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IN$TALLATIE

TNTRODUCTIE
Dank u voor het kiezen van de Philips FT930 'Digital
Synthesized Stereo' tuner.
Deze tuner uit de kwalitatief hoogstaande Philips 900 serie
combineert een hoge kwaliteit radio ontvangst met een hoge

§luit het apporàat niet aan op het lichtn,et voordat alle
andere aansluitingen ztin gemaakt en de netspanning
(aangegeven op het typeplaatjel is gecontroleerd.

mate van bedieningsgemak.

o

.

Deze tuner is ontworpen voor volledige integratie in ESI
afstandbedienbare HiFi systemen uit de Philips 900 serie.

Nauwkeurige, Ouartz-locked digitale afstemming op drie
golf gebieden.

o 40 frequenties kunnen in het geheugen vastgelegd worden
samen met een programmeerbare zendernaam en programmasoort.

.

Met de draaiknop kunt u gemakkelijk afstemmen op een
requentie of voorkeurzender.

f

NETVOEDING

o Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt
met de plaatselijke netspanning. ls dat niet het geval,
raadpleeg dan uw handelaar of service-organisatie.
o Als uw apparaat een spanningskiezer heeft, zorg er dan voor
dat u alleen de netspanning wijzigt als het apparaat
uitgeschakeld is.

o Steek de steker van het netsnoer in het stopcontact. Als uw
versterker uitgerust is met MAINS OUTLETS, kunt u de
steker van het netsnoer ook in deze uitgangen steken.
Het apparaat is nu aangesloten op het net.
o Trek de steker uit het stopcontact of uit de versterker als
de netvoeding helemaal wilt uitschakelen.

Lees deze g,ebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u
probeert de,tuner aan te sluiten of te bedienen
Deze gebru iksaa nwijzing is verdeeld in 5 hoof dstu kken

u

:ltl

ïI.
F

-

#§,

:

',1*

-

ttf,t,o

lnstallatie: legt uit hoe u uw tuner dient aan te sluiten
Bediening: legt uit hoe de belangrijkste functies werken
Andere Mogelijkheden: geeft uitgebreidere informatie

E

omtrent de bediening, inclusief speciaie functies.

- Systeem
-

Aspecten: legt de 'Enhanced System lntelligence'
functie uit en de voordelen van deze functie.
Algemene lnformatie: geeft informatie omtrent onderhoud
van het apparaat en technische gegevens.

Het typeplaatje zit op de achterkant van het apparaat.
Dit apparaat voldoet aan de radiostoringseisen van de
Europese Gemeenschap.
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A FM75O

De FM 75 (} ingang wordt gebruikt voor het aansluiten van
de gemeenschappeiijke of kabel-antenne of van een FM
dak-antenne met een impedantie van 75 Ohm. Als geen
van beiden beschrkbaar zi1n, kunt u de bijgeleverde draad
gebruiken voor dichtbij liggende zenders (de
ontvangstkwaliteit kan dan matig zijn)

ESI.AANSLUITINGEN

B AM LOOP
Voor AM (MW/LW) ontvangst sluit u de draden van de
raamantenne aan op de twee klemmen AM LOOP en richt
de antenne tot u een goede ontvangst heeft.
Let op. Plaats de AM raamantenne niet op het apparaat
omdat h ierdoor storingen veroo rzaakt ku n nen worden.

C OUT -

uitgangen vooí-het aansluiten van uw tuner op een

ve rste rke

r.

Sluit de OUT bussen aan op de TUNER ingangen van uw
ve rste rke

r.

D ESI BUS (Enhanced System lntelligence)
Afstandsbediening in- en uitgangen voor het onderling
doorverbinden van de apparatuur als u de tuner in een HiFi
systeem plaatst dat voorzien is van ESI bussen (b.v. Philips
900 serie).
Sluit de ESI bus aan op de ESI bus van de randapparatuur
die volgens het ESI afstandsbedieningssysteem werkt.

Spanningskiezer 12012201240 V
netspanning (niet alle versies).

Netsnoer

-

kiezen van de juiste
Nadat u de benodigde aansluitingen gemaakt heeft is uw tuner
klaar voor gebruik.
ln het volgende hoofdstuk wordt beschreven hoe u de tuner

kunt bedienen.
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ï413

20 19 ï8 17

1
2
3

POWER STANDBY/OFF - aan- en uitzetten van de tuner
F(requency) D(irect) - direct afstemmen op een frequentie

12

DISPLAY

o

EF

§L-

Digit keys

-

4
5
6

kiezen van 40 voorkewzenders
intoetsen van gegevens bij het programmeren van de
timer, klok of (zender)naam en'bij het gebruik van de direkte
af stemf u nctie.
O(pen)/C(lose) - openen en sluiten van het geheugen bij
het vastleggen van een voorkeurzender.
RDS TEXT - oproepen van informatie over de
geselecteerde RDS zender
SCAN SENS - kiezen van de afstemgevoeligheid:
H G H/LOW S ENS(itivity)
I

7

Display

TIMER - programmeren van de timer.
I CLOCK - ingeven van datum en tijd.
10 FREOUENCY/PRESET draaiknop - kiezen van de
volgende/vorige f requentie of volgende/ vorige
8

voorke

u

rzende r

FREOUENCY/PRESET - kiezen van frequentie of
voorkeurzender stand voor de f requency/ preset draaiknop
12 PROGRAM TYPE
SELECT - kiezen van de programmasoort
PRESET - kiezen van voorkeurzenders waaronder een
bepaalde programmasoort vastgelegd is.
13 LOCAL/DISTANT - kiezen van de FM antenne
gevoeligheid. Voor kabelaansluitingen en sterke locale
zenders (LOCAL) of signalen van normale sterkte
11

(DISTANT)

14 NARR./WIDE

- kiezen van de FM bandbreedte
15 << SEARCH/CURSOR >> - automatisch afstemmen en
bewegen van de cursor.
16 BAND - kiezen van het golfgebied: FM, MW of LW
17 AUTOMEMORY - automatisch programmeren van
zenders

18 MONO/STEREO - kiezen van mono/stereo ontvangst
19 SND - benoemen van een voorkeurzender
20 DISPLAY - kiezen welke informatie u op het display wilt
zien: frequentie, tijd of naam van een zender.

@

o

ïE'

o

z
MEMORY - knippert als het geheugen geopend is (met de
OIC toets) om een voorkeurzender of programmasoort vast te
leggen.

EASY, POP, CLASSIC, INFO, CULTURE, OTHERS
- geeft de gekozen of vastgelegde programmasoort aan.
TUNED - licht op als een zender gevonden is waarop correct

is afgestemd.
TIMER - licht op als u een timer geprogrammeerd heeft.
Het gekozen golfgebied: LW (lange golf), MW (middengolf) of
FM
E ll - geeft het nummer van de gekozen voorkeurzender aan
t\iittvttvtr\mtvttvttvt'rt ,i§t,ll§1,^l
l/lrit,N - geeft de f requgntie, tijd, zendernaam of RDS
naam aan
geeft de signaalsterkte van de gekozen zender in de
-= i i FM= band aan
De frequentie in MHz (voor FM) of in KHz (voor MW en LW)
van de zender waarop is afgestemd.
LOCAL/DISTANT - geeft de FM antenne gevoeligheid aan
NARROW/WIDE - geeft de gekozen FM bandbreedte aan
STEREO - licht op tijdens ontvangst van een FM stereo
ti§l tz§r,ll§t

zender.

FREOUENCY/PRESET - geeft aan in welke stand de
draaiknop 10 staat: frequentie of voorkeurzender
AUTOMEMORY - licht op wanneer de automatische

prograrnmeerfunctie gebruikt wordt.
rltfi'BDS licht op als een RDS zender ontvangen wordt. De
naam van deze zender verschijnt automatisch op het display.

POWER STANDBY/OFF

o Druk op de POWER

STANDBY/OFF toets 1 om het apparaat
aan te zetten. De tuner wordt geactiveerd en de frequentie
waarop was afgestemd op het moment dat het apparaat

uitgeschakeld werd, wordt opnieuw gekozen.
o Schakel de tuner uit door nogmaals op de PCWER

.

STAN DBY/OFF toets te drukken.
Als u de steker van het netsnoer op cie MAiNS OUTLETS
(stopcontacterr) van uw versterker heeft aangesloten, wordt
de tuner automatisch uitgeschakeld op het moment dat u de
versterker uitzet.
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RDS

KANAALINDELING
ln Noord enZuid-Amerika moet de frequentiestap tussen
aangrenzende kanalen in de middengolf (MW) ziln ingesteld op 10 kHz.
ln alle andere werelddelen op 9 kHz. Bij de /01 versie van dit apparaat
kan de f requentiestap indien nodig worden gewijzigd.

Wijziging naar 9 kHz:

o

Schakel het apparaat uit
Houd BAND 16 en SEARCH << 15 samen ingedrukt en schakel het
apparaat weer in.
Laat BAND en SEARCH weer los.
Het display laat gedurende 2 seconden i::jj'ï :::r i,.i..l zien:

o
o

.

Wijziging naar 10 kHz:

o

Schakel het apparaat uit
Houd BAND 16 en SEARCH » 15 samen ingedrukt en schakel het
apparaat weer in.
o Laat BAND en SEARCH weer los.
o Het display laat gedurende 2 seconden i::'ii'ï iii i;.i l zien.
De frequentiestap is in de fabriek ingesteld voor het gebied waar u

.

..'-..,'..\

z

woont.

o

UITSCHAKELBARE LANGEGOLF BAND (LW}

o
g

)

o
I

CL

o

____-/

RDS (Radio Data System) is een nieuwe methode om informatiesignalen mee te sturen met de zendersignalen. Uw tuner
vertaalt deze signalen en zet de informatie op het display.
Wanneer u afgestemd heeft op een RDS zender, dan verschijnt op het display de naam van de zender.
. Druk op de DISPLAY toets 20 om de frequentie, de naam
van de zender of de tijd op het display te zien. lndien het een
RDS zender betreft kan de frequentre automatisch gevolgd
worden door de naam van de zender zonder op de DISPLAY
toets te d ru kken
o Druk op de RDS TEXT toets 5 als u meer informatie over de
RDS zender wilt ontvangen. Deze extra informaïie zal op het
display verschijnen, maar kan gedurende zeer korte tijd
verstoord zl1n. Als er geen RDS text ontvangen wordt,
verschijnt iii.i ï'i::r,''; ï gedurende 2 seconden op het display.
Druk opnieuw op de RDS TEXT toets 5 om het weergeven
van deze informatie te beëindigen.
.

AFSTEMMEN
AUTOMATISCH AFSTEMMEN

o Druk langer dan 0,5 seconden op << SEARCH/CURSOR

ln sommige landen (Australia, New Zealand, etc.) bestaat het LW
golfgebied niet. Bij de /00 versie van dit apparaat is het moQelijk het
LW golfgebied van het BAND menu te verwijderen.

Verwijderen van het LW golfgebied

. Schakel het apparaat uit
o Houd BAND 16 en SEARCH »

15 samen ingedrukt en schakel het
apparaat weer in.
Laat BAND en SEARCH weer los.
Het display laat gedurende 2 seconden i...i'.i ;'-;;'::'!:::' zien.

o
o

Terugbrengen van het LW golfgebied

.
.

Schakel het apparaat uit
Houd BAND 16 en SEARCH << 15 samen ingedrukt en schakel het
apparaat weer in.
Laat BAND en SEARCH weer los.
Het display laat gedurende 2 seconden i i,i ,l;'i zien.

o

.

o Kies het golfgebied door op BAND

HANDMATIG AFSTEMMEN
Handmatig afstemmen rs handig als u de f requentie van de
gewenste zender al weet (b.v. uit uw programma-gids).

Met de FREOUENCY/PRESET draaiknop 10
o Kies met de FREOUENCY/PRESET toets 11 de FREOUENC\
stand voor the draaiknop. Deze stand is geselecteerd als
FREOUENCY op het display oplicht.
Draai de draaiknop 10 met de klok mee om een hogere
frequentie te zoeken. Draai de knop tegen de klok in om een
lagere f requentie te zoeken.
lijdens het draaien wordt het audio signaal onderdrukt

16 te drukken tot het

gewenste golfgebied op het display verschijnt.

o Stem af op een gewenste zender of kies een voorkeurzender. Zie verder onder 'AFSTEMMEN

.

o ïjdens het afstemmen wordt het audiosignaal onderdrukt
om luid geruis te voorkomen. Als een zender gevonden
wordt, wordt het audio signaal weer naar normale
gel u idssterkte gescha keld.
o Als STEREO op het display verschijnt, ontvangt u een FM
stereo-zender. Druk bij slechte FM stereo-ontvangst op
MONO/STEREO 18 STEREO verdwijnt van het display en u
ontvangt nu het FM programma in mono maar met minder

Met de cijfertoetsen

.

.

ru is.

Een FM stereo-zender kan in mono of in stereo worden
vastgelegd.
o Met de LOCAL/DISTANT toets 13 kunt u de gewenste FM
antenne gevoeligheid kiezen.
LOCAL of DISTANT licht op op het display
Kies LOCAL bij kabelaansluiting en sterke locale zenders.
Kies DISTANT voor zenders met een signaal van normale
ste rkte

.

o De FM bandbreedte kunt u kiezen met de NARR.A//lDE
toets

14.

NARROW of WIDE verschijnt op het display. .
Kies WIDE voor signalen van normale sterkte zonder
storingen.
Kies NARROW als u bij FM zenders storende bijgeluiden
afkomstig van nabijgelegen zenders hoort.

28

>>

15. Laat deze toets dan los. De tunet zoekt nu tot een zender van voldoende sterkte is gevonden. Op het display verschijnt het woord TUNED en de frequentie van deze zender.
o ls dit niet de zender van uw keuze, herhaal dan de vorrge
handeling.
Zeet zwakke zenders worden bij het zoeken overgeslagen.
Hierop kunt u handmatig afstemmen.
. Voor FM kunt u ook een lagere afstemgevoeligheid kiezen
zodat zwakke FM zenders overgeslagen worden. Druk op de
SCAN SENS toets 6 SENS LOW verschijnt op het display.

.

3

Druk op de F(requency)/D(irect) toets 2.
iïi'i Ïi::.i,'i i:::i.':i-:;lii ;i:i.i'ii.L l'verSChijnt gedurende een paar
seconden op het display, daarna verschijnt 'FM---,--MHZ' of
'MW---kHz' of 'LW---kHz' op het display.
Geef de gewenste frequentie in met de cijfertoetsen 3.
De tuner kiest deze frequentie als u het laatste cijfer
ingegeven heeft en de zender wordt hoorbaar.
Het ingeven van de f requentie wordt automatisch onderbroker
na 90 seconden of als een andere toets dan de cijfertoetsen
ingedrukt wordt. De vorige f requentie wordt weer gekozen.

» toetsen 15
» 15 ingedrukt tot u de gewenste f requentie nadert.
o Als u nu kort op de toetsen << SEARCH » drukt, verandert
Met de << SEARCH/CURSOR

o Houd << SEARCH/CURSOR

de f requentie stapsgewijs tot u de gewenste f requentie
bereikt of tot de ontvangst optimaal is.
Als de gevonden zender sterk genoeg is verschijnt het
woord TUNED op het display.
N.B.: Als u afstemt op een frequentie die als voorkeurzender vastgelegd is, verschijnt het nummer en de naam
(indien aanwezig) van deze voorkeurzender op het display

ANDERE MOGELIJKHEDEN
VOORKEURZENDERS

BENOEMEN VAN EEN VOORKEURZENDER

U kunt 40 voorkeurzenders in het geheugen van de tuner
vastleggen. Hierdoor kunt u uw favoriete zender snel en

U kunt handmatig een naam geven aan voorkeurzenders. Deze
naam wordt dan op het display getoond als u op deze voorkeurzenders afstemt.
De naam kan een combinati e ziln van maximaal B letters,
cijfers, symbolen of spaties.

gemakkelijk vinden.
De nummers van de voorkeutzenders kiest u met de
cijf ertoetsen.

Automatisch programmeren van voorkeurzenders
o Druk langer dan 2 seconden op de AUTOMEMORY toets

.
17.

Laat deze dan los.

Tot maximaal 40 zenders in de FM band worden nu automatisch in het geheugen gezet.
De FM band wordt drie keer afgetast:
Eerstworden de sterke RDS zenders in het geheugen gezet.
Dan wordt de band afgetast met een lage afstemgevoeligheid om de sterkste FM zenders te vinden.
SENS LOW verschijnt op het display.
De laatste keer wordt de band met een hoge afstemgevoelrgheid afgetast om ook de zwakkere zenders te vinden.
HIGH SENS verschijnt op het display.
. Wanneer er minder dan veertig zenders gevonden worden
dan zal ook de MW band (en indien nodig de LW band)
af gezocht worden om ook in de overblijvende geheugenplaatsen zenders vast te leggen.
N.B.; lndien er minder dan veertig zenders gevonden worden
dan blijft de rest van de geheugenplaatsen leeg.
o Druk opnieuw op de AUTOMEMORY toets om het automatisch programmeren af te breken.

Handmatig programmeren van voorkeurzenders
o Stem automatisch of handmatrg af op de frequentie die u in
het geheugen wilt zetten (zoals beschreven onder
,AFSTEMMEN').

o Als het display geen nummer van een voorkeurzender laat
zien, is de getoonde frequentie nog niet in het geheugen
vastgelegd.
o Druk op de O/C toets 4 om het geheugen te openen. Het
woord MEMORY begint te knipperen op het display.
o Kies een geheugennummer (1 tot 40) met de cijfertoetsen
(lndien u een 2-ci1f er nummer kiest, toets dan het tweede
nummer binnen 1,5 seconden in)
. Druk opnieuw op de OIC toets 4 om de frequentie in het
geheugen vast te leggen.
MEMORY verdwijnt van het display
Een geprogrammeerde frequentie wordt uit het geheugen
gewist door er een nieuwe voor in de plaats te
programmeren.

Kies de gewenste voorkeurzender met de cijfertoetsen 3
(lndien u een 2-ct1f er nummer kiest, toets dan het tweede

nummer binnen 1,5 seconden in).
U ontvangt nu de gekozen voorkeurzender en op het display
verschijnt het geheugennummer, de f requentie of de
zendernaam of RDS naam van de voorkeurzender

o Voorkeurzenders kunnen ook gekozen worden met de
FREOU ENCY/PRESET draaiknop

Op het display verschijnt i: if ï í:: i.ï i'ii:ii;'ïi:::
Ook verschijnt een knipperende cursor op het display.
o Door de cijferlalfabettoetsen 3 meerdere malen in te
drukken kunt u de gewenste naam selecteren. Gebruik de
SEARCH/CURSOR » toetsen 15 om de cursor naar de
volgende of vorige positie te verplaatsen.
o Druk opnieuw op de SND toets 19 om de naam in het
.

<<

geheugen vast te leggen.

N.B:
Als de SND toets ingedrukt wordt terwijl er geen voorkeur-

-

ze n d e r gese

I

ectee rd s, ve rsch ij nt i'ii..;
i

i::'i.ii::: :::ï g

ed

u re n

de

twee seconden op het display.
Bij ontvangst van een RDS zender kunt u de naam niet handmatig veranderen. Als u op de SND toets drukt terwijl u op
een RDS zender afgestemd heeft, verschijnt i:;:i..;:::; i"iii:ïi'ïiii: op
het display en het RDS logo begint te knipperen totdat u
nogmaals op de SND toets drukt.

Veranderen van een naam

o Druk op de SND toets, De eerste letter van de bestaande
naam begint te knipperen.
o Geef de nieuwe naam in en druk opnieuw op de SND toets

om deze naam in het geheugen te zetten.
Wissen van een naam

o Druk op de SND toets. De eerste letter van de naam begint
te

kn ippere n .

o U kunt nu een letter of cijfer wissen door de cursor naar

de

gewenste plaats te bewegen waarna u de toets'YZll_|, I'
drie keer indrukt (l_l).
o Druk opnieuw op de SND toets. De naam of letter is nu gewist.
PROGRAMMASOORT
U kunt 6 programmasoorten in het geheugen van de tuner
zetten: EASY POP, CLASSIC, INFO, CULTURE, OTHERS.

Vastleggen van programmasoorten
o Kies een voorkeurzender met de cijfertoetsen 3.
o Druk op de O/C toets 4 om het geheugen te openen.

o Druk meerdere malen

Afstemmen op voorkeurzenders

o

Kies een voorkeurzender met de cijfertoetsen 3.

o Druk op de SND toets 19.

1

0.

o Kies met de FREOUENCY/PRESET toets 11 de PRESET
stand voor de draaiknop.
Deze stand is geselecteerd als PRESET op het display
oplicht.
Draai de draaiknop 10 met de klok mee om de volgende
voorkeurzender te kiezen. Draai de knop tegen de klok in om
de vorige voorkeurzender te kiezen
o Herhaal deze handeling tot u de gewenste voorkeurzender
gevonden heeft.

op de PROGRAM TYPE SELECT toets 12
Leg de programmasoort vast in het geheugen door opnieuw
op de OIC toets te drukken.
o Als u een RDS station selecteert, kan het zijn dat de programmasoort automatisch vertoond wordt. Deze programmasoort krijgt

.

dan de voorkeur boven de handmatig ingegeven programmasoort.

o lndien een programmasoort van een RDS zender niet is vastgelegd tijdens automatisch programmeren van voorkeurzenders
kan dit handmatig gebeuren Druk hiervoor 2x op de OIC toets

Afstemmen op voorkeurzenders waaronder een
programmasoort is vastgelegd.
. Kies met de PROGRAM TYPE SELECT toets 12 de
gewenste progra m masoort.
U ontvangt nu de zender (waaronder deze programmasoort
is vastgelegd) met het laagste geheugennummer.
Als geen voorkeurzender met de gekozen programmasoort
gevonden wordt, verschijnt i=:t.i i:]ll:i::::::; gedurende twee
seconden op het display waarna de volgende proErammasoort gekozen wordt.
o De zenders met dezelfde programmasoort kunnen opgeroepen worden door meerdere malen op de PROGRAM
TYPE PRESET toets te drukken.
29
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KLOK
De klokfunctie bestaat uit 4 onderdelen: YEAR, MONTH, DAY
TIM

E

.

Druk op de CLOCK toets 9.
Op het display verschijnt nu ; i:::i:iiï
o Geef nu het juiste jaarnummer in met de crjfertoetsen 3.
Met << SEARCH/CURSOR » 15 kunt u de volgende of

j:-'i

o

vorige positie kiezen.
o Druk opnieuw op CLOCK 9 om het jaarnummer in het
geheugen te plaatsen en om naar het volgende onderdeel te
gaa n.

o Op dezelfde manier kunt u nu de maand (MONTH),

dag

(DAY) en tijd (TIME) ingeven.

o De klok begint te lopen op het moment dat de tijd in het
geheugen wordt gezet door voor de laatste keer op CLOCK

.

z
o
CL

o
a
o
ra

te

d ru

kken

.

De klok-informatie is enkel zichtbaat als uw systeem in
standby geschakeld is of als u met de DISPLAY toets 20 de
tijd oproept.

_.*--J

o

I - als u de bron TUNER, CD, DCC of TAPE wilt laten

ieuw op Tl M E R.
Met de << SEARCH/CURSOR
gewenste bron kiezen.
o Druk opnieuw op TIMER.
Dru k opn

»

toetsen kunt u nu de

Als u TUNER gekozen heeft dan laat het display i:'i',:i::.:ii::'Ï'
zien.
Als u CD of DCC gekozen heeft dan verschijnt ï i;;:;:ti. i';
op het display.
Geef de gewenste voorkeurzender of het gewenste
(track)nummer in met de cijfertoetsen 3.
o Zet uw keuze in het geheugen met TIMER.
:::-í:'i:::

i:iil.

i;.1

liCht Op.

Met de << SEARCHICURSOR

systeem

of il-.
o Dru k opn ieuw op Tl M

»

toetsen luidspreker-

i:::i, iiii

E R.

is het noodlzakelijk het apparaat gedurende enkele uren in power-on of
lstand-by te zetten bij de eerste ingebruikname.

of i.iiii...i::. licht op.
o Kies i.li;::;:: i... i (dagelijks) of i.ii'iil-i::: (eenmalig) met de <<
SEARCH/CURSOR » toetsen en druk op TIMER.
o Geef nu de dag in waarop u wilt dat de bron TUNER,CD,DCC

TIMER

of TAPE begint te spelen.
Maak uw keuze met de cijfertoetsen.
o Zel dit in het geheugen met TIMER.
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spelen.

U kunt de timer gebruiken om vast te leggen wanneer de
tuner (of een andere bron die via de ESI bussen aan uw
systeem aangesloten is) geactiveerd moet worden.
Opnemen is alleen mogelijk van de radio.
Tijdens het programmeren van de timer dient uw systeem

i..;;::;r. i...';"
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N.B:
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o Druk opnieuw op TIMER.
i:::'j",

i::' i...

i:ï'] of

i;:ii:.

i.... i..:

i;:i..; I i c h t o p .

o Kies met << SEARCH/CURSOR

»

:

-

- iïi::.::ii:. ï - als u de timer opnieuw wrlt instellen.

Nadat u op TIMER heeft gedrukt is het huidige programma

gewist.

- als u een opname op uw cassettedeck wilt
* op
maken. Nadat u op TIMER heeft gedrukt,t;:;'11;i1ï::i;i:: ï
het display te zien.
Met de cijfertoetsen kunt u nu de voorkeuzezender ingeven
waarvan u wilt opnemen.
Met << SEARCH/CURSOR » kunt u de volgende of vorige
positie op het display kiezen . Zet uw keuze in het geheugen
met TIMER.
i];::i,l i...';" of i..;;'ti..li::. licht op.
o Kies ili;::i "ii... ; (dagelijks) of i-;;'fi.li::: (eenmalig) met de <<
SEARCH/CURSOR » toetsen en druk op TIMER.
o Geef met de cijfertoetsen de dag in waarop u wilt dat de
opname begint.
o Zel dit in het geheugen met TIMER.
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i;ii:::i.li-j1,'11;:

i:.iii
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lichtop.

o Geef de starttijd in met de cijfertoetsen en druk op TIMER.
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liCht nU Op.

o Geef de eindtijd in met de cijfertoetsen en druk op TIMER.
Het programma staat nu in het geheugen en is tegelijkertijd
geactiveerd.
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liCht nU Op.

Het programma staat nu in het geheugen en is tegelijkertijd
geactiveerd.

! i'ii:ii;: licht op.

i.i i::: ::i

licht op.

o Geef de eindtijd in met de cijfertoetsen en druk op TIMER.

standby te staan.

o Druk op TIMER

: --

o Geef de starttijd in met de cijfertoetsen en druk op TIMER.

U kunt de inhoud van een geprogrammeerd blok controleren
met de TIMER toets..
Het programmeren wordt automatisch afgebroken als er
geen toets ingedrukt wordt binnen 1,5 minuut.
TIMER verschijnt op het display als u een afspeel- of
opnametimer geprogrammeerd heeft. Als u de keuze ONCE
(eenmalig) lreeft gemaakt dan verdwijnt de indicatie TIMER
als het programma afgelopen is. TIMER blijft op het display
staan als u DAILY (dagelijks) heeft gekozen om aan te geven
dat de timer actie dagelijks herhaald zal worden

ALGEMENE INFORMATIE

SYSTEEM ASPECTEN
ENHANCED SYSTEM INTELLIGENCE
AIs u de tuner via de ESI bussen op de corresponderende
bussen van een Philips H,iFi srTsteem (b.v. Philips 900 serie)
aangesloten heeft, kunt u uw tuner bedienen met de
afstàndsbediening van het systeem.
Bovendien zijn dàn de functies AUTOMATISCHE BRONKEUZE en AUTOTVïATISCHE STOPFUNCTIE zoals hieronder
vermeld beschikbaar:

ONDERHOUD

o Zet het apparaat nooit'in de volle zon of op andere plaatsen
waar hoge temperaturen voor kunnen komen, zoals bij

.

verwa rm i n gsa ppa ratu

u r.

Stel het apparaat niet bloot aan vocht of regen.
o Een met water bevochtigde zeem volstaat voor het
schoonhouden van de behuizing van de tuner
o Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol, spiritus,
ammonia of schurende bestanddelen bevatten.

AUTOMATISCH E BRONKE UZE

i;s de AUTO

SELECT toets op uw versterker ingedrukt is,
tuner automatisch gekozen als u op de BAND, cijfer, PROGRAM TYPE (SELECT of PRESET), of << SEARCH/CURSOR » toetsen drukt, of als u de FREOUENCY/PRESET

'.',rordt de

TEGHNNI$,0:H:.E GËG,EVE

NS

<nop draait.

STANDBY

I
.

U kunt uw tuner alleen naar standby schakelen met de
systeem afsta ndsbedien ng.
Kies eerst TUNER op de afstandsbediening en druk dan kort
op de standby toets.
De tuner wordt nu naar standby geschakeld.
o Als u de standby toets langer dan + 1 seconde ingedrukt
houdt, wordt het hele systeem naar standby geschakeld.
Alle licht indicatoren gaan uit met uitzondering van de
standby indicator op de versterker.
Als de AUTO SELECT toets op de versterker ingedrukt is,
blijft deze indicator ook branden in de standby stand.
N.B: Als het hele systeem naar standby geschakeld wordt
terwijl u aan het opnemen bent, wordt deze opname
i

onderbroken.
Door de bron TUNER op de versterker of afstandsbediening
te kiezen, wordt de tuner weer geactiveerd.
o De tuner wordt pok geactiveerd als u op de BAND, cijfer-,
PROGRAM TYPE (SELECT of PRESET), of <<
SEARCHICURSOR » toetsen drukt, of als u de FREOUENCY/PRESET knop draait.

.

SCAN

o Met de

SCAN toets op de systeem-afstandsbediening kunt u
alle vastgelegde voorkeurzenders aftasten.

Op het display verschijnt iiiii:..i+i i.
Alle vastgelegde voorkeurzenders worden nu afgetast,
beginnende met de huidige voorkeurzender. Van elke zender
krijgt u 10 seconden van het uitgezonden programma te

Af metingen

(b x h x d):

....

r Gewicht...

....+ 435 x 106 x 300 mm
..+ 3,5 kg

horen.
o De scanf unctie stopt automatisch als alle voorkeurzenders

afgetasïzrjn. Door opnieuw op SCAN te drukken kunt u het
aftasten stoppen op de voorkeurzender die u wilt horen..
N.B: Als zenders te zwakzijn dan stopt de scanfunctie niet op
deze voorkeurzenders.
AFSTANDSBEDIENING
De volgende tuner-f uncties kunt u met de afstandsbediening
van uw systeem uit de Philips 900 serie bedienen (mits de
juiste ESI-BUS aansluitingen gemaakt zijn):

- 0-9 cijfertoetsen - kiezen van voorkeurzenders en intoetsen
van gegevens bij gebruik van de directe afstemf unctie.
- PRESET/TRACK - volgende of vorige voorkeurzender
- << - achteruit zoeken
- >> - vooruit zoeken
- MODE - mono/stereo ontvangst
- SCAN - aftasten van voorkeurzenders
- STANDBY - naar standby schakelen.
- TUNER - activeert tuner
31
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SYSTEEM ASPECTEN
ENHANCED SYSTEM INTELLIGENCE

Als u de tuner via de ESI bussen op de corresponderende
bussen van een Philips HiFi systeem (b.v. Philips 900 serie)
aangesloten heeft, kunt u uw tuner bedienen met de
afstandsbediening van het systeem.
Bovendien zijn dan de functies AUTOMATISCHE BBONKEUZE en AUTOMATISCHE STOPFUNCTIE zoals hieronder

vermeld beschikbaar:

ALGEMENE TNFORMATIE

@

ONDERHOUD

o Zet het apparaat nooit'in de volle zon of op andere plaatsen
waar hoge temperaturen voor kunnen komen, zoals bij
verwa rm ingsappa ratu

u r.

o Stel het apparaat niet bloot aan vocht of regen.

o Een met water bevochtigde zeem volstaat voor het
schoonhouden van de behuizing van de tuner

o Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol,spiritus,
ammonia of schurende bestanddelen bevatten.

AUTOMATISCHE BRONKE UZE
Als de AUTO SELECT toets op uw versterker ingedrukt is,
wordt de tuner automatisch gekozen als u op de BAND, cijfer, PROGRAM TYPE (SELECT of PRESET), of << SEARCNICURSOR » toetsen drukt, of als u de FREOUENCY/PRESET
knop draait
STANDBY

o U kunt uw tuner alleen naar standby schakelen met de
systeem afsta ndsbed ien ng.
. Kies eerst TUNER op de afstandsbediening en druk dan kort
op de standby toets.
De tuner wordt nu naar standby geschakeld.
o Als u de standby toets langer dan + 1 seconde ingedrukt
houdt, wordt het hele systeem naar standby geschakeld.
Alle licht indicatoren gaan uit met uitzondering van de
standby indicator op de versterker.
Als de AUTO SELECT toets op de versterker ingedrukt is,
blijft deze indicator ook branden in de standby stand.
N.B: Als het hele systeem naar standby geschakeld wordt
terwijl u aan het opnemen bent, wordt deze opname
i

onderbroken.
Door de bron TUNER op de versterker of afstandsbediening
te kiezen, wordt de tuner weer geactiveerd.
o De tuner wordt ook geactiveerd als u op de BAND, cijfer-,
PROGRAM TYPE (SELECT of PRESET), of <<
SEARCNICURSOR » toetsen drukt, of als u de FREOUENCY/PRESET knop draait.

.

SCAN

o Met de SCAN toets op de systeem-afstandsbediening kunt u
alle vastgelegde voorkeurzenders aftasten.
Op het display verschijnt :::'il-;::ii't.
Alle vastgelegde voorkeuzenders worden nu afgetast,
beginnende met de huidige voorkeurzender. Van elke zender
krijgt u 10 seconden van het uitgezonden programma te
horen.
o De scanfunctie stopt automatisch als alle voorkeu rzenders
afgetasÍ zijn. Door opnieuw op SCAN te cirukken kunt u het
aftasten stoppen op de voorkeurzender die u wilt horen..
N.B: Als zenders te zwak zrln dan stopt de scanf unctie niet op
deze voorkeurzenders.

TECHNISCHE GEGEVENS
(Wijzi g i ng e n voorbe ho u d e n )

t

Afstembereik
Gevoeligheid bij 75 Ohm
mono, 26 dB S/R: ....
stereo, 50 dB S/R: ...,

o Selectiviteit:

o Harmonische Vervorming:

108 MHz

.

...... 1 pV bij 75 kH z zwaai

28 pV bi1 67,5 kHzzwaai

dB (300 kHz)
o/o

. Frequentiebereik:
15.000 Hz +0,5, -2dB
r SignaaUruisverhouding: mono/stereo.... ...79173 dB
r Kanaalscheiding:
.....42 dB bij 1 kHz
.MF

dB

o Spiegelfreq.

dB

:^l:::*o::::o*: : rvri,i,il ,'?+óffi:

....(LW niet alle versions)

Gevoeligheid
MW 26 dB S/R:....
LW 26 dB S/R: ..

.... 1 mV/m
..2 mV/m

Af metrngen

(b x h x d):

....

....+ 435 x 106 x 300 mm

3,5 kg

AFSTANDSBEDIENING
De volgende tuner-f uncties kunt u met de afstandsbediening
van uw systeem uit de Philips 900 serie bedienen (mits de
juiste ESI-BUS aansluitingen gemaakt zijn):

- 0-9 cijfertoetsen - kiezen van voorkeuzenders en intoetsen
van gegevens bij gebruik van de directe afstemfunctie.
- PRESET/TRACK - volgende of vorige voorkeurzender
- << - achteruit zoeken
- >> - vooruit zoeken
- MODE - mono/stereo ontvangst
- SCAN - aftasten van voorkeurzenders
- STANDBY - naar standby schakelen.
- TUNER - activeert tuner
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