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De BeoCord V 8000 videorecorder

bezit alle kwaliteiten van Bang &

Olufsen: uitstekend geluid en beeld,

simpel en eenvoudig te bedienen.

De BeoCord V 8000 is ontwikkeld

voor gebruik met de BeoVision TV’s

en vormt daarmee een elegant Bang

& Olufsen Videosysteem.

Alle functies van de BeoCord V 8000

worden bediend via de Beo4 afstands-

bediening.

De Beo4 afstandsbediening

integreert de afstandsbediening van

uw BeoVision TV en de BeoCord 

V 8000 videorecorder.

Handleiding
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Voordat u begint…

Bij uw BeoCord V 8000 zijn twee

Handleidingen gevoegd: de ene

wordt gebruikt wanneer u de

BeoCord V 8000 combineert met een

BeoVision MX TV, de ander is voor

combinatie met een BeoVision MS

TV. Kies de juiste Handleiding

afhankelijk van uw systeemopzet. De

eveneens bijgesloten Opstel-

aanwijzingen is van toepassing op

alle systemen.

In deze Handleiding vindt u hoe u de

BeoCord V 8000 kunt afstemmen en

instellen voor gebruik met een MS

TV. De bediening van verscheidene

bronnen en functies via de Beo4

afstandsbediening wordt beschreven.

De BeoCord V 8000 kan ook geheel

worden bediend via de Beolink 1000.

Wij raden u (of uw Bang & Olufsen

dealer) aan de instructies in de

Opstel-aanwijzingen van uw BeoCord

V 8000 nauwgezet op te volgen. Sluit

u extra apparatuur op uw systeem

aan, raadpleeg dan de Opstel-

aanwijzingen voor nadere

informatie.

Naast het gereedmaken voor gebruik

wordt in de Opstel-aanwijzingen ook

het onderhoud behandeld.

Opmerking: Wanneer uw BeoCord V 8000 wordt
gebruikt in combinatie met de BeoVision 1 TV,
raadpleeg dan het BeoVision 1 Referentieboek
voor nadere informatie over het dagelijks gebruik
van de V 8000 met de Beo1 afstandsbediening, en
hoe de V 8000 op de BeoVision 1 moet worden
aangesloten. U kunt de BeoCord V 8000 ook met
andere TV’s dan de hier genoemde gebruiken;
raadpleeg de Opstelaanwijzingen voor nadere
informatie.
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In deze afbeelding wordt aange-
geven hoe de informatie in deze
Handleiding is gerubriceerd.

Sectie a geeft stap-voor-stap
instructie voor desbetreffende
functie.

Sectie a omvat:
• De toetsen die u moet indrukken

om de functie uit te voeren. De
aangegeven toetsen komen
overeen met die op de Beo4
afstandsbediening.

• Extra aanwijzingen met belangrijke
informatie. Lees deze vooral om de
functie goed te kunnen uitvoeren.

Sectie b geeft uitleg.

Sectie b omvat:
• De relevante in-beeld menu’s die u

oproept bij het uitvoeren van de
stap-voor-stap instructies.

• De tekst geeft u extra informatie
over desbetreffende functie en
geeft voorbeelden van het nut van
de behandelde functie.

G E B R U I K  V A N  D E Z E  H A N D L E I D I N G

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

SOUND

STAND

CLOCK

AV SOCKET

SAT SETUP

AUTO TUNING

PROGRAM LIST

UPDATE TUNING

MANUAL TUNING

SAT AUTO TUNING

FREQUENCY

     ACTIVATE

11.374

T U N I N G

a ab b
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De Beo4 is de sleutel tot alle functies in
uw BeoCord V 8000 videorecorder:

• De dagelijks gebruikte functies wor-
den bediend door één enkele toets in
te drukken, of door een paar toetsen
in een logische volgorde in te
drukken.

• Gecompliceerdere functies worden
eveneens bestuurd via de Beo4, maar
worden begeleid door menu’s van de
BeoCord.

De Beo4 afstandsbediening integreert de
bediening van uw Bang & Olufsen producten

Afstandsbediening met de Beo4

B E D I E N I N G  V A N  D E  B E O C O R D  V  8 0 0 0

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

De gewone weergavefuncties van de
BeoCord V 8000 kunnen ook worden
bediend via het eigen bedienings-
paneel van de BeoCord V 8000. Zie
volgende pagina.

De Beo4 afstandsbediening communiceert met de
BeoCord V 8000 via uw Bang & Olufsen BeoVision
TV.

Standby wordt aangegeven met een klein rood
lichtje in de display op de voorzijde van de
BeoCord V 8000, zodra deze op het lichtnet wordt
aangesloten.
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> Bediening van de BeoCord V 80006

Bediening direct op de BeoCord V 8000

Met de vijf toetsen op de voorzijde van
de BeoCord V 8000 kunt u een aantal
functies van de BeoCord V 8000
bedienen…

Opmerking: De Beo4 afstandsbediening is
noodzakelijk voor de complete bediening van de
BeoCord V 8000. Eventueel is dit ook mogelijk
met de Beolink 1000 afstandsbediening; zie
pagina 28-29 voor nadere informatie.

Laden van een band
De band wordt naar binnen geschoven in de
opening juist boven de bedieningstoetsen op de
voorzijde.

Laad een cassette met de kleine pijl op de cassette
naar boven en wijzend naar het cassettevak.
Schuif de cassette  naar binnen tot u voelt dat het
mechaniek de band aanneemt en naar binnen
trekt.

Display…
TIMER… geeft aan dat een timer-opname
geprogrammeerd is in de V 8000. Wanneer een
timer-opname niet kan worden uitgevoerd
knippert deze indicatie.

RECORD… geeft aan dat een opname loopt.
Wanneer de V 8000 op opname/pauze staat
knippert deze indicatie.

PDC … Geeft aan dat de PDC (Program Delivery
Control) functie geactiveerd is – kan verschijnen in
combinatie met een Timer opname via het eigen
menu van de BeoCord.

VPS … Geeft aan dat de VPS (Video Programming
System) functie geactiveerd is – kan verschijnen in
combinatie met een Timer opname via het eigen
menu van de BeoCord.

� (Standby Indicatie)…
De rode standby indicatie verschijnt in de display
wanneer de BeoCord V 8000 in standby staat.

2.35… geeft de tellerpositie aan van de band: de
verstreken tijd of de resterende tijd. Zie pagina
14-15 voor nadere informatie.

Tijdens normale weergave, spoelen en opname
geeft de teller de juiste positie van de band aan.
Ook het juiste nummer kan worden aangegeven.

Verder werkt de dispay van de BeoCord V 8000 als
een status display en biedt informatie omtrent de
op dat moment geactiveerde functie.

TIMERTIMER RECORDRECORD PDCPDC VPSVPS

EJECT PLAY

EJECT
Werpt de geladen cassette in de BeoCord V 8000
uit.

ss

Druk op ss om de band terug te spoelen.

PLAY
Schakelt de BeoCord V 8000 in en start de
weergave van de band die u heeft geladen.

tt

Druk op tt om een videoband door te spoelen.

�

Kort indrukken om opname of weergave te
stoppen. Langer dan 3 seconden vasthouden om
de BeoCord V 8000 in standby te zetten.
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Indrukken om de videorecorder in te
schakelen 

Indrukken om het hoofdmenu voor
V.Tape op te roepen 
Het hoofdmenu voor V.Tape verschijnt…

Indrukken om het V.Tape menu te
kiezen

Het V 8000 hoofdmenu verschijnt… 

Indrukken om het gewenste item te
kiezen

Indrukken om het menu te kiezen

Het gevraagde menu verschijnt…

Invulmenu’s… 

Indrukken om in het menu van item
tot item te gaan

Indrukken om de beschikbare opties
voor een item op te roepen

Indrukken om informatie in te toetsen 

Toets de gevraagde informatie in, dan…
Indrukken om op te slaan

Indrukken om het menu te verlaten
zonder op te slaan

Indrukken om de menu’s te verlaten

Druk b.v. op TV

7

Gebruik in-beeld menu’s

De bediening van de meer gecom-
pliceerde functies van de BeoCord 
V 8000 wordt begeleid door in-beeld
menu’s.

Om het hoofdmenu van de V 8000 op
te roepen roept u eerst het hoofdmenu
voor V.TAPE op via uw MS TV*. Vervol-
gens kunt u het V 8000 hoofdmenu
oproepen.

De items in het hoofdmenu van de 
V 8000 geven toegang tot andere
speciale menu’s. Sommige van deze
menu’s zijn menu’s waarin informatie
moet worden ingevuld.

In dergelijke invulmenu’s kunt u de
cursor van item naar item verplaatsen.
Voor elk item kan informatie worden
ingevuld, òf u kunt door de mogelijke
opties voor dat item schakelen.

*Opmerking: Een hoofd V.TAPE menu is niet
beschikbaar op alle MS TV’s of op andere TV’s die
u in combinatie met de V 8000 kunt gebruiken. In
dat geval drukt u op V.TAPE en dan op MENU om
het hoofdmenu van de V 8000 op te roepen.

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

Het hoofdmenu V.Tape

Een invul-menu – het menu voor het gelijkzetten
van de klok

Elk item in het hoofdmenu van de V 8000 staat
voor een bepaalde menufunctie:
TIMER RECORD… Programmeren van Timer-

opname (zie pagina 16-17).
SETUP… Voor het instellen van opties voor de

BeoCord V 8000, corrigeren van het beeld,
opnamen markeren, fijnafstemmen,
gelijkzetten van de klok, of afstemmen van de
link frequentie.

CAMCORDER… Schakelt het signaal van de
CamCorder in die op de AUX ingang van de 
V 8000 is aangesloten. Zie pagina 23. Raadpleeg
de Opstel-aanwijzingen voor nadere informatie
omtrent het aansluiten van extra apparatuur.

dan

GO

GO

dan

dan

of

dan

of

of

tot

EXIT

TV 

of

of

of
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Gebruik de Beo4 afstandsbediening om
de BeoCord V 8000 te bedienen.

Terwijl de band wordt afgespeeld kunt
u het volume van de TV-luidsprekers
regelen of het geluid uitschakelen. U
kunt door de nummers (opnamen) op
de band stappen, of een exacte teller-
positie intoetsen. Op de volgende
pagina vindt u nadere informatie over
nummers en tellerposities zoeken.

Verder kunt u voor- en achteruit
zoeken op de band, vertraagd
afspelen, of heen- en terugspoelen.

Tenzij u anders aangeeft wordt de
videoband tot het einde afgespeeld. 
De band wordt dan naar het begin
teruggespoeld en de BeoCord V 8000
stopt automatisch.

Om de BeoCord V 8000 geheel uit te
schakelen drukt u op de standby toets
�.

Opmerking: Wanneer de videorecorder stopt en 8
minuten lang geen nieuwe opdracht krijgt, wordt
deze automatisch uitgeschakeld.

Videoweergave

D A G E L I J K S  G E B R U I K T E  F U N C T I E S

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

Indrukken om de videorecorder te
starten – weergave start direct

Om het geluid harder te zetten

Om het geluid zachter te zetten

Druk in het midden om de TV-luid-
sprekers uit te schakelen – nogmaals
indrukken om het geluid weer in te
schakelen

Indrukken om naar het volgende
nummer te gaan

Indrukken om naar het begin van
het huidige nummer te gaan –
tweemaal indrukken om naar het
voorafgaande nummer te gaan 

Toets een specifieke positie in en
speel de band af vanaf die positie
(verstreken tijd of resterende tijd),
b.v. 2:15  

Indrukken om vooruit te zoeken
Nogmaals indrukken om de snelheid
te verhogen 

Indrukken om achteruit te zoeken
Nogmaals indrukken om de snelheid
te verhogen

Indrukken om vertraagd af te spelen
Nogmaals indrukken om de snelheid
te verhogen 

Indrukken om vertraagd achteruit af
te spelen
Nogmaals indrukken om de snelheid
te verhogen 
Lees verder op de volgende
pagina…

V TAPE

of

of

of

2

1

5

of

·

:
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Belangrijk bij Nummer zoeken…
Om door de nummers op een band te kunnen
stappen, is het noodzakelijk dat de band werd
opgenomen met ingeschakelde markeerfunctie.
Zie Instellen opties van de V 8000 op pagina 14-15
voor nadere instructie.

Is de markeerfunctie ingeschakeld, dan wordt het
begin van elke opname automatisch gemarkeerd.
Desgewenst kunt u deze markeringen wissen en
uw eigen markeringen aanbrengen op de
opnamen. Zie pagina 22 voor nadere informatie.

Opmerking: Wanneer u NTSC banden afspeelt en
op STOP drukt, stopt de BeoCord V 8000 geheel,
er is dus geen pauze of stilstaand beeld. Het is
evenmin mogelijk een NTSC band vertraagd weer
te geven – op de rode en blauwe toets van de
Beo4 drukken geeft geen reactie. De tellerpositie
wordt niet in de display aangegeven bij het
afspelen van NTSC banden.

Belangrijk over de tellerpositie…
De tellerposities kunnen op twee verschillende
indicaties worden ingesteld: verstreken tijd of
resterende tijd.

Kies de door u geprefereerde instelling via het 
V 8000 setup menu en geef, zonodig, de band-
lengte aan. In de meeste gevallen registreert de 
V 8000 de bandlengte echter automatisch.

Heeft de BeoCord V 8000 eenmaal de juiste lengte
van de band geregistreerd, dan corrigeert de
teller zichzelf direct op de nieuwe positie die door
de lengte van de band wordt bepaald – de ver-
streken tijd is de standaard instelling. Zie Instellen
opties van de V 8000 op pagina 14-15 voor nadere
instructie.

Indrukken om door te spoelen

Indrukken om terug te spoelen

Indrukken om de band te stoppen
met een stilstaand beeld 

Druk op STOP om de band geheel te
stoppen 

Indrukken om de weergave te
vervolgen

Indrukken om op standby over te
gaan

of
tt

ss

STOP

STOP

dan

GO

•
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Schakel de BeoCord V 8000 in en roep het V 8000
menu op. Zie pagina 7 voor nadere informatie
omtrent het oproepen van in-beeld menu’s…

Indrukken om SETUP te kiezen

Indrukken om het setup menu op te
roepen 

Het SETUP menu verschijnt…

Indrukken tot TUNING is gekozen

Indrukken om het afstemmenu op te
roepen 
Het TUNING menu verschijnt,
FREQUENCY is al gemarkeerd…

Indrukken om een TV-zender te
zoeken, of toets de juiste frequentie
met de cijfertoetsen in
(Druk op STOP om te stoppen)

Zodra een gewenste zender is
gevonden…

Indrukken om naar andere items in
het menu te gaan

Toets een specifiek nummer in, b.v.
het paginanummer van teletekst
ondertiteling

Indrukken om de opties voor een
item op te roepen

Invullen of naar wens corrigeren…

Indrukken om de TV-zender op te
slaan

Druk op GO om verder te gaan met
afstemmen…

Indrukken om de menu’s te verlaten

10

Afstemmen van zenders

Om TV-zenders af te stemmen roept u
het afstemmenu van de BeoCord 
V 8000 op.

Bij het afstemmen er op letten dat u de
zenders op dezelfde posities opslaat als
in uw BeoVision MS TV. Er zijn 59
programmanummers beschikbaar om
zenders op te slaan.

Zonodig kan een zender ook worden
fijnafgestemd. Ook kunt u een zender
voorzien van teletekst ondertiteling.

Op de volgende pagina worden deze
items in het menu in detail 
behandeld…

MENU

TIMER RECORD

SETUP

CAMCORDER

A F S T E M M E N  V A N  Z E N D E R S

Het V 8000 hoofdmenu

Het setup menu

SETUP

ADJUST

OPTIONS

MARKER

TUNING

CLOCK

LINK

dan

dan
GO

dan

dan

dan

dan

dan

GO

tt

of
tt

ss

of

dan

of

0

9

tot

GO

EXIT

Het menu voor afstemmen van zenders

TUNING

PROGRAM

FINE

SUBTITLES

10

FREQUENCY 210

0

333

SOUND STEREO
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Inhoud van het TUNING menu…
FREQUENCY
Geeft de frequentie van een zender aan. Het
zoeken stopt bij de eerste zender die een
behoorlijk signaal heeft. Is dat niet de gewenste
zender, ga dan door met zoeken. Desgewenst
kunt u de juiste frequentie van de zender met de
cijfertoetsen van de Beo4 intoetsen.

PROGRAM
Geeft het programmanummer aan. Er zijn 59
nummers beschikbaar om TV-zenders op vast te
leggen.

FINE (Fijnafstemming)
Geeft de fijnafstemming aan – meestal is dit niet
nodig omdat de beste afstemming automatisch
wordt ingesteld. Toch kan bij sterke
nabuurzenders het beeld niet optimaal zijn in
welk geval fijnafstemming soelaas kan bieden.
Het bereik van de fijnafstemming is +8 tot -8.

ONDERTITELS
Geeft de teletekst ondertitel pagina aan. Toets
het nummer van de teletekstpagina waarop de
ondertitels staan in voor het opnemen van een
bepaalde zender. De pagina’s 100-899 zijn
beschikbaar.

Opmerking: Wilt u niet langer ondertitels op een
zender vastleggen, toets dan een andere
teletekstpagina in, die geen ondertitels bevat.

(SYSTEM)
Dit item is alleen beschikbaar in een meernormen
systeem. Een aantal opties zijn beschikbaar: BG, L,
I en DK. Bij bepaalde systemen zijn slechts enkele
opties beschikbaar. Controleer of het juiste
systeem is gekozen voordat u gaat afstemmen.

SOUND
Geeft het type geluid aan dat u op een specifiek
programmanummer heeft opgeslagen.
STEREO… Geeft aan dat voor dat programma-

nummer stereo wordt gekozen, dan wel het op-
timale type geluid dat op het moment beschik-
baar is.

MONO… Geeft aan dat altijd mono geluid zal
worden gekozen.

Wissen van een opgeslagen zender…
Zo verwijdert u een opgeslagen zender:
• Roep het afstemmenu op
• Ga naar het item PROGRAM en kies het

nummer dat u wilt wissen
• Druk op 0 om CLEAR in plaats van

PROGRAM op te roepen
• Tenslotte drukt u op GO om de positie op

te slaan en de zender te wissen. (Wilt u de
zender toch behouden, druk dan op STOP
in plaats van op GO).

Om het menu te verlaten drukt u op EXIT.
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12 T V  K A N A A L / F R E Q U E N T I E  V E R G E L I J K I N G S T A B E L

Italië

Kanaal-
nummer

In-beeld
indicatie
MHz

A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2

53
62
82
175
183
197
201
210
217
224

Australië

Kanaal-
nummer

In-beeld
indicatie
MHz

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

Frankrijk

Kanaal-
nummer

In-beeld
indicatie
MHz

FA
FB
FC1
FC
F1
F2
F3
F4
F5
F6

47
55
60
63
176
184
192
200
208
216

VHF

Kanaal-
nummer

In-beeld
indicatie
MHz

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

Kanaal-
nummer

In-beeld
indicatie
MHz

UHF

Kanaal-
nummer

In-beeld
indicatie
MHz

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

Kanaal-
nummer

In-beeld
indicatie
MHz

In dit overzicht vindt u de gebruikelijke kanaal-
nummers met de bijbehorende frequenties.
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13G E L I J K Z E T T E N  V A N  D E  K L O K

Schakel de BeoCord V 8000 in en roep het V 8000
hoofdmenu op. Zie pagina 7 voor nadere infor-
matie over het oproepen van in-beeld menu’s…

Indrukken om SETUP te kiezen

Indrukken om het setup menu op te
roepen 

Het SETUP menu verschijnt… 

Indrukken tot CLOCK is gekozen

Indrukken om het menu voor gelijk-
zetten van de klok op te roepen

Het CLOCK menu verschijnt…

Gebruik de cijfertoetsen om de juiste
tijd, datum in te toetsen

Indrukken om naar andere items in
het menu te gaan

Gebruik de cijfertoetsen om de
informatie in te toetsen…

Indrukken om andere opties voor
het item op te roepen

Indrukken om de klok op te slaan

Indrukken om het menu te verlaten

Gelijkzetten van de klok

De BeoCord V 8000 heeft een
ingebouwde 24-uurs klok die op
datum, tijd en jaar gezet moet worden.

Om de ingebouwde klok in te stellen
roept u eerst het menu voor het
gelijkzetten op.

Opmerking: Zodra u een datum intoetst wordt de
juiste dag automatisch gekozen.

In het CLOCK menu geeft de BeoCord 
V 8000 aan:
MON… voor Maandag
TUE… voor Dinsdag
WED… voor Woensdag
THU… voor Donderdag
FRI… voor Vrijdag
SAT… voor Zaterdag
SUN… voor Zondag

JANUARY… voor Januari
FEBRUARY… voor Februari
MARCH… voor Maart
APRIL… voor April
May… voor Mei
JUNE… voor Juni
JULY… voor Juli
AUGUST… voor Augustus
SEPTEMBER… voor September
OCTOBER… voor Oktober
NOVEMBER… voor November
DECEMBER… voor December

MENU

TIMER RECORD

SETUP

CAMCORDER

Het hoofdmenu van de V 8000

Het setup menu

Het menu voor het gelijkzetten van de klok

SETUP

ADJUST

OPTIONS

MARKER

TUNING

CLOCK

LINK

CLOCK

TIME

DATE

MONTH

YEAR

TEXT

20:00

MON 27

APRIL

1998

OFF

dan

dan
GO

dan

dan

dan

dan

GO

of
tt

ss

of

of

0

9

tot

dan

dan

GO

EXIT

TIME… Geeft de tijd aan
DATE…Geeft de datum aan
MONTH… Geeft de maand aan
YEAR… Geeft het jaar aan
TEXT… Geeft de synchronisatie aan van klok en

teletekst. Kies hier de teletekst zender
waarmee u de klok gelijk wilt laten lopen, door
het kiezen van het betreffende programma-
nummer. Zet TEXT op OFF als u de klok niet wilt
synchroniseren.
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I N S T E L L E N  O P T I E S14

Instellen opties van de V 8000

Om gebruik te kunnen maken van
bepaalde functies van de BeoCord 
V 8000, dienen de opties in het opties
menu van de V 8000 te worden
ingesteld.

Om bijvoorbeeld door de genummerde
opnamen op een videoband te kunnen
stappen, of naar een tellerpositie te
kunnen zoeken, dient de BeoCord 
V 8000 op een bepaalde manier te zijn
ingesteld.

Op de volgende pagina worden de
menu items in detail beschreven…

MENU

TIMER RECORD

SETUP

CAMCORDER

Het hoofdmenu

Het setup menu

Het menu voor het instellen van opties van de 
V 8000

SETUP

ADJUST

OPTIONS

MARKER

TUNING

CLOCK

LINK

OPTIONS

COUNTER

TAPE

SPEED

PDC/VPS

MARKER

TIME USED

240

STD PLAY

OFF

AUTO

Schakel de BeoCord V 8000 in en roep het hoofd-
menu van de V 8000 op. Zie pagina 7 voor nadere
informatie over het oproepen van in-beeld
menu’s…

Indrukken om SETUP te kiezen

Indrukken om het setup menu op te
roepen 

Het SETUP menu verschijnt

Indrukken om naar OPTIONS te gaan

Indrukken om het menu voor het
instellen van de opties op te roepen

Het menu OPTIONS verschijnt…

Indrukken om van item naar item te
gaan

Indrukken om andere opties voor
een item op te roepen

Indrukken om informatie in te
toetsen 

Vul de gevraagde informatie in…

Indrukken om de informatie op te
slaan

Indrukken om de menu’s te verlaten

dan

dan
GO

dan

of

dan

GO

of
tt

ss

of

dan

0

9

tot

dan

GO

EXIT
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Inhoud van het OPTIONS menu…
COUNTER
De videorecorder registreert de positie van de
band tijdens opname en weergave. Deze
informatie wordt uitgelezen in het TV-beeld en
op de display van de videorecorder; beschikbaar
zijn verstreken tijd en resterende tijd:

TIME USED… Geeft aan hoe lang (uren en 
minuten) de band heeft gespeeld.

TIME LEFT… Geeft aan hoeveel tijd (uren en 
minuten) nog op de band over is.

De BeoCord V 8000 registreert automatisch de
lengte van de band die u gebruikt. De juiste
lengte verschijnt nadat de band voor korte tijd
heeft gelopen. U kunt echter de juiste lengte
ook zelf intoetsen. Gebruikt u niet-standaard
bandlengten, en u wilt de TIME USED of TIME
LEFT tijdaanwijzing gebruiken, dan is het
noodzakelijk dat u de juiste lengte intoetst om
een correcte indicatie te krijgen.

TAPE
Bij de meeste banden wordt de lengte
automatisch gemeten en aangegeven naast dit
item in het menu. Zonodig kunt u een lengte van
30 tot 300 minuten zelf intoetsen.

SPEED
Opnamen kunnen met de BeoCord V 8000 op
twee verschillende snelheden worden gemaakt:

STD PLAY… Standaard of normale snelheid, 
maximaal 3 uur op een E-180 cassette. Kies deze
snelheid voor optimale beeldkwaliteit.

LONG PLAY… Langspeel of halve snelheid, 
maximaal 6 uur op een E-180 cassette. De
BeoCord V 8000 kiest deze snelheid
automatisch bij opnamen van uitsluitend audio.

Bij weergave kiest de recorder automatisch de
snelheid waarmee de opname werd gemaakt.

PDC/VPS
De BeoCord V 8000 kan gebruik maken van zowel
PDC (program Delivery Control) als VPS (Video
Programming System) signalen die in sommige
landen met het TV-signaal worden meegestuurd.
U activeert dit bij het instellen van timeropnamen
via het TIMER RECORD menu.

De PDC/VPS functie zorgt ervoor dat programma’s
die van dergelijke signalen vergezeld gaan in hun
geheel worden opgenomen – óók wanneer het
programma uitloopt of later begint. Wanneer
deze functie actief is wordt dat in de display van
de V 8000 aangegeven; PDC of VPS. Deze functie 
kan op ON of OFF worden gezet (aan of uit):

ON… Wanneer PDC/VPS op ON staat en PDC/VPS
signalen of tijden worden door de zender
aangegeven, dient u deze tijden exact in te
voeren voor elk programma dat u wilt
opnemen. Twee programma’s achter elkaar
bijvoorbeeld dienen afzonderlijk geprogram-
meerd te worden. 

OFF… Wanneer PDC/VPS op OFF staat, begint en 
eindigt de opname overeenkomstig de door u
ingetoetste start- en stoptijden.

MARKER
De markeringsfunctie zorgt ervoor dat de
BeoCord V 8000 bij het begin van elke nieuwe
opname een markering op de band zet. Het
aantal markeringen is het aantal nummers/
opnamen dat op een band staat.

MARKER kan op AUTO of OFF worden gezet.
AUTO… Bij het begin van elke opname wordt 

automatisch een markering op de band gezet.
OFF… Er worden geen markeringen op de band

gezet en u kunt daardoor niet naar de num-
mers/opnamen op de band zoeken.
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Indrukken om de videorecorder in te
schakelen   

Indrukken om het V 8000
hoofdmenu op te roepen  

Indrukken om het Timer opname
menu op te roepen 
Het TIMER RECORD menu verschijnt…  

Indrukken om in het menu van item
naar item te gaan  

Indrukken om de opties voor het
item op te roepen 

Toets het programmanummer, de
start- en stoptijden en de datum met
de cijfertoetsen in

Om de Timer-instelling op te slaan…
Indrukken om op te slaan

U kunt op elk moment op STOP drukken om het
menu te verlaten zonder de ingetoetste
informatie op te slaan 

De opgeslagen Timer-instelling
verschijnt nu in de RECORD LIST…

Om een wekelijkse timeropname in te
stellen…

Kies een bron, programmanummer,
de start- en stoptijden…  

Indrukken tot DATE oplicht  

Indrukken om van DATE naar DAYS
te gaan  

Indrukken om de dagen te kiezen  

Ga verder op de volgende pagina…

16 O P N A M E

U kunt de BeoCord V 8000 alle
beschikbare bronnen of programma’s
op elke gewenste tijd laten opnemen.
De opname start en stopt dan auto-
matisch.

U kunt een timer opname maken die
eenmalig is (DATE), of op bepaalde
dagen van de week plaatsvindt (DAYS).
Met dit laatste kunt u een programma
opnemen dat dagelijks of op bepaalde
dagen van elke week op dezelfde tijd
wordt uitgezonden.

Uw opgeslagen Timer-opnamen vindt u
in de RECORD LIST (Timer-overzicht), in
hetzelfde menu.

Wissen of aanpassen Timer-instel-
lingen…
Via de RECORD LIST kunt u de Timer-
instellingen wissen of aanpassen. Wilt
u later een Timer-instelling wissen,
roep dan het Timer recording menu op,
en wis de bedoelde opname.

Let op: Wanneer de timer-instellingen elkaar
overlappen, dan wordt dit aangegeven met
RECORD LIST – OVERLAP bovenaan het overzicht.
Uitroeptekens geven aan welke Timers
overlappen.

MENU

TIMER RECORD

SETUP

CAMCORDER

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

of

GO

GO

of
tt

ss

of

dan

dan

dan

dan

0

9

tot

V TAPE

MENU

dan

dan

0

tt

Timer opname

Het V 8000 hoofdmenu

Het menu voor het programmeren van
timeropnamen

Het timeropname menu. Een timeropname wordt
opgeslagen voor TV-programma 1, start om half
zeven ‘s avonds, op Woensdag 1 maart.
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(vervolg van de vorige pagina)
Indrukken om tussen de dagen te
schakelen

Indrukken om een dag te kiezen of
uit te sluiten

Heeft u de gewenste dagen
gekozen…
Indrukken om de keuzefunctie te
verlaten

Indrukken om de wekelijkse opname
op te slaan

Om een timerinstelling aan te
passen…
Indrukken tot de timerinstelling die
u wilt veranderen in de RECORD LIST
is gemarkeerd

Indrukken om de instelling aan te
passen

Gebruik � of � om van item naar
item te gaan en gebruik de
cijfertoetsen of tt of ss om de
gegevens aan te passen…

Indrukken om op te slaan

Om een timerinstelling te
wissen… 
Indrukken tot de timerinstelling die
u wilt wissen in de RECORD LIST is
gemarkeerd

Indrukken om de timerinstelling te
wissen

Indrukken om het menu te verlaten

Wanneer u een wekelijkse timeropname wilt
maken, dan worden automatisch alle dagen van
de week voor de timer gekozen. Druk op � of �
om een dag voor de opname te kiezen of weg te
laten.

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

dan

GO

GO

of
tt

dan
tt

tt

ss

of

dan

dan

GO

dan

GO

dan

Inhoud van het TIMER RECORD menu…
SOURCE
Geeft de bron aan waarvan u opneemt. De
volgende opties zijn beschikbaar:
TV… kiest het opnemen van TV-programma’s. De

recorder neemt op van de eigen tuner en u
kunt daardoor tijdens het opnemen naar een
andere zender kijken.

AV… kiest opnemen direct van de BeoVision TV,
aangesloten op de BeoCord V 8000, TV en SAT
zijn beschikbaar.

PROGRAM
Geeft het programmanummer aan waarvan u wilt
opnemen.

START en STOP
Geeft de start- en stoptijden aan waarop de
opname is geprogrammeerd.

Activeert u de PDC (Program Delivery Control) of
VPS (Video Programming System) functie via het
menu opties van de V 8000, toets dan de exacte
PDC/VPS tijden in van elk programma dat u wilt
opnemen. Wilt u twee opeenvolgende
programma’s opnemen, dan dient u beide
programma’s te programmeren in twee
afzonderlijke timerinstellingen. Wilt u PDC/VPS
niet gebruiken druk dan op V TAPE en dan op
STOP om deze functie voor opname te laten
vervallen. Zie pagina 14-15 voor nadere
informatie over PDC en VPS signalen.

DATE/DAYS
Geeft de datum voor de opname aan, of de dag
waarop de opname moet worden uitgevoerd.

In het TIMER RECORD menu van de BeoCord
V 8000 verschijnt…
M en MON… voor maandag
T en TUE… voor dinsdag
W en WED… voor woensdag
T en THU… voor donderdag
F en FRI… voor vrijdag
S en SAT… voor zaterdag
S en SUN… voor zondag

en…
JAN… voor januari
FEB… voor februari
MAR… voor maart
APR… voor april
MAY… voor mei
JUN… voor juni
JUL… voor juli
AUG… voor augustus
SEP… voor september
OCT… voor oktober
NOV… voor november
DEC… voor december

> Zie de volgende pagina’s voor nadere
informatie over Timer opname…

EXIT
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Om het lopende programma op te nemen…

Indrukken om voor te bereiden op
opname

Indrukken om de opname te starten

Een TV programma opnemen en naar een ander
programma kijken…

Schakel om naar de videorecorder

Indrukken om voor te bereiden voor
opname

Om op te nemen van een andere
zender dan die waar u naar kijkt…
Indrukken om een ander
programma te kiezen

Indrukken om de opname te starten

U kunt nu op TV (of SAT) drukken
om naar elk gewenst programma te
kijken…

Indrukken om de opname te volgen

Indrukken om de opname tijdelijk te
onderbreken (pauze)

Indrukken om de opname geheel af
te breken

Indrukken om de opname te
vervolgen

RECORD

RECORD

dan

RECORD

dan

RECORD

dan

V TAPE

dan

0

9

tot

V TAPE

STOP

dan

STOP

RECORD

of

dan

Direct opnemen

Wanneer u direct op wilt nemen van
het programma waar u naar kijkt,
hoeft u niets anders te doen dan de
opname te starten.

Wanneer u het programma waar u
naar kijkt op wilt nemen kunt u niet
naar een ander programma omscha-
kelen. U kunt uiteraard de V 8000 op
standby zetten, of naar een andere
bron omschakelen, b.v. satelliet (SAT).

Wilt u de opname volgen of afbreken,
keer dan eerst terug naar de opname
door op V TAPE te drukken.

Wilt u een TV-programma opnemen en
naar een ander programma kunnen
kijken, dan dient u de tuner in de
videorecorder voor opname te
gebruiken.

Opmerking: Heeft u eenmaal op RECORD gedrukt
dan staat de BeoCord V 8000 in opname/pauze en
kunt u nog een andere bron voor opname kiezen
door op LIST te drukken tot TURN in de display
van de Beo4 verschijnt en vervolgens op GO
drukken. Om TURN te kunnen oproepen dient dit
aan het functie-overzicht van de Beo4 te worden
toegevoegd. Raadpleeg de paragraaf ‘Aanpassen
van uw Beo4’ in de handleiding van de Beo4 voor
nadere informatie.

Opmerking over opnemen van
satellietzenders…
Bij opname van een satellietprogramma kunt u
niet gelijktijdig naar een andere satellietzender
kijken, daar alleen de TV-programma’s door de
videorecorder zelfstandig worden ontvangen. Wel
kunt u naar TV omschakelen en naar een TV-
programma kijken.

Opmerking over tweetalen programma’s…
Bij opname van een tweetalen programma hoort
u beide talen tegelijk. Bij het afspelen van de
band kunt u kiezen welke taal u prefereert.
Nadere informatie over het omschakelen van het
geluid en de taal vindt u in de paragraaf Kiezen
van het geluidsspoor, op pagina 21.

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL



19

Belangrijk bij Timer-opnamen…
• De Timer-indicatie TIMER verschijnt in de

display van de BeoCord V 8000 wanneer één
of meer timer-instellingen op uitvoering
wachten. Wanneer uw BeoCord V 8000 een
timer-instelling niet kan uitvoeren knippert
TIMER aan en uit.

• Wanneer de band die u heeft geladen tegen
opname beveiligd is wordt deze automatisch
uitgeworpen zodra u een opname start, of
een timer-opname probeert op te slaan.

• Wilt u een lopende timer-opname afbreken:
– Druk op V TAPE en dan op STOP op de
Beo4, of
– Druk op standby op het bedieningspaneel
van de BeoCord V 8000.

• Is uw timer-opname niet correct uitgevoerd
controleer dan of de klok van de BeoCord 
V 8000 wel gelijk loopt; zie pagina 13 voor
nadere gegevens.

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL



20 S P E C I A L E  V I D E O F U N C T I E S

Corrigeren van het videobeeld

Belangrijk…
De tracking wordt automatisch gecorrigeerd
wanneer een andere band wordt ingelegd. U kunt
echter ook op elk gewenst moment tijdens
weergave de tracking laten corrigeren. Zie onder
‘Tracking corrigeren met de Beo4’ op de volgende
pagina.

Strepen in het beeld en ruis in het
geluid wijzen op een niet correcte
tracking (spoorvolging) van de video-
band. Dit komt voor bij voorbespeelde
banden, of banden die op een andere
videorecorder zijn opgenomen.

Correcties van het videobeeld kunnen
op elk moment tijdens weergave wor-
den uitgevoerd, of terwijl de band
vertraagd wordt weergegeven. Jitter
(verticale trillingen) in een stilstaand
beeld kunnen alleen gecorrigeerd
worden met een stilstaand beeld op
het scherm.

MENU

TIMER RECORD

SETUP

CAMCORDER

Het hoofdmenu van de V 8000

Het setup menu

Het menu voor het corrigeren van het videobeeld:
TRACKING… corrigeren over een bereik van -18

tot +18 terwijl de band loopt.
JITTER… corrigeren over een bereik van -18 tot

+18. Kan alleen worden gecorrigeerd wanneer
de videorecorder in pauze staat met een
stilstaand beeld.

SHARPNESS… corrigeren over een bereik van -3
tot +3 terwijl de band in weergave, vertraagd
en zoeken staat.

SETUP

ADJUST

OPTIONS

MARKER

TUNING

CLOCK

LINK

ADJUST

TRACKING

JITTER

SHARPNESS

Schakel de BeoCord V 8000 in en roep het hoofd-
menu van de V 8000 op. Zie pagina 7 voor nadere
informatie over het oproepen van in-beeld
menu’s…

Indrukken om SETUP te kiezen

Indrukken om het setup menu op te
roepen   

Het SETUP menu verschijnt, ADJUST
is al gemarkeerd...

Indrukken om het menu voor het
corrigeren van het videobeeld

Het ADJUST menu verschijnt… 

Indrukken om het item dat u wilt
corrigeren te kiezen 

Indrukken om het menu op te
roepen voor het gekozen item   

Indrukken om naar wens te
corrigeren

Indrukken om de menu’s te laten
verdwijnen

dan

dan
GO

dan

dan

dan

GO

dan
GO

of
tt

ss

of

EXIT
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Kiezen van het geluidsspoor

De gekozen geluidsfunctie wordt aange-
geven in de display van de BeoCord V 8000,
de volgende functies kunnen beschikbaar
zijn:

STEREO HiFi geluidsspoor
MONO Lineair randspoor
MONO-1 Linker geluidskanaal

(taal 1)
MONO-2 Rechter geluidskanaal

(taal 2)

Opnamen worden altijd gemaakt met
zowel de HiFi als het lineaire
randspoor. Bij weergave kiest de
recorder automatisch het HiFi spoor,
tenzij u anders aangeeft.

U kunt schakelen tussen de verschil-
lende geluidssporen op de band. Bij
weergave van een opname van een
tweetalen opname, kunt u één van
beide talen kiezen.

Tracking corrigeren met de Beo4…

Druk herhaaldelijk op LIST om TRACKNG* in de
display van de Beo4 op te roepen. Druk vervol-
gens op GO om de tracking automatisch te
corrigeren, of druk op tt of ss om zelf te
corrigeren. Het speciale TRACKING menu
verschijnt daarbij in beeld.

*Opmerking: Om TRACKNG in de display van de
Beo4 te kunnen oproepen dient dit aan het
functie-overzicht van de Beo4 te worden
toegevoegd. Zie de Handleiding van de Beo4,
de paragraaf  Aanpassen van de Beo4”, voor
nadere instructie.

Opmerking: Bij het afspelen van een ‘versleten’
HiFi band, kan het geluid minder goed zijn en is
het verstandig naar mono om te schakelen om de
kwaliteit te verbeteren. Ook kunt u proberen met
de tracking-correctie de geluidskwaliteit te
verbeteren (zie voorgaande pagina).

Terwijl de band loopt…

Druk op LIST tot SOUND* wordt
angegeven

Herhaaldelijk indrukken om te
schakelen tussen de verschillende
geluidssporen op de band

*Opmerking: Om SOUND in de display van de Beo4
te kunnen oproepen dient dit aan het functie-
overzicht van de Beo4 te worden toegevoegd. Zie
de Handleiding van de Beo4, de paragraaf
”Aanpassen van de Beo4”, voor nadere instructie.

dan
GO

LIST
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Laad de juiste band, schakel de BeoCord V 8000 in
en roep het hoofdmenu van de V 8000 op. Zie
pagina 7 voor nadere informatie omtrent het
oproepen van menu’s…

Indrukken om SETUP te kiezen  

Indrukken om het setup menu op te
roepen  

Het SETUP menu verschijnt… 

Indrukken om MARKER te kiezen  

Indrukken om het menu voor het
aanbrengen van markeringen op te
roepen 

Het menu voor markeren
verschijnt…  

De display van de V 8000 geeft de
markeringen die op de band staan
aan… 

Indrukken om een markering die in
de display wordt aangegeven te
wissen  

CLEARING MARKER verschijnt in
beeld – Het nummer in de display
van de V 8000 wordt dienovereen-
komstig gecorrigeerd…

Indrukken om een nieuwe
markering aan te brengen 

SETTING MARKER verschijnt in beeld
– De V 8000 display wordt
dienovereenkomstig gecorrigeerd en
laat het juiste nummer zien 

Indrukken om het menu te verlaten

> Speciale videofuncties22

Opnamen markeren

U kunt uw eigen markeringen op de
band aanbrengen en automatisch
geregistreerde markeringen wissen.

Deze functie is handig wanneer u
bijvoorbeeld een bepaalde scène, een
incident, of het begin van een stuk
muziek in een concert in een opname
gemakkelijk wilt kunnen opzoeken.

Stel de markeringen in terwijl de
opname loopt. Na het instellen of
wissen van de markeringen, geeft de
display van de V 8000 de juiste
nummers aan tijdens het afspelen van
de band.

MENU

TIMER RECORD

SETUP

CAMCORDER

Het hoofdmenu van de V 8000

Het setup menu

Het menu voor het instellen van nieuwe
markeringen op de band

SETUP

ADJUST

OPTIONS

MARKER

TUNING

CLOCK

LINK

1 : SET

V. TAPE

0 : CLEAR

10PLAY

dan

dan
GO

dan

dan
GO

EXIT

1

0
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23C A M C O R D E R

CamCorder weergave en opname

Om de CamCorder opnamen op TV te
kunnen zien en op een band in de 
V 8000 te kunnen kopiëren, sluit u de
CamCorder aan, u registreert deze via
het hoofdmenu van de V 8000 en
vervolgens start u de CamCorder*.

Wilt u uw CamCorder opnamen op
videoband monteren of kopiëren, dan
verschijnt een aanwijzing in beeld van
uw BeoVision TV met een tellerindi-
catie ter assistentie.

Het werkelijke kopiëren werkt via de
Beo4 afstandsbediening. Natuurlijk
kunnen de normale weergavefuncties
van de CamCorder op de gebruikelijke
wijze worden bediend. Raadpleeg
zonodig de Handleiding van uw
CamCorder.

Tijdens het kopiëren van de CamCorder
opnamen op een band in de V 8000
kunt u omschakelen naar een TV-
programma of de TV uitschakelen.

MENU

TIMER RECORD

SETUP

CAMCORDER

Het hoofdmenu van de V 8000 – met de
mogelijkheid het signaal van de CamCorder direct
over te dragen.

Om naar uw CamCorder opnamen te kijken…
Schakel de BeoCord V 8000 in en roep het hoofd-
menu van de V 8000 op. Zie pagina 7 voor nadere
informatie over het oproepenvan in-beeld menu’s… 

Indrukken tot CAMCORDER is
gekozen   

Start uw CamCorder…  

De beelden van de CamCorder
verschijnen automatisch… 

Om de beelden van de CamCorder uit beeld te
laten verdwijnen…
Druk op een brontoets, b.v. TV, om
de beelden te laten verdwijnen

Om uw CamCorder beelden op videoband te
kopiëren…
Indrukken om de V 8000 voor
opname voor te bereiden  

Indrukken om het kopiëren van de
CamCorder beelden te starten

Pauzeren of stoppen van de opname…
Indrukken om de opname te
pauzeren 

Indrukken om het kopiëren te
hervatten

Druk op een brontoets, b.v. TV, om
de opname geheel af te breken

dan

dan
GO

dan

TV

RECORD

RECORD

STOP

dan

RECORD

dan

TV

of

*Opmerking omtrent het aansluiten van een
CamCorder of andere apparatuur op de 
V 8000…
Wanneer u andere apparatuur dan een
CamCorder aansluit, kies dan toch het item
CAMCORDER in het hoofdmenu van de V 8000.
Het signaal wordt doorgeschakeld en u kunt de
aangesloten apparatuur gebruiken. Raadpleeg
zonodig de Opstel-aanwijzingen voor informatie
over het aansluiten van uw CamCorder of andere
extra apparatuur.
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Zodra de BeoCord V 8000 begint met
het uitvoeren van uw instructies
verschijnt een kleine statusdisplay
onderin uw TV-beeld.

De statusdisplay geeft aan wat de
videorecorder doet…

De display vraagt u een band te laden voordat de
weergave gestart kan worden.

De videoband speelt – er is 2 uur en 15 minuten
verstreken, dan wel er resteert nog 2 uur en 15
minuten op de band.

U heeft een cijfertoets ingedrukt terwijl de band
wordt afgespeeld en u kunt nu een tellerpositie
intoetsen waar u naar toe wilt gaan.

De videoband speelt – u heeft het mono lineaire
randspoor gekozen.

U heeft op de gele toets van de Beo4 gedrukt om
vooruit op de band te zoeken.

U heeft op de groene toets van de Beo4 gedrukt
om achteruit op de band te zoeken.

U heeft op de blauwe toets van de Beo4 gedrukt
om vooruit vertraagd op de band te zoeken.

U heeft op de rode toets van de Beo4 gedrukt om
achteruit vertraagd op de band te zoeken.

U heeft op tt gedrukt om snel vooruit te
spoelen.

U heeft op ss gedrukt om snel terug te spoelen.

Opmerking: Nadere informatie over de verstreken/
resterende tijd vindt u op pagina 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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Let op: De aanwijzingen blijven in het TV-beeld
gedurende een paar seconden, zowel bij opname
als bij weergave. Tijdens spoelen en zoeken blijft
deze aanwijzing constant in beeld tot de
uitvoering van de opdracht is voltooid.

U heeft op STOP gedrukt om de videorecorder te
stoppen met een stilstaand beeld.

U heeft tweemaal op STOP gedrukt om de band
geheel te stoppen.

U heeft op � gedrukt om naar het volgende
nummer op de band te gaan – de V 8000 spoelt
naar het nummer.

U heeft herhaaldelijk op � gedrukt om 3
nummers terug te gaan – de V 8000 spoelt terug.

De videorecorder is ingesteld om van programma
15 van de eigen tuner op te nemen – de recorder
staat in pauze.

De videorecorder neemt op van een externe bron,
b.v. van de BeoVision TV of de ingebouwde
Satelliettuner.

U speelt een band af met uw CamCorder als bron
– u kunt de band monteren.

U kopieert van CamCorder naar een band in de 
V 8000 – u kunt naar een andere bron
overschakelen zonder daarmee de CamCorder
opname te onderbreken.

Hervat u het afspelen niet binnen 8 minuten, dan
schakelt de BeoCord V 8000 automatisch naar
standby.

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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Om de videorecorder te starten

Indrukken om het geluid harder te
zetten

Indrukken om het geluid zachter te
zetten 

Indrukken om de TV-luidsprekers uit
te schakelen – nogmaals indrukken
om het geluid weer in te schakelen  

Indrukken om het volgende nummer
af te spelen

Indrukken om het huidige nummer
opnieuw af te spelen – tweemaal
ndrukken om het voorafgaande
nummer af te spelen

Toets een specifieke positie in en
speel de band vanaf deze positie af
(verstreken tijd of resterende tijd),
b.v. 2:15

Indrukken om de band te pauzeren
met een stilstaand beeld 

Druk nogmaals op STOP om de
weergave te stoppen  

Indrukken om de weergave te
starten/vervolgen

Terwijl de band wordt afgespeeld...
Indrukken om vooruit te zoeken op
de band 
Nogmaals indrukken om sneller te
zoeken

Indrukken om achteruit te zoeken
op de band 
Nogmaals indrukken om sneller te
zoeken

26

Voordat u begint…
Om uw BeoCord V 8000 met de Beolink 1000 te
kunnen bedienen, dient de BeoCord V 8000
daarop ingesteld te worden. Raadpleeg uw Bang
& Olufsen dealer voor nadere informatie.

De gemarkeerde toetsen op de Beolink
1000 afstandsbediening hiernaast zijn
de toetsen die u voor dagelijks gebruik
van uw BeoCord V 8000 nodig heeft.

Terwijl een band wordt afgespeeld
kunt u het volume van de TV-luids-
prekers regelen, of het geluid uitscha-
kelen. Ook kunt u door de nummers op
de band schakelen, of een exacte
tellerpositie intoetsen.

U kunt voor- of achteruit door de band
gaan of vertraagd afspelen, terwijl de
band loopt. Nadat de weergave
gestopt is kunt u voor- of achteruit
snelspoelen.

De videorecorder speelt de band tot
het einde van de band af, tenzij u
anders aangeeft. De band wordt terug-
gespoeld naar het begin en de
BeoCord V 8000 stopt automatisch.

Om de BeoCord V 8000 uit te schakelen
drukt u op de standby toets.

Gebruik Beolink 1000

B E O L I N K  1 0 0 0  A F S T A N D S B E D I E N I N G

V. TAPE

MUTE

of

of

dan

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

of
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Bediening in-beeld menu’s via de 
Beolink 1000…
Om de in-beeld menu’s van de BeoCord V 8000 te
kunnen bedienen drukt u op MENU om het
hoofdmenu voor V.Tape op te roepen. U bedient
de menu’s als volgt:
• Gebruik � of � om het menu of de functie die

u wenst te kiezen
• Druk dan op PLAY om het in beeld op te

roepen

Staat het menu eenmaal in beeld, dan…
• Gebruik � of � om het gewenste item in het

menu te kiezen
• Gebruik dan de cijfertoetsen of >> of << om de

beschikbare opties op te roepen voor de
verschillende items

• Druk op PLAY om de ingetoetste informatie op
te slaan

• Druk herhaaldelijk op STOP om de menu’s te
verlaten.

Indrukken om de band te pauzeren  

Indrukken om de band vertraagd af
te spelen 
Nogmaals indrukken om de snelheid
te verhogen

Indrukken om de band vertraagd
achteruit af te spelen 
Nogmaals indrukken om de snelheid
te verhogen 

Indrukken om de band te stoppen

Indrukken om de band door te
spoelen  

Indrukken om de band terug te
spoelen 

Indrukken om naar standby te gaan

STOP

STOP

STOP

dan

dan

of

of

•
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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

Over het menusysteem…
Deze illustratie geeft aan hoe het BeoCord V 8000
menusysteem in elkaar zit. Het hoofdmenu van de
V 8000 geeft toegang tot de overige menu’s.

Is het hoofdmenu opgeroepen (zie pagina 7 voor
nadere informatie omtrent het oproepen van het
menusysteem), dan kunt u:
• Kies het gewenste item in het hoofdmenu met

de toetsen � of �.
• Druk vervolgens op GO om het gewenste menu

op te roepen. Kiest u het SETUP menu, dan
wordt u gevraagd een menu item te kiezen om
het gewenste menu te kunnen oproepen.

• Wilt u teruggaan in het menusysteem, druk dan
op STOP tot het gewenste menu weer
verschijnt.

• Om het menusysteem te verlaten drukt u op
EXIT.
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Datum van aankoop

Contactpersoon

Dealer

Telefoon

Adres

Noteer hier de serienummers:

BeoCord V 8000

Beo4 afstandsbediening

3508191 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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