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Uw nieuw geprogrammeerd Video Systeem Rat U van een reusachtige
variatie video spelen oD Uw tv genieten.
De microproccesor "hersenen" en de uitgebreide bibliotheek voor
verkrijgbare losse cassettes betekent een oneindig genot voor het
hele gezin. by. cassette 3001 heeft 12 aktie sport spelen — elk kan
op 5 verschillende graden van bekwaamheid gespeeld worden.
Het geprogrammeerd Video Systeem sluit gemakkelijk aan op de meeste
tvs, elke beeldbuis grootte. zwart/wit, en kleuren.
Om de werking goed te begrijpen en het meeste uit Uw huis Vide0
systeem te krijgen, neem een paar minuten de tijd om dit boekje door
te lezen.
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INSTALLATIE
1.1

Neem Uw TV antenne uit de achterkant van Uw TV en stop de
stekker in de schakeldoos gekenmerkt 'Antenna

1.2 Steek de Video Systeem aansluiting stekker in de schakekloos
in het stopcontact 'Game'. Steek de schakeldoos in de TV Am
tenne contact achter in de TV. Druk de schakeldoos in de 'Game'
stand. Let nop dat de knop volledig op de speelstand staat.
13

Verbindt de transformator leiding met het stop contact aan de
achterkant van het bedienings paneel. De speciale stekker aan de
transformator leiding is zo ontworpen, dat hij alleen maar in de
goede positie past, dus draai de stekker totdat hij past — niet
forceren. Gebruik alleen de transformator die bij het spel komt,
het gebruik van oen andere kan grote schade veroorzaken. Sluit de
transformator aan op het lichtnel.

1-0 Het Video Systeem moet uit staan. Schuif dan voorzichtig een
cassette in de gleuf van het bedienings paneel. De cassette moet
de bedrukte kant naar boven hebben en naar U toegekeerd; het
moet gemakkelijk door de gleul van het bedienings paneel glijden.
Verzeker U zich ervan dat de cassette stevig zit, maar force,
het niet.
1-5

Uw TV wordt voor het Video Systeem als volgt ingestelde
A.

B.
C.

D.
E.
1$

controleer dat het systeem goed verbonden is en dat de
cassette helemaal geladen is, draai het bedienings paneel aan
en druk Reset knop in. Plaats de schakekfoos in de speel
stand.
Zet Uw TV aan en draai hem op een ongebruikt station.
Venter Uw TV tot het speelveld op het beeld verschijnt. Als
U het toestel goed geteld heeft, zult U een scherp beeld
hebben.
Verstel het televisie contrast, helderheid en kleur (ah U een
kleuren tv gebruikt) voor een prettig beeld.
Bij sommige televisies is het nodig de horizontale lijn of de
vertikale lijn te verstellen.

Bij het spelen kunt U geluids elfecten horen door de luidspreker
op de TV. Als de geluiden niet duidelijk zijn, kan het nodig zijn,
de geluide controls te verstellen. Deze bevindt zich aan de onder
kant van het bedienings panael. Verstel voorzichtig met een kleine
schroevedraaier. Deze schroef draait maar een halve slag.
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SPEEL CASSETTE
2-1 Het geprogrammeerd Video Systeem stelt U in staat met verschil.
lende losse cassettes een groot aantal spelen op Uw bedienings
paneel te brengen. Deze cassettes zijn nu verkrijgbaar. Sommige
cassettes maken gebruik van de toetsen op de Speler Hand Controle om het spel te controleren en te leiden De cassettes komen
met volledige aanwijzingen en een passend toetsen maker om de
funkties aan te geven, als het nodig is.
2.2 Het HoeTe-Spelen deel van dit boekje geeft beknopte inlichtingen voor het spelen van de Pro Sport 60 cassette, volledige
aanwijzingen en een toetsen masker zijn bij de cassettes in.
begrepen.
2-3

leden en verwijderen van cassettes:
A.

Schakel altijd het Video Systeem uit als U een cassette laadt
of verwijdert.
B. Houd de cassette zo dat de goede kant naar Doven is en in
de gleuf van het bedienings paneel past.
C. Laad de cassette in het bedienings paneel. De cassette moet
zonder moeite naar binnen glijden. PROBEER DE CASSETTE NOOIT TE FORCEREN.
D. Om de cassette te verwijderen, moet U ha bsNnings paneel
af zetten en de cassette recht er uittrekken..
2.4 WAARSCHUWIN0
Oe cassettes bevatten gevoelige elecbonische circuits en mogen
noot ruw behandeld worden.
A. Bewaar de cassettes in een droge koele plaats.
8. Zet het bedienings panwel af als een cassette geladen of
verwijderd wordt.
C.

De cassettes niet proberen te openen.

HOE-TE-SPE LEN — PRO SPORT BO SPEL CASSETTE
3.1

Na de installatie aanwijzingen te hebben gevolgd bent U klaar om
te spelen. De volgende aanwijzingen zijn voor de PRO SPORT 60
cassette die met Uw geprogrammeerd Video Systeem komt.
lnliMbngen voor andere spel cassettes zijn bij deze cassettes
ingesloten.
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3-2 De 3001 cassette gebruikt verschillende toetsen op de hand
controles om het spel te controleren en te leiden. De 3001
cassette komt met maken die ontworpen zijn om over de toetsen
te passen en aan te geven welke toets te gebruiken voor hoek
effect (L) en bal snelheid (•).
3.3 De toetsen op het bediening, paneel worden gebruikt voor het
kiezen, beginnen en terugzetten van het spel. Hun doel is:
SELECT — wordt gebruikt om het gewenste spel op de cassette
te kiezen. Druk de Select knop een keer, en de
cassette kiest het volgende spel uit. Druk en houd
de Select knop vast, en de cassette draait vlug door
het hele programma. Laat do knop los wanneer het
gewenste spel opkomt.
RESET

— wordt gebruikt om naar het eerste spel op de ca.
sette terug te gaan.

START — wordt gebruikt om het spel te beginrem. Deze toets
zet automatisch het scorebord op nul voor die
spelen die alleen gespeeld waden. als een nieuw
spel begonnen wordt.
34

Na het laden van de PRO SPORT 60 cassette:
A.
8.
C.
D.

Druk Reset om het spel te herhalen.
Druk Select om het gewenste spel te kiezen.
Druk Start om het spel te beginnen.
Gebruik de handcontroles om de spelers op het beeld te
besturen. Bij sommige spelen kunt U ook de toetsen maskers
gebruiken om het spel te beinvloeden.

35 De norste speler die 16 punten behaald is de winner. Na 15
punten moet de Start knop waden ingedrukt om een nieuw spel
te beginnen.
36

Aan het eind van het spel zet het af. Schakel over op de Antenna
stand op de schakeldoos en U kunt de gewone TV programmes
bekijken op Uw TV.

37 Dit Video Systeem is ontworpen om op alle televisies te kunnen
worden gebruikt. Op sommige TVs is het mogelijk dat de spelers
schijnen te bibberen op het beeld. Ook kan er een dunne lijn
zichtbaar zijn aan de kant van de speler of aan de buitenkant van
het speelveld. Dit heeft geen effect op het spel.
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ONDERHOUD
41 Uw geprogrammeerd video systeem is heel voorzichtig in elkaar
gezet en de hoogste kwaliteit onderdelen zijn gebruikt. Het is
volledig getest en ontworpen om U vele jaren genot te geven.
Denk aan de volgende punten om Uw video systeem lang te
kunnen gebruiken.

A

Probeer geen speel cassettes in het bedienings paneel te
forceren. Geen potloden, pennon enz door de gleuf in het
bedienings paneel steken. laat geen voedsel kruimels,
vloeistoffen en vuil door de cassette gleuf vallen.

6. Voorkom stof ophoping in de casette gleuf en bedienings

Paned.
C.

Haal de hoodfstekker uit het stopcontact alt het geprogrami
meerd video systeem niet in gebruik is.

D. Denk er aan de Pro Sport 60 af te zetten als het niet in
gebruik is, en bij het laden en verwijdering van cassettes.
E. Gebruik een zachte, vochtige doek om de buitenkant van
het bedienings paneel schoon te houden.
F. Het bedienirgs paneel en cassettes niet ruw behandelen.
G. Alleen die cassettes gebruiken, die voor dit spelsysteem
ontworpen zijn.
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Verzeker

U ervan dat alle leidingen met de TV en het spel goed ver
U, repareer

bonden zijn. Het spel niet openen. Dit spel bevat gein, door
bare anclerdelen heeft geen gebruikbare onderdelen.

SYMPTOOM

HERSTEL MIDDEL
Geen wet
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Vaag bek
ol herla
graat

Het beek
IOopt

Cassette n net helemaal QH1den.

▪ Cassette *as geladen merwgl hat
Wel aal hord. Zei hel al. dil
weer aan.
• Spel veie goed v bonden met
schakeldoos.
• AC adaptor nel in hel s1Oen
Contact
• Badienings panne nut nog at.
• Schakeldoes um net op Towne'
• TV niet goad gttek Op Nine
matron.
•

Regel de wrtikeN contra* op

Rode nIlal a
ven het
bat .
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Spawn over
het bek.

• Regel •OrizGnlal canon* op
TV.

Veel
Sown.

•

Vilea*or
Horizontals
bewegen
over
Sold

Vermvtle kleur rommnen op
kleuren TV*.

Druk Game Reset
beden ✓gt pent!
Rigel contrast Op TV

SOO lit van Op I Speehek.•
wet ken net veranderd weden.
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Druk Dime Rpt knop

knop op

HERSTEL MIDDEL

SYMPTOOM
• SleGna kleur op kleuren TV.

•

Rpal TV control*. Verstel kleur
control*.

•

recht of bene rld glued.

•

Venial Sound Control Idaluwt.
control*) op bedl*ninq penaal .

•

Gaan gewoon TV programme.

•

Anteing not pond vnnonden op
icnakeldoot.
• TV staat nog needs op soil
Pat son.
• Schakeldoos nael nog op TV
Wel
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