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INTRODUGTI.E

Dank u voor het kiezen van de Philips DCG 900 Digitale
Compact Cassette recorder.

DCC is de digitale opvolger van de Compact Cassette,
Het voldoet aan hogere eisen voor geluidskwaliteit, levensduur
en stijl .

DCC is het samengaan van Compact Cassette en Digitale
Audio - een kombinatie die perfekte geluidskwaliteit, hoog
bedieningsgemak en een grote veelzijdigheid biedt.

Net als Compact Cassette, is DCC een opname- en weergave-
systeem waarvoor zowel voorbespeelde Muziekcassettes en
blanke DCC cassettes beschikbaa r zlyn
Met het geavanceerde systeem om digitale opnames te
maken op een band, is DCC de gedigitaliseerde en volledig
gemoderniseerde Compact Cassette.

Bovendien heeft DCC een uniek voordeel: het is compatibel
met ziln analoge voorganger. Gebruikers kunnen hun
bestaande analoge compact cassette collecties afspelen op dit
nieuwe DCC 900 cassette deck.
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ANALOGE AANSLU ITINGEN :

A VARIABLE OUT - Uitgangen voor aansluiting op een
Philips analoge versterker of HiFi systeem.
Gebruik deze aansluiting als u het volume wilt bedienen
met de meegeleverde afstandsbediening

o Steek een rode steker in de bus R en de andere steker in
de bus L.

. Steek de twee andere stekers in de corresponderende
DCC lN ingangsbussen van uw versterker.
U kunt ook de TAPE, CD, AUX of TUNER ingangen van uw
versterker gebruiken maar nooit de PHONO ingang.
Als u uw DCC recorder via deze VARIABLE OUT bussen
aangesloten heeft, kunt u het geluidsniveau aanpassen
met de VOLUME toetsen op de bijgeleverde afstands-
bediening van uw DCC 900.

B FIXED OUT - Uitgangen voor aansluiting op een Philips
analoge versterker of HiFi systeem. Gebruik deze aan-
sluiting als u het volume wilt bedienen met de afstands-
bediening van uw versterker of HiFi systeem.
Aansluiting geschiedt op dezelfde manier als VARIABLE OUT.
Deze aansluiting wordt aangeraden voor HiFi producten van
de Philips 900 serie.

N.B: Slechts een van de bovengenoemde aansluitingen
(VARIABLE OUT, FIXED OUT) is vereist.

C LINE IN - lngangsbussen voor aansluiting op een analoge
versterker.

o Steek een rode steker in de bus R en de andere steker in de
bus L. Steek de twee andere stekers in de corresponderen-
de DCC OUT uitgangsbussen van uw versterker. U kunt ook
de TAPE of AUX uitgangen van uw versterker gebruiken.

DIGITALE AANSLU ITINGEN:

D DIGITAL COAXIAL
IN - Opname-ingang voor het aansluiten van de recorder
op een bron die een digitale uitgang heeft, b.v. een CD
speler, CDV, DAT of DBS-Satelliet tuner.
OUT - Deze uitgang levert een digital signaal langs
electrische weg en kan daarom alleen aangesloten worden
op een apparaat met een digitale ingang, b.v. versterker,
DCC, Digital Analog Converter (DAC), Digital Signal Proces-
sor (DSP) of DAT.
Gebruik hiervoor een cinch-kabel met een cinch plug aan
ieder eind.
OPTICAL
lN - Opname-ingang voor het aansluiten van de recorder
op een bron die een optisch signaal levert en die een digi-
tale optische uitgang heeft, b.v.een CD speler, CDV DAT of
DBS-Satelliet tuner.
Verwijder het beschermdopje van de ingang.
Sluit een uiteinde van de optische kabel aan op deze ingang.
Sluit het andere uiteinde aan op de optische uitgang van de
versterker of de andere apparatuur.
Druk op de stekers tot u een mechanische klik hoort.
OUT - Deze uitgang levert een digital signaal langs optische
weg. U kunt deze uitgang aansluiten op een apparaat met
een optische ingang, b.v. versterker, DCC, Digital Analog
Converter (DAC), Digital Signal Processor (DSP) of DAT.
Aansluiting geschiedt op dezelfde manier als OPTICAL lN.

DI RECTE DIGITALE AANSLUITINGEN

o

o

o
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AANSLUITINGEN:

SYSTEM CONTROL:

F lR SENSOR ON/OFF - In- en uitschakelen van de l(infra)
R(ed) SENSOR

LET OP!
Als de DCC 900 is opgenomen in een HiFi-systeem met
ESI BUS-aansluiting (b.v. Philips 900 serie), moet deze
schakelaar altijd op OFF staan.
Als de DCC niet is opgenomen in een HiFi-systeem met
ESI BUS-aansluiting, moet de schakelaar op ON staan.
Bij het in- en uitschakelen van de lR SENSOR moet de DCC
900 altijd uitgeschakeld zijn.

G ESI BUS - (Enhanced System lntelligence)(kleur: groen)
Afstandsbedieningsbussen voo( aansluiting op de correspon-
derende ESI bussen van andere apparatuur dat volgens het
ESI afstandsbedieningssysteem werkt (b v Philips 900 serie)
Verbind de ESI BUS van de DCC rnet de ESI bus van andere
apparatuur dat voorzien is van het ES|-afstandsbedienings-
systeem
Op deze manier kunt u apparaten op afstand bedtenen via het
oog va n d e ve rste rke r.

ESI.AANSLUITINGEN

WAARSCHUWING
Sluit het netsnoer pas aan als de andere aansluitingen
klaar zijn en u de op het typeplaatje aangegeyen
netspanning gecontroleerd hebt.

NETVOEDING

H Spanningskiezer 110112012201240 V - instellen van de
netspanning (niet op alle uitvoeringen)

I Netsnoer

. Controleer of de op het typeplaatje (op de achterkant van h:.
apparaat) vermelde netspanning overeenkomt met de
plaatselijke netspanning. Raadpleeg uw handelaar of servic:-
organisatie als dat niet het geval is.

o Als uw DCC een spanningskiezer heeft mag deze alleen
verdraaid worden als het apparaat uitgeschakeld is.

. Steek de netsteker in het stopcontact.
o Als uw versterker voorzien is van AC MAINS OUTLETS kL'.

u de netsteker ook daarop aansluiten.
De netvoeding is nu ingeschakeld.

. Trek de netsteker uit het stopcontact of uit de versterker a 
=

u de netvoeding helemaal wilt uitschakelen.

Als alle benodigde aansluitingen gemaakt zijn kunt u de he
apparaat in gebruik nemen.
ln het volgende hoofdstukken leest u hoe u de DCC 900 < -'-
bedienen.
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VOORKANT VAN HET DECK

POWER STANDBY/OFF - voor het in- en uitschakelen van
het apparaat.
TIMER PLAY/OFF/REC - met deze toets kunt u de
recorder vantevoren instellen voor opnemen of afspelen
zodat deze met een timer in- en uitgeschakeld kan worden.
DOLBY NR - voor het in- en uitschakelen van het Dolby NR
ruisonderdrukkingssysteem en voor het kiezen van Dolby B

of C. Functioneert alleen wanneer u conventionele analoge
compact cassettes gebruikt.

MARKER functies lzie pagina 591
AUTO START MKR - voor het in- en uitschakelen van de
automatische start marker functie
START MKR WRITE - voor het handmatig schrijven van een
start marker, markeren van de start van een nieuw nummer.
RENUMBER - voor het controleren van de tape op juist-
heid van (track)nummers en voor het maken van een juiste
volgorde van (track)nummers.
Auto reverse functie lzie pagina 601
NEXT MKR WRITE - voor het schrijven van een next
marker, markeren van het einde van een kant van de tape
en ervoot zorgen dat de recorder doorgaal aan het begin
van de andere kant.
REVERSE MKR WRITE - voor het schrijven van een
reverse marker, markeren dat de andere kant gekozen
moet worden op deze plaats van de tape
MKR ERASE - voor het wissen van een marker op de
huidige positie.

COUNTER RESET - voor het terugzetten van de teller op 0000.
REPEAT - voor het herhalen van het spelende nummer, her-
halen van alle nummers, of uitschakelen van de herhaalfunctie.
Display
TIME - voor het oproepen van de verschillende tijd-informa-
tie op het display: absolute tijd, speelduur van een nummer,
resterende tijd en tellerstand. Druk meerdere malen op deze
toets om de verschillende tijd-informatie op te roepen.
TEXT - voor het oproepen van tekst informatie zoals de
titel van de cassette, titel van het nummer, naam van de
artiest, totaal aantal nummers op de tape en tijdinformatie.
Druk meerdere malen op deze toets om de verschillende
tekst informatie op te roepen.
Functioneert altijd bij voorbespeelde Digitale Compact
Cassettes en soms bij digitale cassettes die u zelf
opgenomen heeft.

10 OPEN/CLOSE - voor het openen en sluiten van de
cassettelade De lade kan ook gesloten worden door kort
tegen de voorkant ervan te drukken.

11 INPUT SELECT - voor het kiezen van de ANALOG,
DIGITAL of OPTICAL ingang waarvan u op wilt nemen.
Wanneer het DCC deck vra de ESI bussen aangesloten is
op uw HiFi systeem (b.v Philips 900 serie), wordt de
ingang automatisch gekozen wanneer de INPUT SELECT
knop op AUTO gezet is.

12 REC LEVEL - voor het instellen van de opneemsterkte
wanneer u via de analoge ingang opneemt.

13 REC BALANCE - voor het instellen van de balans tussen
de opnamesterkte van het linkerkanaal en het rechterkanaal
wanneer u via de analoge ingang opneemt.

14 PHONES LEVEL - voor het regelen van de geluidssterkte
van de hoofdtelefoon.

15 PHONES - aansluiting voor stereo hoofdtelefoon
Op deze bus kunt u een hoofdtelefoon met 6,3-mm steker
aansluiten.

16 OPNAME functies (zie pagina 55)
REC PAUSE ll - voor het (onmiddelijk) naar de opnarne-
pauze stand (i:'ii:: i-";:::') schakelen en voor het onderbreken
van een opname.
APPEND >ll - voor het initialiseren van een blanke (lege)
cassette of voor het zoeken van het eind van de laatste
opname waarna het DCC deck naar RECORDING PAUSE
(j;'li::: i"-;:::' ) SCha ke lt'
Het wordt aangeraden deze toets te gebruiken voordat u

een opnarne start met de REC O toets.
REC O - voor het starten van een opname. Een opname
kan alleen gestart worden als het DCC deck in de
RECORDING PAUSE stand staat.
REC MUTE O - voor het opnemen van een pa uze (stille
pa ssa ge)
CD SYNC. - voor het synchroon starten van het DCC deck
en een CD-speler (aangesloten op de ESI BUS-aan-
sluitingen) bij het opnemen van een Compact Disc

AFSPEEL-functies lzie pagina 54)
SIDE AIB - voor het omkeren van de bandlooprichting
PREV. K - voor het zoeken van het vorige nummer op de
band (ook voor analoge cassette)
NEXT ) - voor het zoeken van de volgende nummer op de band

STOP f - voor het stoppen van de cassette

tijdens het afspelen ingedrukt wordt, begint het spelende
nummer weer bij het begin.
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VERSCHILLENDE SOORTEN CASSETTES

Voor uw DCC deck kunt u Digitale Compact Cassettes (DCC)

en conventionele Analoge Compact Cassettes gebruiken.

Beide soorten cassettes zijn verkrijgbaar met verschillende
bandlengten en materiaal.

Digitale Compact Cassettes kunnen gebruikt worden voor
het opnemen en afspelen op uw DCC 900.

- Analoge Compact Cassettes kunnen alleen voor het afspelen
gebruikt worden.

De DCC cassettes kunnen worden onderverdeeld in twee
soorten:

DCC VOORBESPEELD

Deze cassettes kunnen voorbespeeld in de winkel worden
gekocht.
Voorbespeelde cassettes bevatten ook informatie over de
cassetle zoals naam van de cassette, artiest, titel van een
nummer, (track)nummers, totaal aantal nummers, tijd (tijdsduur
van een nummer, absolute tijd, resterende tijd en tellerstand)
en informatie over de kant (tape side) van de cassette.
Het is niet mogelijk om zelf opnames te maken op deze
cassettes.

DCC OPGENOMEN DOOR DE GEBRUIKER

Cassettes die u zelf opgenomen heeft van verschillende
bron nen.
o Nummer en tijd informatie wordt automatisch opgenomen

als de APPEND toets gebruikt wordt (zie hoofdstuk
OPN EM EN)
Als de opname gemaakt is met de RECP toets op een
gedeelte van de band waar al een opname op staat of direct
na de laatste opname (APPEND) da n zullen nummer en tijd
informatie ook beschikbaa r zi1n.

Deze informatie wordt niet opgenomen als de opname
wordt gemaakt midden in een leeg stuk op de band met
behulp van de RECP toets
N.B: Als de weergave gestart wordt midden in een nummer,
kan het zijn dat de nummer en tijd informatie nog niet
bekend is bij uw DCC 900. Het display toont dan
Wanneer een nieuw nummer gevonden wordïzal het
display de nummer en tijd informatie tonen.

N.B: Tekst informatie kan niet worden opgenomen.

ANALOGE COMPACT CASSETTES

. Conventionele analoge compact cassettes kunnen
afgespeeld worden op uw DCC 900. Tijdens het afspelen
van deze cassettes toont het display de tellerstand.

ONDERHOUD VAN DE CASSETTES

Bewaar de cassettes op kamertemperatuur en leg ze niet in de
zon, te dicht bij verwarmingsapparatuur of te dicht bij magne-
ten of transformers van bijvoorbeeld recorders, radio's, TV's en
luidsprekerboxen.
Schuif de bescherming van de band niet opzij en vermijd de
band aan te raken.

EEN CASSETTE TEGEN OPNAME BESCHERMEN

U kunt het per ongeluk wissen van opnames gemaakt op uw
DCC cassette voorkomen door het rode schuifje op de
achterkant van uw cassette naar boven te schuiven (zoals
hieronder aangegeven). U kunt dan geen opnamen maken op
de cassette.
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{ï,rrrrr E R S TAN D BY/OFF

T

:

:: :e POWER STANDBY/OFF toets 1 om het apparaat
:- -::e schakelen.
- 

= " ICC deck naar standby geschakeld is (met de
":-:=rediening) wordt het deck weer geactiveerd
' --:- .l op een van de toetsen drukt die een
- == 

--"ctie hebben, b.v.: PLAY >, STOP I, PREV. [<,

- r= ^etsteker op de MAINS OUTLETS van uw
: -:' . ?. aangesloten heeft, wordt het deck automatisch
:: --r<eld als u de versterker uitschakelt.

*JI].I LE TIMER

:: ',:ER knop 2kunt u het opnemen en afspelen
- : 

= 
r^ laten starten wanneer het appa raat ingeschakeld

:-
^et deck in met de POWER STANDBY/OFF toets 1.

- \v4ER knop 2in de positie PLAY (weergave) of REC
:.

.' r= ^ etsteker aan op een externe tijdklok.
- : - -=: rimer is nu vastgelegd en zodra het deck ingescha-
: - : -Jt (b.v de volgende dug), begint het opnemen of

:.1=:^ automatisch.
- - -. -ck gebruik maken van een Philips 900 serie

^^ +imer om het deck in te schakelen (Zie SYSTEEM- :: Ll

--:=:-:N, pagina 62],

Íildt:GGEN VAN EEN CASSETTE

r: ,ade door op de OPEN/CLOSE toets 10 te drukken.
":-schijnt op het display

' t3 DCC cassette uit de houder.

. Leg de DCC cassette in met de bedrukte kant naar boven en
het metalen beschermschuifje richting het deck zoals
hieronder aangegeven.

o Als u een analoge cassette gebruikt, leg deze
zoals hieronder aangegeven, bij voorkeur met
boven en de volle spoel rechts.

dan in de tray
kant A naar

oE
F-§
Lr
o
E
o
Z

o Sluit de lade door kort tegen de voorkant ervan te drukken of
door opnieuw op de OPEN/CLOSE toets 10 te drukken.
The display toont i:i i r:::;i::.

Nadat de lade gesloten is zal uw DCC 900 de informatie op
de band lezen.
i;=:l; i:iii r i.i ii: verschijnt op het display.
Tijdens deze periode zal uw DCC 900:

- de bandsoort bepalen

- de positie op de band bepalen

- de titel van de cassette lezen (wanneer voorbespeelde
cassettes gebrui kt worden).

- Als een voorbespeelde DCC cassette ingelegd is, verschijnt
de titel van de cassette op het display,

Bij de andere DCC cassettes wordt de (track)nummeritijd
stand voor het display gekozen. Zo gauw als de informatie
beschikbaar is wordt d eze op het display getoond

- Als een conventionele analoge cassette rngelegd is, wordt
de tellerstand op het display getoond
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AFSPELEN

Het afspelen van een cassette werkt op dezelfde manier als het bedienen van een CD speler.

. Open de lade door op OPEN/CLOSE 10 te drukken. i.iÍ::i::i'i verschijnt op het display
o Leg een cassette in zoals eerder uitgelegd. (zie pagina 53)
o Sluit de lade. Op het display verschijnt i;.L.ill-ï;i:ï.

Het deck leest nu de informatie op de band en gedurende deze periode verschijnt i;:iï,iïi:ï i. iïi.; ïi:ï.,ï ï
op het display.

o Als u een voorbespeelde DCC cassette gebruikt, verschijnt de titel van de cassette op het display.
r Druk op PLAY ).

Het aÍspelen begint vanaf de huidige positie op de band en op het display verschijnt de titel van het nummer.
o Druk op de STOP I toets om het afspelen te stoppen. ::'ï j'1.;Ï verschijnt op het display.
Als u een zelf opgenomen DCC cassette afspeelt, wordt het (track)nummer en de tijd op het display weer-
gegeven net zoals bij een CD. Wanneer deze informatie (nog) niet bekend is bij het deck, wordt het
(track)nummer weergegeven als '-- --' en verschijnt in plaats van de tijd de tellerstand op het display
(o.v. i..ií...íi..!1.!r.

z
o
o.
o
:L
o,
I)
o.o

o Als u op de PLAY ) toets drukt tijdens
het spelende nummer opnieuw vanaf

VORIGE/VOLGENDE NUMMER

het afspelen, wordt
het begin afgespeeld.

OPNIEUW AFSPELEN VAN HET SPELENDE NUMMER OMKEREN VAN DE AFSPEELRICHTING

. Met de SIDE A/B toets kunt u de bandlooprichting omkeren
De gekozen kant van de cassette wordt op het display
aangegevenals<trofE>
Als u op de SIDE A/B toets drukt tijdens het afspelen, wordt
de afspeelrichting omgekeerd en wordt het afspelen
voortgezeÍ aan de andere kant van de cassette.

SIDE

SIDE

A
i::::::t:tl i:::,::l

ii:iilil:

:.:.i.:.:.:.:i:.:,:.:.:-:.:.:.:.:.::.:.:.:.:ri:.:rr:;:::.:.:::::.::
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REPEAT (herhaalfunctie)

o De REPEAT toets 6 kan gebruikt worden om een nummer of
het totale aantal nummers op de cassette te herhalen.

o Druk éénmaal op deze toets om het huidige nummer te
herhalen. RErEAT TRAcK verschijnt op het display.
Het herhalen van het huidige nummer is niet mogelijk als u

conventionele analoge cassettes gebruikt.
o Druk opnieuw op de REPEAT toets als u alle nummers op de

cassette wilt herhalen. Op het display verschijnt coNT REPEAT.
o Druk nogmaals op deze toets als u de herhaalfunctie uit wilt

schakelen
N.B: Als u analoge cassettes gebruikt werkt alleen de coNT
REpEAT f unctie. REpEAT TRAcK f unctioneert niet.

DOLBY NOISE REDUCTION

De Dolby Noise Reduction f unctie werkt alleen bij gebruik van
conventionele analoge cassettes.
Met de Dolby NR knop 3 kunt u het Dolby NR systeem in- of
uitschakelen en Dolby B of Dolby C kiezen.

o Met de PREV. l{ en NEXT ) toetsen kunt u een bepaald
nummer op de band zoeken of door de indexlijst lopen (zie
'zoeken van een titel'). Druk op PREV. l{ om een nummer te
zoeken voorafgaand aan het huidige nummer.
Druk op NEXT ) om een volgend nummer te zoeken.
Als deze toetsen tljdens het afspelen ingedrukt worden, zal het
deck voor- of achteruit spoelen tot het volgende of vorige
nummer waarna het afspelen verdergaat, Tijdens het spoelen
knippert de groene indicator boven de PLAY ) toetsen.
N.B.: Deze toetsen ziln ook f unctioneel wanneer u analoge
compact cassettes gebru i kt.

ZOEKEN VAN EEN TITEL

De DCC heeft een nieuwe functie vergeleken bij CD: bij een voor-
bespeelde DCC worden de titels van de nummers weergegeven
tijdens het afspelen Het is ook mogelijk om een nummer op te
zoeken gebaseerd op de titel. Als u op NEXT> drukt terwijl het
deck in de stop stand staat, verschijnt de titel van het volgende
nummer op het display. Het zoeken naar dit nummer begint nog
niet. U kunt naar het nummer spoelen door op de PLAY ) toets te
drukken.
!":i "i"t i"':'!'!'ir"" rerschijnt op het display gedurende de tijd dat uwi':: ;"' i"'i: ; ; : ':; '; \

oöc göo o" titeÈ íun d" nummers ó de cassette opzoekt.

OPZOEKEN VAN EEN PASSAGE

o Tijdens het afspelen kunt u een passage opzoeken met de
BACKWARD << en de FORWARD » toetsen.
Houd FORWARD » ingedrukt om in de afspeelrichting te
zoeken Houd BACKWARD << ingedrukt om in de tegenover-
gestelde richting van de afspeelrichting te zoeken.
!eï afspelen wordt voortgezet als u de toets loslaat.

. -, S Ll oo de FORWARD » of BACKWARD << toetsen drukt
:e',',".i het deck in de stop stand staat, gaat het spoelen door
-::rat u op een van de andere afspeeltoetsen 17 drukt.

=,t
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OPNEMEN

l: :wee belangrijkste toetsen die gebruikt worden om een opname te maken zijn de APPEND )tt toets
=- Ce REC a toets.
. Leg een cassette waarop u een opname wilt maken
. Sluit de lade.

de lade zoals eerder uitgelegd.

Kres het juiste ingangssignaal (zoals beschreven onder'KIEZEN VAN HET INGANGSSIGNAAL')
Druk op de APPEND )ll toets.
Het deck zoekt nu naar het begin van de band of naar het einde van de laatste opname. Gedurende
deze tijd verschijnt i1ïiï'i::1i::.iii.ï ,:., of r. r. op het display.
Als een positie is gevonden voor een mogelijke opname, speelt het deck de laatste paar seconden
van de vorige (laatste) opname en í'11ii::]i::liiri''ii..ï i':ii...i::iï verschijnt tijdens dit afspelen op het display.
Dan schakelt het deck naar de RECORD PAUSE (i,iii:l;-;:;i1 stand.
AIs u vanaÍ het analoge ingangssignaal wilt opnemen, kunt u nu het opnameniveau instellen (zoals
beschreven onder' OPNAM EN IVEAU').
U kunt nu de opname starten door op de REC O toets te drukken.
Druk op STOP I om de opname te stoppen.
De opname wordt onmiddelijk gestopt. Het deck zal echter nog een korte periode doorgaan met
schrijven. Op het display verschijnt MARKER WRITE en :::ï'ï"i:ii::t knippert. Gedurende deze periode
wordt een marker op de band geschreven om het einde van de laatste opname te markeren.

)eze procedure verzekert u van een correcte opname van tijd en (track)nummers op de band.
.borbeelden: zie pagina 57.

KIEZEN VAN HET INGANGSSIGNAAL OPNAMENIVEAU

o
ïtr
?-(§

I

L.
oï,oz

a

o

:crdat u met opnemen begint dient u de juiste ingangsbron
: (iezen met de INPUT SELECT knop 11.

<unt 4 posities selecteren:
OPT - kiezen van een bron die via de DIGITAL OPTICAL lN
cus is aangesloten op uw DCC 900
Cp het display verschijnt c oPlcAL I (opmerking 1)

DIG - ki ezen van een bron die via de DIGITAL COAXIAL lN
ous is aangesloten op uw DCC 900
Cp het display verschijnt c DtctrAL I (opmerking 1)

- ANA - ki ezen van een bron die via de ANALOG LINE lN
cussen is aangesloten op uw DCC 900
Cp het display verschijnt c ANALoc l

- AUTO - als u uw DCC 900 in een HiFi systeem van de
Phrlips 900 serie heeft opgenomen, wordt de juiste bron
altijd automatisch gekozen indien u de INPUT SELECT knop
in deze positie zet.

Opmerkingen:
7 Als de indicatie knippert wil dit zeggen dat er geen digitaal

signaal ontvangen wordt, opname is dan niet mogelijk.
2 Ttldens een opname is het niet mogelijk de ingangsbron te

veranderen.

ADVIES:
Het wordt aangeraden om altijd het digitale ingangssignaal
te gebruiken wanneer dit beschikbaar is. U hoeft dan het
opnameniveau niet aan te passen en opname van de juiste
(track)nummers (zie Auto Start Marker , pagina 59) vindt
automatisch plaats.

Het aanpassen van het opnameniveau is alleen dan nodig
wanneer u opneemt van een bron die via de ANALOG LINE lN
bussen op uw DCC 900 aangesloten is.

Het opnameniveau wordt geioond als het deck in de RECORD
PAU 5 E 1i;,ii::. i...i:::') sta nd staat.
Start het afspelen van de bron waarvan u op wrlt nemen.
Pas het opnameniveau met de REC LEVEL knop 12zo aan dat
de opneem-sterkte indicators op het display tijdens passages
met een gemiddelde geluidssterkte tot veilig beneden 0 dB
oplichten. Een niveau van -12 dB (rood aangegeven op het
display) wordt aangeraden.
Het dynamische bereik van uw DCC deck is zo hoog dat het
dynamische bereik van iedere analoge bron gedekt wordt,
zelf s met deze instelling.
Als het niveau boven 0 dB komt, verschijnt ovER ) op het
display en kan het opgenomen signaal verstoord worden.
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ONDERBREKEN VAN EEN OPNAME

RECORD PAUSE
o U kunt een opname tijdelijk onderbreken door tijdens het

opnemen op de REC PAUSE U toets te drukken.
Het deck stopt met opnemen.
i;ri:::il-í:: verschijnt op het display om aan te geven dat het
deck in de RECORD PAUSE stand staat.

o Druk op de REC O toets om de opname voort te zetten.
Op het display verschijnt sreRT MARKER WRTTE en de opname
begint weer (i;;:i::.il-) met een nieuwe (track)nummer indicatie
op het display.

RECORD MUTE
o U kunt een stille opname van 3 seconden maken door op de

REC MUTEO toets te drukken tijdens het opnemen of in de
RECORD PAUSE stand.
MUTE verschijnt tijdens deze 3 seconden op het display
waarna het deck naar de RECORD PAUSE (lïiïïi.li:::') stand
scha kelt.

o Druk op de REC O toets om de opname voort te zetten.
Op het display verschijnt sranr MARKER WRITE en de opname
begint weer (Ë;í::.i...) met een nieuwe (track)nummer indicatie
op het display.
Deze functie is zeer geschikt om de verschillende nummers
op de band door een pause van 3 seconden van elkaar te
scheiden.
U kunt deze functies ook gebruiken om oude opnames te
ove rsch rijve n .

STILLE OPNAME TIJDENS HET AFSPELEN

Tijdens het afspelen kunt u ook op de REC MUTEO toets
drukken. Het DCC deck bewaart het gedeelte waar een stille
opname moet komen in het geheugen.
ïjdens het indrukken van deze toets blijft het audiosignaal
hoorbaar zodat u precies kunt controleren op welk gedeelte
een stille opname moet komen.
De indicatie iïi ;ï;::: verschijnt op het display

De lengte van de stille opname wordt net zo lang als u de REC
MUTE O toets ingedrukt houdt (maximaal 10 seconden).
Tijdens het indrukken van deze toets worden alleen de posities
op de band onthouden, de stille opname wordt nog niet
gema rkeerd.

De stille opname wordt op de band geschreven als u op de
REC O toets drukt minder dan 5 seconden nadat u de REC
MUTEO toets losgelaten heeft.

- STILLE OPNAME OP EEN KLEIN GEDEELTE VAN DE BAND
o Markeer het gebied dat u wilt wissen door op de REC

MUTE O toets te drukken (maximaal 10 seconden).
o Druk op de REC O toets minder dan 5 seconden nadat u de

REC MUTE O toets losgelaten heeft.
De stille opname wordt nu op de band geschreven.

- OVERSLAAN VAN EEN GROOT GEDEELTE OP DE BAND
o Markeer het gebied dat u wilt overslaan door op de REC

MUTE O toets te drukken (langer dan 10 seconden.
o Druk op de REC O key minder dan 5 seconden nadat u de

REC MUTE O toets losgelaten heeft.
Een SKIP (overslaan) marker en een START marker wordt nu
op de band geschreven.
Als tijdens het afspelen de SKIP marker gelezen wordt,
wordt de band vooruitgespoeld tot de volgende START
marker, waarna het afspelen voortgezet wordt.

SYNCHROON KOPIEREN VAN CD'S

Met deze functie kunt u het starten van een opname en van
een CD of een programma daarvan als volgt synchroniseren:

o Zethet deck in de RECORD PAUSE stand door op APPEN of
op REC PAUSE te drukken.

o Druk op de CD SYNC toets.
Het deck controleert nu de communicatie met de CD speler
via de ESI verbinding.
De CD-speler begint te spelen.
Als u de analoge ingang gekozen heeft, kunt u het opname-
niveau aanpassen met de REC LEVEL toets.

- Als de communicatie tussen het deck en de CD-speler niet
juist is verschijnt '::::'ï'i..;i::".op het display.
Controleer of de CD-speler ingeschakeld is, of the ESI bus
verbinding correct is en of the lR SENSOR schakelaar op
OFF staat.

Druk op de REC O toets om het synchroon opnemen te
starten.
De CD-speler keert terug naar het begin van de CD.
Het afspelen van de CD begint opnieuw en tegelijkertijd
begint het DCC deck met opnemen.

Waarschuwing
o De AUTOSPACE functie op de CD-speler (CD 930,940,950)

dient op 0 seconden gezet te worden.
o EDIT-mode op de CD-speler (CD 930, 940,950) dient

uitgeschakeld te worden.
Het DCC deck zorgt voor het correcte schrijven van een
automatische reverse marker (zie pagina 60)

o Als de DCC het einde van kant A bereikt tijdens het
synchroon opnemen, schakelt de CD-speler naar pauze.
Het DCC deck spoelt terug naar het einde van het laatste
compleet opgenomen nummer en schrijft een reverse
marke r (zie ook pagina 60).
Daarna wordt de CD speler weer gestart met het afgebroken
nummer en wordt het opnemen voortgezet op kant B.

o Tijdens het synchroon opnemen van een CD of CD-
programma worden de andere functies tijdelijk
uitgeschakeld, behalve STOP I.
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OPNEMEN OP EEN LEGE DCC

. Plaats een cassette in de lade en sluit deze.
Eerst verschijnt op het display i=ïi:::i::fi:l i iii: en daarna
;,..i ;..,; :.,,i :...: ...,: ; r,..: !

o Druk op APPEND >ll
Het deck zoekt nu naar de start van kant A en schrijft een
buffer (LEAD-IN) gedeelte op de tape.
Deze buffer garandeert optimale opnamemogelijkheden.
;.-;j-.'iï.'j.tï-;".jj-l ,.,,. of ',. .,. verschijnt en daarna i...i::.;:ti..; ;1 i,i, IvIRRKER

WRTTE gI 'ï";::;i:::'!:'1- 
i::ii::.i.: í.ii.

Hierna schakelt het deck naar de RECORD PAUSE (i'ii:l-i:::')

stand.
Het deck is nu klaar om het eerste nummer (track 1) op te
nemen.

. Kies het juiste ingangssignaal en pas indien nodig het
opnameniveau aan).

. Druk op REC O om het opnemen te starten.
i:;:ii:.i.... en srART MARKER wRrrE verschijnt op het display.

o Druk op STOP r als u de opname wilt stoppen.
De opname wordt gestopt en het deck markeert het ernde
van de opname. Op het display verschijnt rvlnRKER wRrE en
,.,.: : !,,.:! .

OPNEMEN OP EEN GEDEELTELIJK OPGENOMEN DCC

. Druk op APPEND >ll
Het deck zoekt nu het eind van de laatste opname.
;..;i:..'j.:.,j.--j".jj'";,.,, Of ,; .,. VefSCh ijnt.
Als dit gevonden is worden de laatste 10 seconden van het
nUmmer afgeSpeeld (;:{;:::';:::';:,.i''ji.] jil''i...;";'1"), waarna het deCk
naar de RECORD PAUSE (i.ïi::;'-i:::') stand schakelt.

(. Kies het juiste rngangssignaal en pas indien nodig het
opnameniveau aan).

o Druk op REC O om het opnemen te starten.
i;ïliil- en srART MARKER wntrE verschijnt op het display.

. Druk op STOP I als u de opname wilt stoppen.
De opname wordt gestopt en het deck markeert het einde
van de opname. Op het display verschijnt rvlnRKER wRITE en
.""":"."'. i"'.

.,,.: i :..,r1 .

VOLLEDIG OVERSCHRIJVEN VAN EEN OPGENOMEN DCC

. Kies kant A met de SIDE A/B toets

o Druk op BACKWARD <<.

Het deck spoelt nu naar het begin van kant A en stopt
automatisch aan het begin van de band..

o Druk op APPEND >ll
Als de band al een buffer (LEAD lN) bevat, zal het deck de
eerst 1 0 seconden van (track)nummer 1 afspelen, waarna
het terugspoelt naar het begin van dit nummer en naar de
RECORD PAUSE stand schakelt ( i i..:,i:i: i;ï:i:: i.li::').

o Druk op REC PAUSE ll als de band nog geen buffer (LEAD
lN) bevat Het deck schrijft nu een buffer (LEAD lN) aan het
begin van kant A en schakelt dan naar de RECORD PAUSE
SÏanO ( i :...: : i...:i...; i';.;::;.:....i'').

(. Kies het juiste ingangssignaal en pas rndien nodig het
opnameniveau aan).

o Druk op BEC O om het opnemen te starten.
;:;ii::i- en START MARKER WRTTE verschijnt op het display.

. Druk op STOP r als u de opname wilt stoppen.
De opname wordt gestopt en het deck markeert het einde
van de opname. Op het display verschijnt rvlanKER WRTTE en
..,,; : r,..:! ,

OPNEMEN OP EEN BEPAALDE POSITIE OP DE BAND

o U dient eerst naar de positie op de band te gaan waar u een
opname wilt maken door op toetsen te drukken zods NEXT
>1, PREV. K, FORWARD », BACKWARD <<.

o Druk op REC PAUSE tl
Het deck schakelt naar de RECORD PAUSE (j;ïi::rl i::') stand op
de huidige positie.

o Druk op REC O om het opnemen te starten.
iti::i: en srARr MARKER wRrrE verschijnt op het display.

o Druk op STOP r als u de opname wilt stoppen.
o N.B.; De juiste tijdsinformatie wordt alleen dan opgenomen

als de band op een positie staat waar de absolute tijd reeds
opgenomen is op de band.
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ER KUNNEN GEEN OPNAMEN GEMAAKT WORDEN:

- Op een voorbespeelde DCC

- Op een conventionele analoge cassette

- Op een DCC die tegen opname beschermd
Deze bescherming can in- en uitgeschakeld worden met de rode schuifje op de achterkant van uw
cassette Zie ook pagina 52 'pRorEcnNG A cASSETTE AGATNST REcoRDING'

- Van een bron die al een digitale copie is van een originele cassette of CD.
De copY PRoHtBtr indicatie verschijnt op het display.
Het DCC deck werkt volgens het Serial Copy Management System, wat inhoudt dat een volledig
digitale copy gemaakt kan worden van voorbespeeld digitaal materiaal, maar alleen direkt van het
originele materiaal.
B.V. U kunt een digitale opname van een CD naar uw DCC maken vÍa de digitale in- en uitgangen.
Het is echter niet mogelijk om een digitale copie van deze opname te maken naar een ander DCC deck.
Als u deze cassette wilt copiëren van het ene DCC deck naar een ander, kunt u dit alleen doen via de

tn- en ultgangen.
geen directe digitale opname maken als de digitale bron niet aangesloten of ingeschakeld is.
, i:,i.i.:; iïi'rverschijntophetdisplayendeindicatorsvanhetingangssignaal beginnente

Het is altijd mogelijk om een (digitale) DCC opname te maken via het analoge ingangs-
Analoog/Digitaal converter van uw DCC zal dit signaal omzetten in een digitaal signaal.
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DISPLAY

Het display toont:

< tr tr > - de bandlooprichting
(*) - de reverse mode
DOLBY E tr - het geselecteerde Dolby NR systeem B of
C

CD SYNC - tijdens synchroonopname van een CD

CONT REPEAT - licht op om aan te geven dat alle
nummers op de band herhaald zullen worden
REPEAT TRACK - licht op om aan te geven dat het huidige
nummer herhaald zal worden

- TRACK - - geeft het spelende nummer aan of het totale
aantal nummers op de band.

licht op als de (track)nummer informatie (nog) niet
besch ikbaa r is

- TIME/COUNTER - - geeft de verschillende tijdinformatie
i.lii..; 'i.l;i.li of de tellerstand i.lii...ii.lji.: aan.

ABS - licht op als de absolute tijd op de band wordt
weergegeven
REM - licht op als de resterende tijd op
weergegeven
TOTAL - licht op als de totale tijd op de
weergegeven
TRACK - licht op als de (track)nummer
weergegeven
48 kHz , 44 kHz, 32 kHz - de f requentie

MODE - geeft de verschillende standen aan waarin
het deck zich bevindt, b.v. i::'i...i::i i' , iiii:..i.:.., j;,:i::.i.-i::;'

AUTO - licht op als het automatisch schrijven van start
markers ingeschakeld is.

MARKER WRITE - licht op iedere keer als een marker op
de band wordt geschreven.

START MARKER WRITE - licht op als een start marker op
de band wordt geschreven

MARKER ERASE - licht op als een marker gewist wordt
van de band.

REVERSE MARKER WRITE - licht op als een reverse
marker op de band wordt geschreven.

COPY PROHIBIT - geeft aan dat het niet mogelijk is om
een digitale kopie te maken van een cassette die u zelf al
digitaal opgenomen heeft.
C OPTICAL I - licht op als de optische ingang
geselecteerd is.

CDIGITALI-llicht
is.

CANALOGf-licht
geselecteerd is.
Het opnameniveau wordt getoond als het deck in de
RECORD PAUSE stand staat. ovER > verschijnt als het
niveau boven de 0 dB uitkomt.

de band wordt

band wordt

informatie wordt

op als de digitale ingang geselecteerd

op als de analoge ingang

OPROEPEN VAN TEKST INFORMATIE

De TEXT toets 9 werkt alleen als u voorbespeelde DCC
cassettes gebruikt.
Het roept de informatie van de DCC op en toont dit op het
display. Normaal gesproken wordt de titel van de cassette
weergegeven.

. Als u op de TEXT toets drukt, verschijnt de naam van de
artiest op het display.

o Druk opnieuw op de TEXT toets om de titel van het huidige
nummer op te roepen.

o Druk opnieuw op de TEXT toets om het totale aantal
nummers en de totale tijd op de band op te roepen.

o Druk nogmaals op de TEXT toets om weer terug te gaan
naar het tonen van de titel van de cassette.

Opmerkingen:
- Als het deck de gewenste informatie nog niet van de band

gelezen heeft, verschijnt i;,ii:::;j:iilii. i'ii.l' op het display om aan te
geven dat het deck bezig is met het oproepen van de
inf ormatie.
Op een zelf-opgenomen DCC is geen tekst informatie
beschikbaar. i;i.: ïi:::,,. ï :: i'ii;:'i] verschijnt op het display als u

op de TEXT toets drukt

OPROEPEN VAN ANDERE TIJDINFORMATIE

Normaal gesproken laat het display het (track)nummer en de
verstreken speelduur van dit nummer zien.

o Als u op de TIME toets 8 drukt, wordt de totale verstreken
speelduur van de band getoond.

o Druk opnieuw op TIME om de resterende speelduur op de
band op te roepen.
Bij gebruik van een voorbespeelde DCC wordt de totale
resterende speelduur getoond; de resterende speelduur op
de huidige kant wordt weergegeven bij opname op kant A
(en kant B indien een next marker geschreven is).

o Druk opnieuw op TIME om de tellerstand op te roepen.
o Druk nogmaals op TIME om weer terug te gaan naar het

tonen van de verstreken speelduur van het nummer.

N.B.; Het is mogelijk dat op zelf-opgenomen cassettes
sommige informatie niet beschikbaar is (b.v. als u een opname
heeft ingevoegd op een bepaalde plaats op de band, zal de
absolute tijd op de band niet bekend ziln).
Deze informatie kan dan ook niet opgeroepen worden.

Het oproepen van tijdinformatie is niet mogelijk als u

conventionele analoge cassettes gebruikt.

TERUGZETTEN VAN DE TELLER (RESET}

De bandteller kunt u terugzetten op r.iili.ii.: door op de
COUNTER RESET toets 5 te drukken
Als het display de tellerstand niet toont op het moment dat u

op deze toets drukt, verschijnt de tellerstand l.lil.l;l..ii.li gedurende
enkele seconden waarna het display weer de informatie toont
die voorheen op het display stond.
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','atkers zijn speciaal geschreven signalen op de DCC band om
:='r bepaald gedeelte op de band te markeren. Het DCC deck
l:cruikt deze markeringen om het gebruik van de cassette
r:.nakkelijker te maken.

I e belangrijkste markers op de DCC cassette zr1n.

Track-start markers

Reverse marker

Next side marker

J kunt elk van deze markers zelf schrijven met uw DCC 900.

START MARKER FUNCTIES

WRITE: Handmatig schrijven van een start marker

Als u op deze toets drukt tijdens het opnemen, schrijft het
deck een marker om het begin van een nieuw nummer aan
te geven.
srART MARKER wRITE verschijnt op het display.

N.B.; Wanneer u deze functie gebruikt, verandert u de
originele volgorde van de (track)nummers. Om weer een
correcte volgorde van (track)nummers te verkrrjgen wordt u

aangeraden om de (track)nummers opnieuw te ordenen met
de RENUMBER toets zoals hieronder beschreven.

RENUMBER: Controleren
van de (track)nummers en
indexlijst

van de complete band op juistheid
voor het schrijven van een nieuwe

S:art markers markeren de start van
)it maakt het zoeken naar het begin
^rakkelijker

een nieuw (track)nummer.
van een nummer

Deze functie kan alleen gebruikt worden
DCC cassettes.

zelf-opgenomen

de RENUMBER functie is nuttig wanneer u de originele
volgorde van de nummers op de band veranderd heeft door
het toevoegen van een extra start marker of door het
weghalen van een marker.

Druk op de RENUMBER toets
Het deck spoelt eerst terug naar het begin van
band.

kant A van de \

Hierna wordt de complete band gecontroleerd op de
jurstheid van de verschillende markers. Het deck voert deze
controle uit door de hele band te spoelen waarbij de markers
gelezen worden.
ïjdens deze controle verschijnt i;,;i::.i'ii..; op het display.
Als de indexlijst niet correct was, wordt deze veranderd.
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AUTO: Automatisch schrijven van een start marker tijdens het
opnemen.

- Als u een opname maakt van een bron die via de digitale
COAXIAL of OPTICAL bussen met uw DCC 900 verbonden
is, schrijft het deck altijd automatisch een start marker
iedere keer als een nieuw nummer opgenomen wordt.

- Als u een opname maakt van een bron die via de analoge
bussen met uw DCC 900 verbonden is, kan het deck ook
automatrsche start markers schrijven.
De indicatie AUTo wordt op het display getoond. Een start
marker wordt elke keer geschreven als het deck een stille
passage (< -60d8) van meer dan 3 seconden tegenkomt. Op
het display verschijnt dan srART MARKER wRITE.

. Druk op de AUTO toets als u het automatisch schrijven van
start markers uit wilt schakelen. De indicatie AUTo verdwijnt
dan van het display.

o Druk nogmaals op de AUTO toets om het automatisch
schrijven van start markers weer in te schakelen.

OPMERKINGEN:

- Wanneer de bron waarvan u opneemt een aanzienlijke
hoeveelheid ruis produceert tijdens een stille passage, dan
kan het gebeuren dat deze stille passage is niet < -60dB en
dus ook niet door uw DCC gelezen wordt. ln dit geval wordt
er geen marker op de band geschreven.

- Soms kan het deck een zeer zwakke passage in een
nummer voor een stille passage houden en wordt er een
start marker geschreven,
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AUTO REVERSE

De NEXT MKR WRITE en de REVERSE MKR WRITE toetsen
worden gebruikt als u meer nummers wilt opnemen dan het
aantal dat op een kant van de band past.

Voorbeeld: tijdens het opnemen van 9 nummers blijkt dat
nummer 6 niet meer op kant A van de band past. De
resterende bandruimte na het 5e nummer is onvoldoende om
het nummer 6 in ziln geheel op te nemen.
o U dient nu tijdelijk het opnemen te onderbreken aan het eind

van het 5e nummer door op de REC PAUSE ll toets of op de
REC MUTE toets te drukken.
Het deck schakelt nu naar de RECORD PAUSE (i=ïi::il-i::')

stand. Alleen in deze stand kunt u de NEXT MKR WRITE
toets gebruiken. De REVERSE MKR WRITE toets kan ook
gebruikt worden tijdens het opnemen (u dient daarna wel de
RENUMBER functie toe te passen).

. Het is ook mogelijk om de opname door te laten lopen tot
het einde van kant A bereikt wordt. Hierna kunt u terug gaan
naar het einde van het 5e nummer en drukt dan op de REC
PAUSE ll toets. Nu kunt u gebruik maken van de NEXT MKR
WRITE of REVERSE MKR WRITE toets.

NEXT MARKER

o Door op deze toets te drukken schrijft het deck eerst een
marker (i'ii::.,:; ï unnrER wRtre licht op) en spoelt dan naar het
begin van kant B van de band.
De indicatie ;::ï ji.: i:l ,,.'' verschijnt op het drsplay.
Aan het begin van kant B wordt een nieuwe bufferzone
(LEAD lN) geschreven waarna het deck weer naar de
RECORD PAUSE stand schakelt Op het display verschijnt
achtereenvolgens: i...i:i.;r:ïi.li 

'ii'i, 'ï";";i"'',-ï- 
i;ii:iij; i il ep i:,'1i:--;'-r:;;'.

o Druk op de REC O toets.
De opname wordt nu vervolgd met het volgende nummer
(b.v. het 6e nummer).
Dit nummer wordt in de indexlijst opgenomen als nummer 1

van kant B.

Wanneer de next marker tijdens het afspelen gelezen wordt,
zal het deck automatisch naar het begin van kant B spoelen (;::i

i i: i:i .,; verschijnt op het display) waarna het afspelen
verdergaat met het eerste nummer op kant B.

REVERSE MARKER

Als u niet wilt dat het afspelen onderbroken wordt door het
spoelen aan het einde van kant A kunt u tijdens het opnemen
een reverse marker schrijven..

. Door op deze toets te drukken schrijft het deck eerst een
marker (nevensE MARKER wRtre licht op) en verandert dan
onmiddelijk de bandlooprichting op de huidige positie naar
kant B Hierna schakelt het deck weer naar de RECORD
PAUSE stand.

o Druk op de REC O toets.
De opname wordt nu vervolgd met het volgende nummer
(b.v nummer 6)
Dit nummer wordt niet in de indexlijst opgenomen als
nummer 1 van kant B maar b.v. als nummer 6.

Wanneer de reverse marker tijdens het afspelen gelezen
wordt, schakelt het deck onmiddelijk naar kant B van de
cassette waarna het afspelen voortgezet wordt.

LEAD IN-;- t a 3 4 .§
. . REVERSE

MARKER

g ,,.,$ v §

AIs u de REVERSE MKR WRITE toets indrukt tijdens het
opnemen, schakelt het deck onmiddelrjk naar kant B waar de
opname voortgezet wordt.
Er is nu nog geen juiste reverse marker op kant A geschreven.
lijdens het afspelen wordt de band dan ook niet correct
omgekeerd. Cm een juiste reverse marker te schrijven, dient u

de RENUMBER functie te gebruiken om de band te contro-
leren en om de juiste markers te schrilven.

De REVERSE MKR WRITE toets kan alleen op kant A van de
cassette gebru ikt worden.

WISSEN VAN EEN MARKER

U kunt een marker wissen door kort voor de plaats van deze
marker op de MKR ERASE toets te drukken.
o Ga naar de plaats van de marker die u wilt wissen.
o Druk kort voor de plaats van deze marker op de MKR ERASE

toets.
o Uw deck controleert nu of zich op die positie een marker

bevi ndt.
o Nadat deze marker gevonden is verschijnt rvlnRKER ERASE op

het display en licht de indicator van de REC O toets op.
De marker is nu gewist van de tape.
N.B.; Nadat u een marker gewist heeft is de volgorde van de
(track)nummers veranderd en dient u de RENUMBER functie
toe te passen.

DE NEXT MKR WRITE toets kan ook op
cassette gebru ikt worden.
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AFSTANDSBEDIENING SYSTEEM ASPECTEN @

ENHANCED SYSTEM INTELLIGENCE

AUTOMATISCHE BRONKEUZE

Als de AUTO SELECT functie op
wordt het DCC deck automatisch
drukt

AUTOMATISCHE STOP

de versterker geactiveerd is,
geselecteerd als u op PLAY )

AFSTAN DSBE D I EN I NGSFU NCTI ES

De toetsen op de afstandsbediening hebben dezelfde
functie als de corresponderende toetsen op het deck.
SEARCH << en >> = BACKWARD << en FORWARD ».
Extra toetsen:
0 - I cijfertoetsen - voor het kiezen van (track)nummers;
deze toetsen werken alleen als een DCC cassette (met
indexlijst) wordt gebruikt.
- VOLUME + - aanpassen van de geluidssterkte als het deck
(via de VARIABLE OUT bussen) op een versterker of HiFi
systeem aangesloten is.

STANDBY - naar standby schakelen.

BELANGRIJK!
Als het deck opgenomen is in een HiFi systeem met ESI
BUS aansluiting (b.v. Philips 900 serie), dient u de lR
SENSOR ON/OFF schakelaar (F) op de achterkant van het
apparaat op OFF te zetten Het deck kan dan bediend
worden met de afstandsbediening van het systeem.
Als het deck niet opgenomen is in een HiFi systeem met
ESI BUS aansluiting, dient u deze schakelaar in de ON
positie te zetten. Het deck kan dan bediend worden met de
meegeleverde afstandsbedien i ng.
Zorg ervoor dat het deck uitgeschakeld is als u de lR
SENSOR in en uitschakelt.

BATTERIJEN

o Open het batterijvak en zet- zoals aangegeven twee
batterijen in, type R03, UM-4 of AAA.

o Verwijder de batterijen wanneet ze leeg ziln of wanneer u de
afstandsbediening lange tijd niet gebruikt.

Als de AUTO SELECT functie op de versterker geactiveerd is,
stopt het deck automatisch met afspelen of opnemen als u

een andere geluidsbron in het systeem kiest.
Schakelt u tijdens het luisteren naar uw DCC 900 bijvoorbeeld
over naar TUNER, dan stopt het deck.

STANDBY

o Het deck naar standby schakelen is ook mogelijk met de
systeem-afsta ndsbed ien ing.

. Als u de systeem afstandsbediening gebruikt, kies dan eerst
DCC en druk dan kort op de STANDBY toets.
Het deck wordt nu naar standby geschakeld

o Als u STANDBY langer dan 1 seconde ingedrukt houdt, gaat
het hele systeem naar standby.
Alle indicators van het systeem doven dan, uitgezonderd de
standby-indicator op de versterker.
Als de AUTO SELECT functie (op de versterker) geactiveerd
is blijft de indicator van deze toets ook branden.
Opmerking: Als het hele systeem tijdens het opnemen naar
standby geschakeld wordt, wordt de opname of het
kopiëren ongedaan gemaakt.

o Door op de versterker of op de afstandsbediening de bron
DCC te kiezen wordt het deck weer geactiveerd.

o De DCC 900 wordt ook weer geactiveerd als u op een van
dE PLAY >, STOP I, NEXT >, PREVIOUS K, FORWARD >>

of BACKWARD << toetsen drukt.
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I Als het deck via zijn ESI BUS-aansluitingen verbonden is

I met de ESI BUS-aansluitingen van een HiFi-systeem (v.b.

I Philips 900 serie), kunt u het deck bedienen via de

I afstandsbediening van het systeem. Bovendien zijn dan de
, f uncties zoals hieronder beschreven beschikbaar.' OPMERKING
, Als u de hieronder beschreven functies gebruikt, dient de

lR SENSOR ON/OFF schakelaar op de achterkant van het
apparaat op ON te staan.
Zorg ervoor dat het deck uitgeschakeld is als u de lR
SENSOR in en uitschakelt.

2X 1.5 V
RO3 lUM4 lt
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@ SYSTEEM ASPECTEN

TIMER

Door het aansluiten van het DCC deck op een timer kunt u het
opnemen en afspelen automatisch laten starten en stoppen.
. Als de tuner van uw Philips HiFi g00-systeem (b.v de FT930)

voorzren is van een timer, moeten de ESI BUS-aansluitingen
op de juiste wijze onderling verbonden zi1n.

o Stel de timer in en schakel het DCC deck in.
o Maak het deck klaar voor afspelen of opnemen (zie

hoofdstuk AFSPELEN of OPNEMEN).
o Op de ingestelde tijd begint het deck met afspelen of

opnemen.
o Als u de timer gebruikt, zet dan de TIMER regelaar op OFF.

SYSTEEM AFSTANDSBEDIENI NG

De volgende DCC functies kunt u bedienen via uw Philips (900
serie) systeem-afstandsbediening (mits de juiste ESI BUS
verbindingen gemaakt zijn):

0-9 cijfertoetsen - kiezen van (track)nummers;
PRESET/TRACK - volgende of vorige nummer;
PLAY - starten van het afspelen;
STOP - stoppen van het afspelen of opnemen;

- << - snel terugspoelen van de band;

MODE - kiezen van de bandlooprichting;
STANDBY - naar standby schakelen.

I\z
o
EL
o-I
o,
I

J
o.o

,-/
t_

ALGEMENE OPMERKINGEN

o De DCC 900 kan de kwaliteit van een zendersignaal
bel'nvloeden wanneer de radio antenne te dicht bij het deck
geplaatst is.

ONDERHOUD

o Zet het deck nooit langdurig in de volle zon of op plaatsen
waar hoge temperaturen kunnen voorkomen, zoals bij
verwa rm ingsappa ratuur.

o Stel het deck niet bloot aan vocht of regen.
o Een met water bevochtigde zeem volstaat voor het

schoonhouden van de behuizing van het deck.
. Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol, spiritus,

ammonia of slijpende bestanddelen bevatten

WAARSCHUWING
GEBRUIK ALLEEN SPECIALE DCC REINIGINGS-

CASSETTES VOOR UW DCC 9OO!

GEBRUIK GEEN DEMAGNETISERINGS-
CASSETTES !
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ALGEMENE INFORMATIE

TECHNISCHE GEGEVENS

FREOUENTIEBEREIK

20 llz - 20 kHz + 0,2 dB
(fs - 44,1 kHz)

kHz, 44.1 kHz, 48 kHz dig. in

44.1 kHz analoge input
afspelen > 92 dB

gezamenlijk > 92 dB
afspelen > 95 dB

gezamenlijk > 92 dB
Totale harmonische vervorming: afspelen < 0.003%

Jengel:
sig naa I

NGANGEN

gezamenlijk < 0.005%
afspelen > 95 dB

gezamenlijk > 85 dB
Ouartz Crystal Precision

af spelen
30 - 16 kHz CrO2

> 50 dB CrO2
Verbetering B 10 dB
Verbetering C 20 dB

0,15 CCIB WTD
ook naar digitale uitgangen

DIGITAAL
DCC voorbespeeld:

Frequenties: 32

S ig naa l/ru isverhoud i ng :

Dynamisch bereik:

Kanaalscheiding:

Jengel:

ANALOGE CASSETTE: alleen
Freq uentiebereik:
Sig naa l/ru isverhouding:
Dolby BIC'

Analoge ingang:

Digitaal Coaxiaal:
Digitaal Optisch:

UITGANGEN

niet in evenwicht
impedance > 20 kOhm

0,5v 175 Ohm
volgens I E C 958 tos lin k

Analoog vast:
Analoog variabel:
Digitaal Coaxiaal:
Digitaal Optisch:

HOOFDTELEFOON VERSTERKER

2V
gemotoriseerd
0,5v 175 ohm

volgens IEC 958 tos link

Load I mpedantiebereik:
Frequentiebereik: 20 - 2A
Sig naa l/ru isverhoud i ng - Afspelen :

Totale ha rmonische vervorming
(including ruis):

B - 600 Ohm
kïz, + 0,5 dB

90 dB

BO dB

ALGEMEEN

Display:

Afstandsbediening:
Mechanisme
Bandsnelheid:

BEHUIZING, ALGEMEEN

16 segment level meter
2 scales
ESI bus

2 motor metaal deck
4,76 cm/sec

Af metingen (bxhxd):
Gewicht:

435 x 140 x 300 mm
9kg


