
Uw nieuwe Linn-afstandsbediening

Uw Linn-product werd geleverd met onze nieuwste

afstandsbediening.

Deze afstandsbediening is ontworpen met het oog op een nog

eenvoudigere en intuïtievere bediening van een reeks Linn-

producten. De indeling en functie van de toetsen van de nieuwe

afstandsbediening verschillen echter nauwelijks van die van de

afstandsbediening die in de gebruikshandleiding van het product

is beschreven. Voor de meeste handelingen hoeft u dus de

onderstaande beschrijvingen niet te raadplegen.

Lees dit document zodat u vertrouwd raakt met de verschillen

tussen de nieuwe afstandsbediening en de in de

gebruikshandleiding beschreven afstandsbediening.
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LLEEDD''ss Geven de modus van de afstandsbediening aan wanneer een toets wordt ingedrukt

DDVVDD,,  CCDD Hiermee kunt u de afstandsbediening in Disc-modus zetten. Hiermee kan ook een externe
Linn CD-speler worden bediend

AAMMPP  Zet de afstandsbediening in Amp-modus (functies aangeduid in het blauw)

SSHHIIFFTT  Geeft toegang tot de functies aangeduid in het rood

SSTTOORREE Hiermee kunt u informatie over de disc en tuner opslaan

Hiermee kunt u het volume van de luidsprekers en hoofdtelefoon dempen en het gedempte volume
opheffen

,,    Hiermee kunt u het volume aanpassen

SSCCAANN Hiermee kunt u naar tunersignalen scannen

PPRREESSEETT Hiermee kunt u voorkeurzenders van de tuner selecteren

SSRRCC--,,  SSRRCC++  ((ssoouurrccee  --,,  ssoouurrccee  ++)) Hiermee kunt u de bron wijzigen

,,  AAUUDDIIOO  AADDJJUUSSTT Hiermee kunt u een disc afspelen en toegang krijgen tot aanpasbare audiofuncties

,,  WWHHEERREE**  Hiermee kunt u een disc onderbreken

,,  WWHHAATT**  Hiermee kunt u een disc stoppen

,,          ** Hiermee kunt u snel achteruit zoeken

,,          ** Hiermee kunt u snel vooruit zoeken

DDIISSPP  ((ddiissppllaayy))  Hiermee kunt u de tijdweergave op het display van het voorpaneel wijzigen terwijl een
disc wordt afgespeeld

MMOORREE      Niet operationeel

AAUUDDIIOO,,  DDVVDD****  Hiermee kunt u de audiotaal van een DVD selecteren  

SSUUBB--TT,,  CCDD**** Hiermee kunt u de ondertiteling van een DVD in- en uitschakelen

TTIITTLLEE,,  TTVV**** Hiermee krijgt u toegang tot het titelmenu van een DVD (als de disc een titelmenu bevat)

MMEENNUU,,  DDIIGGIITTAALL****  Hiermee krijgt u toegang tot het hoofdmenu van een DVD
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Toetsen afstandsbediening



,,  OOFFFF    Hiermee kunt u het apparaat uit de stand-by-modus halen of in de stand-by-modus schakelen. Verstuurt een ‘uit’-instructie
naar alle beschikbare Linn-apparatuur (d.w.z. zet deze in de stand-by-modus)

CCiijjffeerrttooeettsseenn  00--99,,  sshhiifftt--ffuunnccttiieess Numerieke toetsen. Hiermee kunt u de functies aangeduid in het rood gebruiken

SSUURRRR  ((ssuurrrroouunndd)) Hiermee kunt u een geluidsindeling selecteren

TTUUNNEE Hiermee kunt u een tunerfrequentie selecteren

BBAANNDD Hiermee kunt u de tunerband selecteren

,,      ,,      ,,  Hiermee kunt u door setup-menu’s navigeren en verschillende functies aanpassen

((‘‘eenntteerr’’)) Hiermee kunt u instellingen selecteren 

, VIDEO ADJUST   Hiermee kunt u de disclade openen/sluiten. Hiermee kunt u het type video-uitvoersignaal selecteren

, DO*   Hiermee kunt u het vorige hoofdstuk/ nummer selecteren

Hiermee kunt u het volgende hoofdstuk/nummer selecteren

Hiermee kunt u snel achteruit scannen

Hiermee kunt u snel vooruit scannen

SSEETTUUPP Hiermee kunt u setup-menu’s op het scherm openen en sluiten

HHEELLPP Hiermee kunt u Help-informatie op het scherm weergeven

AANNGGLLEE,,  AAUUXX**** Hiermee kunt u de op een DVD beschikbare camerahoeken selecteren

ZZOOOOMM,,  TTUUNNEERR**** Hiermee kunt u het beeld op het scherm vergroten

GGOOTTOO,,  SSAATT**** Hiermee kunt u naar een bepaalde titel of naar een bepaald hoofdstuk of tijdstip op een disc gaan

,,  PPHHOONNOO****  Hiermee kunt u op een DVD met een menu dat uit verschillende niveaus bestaat, terugkeren naar een vorig niveau

*   Wordt gebruikt als het apparaat op een KNEKT-systeem is aangesloten.

** Rechtstreekse toetsen voor het selecteren van randapparaten.
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Modi van de afstandsbediening

De nieuwe Linn-afstandsbediening heeft twee werkingsmodi: Disc-modus en
Amp-modus. 

UUNNIIDDIISSKK  11..11  eenn  22..11
Voor het gebruik van een UNIDISK 1.1 of 2.1 moet de afstandsbediening in de
Disc-modus staan.

● Om de afstandsbediening in Disc-modus te schakelen, drukt u op 
DDVVDD.

UUNNIIDDIISSKK  SSCC
Voor het gebruik van een UNIDISK SC moet de afstandsbediening in Disc-
modus staan als u de disc-toetsen (afspelen, pauze, vooruitspoelen, etc.) wilt
gebruiken, en moet de afstandsbediening in Amp-modus staan als u de
volgende voorversterkerfuncties wilt gebruiken: afregeling, balans
aanpassen, randapparaat selecteren.

● Om de afstandsbediening in Disc-modus te schakelen, drukt u op 
DDVVDD.

● Om de afstandsbediening in Amp-modus te schakelen, drukt u op 
AAMMPP.

KKIISSTTOO,,  KKIINNOOSS  eenn  EEXXOOTTIIKK
Voor gebruik van een KISTO, KINOS of EXOTIK moet de afstandsbediening in
de Amp-modus staan. U hebt dan toegang tot de functies die in het blauw
zijn aangeduid (audio aanpassen, lipsynchronisatie, etc.). 

● Om de afstandsbediening in Amp-modus te schakelen, drukt u op AAMMPP.

Het kan voorkomen dat bij gebruik van de afstandsbediening het apparaat
niet doet wat u verwacht. Dit is meestal te wijten aan een verkeerd
ingestelde werkingsmodus. Om dit probleem op te lossen, drukt u gewoon
op de toets DDVVDD voor Disc-modus of op de toets AAMMPP voor Amp-modus.

Verschillen met de gebruikshandleiding
De verschillen tussen de functies van de nieuwe Linn-afstandsbediening
en de instructies in de gebruikshandleiding zijn als volgt:

UUNNIIDDIISSKK  11..11  eenn  22..11

De toets AAUUDDIIOO op de nieuwe afstandsbediening vervangt de toets AAUUDDIIOO
AADDJJUUSSTT.

De toets SSHHIIFFTT op de nieuwe afstandsbediening vervangt de toets PPRROOGG.

De toets DDIISSCC op de nieuwe afstandsbediening vervangt de toets RREEPPEEAATT
voor de functie AAffssppeelleenn  vvaann  eeeenn  ddiisscc  hheerrhhaalleenn.

De toets AA--BB op de nieuwe afstandsbediening vervangt de toets RREEPPEEAATT
voor de functie AAffssppeelleenn  vvaann  eeeenn  ppaassssaaggee  hheerrhhaalleenn.

Het belangrijkste verschil wat betreft de werking van de UNIDISK 1.1 en 2.1
is dat de toets DDIISSPP op de nieuwe afstandsbediening de toets VVIIDDEEOO  AADDJJ
vervangt. Dit betekent dat het deel Video-uitvoer op pagina 7 van de
handleiding als volgt moet worden gelezen:

VViiddeeoo--uuiittvvooeerr
Voordat u de UNIDISK 1.1/2.1 instelt, dient u ervoor te zorgen dat het
apparaat het juiste type videosignaal voor uw beeldapparaat uitvoert.

HHiieerrvvoooorr  ggaaaatt  uu  aallss  vvoollggtt  ttee  wweerrkk::
● Houd de toets DDIISSPP (display) van de afstandsbediening ingedrukt. 

De huidige instelling voor de video-uitvoerindeling wordt op het 
voorpaneel weergegeven. Om de video-indeling te wijzigen, drukt u 
op    of    . De beschikbare opties zijn PAL, NTSC en Native (voor 
beeldapparaten die zowel met PAL als NTSC overweg kunnen).
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UUNNIIDDIISSKK  SSCC

De toetsen    en    op de nieuwe afstandsbediening vervangen de
gecombineerde toets     /    . 

De toetsen     en    op de nieuwe afstandsbediening vervangen de
gecombineerde toets    /    . 

De toets DDIISSCC op de nieuwe afstandsbediening vervangt de toets AALLLL.

De toets TTRRAACCKK op de nieuwe afstandsbediening vervangt de toets OONNEE.

De toets AAUUDDIIOO  AADDJJUUSSTT op de nieuwe afstandsbediening vervangt de
toets AADDJJUUSSTT.

De toets MMEENNUU op de nieuwe afstandsbediening vervangt de toets DDVVDD
om bepaalde DVD-video- en DVD-audiomenu's te selecteren, en om PBC in
of uit te schakelen bij het afspelen van Video CD's en Super VCD's.

VVeerraannddeerriinngg  iinn  GGeebbrruuiikkeerrssooppttiieess
In the gebruikersopties (zie Gebruikershandleiding pagina's 30-31) de PPllaayy
CCoommmmaanndd, SSttoopp  CCoommmmaanndd en RReeppeeaatt  CCoommmmaanndd opties zijn vervangen
door een enkele HHaannddsseett optie (zie Gebruik van een oudere Linn-
afstandsbediening, onder).

KKIISSTTOO,,  KKIINNOOSS  eenn  EEXXOOTTIIKK

EEeenn  bbrroonn  sseelleecctteerreenn  mmeett  bbeehhuullpp  vvaann  ddee  aaffssttaannddssbbeeddiieenniinngg::
● Druk herhaaldelijk op de toets SSRRCC--  of SSRRCC++ of houd deze toets 

ingedrukt.

Of gebruik de methode die in de handleiding is beschreven.

De toets AAUUDDIIOO  AADDJJUUSSTT op de nieuwe afstandsbediening vervangt de
toets AAUUDDIIOO  AADDJJ.

Het indrukken van de toets SSHHIIFFTT gevolgd door de toets RREECCOORRDD op de
nieuwe afstandsbediening vervangt het indrukken van de toets
(opnemen).

Gebruik van een oudere Linn-
afstandsbediening 
Als u al een Linn-product bezit dat werkt met een van de hieronder
afgebeelde Linn-afstandsbedieningen, kunt u die afstandsbediening met
uw nieuwe apparatuur gebruiken op voorwaarde dat de afstandsbediening
de functies biedt die u nodig hebt. 

Als u een van de hierboven afgebeelde afstandsbedieningen wilt
gebruiken, dient u de instelling van de afstandsbediening op uw nieuwe
Linn-apparatuur te wijzigen. Hiervoor volgt u de respectieve onderstaande
instructies.
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UUNNIIDDIISSKK  11..11  eenn  22..11
1. Schakel het apparaat in de standby modus.
2. Houd de toets     op het voorpaneel ingedrukt tot op het 

display 'User Options' verschijnt.
3. Druk herhaaldelijk op      (boven) op de afstandsbediening tot 

het item HHaannddsseett wordt weergegeven.
4. Gebruik     /     (links/rechts) om de optie SSiillvveerr  aanndd  ggrreeyy

(Argent et gris) te selecteren.
5. Druk op      om de nieuwe instelling op te slaan en User 

Options te verlaten.

UUNNIIDDIISSKK  SSCC
1. Schakel het apparaat in de standby modus.
2. Houd de toets     op het voorpaneel ingedrukt tot op het 

display 'User Options' verschijnt.
3. Druk herhaaldelijk op     (boven) op de afstandsbediening tot 

het item HHaannddsseett wordt weergegeven.
4. Gebruik     /    (links/rechts) om de optie AAllll ggrreeyy te 

selecteren.
5. Druk op      om de nieuwe instelling op te slaan en User 

Options te verlaten.

KKIISSTTOO,,  KKIINNOOSS  eenn  EEXXOOTTIIKK
1. Druk op SSEETTUUPP op de afstandsbediening.
2. Druk herhaaldelijk op      (beneden) om het menu General 

Setup te markeren.
3. Druk op ‘‘eenntteerr’’ (centrale toets op de navigatiedisc).
4. Druk herhaaldelijk op      (beneden) om het item HHaannddsseett te 

markeren.
5. Druk op ‘‘eenntteerr’’.
6. Gebruik     /     (boven/beneden) om de optie SSiillvveerr  aanndd  

ggrreeyy te selecteren.
7. Druk op ‘‘eenntteerr’’.
8. Druk herhaaldelijk op     (beneden) om SSaavvee te markeren. 
9. Druk op ‘‘eenntteerr’’.

10. Druk op SSEETTUUPP.

Als u in de toekomst de volledig zilverkleurige afstandsbediening wilt
gebruiken, volgt u de bovenstaande instructies om de instelling voor de
afstandsbediening te wijzigen en de optie AAllll  ssiillvveerr te selecteren.
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