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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
LLEETT  OOPP
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.

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG
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.

SSTTEEKKKKEERR  VVAANN  DDEE  NNEETTSSPPAANNNNIINNGGSSKKAABBEELL
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.

Algemene veiligheidsinstructies
11..  LLeeeess  ddeezzee  iinnssttrruuccttiieess..  
22..  BBeewwaaaarr  ddeezzee  iinnssttrruuccttiieess..
33..  NNeeeemm  ddee  wwaaaarrsscchhuuwwiinnggeenn  iinn  aacchhtt..
44..  VVoollgg  aallllee  iinnssttrruuccttiieess  oopp..
55..  GGeebbrruuiikk  hheett  aappppaarraaaatt  nniieett  iinn  ddee  bbuuuurrtt  vvaann  wwaatteerr,,  bijvoorbeeld in de buurt van een badkuip, wasbak, aanrecht, wastobbe, 

in een vochtige kelder, dicht bij een zwembad, enz.
66..  AAlllleeeenn  sscchhoooonnmmaakkeenn  mmeett  eeeenn  ddrrooggee  ddooeekk..
77..  BBllookkkkeeeerr  ggeeeenn  eennkkeellee  vveennttiillaattiieeooppeenniinngg..  IInnssttaalllleeeerr  hheett  ttooeesstteell  vvoollggeennss  ddee  iinnssttrruuccttiieess  vvaann  ddee  ffaabbrriikkaanntt.. 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.

88..  PPllaaaattss  hheett  aappppaarraaaatt  nniieett  iinn  ddee  bbuuuurrtt  vvaann  wwaarrmmtteebbrroonnnneenn  zzooaallss  rraaddiiaattoorreenn,,  vveerrwwaarrmmiinnggssrroooosstteerrss,,  ffoorrnnuuiizzeenn  ooff  aannddeerree  
aappppaarraattuuuurr  ((wwaaaarroonnddeerr  vveerrsstteerrkkeerrss))  ddiiee  wwaarrmmttee  aaffggeevveenn..

99..  VVeerrggeeeett  hheett  vveeiilliigghheeiiddssddooeell  vvaann  ddee  ggeeppoollaarriisseeeerrddee  sstteekkkkeerr  ooff  aaaarrddlleekksstteekkkkeerr  nniieett.. 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.

1100..  VVoooorrkkoomm  ddaatt  mmeenn  oopp  hheett  ssttrroooommssnnooeerr  ggaaaatt  ssttaaaann  ooff  ddaatt  hheett  aaffggeekknneeppeenn  wwoorrddtt,,  mmeett  nnaammee  bbiijj  sstteekkkkeerrss,,  bbiijj  ccoonnttaaccttddoozzeenn,,  
eenn  ddee  ppllaaaattss  wwaaaarr  hheett  ssnnooeerr  hheett  aappppaarraaaatt  vveerrllaaaatt..

1111..  GGeebbrruuiikk  aalllleeeenn  ddee  aaaannvvuulllleennddee  aappppaarraattuuuurr  eenn  ddee  aacccceessssooiirreess  ddiiee  ddoooorr  ddee  ffaabbrriikkaanntt  wwoorrddeenn  aaaannbbeevvoolleenn..
1122..  GGeebbrruuiikk  hheett  aappppaarraaaatt  aalllleeeenn  iinn  ccoommbbiinnaattiiee  mmeett  ddee  ssttaannddaaaarrdd,,  ddrriieeppoooott,,  bbeeuuggeell  ooff  ttaaffeell  ddiiee  ddoooorr  ddee  ffaabbrriikkaanntt  wwoorrddtt  

aaaannbbeevvoolleenn  ooff  ddiiee  ssaammeenn  mmeett  hheett  aappppaarraaaatt  wwoorrddtt  vveerrkkoocchhtt..
1133..  TTrreekk  ddee  sstteekkkkeerr  vvaann  ddiitt  aappppaarraaaatt  uuiitt  hheett  ssttooppccoonnttaacctt  ttiijjddeennss  oonnwweeeerr  ooff  aallss  hheett  aappppaarraaaatt  ggeedduurreennddee  llaannggee  ttiijjdd  nniieett  

ggeebbrruuiikktt  wwoorrddtt..  
1144..  RRaaaaddpplleeeegg  eerrkkeenndd  oonnddeerrhhoouuddssppeerrssoonneeeell  vvoooorr  aallllee  oonnddeerrhhoouuddsswweerrkkzzaaaammhheeddeenn.. 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.

1155..  BBeevveessttiiggiinngg  aaaann  wwaanndd  ooff  ppllaaffoonndd.. Het apparaat mag alleen aan een wand of plafond bevestigd worden op de manier die 
door de fabrikant wordt aanbevolen. 

1166..  VVooeeddiinnggssbbrroonnnneenn..  Het apparaat mag uitsluitend worden aangesloten op voedingsbronnen van het type dat in de 
gebruiksaanwijzing of op het product vermeld staat.

1177..  NNeettssppaannnniinnggsssstteekkkkeerr.. 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.

1188..  EElleekkttrriicciitteeiittsskkaabbeellss.. Plaats een buitenantenne altijd uit de buurt van elektriciteitskabels.
1199..  AAaarrddee  vvaann  bbuuiitteennaanntteennnnee.. 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.

2200..  TTeelleeffoooonnlliijjnn.. Sluit het apparaat niet aan op een telefoonlijn, tenzij u instructies krijgt dit wel te doen.
2211..  VVoooorrwweerrppeenn  eenn  vvllooeeiissttooffffeenn.. 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.

2222..  EErr  mmooggeenn  ggeeeenn  bbrroonnnneenn  vvaann  ooppeenn  vvuuuurr  ((bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  bbrraannddeennddee  kkaaaarrsseenn))  oopp  hheett  aappppaarraaaatt  wwoorrddeenn  ggeeppllaaaattsstt..
2233..  HHeett  aappppaarraaaatt  iiss  ggeesscchhiikktt  vvoooorr  ggeebbrruuiikk  iinn  eeeenn  ggeemmaattiiggdd  eenn  ttrrooppiisscchh  kklliimmaaaatt..



m u z i e k  b i b l i o t h e e k ii

CE-verklaring aangaande conformiteit
en Verklaring van de FCC
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:

SSttaannddaaaarrddnnuummmmeerr  AAffggiifftteeddaattuumm  TTeesstt--ttyyppee
EN60065 1998 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:

SSttaannddaaaarrddnnuummmmeerr  AAffggiifftteeddaattuumm  TTeesstt--ttyyppee
EN55013 2001 Uitstralende emissies
EN55013 2001 Geabsorbeerde emissies
EN55020 2002 Immuniteit

Verklaring van de FCC
OOppmmeerrkkiinngg::
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

In het Verenigd Koninkrijk en in andere landen, waar ook ter wereld, is het kopiëren
van materiaal dat door copyright is beschermd ilegaal, tenzij het kopiëren van
dergelijk materiaal door de rechthebbende van het copyright is goedgekeurd.

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de KIVOR™ INDEX™ dat de KIVOR™
INDEX™ in geen enkel land waar ook ter wereld wordt gebruikt op een manier die
resulteert in een overtreding van de wet op het copyright.

De KIVOR™ INDEX™ mag op geen enkele andere manier worden gebruikt dan
voor privé- of persoonlijk gebruik, en mag niet lijdentot commercieel gewin.

Indien van toepassing en/of indien noodzakelijk, is het de verantwoordelijkheid van
de gebruiker van de KIVOR™ INDEX™ om een licentie bij de desbetreffende
auteursrechtenorganisatie of copyright-houder aan te vragen, hetzij in het Verenigd
Koninkrijk, hetzij elders, om overtreding van copyright-wetten te voorkomen. Het is
ook de verantwoordelijkheid van de gebruiker van de KIVOR™ INDEX™ om alle
verplichtingen met betrekking tot de uitvoeringsrechten te voldoen die mogelijk
voortvloeien uit het in openbare gelegenheden uitzenden, opvoeren of anderszins
openbaar maken van enig materiaal waarop copyright berust.

Linn Products Limited kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld of
verantwoordelijkheid aanvaarden voor enig  illegaal gebruik van de KIVOR™ INDEX™, en
in het bijzonder niet wanneer het gebruik overtreding van de wet op het copyright
inhoudt in het Verenigd Koninkrijk of enig ander land, waar ook ter wereld.

Copyright en aansprakelijkheid

Copyright © Linn Products Limited. Eerste editie, november 2002.

Linn Products Limited, Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham Glasgow, G76 0EQ,
Schotland, Verenigd Koninkrijk.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel onderdeel van deze uitgave 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.

Gedrukt in het Verenigd Koninkrijk.

KKIIVVOORR,,  IINNDDEEXX,,  RREEKKUURRSSIIVV,,  LLIINNNNKK,,  LLIINNNNTTEEKK,,  OOKKTTEELL,,  KKNNEEKKTT,,  IINNTTEERRSSEEKKTT  en het Linn-
logo zijn handelsmerken van Linn Products Limited, en zijn in alle gevallen
geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk en/of de Europese Unie.

De informatie in deze handleiding is ter informatie opgesteld en kan zonder
voorafgaande aankondiging worden gewijzigd, en kan niet als een verplichting van
Linn Products Limited worden beschouwd. Linn Products Limited aanvaardt geen
aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige fout of onnauwkeurigheid die
mogelijk in deze handleiding staat.
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Handelsmerken

Voor de Linn KIVOR™ INDEX™ wordt XiVA™ Link-software van Imerge Limited gebruikt.

Het hart van de KIVOR™ INDEX™ wordt gevormd door REKURSIV™-software, ontwikkeld
door Linn Products Limited.

De Gracenote CDDB® Music Recognition Service
SM

De muziekherkenningstechnologie en verwante gegevens worden geleverd door
Gracenote en de Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM. Gracenote is de
industriestandaard voor wat betreft muziekherkenningstechnologie en het leveren van
verwante gegevens. Ga voor meer informatie naar: www.gracenote.com

CD- en muziekgerelateerde gegevens van Gracenote CDDB® Music Recognition
ServiceSM © 2000, 2001, 2002 Gracenote. Gracenote CDDB Client Software © 2000,
2001, 2002 Gracenote. U.S. patent-nrs #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, en andere
patenten, verleend of aangevraagd. 

CDDB is een geregistreerd handelsmerk van Gracenote. Het Gracenote-logo en -
logotype, het Gracenote CDDB-logo en -logotype, en het “Powered by Gracenote
CDDB”-logo zijn handelsmerken van Gracenote. Music Recognition Service en MRS
zijn servicemerken van Gracenote.
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Introductie
De Linn KIVOR INDEX is een eenvoudige en krachtige muziekbibliotheek waarin 2500
uur aan muziek kan worden opgeslagen die bij een volle bandbreedte in CD-kwaliteit
kan worden afgespeeld. De KIVOR INDEX kan acht bronnen van elk
audiodistributiesysteem voor meerdere ruimtes voorzien van kwalitatief
hoogwaardige en toonzuivere audio.

De KIVOR INDEX wordt aangestuurd door REKURSIV, de robuuste
muziekbeheersoftware van Linn die zorg draagt voor het op een veilige manier
archiveren van muziek en de integriteit van alle media waarborgt, zowel thuis als op
het water.  Bij de KIVOR INDEX wordt één licentie voor het gebruik van het PC-
hulpprogramma ‘LINNTEK’ bijgeleverd, waarmee één gebruiker gearchiveerde audio
kan beheren en afspeellijsten kan maken en onderhouden. 

De KIVOR INDEX is ontworpen om een einde te maken aan de vele
kwaliteitsproblemen met CD-wisselaars en opslagsystemen die gebruik maken van een
harde schijf. De KIVOR INDEX vormt een kwalitatief hoogwaardige en veelzijdige
oplossing voor het opslaan en afspelen van audio in zogeheten 'multi-room systems’ -
systemen voor audio in meerdere ruimtes.

Belangrijke opmerkingen: disc-afmetingen
en disc-types
Alleen audio-CD’s, audio-CD-R’s en audio-CD-RW’s kunnen in de KIVOR INDEX worden
gearchiveerd. Andere soorten discs, zoals DVD’s, SACD’s en video-CD’s, zijn niet
compatibel met dit product. 

Plaats ggeeeenn discs met een doorsnede van 8 cm of discs met een afwijkende vorm
(hart-vormig, vorm van een visitiekaartje, enz.) in de KIVOR INDEX aangezien deze de
eenheid kunnen beschadigen.

Alhoewel alle mogelijke moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat de KIVOR INDEX
universeel compatibel is met alle goedgekeurde disc-types, kan niet worden
gegarandeerd dat elke functie of bedieningsmogelijkheid van de KIVOR INDEX bij elke
disc kan worden uitgevoerd die nu of in de toekomst wordt verkocht. We hebben vele
disc-types die nu op de markt zijn getest, maar tal van discs die momenteel worden
verkocht, voldoen niet aan de gepubliceerde en algemeen geaccepteerde, formele
specificaties. Als gevolg hiervan kkuunnnneenn  wwiijj  ggeeeenn  eennkkeellee  aaaannsspprraakkeelliijjkkhheeiidd  aaaannvvaaaarrddeenn
vvoooorr  ggeevvaalllleenn  wwaaaarriinn  ddee  KKIIVVOORR  IINNDDEEXX  eeeenn  bbeeppaaaallddee  ddiisscc  nniieett  kkaann  aarrcchhiivveerreenn  ooff
aaffssppeelleenn. Als u discs hebt die niet met de KIVOR INDEX kunnen worden gearchiveerd
en/of afgespeeld terwijl dezelfde disc wel op andere merken harddisk-recorders kan
worden gearchiveerd en/of afgespeeld, duidt dit niet noodzakelijkerwijs op een
mankement aan de KIVOR INDEX. Er zijn tal van websites waarop meer informatie is
te vinden over discs met afspeelproblemen en we raden aan dat u eerst deze
informatie raadpleegt alvorens u zich een oordeel vormt over de archiverings- en
afspeelmogelijkheden van de KIVOR INDEX. Mocht u een disc hebben waarvan u van
mening bent dat deze door de KIVOR INDEX zou moeten kunnen worden
gearchiveerd en afgespeeld, dan ontvangen wij die graag aangezien we alleen op die
manier onze producten verder kunnen ontwikkelen. Het feit dat wij discs accepteren
houdt geen enkele garantie onzerzijds in dat wij u informeren over hoe u de
desbetreffende disc het beste kunt archiveren en/of afspelen.

De gebruikersinterface 
De bedieningselementen voor de KIVOR INDEX en de inhoud van de database kunnen
op een computerbeeldscherm en op een touch-screen paneel worden weergegeven.
De wijze waarop de interface wordt weergegeven en de manier waarop de interface
wordt bediend, kan door degene die de installatie van de KIVOR INDEX uitvoert naar
wens worden aangepast. De bedieningsinstructies en de afbeelding van de
gebruikersinterface die u in deze handleiding aantreft, hebben betrekking op de PC-
versie van de interface – het LINNTEK-hulpprogramma, te vinden op de CD-ROM –
en wijken mogelijk enigszins af van de instructies voor en weergave op een touch-
screen paneel.
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Uitpakken
De KIVOR INDEX wordt samen met de volgende toebehoren geleverd:

netspanningskabel
CD-ROM met het PC-hulpprogramma ‘LINNTEK’, en de gebruikershandleiding
RJ-11-modemkabel 
adapter voor modemkabel
garantiekaart
4 x bevestigingsschroeven
de gids ‘Aan de slag’

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

Voltage selecteren
De KIVOR INDEX is uitgerust met een automatische, interne
netspanningsvoltageselector. Deze selector of schakelaar kan overweg met alle
netspanningsvoltages van 100 V tot 240 V, waar ook ter wereld. Het is niet mogelijk het
ingangsvoltage van de netspanning handmatig te wijzigen.

Deze eenheid dient te worden geaard. Gebruik de meegeleverde
netspanningskabel met aardstekker. Gebruik nooit een niet-geaarde stekker of
adapter.

Plaatsing
Laat minimaal 10 cm ruimte over aan de achterzijde, zijkant en de bovenkant van de
KIVOR INDEX.

De eenheid is ontworpen voor een stellage van 48 cm (19 inch).

Schoonmaken
Voordat u de KIVOR INDEX schoonmaakt moet u ervoor zorgen dat deze niet meer op
de netspanning is aangesloten. Verwijder stof en vingerafdrukken met een zachte,
droge doek. Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen op de eenheid. Let er
bij het gebruik van sprays op dat er geen schoonmaakmiddel in de disc-opening aan de
voorzijde terecht komt.
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Aansluiten
In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe u de KIVOR INDEX op andere componenten van
uw multi-room systeem, hifi-systeem en een PC aansluit.

Achterzijde

Niet in gebruik

Stroomingang  Sluit de meegeleverde netspanningskabel aan op deze ingang 

en het stopcontact.

Niet in gebruik

Niet in gebruik

Niet in gebruik

Niet in gebruik

Com 1 & 2  Voor aansluiting op een Linn KIVOR LINNK*, PC of een ander 

bedieningsapparaat (zie de gids ‘Aan de slag’)

Analoge uitgang  Acht paar lijnuitgangen voor aansluiting op een Linn KNEKT 

INTERSEKT* of andere voorversterker.

Uitgang voor VGA-monitor  Voor gebruik door de Linn-installateur of Linn-dealer.

Ethernet  Voor aansluiting op een Ethernet-netwerk (Breedband / ADSL) (gebruik 

10/100 BASE-T-bekabeling).

Modem  Voor internetverbinding via een telefoonlijn (gebruik de meegeleverde RJ-11 kabel).

Niet in gebruik

*Als u de KIVOR INDEX in een Linn KNEKT-systeem wilt opnemen, dient u de eenheid 
op een Linn KIVOR LINNK aan te sluiten.

Als u stekkers in de bussen aan de achterzijde van de KIVOR INDEX wilt
steken of stekkers wilt verwijderen, dient u altijd eerst de
netspanningsstekker van de eenheid uit het stopcontact te verwijderen.
Doet u dit niet, dan kunnen er stroomstoten ontstaan die de KIVOR INDEX
en/of andere op uw multi-room systeem of hifi-systeem aangesloten
componenten kunnen beschadigen.

Plaats de KIVOR INDEX in de standby-modus alvorens de stekker van de eenheid uit
het stopcontact te verwijderen.

GGaa  aallss  vvoollggtt  ttee  wweerrkk  aallss  uu  ddee  KKIIVVOORR  IINNDDEEXX  iinn  ddee  ssttaannddbbyy--mmoodduuss  wwiilltt  zzeetttteenn  ((mmeett
bbeehhuullpp  vvaann  hheett  LLIINNNNTTEEKK--hhuullpppprrooggrraammmmaa))::

Klik met de rechtermuisknop op de titelbalk.
Selecteer CClloossee  aanndd  KKiivvoorr::  SSttaannddbbyy..
Wacht twee minuten.

De stekker kan nu uit het stopcontact worden verwijderd.

1
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Toegang tot de zoekservice
De Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM is een online database boordevol
informatie over uitvoerende artiesten, albums en track-titels van duizenden CD’s. Als
uw KIVOR INDEX zodanig is geconfigureerd dat u via een Internet-provider* of via
een Ethernet-netwerk verbinding met het Internet kunt maken, hebt u toegang tot de
CDDB Service van Gracenote. Alle informatie over artiesten, albums en track-titels
wordt in het databasevenster van het LINNTEK-hulpprogramma weergegeven.

Verbinding maken via een modem
GGaa  aallss  vvoollggtt  ttee  wweerrkk  aallss  uu  ddee  KKIIVVOORR  IINNDDEEXX  vviiaa  eeeenn  mmooddeemm  vveerrbbiinnddiinngg  wwiilltt  llaatteenn
mmaakkeenn  mmeett  ddee  GGrraacceennoottee  CCDDDDBB  SSeerrvviiccee::

Klik met de rechtermuisknop op de blauwe balk boven in het venster van het 
LINNTEK-hulpprogramma.
Klik op CCoonnffiigguurraattiioonn..
Selecteer het tabblad CCoonnnneeccttiioonn  TTyyppee..
Selecteer de optie MMooddeemm..
Selecteer het tabblad AAccccoouunntt  SSeettttiinnggss..
Geef het telefoonnummer van uw Internet-provider op.
Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op om u bij uw Internet-provider aan te 
melden.
Klik op OOKK..

*Uw Internet-provider dient inbelverbindingen te kunnen accepteren.

OOppmmeerrkkiinngg::
De KIVOR INDEX is standaard ingesteld om voor modemverbindingen contact te
maken via de Britse Internet-provider UK-ONLINE voor het geval u van deze diensten
gebruik wilt maken (het vooraf-ingestelde telefoonnummer, de gebruikersnaam en het
wachtwoord worden niet weergegeven). U kunt echter de benodigde gegevens voor
een andere Internet-provider opgeven. De bovenstaande standaardinstellingen
worden dan overschreven.

Verbinding maken via een Ethernet-netwerk
(Breedband / ADSL)
GGaa  aallss  vvoollggtt  ttee  wweerrkk  aallss  uu  ddee  KKIIVVOORR  IINNDDEEXX  vviiaa  eeeenn  EEtthheerrnneett--nneettwweerrkk  vveerrbbiinnddiinngg  wwiilltt
llaatteenn  mmaakkeenn  mmeett  ddee  GGrraacceennoottee  CCDDDDBB  SSeerrvviiccee::

Klik met de rechtermuisknop op de blauwe balk boven in het venster van het 
LINNTEK-hulpprogramma.
Klik op CCoonnffiigguurraattiioonn..
Selecteer het tabblad CCoonnnneeccttiioonn  TTyyppee..
Selecteer de optie EEtthheerrnneett..
Selecteer het tabblad EEtthheerrnneett  SSeettttiinnggss..
Selecteer de gewenste modus en geef de benodigde Internet-instellingen op.
Klik op OOKK..

Als u via een Ethernet-netwerk verbinding maakt, kunt u de KIVOR INDEX zodanig
instellen dat er elke keer automatisch toegang tot de Gracenote CDDB Service wordt
gezocht wanneer er een disc wordt geplaatst.

GGaa  hhiieerrttooee  aallss  vvoollggtt  ttee  wweerrkk::
Klik met de rechtermuisknop op de blauwe balk boven in het venster van het 
LINNTEK-hulpprogramma.
Klik op SSeettttiinnggss..
Selecteer het vakje AAuuttoommaattiiccaallllyy  llooookk  uupp  ddiisscc  iinnffoorrmmaattiioonn..
Klik op OOKK..
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CD’s archiveren
BBeellaannggrriijjkk::
Plaats ggeeeenn  CD in de KIVOR INDEX als er zich al een CD in de lade bevindt. 

Plaats ggeeeenn discs met een doorsnede van 8 cm of discs met een afwijkende vorm
(hart-vormig, vorm van een visitiekaartje, enz.) in de KIVOR INDEX aangezien deze het
apparaat kunnen beschadigen.

Methode 1
GGaa  aallss  vvoollggtt  ttee  wweerrkk  aallss  uu  eeeenn  CCDD  wwiilltt  aarrcchhiivveerreenn::

Start het LINNTEK-hulpprogramma op uw computer.
Schuif de CD, met de label aan de bovenzijde, in de opening aan de voorzijde van 
de KIVOR INDEX tot het disc-mechanisme de CD naar binnen trekt.

Wacht enkele seconden tot de KIVOR INDEX de informatie over de inhoud van de
disc heeft gelezen.
Druk op RReeccoorrdd  AAllll als u het hele album wilt archiveren.

of
Druk op CCuussttoomm als u alleen bepaalde tracks wilt archiveren, en volg daarna de 
instructies op het scherm.

Zodra het archiveren is voltooid, wordt de CD uitgeworpen.

ZZiiee  BBeellaannggrriijjkkee  ooppmmeerrkkiinnggeenn  vveerrddeerroopp  vvoooorr  mmeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee  eenn  ooppttiieess..

Methode 2
Ga als volgt te werk als u CD’s automatisch door de KIVOR INDEX wilt laten
archiveren:

GGaa  aallss  vvoollggtt  ttee  wweerrkk  aallss  uu  CCDD’’ss  aauuttoommaattiisscchh  ddoooorr  ddee  KKIIVVOORR  IINNDDEEXX  wwiilltt  llaatteenn
aarrcchhiivveerreenn::

Klik met de rechtermuisknop op de blauwe balk boven in het venster van het 
LINNTEK-hulpprogramma.
Klik op SSeettttiinnggss..
Selecteer het vakje AAuuttoommaattiiccaallllyy  rreeccoorrdd  ddiisscc  wwhheenn  iinnsseerrtteedd..
Klik op OOKK..

GGaa  aallss  vvoollggtt  ttee  wweerrkk  aallss  uu  eeeenn  CCDD  wwiilltt  aarrcchhiivveerreenn::
Schuif de CD, met de label aan de bovenzijde, in de opening aan de voorzijde van 
de KIVOR INDEX tot het disc-mechanisme de CD naar binnen trekt.

Zodra het archiveren is voltooid, wordt de CD uitgeworpen.

ZZiiee  BBeellaannggrriijjkkee  ooppmmeerrkkiinnggeenn  vveerrddeerroopp  vvoooorr  mmeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee  eenn  ooppttiieess..

I N D E X
K I V O R

I N D E X
K I V O R
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BBeellaannggrriijjkkee  ooppmmeerrkkiinnggeenn::
Indien u een disc wilt uitwerpen maar u wilt niet wachten tot dit automatisch
gebeurt, druk dan op        in het LINNTEK-hulpprogramma. 
Als dit niet lukt of u wilt de disc uitwerpen maar u heeft geen rechtstreekse toegang
tot het LINNTEK-hulpprogramma, dan kunt u opteren voor de ‘hard eject’-methode.
Hiervoor moet u een scherp voorwerp, bijvoorbeeld een opengeplooide paperclip of
een gelijkaardig instrument, in het kleine gaatje onder de disclade steken en druk
uitoefenen op de microschakelaar. 

Als u verbinding met het Internet moet maken om toegang tot de Gracenote CDDB
Service te krijgen, dient u de KIVOR INDEX zodanig in te stellen dat de eenheid de
Internet-verbinding tot stand brengt en toegang tot deze service zoekt. Klik hiertoe
met de rechtermuisknop op een album of track en selecteer GGoo  oonnlliinnee  aanndd  llooookk  uupp..

Als u de KIVOR INDEX niet hebt ingesteld om toegang tot de Gracenote CDDB
Service te zoeken, of dit wel hebt gedaan maar er geen informatie over de CD die u
wilt archiveren in de Gracenote CDDB Service is opgenomen, wordt de CD in het
venster van het LINNTEK-hulpprogramma als artiest (“Artist”) of nieuwe artiest (“New
Artist”) weergegeven.

Als u de albumlijst wilt aanpassen (een album of track een nieuwe naam geven of
verwijderen, enz.), klik dan met de rechterknop op de titel van het album of de track,
selecteer de betreffende optie en breng de wijziging aan met behulp van het
toetsenbord van uw PC.

Zodra de KIVOR INDEX een track heeft gearchiveerd, wordt het symbool       naast de
track-titel weergegeven. Dit symbool geeft aan dat u de track kunt beluisteren.

Indien naast een track het symbool        wordt weergegeven, dan wil dit zeggen dat de
track nog niet klaar is met archiveren, de archivering mislukt is (misschien is de disc
vuil of beschadigd) of dat de track niet als een CD-audiotrack werd herkend.

Het is mogelijk om naar albums/tracks op de KIVOR INDEX te luisteren terwijl er een
CD wordt gearchiveerd.

De KIVOR INDEX is compatibel met opneembare CD’s (CD-R’s) en herschrijfbare CD’s
(CD-RW’s). Hierdoor is het mogelijk alles te archiveren wat u op een CD-R of CD-RW
hebt opgenomen, waaronder radio-uitzendingen en andere opnames. Het is de
verantwoordelijkheid van de eigenaar van de KIVOR INDEX om ervoor te zorgen dat
de copyright-wetten met betrekking tot het archiveren van radio-uitzendingen en
ander materiaal niet worden overtreden. Gearchiveerde radio-uitzendingen zullen
over het algemeen niet door de Gracenote CDDB Service worden herkend.

Comprimeren
De KIVOR INDEX kan zodanig worden geconfigureerd dat de geluidssignalen van CD’s
tijdens het archiveren worden gecomprimeerd. Door de muziek te comprimeren
kunnen er meer CD’s op de KIVOR INDEX worden gearchiveerd, maar als gevolg van
de geluidscompressie neemt de kwaliteit van het geluid af. Als u ervoor kiest om de
muziek tijdens het archiveren te comprimeren, duurt het archiveren langer.

GGaa  aallss  vvoollggtt  ttee  wweerrkk  aallss  uu  ddee  KKIIVVOORR  IINNDDEEXX  ttiijjddeennss  hheett  aarrcchhiivveerreenn  aauuttoommaattiisscchh  wwiilltt
llaatteenn  ccoommpprriimmeerreenn::

Klik met de rechtermuisknop op de blauwe balk boven in het venster van het 
LINNTEK-hulpprogramma.
Klik op CCoonnffiigguurraattiioonn..
Selecteer het tabblad RReeccoorrddiinngg..
Selecteer het compressieniveau dat u wilt toepassen.
Klik op OOKK..
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Afspelen
Het venster van het LINNTEK-hulpprogramma

Basisbediening
GGaa  aallss  vvoollggtt  ttee  wweerrkk  aallss  uu  nnaaaarr  eeeenn  aallbbuumm  wwiilltt  lluuiisstteerreenn::

Klik eenmaal op de titel van het album om dit te selecteren.
Druk op       .

Het gekozen album wordt afgespeeld, beginnend bij de eerste track.
of

Dubbelklik op de titel van het album.
Het gekozen album wordt afgespeeld, beginnend bij de eerste track.

GGaa  aallss  vvoollggtt  ttee  wweerrkk  aallss  uu  nnaaaarr  eeeenn  ttrraacckk  wwiilltt  lluuiisstteerreenn::
Klik op het      teken naast het album met de desbetreffende track.

Alle tracks van het album worden weergegeven.
Klik eenmaal op de titel van de gewenste track om deze te selecteren.
Druk op       .

De gekozen track wordt afgespeeld.
of

Klik op het     teken naast het album met de desbetreffende track.
Alle tracks van het album worden weergegeven.

Dubbelklik op de titel van de track die u wilt beluisteren.
De gekozen track wordt afgespeeld.

OOppmmeerrkkiinngg::
Klik op het     teken naast de titel van het album als u de titels van de tracks wilt
verbergen.

Afspeellijsten
GGaa  aallss  vvoollggtt  ttee  wweerrkk  aallss  uu  eeeenn  mmaapp  vvoooorr  aaffssppeeeelllliijjsstteenn  wwiilltt  mmaakkeenn::

Druk op de toets NNeeww onder Play List.
Er wordt een nieuwe map in het venster met afspeellijsten weergegeven.

Geef een naam voor de afspeellijst op.

GGaa  aallss  vvoollggtt  ttee  wweerrkk  aallss  uu  eeeenn  ttrraacckk  aaaann  eeeenn  aaffssppeeeelllliijjsstt  wwiilltt  ttooeevvooeeggeenn::  
Klik op het     teken naast het album met de desbetreffende track.

Alle tracks van het album worden weergegeven.
Markeer de gewenste track en verplaats de track met behulp van slepen-en-
neerzetten naar de gewenste afspeellijst.

TTiipp::
U kunt een track op een bepaalde plaats in een afspeellijst neerzetten door de track
bovenop een track die al in de afspeellijst staat te plaatsen. De track die u neerzet, komt
na de track waarop u deze hebt neergezet in de afspeellijst te staan.

GGaa  aallss  vvoollggtt  ttee  wweerrkk  aallss  uu  eeeenn  aallbbuumm  aaaann  eeeenn  aaffssppeeeelllliijjsstt  wwiilltt  ttooeevvooeeggeenn::
Klik op het     teken naast het desbetreffende album.
Sleep de titel van het album naar de naam van de afspeellijst.

De track-titels worden aan de afspeellijst toegevoegd. De naam van het album zelf wordt
niet aan de afspeellijst toegevoegd.

GGaa  aallss  vvoollggtt  ttee  wweerrkk  aallss  uu  nnaaaarr  eeeenn  aaffssppeeeelllliijjsstt  wwiilltt  lluuiisstteerreenn::
Klik eenmaal op de naam van de desbetreffende afspeellijst om deze te selecteren.
Druk op      .

De gekozen afspeellijst wordt afgespeeld, beginnend bij de eerste track.
of

Dubbelklik op de naam van de afspeellijst.
De gekozen afspeellijst wordt afgespeeld, beginnend bij de eerste track.

GGaa  aallss  vvoollggtt  ttee  wweerrkk  aallss  uu  nnaaaarr  eeeenn  ttrraacckk  iinn  eeeenn  aaffssppeeeelllliijjsstt  wwiilltt  lluuiisstteerreenn::
Klik op het     teken naast de afspeellijst met de desbetreffende track.

Alle tracks van de afspeellijst worden weergegeven.
Klik eenmaal op de titel van de gewenste track om deze te selecteren.
Druk op      .

De gekozen track wordt afgespeeld.
of

Klik op het     teken naast de afspeellijst met de desbetreffende track.
Alle tracks van de afspeellijst worden weergegeven.

Dubbelklik op de titel van de track die u wilt beluisteren.
De gekozen track wordt afgespeeld.

OOppmmeerrkkiinngg::
Klik op het     teken naast de naam van de afspeellijst als u de titels van de tracks wilt
verbergen.
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Overige afspeelfuncties

GGaa  aallss  vvoollggtt  ttee  wweerrkk  aallss  uu  vvoooorruuiitt  ooff  aacchhtteerruuiitt  wwiilltt  ggaaaann  bbiinnnneenn  eeeenn  ttrraacckk::
Plaats de muisaanwijzer terwijl de track wordt afgespeeld ongeveer op het punt 
op de titelbalk van de track waar u het afspelen wilt laten beginnen, en klik 
eenmaal.

OOppmmeerrkkiinngg::
Het midden van de titelbalk van de track komt ongeveer overeen met het midden van
de track.

GGaa  aallss  vvoollggtt  ttee  wweerrkk  aallss  uu  nnaaaarr  vvoorriiggee  ooff  vvoollggeennddee  ttrraacckkss  oopp  eeeenn  aallbbuumm  ooff  iinn  eeeenn
aaffssppeeeelllliijjsstt  wwiilltt  ggaaaann::

Druk op       als u vooruit wilt gaan.
Druk op       als u achteruit wilt gaan.

GGaa  aallss  vvoollggtt  ttee  wweerrkk  aallss  uu  eeeenn  aallbbuumm  ooff  aaffssppeeeelllliijjsstt  wwiilltt  hheerrhhaalleenn::
Seleceteer het vakje RReeppeeaatt..

GGaa  aallss  vvoollggtt  ttee  wweerrkk  aallss  uu  ttrraacckkss  oopp  eeeenn  aallbbuumm  ooff  iinn  eeeenn  aaffssppeeeelllliijjsstt  iinn  eeeenn
wwiilllleekkeeuurriiggee  vvoollggoorrddee  wwiilltt  aaffssppeelleenn::

Selecteer het vakje SShhuuffffllee.

Archieven verwijderen
GGaa  aallss  vvoollggtt  ttee  wweerrkk  aallss  uu  eeeenn  aallbbuumm  wwiilltt  vveerrwwiijjddeerreenn::

Selecteer de titel van het album dat u wilt verwijderen.
Klik op de rechtermuisknop om het menu met albumopties weer te geven.
Klik op ddeelleettee  ddiisscc..
Druk op OOKK..

GGaa  aallss  vvoollggtt  ttee  wweerrkk  aallss  uu  eeeenn  ttrraacckk  wwiilltt  vveerrwwiijjddeerreenn::
Selecteer de track die u wilt verwijderen.
Klik op de rechtermuisknop om het menu met track-opties weer te geven.
Klik op ddeelleettee  ttrraacckk..
Druk op OOKK..

GGaa  aallss  vvoollggtt  ttee  wweerrkk  aallss  uu  eeeenn  aaffssppeeeelllliijjsstt  wwiilltt  vveerrwwiijjddeerreenn::
Selecteer de afspeellijst die u wilt verwijderen.
Klik op de rechtermuisknop om het menu met afspeellijstopties weer te geven.
Klik op ddeelleettee  ppllaayy  lliisstt..
Druk op OOKK..
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Overige functies
Naam invoeren voor albums, artiesten en tracks
Als u geen gebruik maakt van de Gracenote CDDB Music Recognition Service, of als u
een CD hebt waarover de muziekherkenningsservice geen informatie heeft, kunt u de
informatie over het album, de artiest en de tracks zelf toevoegen (het is ook mogelijk
foutieve informatie te corrigeren).

GGaa  hhiieerrttooee  aallss  vvoollggtt  ttee  wweerrkk::
Klik met de rechtermuisknop op de titel van het album of de track.
Selecteer in het menu welke albuminformatie u wilt toevoegen of corrigeren.
Voer de informatie via uw toetsenbord in.

OOppmmeerrkkiinngg::
Als u gegevens wijzigt van CD’s die in de database van de Gracenote CDDB Service zijn
opgenomen, zullen de gegevens die u hebt gewijzigd de volgende keer dat u deze
service raadpleegt nniieett door de gegevens van de service worden vervangen.

De database ordenen
U kunt de gegevens in de database op CD-naam of artiestennaam sorteren. 
GGaa  aallss  vvoollggtt  ttee  wweerrkk  aallss  uu  ddee  ggeeggeevveennss  aannddeerrss  wwiilltt  oorrddeenneenn::

Klik met de rechtermuisknop op de titel van een album of track.
Selecteer ssoorrtt  bbyy::ddiisscc  nnaammee als u de gegevens op CD-naam wilt sorteren of ssoorrtt  
bbyy::aarrttiisstt  nnaammee als u de gegevens op artiestennaam wilt sorteren.

De database vernieuwen
Als u albums of tracks aan de KIVOR INDEX hebt toegevoegd, maar deze niet in de
database worden opgenomen, kkuunntt  uu  ddee  wweeeerrggaavvee  vvaann  ddee  ggeeggeevveennss  iinn  ddee  ddaattaabbaassee  oopp
hheett  bbeeeellddsscchheerrmm  vveerrnniieeuuwweenn::

Klik met de rechtermuisknop op de blauwe balk boven in het venster van het 
LINNTEK-hulpprogramma.
Klik op SSyynncc  WWiitthh  KKiivvoorr..

Beschikbare vrije ruimte
GGaa  aallss  vvoollggtt  ttee  wweerrkk  aallss  uu  wwiilltt  ccoonnttrroolleerreenn  hhooeevveeeell  rruuiimmttee  eerr  oopp  ddee  KKIIVVOORR  IINNDDEEXX
bbeesscchhiikkbbaaaarr  iiss::

Klik met de rechtermuisknop op de blauwe balk boven in het venster van het 
LINNTEK-hulpprogramma.
Klik op SSeettttiinnggss..
Selecteer het tabblad FFrreeee  SSppaaccee..
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Technische specificatie
Algemeen

Afmetingen: 177 mm (H) x 482 mm (B) x 505 mm (D)

Gewicht: 12 kg tot 20 kg

Energieverbruik:  155 W max. bij gemiddeld gebruik. <3 W in standby.

Aansluitingen

SSiiggnnaaaall AAaannsslluuiittiinngg NNiivveeaauu IImmppeeddaannttiiee

USB USB-poort - -

Comms 1&2 9-pins D-type 1 V pp 110 Ω

Ethernet RJ-45 - -

Analoog RCA phono 2 V rms 300 Ω

Video 15-pins D-type - -

Modem RJ-11 - -
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Garantie en service
De garantie van dit product wordt bepaald door de voorwaarden 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 redelijkerwijs mogelijk is om
onderdelen die als gevolg van mechanisch falen defect zijn gegaan, te vervangen.
Vraag uw Linn-dealer naar het garantieprogramma van uw land.

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.

WWaaaarrsscchhuuwwiinngg
Bij onderhoud en ontmanteling van het product door onbevoegden vervalt de
garantie. 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 een geautoriseerde Linn-dealer.

TTeecchhnniisscchhee  hhuullpp  eenn  iinnffoorrmmaattiiee
Voor technische hulp, vragen over het product en informatie, kunt u het beste
contact opnemen met uw Linn-dealer of de Linn importeur.

Bezoek voor meer informatie over uw Linn-dealer of Linn importeur de website van
Linn op www.linn.co.uk

BBeellaannggrriijjkk
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 reparatie
inlevert of vervoert.

Linn Products Limited
Linn Products Limited
Glasgow Road
Waterfoot
Eaglesham
Glasgow G76 0EQ
Schotland, Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 (0)141 307 7777
Fax: +44 (0)141 644 4262
Help-lijn: 0500 888909
E-mail: helpline@linn.co.uk
Website: www.linn.co.uk

Linn Incorporated
8787 Perimeter Park Boulevard
Jacksonville
FL 32216
Verenigde Staten van Amerika
Telefoon: +1 (904) 645 5242
Fax: +1 (904) 645 7275
Help-lijn: 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

Benelux importeur:
Latham Audio BV
Postbus 7
5130 AA  Alphen NB
Nederland
Telefoon: 00 31 (0)13 5082411
Fax: 00 31 (0)13 5082617
E-mail: audio@latham-ci.com
Website: www.lathamaudio.com
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