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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 
radiatoreen, 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  dat men op het stroomsnoer gaat staan of dat het 
afgeknepen wordt, met name bij stekkers, bij contaactdozen, en de 
plaats waar het snoer het apparaat verlaat.

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

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

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. 

Belangrijke veiligheidsaspecten 
Explanation of symbols used in this manual or on the rear/underside of the
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 NETSPANNINGSKABEL
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.
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ii AKURATE CD

13. Trek de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of 
als het apparaat gedurennde lange tijd niet gebruikt wordt. 

14. Raadpleeg erkend onderhoudspersoneel voor alle 
onderhoudsweerkzaamheden. 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 wand 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. Netspanningsstekkker. 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. Aarde 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. Voorwerpenn 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 bronnen van open vuur (bijvoorbeeld brandende 
kaarsen) op hett apparaat worden geplaatst.

23. Het apparaat is geschikt voor gebruik in een gematigd en tropisch 
klimaat.
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iiiAKURATE CD

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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iv AKURATE CD 

Copyright en aansprakelijkheid 
Copyright © 2007 Linn Products Ltd. Eerste editie, mei 2007.

Linn Products Limited, Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham,
Glasgow, G76 OEQ, Schotland, Verenigd Koninkrijk.

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 enig andere
wijze worden verzonden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van de uitgever.

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 aansprakelijkheid of
verantwoordelijkheid voor enige fout of onnauwkeurigheid die mogelijk
in deze handleiding staat.

De in deze uitgave gebruikte handelsmerken: Linn en het Linn-logo
zijn gedeponeerde handelsmerken van Linn Products Limited.
AKURATE en KNEKT zijn handelsmerken van Linn Products Limited.

"DTS" en "DTS 2+Digital Out" zijn handelsmerken van Digital Theater
Systems, Inc.

“Dolby” en “Pro Logic” zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

“DVD Logo” is een handelsmerk van DVD Format/Logo Licensing
Corporation.

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

Gedrukt in het Verenigd Koninkrijk.

Pack 1318/D
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Introductie
Meer dan dertig jaar geleden is Linn ontstaan door het hanteren van
slechts één enkele waarheid; hoe nauwkeuriger een systeem geluid
kan reproduceren, hoe groter de impact zal zijn op de luisteraar.

Linn’s AKURATE CD is een geavanceerde multi-formaat disc speler
welke CD’s, DTS audio CD’s en hoge resolutie formaten als SACD en
DVD-Audio, in exceptionele kwaliteit kan afspelen. De AKURATE CD
levert in zijn klasse de beste prestatie, ongeacht het weergaveformaat.

De AKURATE CD is de ideale partner voor de Linn AKURATE
KONTROL voorversterker en de AKURATE eindversterker serie. Voeg
de AKURATE TUNER en AKURATE luidsprekers toe voor een
compleet AKURATE systeem en beleef de exceptionele
geluidskwaliteit voortgebracht door dit speciaal voor muziekweergave
ontwikkelde muzieksysteem. 

Audio-uitgangen
De AKURATE CD heeft analoge en digitale uitgangen, geschikt voor
gebruik van CD en DTS audio plaatjes. De audiosignalen afkomstig
van SACD en DVD-audio zijn alleen in beschikbaar aan de analoge
uitgangen. Voor deze datadragers is geen uitgangssignaal aan de
digitale uitgangen beschikbaar. Standaard staat de AKURATE CD
ingesteld op twee kanaals (stereo) weergave. U kunt de AKURATE CD
echter ook instellen als meerkanaals speler waarbij aan de uitgangen
analoge signalen voor zes kanalen beschikbaar zijn voor zowel SACD,
DVD audio, en DTS audio CD’s. Kijk in het kanaal instellingsmenu in
de Gebruikersopties (pagina 17) voor aanvullende informatie. 

Recordable
Recordable
ReWritable

1AKURATE CD 

Soorten discs
U kunt de volgende discs afspelen met uw AKURATE CD:

Als toevoeging zal de AKURATE CD ook de meeste van
kopierbeveiliging voorziene audio plaatjes gewoon kunnen spelen.

Belangrijke opmerking: de indeling van discs (format)
Alhoewel de grootst mogelijke moeite is gedaan om ervoor te zorgen
dat het AKURATE CD universeel compatibel is met alle goedgekeurde
soorten discs, kan niet worden gegarandeerd dat alle functies van alle
discs die nu of in de toekomst te koop zijn op het Linn AKURATE CD
zullen werken. 

We hebben veel soorten discs die nu op de markt zijn getest, maar
bepaalde discs die nu worden verkocht, voldoen niet aan de openbaar
gemaakte en algemeen aanvaarde specificaties. Wij kunnen derhalve
geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden in het geval de speler
een bepaalde disc niet kan afspelen. Als u discs in uw bezit heeft die
niet met het Linn AKURATE CD kunnen worden afgespeeld en die wel
op een ander merk speler kunnen worden afgespeeld, betekent dit
niet noodzakelijkerwijs dat het Linn AKURATE CD defect is. Er zijn
websites waarop wordt gemeld welke discs een bekend
afspeelprobleem hebben. Wij raden aan dat u dergelijke informatie
raadpleegt alvorens dat u conclusies trekt over de
afspeelmogelijkheden van het Linn AKURATE CD. 

Wij verwelkomen alle problematische discs die naar uw mening wel op
het Linn AKURATE CD afspeelbaar zouden moeten zijn aangezien wij
het Linn AKURATE CD graag verder ontwikkelen, maar wij kunnen
geen problematische discs van eindgebruikers aanvaarden op basis
van een verwachting dat deze in de toekomst wel afspeelbaar zijn.

Ongewone discs
Plaats geen discs in het AKURATE CD als die een ongewone vorm
hebben (hartvormig, rechthoekig, enz.) aangezien dergelijke discs de
speler kunnen beschadigen.
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Installatie
Dit hoofdstuk verklaard hoe u de AKURATE CD kunt aansluiten op een
voorversterker of systeem controller.

Opmerking:
Het wordt sterk aanbevolen om de AKURATE CD te laten installeren
door een geautoriseerde Linn dealer.

Uitpakken

De AKURATE CD wordt samen met de volgende toebehoren geleverd:

• verlichte afstandsbediening
• 2 x AAA batterijen voor de afstandsbediening
• netspanningskabel
• 1 verbindingskabel (zwart)
• garantie packet
• deze handleiding

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

Plaatsing
U kunt de AKURATE CD vrijwel overal neerzetten waar dat u uitkomt
(ook in een 19-inch rek), maar let bij de plaatsing op het volgende:

• Het toestel moet worden geplaatst op een plat, stabiel en 
onbuigzaam oppervlak.

• 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.

• De eenheid mag niet boven of direct naast warmtebronnen zoals
radiatoren, stroomversterkers, enz. worden geplaatst. Hij mag 
ook niet samen met dergelijke voorzieningen in een kast worden 
gestopt.

• Laat minstens 10 cm vrije ruimte boven en aan elke zijkant van 
de eenheid. 

Belangrijk:
Open de disc-lade van de AKURATE CD niet als deze achter glazen
deuren is geplaatst, aangezien het mechanisme van de lade dan kan
worden beschadigd.

Schoonmaken
Verwijder de stekker uit het stopcontact alvorens u het AKURATE CD
gaat schoonmaken. Verwijder stof en vingerafdrukken met behulp van
een zachte, vochtige doek. Gebruik geen huishoudelijke
schoonmaakmiddelen om het apparaat schoon te maken.

2 AKURATE CD 
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Aansluiten

Achterzijde

3 4 5 6 7

1 2

8 9

Aan/uit-schakelaar

EARTH GROUND  Voor de aansluiting van het toestel aan een
aardingsterminal als er geen leidingsaarding beschikbaar is

Netstroomaansluiting

REMOTE OUT / IN Uitgang/ingang om het apparaat te bedienen als
onderdeel van een KNEKT-systeem

RS232 OUT / IN Uitgang/ingang om het apparaat te bedienen via een
computer of touch-screen interface

TOSLINK Voor een verbinding met een apparaat met optisch-digitale
ingangen

SPDIF Voor een verbinding met een apparaat met digitale 
coaxingangen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BAL RIGHT / LEFT  Gebalanceerde XLR-uitgangen

ANALOGUE AUDIO OUTPUT Lijn uitgangen voor verbinding met 
een voorversterker of systeem controller

Opmerking:
Audio signalen van SACD’s en DVD-Audio discs hebben alleen een
analoge output. Er is geen output voor deze disc types beschikbaar
van de digitale aansluitingen.

Als u stekkers in de bussen aan de achterzijde van de
AKURATE CD wilt steken of stekkers wilt verwijderen, dient u
het apparaat altijd eerst uit te schakelen en daarna de
netspanningsstekker uit het stopcontact te verwijderen. Doet u
dit niet, dan kunnen er stroomstoten ontstaan die de AKURATE
CD en andere onderdelen in uw AV-systeem kunnen
beschadigen.

3AKURATE CD 
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Aansluiten via analoge uitgangen

Belangrijk:
Verzekerd u zichzelf ervan dat de kanaalinstelling gebruikersoptie,
correct is ingesteld op de juiste uitgangen. U kunt dit vinden in het
kanaalinstellingsmenu, Gebruikersopties (pagina 17) voor meer
informatie. 

Stereo configuratie:

Multi-channel configuratie:

Aansluiten via digitale uitgangen

Aansluiting aan de stroomtoevoer
Het toestel kan worden aangesloten op eender welk wereldwijd
stroomvoltage zonder enige aanpassing. Automatische Voltage
Selectie (AVS) vormt een integraal deel van het ontwerp, wat het
mogelijk maakt dat de stroomtoevoer automatisch wordt aangepast
voor de inkomende stroomtoevoer.

Het toestel moet steeds geaard zijn wanneer het wordt
aangesloten op de netstroom. Gebruik het meegeleverde,
geaarde netsnoer. Gebruik nooit een ongeaarde netstekker,
netstopcontact of adapter met dit toestel.

Naar een
voorversterker
of een AV-systeem
controller

Naar een
voorversterker
of een AV-systeem
controller

Naar een
voorversterker
of een AV-systeem
controller

Naar een voorversterker of een AV-
systeem controller

OF
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Bedieningspaneel aan de voorzijde en afstandsbediening
Voorzijde

87

21 3

64 5

Openen/sluiten van de disc-lade

Disc-lade

, SELECT Afspelen, een item in een menu selecteren. Deze
knop ingedrukt houden om de stand-by modus te activeren

, Achteruit overslaan/zoeken, naar links in een menu

,  Vooruit overslaan/zoeken, naar rechts in een menu

Display

, Afspelen onderbreken, naar beneden in een menu

,     Afspelen stoppen, naar boven in een menu

1

2

3

6

7

8

4

5
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Afstandsbediening

STORE

SHIFT

AMP

DVD

SURR

LIP SYNC MONO

AUX TUNERDVD CD

PHONO SATTV DIGITAL

DO CLOCKWHERE WHAT

OFF

CD

DVD     CD

AMP

AUDIO
ADJUST

VIDEO
ADJUST

PRESET

SRC +

 + --

SRC -

BAND
SCAN TUNE

DISP MORE SETUP HELP

AUDIO SUB-T ANGLE ZOOM

TITLE MENU GOTO

1 2 3

4 5 6

7 8 9
SIGNALRECORDLISTEN

EXCLUDEINCLUDESHUFFLE

A-BTRACKDISC

0

21

20
19

18

17

6

1

2

15

16
3

4

5

7

8

9
10
11

14

12

13

LLEDs Het LED-patroon geeft de huidige werkingswijze van de afstandsbediening aan

DVD, CD Plaatst de afstandsbediening in de disc modus waarbij alle functies van de AKURATE CD
toegankelijk zijn

AMP Plaatst de afstandsbediening in de AMP modus (de functies zijn in blauw boven de toetsen
aangegeven)

SHIFT Geeft toegang tot de in rood aangeven functies boven de toetsen 

STORE Slaat de afspeelinformatie van het plaatje op

/  / / Navigeren door scherm-menu’s en aanpassen van instellingen

Selecteert en voert opties en bepaalde opdrachten uit

Een disc afspelen

Een disc onderbreken

Een disc stoppen

Snel achteruit zoeken

Snel vooruit zoeken

DISP (display)  Tijdweergave op de display wijzigen tijdens het afspelen van discs

AUDIO Navigeren door beschikbare audiostreams op een SACD

, OFF Activeert of deactiveert de stand-by modus. Verstuurt een ‘uit’-instructie (i.e. zet in standby-modus)
naar alle beschikbare Linn-apparatuur 

Cijfers 0-9 / Shift-functies  Cijfertoetsen. Toegang tot de in rood aangegeven functies
boven de toetsen

Openen/sluiten van de disc-lade

Vorige track selecteren

Volgende track selecteren

Om vlug achterwaarts te zoeken op een disc 

Om vlug voorwaarts te zoeken op een disc

Toetsen en functies van de afstandsbediening die hierboven niet worden vermeld, zijn niet van toepassing op
de AKURATE CD maar kunnen wel werken in combinatie met andere Linn-producten. 
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Afstandsbediening modi
Het kan voorkomen dat bij gebruik van de afstandsbediening de
AKURATE CD niet doet wat u verwacht. Waarschijnlijk is dat te wijten
aan een verkeerd ingestelde werkmodus.

Deze afstandsbediening is ontworpen om op een eenvoudige, meer
intuitieve wijze, een groot scala aan verschillende Linn producten te
bedienen. Om dit te bereiken kan de afstandsbediening in
verschillende modi worden gezet waardoor enkel de functionaliteit van
de toetsen die betrekking hebben op de ingestelde modus, werkzaam
zijn. Deze ingestelde modus is herkenbaar aan de LED’s die links
bovenaan op de afstandsbediening zichtbaar zijn wanneer er op een
toets wordt gedrukt.

Wanneer u de afstandsbediening alleen voor de AKURATE CD
gebruikt hoeft u geen andere modus in te stellen. De
afstandsbediening dient dan in Disc modus te worden gebruikt (de
DVD of CD LED’s zullen oplichten zodra er op een toets wordt
gedrukt.

Disc modus – Druk op de DVD toets om de afstandsbediening in de
Disc modus te zetten. De DVD functies zullen nu als basis worden
gezien en de DVD LED zal oplichten wanneer er op een toets wordt
gedrukt.

Wanneer u een Linn voorversterker of systeemcontroller samen met
uw AKURATE CD gebruikt, kunt u één en dezelfde afstandsbediening
gebruiken om beide Linn apparaten te bedienen. Om de nodige
functionaliteit te blijven bieden kunt u tussen de DVD en AMP
knoppen schakelen tijdens gebruik. 

CD en DVD modus
De afstandsbediening heeft twee verschillende Disc modi: DVD
modus en CD modus. Standaard kunnen zowel de noodzakelijke DVD
commando’s (zoals afspelen, stop, volgende track, etc.) als de CD
commando’s worden uitgevoerd maar wanneer u de AKURATE CD
gebruikt naast een andere DVD speler, kan het wenselijk zijn dat de
AKURATE CD de DVD opdrachten negeert. Dit is de reden om ook
naar eigen keuze te kunnen schakelen tussen de CD en de DVD
modus. Zie DVD commando’s in het gebruikersmenu (pagina 17) voor
meer informatie.

CD modus – Houd zowel de SHIFT als de DVD toets ingedrukt om
de afstandsbediening in de CD modus te krijgen. De CD functies
zullen nu worden gezien als de belangrijkste afstandsbedieningtoetsen
en de CD LED zal iedere keer oplichten wanneer er op een toets
wordt gedrukt.
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Om het toestel in of uit standby te brengen:

• Druk op     op de afstandsbediening of een knop op het 
voorzijde.

Om het toestel in standby te brengen:

• Druk op      op de afstandsbediening of een knop    op het 
voorzijde.

Opmerkingen:
De standby-modus reduceert de door het toestel verbruikte stroom en
is nuttig voor situaties waar het toestel voor korte tijd niet wordt
gebruikt en/of dat er wordt vereist dat het later wordt ingeschakeld.
Voor langere perioden van niet-gebruik wordt aanbevolen de netstroom
uit te schakelen (door middel van de netstroomschakelaar achteraan of
door de stekker uit te trekken).

Disc’s afspelen
Ga als volgt te werk als u een disc wilt afspelen:

• Druk op     .
• Plaats een disc met de afspeelbare kant naar beneden in de lade.
• Druk op     .
• De disc-lade wordt gesloten en het afspelen begint automatisch.

Opmerkingen:
De disc-lade kan worden gesloten door deze zacht aan te duwen.

Let erop dat u de afspeelbare zijde van de disc niet beschadigt,
aangezien dit nadelige gevolgen voor de afspeelkwaliteit kan hebben.

Bij bepaalde discs kan het tot 15 seconden duren voordat het afspelen
begint.

Laat de disc-lade niet open staan aangezien er dan stof in het apparaat
kan komen.
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Bediening
Basisbediening
Dit hoofdstuk beschrijft hoe u plaatjes op de AKURATE CD kunt
afspelen en geeft uitleg omtrent de basis bedieningsorganen.

Belangrijk:
Kies de optie DVD op de afstandsbediening. Dit zorgt ervoor dat de
afstandsbediening in de disc modus komt. De afstandsbediening dient
zich in de disc modus te bevinden wanneer u uw AKURATE CD wilt
bedienen. U hoeft deze actie maar één keer uit te voeren wanneer u de
afstandsbediening alleen maar met de AKURATE CD gebruikt. Zie
Afstandsbediening modi (pagina 7) voor meer informatie.

Standby
Wanneer u voor het eerst uw AKURATE CD-speler aansluit op het net,
zal hij in standby zijn en het display zal u het standbysymbool tonen   .
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Ga als volgt te werk als u het afspelen van een disc wilt
onderbreken:

• Druk op    .
• Druk op      als u het afspelen wilt hervatten.

Ga als volgt te werk als u het afspelen wilt stoppen:

• Druk op    .

Ga als volgt te werk als u een geplaatste disc wilt verwijderen:

• Druk op    .

• Verwijder de disc en druk op     of geef de disc-lade een kleine 
duw. 

Display

De volgende symbolen kunnen op de display aan de voorzijde van het
apparaat worden weergegeven:

Weergegeven disc-informatie
Op de display aan de voorzijde van het apparaat en op het scherm
van het beeldapparaat wordt informatie over de geplaatste disc
weergegeven.

Elke keer wanneer u op de afstandsbediening op de toets DISP drukt,
wordt er andere informatie weergegeven, en wel als volgt:

Additionele informatie wordt weergegeven in het frontpaneeldisplay,
links en rechts van de tijdinformatie

Track verlopen

Track overblijvend

Groep/disc verstreken

Groep/disc resterend

Naam van de track (alleen voor SACD’s)

CD, SACD

Links van tijdsindicatie Totaal aantal tracks

Rechts van tijdsindicatie Nummer van huidige track

DVD-Audio

Links van tijdsindicatie Huidig groep nummer

Rechts van tijdsindicatie Huidig track nummer

Afspelen

Pauze

Stop

Naar volgend(e) hoofdstuk/track

Naar vorig(e) hoofdstuk/track

Snel vooruit zoeken

Snel achteruit zoeken

Langzaam vooruit zoeken

Langzaam achteruit zoeken

Snel vooruit scanzoeken

Snel achteruit scanzoeken

Herhalen

Slaapstand

Standby

• • •
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Afspelen van DVD-Audio 
DVD-Audio plaatjes kunnen zowel stereo (tweekanaals) als surround
sound (meerkanaals) formaten bevatten. De AKURATE CD zal
automatische met afspelen beginnen wanneer een DVD-Audio plaatje
wordt geladen. De basis bedieningsorganen (play, stop, volgende
track, etc.) kunnen hierbij zoals gewoonlijk worden gebruikt.  

Wanneer een DVD-Audio plaatje in de AKURATE CD is geplaatst, zal
het apparaat deze standaard in meerkanaalsweergave afspelen.
Wanneer er geen meerkanaals formaat aanwezig is, zal het
stereoformaat worden afgespeeld. Wanneer het apparaat is ingesteld
op ‘2 kanaals’ (zie kanaalinstellingen in het Gebruikersopties (pagina
17)), zal het meerkanaals audioformaat worden omgezet naar stereo.

DVD-Audio plaatjes vereisen gewoonlijk een visueel toestel zoals een
televisie, om door de menu’s te navigeren. DVD-Audio menu’s zijn niet
toegankelijk wanneer er door de AKURATE CD geen verbinding met
een visueel toestel is gemaakt. 

SACD’s afspelen
SACD’s kunnen tot drie gescheiden lagen bevatten, waarvan elke laag
een ander audioformaat bevat. Deze drie indelingen, in volgorde van
hoogste audiokwaliteit naar laagste audiokwaliteit, zijn: SACD Multi
(5.1-kanaals, hoogwaardige SA audio), SACD Stereo (2-kanaals
hoogwaardige SA audio) en CD Stereo (2-kanaals CD-audio van
standaard cd kwaliteit).

Als er een SACD in de AKURATE CD wordt geplaatst, gebruikt het
apparaat standaard de indeling die voor de vorige afgespeelde SACD
werd geselecteerd. Wanneer dit formaat niet op de af te spelen schijf
aanwezig is, zal het apparaat het eerstvolgende beste formaat kiezen
wat beschikbaar is. Wanneer het apparaat is ingesteld op tweekanaals
weergave (zie kanaalinstellingen in het menu Gebruikersopties (pagina
17)), zal het meerkanaals audioformaat worden samengevoegd tot een
bruikbaar stereosignaal.

U kunt vervolgens aangeven welke van de beschikbare audioindelingen
u wilt gebruiken.

Ga hiertoe als volgt te werk:

Het plaatje moet eerst worden gestopt voordat een ander formaat kan
worden gekozen.

• Druk net zo vaak op AUDIO op de afstandsbediening tot de 
gewenste indeling op de display aan de voorzijde wordt 
weergegeven.

• Druk op     . Het symbool      begint te knipperen op de display 
om aan te geven dat de AKURATE CD de opdracht heeft 
geaccepteerd. Als het apparaat de aangevraagde indeling heeft 
geselecteerd, begint het afspelen van de disc.
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Snel scannen
Ga als volgt te werk als u snel vooruit of snel achteruit wilt
scannen terwijl er een disc wordt afgespeeld: 

• Druk als u met 2x de gewone snelheid vooruit wilt scannen op
op de afstandsbediening.

Elke keer wanneer u extra op     drukt, neemt de afspeelsnelheid 
vooruit toe: 4x, 6x, 8x de gewone snelheid.

• Druk      (afspelen) als u de disc weer met normale snelheid wilt
afspelen.

• Druk als u met 2x de gewone snelheid achteruit wilt scannen op
op de afstandsbediening.

Elke keer wanneer u extra op     drukt, neemt de afspeelsnelheid 
achteruit toe: 4x, 6x, 8x de gewone snelheid.

• Druk      (afspelen) als u de disc weer met normale snelheid wilt
afspelen.

Disc-navigatiebedieningen
Dit hoofdstuk verklaard hoe u een bepaald nummer kunt vinden en
hoe u deze vervolgens kunt doorzoeken.

Track overslaan
Ga als volgt te werk als u vooruit of achteruit wilt gaan binnen
een hoofdstuk/track van een disc:

• Druk als u vooruit wilt gaan herhaaldelijk op       . 

• Druk herhaaldelijk op        als u achteruit wilt gaan.

Zoeken
Ga als volgt te werk als u snel vooruit of snel achteruit wilt zoeken
terwijl er een disc wordt afgespeeld:

• Druk als u snel vooruit wilt zoeken op       .

• Druk op        als u snel achteruit wilt zoeken.
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Extra bedieningen
Dit hoofdstuk verklaard hoe u aanvullende functies als Herhalen,
Shuffle en programmeren kunt inzetten voor extra beheersbaarheid
van uw muziek. 

Track opnieuw afspelen 

Ga als volgt te werk als u het huidige track opnieuw wilt afspelen: 

• Druk      .

Het track wordt weer vanaf het begin af aan afgespeeld.

Herhalen
De functie 'herhalen' biedt u de mogelijkheid het geheel of een deel van
een disc te herhalen.

Disc herhalen
Om de volledige disc te herhalen:

• Start met het afspelen van de plaatje.

• Druk op zowel SHIFT en vervolgens DISC (‘1’ toets) binnen 
twee seconde op de afstandsbediening. Op de display aan de 
voorzijde van het apparaat wordt ‘ALL’ weergegeven.

Zodra de disc is uitgespeeld, wordt het afspelen automatisch herhaald.

Directe toegang tot een track
U kunt de nummerieke toetsen op de afstandsbediening gebruiken
voor directe titelkeuze van het nummer dat u wilt afspelen.

Ga als volgt te werk als u een track wilt afspelen:

• Druk op de gewenste nummertoets of toetsen op de 
afstandsbediening.

• Druk  op      om uw keuze te bevestigen en wacht enkele 
seconden waarna het nummer automatisch zal worden 
geselecteerd.

Opmerking:
Directe titelkeuze kan worden gebruikt tijdens het afspelen van een
plaatje, wanneer deze stilstaat of tijdens het laden. (lade staat open
met het plaatje er in). 
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Om de functie 'Disc herhalen' te annuleren:

• Druk op zowel SHIFT en vervolgens DISC (‘1’ toets) binnen 
twee seconde op de afstandsbediening.

of

• Werp de disc uit.

Herhaal de track

Om één enkele track te herhalen:

• Start met het afspelen van het nummer.

• Druk op zowel SHIFT en vervolgens TRACK (‘2’ toets) binnen 
twee seconde op de afstandsbediening. Op de display aan de 
voorzijde van het apparaat wordt ‘ONE’ weergegeven. 

Zodra de track is uitgespeeld, wordt het afspelen automatisch herhaald.

Om de functie 'Track herhalen' te annuleren:

• Druk op zowel SHIFT en vervolgens TRACK (‘2’ toets) binnen 
twee seconde op de afstandsbediening.

of

• Werp de disc uit.

Sectie herhalen

Ga als volgt te werk om een bepaalde sectie van de disc te
herhalen:

• Druk bij het begin van de passage die u wilt herhalen op SHIFT
op de afstandsbediening, en druk vervolgens binnen 2 
seconden kort op A-B (toets ‘3’). ‘A-’ wordt op de display aan 
de voorzijde weergegeven.

• Speel de passage verder af tot u bent aangekomen bij het einde 
van de passage die u wilt herhalen.

13AKURATE CD 

• Druk op SHIFT en binnen twee seconden op A-B (toets ‘3’). Op 
de display aan de voorzijde van het apparaat wordt ‘A-B’ 
weergegeven. 

Wanneer het ‘B’ punt is geplaatst zal het geselecteerde gedeelte
automatisch herhalend worden afgespeeld.

Om de functie 'Sectie herhalen' te annuleren:

• Druk op zowel SHIFT en vervolgens A-B (‘3’ toets) binnen twee 
seconde op de afstandsbediening.

of

• Werp de disc uit.

Shuffle
De shuffle-functie speelt de tracks van een disc af in willekeurige
volgorde.

Ga als volgt te werk als u de tracks in een willekeurige volgorde wilt
laten afspelen:

De disc moet worden gestopt om deze functie te kunnen gebruiken.

• Druk op SHIFT op de afstandsbediening en druk binnen twee 
seconden op SHUFFLE (toets ‘4’). Op de display aan de 
voorzijde van het apparaat wordt ‘SHF’ (shuffle) weergegeven.

• Druk op       om het afspelen te beginnen.

Ga als volgt te werk als u het in willekeurige volgorde afspelen van
tracks wilt annuleren: 

• Druk op     .

• Druk op zowel SHIFT en vervolgens SHUFFLE (‘4’ toets) binnen 
twee seconde op de afstandsbediening.

of

• Werp de disc uit.

Opmerking:
De Shuffle functie is niet beschikbaar bij DVD-Audio plaatjes.
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4. Herhaal stap 2 en 3 voor alle tracks die u wilt selecteren.

5. Druk op      om het programma op te slaan en het afspelen van
de geselecteerde tracks te starten.

Om een opgeslagen programmering te annuleren in de
toevoegings modus:

• Druk op zowel SHIFT en vervolgens INCLUDE (‘5’ toets) binnen
twee seconde op de afstandsbediening.

Weglaten programmeren
Deze programmeermodus staat u toe om nummers waar u niet naar
wilt luisteren weg te laten uit het totaalaanbod op een plaatje. 

Ga als volgt te werk om de tracks die u niet wilt beluisteren te
selecteren:

1. Druk op SHIFT en vervolgens binnen twee seconden op 
EXCLUDE (‘toets’ 6). Op het display van het bedieningspaneel 
wordt ‘Prg: 01:00’ en ‘EXC’ weergegeven.

2. Gebruik de nummerieke toetsen en geef het gewenste getal in 
van het nummer wat u weg wilt laten.

3. Druk op STORE om de gemaakte keuze op te slaan en naar de 
volgende programmastap te gaan.

4. Herhaal stappen 2 en 3 voor elke track die u aan de lijst van niet
te beluisteren tracks wilt toevoegen.

5. Druk op      om het programma op te slaan en het afspelen van 
de overige tracks te starten.

Om een opgeslagen programma te verwijderen of om de weglaat
programmamodus te annuleren:

• Druk op zowel SHIFT en vervolgens EXCLUDE (‘6’ toets) 
binnen twee seconde op de afstandsbediening.

Programmeren (toevoegen/weglaten)
De programmeerfunctie biedt u de mogelijkheid om de manier aan te
passen waarop een disc wordt afgespeeld – selecteer ofwel tracks
van een disc en speel ze af in de volgorde die u verkiest of speel de
disc af zoals gewoonlijk, maar met bepaalde tracks verwijderd.

Opmerking:
De Programmeerfunctie is niet beschikbaar bij DVD-Audio plaatjes.

Toevoegings programmeren
In deze bedieningsstand kunt u aangeven welke van de op de disc
beschikbare tracks u wilt beluisteren.

Ga als volgt te werk om de af te spelen tracks te selecteren:

De disc moet worden gestopt om deze functie te kunnen gebruiken.

1. Druk op SHIFT op de afstandsbediening en druk binnen twee 
seconden op INCLUDE (toets ‘5’). Op het display van het 
bedieningspaneel wordt ‘Prg: 01:00’ en ‘INC’ weergegeven.

2. Selecteer de gewenste track met behulp van de cijfertoetsen.

3. Druk op STORE om de gemaakte keuze op te slaan en naar 
de volgende stap in het programma te gaan.
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Ga als volgt te werk als u de standaardinstelling van een
gebruikersoptie wilt herstellen:

• Selecteer de desbetreffende gebruikersoptie.

• Druk op     op de afstandsbediening.

Standaardwaarden zijn met een ‘*’ aangegeven op de display van het
voorpaneel.

Ga als volgt te werk als u de instellingen wilt opslaan en de
gebruikersopties wilt verlaten:

• Druk op      op de voorzijde van de eenheid of de 
afstandsbediening.

Gebruikersopties
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u bepaalde functies van de
AKURATE CD aan uw persoonlijke voorkeur kunt aanpassen.

Ga als volgt te werk als u instellingen voor de gebruikersopties
wilt opgeven:

• Druk op      op de afstandsbediening of houd       op het 
voorzijde om naar standby te gaan.

• Houd      op de voorzijde van het apparaat ingedrukt tot op de 
display de vermelding User Options wordt weergegeven.

Ga als volgt te werk als u instellingen voor de gebruikersopties
wilt wijzigen:

• Druk herhaaldelijk op   of    op de voorzijde van het apparaat 
of houd de gewenste toets ingedrukt, of druk op dezelfde toets 
op de afstandsbediening om uw keuze te maken.

• Druk herhaaldelijk op    of     of houd de gewenste toets 
ingedrukt om de gebruikersoptie te wijzigen.
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Tabel met gebruikersopties

In de volgende tabel staan de beschikbare gebruikersopties van de
AKURATE CD. Er wordt kort beschreven wat de optie doet en wat
mogelijke instellingen voor die optie zijn. De standaardinstellingen zijn
in vet weergegeven (en worden met een ‘*’ aangegeven op het
display).
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Display
Brightness
(Helderheid van
display)

Sleep Display
Delay
(Vertraagd
inschakelen van
de slaapstand)

Front Panel IR
Commands
(IR commando
op de display
aan de
voorzijde van
het apparaat)

Pass IR to
Remote Out
(Stuurt IR naar
Remote Out)

Hiermee kunt u de helderheid van
het display van het apparaat
aanpassen. Met de instelling
AUTO selecteert het apparaat een
helderheidsniveau op basis van
de hoeveelheid omgevingslicht in
de kamer (hoe meer
omgevingslicht, hoe helderder het
display).

Stelt het aantal seconden in
gedurende welke het apparaat
inactief moet zijn alvorens de
slaapstand (drie puntjes) wordt
weergegeven op het
bedieningspaneel.

Indien ingesteld op ACCEPTED,
zal het apparaat reageren op
opdrachten ontvangen via de
infraroodontvanger op het
bedieningspaneel.

Indien ingesteld op ENABLED,
geeft het apparaat opdrachten
ontvangen via de infrarood-
ontvanger op het bediening-
spaneel door naar REMOTE OUT.
Deze optie werkt ook als de
infraroodopdrachten zijn
uitgeschakeld.

AUTO
2% tot 100%
(niet-lineair)

OFF
0m 10s tot 5m
00s (in stappen
van 0 sec.)

ACCEPTED
IGNORED

ENABLED
DISABLED

Optie Beschrijving Instellingen

Pass Remote In
To Out
(Stuurt Remote
In naar Out)

SPDIF Out
(SPDIF-uitvoer)

LPCM Output
(LPCM-uitvoer)
(Alleen digitale
outputs)

Indien ingesteld op ENABLED, geeft
het apparaat RC5-opdrachten
ontvangen via REMOTE IN door naar
REMOTE OUT.

Kies Off als u geen gebruikmaakt van
de digitale audiouitgangen van de
AKURATE CD.

Kies Raw als een of meer van de
digitale uitgangen van de AKURATE
CD is verbonden met een Linn
AKURATE KONTROL, een andere
externe audiorecorder of een ander
apparaat.

Kies LtRt PCM als u opnames op een
extern digitaal apparaat (b.v. een DAT-
recorder) maakt.

Kies LPCM 96K als een of meer van
de digitale uitgangen van de AKURATE
CD is verbonden met een Linn
AKURATE KONTROL, of een ander
apparaat dat een sampling-rate van 96
kHz accepteert.

Kies LPCM 48K als het externe
apparaat geen samplingrate van 96
kHz accepteert.

Opmerkingen:
Zelfs indien de instelling LPCM 96K is
gekozen, accepteren sommige discs
alleen uitvoer tegen de lagere
sampling-rate van 48 kHz.

Audiosignalen van Super Audio CD’s
en DVD-audiodiscs worden alleen als
analoge signalen uitgevoerd. Voor
deze discs vindt er geen signaalafgifte
plaats via de digitale uitgangen.

ENABLED
DISABLED

RAW
LtRt PCM
OFF

LPCM 96k
LPCM 48k

Optie Beschrijving Instellingen
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17AKURATE CD 

DVD commands
(Aanvaard DVD
commando's)

Scroll SACD
text
(Door SACD
tekst scrollen)

Ingesteld op ACCEPTED zullen
DVD-commando's zoals Spelen,
Pauze, Stop, Overslaan, enz, die
relevant zijn voor de AKURATE
CD-speler, worden aanvaard van
de afstandsbediening zowel in
DVD- als in CD-modus.

Met een instelling op IGNORED
zullen deze commando's enkel
worden aanvaard als de
afstandsbediening in de CD-
modus is.

Zie Afstandsbediening modi
(pagina 7) voor meer details.

ONCE: Informatie over tracks op
SACD’s schuift één keer (als
lopende tekst) over het display
van het apparaat.

LOOP: Informatie over tracks op
SACD’s schuiven herhaaldelijke
keren (als lopende tekst) over het
display van het apparaat.

OFF: Informatie over tracks op
SACD’s wordt niet op het display
van het apparaat weergegeven.

ACCEPTED
IGNORED

ONCE
LOOP
OFF

Optie Beschrijving Instellingen

Channel Setup
(Kanaalinstelling)
(Alleen analoge
outputs)

Downmix
(Terugmengen)

RS232 Baudrate
(RS232 baudratio)

RS232 Events
(RS232
inschakelen)

RS232 Start
Message
(RS232
startbericht)

Kies de instelling 2 channel als de
AKURATE CD als onderdeel van
een tweekanaals systeem wordt
gebruikt. (In dergelijke systemen
wordt materiaal op SACD’s en
DVD-audiodiscs die voor 5.1-
kanaals systemen geschikt zijn,
omgezet en teruggemixt voor het
2 kanaals systeem.)

Wanneer de AKURATE CD wordt
gebruikt in een system dat uit
meer dan twee kanalen bestaat,
schakel naar 5.1 CHANNEL.

Indien u Dolby Pro Logic wil
decoderen naar het audio signaal,
kies LtRt.

Indien u Dolby Pro Logic niet wil
decoderen naar het audio signaal,
kies PURE STEREO.

Stelt het baudrate in voor RS232-
controle.

Indien ingesteld op ENABLED,
wordt informatie over de interne
status van het apparaat naar een
extern apparaat doorgegeven dat
RS232-gegevens accepteert.

Indien ingesteld op ENABLED,
wordt er een RS232-startbericht
afgegeven wanneer het apparaat
wordt ingeschakeld.

2 CHANNEL
5.1 CHANNEL

PURE STEREO
LtRt

9600
4800 tot 230400 
(9 instellingen)

ENABLED
DISABLED

ENABLED
DISABLED

Optie Beschrijving Instellingen
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Technische specificatie

18 AKURATE CD

Elektrisch
Ingangsvoltage netspanning AC 100 - 120 V; AC 220 - 240 V
Bereik stroomfrequentie 50 - 60 Hz
Energieverbruik 40 W ongeveer

Fysiek
Gewicht 4.5 kg
Afmetingen 380 (W) x 360 (D) x 80 (H) mm

Signaal

Analoge audio

Signaal

Ongebalanceerd

Gebalanceerd

Aansluiting

8 x RCA

2 x XLR
mannelijk

Niveau

2 V rms

4 V rms

Impedantie

300 Ω

600 Ω

Opmerkingen

Rechts- en linksvoor
x 2 Rechts- en

linksachter
Midden en sub

Rechts- en linksvoor
(pin1 aarde, pin 2
heet, pin 3 koud)

Digitale audio

Signaal

SPDIF

Aansluiting

BNC

TOSLINK

Niveau

500 mVp-p

-

Impedantie

75 Ω

-

Opmerkingen

Electrique

Optique

Andere aansluitingen

Signaal

RS232

Externe inen
uitgang

Aansluiting

2 x RJ11

2 x RCA

Niveau

-

4 mA

Impedantie

-

-

Opmerkingen

-

Alleen voor Linn
KNEKT

N
E

D
E

R
LA

N
D

S



Linn Products Limited
Glasgow Road
Waterfoot
Glasgow G76 0EQ
Schotland, VK

Telefoon: +44 (0)141 307 7777
Fax: +44 (0)141 644 4262
Helplijn: 0500 888909
E-mail: helpline@linn.co.uk
Website: www.linn.co.uk

Linn Incorporated
8787 Perimeter Park Boulevard
Jacksonville
FL 32216
Verenigde Staten

Telefoon: +1 (904) 645 5242
Fax: +1 (904) 645 7275
Helplijn: 888-671-LINN
E-mail: helpline@linninc.com
Website: www.linninc.com

Linn Deutschland GmbH
Hühnerposten 1d
D-20097 Hamburg
Duitsland

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

Garantie en service
Dit product wordt gewaarborgd volgens de voorwaarden die van
toepassing zijn in het land van aankoop en uw statutaire rechten
worden niet beperkt. Naast uw mogelijke statutaire rechten, kunt u
Linn alle onderdelen laten vervangen die in gebreke zijn gebleven ten
gevolge van gebrekkige productie. Om ons te helpen zouden wij het
bijzonder op prijs stellen als u in dit geval bij uw Linn-dealer vraagt
naar de garantieregeling die van toepassing is voor uw land.

In sommige delen van Europa, de Verenigde Staten van Amerika en
enkele andere markten, kan er een uitgebreide waarborg beschikbaar
zijn voor klanten die hun aankoop bij Linn registreren. Er is een
garantieregistratiekaart inbegrepen bij het product. Deze moet door
uw dealer worden gestempeld en zo spoedig mogelijk naar Linn
worden teruggestuurd. U kunt uw product ook online registreren op
www.linn.co.uk.

Waarschuwing 
Onbevoegd onderhoud of demontage van het product maakt de
garantie van de producent ongeldig. Er zijn geen voor de gebruiker
onderhoudbare delen binnen in het product en alle vragen in verband
met het onderhoud van het product, mogen enkel worden voorgelegd
aan daarvoor bevoegde dealers.

Technische ondersteuning en informatie
Voor technische ondersteuning, vragen over het product en informatie,
kunt u contact opnemen met onze lokale dealer of met een van de
Linn-vestigingen hiernaast.

Alle bijzonderheden omtrent onze lokale dealer/verdeler kunt u vinden
op de website van Linn:
www.linn.co.uk

Belangrijk
Bewaar een kopie van het ontvangstbewijs van de aankoop om de
aankoopdatum van het product te staven.

Zorg ervoor dat uw uitrusting door u is verzekerd tijdens eender welk
vervoer of verzending voor herstelling.

19AKURATE CD 

N
E

D
E

R
LA

N
D

S




