ilmaistusta nauhoitteesta

Toiminto vahvistetaan kuvaruutu-
näytössä viestillä CLEARING
MARKER; näytössä olevat indeksi-
lukemat päivittyvät vastaavasti

1-painikkeella voit lisätä
indeksitunnisteen

Toiminto vahvistetaan kuvaruu-
tunäytössä viestillä SETTING
MARKER; näytössä olevat
indeksilukemat päivittyvät
vastaavasti

Poistu valikoista EXIT-painikkeella

Indeksimerkintä

Nauhalla olevia indeksimerkintöjä
voidaan muuttaa myös jälkikäteen;
merkintöjä voidaan myös lisätä valmi-
iseen nauhoitukseen.

Näin voit helpommin paikallistaa
esimerkiksi kotikuvaajan tallenteesta
mieluisia tapahtumia tai löytää
suosikkikappaleitasi kokonaisesta
konsertista.

Indeksimerkinnät lisätään toiston
aikana. Merkintöjen lisäämisen tai
poistamisen jälkeen V 8000 -nauhurin
näyttö päivittyy ajan tasalle.

MENU

TIMER RECORD

SETUP

CAMCORDER

Päävalikko

Asetusvalikko

Indeksimerkintävalikko

SETUP

ADJUST

OPTIONS

MARKER

TUNING

CLOCK

LINK

1 : SET

V. TAPE

0 : CLEAR

10PLAY

GO

GO

EXIT

1

0
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Toisto sekä nauhoitus kameranauhurilla

Jos haluat katsella kameranauhurisi
signaalia televisiostasi – ja jos haluat
myös kopioida kameranauhuristasi –
suoraan V 8000 -nauhurisi avulla, voit
valita toiminnon V 8000 -nauhurin
päävalikosta.*

Kameranauhurin signaalia editoidessasi
toimintoa avustaa television kuvaruu-
tuun tuleva apunäyttö, jossa on myös
nauhalaskimen lukema.

Itse toimintoa ohjataan Beo4-ohjai-
mella. Kameranauhurin omia
toimintoja ohjataan tavalliseen tapaan
sen omilla painikkeilla. Tästä kerrotaan
lisää sen omassa käyttöohjeessa.

Nauhakopioinnin aikana voit siirtyä
esimerkiksi TV-tilaan; voit myös sulkea
television.

MENU

TIMER RECORD

SETUP

CAMCORDER

Tässä V 8000 -nauhurin päävalikko, jossa voit
suoraan valita ohjelmanlähteeksi kameranauhurin

Jos haluat katsella kameranauhurista tulevaa
ohjelmaa, käynnistä V 8000 -kuvanauhuri ja
valitse päävalikko. Lisää tästä kerrotaan sivulla 7.

Siirry riville CAMCORDER

Käynnistä kameranauhurisi

Näet kameranauhuristasi tulevan
kuvan

Toiminnon peruuttaminen
Valitse jokin toinen ohjelmanlähde,
esimerkiksi TV

Kameranauhurista nauhoittaminen
Paina – V 8000 -nauhuri kytkeytyy
nauhoitusvalmiuteen

Paina uudelleen – nauhoitus
käynnistyy

Nauhoituksen keskeyttäminen ja pysäyttäminen
Paina – nauhoitus keskeytyy

Paina – nauhoitus jatkuu

Jos haluat päättää kopioinnin,
valitse jokin toinen ohjelmanlähde,
esim. TV

GO

TV

RECORD

RECORD

STOP

RECORD

TV

*Huomaa: Kameranauhuri ja muut lisälaitteet 
Jos haluat liittää V 8000 -nauhuriin jonkin muun
lisälaitteen kuin kameranauhurin, voit edelleen
käyttää CAMCORDER-valintaa, jolloin sen signaali
kytkeytyy kuvanauhuriin. Lisää näistä liitännöistä
kerrotaan nauhurin käyttöönotto-ohjeessa.
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V 8000 -kuvanauhuri vahvistaa kaikki
sille annetut komennot kuvaruudun
alaosan näytössä. 

Näyttö kertoo, mitä nauhuri milloinkin
on tekemässä.

Näyttö kehottaa Sinua lataamaan kasetin
kasettipesään, jotta toisto voidaan käynnistää.

Nauhuri toistaa nauhaa, jonka alusta on kulunut
(tai josta on jäljellä) 2 tuntia 15 minuuttia.

Nauhuri odottaa toista ja kolmatta numeroa
etsiäkseen vastaavan laskinlukeman.

Nauhaa toistetaan; lineaarinen monoääni on
valittu.

Toiston aikana on käynnistetty kuvallinen kelaus
eteenpäin Beo4-ohjaimen keltaisella painikkeella.

Toiston aikana on käynnistetty kuvallinen kelaus
taaksepäin Beo4-ohjaimen vihreällä painikkeella.

Tässä hidastus eteenpäin on käynnistetty Beo4-
ohjaimen sinisellä painikkeella.

Tässä hidastus taaksepäin on käynnistetty Beo4-
ohjaimen punaisella painikkeella.

Pikakelaus eteen on käynnistetty tt -painikkeella.

Pikakelaus taakse on käynnistetty ss 

-painikkeella.

Huomaa: Lisää laskintoiminnoista kerrotaan
sivuilla 14-15.

V. TAPE LOAD

V. TAPE 2:15PLAY

V. TAPE –:–2PLAY

V. TAPE MONOPLAY

V. TAPE 2: 15CUE>

V. TAPE 2: 15CUE<

V. TAPE 2:15SLOW>

V. TAPE 2: 15SLOW<

V. TAPE 2: 15>>

V. TAPE 2:15<<
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Huomaa: Toiston ja nauhoituksen aikana
kuvaruutunäytöt jäävät hetkeksi näkyviin,
kelausten aikana näytöt pysyvät ruudussa koko
toiminnon suorittamiseen kuluvan ajan.

Pysäytyskuva saadaan STOP-painikkeen
kertapainalluksella.

Nauhuri on pysäytetty STOP-painiketta kahdesti
painaen.

Nauhuri etsii seuraavaa tallennetta
askelpainikkeella annetun komennon ohjaamana.

Nauhuri kelaa nauhaa kolme tallennetta
taaksepäin askelpainikkeella annetun komennon
mukaisesti.

Nauhuri on nauhoitusvalmiudessa
nauhoittaakseen omasta virittimestään TV-
kanavaa 15.

Tässä nauhoitetaan ulkoisesta ohjelmanlähteestä,
joka voi olla esimerkiksi BeoVision-televisio tai sen
yhdysrakenteinen satelliittivastaanotin.

Kun kameranauhurilla toistetaan tallennetta, sitä
voidaan myös editoita.

Tässä nauhoitetaan kameranauhurilta V 8000 
-nauhurille; samanaikaisesti myös toisen
ohjelmanlähteen valinta on mahdollista.

Jos nauhurille ei anneta muita komentoja, se
siirtyy valmiustilaan kahdeksan minuutin kuluttua.

V. TAPE 2: 15STILL

V. TAPE 2: 15STOP

V. TAPE +1>>

V. TAPE –3<<

V. TAPE

PROGRAM

REC. PAUSE

2:1515

V. TAPE

AV

RECORDING

2:15

V. TAPE

CAMCORDER

PLAY

2:15

V. TAPE

CAMCORDER

RECORDING

2:15
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Paina – kuvanauhuri käynnistyy

Paina – voimakkuus kasvaa

Paina – voimakkuus laskee

MUTE-painikkeella voit vaientaa
äänen; uusi painallus palauttaa sen

Paina – nauhuri etsii ja toistaa
seuraavan nauhoitteen

Paina – nauhuri etsii ja toistaa
parhaillaan katsomasi tallenteen;
uusi painallus etsii edellisen

Voit myös valita haluamasi
laskinkohdan suoraan
numeropainikkein; esimerkiksi 2:15

Paina – näet pysäytyskuvan

Paina uudelleen – toisto pysähtyy

Paina – toisto jatkuu

Toiminnot toiston aikana
Pikakatselu eteenpäin; uusi painallus
kasvattaa nopeutta

Pikakatselu taaksepäin; uusi
painallus kasvattaa nopeutta

Ennen kuin aloitat
BeoCord V 8000 -kuvanauhurin ohjaaminen on
mahdollista myös Beolink 1000 -kauko-ohjaimella.
Nauhuri on ennen tätä kuitenkin esiohjelmoitava
vastaavasti. Ota yhteys omaan Bang & Olufsen 
-kauppiaaseesi.

Piirroksessa korostettuina esitettyjä
painikkeita  tarvitaan BeoCord V 8000 
-kuvanauhurin päivittäiseen ohjaa-
miseen.

Toiston aikana voit muuttaa äänen-
voimakkuutta sekä myös pikavaimen-
taa äänen. Voit askeltaen valita
nauhalla olevia nauhoitteita; voit valita
haluamasi nauhakohdan myös suoraan
numeropainikkein.

Nauhaa toistettaessa voit myös kelata
sitä eteen-  ja taaksepäin. Toki myös
hidastukset ovat  käytettävissäsi.
Pikakelaukset voit käynnistää pysäy-
tettyäsi nauhan ensin.

Jos nauhurille ei anneta uusia komen-
toja, parhaillaan toistettava nauha
toistetaan loppuun asti, jonka  jälkeen
se kelautuu alkuun. Tämän jälkeen
nauhuri siirtyy valmiustilaan.

Jos haluat sulkea nauhurin, paina
valmiustilapainiketta.

Ohjaaminen Beolink 1000 
-kauko-ohjaimella

B E O L I N K  1 0 0 0  - K A U K O - O H J A I N

V. TAPE

MUTE

2

1

5

STOP

STOP

PLAY

3

6

9

0

2

5

8

1

4

7

MUTE

PICTURE

STORE

SOUND

GO TOTEXT

PLAY

MIXLARGE

A.TAPE

PHONO

LIGHT

LINK

RECORD

SHIFT

V.TAPE

AV

STOP

RADIO

CD

TV

SAT

MENU
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Valikkojen ohjaaminen Beolink 1000 
-ohjaimella
Valitse ensin valikkotila MENU-painikkeella.
• Siirry askelpainikkeilla haluamasi otsikon

kohdalle.
• Valitse otsikkoa vastaava valikko PLAY-

painikkeella.

Valitsemasi valikko ilmestyy kuvaruutuun.
• Siirry askelpainikkeilla haluamasi toiminteen

kohdalle.
• Muuta sarakkeen asetuksia numero- tai

kelauspainikkeilla.
• Tallenna tekemäsi muutokset painikkkeella

PLAY.
• Poistu valikoista STOP-painikkeella askeltaen.

Paina – toisto keskeytyy

Paina – hidastettu toisto käynnistyy 
Paina uudelleen – nopeus kasvaa

Paina – hidastettu toisto taaksepäin
käynnistyy 
Paina uudelleen – nopeus kasvaa

Paina – nauha pysähtyy

Pikakelaus eteen

Pikakelaus taakse

Valmiustila 

STOP

STOP

STOP

•
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LINK

FREQUENCY 599

CLOCK

TIME

DATE

MONTH

YEAR

TEXT

20:00

MON 24

SEPTEMBER

1995

OFF

PROGRAM

FINE

SUBTITLES

10

FREQUENCY 210

0

333

SOUND STEREO

1 : SET

V. TAPE

0 : CLEAR

10PLAY

SHARPNESS +3

JITTER +18

TRACKING +18

ADJUST

TRACKING

JITTER

SHARPNESS

OPTIONS

COUNTER

TAPE

SPEED

PDC/VPS

MARKER

TIME USED

240

STD PLAY

ON

AUTO

MENU

TIMER RECORD

SETUP

CAMCORDER

TIMER RECORD

SOURCE

PROGRAM

START

STOP

DATE

. . .
RECORD LIST

TV

1

20:00

21:00

MON 10 NOV

SETUP

ADJUST

OPTIONS

MARKER

TUNING

CLOCK

LINK

Valikkojärjestelmä 
Tähän on kuvattu BeoCord V 8000 -nauhurin
valikkojärjestelmä. Kaikkiin alavalikoihin päästään
päävalikon kautta.

Päävalikon valitsemisen jälkeen (sivulla 7
kerrotaan lisää päävalikosta ja valikkojärjestelmän
käytöstä) valikoissa edetään seuraavasti:
• Valitse päävalikosta haluamasi otsikko

siirtymällä sen kohdalle askelpainikkeilla.
• Valitse otsikkoa vastaava valikko GO-

painikkeella. Jos valitset otsikon SETUP, pääset
tutustumaan asetusvalikon otsikoihin, joiden
kautta pääset edelleen vastaaviin toimintoihin.

• STOP-painikkeella pääset valikkojärjestelmässä
edelliseen valikkoon.

• EXIT-painikkeella voit poistua valikoista.
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Ostopäivä

Yhteyshenkilö

Liike

Puhelin

Osoite

Tähän voit kirjata laitteidesi valmistenumerot:

BeoCord V 8000 -kuvanauhuri

Beo4-kauko-ohjain

3508188 1990
Printed in Denmark by
Bogtrykkergården a-s, Struer

Dear Customer,

Your needs as the user of our products are always given careful
consideration during the design and development process, and we strive to
make our products easy and comfortable to operate.

We therefore hope that you will take time to drop us a line, telling us about
your experiences with your Bang & Olufsen system. Anything which you
consider important – positive or negative – may help us in our constant
efforts to refine our products.
Thank you!
Please write to:

Customer information dept. 7240
Bang & Olufsen a/s
DK-7600 Struer
Denmark
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