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Bediening
(j) Drukknopschakelaars

Van links naar rechts:
Uit : apparaat uitschakelen door op deze

knop te drukken
Gram: grammofoonweergave
L.G. : ca. 1150 -200U m ( 260 -150 kHz)
M.G, : ca. 185 - 580 m (1620 -517 kHz)
K.G. : ca. 24,3- 51,7 m ( 12,3- 5,8 MHz)
P.M. : ca. 3 - 3,43 m ( 100 - 87,5 MHz)

Bij het indrukken van een knop (behalve de
knop "Uit") wordt tevens het toestel inge-
schakeld.

@ Geluidssterkteregelaar
Rechtsom draaiend neemt de geluidssterkte
toe,

I 0 Afstemknop
Stem steeds af met behulp van de zichtbare
afstemming CD, Bij afstemming op korte golf
dio:!nt knop (6) in de stand "weinig lage tonen"
.te staan.
De aflezing van AM-zenders geschiedt met de
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De ingebouwde Ferroceptor' "R" voor de mid-'
den- (MG) en langegolf (tG)
[Je ferroceptor is ongevoelig voor netstorin-
gen, geeft een zeer grote ontvangststerkte en
heeft r'ichteffect, waardoor storingen, veroor-
zaakt door zenders met nagenoeg dezelfde
golflengte kunnen worden teniet gedaan of
tenminste worden verzwakt. ,
De ,Ferroceptor kan enigszins worden gericht
met handle G).
De ingebouwde dipoolantenne voor FM- en
kortegoli (KG)-ontvangst. .
Deze dipool-antenne geeft een goede ontvangst
van nabijgelegen FM-zenders en de meeste
KG-zenders. De antenne heeft voor de ont-
vangst van FM.zenders een 'weinig richteffect,
zodat het soms aanbeveling verdient het to'e-
stel iets te draaien, of ~ms ook te verplaatsen.

Geen FM-dipool buitenantenne en geen AM
buitenantenne aanwezig
Ingebouwde FM-antenne (Al aansluiten en
strip in de stand zoals fig. 1 ,aangeeft.

FM-dipool buitenantenne (T) aanwezig
FM-buitenantenne aansluiten en voor AM-ont-
vangst op deze antenne eventueel aaldleiding
aansluiten ('*); strip in stand als fig. 2.

Normale AM-buitenantenne ('f) aanwezig
Aansluiten naar keuze volgens fig. 3 of fig. 4.
Proberen of FM-olll vang ol op AM-builen-
an lenne (fig. 3) beter is dan ol} ingebouwde
FM,antenne (fig. 4). Voor verbetering van AM-
ontvangst een aardleiding aansluiten.

FM-dipool buitenantenne (lr) en AM-buiten-
antenne ('Y) aanwezig
Aansluiting volgens fig. 5; aardleiding voor
verbet.erde AM-on lvangst. ~
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aflezing van FM-zenders met de kleine wijzer
achter de onderste schaalindeling. De om-
schakeling van de wijzers r<eschiedt autorua-
ti.>-h met de. drukknoPl-en.

<9 Zichtbare afstemming
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Voor juiste afstemming, de afstemknop
draaien tot de donk,:,re sectoren van de
afstembuis het kleinst zijn.
1 = niet afgestemd
2 = afgestemd op een zwakke,
3 = afgestemd op een sterke zender.

@ Ferroceptor (op de achterzijde)
---+ Ferroceptor antenne instellen (richten)

met behulp van de zichtbare afstem-
ming óf op de meest storingvrije ont-
vangst. Hebt U nu geen ongestoorde
ontvangst, draai het toestel dan tot U
bij voldoende geluidssterkte geen of
minimale storing ve::krijgt.

@ Klankkleurregelaar (lage tonen)
() veel lage tonen
() weinig lage tonen

(j) Klankkleurregelaar (hoge tonen)
() veel hoge tonen
() weinig hoge tonen

Inbedrijfstelling
Netspanning

Controleer eerst of Uw toestel is ingesteld
voor de netspanning in Uw huis. Door een
opening in de achterwand zult U een getal
(f<!.brieksinstelling = 220 V), kunnen aflezen
dat moet overeenstemmen met de n,:,tspanning
in Uw huis:", Eventueel de carrouselschakelaar.
op de juiste waarde instellen zoals de figuur
aangeeft. De instelmogelijkheden zijn: 110,
127, 145, 165, 220 en 245 V wisselspanning
(:t: 10%). Opgenomen vermogen ca. 70 W bij
220V.
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Antennes
In het algemeen verzekeren de ingebouwde
antennes U een uitstekende, rustige ontvangst,
beter dan met enige kamerantenne mogelijk is.
Indien U naar zwakke FM-zenders wilt luis-
teren bevelen wij U de aanleg van een goede

- -EM-dipool-buitenantenne aan~.Meeft~dezegeen n

afg~sèhenilde ;,iIlvo~rkab~l, ,dan iis het ook mo-
gelijk hiermede AM-zenders te ontvangen en
behoeft U geen extra AM-antenne aan te leg-
gj'!Il. Aansluiting van een aardleiding kan de
p.:M'Q:r\tvan\JstJnq~tgl'!ya)IIlog verbeter'!Tn.
Indien U naar zwakke AM-zenders wilt luis-
teren, raden wij U de aansluiting van een
goede normale AM-buitenantenne en een aard-
leiding '.aan. In sommige gevallen geeft deze
AM-buitenantenne ook een betere FM-ont-
vangst dan de ingebouwde FM"antenne.
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Grammofoonopnemer

Is U reeds in het bezit van een Philips platen-
wisselaar of platenspeler?
Hun opnemers geven een buitengewoon goede
weergavekwaliteit en kunnen rechtstIeeks met
de bussen" 0" worden verbonden; inschakelen
geschiedt met de drukknop "Gram".

U heeft betaald voor
deze grammofoon-
opnemeraansluiting!
Gebruik hem dan ook!

Extra luidspreker
Op de bussen ,,1tJ" kunnen electrodynamische
luidsprekers met ca. 800 ohm impedantie, zon-
der aanpassingstransforma'or, worden aange-
sloten. Vraag Uw handelaar om advies.

.Bel~ngrijke- aanwijzingen
" --~ ----

Het is verstandig alle verpakkingsmateriaal
te bev:aren voor eventpele transportgevallen,
daar deze verpakking de beste beveiliging
tegen transportschade biedt.
Om de mooiste weergave te verkrijgen en ook
om het toestel een goede ventilatie te bezor-
gen, is het gewenst, dat U het op minstens
enkele cm afstand van de wand neerzet.
Het kan voorkomen, dat een buis tijdens het
vervoer lóstrilt, controleer' dus even of de
buizen zich nog goed in hun houders bevinden.
Bij eventueel doorsmelten van de buisveilig-
heid VL dient deze te worden vervangen door
een nieuwe veiligheid van 63 mA.
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