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3. Mit Ton- und Fernseh-Rundfunkempfangern diirfen aufgrund dieser Genehmigung nur
Sendungen des Rundfunks empfangen werden. also iibertragene Tonsignale (Musik,
Sprache) und Fernsehsignale (nur Bildinformationen). Andere Sendungen (z.B. des
Polizeifunks, der offentlichen beweglichen Landfunkdienste, Dateniibertragungen) diirfen
nicht aufgenommen werden; werden sie jedoch unbeabsichtigt empfangen, so diirfen sie
weder aufgezeichnet, noch anderen mitgeteilt, noch liir irgendwelche Zwecke ausgewertet
werden. Das Vorhandensein solcher Sendungen darf auch nicht anderen zur Kenntnis
gebracht werden.
4. Durch Ton- und Fernseh-Rundfunkernptanqer darf der Betrieb anderer elektrischer
Anlagen nicht gestort werden.
5. Anderungen der Ton- und Fernseh-Rundfunkempfanger, die die zulassiqen Frequenzabstimmbereiche der Empfanger erweitern, gehen iiber den Umfang dieser Genehmigung
hinaus und bediirfen vor ihrer AusfUhrung einer besonderen Genehmigung der Deutschen
Bundespost.
Wer aufgrund dieser Genehmigung einen Ton- und Fernseh-Rundfunkempfiinger betreibt,
hat bei einer Anderung der kenpzeichnenden Merkmale von Ton- oder Fernseh-Rundfunksendern (insbesondere bei Anderunq des Sendeverfahrens oder bei Frequenzwechsel) die ggf. notwendig werdenden Anderungen an dem Rundtunkempfanqer auf seine
Kosten vornehmen zu lassen.
6. Die Deutsche Bundespost ist berechtigt, Rundtunkernpfanqer und mit ihnen verbundene
Gerate darauf zu priifen, ob die Auflagen der Genehmigung und die Technischen
Vorschriften eingehalten werden.
Den Beauftragten der Deutschen Bundespost ist das Betreten der Grundstlicke oder
Raume, in denen sich Ton- oder Fernseh-Bundfunkernpfanqer befinden, zu den verkehrsOblichen Zeiten zu gestalten. Befinden sich die Rundfunkempfanger oder mit ihnen
verbundene Gerate nicht im VerfOgungsbereich desjenigen, der die Empfanger betreibt, so
hat er den Beauftragten der Deutschen Bundespost Zutritt zu diesen Teilen zu ermeglichen.

m.
Bei Funkstorungen, die nicht durch Mangel der Rundfunkempfanger oder der mit ihnen
verbundenen Gerate verursacht werden, klinnen die FunkmeBdienste der Deutschen
Bundespost zur Feststellung der Sterung in Anspruch genommen werden.
IY.
1. Diese Genehmigung kann allgemein oder durch die ortlich zustandiqe Oberpostdirektion einem einzelnen Betreiber gegeniiber fUr einen bestimmten Rundfunkempfanger
widerrufen werden. Ein Widerruf ist insbesondere zulasslq, wenn die unter Abschnitt II
aufgefOhrten Auflagen nicht erfiillt werden.
Anstatt die Genehmigung zu widerrufen, kann die Deutsche Bundespost anordnen, daB bei
einem VerstoB gegen eine Auflage ein Ton- und Fernseh-Rundfunkempfanger auBer
Betrieb zu setzen ist und erst bei Einhaltung der Auflagen wieder betrieben werden darf.
Die Auflagen dieser Genehmigung konnen jederzeit erqanzt oder geandert werden.
2. Diese Genehmigung ersetzt die Allgemeine Ton- und Fernseh-Rundfunkqenehrniqunp vom
11. Dezember 1970, sie gilt ab 1. Juli 1979.
Bonn, den 14.5.1979
Der Bundesminister fur das Post- und Fernmeldewesen
1mAuftrag

Nederlands
INLEIDING
Deze digitale tuner heeft de volgende eigenschappen:
• De nieuwste techniek maakt het mogelijk om uiterst nauwkeurig op FM-, LW- en MW-zenders af te stemmen.
• 29 Voorkeurzenders
zijn in het geheugen te programmeren.
• De afstemgevoeligheid
kan vergroot worden, waardoor eenvoudig op zwakke zenders afgestemd kan worden.
• Voldoet in hoge mate aan aile HiFi eisen.
Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door te
lezen, u zult dan snel vertrouwd raken met de mogelijkheden die
deze tuner u biedt.

INSTALLATIE
Houd bij het installeren van de tuner rekening met de volgende
belangrijke punten:
• Stel de tuner niet bloot aan regen of vocht, dit kan schade aan
de tuner veroorzaken.
• Langdurige rechtstreekse bestraling door de zon of plaatsing
bij een warmtebron dient u te vermijden, dit om extra warmtetoevoer te voorkomen.
• Is de netspanning bij u niet zoats vermeld is op het typeplaatje,
op de achterkant van het apparaat, neem dan contact op met uw
handelaar.

GEHEUGEN

Haist

Siehe Technische Vorschriften fOrTon- und Fernseh-Rundfunkempfanger, veroffentiicht
im Amtsblatt des Bundesministers tur das Post- und Fernmeldewesen.
00) Fur ausnahmsweise noch nicht gekennzeichnete, vor dem 1. Juli 1979 errichtete und in
Betrieb genommene Ton-Rundrunkempfanqer wird die Kennzeichnung nicht verlangt.

0)

am te voorkomen dat geheugeninformatie
verloren gaat indien
u het apparaat uitschakelt, moeten twee batterijen (type R03-,
UM4- of AAA-batterijen) worden geplaatst in het batterijvak@op
de achterzijde van het apparaat.

AANSLUITINGEN
Tijdens het aansluiten van de tuner op de versterker zijn de
volgende punten van belang:
• Zorg ervoor dat de tuner en de versterker niet ingeschakeld
staan.
• Maak de verbindingen een voor Mn.
• Controleer elke gemaakte verbinding op zijn juistheid en druk
de pluggen goed aan in de bussen.
• Verbind altijd de witte, 'L' of 'LEFT' gemerkte bussen of
pluggen met gelijkgemerkte aansluitbussen of plug gen.
Doe dit ook met de rode, 'R' of 'RIGHT' gemerkte bussen of
pluggen.
Figuur 1

o aansluitbus

FM-antenne, '75 ohm DISTANT'
Voor het aansluiten van een FM-buitenantenne
(of de
meegeleverde FM-kamerantenne). Het antennesignaal wordt
in de stand 'DIST' van de schakelaar @ doorgegeven aan de
tuner.
aansluitbus FM-antenne, '75 ohm LOCAL'
Voor het aansluiten van een FM kabel-antenne.
Het antennesignaal wordt in de stand 'LaC' van de schakelaar
@ doorgegeven aan de tuner.
© aansluitklemmen voor het aansluiten van een AM-buitenantenne, of AM-raamantenne 0.
In gebieden waar de raamantenne onvoldoende resultaten
zou bieden wordt aansluiting van de tuner op een buitenantenne aanbevolen. Gebruik daarvoor deze aansluitklemmen.
@ signaaluitgangsbussen

®
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Voor het aansluiten van de verbindingskabel naar de versterker.
® aansluitbussen voor afstandsbediening
Voor het aansluiten van de verbindingskabels
van het
afstandsbedieningssysteem.
AM-raamantenne
Voor de ontvangst van Midden- en Langegolfzenders
(MWen LW-zenders). Bevestig de raamantenne op de achterzijde
van de tuner. De draden moeten worden aangesloten op de
aansluitklemmen @.
De antenne is richtingsgevoelig en moet gericht worden voor
optimale ontvangst. Houd deze daarbij enigszins verwijderd
van grote metaaldelen en stroomvoerende draden.
@ batterijvak
@ netsnoer

®
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BEDIENINGSELEMENTEN

@

@

EN HUN FUNKTIE

Licht de indicator niet op, dan geschiedt het afstemmen met
normale gevoeligheid.
toets 'AUTO/MAN'
Toets voor het kiezen tussen automatisch- of handafstemmen op een zender (zowel FM, MW als LW).
Indien de stand automatisch 'AUTO' is gekozen, licht in het
display 0 de indicator 'AUTO SCAN' op.
toetsen 'PRESET SCAN DOWN/UP'
Toetsen voor het opeenvolgend oproepen van de voorkeurzenderplaatsen.
Toets 'DOWN': voor het oproepen in neerwaartse richting.
Toets 'UP': voor het oproepen in opwaartse richting.
toets 'LOC.DIST'
Afhankelijk van de gebruikte aansluitbus voor de FM-antenne
moet de toets in de stand 'LOC' of 'DIST' staan .
• Bij het gebruik van de aansluitbus ® '75 ohm LOCAL' moet
de toets in de stand 'LOC' staan. Dit is herkenbaar aan het
oplichten van de indicator 'LOCAL' in het display 0.
• Bij het gebruik van de aansluitbus
'75 Ohm DISTANT'
moet de toets in de stand 'DIST' staan. Dit is herkenbaar aan
het oplichten van de indicator 'DISTANT' in het display 0.
toets 'F/P'
Toets voor het kiezen tussen het hand/automatisch
afstemmen en het direct intoetsen van de afstemfrequentie.
afstemtoetsen 'UP' en 'DOWN'
Toets 'UP': voor het laten toenemen van de afstemfrequentie.
Toets 'DOWN': voor het laten afnemen van de afstemfrequentie.
toets '-/--'
Voor het vormen van tweecijferige voorkeurzenderplaatsen.
Bij het oproepen of prcqrarnmeren van de voorkeurzenderplaatsen 10 t/rn 29 moet gebruik gemaakt worden van
deze toets.
keuzetoetsen 'FM', 'LW' en 'MW'
Voor keuze van het afstemgebied 'FM', 'MW' of 'LW'.
In het display
is te zien welk afstemgebied gekozen is.

0

Figuur 2
aan/uit-schakelaar
'ON/OFF'
display
Het display geeft de verschillende afstemgegevens
weer
zoals:
• De afstemfrequentie in 'kHz' of 'MHz'
• Het gekozen golfgebied 'FM', 'MW' of 'LW'
• De gekozen voorkeurzenderplaats
01 t/m 29
• De indicatoren 'STEREO', 'MONO', 'LOCAL', 'DISTANT',
'TIMER 1,2,3', 'AUTO SCAN', 'STORE', 'PRESET', 'TUNED'
en 'MUTING'
• De signaalsterkte indicatie
® cijfertoetsen '0'-'9'
Voor het direct intoetsen van de afstemfrequentie.
Voor het oproepen of programmeren
van voorkeurzenderplaatsen.
Bij tweecijferige voorkeurzenderplaatsen
moet mede gebruik
gemaakt worden van toets @ '-/- -'.
toets 'MUTE'
Voor het onderdrukken van het audiosignaal tijdens het met
de hand afstemmen op FM-zenders. U heeft dan geen hinder
meer van storende bijgeluiden. Indien deze toets wordt
ingedrukt, licht de indicator 'MUTING' op in het display 0.
Opmerking: Een ingedrukte toets 'MUTE' dient u na het
afstemmen uit te schakelen, door nog eenmaal op deze toets
te drukken.
® toets mono/stereo 'MONO/ST'
Toets voor het kiezen tussen mono of stereoweergave van
een FM-zender (indien het een FM-stereo uitzending is). In de
stand mono licht de 'MONO' indicator op, in de stand stereo
licht de 'STEREO' indicator op in het display 0. De stand van
deze toets is programmeerbaar
bij het programmeren van
voorkeurzenderplaatsen.
@ toets 'MEMORY'
Toets voor het starten van de programmeringsprocedure.
Indien deze toets wordt ingedrukt, dan is gedurende 5 seconden programmeren van de voorkeurzender mogelijk. Tijdens
de programmeringsprocedure
bevindt de tuner zich in de
memory-mode, kenbaar aan het oplichten van de indicator
'STORE' in het display 0.
(]) toets 'TIMER'
Voor het programmeren van 3 tijdklok posities 'TIMER 1,2,3'.
Zie het hoofdstuk 'Gebruik van een schakelklok' in de rubriek
'BEDIENING'.
® toets voor afstemgevoeligheid 'SCAN.SENS'
Toets voor het kiezen van de afstemgevoeligheid
bij het
automatisch afstemmen op FM-zenders. Indien de indicator
'AUTO SCAN HIGH' oplicht in het display 0, geschiedt het
automatisch afstemmen met vergrote gevoeligheid.
Hierdoor kunt u gemakkelijker
op zwakke FM-zenders
afstemmen.
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BEDIENING
De tuner kan direct of via afstandsbediening worden bediend.
In beide gevallen moet eerst de versterker worden ingeschakeld.
Bediening

via de afstandsbediening

Door gebruik te maken van een externe afstandsbedieningsontvanger (bv, Philips EM 2200) of een op afstand bedienbare
versterker/receiver,
is de tuner ook via een afstandsbediening te
bedienen.
Het oproepen van voorkeurzenders
is uitsluitend mogelijk met
voorgeprogrammeerde
voorkeurzenders.
Het programmeren
kan niet met behulp van de afstandsbediening,
maar uitsluitend
door direct bedienen van de tuner.
Programmeer daarom eerst de tuner en lees daarna over het
bedienen van de tuner met behulp van de afstandsbediening, de
gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.
Bediening

zonder afstandsbediening

Met de versterker ingeschakeld en ingesteld op tunerweergave
(de indicator 'TUNER' licht op!) kan als voigt op zenders worden
afgestemd:

CD

1. Schakel de tuner in door schakelaar
'ON/OFF' in te
drukken. De tuner keert hierbij automatisch terug naar de
situatie, welke v66r het uitschakelen bestond.
De randverlichting boven de toetsen @ en
licht op.
2. Kies voor FM, LW of MW door een van de keuzetoetsen @
'FM', 'LW' of 'MW' in te drukken.
In de stand 'FM' lichten in het display
de indicatoren 'FM'
en 'MHz' op.

CD
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In de stand 'LW' lichten in het display 0 de indicatoren 'LW'
en 'kHz' op.
In de stand 'MW' lichten in het display 0 de indicatoren 'MW'
en 'kHz' op.
3. Achtereenvolgens
kan nu op vier verschillende manieren op
de gewenste zender worden afgestemd, nl: Automatisch-/
Handafstemmen,
afstemmen d.m.v. het intoetsen van de
afstemfrequentie en afstemmen op vooraf ingestelde zenders.
A. Automatisch afstemmen
• Druk, indien nodig, eenmaal op de toets® 'AUTO/MAN'. In het
display 0 moet de indicator 'AUTO SCAN' oplichten.
• door een van de toetsen @ 'UP' of 'DOWN' eenmalig kort in te
drukken, wordt het afstemgebied stapsgewijs doorlopen tot de
tuner een zender vindt van voldbende sterkte, waarna hij stopt.
Afstemindicator 'TUNED' licht op in het display 0. Indien het een
stereo uitzendinq is licht eveneens de 'STEREO' indicator op in
het display 0.
• Is dit niet de zender van uw keuze, druk dan opnieuw op een
van de toetsen @ 'UP' of 'DOWN'. Hierdoor wordt het automatisch afstemmen hervat, tot een andere zender wordt gevonden.
Opmerking:
- Wordt het einde van het afstemgebied bereikt, dan stopt het
afstemmen ervan en begint weer opnieuw vanaf het andere
einde van het afstemgebied.
- Indien u dit wenst kunt u het afstemmen stoppen door het
indrukken van de toets ® 'AUTO/MAN'
of een andere
functietoets (b.v. een ander golfgebied).
• Tijdens het afstemmen worden de audiosignalen volledig
onderdrukt, dit om hinderlijke bijgeluiden te voorkomen.
• Druk, indien afgestemd gaat worden op zwakke FM-zenders,
toets ® 'SCAN.SENS' in. Dit vergroot de afstemgevoeligheid,
hierdoor kan ook automatisch op relatief zwakke FM-zenders
afgestemd worden.
Indien deze toets ingedrukt is, licht de indicator 'AUTOSCAN
HIGH' op in het display 0.
Vindt de tuner weinig zenders?
- Dan zljn de ontvangen antennesignalen te zwak.
- Controleer de antenne-aansluitingen.
- Richt de AM-raam of de FM-kamerantenne wat anders.
Biedt dit onvoldoende uitkomst, dan zijn de ontvangen zenders te zwak.
Overweeg in dat geval aansluiting op buitenantenne of kabelnet.
- ZUndeze reeds aangesloten, controleer dan hun aansluiting op de tuner.

B. Handafstemmen
• Druk, indien nodig, eenmaal op de toets ® 'AUTO/MAN'.
In het display 0 mag de indicator 'AUTO SCAN' niet oplichten.
• Druk toets @ 'UP' of 'DOWN' herhaald kort in. Daarmee wordt
de afstemfrequentie stapsgewijs veranderd tot de juiste waarde
is bereikt. Bij het ingedrukt houden van de toets @ vindt het
afstemmen plaats in versneld tempo.
Indien het een stereo-uitzending
is, licht in het display 0 de
'STEREO' indicator op.
Opmerking: Bij sterke zenders licht de afstemindicator 'TUNED'
op in het display 0. Bij relatief zwakke zenders gebeurt dit niet.
Bedien in die gevallen de toetsen @ 'UP' of 'DOWN' nogmaals
kort, tot de ontvangst optimaal is. Let hierbij op de signaalsterkte
indicator in het display 0.
• Tijdens het afstemmen worden de audiosignalen niet onderdrukt, dit maakt het afstemmen op relatief zwakke FMzenders gemakkelijker.
Wilt u echter de audiosignalen onderdrukken, dan dient u de toets
'MUTE' in te drukken. De indicator 'MUTING' licht dan op in het
display 0. Wordt er tijdens het afstemmen een FM-zender van
voldoende sterkte gevonden, dan wordt de signaalonderdrukking automatisch onderbroken.
U moet echter wel nog eenmaal op de toets 0 'MUTE' drukken
om de signaalonderdrukking
uit te schakelen. De indicator
'MUTING' in het display 0 dooft dan.

o
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C. Intoetsen van de afstemfrequentie
Indien u overgaat tot het direct intoetsen van de afstemfrequentie, is het nuttig de juiste afstemfrequentie van de in uw
woongebied
te ontvangen zenders te kennen. Raadpleeg
daarvoor een programmablad.
• Druk op toets @ 'F/P'. In het display 0 verschijnen nu vier
horizontale strepen i.p.v. de afstemfrequentie.
Opmerking: Een eventueel vooraf ingestelde zender blijft
hoorbaar.
• Toets nu met de cijfertoetsen ® de gewenste afstemfrequentie cijfer naar cijfer in. Direct nadat het laatste cijfer van de
afstemfrequentie
ingetoetst is, wordt de gewenste zender
hoorbaar.
Opmerking: Na het indrukken van toets@ 'F/P' hebt u ongeveer
5 seconden de tijd voor het intoetsen van elk cijfer van de
afstemfrequentie.
• Het intoetsen van de afstemfrequentie
wordt automatisch
afgebroken indien de 5 second en limiet wordt overschreden of
door het indrukken van een andere functietoets.
• Bij FM-frequenties boven de 99.95 MHz en MW-frequenties
boven de 999 kHz verschijnt het ingetoetste cijfer (alleen het
cijfer 1 is mogelijk) links van de horizontale strepen in het display

@.

Opmerking: Het intoetsen van afstemfrequenties welke niet bij
het afstemgebied horen, worden door de tuner niet geaccepteerd (bv. bij het afstemgebied
FM wordt 208.00 MHz niet
geaccepteerd,
het afstemgebied
loopt bij FM maar tot
108.00 MHz).
D. Afstemmen op vooraf ingestelde zenders
Op voorkeurzenders
kan alleen worden afgestemd
deze vooraf in het geheugen zijn geprogrammeerd.

wanneer

Programmeren van zenders
• Stem automatisch, handmatig of d.m.v. het intoetsen van de
afstemfrequentie af op een te programmeren zender.
• Druk op toets ® 'MEMORY'. De indicator 'STORE' licht op in
het display 0.
• Druk nu snel, binnen de periode dat de indicator 'STORE'
oplicht (ongeveer 5 seconden) op de cijfertoetsen ® '0'-'9' om
de zender op de gewenste voorkeurzenderplaats
te programmeren.
- Voorkeurzenderplaatsen
1 t/rn 9 kunt u direct oproepen.
- Voorkeurzenderplaatsen
10 t/rn 29 kunt u kiezen door eerst op
toets @ '-/- -' te drukken en daarna de gewenste cijfercombinatie in te toetsen met de cijfertoetsen ® '0'-'9'.
Opmerking: De stand van de toetsen ® 'MONO/ST' en @
'LOC/DIST' wordt bij het programmeren
van de voorkeurzenderplaats ook automatisch in het geheugen vastgelegd.
• Het programmeren
van zenders wordt automatisch afgebroken indien de 5 seconden limiet wordt overschreden of door
het indrukken van een andere functietoets.
Oproepen van geprogrammeerde

zenders

• Met de toetsen @ 'PRESET SCAN DOWN/UP' kunt u de
gewenste voorkeurzenderplaats
oproepen.
Toets 'DOWN' voor het oproepen in neerwaartse richting.
Toets 'UP' voor het oproepen in opwaartse richting.
Voorkeurzenderplaatsen
waaronder geen zender geprogrammeerd is worden bij het oproepen overgeslagen.
• Vanuit de voorkeursinstelling
kan zondermeer worden overgegaan op hand-/automatisch
afstemmen of afstemmen d.m.v.
het intoetsen van de afstemfrequentie.
• Een voorkeurzender
kan alleen uit het geheugen gehaald
worden door er een andere voor in de plaats te programmeren
of door hetvoorkeurzenderplaatsnummer
te wijzigen in '0' of '00'.

Gebruik van een schakelklok

'STEREO' dooft en de indicator 'MONO' licht nu op in het display

CD

Met de toets
'TIMER' kunt u de tuner voorbereiden op het
inschakelen d.m.v. een externe schakelklok. In het totaal zijn er
drie timer-posities
ter beschikking die elk met een van de
29 geheugenplaatsen
geprogrammeerd
kunnen worden. Door
het doorlopend in- en uitschakelen van de tuner met een externe
schakelklok,
wordt steeds de volgende timer-positie,
met
geprogrammeerde
geheugenplaats,
ingeschakeld.
De timerposities zijn bij het gebruik zander schakelklok normalerwijze
niet geprogrammeerd. Dit kunt u controleren door herhaald kort
op de toets
'TIMER' te drukken.
Het display 0 moet daarbij steeds voorkeurzenderplaatsnummer '0' of '00' aangeven.
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Programmeren

van timer-posities
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1. Druk op de toets
'TIMER'. De indicator 'TIMER' licht op in
het display 0.
2. Met de toets
'TIMER' de indicator 'TIMER' veranderen in
'TIMER l' door nogmaals op de toets te drukken.
3. Met de toetsen @ 'PRESET SCAN DOWN/UP' de gewenste
voorkeurzenderplaats
oproepen.
Opmerking: Voorkeurzenderplaatsen
waaronder geen zender geprogrammeerd
is, worden bij het oproepen overgeslagen.
4. Op dezelfde wijze timer-positie 2 en 3, indien gewenst,
programmeren.
5. Een timer-positie (1,2 of 3) kan ten aile tijden voorzien worden
van een andere voorkeurzender. Herhaal, indien u dit wenst,
handeling 3.

CD

Wissen van timer-posities
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1. De te wissen timer-positie (1,2 of 3) met de toets
'TIMER'
oproepen.
2. Druk op een van de toetsen @ 'FM', 'LW' of 'MW'. De
timer-positie is nu niet meer voorzien van een voorkeurzenderplaats (display 0 geeft nu voorkeurzenderplaats
'0' of
'00' aan).
Hiermee is de gekozen timer-positie (zie handeling 1.) gewist.
Eventuele andere timer-posities kunnen op dezelfde wijze
gewist worden.
Timer aktiveren

voor schakelklok

0·
Onderhoud
De tuner is aan de buitenkant te reinigen met een niet pluizende
vochtig aanvoelende doek (niet nat!). Gebruik voor het vochtig
maken van de doek uitsluitend water.

TECHNISCHE GEGEVENS
(wijzigingen voorbehouden)
FM deel
• Afstemgebied: 87,5-108 MHz
• Gevoeligheid bij 75 ohm:
mono, 26 dB S/R: 0.9 IlV bij 75 kHz zwaai
stereo, 46 dB S/R: 35 IlV bij 75 kHz zwaai
• Selectiviteit voor 300 kHz buiten resonantie:
• THV mono/stereo: 0.15%/0.4%
• Frequentiebereik: 10-15000 Hz, + 1,5 dB
• SIR verhouding mono/stereo: 79/75 dB
• Kanaalscheiding (1 kHz): 42 dB
• Spiegelfreq. onderdrukking: 80 dB
• MF onderdrukking: 80 dB
• AM onderdrukking: 50 dB
• Piloottoononderdrukking:
60 dB
• Autom. stop drempel (muting): 8-12 IlV
• Uitgangsspanning: 365 mV
• Antenneingangen: 75 ohm coax.

70 dB

AM deel
• Afstemgebieden:
LG, 153-286 kHz
MG, 522-1611 kHz
• Gevoeligheid: 30 IlV voor 26 dB SIR
• Selectiviteit: 30 dB voor 9 kHz buiten resonantie
• MF onderdrukking: 55 dB
• Uitgangsspanning: 400 mV
Dit apparaat voldoet aan de radiostoringseisen
de EG zijn opgelegd.

zoals deze door

gebruik
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1. Druk op toets
'TIMER'. De indicator 'TIMER' (zonder
positienummer 1, 2 of 3) licht op in het display 0.
2. De tuner uitschakelen met de 'ON/OFF' schakelaar (i).
3. Netsnoersteker uit het stopcontact halen en in de schakelklok
steken.
4. De tuner inschakelen met de 'ON/OFF' schakelaar (i).
Timer uitschakelen

voor schakelklok

J

gebruik

1. De tuner uitschakelen met de 'ON/OFF' schakelaar (i).
2. Netsnoersteker uit de schakelklok halen en in het stopcontact
steken.
3. De tuner inschakelen met de 'ON/OFF' schakelaar (i).
4. De toets
'TIMER' zo vaak indrukken totdat de indicator
'TIMER' in het display 0 dooft.

CD

ALGEMENE INFORMATIE
FM-stereoweergave
Sterke FM-stereosignalen worden ruisvrij door de tuner weergegeven. Indicator 'STEREO' llcht daarbij op in het display 0.
Bij zwakke signalen neemt het ruisniveau snel toe. Vanaf een
bepaalde grens is het raadzaam over te schakelen naar mono
weergave. Druk hiervoor op toets ® 'MONO/ST'. De indicator
17
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