
SONY  uitleen Betamax-videorecorder #1,  type SL-F1E. 
compleet met: 
 
-  RCA/TULP kabel. (Zit vast aan de recorder) 
-  RCA/TULP naar SCART-adapter. (Schakelaar moet op IN staan) 
-  SCART naar HDMI converter + 5VDC netvoeding + HDMI-kabel. 
-  Netvoedingapparaat 12VDC - 2Amp. 
-  Doorzichtige opbergdoos. 
 
Deze recorder is gratis te gebruiken voor de duur van maximaal 1 week, onder voorwaarde dat u daarna uw 
Betamax banden bij ons laat digitaliseren. De recorder is alleen af te halen; verzending is niet mogelijk. 
Wij verlangen bij het ophalen een geldig legitimatiebewijs en een borgsom van 150,- Euro. 
 
Onze uitleen voorwaarden. 
 
Er kunnen zich 4 situaties voordoen. 
1.  Na 1 week of eerder brengt u de recorder weer in goede staat terug. U ontvangt dan direct uw borgsom. 
 
2.  Er volgt geen digitaliseeropdracht. Er wordt dan 50,- Euro van uw borgsom ingehouden als huurbedrag. 
 
3.  U brengt de recorder defect terug. De gehele borgsom wordt (voorlopig) ingehouden als bijdrage aan de 
herstelkosten. Later worden de werkelijke reparatiekosten met u verrekend. 
 
4.  U brengt de recorder niet meer bij ons terug. Wij verlangen van u dan de gehele borgsom + 200,- Euro, 
om de recorder met een huidige dagwaarde van 350,- Euro te vervangen. 
 
Videoservice Proostdij staat garant voor het in goede staat afleveren van deze recorder. 
Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel veroorzaakte schade. 
 
Gebruiksaanwijzing. 
 
- Maak verbinding met uw TV of monitor via een van de 2 mogelijkheden. (RCA/Tulp - SCART) 
  (Maak alleen gebruik van de “SCART naar HDMI converter” indien dit niet anders kan. Het up-scalen 
   naar HD (720p) of Full HD (1080p) geeft helaas kwaliteitsverlies.) 
- Sluit de recorder aan op het lichtnet via het 12Volts – 2Amp. voedingsapparaat. 
- Schakel de recorder IN met de vierkante grijze knop links boven. 
- Open de videobandhouder met de blauwe “EJECT” knop aan de linker kant. 
- Plaats voorzichtig uw videoband en sluit de videobandhouder door deze voorzichtig dicht te duwen. 
 
Bedien nu de recorder met de volgende 4 knoppen. (Andere knoppen niet gebruiken) 
 
- PLAY (start afspelen) - STOP (Stop afspelen) - FF (snel vooruit spoelen) - REW (snel terug spoelen) 
 
Afhankelijk van de kwaliteit van uw videoband, kunnen er zich kleine beeld- of geluidshaperingen voor 
doen. Soms geeft het voorzichtig bedienen van de “TRACKING” knop iets verbetering. 
Ga voorzichtig om met deze ruim 40 jaar oude Betamax recorder. Nieuwe recorders worden al lang niet 
meer gemaakt. De recorder is alleen maar bedoelt om uw Betamax banden uit te zoeken / te sorteren  en niet 
voor langdurige vertoning. Hopelijk heeft u daar gezien zijn leeftijd begrip voor. In ieder geval alvast 
bedankt voor uw goede zorg en succes met het inventariseren van uw videobanden. 
 
Videoservice Proostdij 
Steven van Rumelaerstraat 49 
3641CK  Mijdrecht 
0297 – 28 33 49    /   info@proostdij.com 


