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MAJIK KONTROL i

Belangrijke veiligheidsaspecten 
Verklaring van de symbolen die op de zijkant of onderkant van het product
worden gebruikt:

Dit symbool waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van niet-
geïsoleerde gevaarlijke voltages binnen de behuizing. Het gevaar is
dermate groot dat er een elektrische schok kan optreden.

Dit symbool wijst de gebruiker op het feit dat er in de instructie- en
servicehandleidingen belangrijke informatie staat over de werking, het
onderhoud en de service.

Voor apparaten aangesloten op de netspanning
LET OP
OPEN DE BEHUIZING NIET OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE
BEPERKEN. 
ER BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN IN HET TOESTEL DIE ONDERHOUD
BEHOEVEN.
LAAT ONDERHOUD EN SERVICE OVER AAN GEKWALIFICEERD
ONDERHOUDSPERSONEEL.
VERVANG DE ZEKERING IN DE STEKKER MET EEN ZEKERING VAN
HETZELFDE TYPE EN DEZELFDE CAPACITEIT.
MAAK HET NETSNOER LOS ALVORENS DE ZEKERING TE VERVANGEN.

WAARSCHUWING
STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM DE KANS OP
BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOK TE VERKLEINEN.
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK - NIET OPENEN.

STEKKER VAN DE NETSPANNINNGSKABEL
Dit apparaat is uitgerust met een vaste stekker die geschikt is voor het land
van verkoop.
Een vervangende netspanningkabel kan bij uw Linn-dealer worden verkregen.
Mocht u de stekker niet willen gebruiken, berg deze dan zorgvuldig op. Een
stekker met een open behuizing of niet-geïsoleerde kabels is gevaarlijk
wanneer deze in een stopcontact wordt gestoken.

De bruine draad dient te worden aangesloten op de stroompen.
De blauwe draad dient te worden aangesloten op de neutrale pen.
De groene/gele draad dient te worden aangesloten op de aardepen.

Neem bij twijfel contact op met een erkend elektricien of de Linn-dealer.

Belangrijk, de informatie over de zekering en het stroomgebruik vind u
op de achterzijde of onderkant van het product. 

Algemene veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies. 
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem de waarschuwingen in acht.
4. Volg allle instructies op.
5. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water, bijvoorbeeld in de buurt van een

badkuip, wasbak, aanrecht, wastobbe, in een vochtige kelder, dicht bij een 
zwembad, enz.

6. Alleen schoonmaken met  een droge doek.
7. Blokkeer geen enkele ventilatieopening. Installeer het toestel volgens de 

instruucties van de fabrikant. Plaats het apparaat zodanig dat de ventilatie niet 
verstoord wordt. Het apparaat dient bijvoorbeeld niet op een bed, bank, 
vloerkleed of een gelijkaardig oppervlak te worden geplaatst omdat de 
ventilatieopeningen hierdoor kunnen worden geblokkeerd, noch op een 
ingebouwde locatie zoals een boekenkast of kast die de luchtcirculatie door de 
ventilatieopeningen zou kunnen hinderen.

8. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatorenn, 
verwarmingsroosters, fornuizen of andere apparatuur (waaronder versterkers) 
die warmte afgeven.

99. Vergeet het veiligheidsdoel van de gepolariseerde stekker of aardlekstekker niet.
Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarvan de ene iets breder is dan 
de andere. Een aardlekstekker heeft twee pennen en een aardklem. De brede 
of derde pen dient om u te beschermen. Als de meegeleverde stekker niet in uw 
stopcontact past, dient u het verouderde stopcontact door een elektricien te 
laten vervangen.

10. Voorkom daat men op het stroomsnoer gaat staan of dat het afgeknepen wordt, 
met name bij stekkers, bij contacttdozen, en de plaats waar het snoer het 
apparaat verlaat.

11. Gebruik alleen de aanvullende apparatuuur en de accessoires die door de 
fabrikant worden aanbevolen.

12. Gebruik het apparaat alleen in coombinatie met de standaard, driepoot, beugel of 
tafel die door de fabrikant wordt aanbevolen of die  samen met het apparaat 
wordt verkocht.

13. Trek de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijjdens onweer of als het 
apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt. 
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ii        MAJIK KONTROL

14. Raadpleeg erkend onderhoudspersoneel voor alle onderhoudswerkzaamheden.
Onderhoud is vereist wanneer het apparaat beschadigd is, bijvoorbeeld wanneer 
de netspanningskabel of de stekker beschadigd is, wanneer er vloeistof of 
voorwerpen in het product zijn terechtgekomen, wanneer het apparaat is 
blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het niet meer normaal lijkt te werken of
wanneer het is gevallen.

15. Bevestiging aan wannd of plafond. Het apparaat mag alleen aan een wand of 
plafond bevestigd worden op de manier die door de fabrikant wordt aanbevolen. 

16. Voedingsbronnen. Het apparaat mag uitsluitend worden aangesloten op 
voedingsbronnen van het type dat in de gebruiksaanwijzing of op het product 
vermeld staat.

17. Netspanningsstekker. Haal de stekker uit het stopcontact om het apparaat uit te 
schakelen. Zorg ervoor dat u altijd bij de stekker kunt als deze in het stopcontact 
zit. Schakel het apparaat uit met behulp van de aan/uit-schakelaar (indien 
aanwezig) als u het product niet gebruikt.

18. Elektriciteitskabels. Plaats een buitenantenne altijd uit de buurt van 
elektriciteitskabels.

19. AAarde van buitenantenne. Als er een buitenantenne op het apparaat is 
aangesloten, zorg er dan voor dat het antennesysteem geaard is zodat enige 
mate van bescherming wordt geboden tegen voltagewisselingen en statische 
elektriciteit. Voor de Verenigde Staten van Amerika: zie artikel 810 van de 
National Electrical Code ANSI/NFPA 70 met betrekking tot 
installatievereisten.

20. Telefoonlijn. Sluit het apparaat niet aan op een telefoonlijn, tenzij u instructies 
krijgt dit wel te doen.

21. Voorwerpen en vloeistoffen. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in het apparaat
kunnen worden gestoken en dat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen 
vloeien. Stel het apparaat niet bloot aan druppelend water en spatwater. Plaats 
geen flessen, glazen of bekers met vloeistoffen boven op dit product.

22. Er mogen geen brronnen van open vuur (bijvoorbeeld brandende kaarsen) op het 
apparaat worden geplaatst.

23. Het appaaraat is geschikt voor gebruik in een gematigd en tropisch klimaat.
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MAJIK KONTROL iii

CE-verklaring aangaande conformiteit
Linn Products Ltd verklaart dat dit product voldoet aan de richtlijnen betreffende
Laagspanning, 73/23/EEC, en elektromagnetische compatibiliteit, 89/336/EEC, zoals
geamendeerd door richtlijnen 92/31/EEC en 93/68/EEC. De conformiteit van dit product met
de voorwaarden van richtlijnnummer 73/23/EEC (LVD) wordt bewezen door volledige
conformiteit met de volgende standaarden:

Standaardnummer Afgiftedatum Test-type
EN60065 2002 Algemene vereisten

Markering
Gevaarlijke straling
Verhitting onder normale omstandigheden
Schokgevaar onder normale 
bedieningsomstandigheden
Isoleringsvereisten
Foutcondities
Mechanische sterkte
Onderdelen die op de netspanning zijn aangesloten
Componenten
Ornamenten
Externe, flexibele kabels
Elektrische aansluitingen en mechanische 
onderdelen
Bescherming tegen elektrische schokken
Stabiliteit en mechanisch gevaar
Brandbestendigheid

De conformiteit van dit product met de voorwaarden van richtlijnnummer 89/336/EEC (EMC)
wordt bewezen door volledige conformiteit met de volgende standaarden:

Standaardnummer Afgiftedatum Test-type
EN55013 2001 Uitstralende emissies
EN55013 2001 Geabsorbeerde emissies
EN55020 2002 Immuniteit

Verklaring van de FCC
Opmerking:
Dit apparaat is getest en voldoet aan de grenswaarden die voor digitale apparaten van klasse
B zijn gesteld, volgens artikel 15 van de FCC-regels. Deze grenswaarden zijn ontworpen om
redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke invloeden in een installatie in een
woonomgeving. Dit apparaat geneert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitstralen en,
indien niet geïnstalleerd op de manier zoals in de instructies beschreven, kan de
radiocommunicatie verstoren. Er is echter geen enkele garantie dat bij een bepaalde
installatie geen interferentie optreedt. Als dit apparaat toch schadelijke interferentie
veroorzaakt in de ontvangst van radio- of televisiesignalen, hetgeen kan worden vastgesteld
door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te
verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

● De ontvangstantenne te draaien of een andere locatie te geven.
● De afstand tussen het apparaat en de ontvangstinstallatie te vergroten.
● Het apparaat aan te sluiten op een stopcontact dat deel uitmaakt van een andere groep dan 

het stopcontact waarop de ontvanger is aangesloten.
● Contact op te nemen met de Linn-dealer.

Richtlijn betreffende Afgedankte Elektrische en
Elektronische Apparatuur (AEEA)
Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad

Het symbool (rechts) is weergegeven op dit produkt. Het betekent
dat het produkt niet weggeworpen mag worden met het gewone
huishoud afval, maar dat het afzonderlijk moet worden
weggeworpen.

Elektrisch en elektronisch apparatuur kunnen materialen bevatten,
die schadelijk zijn voor het milieu and de gezondheid, en moeten
daarom ingeleverd worden bij een gespecialiseerde
afvalverwerkingsinstallatie of teruggebracht worden naar uw leverancier, zodat de
juiste recycling kan plaatsvinden (zie www.linn.co.uk voor verdere informatie).

Als u afstand wilt doen van uw produkt en het produkt werkt nog, dan kunt u
overwegen het aan een tweedehands winkel te geven, het te verkopen of het in te
wisselen bij uw leverancier.
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Copyright en aansprakelijkheid
Copyright © 2006 Linn Products Ltd. Eerste editie, maart 2006.

Linn Products Limited, Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham, Glasgow, G76
0EP, Schotland, Groot-Brittannië.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel onderdeel van deze opgave mag in
welke vorm dan ook worden gereproduceerd, in een opslagsysteem worden
opgeslagen, of op elektronische, mechanische wijze, door middel van
fotokopiëren, opnemen, of op enige andere wijze worden verzonden, zonder
de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De in deze uitgave gebruikte handelsmerken: Linn en het Linn-logo zijn
gedeponeerde handelsmerken van Linn Products Limited. KNEKT,
INTERSEKT, MAJIK en KONTROL zijn handelsmerken van Linn Products
Limited.

Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden. De inhoud van
deze handleiding is enkel ter informatie bedoeld en kan niet als bindend
worden beschouwd voor Linn Products Limited.
Linn Products Limited aanvaardt geen verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden in deze
handleiding.

Linn Products Limited wijst alle eigendomsrechten af met betrekking tot
handelsmerken en handelsnamen die niet tot het bedrijf behoren.

PAK 1159
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Inleiding

MAJIK KONTROL-voorversterker

Linn werd meer dan 30 jaar geleden opgericht volgens de filosofie
dat muziek essentieel is voor het welzijn van de mens en dat
muziek die volgens de allerhoogste normen wordt weergegeven,
blijvend (luister)genot kan schenken.  

De wens om geluid met de allerhoogste kwaliteit weer te geven, is
ook vandaag nog de stuwende kracht achter het bedrijf. Ondanks de
toenemende populariteit van meerkanaals- en AV-systemen, blijft
Linn topproducten ontwikkelen voor liefhebbers van tweekanaals
audio. Dit engagement komt tot uiting in de MAJIK KONTROL-
voorversterker, een geavanceerd toestel dat gebruik maakt van de
recentste technologie en u nog dichter brengt bij de muziek dan u
ooit had durven dromen. Bovendien beschikt deze voorversterker
over een phono-trap, zodat de MAJIK KONTROL-voorversterker ook
voor de meest veeleisende audiofielen perfect uitgerust is. 

De MAJIK KONTROL voorversterker is de perfecte partner voor
Linn's MAJIK CD-speler en MAJIK 2100 eindversterker. Als deel van
een compleet MAJIK systeem of als voorversterker in uw bestaande
systeem, met de MAJIK KONTROL zult u uw muziekcollectie
opnieuw ontdekken.    

MAJIK KONTROL 1

Installatie

Belangrijke informatie – phono-ingang
Lees volgende informatie zorgvuldig vóór u het toestel in uw
systeem installeert – het is mogelijk dat uw toestel eventueel moet
worden geïnstalleerd door uw Linn-verkoper.
De MAJIK KONTROL-voorversterker is uitgerust met een phono-
ingang, zodat u een platenspeler kunt aansluiten. Zelfs als u geen
platenspeler heeft, dient u rekening te houden met het volgende:

LINE INPUT 6 / PHONO kan worden geconfigureerd als een MM-cel
(moving magnet), een MC-cel (moving coil) of een extra ingang op
‘lijnniveau’. Hierna vindt u meer uitleg over deze termen. 

Als het toestel de fabriek verlaat, is LINE INPUT 6 / PHONO
ingesteld als een MM-cel. 

Als u LINE INPUT 6 / PHONO in de MC- of lijnmodus wilt gebruiken,
is een aanpassing van de hardware vereist, die door uw Linn-
verkoper moet worden uitgevoerd. Als andere personen dan door
Linn aangestelde technici het toestel openen of aanpassen, kan de
garantie van de fabrikant vervallen.

Als u de huidige instelling van LINE INPUT 6 / PHONO wenst te
controleren, raadpleegt u de setup-menu’s – zie het hoofdstuk
Setup (gebruikersopties) achteraan in deze handleiding.

Opmerkingen:
In tegenstelling tot lijningangen moeten bij phono-trappen uiterst
lage signaalniveaus worden versterkt. Als dit niet zorgvuldig
gebeurt, kan er ruis optreden en kan de kwaliteit van het signaal
verslechteren. Daarom heeft Linn de phono-trap uitgevoerd als een
vast bedrade kring in plaats van een schakelbare of via software
instelbare afregeling. Hiermee worden de audioprestaties
geoptimaliseerd en componenten zoals schakelaars vermeden, die
het signaal in deze uiterst nauwkeurige kring zouden kunnen
verslechteren.
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Terminologie: ‘moving magnet’ en ‘moving coil’ verwijzen naar de
twee soorten platenspelerelementen. Als u een platenspeler heeft
en u niet zeker bent welk soort element u heeft, vindt u meer
informatie op de verpakking van het element, in de door de
fabrikant gepubliceerde informatie of in de winkel waar u de
platenspeler heeft gekocht. 
Lijningangen zijn bedoeld voor algemeen gebruik – voor de analoge
aansluiting van toestellen met signalen op lijnniveau, zoals cd-
spelers, tuners, dvd-spelers, videorecorders, audiosignalen van tv’s
enz. 

Uitpakken
De MAJIK KONTROL-voorversterker wordt samen met het volgende
toebehoren geleverd:

● Lichtgevende afstandsbediening 

● 2 x AAA-batterijen voor de afstandsbediening

● 2 x zwarte interconnect kabels

● Netspanningskabel

● Deze handleiding

We raden u aan alle verpakkingsmaterialen te bewaren voor het
geval u het product op een later tijdstip wilt vervoeren.

Plaatsing   
U kunt uw MAJIK KONTROL-voorversterker nagenoeg overal
opstellen (bijvoorbeeld in een 19” rack, waarvoor een installatiekit
bestaat – raadpleeg uw verkoper), maar houd wel rekening met het
volgende:

● Plaats het toestel niet in een omgeving waar zonlicht 
(rechtstreeks, verspreid of weerkaatst) op het display kan 
schijnen, want de infrarode straling in het zonlicht wordt 
opgepikt door de infraroodsensor op het toestel, waardoor de 
goede werking kan worden beïnvloed. Ook kunnen bepaalde 
elektrische toestellen, zoals plasma-tv’s, fluorescentielampen 
en spaarlampen, infrarode straling uitsturen, waardoor de 
goede werking eveneens kan worden gehinderd. 

● Voor de beste prestaties stapelt u het toestel beter niet op 
andere toestellen. Plaats het toestel bij voorkeur alleen op een 
rek of, als andere toestellen in de omgeving onvermijdelijk zijn, 
plaatst u de toestellen het beste naast elkaar in plaats van op 
elkaar.

● Het toestel mag niet boven of te dicht bij warmtebronnen 
worden geplaatst, zoals radiatoren, eindversterkers enz. Plaats 
het toestel niet samen met dergelijke toestellen in een kast. 

● Het toestel zelf produceert zeer weinig warmte; het is echter 
aan te bevelen een kleine ruimte naast, boven en achter het 
toestel (bij voorkeur 10 cm) te voorzien voor de luchtcirculatie, 
zodat de warmte kan worden afgevoerd.

● Dek de luchtopeningen in de behuizing niet af.

2        MAJIK KONTROL

N
ED

ER
LA

N
D

S



Aansluiten

Belangrijk:
Voor u aansluitingen tot stand brengt, dient u alle toestellen in uw systeem volledig uit te schakelen.

Achterkant

MAJIK KONTROL 3
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IN RS232 OUT

SEE UNDERSIDE FOR SAFETY DETAILS

POWER

OFF

ON

AUTO RANGING
100-120 V      50-60 Hz
220-240 V      50-60 Hz

REPLACE FUSE WITH T800mAL 250 V.
POWER CONSUMPTION 15 W APPROX.

EARTH
GROUND

L

R

L

1 2 3 4 5 6/PHONO

LINE INPUTSTAPE OUTLINE OUT

R

THIS APPARATUS MUST BE EARTHED.WARNING

ROOM 1

1

2

IN

REMOTEIR
OUT

ROOM 3 MAIN

ROOM 2 ROOM 4 RCU

1

10

2 4 5 7 9 11

83 6

Stroomingang
Hier wordt de voeding aangesloten. Zie Aansluiten op het netstroom hierna.

Aan-uitschakelaar
Hiermee wordt de stroomtoevoer naar het toestel in- en uitgeschakeld.
Opmerking – dit is geen stand-by-schakelaar; hij verbreekt de stroomtoevoer
naar het toestel.

RS232 OUT en IN
Voor RS232-aansluiting. Een RS232-bedieningstoestel kan worden aangesloten
op de 'IN'-ingang om zo de MAJIK KONTROL-voorversterker te bedienen. De bus
‘OUT’ kan worden gebruikt om commando’s door te sturen naar andere via
RS232 bedienbare toestellen.

IR-uitgangen
Stuurt infrarood-afstandsbedieningssignalen (ontvangen via de IR-sensor op het
display, afkomstig van een KNEKT multiroom-systeem enz.) door naar een
infrarood-repeater, die een van op afstand bedienbaar toestel van een ander
merk bedient.

(Kamers) 1 - 4, MAIN, RCU.
Het toestel kan worden gebruikt als Line Driver of Line Receiver in een Linn
KNEKT audiodistributiesysteem. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Linn of uw Linn-verkoper.

REMOTE IN en OUT
Om de Linn draadafstandsbediening in een Linn KNEKT systeem aan te sluiten;
kan ook worden gebruikt om de externe commando’s naar/van andere Linn-
producten door te sturen. Opmerking – verbindt IN (op dit toestel) met OUT (op
het andere toestel) en OUT met IN.

LINE OUT 
Lijnuitgangen voor aansluiting op een eindversterker. 

TAPE OUT 
Uitgangen met vast volume, om een taperecorder of een ander analoog
opnametoestel aan te sluiten. 

LINE INPUTS 1 – 5
Om verschillende bronproducten op lijnniveau aan te sluiten, zoals een CD-speler,
tuner, bandopnemer enz. 

LINE INPUT 6 / PHONO
INPUT 6 (enkel deze ingang) kan worden geconfigureerd als MM- (moving magnet),
MC- (moving coil) of lijningang (de fabrieksinstelling is MM). Zie Belangrijke
informatie – PHONO-ingang aan het begin van deze handleiding voor meer
informatie.

EARTH GROUND
Hier wordt de aarddraad van de platenspeler indien nodig aangesloten. Ook om
het toestel aan te sluiten op een aardklem indien er geen netaarde beschikbaar is. 
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Een bronproduct van lijnniveau aansluiten

Opmerkingen
LINE INPUT 6 / PHONO moet worden geconfigureerd om een
bronproduct van lijnniveau aan te sluiten (deze aanpassing moet
door de verkoper worden uitgevoerd). Zie Belangrijke informatie –
phono-ingang voor meer informatie.

De namen van de ingangen die op het display verschijnen, kunt u
aanpassen. Zie Setup (gebruikersopties) verder in deze handleiding.

Een platenspeler aansluiten

Belangrijke opmerkingen
LINE INPUT 6 / PHONO moet worden aangepast als een
platenspeler met een MC-element wordt aangesloten (deze
aanpassing moet door de winkelier worden uitgevoerd).
Zie Belangrijke informatie – phono-ingang voor meer informatie.

Als de platenspeler voorzien is van een aarddraad, krijgt u meestal
de beste resultaten door deze aarddraad aan te sluiten op het
aansluitpunt EARTH GROUND.

Als deze aansluiting echter ruis (brom e.d.) veroorzaakt of als de
kwaliteit hierdoor daalt, dient u deze draad los te koppelen –
bepaalde platenspelers / elementen werken beter zonder
aardingsaansluiting. 

De namen van de ingangen die op het display verschijnen, kunt u
aanpassen. Zie Setup (gebruikersopties) verder in deze handleiding.

1 2 3

LINE INPUTS

R

L

R

L

FROM SOURCE

PRODUCT TO ANY

AVAILABLE LINE INPUT

R

L

FROM TURNTABLE

L

R

6/PHONO

(connect earth lead if fitted)

EARTH
GROUND

VAN BRONPRODUCT
Naar elke vrije lijningang

VAN PLATENSPELER

(indien aanwezig de aarddraad aansluiten)
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Aansluiting op een eindversterker

Aansluiting op een analoog opnameapparaat (bijv.
bandopnemer)

Aansluiten op het netstroom
Belangrijk – sluit het toestel pas aan op het netstroom als alle
andere aansluitingen uitgevoerd zijn. Alle toestellen in het systeem
moeten uitgeschakeld zijn terwijl u de aansluitingen tot stand
brengt of loskoppelt.

Het toestel moet altijd geaard zijn als het op de netspanning is
aangesloten. Gebruik de meegeleverde netspanningskabel met
opgesmolten aardstekker. Gebruik nooit een niet-geaarde stekker,
stopcontact of adapter met dit toestel. De meegeleverde
netspanningkabel kan – als de lokale regelgeving dit voorschrijft –
met een stekker met zekering zijn uitgerust. Als dit het geval is,
dient u erop te letten dat u altijd een zekering van hetzelfde type en
dezelfde stroomsterkte gebruikt wanneer u de zekering vervangt.

Het toestel kan zonder enige aanpassing worden aangesloten op
eender welke netspanning ter wereld. Automatische Voltage
Selectie (AVS) is een standaardonderdeel van het ontwerp,
waardoor de voeding zich automatisch kan aanpassen aan de
binnenkomende netstroom. 

Het toestel maakt gebruik van een schakelmodusvoeding in plaats
van een zware, omvangrijke, inefficiënte en ruis veroorzakende
transformator (en bijbehorende schakelingen), zoals in klassieke
ontwerpen. Deze door Linn ontworpen voeding is uitstekend
bestand tegen netstromen van lagere kwaliteit, zodat het toestel
ook bij een vrij slechte voeding nog optimaal kan presteren.
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connect to the device’s record inputs
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AUDIO OUTPUT FROM RECORDING DEVICE
connect to any of the line inputs

NAAR EINDVERSTERKER

AUDIOUITGANG VAN OPNAMEAPPARAAT
Aansluiten op een van de lijningangen

NAAR ANALOOG OPNAMEAPPARAAT
Aansluiten op de opname-ingangen van
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Werking
Bedieningstoetsen

Bedieningspaneel 

M A J I K  K O N T R O L SOURCEVOLUME

543

2 61

Display op het bedieningspaneel (de plaats van de infraroodsensoren
is aangegeven)

Hiermee kunt u het volume dempen of het gedempte volume 
opheffen

/ Hiermee kunt u het volume aanpassen

Uitgang voor hoofdtelefoon   Geschikt voor een 3,5 mm 
hoofdtelefoonstekker

SOURCE - / + Om een andere bron te kiezen 

(stand-by) Om het toestel in stand-by te plaatsen of uit stand-by
te halen
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Afstandsbediening   
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LED’s Geven aan wanneer een signaal door de afstandsbediening wordt uitgestuurd. Het LED-patroon geeft
de huidige werkingsmodus van de afstandsbediening aan – zie Modi van de afstandsbediening hierna.
DVD / CD   Om de DVD-speler met de afstandsbediening te bedienen. (SHIFT+DVD: Om de CD-speler met de
afstandsbediening te bedienen). Zie Modi van de afstandsbediening hierna.
AMP (amplifier = versterker) Om de voorversterker met de afstandsbediening te bedienen. Zie Modi van de
afstandsbediening hierna.
SHIFT Om de SHIFT-functies te gebruiken. Zie Modi van de afstandsbediening hierna.

Om het volume te dempen of het gedempte volume op te heffen. Opmerking – deze toets werkt altijd,
ongeacht de werkingsmodus van de afstandsbediening.
STORE Om informatie over de disc-weergave en de tuner op te slaan [disc-speler en tunerfunctie].

/           Hiermee kunt u het volume aanpassen. Opmerking – de volumeregelingen werken altijd en worden
niet beïnvloed door de werkingsmodus van de afstandsbediening.
PRESET  Om de voorkeurzenders op te roepen [tunerfunctie].
SCAN Om de scanfunctie op te roepen [tunerfunctie].

/ / / Om in de setup-menu’s te navigeren en diverse functies in te stellen.

/ AUDIO ADJUST Om een disc af te spelen [disc-spelerfunctie] / Om regelbare audiofuncties op te roepen
[voorversterkerfunctie].

/ WHERE*   Om een disc te onderbreken [disc-spelerfunctie].
/ WHAT*   Om een disc te stoppen [disc-spelerfunctie].

/     * Om snel achteruit te zoeken op een disc [disc-spelerfunctie].
/     *  Om snel vooruit te zoeken op een disc [disc-spelerfunctie].

DISP (display)   Om de tijdsinformatie op het display van het voorpaneel te wijzigen terwijl een disc wordt
afgespeeld [disc-spelerfunctie].
MORE Vooralsnog geen functie toegewezen.
AUDIO / DVD    Om audiotalen op een DVD te selecteren [AV-disc-spelerfunctie] / Om de DVD-ingang te
selecteren (enkel mogelijk als een DVD-ingang werd toegewezen in het menu Bronconfiguratie)
[voorversterkerfunctie].
SUB-T (subtitles) / CD Om ondertiteling op een DVD in of uit te schakelen [AV-disc-spelerfunctie] / Om de
CD-ingang te selecteren (enkel mogelijk als een CD-ingang werd toegewezen in het menu Bronconfiguratie)
[voorversterkerfunctie].
TITLE / TV   Om het titelmenu op een DVD op te roepen [AV-disc-spelerfunctie] / Om een TV-ingang te
selecteren (enkel mogelijk als een TV-ingang werd toegewezen in het menu Bronconfiguratie)
[voorversterkerfunctie].
MENU / DIGITAL Om het hoofdmenu op een DVD op te roepen [AV-disc-spelerfunctie] / Om een digitale
ingang te selecteren – niet van toepassing op dit toestel [AV-voorversterkerfunctie].



(stand-by) / OFF Haalt het toestel uit stand-by of plaatst het in stand-by / geeft een discreet ‘OFF’ commando – vereist voor bepaalde
bedieningstoepassingen.

Cijfers 0-9 / shift-functies Cijfertoetsen / Om rode functies op te roepen.

SURR (surround)  Om de geluidsindelingen te doorlopen [AV-disc-spelerfunctie].

TUNE Om een tunerfrequentie te selecteren [tunerfunctie].

BAND Om de frequentieband te wijzigen [tunerfunctie].

SRC- / SRC+ (source  - / source +) Om de bron te wijzigen.

(‘enter’) Om een geselecteerde optie uit te voeren.

/ VIDEO ADJUST Om de disc-lade te openen/sluiten [disc-spelerfunctie] / Om het type uitgangsvideosignaal te selecteren [AV-
voorversterkerfunctie].

/ DO* Om een vorig(e) hoofdstuk/track te selecteren [disc-spelerfunctie].

/ CLOCK* Om een volgend(e) hoofdstuk/track te selecteren [disc-spelerfunctie].

/ LIP SYNC Om snel achteruit te scannen [disc-spelerfunctie] / Om de afregeling van de lipsynchronisatie te selecteren [AV-
voorversterkerfunctie].

/ MONO Om snel vooruit te scannen [disc-spelerfunctie] / MONO werkt niet met dit toestel.
SETUP Om setup-menu’s op het scherm op te roepen/af te sluiten.

HELP  Werkt niet met dit toestel.

ANGLE / AUX (auxiliary) Om de camerahoek op een DVD te selecteren (AV-disc-spelerfunctie] / Om de AUX-ingang te selecteren (enkel
mogelijk als een AUX-ingang werd toegewezen in het menu Bronconfiguratie) [voorversterkerfunctie].

ZOOM / TUNER Om het beeld op het scherm te vergroten [AV-disc-spelerfunctie] / Om de TUNER-ingang te selecteren (enkel mogelijk als
een tuneringang werd toegewezen in het menu Bronconfiguratie) [voorversterkerfunctie].

GOTO / SAT (satelliet)  Om naar een bepaalde titel, een bepaald hoofdstuk of een bepaalde tijd op een disc te springen [AV-disc-
spelerfunctie] / Om de SAT-ingang te selecteren (enkel mogelijk als een SAT-ingang werd toegewezen in het menu Bronconfiguratie)
[voorversterkerfunctie].

(return) / PHONO Om terug te keren door menu’s met verschillende niveaus op DVD’s [AV-disc-spelerfunctie] / Om de PHONO-ingang
te selecteren (enkel mogelijk als een PHONO-ingang werd toegewezen in het menu Bronconfiguratie) [voorversterkerfunctie].

* Wordt gebruikt als het toestel op een Linn KNEKT-systeem is aangesloten.
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Modi van de afstandsbediening

De afstandsbediening is geschikt voor verschillende Linn-toestellen,
zodat een Linn-systeem met een beperkt aantal
afstandsbedieningen kan worden bediend. De afstandsbediening kan
daarom in verschillende modi werken:

AMP-modus – druk op de toets AMP. De voorversterkerfuncties
(blauw gedrukt boven of onder de toetsen) zijn dan de primaire
toetsen en beide LED’s werken als een van de AMP-toetsen wordt
ingedrukt.

DVD-modus – druk op de toets DVD. De DVD-functies worden dan
de primaire toetsen en de LED ‘DVD’ werkt als een van de toetsen
wordt ingedrukt. 

CD-modus – druk op SHIFT + DVD. De CD-functies worden dan de
primaire toetsen en de LED ‘CD’ werkt als een van de toetsen wordt
ingedrukt.

SHIFT-functies. Als u op SHIFT drukt en (binnen 2 seconden) op een
van de toetsen met daarboven rode letters, wordt de functie
opgeroepen die door de rode letters wordt aangegeven. Opmerking
– in tegenstelling tot de modusfuncties hierboven, wordt de functie
van de afstandsbediening niet gewijzigd. SHIFT moet dus telkens
worden ingedrukt om een shift-functie te gebruiken.

Opmerking:
De modus van de afstandsbediening en het te bedienen toestel
bepalen welke toetsen kunnen worden gebruikt. Sommige toetsen
werken enkel met specifieke toestellen en niet met andere
toestellen. In de bedieningsinstructies hierna vindt u meer
informatie over de toetsen die bruikbaar zijn voor de MAJIK
KONTROL- voorversterker.

MAJIK KONTROL 9
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Opmerkingen:
U kunt bepaalde instellingen van het toestel aanpassen, onder
andere de manier waarop het toestel uit stand-by komt. Raadpleeg
het hoofdstuk Setup (gebruikersopties) voor meer informatie.

Als u op een willekeurige toets op het bedieningspaneel of op de
AMP-functietoetsen op de afstandsbediening drukt, komt het
toestel ook uit stand-by. 

Het toestel in stand-by plaatsen:

● Druk op     op de afstandsbediening of op het 
bedieningspaneel.

Opmerking:
De stand-by-modus vermindert het energieverbruik en is
interessant in situaties waarin het toestel gedurende korte tijd niet
zal worden gebruikt en/of met de afstandsbediening zal worden
ingeschakeld. Als u het toestel gedurende lange tijd niet gebruikt,
dient u bij voorkeur de netstroom uit te schakelen (met de
schakelaar aan de achterzijde of door de stekker uit te trekken). 

Stand-by

Als uw MAJIK KONTROL is aangesloten op het netstroom zal het
ongeveer 8 seconden duren om zichzelf te configureren. Gedurende
deze tijd zullen er drie puntjes op het display verschijnen en het
product zal niet reageren op toetsen van het frontpaneel of
bediening via afstandsbedieing. Nadat de MAJIK KONTROL dit
proces heeft voltooid zal het in de standby mode komen en het
display zal het standby symbol tonen     .

Het toestel uit stand-by halen:

● Druk op     op de afstandsbediening of op het 
bedieningspaneel.

M A J I K  K O N T R O L SOURCEVOLUME

STANDBY

STANDBY

1 2 3

4 5 6

7 8 9

STORE

SHIFT

AMP

DVD

SURR

SIGNALRECORDLISTEN

LIP SYNC MONO

AUX TUNERDVD CD

PHONO SATTV DIGITAL

DO CLOCKWHERE WHAT
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OFF

TRACKDISCCD

DVD     CD
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AUDIO
ADJUST

VIDEO
ADJUST

PRESET
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+--

SRC -
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0

SCAN TUNE

DISP MORE SETUP HELP

AUDIO SUB-T ANGLE ZOOM

TITLE MENU GOTO
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Basisbediening
Selecteren van de bron

Ga als volgt te werk om een afspeelbron te selecteren:

● Houd SOURCE– of SOURCE+ ingedrukt of druk herhaaldelijk 
op deze toetsen op de afstandsbediening of op het 
bedieningspaneel, om de mogelijke bronnen te doorlopen.

Of

● Als de ingangstypes van het toestel geconfigureerd zijn, kunt 
u de ingang rechtstreeks selecteren met de directe 
bronkeuzetoetsen op de afstandsbediening. Raadpleeg het 
hoofdstuk Setup (gebruikersopties) voor meer informatie.

Opmerkingen:
De namen van de ingangen die op het display verschijnen, en de
ingangtypes kunt u aanpassen. Zie Setup (gebruikersopties) verder
in deze handleiding.

Als u een ingangstype instelt op ‘Geen’ (None), kan de ingang niet
langer worden geselecteerd. Dit is handig als u bepaalde ingangen
niet gebruikt, want dan verschijnen ze ook niet als u met
SOURCE-/+ bladert.   

Volumeregeling

Ga als volgt te werk als u het volume wilt wijzigen:

● Houd VOLUME– of VOLUME+ ingedrukt of druk herhaaldelijk 
op deze toetsen op het bedieningspaneel.

Of

● Houd        of        ingedrukt of druk herhaaldelijk op deze 
toetsen op de afstandsbediening.

Zo schakelt u het volume in en uit:

● Druk op      op de afstandsbediening of op het 
bedieningspaneel.

● Druk nogmaals op      om de oorspronkelijke instelling te 
herstellen.

Opmerking:
De volume- en mutetoetsen op de afstandsbediening worden niet
beïnvloed door de werkingsmodus van de afstandsbediening.
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Bijkomende bedieningen

Balans aanpassen
Zo past u de balans aan:

● Druk op AUDIO ADJUST op de afstandsbediening (ga na of de
afstandsbediening in de modus AMP staat).

Op het display verschijnt de huidige balansinstelling
(standaardinstelling = 0, dus gecentreerd).

● Gebruik / op de afstandsbediening of VOLUME - / + op 
het bedieningspaneel om de balans tussen het linker- en 
rechterkanaal in te stellen.

De balans weer in de middenpositie plaatsen:

Ofwel

● Houd AUDIO ADJUST ingedrukt.

Of

● Regel de balans bij (zie hierboven) tot de middeninstelling (0)
bereikt is.

Opnemen

Ga als volgt te werk om een afspeelbron op te nemen:

● Druk op RECORD op de afstandsbediening (SHIFT + 8).

● Selecteer de bron die u wenst op te nemen met behulp van 
SOURCE- / SOURCE+ (ga na of de afstandsbediening in de 
modus AMP staat) of / op de afstandsbediening of 
SOURCE- / SOURCE + op het bedieningspaneel.

De geselecteerde bron wordt dan met een vast volume naar TAPE
OUT gevoerd en kan dan worden opgenomen op een aangesloten
analoog opnameapparaat. 

Opmerkingen met betrekking tot opnemen van bronnen:

Als de MAJIK KONTROL gebruikt wordt als een Main-room driver in
een KNEKT system (in de configuratie setup menus is KNEKT als
Main Room geselecteerd), moet de op te nemen bron AS KNEKT
ingesteld worden. Dit is om audio distributie naar andere kamers
mogelijk te maken. Om een opnamepad te beschermen, selecteer de
benodigde bronnaam. Zodra de opname beeindigd is, kies dan
opnieuw de AS KNEKT optie. 

Als de MAJIK KONTROL gebruikt wordt als een Receiver in een
KNEKT system (in de configuratie setup menus is KNEKT als Local
Room geselecteerd), zal een extra opname bron, KNEKT (voor
opname wordt het audiosignaal verstuurd door een Main-room
driver) beschikbaar zijn. 

NO SOURCE betekent dat geen opnamepad ingesteld zal worden.

Source inputs ingesteld naar NONE (GEEN) zullen niet weergegeven
worden.
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Setup (gebruikersopties)
Met de setup-menu’s kunt u bepaalde aspecten van de MAJIK
KONTROL-voorversterker aanpassen aan uw wensen of aan een
bepaald type installatie, of kunt u belangrijke werkingsgegevens
bekijken.

Setup-menu’s oproepen en doorlopen

(Met behulp van de afstandsbediening) 

● Zet de afstandsbediening in de modus AMP door op de toets 
AMP te drukken.

● Druk op SETUP.
● Doorloop de opties in een menu met / .
● Druk op of ‘enter’ om een optie te selecteren.
● Druk op om terug te keren naar de vorige optie of het 

vorige menu.
● Druk op SETUP om setup af te sluiten.

Of

(Op het bedieningspaneel)

● Hou       ingedrukt tot het hoofdmenu verschijnt.
● Doorloop de opties in een menu met SOURCE + / SOURCE -.
● Druk op VOLUME+ of      om een optie te selecteren.
● Druk op VOLUME- om terug te keren naar de vorige optie of 

het vorige menu.
● Druk op      om setup af te sluiten.

Opmerking:
De momenteel actieve optie (standaard of door u geselecteerd)
wordt aangegeven met een vinkje      ernaast.

Het hoofdmenu bestaat uit vier submenu’s:

Display configuration (Display-configuratie) 
Source configuration (Bronconfiguratie) 
Audio configguration (Audioconfiguratie) 
Unit configuration (Apparaatconfiguratie) 
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Optie

Display
Brightness
(Helderheid
display) 

Display
Content
(Inhoud
display) 

Display
Timeout
(Timeout 
display) 

Sleep Display
Delay
(Slaapstand
display)

Instellingen 

Auto
(Automatisch) 

Percentage (2
– 100%)

Source and
Volume (Bron
en volume) 

Volume

Source (Bron) 

Last Used
(Laatst
gebruikt) 

1 – 10 seconden

Tijd in minutes
and seconds
(0 seconden
tot 5 minuten)

Off (Uit)

Beschrijving

In de stand ‘Auto’ verandert de helderheid van het display overeenkomstig de lichtomstandigheden
(duistere omgeving => display donkerder / heldere omgeving => display helderder). 
Om ‘Automatisch’ te selecteren, bladert u omhoog of omlaag in de percentage-instellingen tot de optie
‘Automatisch’ verschijnt in plaats van 0%.

Met ‘Percentage’ kunt u een instelling kiezen tussen 2% en 100%. De helderheid van het display blijft
(behalve in stand-by) ingesteld op de door u bepaalde helderheid.

Als de optie ‘Bron en volume’ ingesteld is, worden de momenteel geselecteerde bron en de huidige
volume-instelling weergegeven.

Als ‘Volume’ ingesteld is, wordt enkel de huidige volume-instelling weergegeven.

Als ‘Bron’ ingesteld is, wordt enkel de huidige broninstelling weergegeven.

Als ‘Laatst gebruikt’ ingesteld is, blijft de laatste instelling (bron of volume) op het display staan.

Opmerking:  
Deze instellingen zijn enkel van toepassing als het toestel niet in stand-by staat, niet in de slaapstand
staat en niet wordt bijgeregeld.

Bepaalt hoe lang het na een afregeling duurt voor het display terugkeert naar de instelling
‘Inhoud display’, zoals hierboven beschreven.

De tijdinstelling bepaalt hoe lang het na ontvangst van het laatste commando duurt voor het display naar
de slaapstand gaat (waarbij er slechts 3 puntjes op het display zichtbaar zijn).

In de stand ‘Uit’ gaat het display niet naar de slaapstand.

Standaard-
instelling

Auto

Source And
Volume (Bron
en volume) 

1 seconde

Off (Uit) 

Display-configuratie 
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Optie

Name (Naam) 

Type 

Volume Offset
(Volume-
correctie) 

Instellingen 

n.v.t.

Aux (auxiliary)
None (Geen)
Satellite
(Satelliet)
Cable (Kabel)
TV
DAT
Tape 2/VCR
Tape 1
Phono/Aux 2
Tuner
DVD
CD

-15 tot +15 

Beschrijving

Hiermee kunt u de ingangsnaam aanpassen die op het display verschijnt. U kunt een willekeurige naam van
maximaal 12 tekens (inclusief spaties) invoeren. 

De geselecteerde ingangsnaam wijzigen:
• Gebruik de toetsen / op de afstandsbediening of de toetsen SOURCE -/+ op het bedieningspaneel om het 

knipperende teken te wijzigen.
• Gebruik de toets op de afstandsbediening of de toets VOLUME + op het bedieningspaneel om naar het 

volgende teken te gaan. 
• Gebruik de toets op de afstandsbediening of de toets VOLUME - op het bedieningspaneel om naar het 

vorige teken te gaan.
• Als alle wijzigingen aangebracht zijn, drukt u op ‘enter’ op de afstandsbediening of op  op het         

bedieningspaneel om de wijzigingen te bevestigen.
• Om de functie af te sluiten en terug te keren naar het menu, drukt u enkele keren op de toets op de 

afstandsbediening of op VOLUME – op het bedieningspaneel.

Door het brontype te selecteren, kan de ingang rechtstreeks op de afstandsbediening worden geselecteerd
(zie hoofdstuk Afstandsbediening), zodat u de ingangen niet hoeft te doorlopen.

Opmerkingen: 
Als u ‘Geen’ als brontype opgeeft, kan de ingang niet worden geselecteerd – dit is interessant als u
ingangen wenst over te slaan waarop geen toestel is aangesloten.

Niet alle vermelde brontypes kunnen rechtstreeks op de bijgeleverde afstandsbediening worden
geselecteerd. Sommige toestellen zijn enkel beschikbaar op oudere afstandsbedieningen van Linn.   

Als voor meer dan één broningang hetzelfde brontype werd opgegeven, drukt u herhaaldelijk op de toets in
kwestie op de afstandsbediening om de mogelijke toestellen te doorlopen.

Hiermee kan het volume van elke broningang worden aangepast ten opzichte van de andere ingangen. 
Op die manier kunt u het volume gelijk zetten voor alle bronnen. Als bijvoorbeeld een CD-speler en een
tuner aangesloten zijn, kan het volume van de CD-speler luider zijn dan het volume van de tuner. Met deze
functie hoeft u dus het volume niet meer aan te passen wanneer u van het ene toestel naar het andere
schakelt.

Opmerking:
Het volumeverschil is niet zichtbaar op het volumedisplay – als u dus omschakelt tussen gecorrigeerde
bronnen, wordt de correctie niet weergegeven op het volumedisplay.

Standaard-
instelling

Bron 1 = Majik
CD

Bron 6 = Phono

Bronnen 2 to 5
= bronnummers
zoals aangeduid
op de
achterzijdel
(Input 1, Input 2
etc)

Aux

0 

Bronconfiguratie De hierna vermelde mogelijkheden zijn beschikbaar voor elke bron. Selecteer de bron die u wilt aanpassen en voer de nodige wijzigingen uit.
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Optie

Volume Rate
(Volumesnel-
heid) 

Mute Rate
(Dempings-
snelheid) 

Volume Limit
(Volumelimiet) 

Volume Preset
(Volumevoorin-
stelling)

Headphone
Offset
(Hoofdtelefoon-
correctie) 

Instellingen 

1/10 tot 10/10

1/10 tot 10/10

0 tot 100

0 tot 100

-15 tot +15

Beschrijving

Hiermee kunt u de snelheid instellen waarmee het volume wijzigt wanneer de toetsen volume -/+ ingedrukt
worden gehouden. 
1/10 = zeer traag, 10/10 = zeer snel.

Hiermee kunt u de snelheid instellen waarmee het volume omhoog of omlaag gaat als de toets MUTE wordt
ingedrukt. 
1/10 = zeer traag, 10/10 = zeer snel.

Hiermee kunt u het maximale volume van het toestel beperken.
Als u de volumelimiet bijvoorbeeld op 60 instelt, kan het volume niet boven 60 worden bijgeregeld.

Hiermee kunt u het volume aanpassen waarmee het toestel begint te werken als het uit stand-by komt.

Hiermee kunt u het volume van de hoofdtelefoon aanpassen overeenkomstig de standaard-audiouitgangen
(LINE OUT).

Met deze optie kunt u de verschillende uitgangssignalen van uiteenlopende koptelefoontypes compenseren.
Nadat u de correctie heeft ingesteld, hoeft u het volume niet meer bij te regelen als u een hoofdtelefoon
aansluit of loskoppelt.

Standaard-
instelling

6/10

6/10

100

40

0

Audioconfiguratie 
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Optie

Selection
Timeout
(Timeout
selecteren) 

Startup
Source
(Opstartbron)

Standby
Record From
(Stand-by
opname van)

KNEKT

RCU/IR
Socket
(RCU/IR-bus) 

Instellingen 

1 – 10 seconden

None (Geen)
Last Used (Laatst
gebruikt) 
KNEKT
Input 6 (Ingang 6) 
Input 5 (Ingang 5) 
Input 4 (Ingang 4) 
Input 3 (Ingang 3) 
Input 2 (Ingang 2)
Input 1 (Ingang 1)

None (Geen)
Last Used (Laatst
gebruikt) 
KNEKT
Input 6 (Ingang 6) 
Input 5 (Ingang 5) 
Input 4 (Ingang 4) 
Input 3 (Ingang 3) 
Input 2 (Ingang 2)
Input 1 (Ingang 1)

None (Geen) 
INTERSEKT
Local Room (Lokale
kamer) 
Main Room
(Hoofdkamer) 

RCU
IR

Beschrijving

Hiermee kunt u de tijd instellen waarna de bronkeuze van kracht wordt. Door een bepaalde tijd in te stellen,
heeft u tijd om de verschillende bronnen te doorlopen en te bekijken.

Hiermee kunt u bepalen welke ingang wordt geselecteerd als het toestel uit stand-by wordt gehaald. 

Opmerking:
‘KNEKT’ is enkel beschikbaar als het toestel als receiver werkt in de lokale kamer van een Linn KNEKT
multiroom-systeem.

Hiermee kunt u een bron instellen die via TAPE OUT wordt uitgevoerd wanneer het toestel in stand-by is. 

Opmerking:
‘KNEKT’ is enkel beschikbaar als het toestel als receiver werkt in de lokale kamer van een Linn KNEKT
multiroom-systeem. Raadpleeg Linn of uw verkoper voor meer informatie.

Enkel beschikbaar als het toestel op een KNEKT multiroom-systeem is aangesloten. Raadpleeg Linn of uw
verkoper voor meer informatie.

Bepaalt de rol van het toestel in een KNEKT-systeem. 
‘Geen’ – wordt gebruikt als het toestel geen deel uitmaakt van een KNEKT-systeem
‘INTERSEKT’ – gebruik deze instelling als het toestel geïnstalleerd is in een hoofdkamer parallel met een
KNEKT INTERSEKT.
‘Lokale kamer’ – gebruik deze instelling als het toestel als receiver geïnstalleerd is in een lokale KNEKT kamer.
‘Hoofdkamer’ – gebruik deze instelling als het toestel als hoofdkamerdriver geïnstalleerd is in een KNEKT-
systeem.

Kies ‘RCU’ als een RCU aangesloten is op deze ingang.
Kies ‘IR’ als een infrarood-receiver aangesloten is op deze ingang.

Opmerking:
Raadpleeg Linn of uw verkoper voor meer informatie over toestellen die op deze ingang kunnen worden
aangesloten en kunnen worden gebruikt om het toestel te bedienen of commando’s door te sturen naar andere
toestellen. 

Standaard-
instelling

1 seconde

Laatst
gebruikt
(Last Used)

Geen (None)

Geen (None)

RCU

Apparaatconfiguratie 
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Instellingen 

Enabled (Ingeschakeld) 
Disabled (Uitgeschakeld) 

Baud Rate
(Baudsnelheid) 
Parity (Pariteit) 
Data Bits (Databits) 
Stop Bits (Stopbits) 
RS232 Events (RS232
gebeurtenissen) 

Save Installation
(Instellingen opslaan)

Restore Installation
(Instellingen herstellen)

Reset Factory Defaults
(Fabrieksinstellingen
herstellen)

H8 S/W
Main Board ID
Front Panel Board ID
Phono Board ID

Input 6 type
(Type ingang 6) 
Phono MM
Phono MC
Line Level (Lijnniveau)

Standaard-
instelling

Ingeschakeld
(Enabled)

9600
Even
7
1
Uitgeschakeld
(Disabled)

n.v.t.

n.v.t.

Phono MM

Apparaatconfiguratie 

Beschrijving

Als ‘Ingeschakeld’ ingesteld is, aanvaardt het toestel commando’s van de afstandsbediening.
Als ‘Uitgeschakeld’ ingesteld is, aanvaardt het toestel geen commando’s van de afstandsbediening.

Deze optie roept het submenu voor de RS232-configuratie op. Met dit menu wordt het toestel
geconfigureerd voor communicatie met andere RS232-compatibele toestellen. Voor elke optie (links)
bestaan er een aantal bijbehorende instellingen; deze moeten worden aangepast overeenkomstig het
gebruikte RS232-protocol. De respectieve standaardinstellingen zijn aangegeven (rechts).

Save Installation - Als het toestel is ingesteld, kunt u de instellingen opslaan door dit item te
selecteren. De opgeslagen installateursconfiguratie kan te allen tijde hersteld worden als de
instellingen van het toestel gewijzigd worden (zie verder). Alle wijzigingen aan de configuratie van het
toestel die u als nieuwe installateursconfiguratie wenst te behouden, kunnen worden opgeslagen door
dit menupunt te selecteren, waardoor de bestaande installateursconfiguratie wordt overschreven.

Restore Installation - Als u wijzigingen heeft aangebracht die u niet wenst te behouden, gebruikt u
deze optie om de vorige installateursconfiguratie te herstellen.

Reset Factory Defaults – hiermee worden alle opties in alle menu’s teruggezet op de standaard-
fabrieksinstellingen.

Kan niet worden ingesteld – enkel ter informatie. Hiermee kan de softwarerevisie van het toestel
worden opgeroepen. Deze categorie is vooral bedoeld voor Linn-personeel en door Linn erkende
onderhoudstechnici. 

Kan niet worden ingesteld – enkel ter informatie. Als een aanpassing vereist is, gebeurt dit via de
hardware door uw Linn-verkoper.

Opmerking:
‘MM’ (moving magnet) en ‘MC’ (moving coil) verwijzen naar soorten platenspelerelementen. Als u niet
zeker bent van het type van uw element, kunt u de verpakking raadplegen of de informatie van de
fabrikant van het elementl.

Optie

Handset
Commands
(Commando’s
afstandsbe-
diening) 

RS232 Setup
(RS232 setup) 

Defaults 
(Standaard
instellingen)

Unit
information
(Toestelinfor-
matie)
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Connectortypes
RS232 IN/OUT
IR
(Kamers) 1 – 4
MAIN
RCU
REMOTE IN/OUT
LINE OUT 
TAPE OUT
LINE INPUTS

Ingangsimpedantie
MM PHONO INPUT 
MC PHONO INPUT
LINE INPUTS

Ingangsspanning
MM PHONO INPUT 
MC PHONO INPUT
LINE INPUTS

Phono stage gain
MM PHONO INPUT 
MC (HIGH GAIN)
MC (LOW GAIN)*
*regelbaar door winkelier

Uitgangsimpedantie
LINE OUT 
TAPE OUT
Hoofdtelefoon

Uitgangsspanning 
LINE OUT 
TAPE OUT
Hoofdtelefoon

RJ11
3.5 mm stekker
RJ45

“
“

RCA Phono
“
“
“

48 k    68 pF

180     10 nF

10 k

70,0 mV piek  @ 1 kHz
5,0 mV piek  @ 1 kHz
7,5 V piek 5,3 V rms

+40 dB (x 100) @ 1  kHz 
+64 dB (x 1500) @ 1  kHz 
+54 dB (x 500) @ 1 kHz

300 
300 
11 

7,5 V piek, 5,3 V rms
7,5 V piek, 5,3 V rms
7,5 V piek, 5,3 V rms

Uitgangscorrectie
LINE OUT
TAPE OUT 
Hoofdtelefoon

Signaal-/ruisverhouding
LINE INPUTS
MM PHONO INPUT 
MC PHONO INPUT

Kanaalbalans

Kanaalscheiding
LINE INPUTS
MM PHONO INPUT 
MC PHONO INPUT

Versterkingsbereik

Versterkingsresolutie

Gelijk versterkingsvolume

Dynamisch bereik

Frequentiebereik

Energieverbruik 
Stand-by
In werking

Netspanning Schakelend
(automatische detectie)

Zekering vervangen

1 mV
1 mV
1 mV

Beter dan -106 dB 
Beter dan -90 dB
Beter dan -80 dB

Beter dan +/- 0,2 dB

Beter dan -106 dB 
Beter dan -104 dB
Beter dan -90 dB

-80 dB – +20 dB

0,5 dB

0 dB = volume 80

106 dB

2,5 Hz – 170 kHz (-3 dB) 
7 Hz – 70 kHz (-0,5 dB) 

8 W
13 W

100 – 120 V ac (+ 10%) 50 – 60 Hz,
200 – 240 V ac (+ 10%) 50 – 60 Hz

T 800 mA

Technische specificaties
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Technische specificaties
Afmetingen

Afmetingen van verpakking

Gewicht

Gewicht voor verzending

Bediening

381 mm (b) x 80 mm (h) x 355 mm (d)
15 1/16” (b) x 3 1/8” (h) x 14” (d)

520mm (b) x 220 mm (h) x 490 mm (d)
20 1/4” (b) x 8 3/4” (h) x 19 1/4” (d)

4,90 kg
10,78 lb

6,50 kg
14,33 lb

6 toetsen op bedieningspaneel

Op afstand bedienbaar (bijgeleverde
afstandsbediening)

RS232 IN/OUT voor bediening via RS232-compatibele
toestellen

REMOTE IN/OUT om commando’s naar/van andere Linn
toestellen door te sturen

Volledig KNEKT-compatibel via KNEKT-ingangen
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Garantie en service
De garantie van dit product wordt bepaald door de bepalingen die gelden
in het land van aankoop en worden niet ingeperkt door enige rechten die
u als consument heeft. Afgezien van deze rechten zal Linn alles doen
wat rederlijkerwijs mogelijk is om onderdelen die als gevolg van
mechanisch falen defect zijn gegaan, te vervangen. Vraag uw Linn-
wederverkoper naar het garantieprogramma van uw land.

In bepaalde delen van Europa, de Verenigde Staten van Amerika en voor
sommige andere markten is mogelijk een uitvoerigere garantie
beschikbaar voor consumenten die hun aankoop bij Linnn registreren. Bij
het product wordt een garantieregistratiekaart bijgesloten, die door uw
verkoper gestempeld dient te worden en zo spoedig mogelijk naar Linn
dient te worden geretourneerd.
U kunt uw garantie ook on line registreren op www.linn.co.uk. 

Waarschuwing

Bij onderhoud en ontmanteling van het product door onbevoegden
vervalt de garantie die de fabrikant verstrekt. Er bevinden zich geen
onderdelen in het product die door de gebruiker onderhouden dienen te
worden. Richt al uw vragen met betrekking tot onderhoud uitsluitend tot
geautoriseerde verkopers.

Technische hulp en informatie

Voor technische hulp, vragen over het product en informatie, kunt u het
beste contact opnemen met uw plaatselijke wederverkoper of een van
de onderstaande vestigingen van Linn.

Bezoek voor meer informatie over uw plaatselijke wederverkoper of
distributeur de website van Linn op www.linn.co.uk

Belangrijk

● Bewaar de aankoopbon als bewijs voor de datum waarop u het
product hebt aangeschaft.

● Zorg voor een vervoersgarantie in het geval u het product ter
repartie inlevert of vervoert.

Linn Products Limited
Glasgow Road
Waterfoot
Eaglesham
Glasgow G76 0EQ
Scotland, UK

Phone: +44 (0)141 307 7777
Fax: +44 (0)141 644 4262
Helpline:  0500 888909
Email: helpline@linn.co.uk
Website: www.linn.co.uk

Linnn Incorporated
8787 Perimeter Park Boulevard
Jacksonville
FL 32216
USA

Phone: +1 (904) 645 5242
Fax: +1 (904) 645 7275
Helpline: 888-671-LINN
Email: helpline@linninc.com
Website: www.linninc.com

Linn Deutschland GmbH
Hühnerposten 1d 
D-20097 Hamburg 
Germany 

Phone: +49-(0) 40-890 660-0 
Fax: +49-(0) 40-890 660-29 
Email: info@linngmbh.de 
Website: www.linn.co.uk 

Benelux importeur:
Latham Audio BV
Postbus 7
5130 AA, Alphen NB
Nederland

Tel: 00 31 (0)13 5082411
Fax: 00 31 (0)13 5082617
Email: audio@latham-ci.com
Website: www.lathamaudio.com
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