
Nederlands

Gebruikershandleiding
UNIDISK SC PLAYER

Uni SC DUTCH part 7  9/28/05  12:58 PM  Page 1



Uni SC DUTCH part 7  9/28/05  12:58 PM  Page 2



i

Belangrijke veiligheidsaspecten Nederlands

UNIDISK SC PLAYER
Gebruikershandleiding

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.

VVoooorr  aappppaarraatteenn  aaaannggeessllootteenn  oopp  ddee  nneettssppaannnniinngg
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.

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

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..
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CE-verklaring aangaande conformiteit en Verklaring van de FCC
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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 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:

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

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

● De ontvangstantenne te draaien of een andere locatie te geven.

● De afstand tussen het apparaat en de ontvangstinstallatie te vergroten.

● Het apparaat aan te sluiten op een stopcontact dat deel uitmaakt van een andere groep dan het stopcontact 
waarop de ontvanger is aangesloten.

● Contact op te nemen met de Linn-dealer.

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

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

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

Als u afstand wilt doen van uw produkt en het produkt werkt nog, dan kunt u
overwegen het aan een tweedehands winkel te geven, het te verkopen of het in te
wisselen bij uw leverancier.
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Copyright en aansprakelijkheid
Copyright © 2004 Linn Products Ltd. Eerste editie, april 2004.

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.

De in deze uitgave gebruikte handelsmerken, Linn en het Linn-logo, zijn geregistreerde
handelsmerken van Linn Products Limited. UUNNIIDDIISSKK,,  SSIILLVVEERR  DDIISSKK  EENNGGIINNEE,,  CCLLAASSSSIIKK,,
IINNTTEERRSSEEKKTT en KKNNEEKKTT zijn handelsmerken van Linn Products Limited.

‘DVD Logo’ is een handelsmerk van DVD Format/Logo Licensing Corporation.

‘DTS’ en ‘DTS Digital Surround’ zijn geregistreerde handelsmerken van Digital Theater
Systems, Inc.

Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. ‘Dolby’, ‘Pro Logic’ en het symbool met de
dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

KLANTEN WORDEN EROP GEWEZEN DAT NIET ALLE HIGH DEFINITION-
TELEVISIETOESTELLEN VOLLEDIG COMPATIBEL ZIJN MET DIT PRODUCT EN DAT ER
MOGELIJK STORINGEN OF NEVENWERKINGEN IN BEELD KUNNEN OPTREDEN. IN HET
GEVAL VAN PROBLEMEN MET 525 OF 625 PROGRESSIEVE SCANBEELDEN, WORDT
AANGERADEN DE VERBINDING AAN TE SLUITEN OP DE STANDAARDDEFINITIE-UITGANG.
NEEM BIJ VRAGEN OVER DE COMPATIBILITEIT VAN DIT MODEL MET TV-TOESTELLEN
CONTACT OP MET UW WEDERVERKOPER. 
In dit product zijn technologieën ter bescherming van het copyright opgenomen die zelf
worden beschermd door bepaalde patenten in de Verenigde Staten en andere intellectuele
eigendomsrechten, die in handen zijn van Macrovision Corporation en andere rechthebbenden.
Het gebruik van deze technologieën ter bescherming van het copyright moet worden
goedgekeurd door Macrovision Corporation, en kan alleen worden aangewend voor
thuisgebruik en voor weergave in kleine kring, tenzij Macrovision Corporation expliciet anders
beslist. Reverse engineering en ontmanteling zijn verboden. 

De informatie in deze handleiding is uitsluitend ter informatie bedoeld, kan zonder
voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd en dient als inzetverplichting van Linn
Products Limited te worden beschouwd. Linn Products Limited aanvaardt geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige fout of onduidelijkheid in deze
handleiding.

Linn Products Limited heeft geen enkel belang in overige handelsmerken dan die van Linn
Products Limited zelf.

Het gebruik van dit product geeft niet het recht om inhoud die met dit product is vervaardigd
commercieel te exploiteren of distribueren via omroepsystemen aardse kanalen,
satellietkanalen, kabelkanalen en/of andere distributiekanalen, toepassingen die gegevens
stroomsgewijs verspreiden via Internet, intranetten en/of andere netwerken, andere
inhouddistributiesystemen betaalaudiotoepassingen of audio-op-verzoek, e.d. of via andere
fysieke media compact discs, digital versatile discs(DVD), semiconductor chips, vaste schijven,
geheugenkaarten, enz. Voor dergelijk gebruik is een afzonderlijke licentie nodig. Ga naar
http://mp3licensing.com voor meer informatie.

MPEG Layer-3 audiocoderingstechnologie is toegepast onder licentie van Fraunhofer IIS en
Thomson.
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Inleiding
De UNIDISK SC-speler is een met precisie ontwikkeld audio- en videoapparaat dat een
uiterst getrouwe weergave en een geïntegreerde surround-soundverwerking en -controle
biedt en ontworpen werd om toegang tot de nieuwste hoogwaardige muziek- en
filmformaten met hoge definitie te vergemakkelijken en om voortreffelijke meerkanaals
weergave te leveren.

De UNIDISK SC-speler is gebaseerd op Linn’s SILVER DISK ENGINE-technologie die, in
tegenstelling tot de signaalverwerkingssystemen van de meeste spelers die meerdere
formaten kunnen afspelen, bronmateriaal identificeert en signalen verwerkt in hun
oorspronkelijke indeling. CD, Super Audio CD, DVD-Video en DVD-Audio worden daarom
onafhankelijk behandeld en geoptimaliseerd met behulp van de precieze
decoderingsoplossing waarvoor ze werden ontworpen. Dit maakt van de UNIDISK SC-
speler een universeel bron- en controleapparaat dat geen compromissen sluit.

Wij zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van een universele, hoogwaardige oplossing
voor alle discformaten ons in staat stelt te voorzien in de behoefte aan de hoge en
veelzijdige prestaties die u als klant heeft. Ongeacht welke bestandsindelingen de
muziek- en filmindustrie besluit te ondersteunen, u kunt erop vertrouwen dat de
UNIDISK-serie in de komende jaren de standaard blijft voor veelzijdigheid, hoogwaardige
prestaties en hoge kwaliteit.

Soorten discs

U kunt de volgende discs afspelen op uw UNIDISK SC:

Bovendien kan de UNIDISK SC tegen kopiëren beveiligde audio-CD’s afspelen waarop
MP3-, MPEG2- en JPEG-bestanden zijn opgenomen.

Belangrijke opmerking
Hoewel alles in het werk werd gesteld om de universele compatibiliteit met alle
goedgekeurde soorten discs te verzekeren, kan niet worden gegarandeerd dat alle functies
van alle discs die nu of in de toekomst verkocht worden op de Linn UNIDISK SC-speler
zullen werken. We hebben vele 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. WWiijj  kkuunnnneenn  ddeerrhhaallvvee  ggeeeenn  eennkkeellee  vveerraannttwwoooorrddeelliijjkkhheeiidd  

aaaannvvaaaarrddeenn  iinn  hheett  ggeevvaall  ddee  ssppeelleerr  eeeenn  bbeeppaaaallddee  ddiisscc  nniieett  kkaann  aaffssppeelleenn.. Als u discs in uw
bezit heeft die niet kunnen worden afgespeeld op de Linn UNIDISK SC en die wel op een
ander merk speler kunnen worden afgespeeld, betekent dat niet noodzakelijkerwijs dat
de UNIDISK SC defect is. Er zijn websites waarop wordt gemeld welke discs een bekend
afspeelprobleem hebben. Wij raden u aan dergelijke informatie te raadplegen alvorens u
uw conclusies trekt over de afspeelmogelijkheden van de UNIDISK SC. Wij verwelkomen
alle problematische discs die naar uw mening wel op de Linn UNIDISK SC afspeelbaar
zouden moeten zijn, zodat we de UNIDISK SC verder kunnen ontwikkelen. We kunnen
evenwel geen problematische discs van eindgebruikers aanvaarden op basis van een
verwachting dat deze in de toekomst wel afspeelbaar zijn.

Ongewone discs
Plaats in de UNIDISK SC geen discs die een ongewone vorm hebben (hartvormig,
rechthoekig, enz.) aangezien dergelijke discs de speler kunnen beschadigen.

Audio-uitgangen

De audio-uitgangen voor compatibele disctypes:

* Hierbij zijn evenveel audiokanalen aanwezig als in het bronmateriaal.
**Hierbij wordt het multikanaals bronmateriaal omgezet en teruggemixt voor het

2-kanaals systeem.

Schoonmaken

Verwijder de stekker uit het stopcontact alvorens u de UNIDISK SC schoonmaakt.
Verwijder stof en vingerafdrukken met een zachte, droge doek. Gebruik geen
huishoudelijke schoonmaakmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Inleiding

Recordable
Recordable
ReWritable

Disctype Digitaal Analoog

Super Audio CD Geen As mix* / Stereo downmix**

DVD-Audio Geen As mix* / Stereo downmix**

DVD-Video (Dolby Surround of DTS) As mix* As mix* / Stereo downmix**

DVD-Video (stereo) Stereo Stereo- / Dolby PL II surround-codering

CD Stereo Stereo- / Dolby PL II surround-codering

DTS CD As mix* As mix* / Stereo downmix**

Video CD / Super VCD Stereo Stereo
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Aansluiten
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de UNIDISK SC kunt aansluiten op uw hifi-/AV-
systeem.

Opmerking:
In deze handleiding wordt het woord ‘beeldapparaat’ gebruikt om te verwijzen naar
plasmaschermen, projectors, projectie-TV’s, monitors, LCD-TV’s en televisietoestellen.

Uitpakken

De UNIDISK SC wordt samen met de volgende toebehoren geleverd:

● lichtgevende afstandsbediening en boekje

● 2 x RO3-batterijen (AAA) voor de afstandsbediening

● netspanningskabel

● 1 interconnect kabel (zwart)

● deze handleiding

We raden u aan alle verpakkingsmaterialen te bewaren in het geval u de UNIDISK SC op
een later tijdstip wilt vervoeren.

Voltage selecteren

De UNIDISK SC is uitgerust met een automatische, interne
netspanningsvoltageschakelaar. Deze schakelaar kan overweg met alle
netspanningsvoltages tussen 100 V en 240 V, waar ook ter wereld. Het is niet mogelijk
het ingangsvoltage van de netspanning handmatig te wijzigen.

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

Plaatsen van het apparaat

U kunt de UNIDISK SC vrijwel overal plaatsen, maar let op de volgende aandachtspunten:

● Laat ten behoeve van de luchtcirculatie minimaal 10 cm ruimte over aan de 
achterzijde, zijkant en de bovenkant van de UNIDISK SC. 

● Er zijn geen problemen te verwachten als u de UNIDISK SC met de 
afstandsbediening bedient, zolang u de UNIDISK SC maar niet plaatst waar deze 
aan direct zonlicht kan worden blootgesteld.

Opmerking met betrekking tot plasma- en LCD-schermen
Plasmaschermen en grote LCD-schermen zenden infraroodstraling (IR) uit die de externe
bediening van de UNIDISK SC kan verstoren indien ze het display van het apparaat raakt.
Zorg er dus voor dat u de UNIDISK SC niet tegenover een plasma- of LCD-scherm
plaatst of dat de uitgezonden infraroodstraling er niet rechtstreeks op gericht wordt. Als
u het apparaat onder of direct naast het scherm plaatst, kunnen dergelijke storingen
doorgaans vermeden worden.

Belangrijk:
Open de disclade van de UNIDISK SC niet als deze achter glazen deuren is geplaatst,
aangezien het mechanisme van de lade op die manier kan beschadigen.

Aansluiten

UNIDISK SC PLAYER
Gebruikershandleiding
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Achterzijde - SCART-versie

MMAAIINN  IINN,,  RROOOOMM  11--44 Voor de verbinding van apparaten in een KNEKT-systeem.

RROOOOMM  RRXX  TTXX Geeft aan of er signalen worden verzonden tussen de apparaten die deel
uitmaken van een KNEKT-systeem.

RReeggeellbbaarree  LLiijjnnuuiittggaannggeenn Lijnuitgangen voor rechtstreekse aansluiting op een
eindversterker en subwoofer.

TTVV  OOUUTT Lijnuitgang (vast) voor aansluiting op een beeldapparaat met volumecontrole
of op een externe voorversterker.

AAUUXX  11  eenn  22 Analoge ingangen voor extra apparaten.

DDIIGGIITTAALL  IINN  11--44 Twee SPDIF (elektrische) en twee TOSLINK (optische) digitale ingangen
voor extra apparaten.

DDIIGGIITTAALL  OOUUTT  SSPPDDIIFF  eenn  TTOOSSLLIINNKK Voor aansluiting op apparaten met een digitale
ingang.

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

Alvorens stekkers aan de achterzijde van de UNIDISK SC te verwijderen of aan te
sluiten, dient u steeds de netspanningsstekker uit het stopcontact te
verwijderen. Doet u dit niet, dan kunnen er stroomstoten ontstaan die de
UNIDISK SC en andere onderdelen in uw AV-systeem kunnen beschadigen.

3

Aansluiten

IInnggaanngg  nneettssppaannnniinnggsskkaabbeell

AAaann//uuiitt--sscchhaakkeellaaaarr

IIRR  OOUUTT  11  eenn  22 Infrarood repeater-connectors. Met behulp van de
afstandsbedieningkunt u randapparaten bedienen die infraroodsignalen kunnen
ontvangen.

RRSS223322  IINN  eenn  OOUUTT Ingang/uitgang om het apparaat te bedienen via een computer
of touch-screen interface.

RREEMMOOTTEE  IINN  eenn  OOUUTT Ingang/uitgang om het apparaat te bedienen als onderdeel van
een KNEKT-systeem.

SS--VVIIDDEEOO  OOUUTT Voor een verbinding met een beeldapparaat dat S-videosignalen
accepteert.

SS--VVIIDDEEOO  IINN Voor een verbinding met een videorecorder met een S-video-uitgang.

TTVV  SSCCAARRTT Voor een SCART-kabel die op een SCART-ingang van een beeldapparaat
kan worden aangesloten. Deze aansluiting geeft composiet, RGB en 2-kanaals audio door.

VVCCRR  SSCCAARRTT Voor een SCART-kabel die op een SCART-ingang van een
videorecorder kan worden aangesloten.

HHDDMMII Voor een verbinding met een beeldapparaat met een digitale HDMI of
DVI/HDCP-ingang. 

MMAAIINN  RRXX  TTXX    Geeft aan of er signalen worden verzonden tussen de apparaten die
deel uitmaken van een KNEKT-systeem.

AACCCC    Ingang voor accessoires. Voor de installatie van de UNIDISK SC in een
KNEKT- systeem of voor een infrarood repeater.
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Aansluiten

Achterzijde - Phono-versie

MMAAIINN  IINN,,  RROOOOMM  11--44 Voor de verbinding van apparaten in een KNEKT-systeem.

RROOOOMM  RRXX  TTXX Geeft aan of er signalen worden verzonden tussen de apparaten die
deel uitmaken van een KNEKT-systeem.

RReeggeellbbaarree  LLiijjnnuuiittggaannggeenn Lijnuitgangen voor rechtstreekse aansluiting op een
eindversterker en subwoofer.

TTVV  OOUUTT Lijnuitgang (vast) voor aansluiting op een beeldapparaat met
volumecontrole of op een externe voorversterker.

AAUUXX  11  eenn  22 Analoge ingangen voor extra apparaten.

RR  IINN  TTVV,,  LL  IINN  TTVV Voor aansluiting op de audio-uitgangen van een televisietoestel.

RR  IINN  VVCCRR,,  LL  IINN  VVCCRR Voor aansluiting op de audio-uitgangen van een videorecorder.

DDIIGGIITTAALL  IINN  11--44 Twee SPDIF (elektrische) en twee TOSLINK (optische) digitale
ingangen voor extra apparaten.

DDIIGGIITTAALL  OOUUTT  SSPPDDIIFF  eenn  TTOOSSLLIINNKK Voor aansluiting op apparaten met een digitale ingang.

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

Alvorens stekkers aan de achterzijde van de UNIDISK SC te verwijderen of aan te sluiten, dient u
steeds de netspanningsstekker uit het stopcontact te verwijderen. Doet u dit niet, dan kunnen er
stroomstoten ontstaan die de UNIDISK SC en andere onderdelen in uw AV-systeem kunnen
beschadigen.

IInnggaanngg  nneettssppaannnniinnggsskkaabbeell

AAaann//uuiitt--sscchhaakkeellaaaarr

IIRR  OOUUTT  11  eenn  22 Infrarood repeater-connectors. Met behulp van de afstandsbediening
kunt u randapparaten bedienen die infraroodsignalen kunnen ontvangen.

RRSS223322  IINN  eenn  OOUUTT Ingang/uitgang om het apparaat te bedienen via een computer of 
touch-screen interface.

RREEMMOOTTEE  IINN  eenn  OOUUTT Ingang/uitgang om het apparaat te bedienen als onderdeel van
een KNEKT-systeem.

SS--VVIIDDEEOO  OOUUTT Voor een verbinding met een beeldapparaat dat S-videosignalen
accepteert.

SS--VVIIDDEEOO  IINN Voor een verbinding met een videorecorder met een S-video-uitgang.

YYPPrrPPbb  IINN  eenn  OOUUTT Componentingang en -uitgang.

CCVVBBSS  IINN  eenn  OOUUTT Composiet video ingang en uitgang.

HHDDMMII Voor een verbinding met een beeldapparaat met een digitale HDMI of DVI/HDCP-
ingang. 

MMAAIINN  RRXX  TTXX Geeft aan of er signalen worden verzonden tussen de apparaten die
deel uitmaken van een KNEKT-systeem.

AACCCC Ingang voor accessoires. Voor de installatie van de UNIDISK SC in een KNEKT
systeem of voor een infrarood repeater.
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Bedieningspaneel aan de voorzijde en afstandsbediening
Voorzijde

Bedieningspaneel aan de voorzijde en afstandsbediening

Disc-lade

Display 

Openen/sluiten van de disc-lade.

, Achteruit overslaan/zoeken, naar links in een menu, verlaagt het volume.

, Vooruit overslaan/zoeken, naar rechts in een menu, verhoogt het volume. 

, SELECT  Afspelen, een item in een menu selecteren, plaatst het apparaat in standby-modus, haalt het apparaat uit standby-modus.

, Afspelen onderbreken, naar beneden in een menu, verandert de bron.

, Afspelen stoppen, naar boven in een menu, verandert de bron.

SELECT
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Afstandsbediening

LLEEDD--llaammppjjeess Geven aan of de afstandsbediening een
signaal verzendt.

DDIISSPP    Hiermee kunt u tijdens het afspelen van een disc de 
tijdsweergave op het display wijzigen. U kunt er eveneens 
het videoafspeelformaat mee selecteren.

GGOOTTOO Hiermee kunt u naar een bepaald(e) titel, hoofdstuk, 
track of tijdstip op een disc gaan.

SSUURRRR    Hiermee kunt u een surround sound-indeling 
selecteren.

AADDJJUUSSTT    Biedt toegang tot de functies van de voorversterker.

SSTTOORREE    Hoofdstuk/track opnieuw afspelen. Wordt gebruikt in  
de Inclusief- en Exclusief-programmastanden.

VVOOLL  --  //  ++ Hiermee kunt u het niveau van het volume 
aanpassen.

Hiermee kunt u het geluid dempen en het dempen
van het geluid opheffen.

TTIITTLLEE Hiermee verkrijgt u toegang tot een DVD-video- 
of DVD-audiotitelmenu.

Hiermee kunt u door menu’s op het scherm 
navigeren en instellingen aanpassen. 

SSEETTUUPP Hiermee kunt u setup-menu’s op het scherm
oproepen/afsluiten.

Een disc afspelen of pauzeren. 

Het afspelen van een disc beëindigen. De disc lade 
openen/sluiten. 

Vorig(e) hoofdstuk/track selecteren.

Volgend(e) hoofdstuk/track selecteren.

AAUUDDIIOO Selecteert audiostreams op DVD-videodiscs en DVD-
audiodiscs, en selecteert lagen op Super Audio CD’s.

SSUUBB--TT    Selecteert en navigeert door beschikbare ondertitels 
voor DVD-videodiscs.

(standby)  Hiermee kunt u de stand-by stand oproepen of 
verlaten

CCiijjffeerrttooeettsseenn  00--99  //  SShhiifftt--ffuunnccttiieess Hiermee krijgt u toegang tot 
bepaalde extra functies.

SSHHIIFFTT In combinatie met bepaalde toetsen kunt u hiermee
toegang tot extra functies krijgen.

AAUUXX Hiermee kunt u extra afspeelapparatuur selecteren.

DDVVDD    Hiermee kunt u de Disc-stand selecteren, evenals het 
hoofdmenuscherm op DVD-videodiscs en DVD-audiodiscs.

‘‘eenntteerr’’ Hiermee kunt u een instelling uitvoeren (heeft dezelfde 
functionaliteit als de SELECT-toets op het bedieningspaneel).

RREETTUURRNN Een niveau hoger in de menu’s voor DVD-videodiscs en 
DVD-audiodiscs.

Snel achteruit zoeken.

Snel vooruit zoeken.

Snel vooruit scannen.

Snel achteruit scannen. 

ZZOOOOMM Beeld op het scherm vergroten.

AANNGGLLEE Een beschikbare camerahoek op een DVD-videodisc 
selecteren. 

KKNNEEKKTT--ffuunnccttiieess Deze functies kunnen worden gebruikt als het 
apparaat op een KNEKT-systeem is aangesloten.

In het grijs weergegeven toetsen en functies die hierboven niet
vermeld worden, werken niet op de UNIDISK SC, maar mogelijk wel
bij andere Linn-producten.

Gebruiksmogelijkheden van de afstandsbediening
Door op de afstandsbediening op een toets voor een bron te
drukken (DVD, CD, TUNER, TV of AUX), wordt de afstandsbediening
ingesteld op het bedienen van de geselecteerde bron. Welke functies
u via de afstandsbediening kunt uitvoeren, hangt van de
geselecteerde bron af. Het kan dus voorkomen dat een functie die
bij de ene bron van de UNIDISK SC wel kan worden gebruikt, niet bij
een andere bron beschikbaar is. Dit komt doordat de
afstandsbediening op een andere bron is ingesteld. Druk op de DVD-
toets op de afstandsbediening om dit te corrigeren.

6

Bedieningspaneel aan de voorzijde en afstandsbediening
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Standby stand

Om te wisselen van standby stand naar de operationele stand:

Met behulp van de afstandsbediening: 

● Druk op de      toets (bovenaan rechts) op de afstandsbediening

Met behulp van het paneel op de voorzijde van het apparaat: 

● Druk op de     toets op het paneel op de voorzijde en houdt deze ingedrukt

NB: Door te drukken op een willekeurige toets op het voorpaneel zal het appara uit de
standby stand gaan.

Video-signaal
Alvorens de UNIDISK SC te gebruiken, dient u er eerst voor te zorgen dat deze is
ingesteld op het juiste videosignaaltype voor uw
beeldapparaat.

Ga hiervoor als volgt te werk:

● Houd op de afstandsbediening DDIISSPP (display) ingedrukt.
De geselecteerde instelling voor video-signaal wordt op
het display van het apparaat weergegeven. Druk op  
of om de video-indeling te wijzigen. De
beschikbare opties zijn PAL, NTSC en Native (op
beeldapparaten die zowel PAL als NTSC aanvaarden).

● Druk nogmaals op DDIISSPP. De geselecteerde instelling
voor videoscanmodus wordt op het display van het
apparaat weergegeven. Druk op  of om de
videoscan stand te wijzigen. De beschikbare opties zijn 

INTERLACED (voor beeldapparaten die een interlaced signaal aanvaarden) en
PROGRESSIVE (voor beeldapparaten die een progressief signaal aanvaarden). Als
uw beeldapparaat beide types aanvaardt, selecteer dan PROGRESSIVE omdat deze
instelling de beste beeldkwaliteit garandeert.

Na een aantal seconden zal het display terugkeren naar de vorige weergave.

Setup-menu’s
Over de setup-menu’s

Met behulp van de setup-menu’s op het beeldscherm kunt u de UNIDISK SC zodanig
instellen dat het systeem optimale prestaties levert voor uw beeldapparaat, de
luidsprekers in uw AV-systeem en nog veel meer. Het is belangrijk dat u de UNIDISK SC
via deze setup-menu’s op de hoogte brengt van de randapparatuur die u hebt
aangesloten. Neem daarom de tijd om de UNIDISK SC goed in te stellen.

De menu’s zijn onderverdeeld in zes categorieën:

GGeenneerraall  SSeettuupp  ((AAllggeemmeennee  iinnsstteelllliinnggeenn))
Voor het instellen van algemene audio- en video-instellingen van het apparaat.

SSppeeaakkeerr  SSeettuupp  ((LLuuiiddsspprreekkeerriinnsstteelllliinnggeenn))
Hierin kunt u het systeem configureren op basis van het aantal, de grootte en de
opstelling van de luidsprekers.

PPrrooggrreessssiivvee  SSccaann  SSeettuupp  ((IInnsstteelllliinnggeenn  vvoooorr  pprrooggrreessssiieeff  ssccaannnneenn))
Voor het instellen van de progressieve uitgangen, indien deze worden gebruikt.

HDMI Setup (HDMI-instelling)
Voor het instellen van de HDMI-output van het apparaat.

VViiddeeoo  SSoouurrccee  SSeettuupp  ((VViiddeeoo--iinnsstteelllliinnggeenn))
Voor het instellen van de video-output van het apparaat.

AAuuddiioo  SSeettuupp    ((AAuuddiioo--iinnsstteelllliinnggeenn))
Voor het instellen van de audio-output van het apparaat.

PPrreeffeerreenncceess  ((VVoooorrkkeeuurrssiinnsstteelllliinnggeenn))
Voor het instellen van aanvullende voorzieningen zoals ondertiteling en (door ouders in
te stellen) restricties. (Deze categorie is niet toegankelijk als er een disc in het apparaat
wordt afgespeeld)

Opmerking:
De setup-menu’s zijn toegankelijk als er een disc wordt afgespeeld (uitgezonderd de
Voorkeursinstellingen, zie hierboven), tenzij de disc een DVD-audiodisc is.

Video-signaal / Setup-menu’s
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Ga als volgt te werk als u toegang tot de setup-menu’s
wilt krijgen:

Zorg ervoor dat het beeldapparaat is ingeschakeld en is
afgestemd op het video-uitgangssignaal van de UNIDISK SC.

● Druk op SSEETTUUPP op de afstandsbediening. Op het
scherm wordt de hoofdpagina van het Setup-menu
weergegeven: Setup Menu – Main Page.

Ga als volgt te werk als u door de setup-menu’s wilt navigeren om een keuze te
maken:

● Druk op de toetsen / / / op de voorzijde van het apparaat of op de
afstandsbediening om door de menu’s te navigeren.

● Druk op ‘‘eenntteerr’’ op de afstandsbediening of op SSEELLEECCTT op de voorzijde van het
apparaat om een optie te selecteren.

Voorbeeld:
Als u een DVD-menu in een andere taal wilt weergeven,
dient u de volgende stappen te volgen:

● Druk in Setup Menu – Main Page op de toets op
het bedieningspaneel of op afstandsbediening om
naar de optie Preferences (voorkeuren) te gaan.

● Druk op ‘‘eenntteerr’’  op het bedieningspaneel of op
SSEELLEECCTT op de afstandsbediening. Het menu
Preferences wordt weergegeven.

● Druk op de toets  om naar de optie Disc Menu te
gaan. De taalopties worden weergegeven.

● Druk op de toets om naar de eerste taaloptie te
gaan.

● Druk op de toets om naar de gewenste taal te
gaan. Druk op ‘‘eenntteerr’’  of SSEELLEECCTT om de gemarkeerde
optie te selecteren.

Ga als volgt te werk als u de setup-menu’s wilt verlaten:

● Druk op SSEETTUUPP op de afstandsbediening.

of

● Druk op op het bedieningspaneel of de
afstandsbediening om de optie Main Page onderin elk
menu te selecteren.

● Druk op ‘‘eenntteerr’’  om terug te keren naar de hoofdpagina van het setup-menu:

● Setup Menu – Main Page. Druk op de toets  om de optie Exit Setup te markeren.
Druk op ‘‘eenntteerr’’.

Sommige wijzigingen die u in de setup-menu’s aanbrengt, worden onmiddellijk van
kracht. Andere wijzigingen worden pas van kracht nadat u het setup-menu hebt verlaten.

Setup-menu’s 
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General Setup (Algemene instellingen)

OSD Lang (OSD Taal (on-screen-display))
Standaardinstelling: EEnnggeellss

Kies de taal waarin u menu’s en scherminformatie wilt
weergeven.

Aspect Ratio (Beeldverhouding)
Standaardinstelling: 1166::99

Kies de optie die overeenkomt met uw beeldapparaat;
44::33,,  LLeetttteerrbbooxx (envelop) of 1166::99.

Video Standard (Videostandaard)
Als u de videosignaalstandaard voor uw televisie al hebt
geselecteerd met behulp van de toets DDIISSPP (display) op
de afstandsbediening (zie de sectie Video-output in het
begin van dit hoofdstuk), mag u dit onderdeel overslaan.

Standaardinstelling: NNaattiivvee  ((aauuttoommaattiisscchh))

Kies de optie die overeenkomt met de videostandaard
die uw beeldapparaat accepteert. Stel deze optie in op
NNaattiivvee als uw beeldapparaat zowel met NTSC als PAL overweg kan.

Opmerkingen:
Als voor de videostandaard de instelling NNaattiivvee is gekozen, kan het zijn dat het beeld
knippert wanneer er een DVD-videodisc wordt gestart. Dit gebeurt omdat de UNIDISK SC
van de ene videostandaard naar de andere overschakelt.

Als uw beeldapparaat slechts één type standaard aanvaardt en er wordt een PAL-NTSC-
of NTSC-PAL-conversie toegepast, dan is het mogelijk dat de beeldkwaliteit verslechtert
bij het bekijken van DVD-videodiscs of DVD-audiodiscs die zijn opgenomen in de andere
standaard.

NTSC Type (NTSC-type)
Voor landen waarin de NTSC-videosignaalstandaard
wordt gebruikt. 

Standaardinstelling: NNoorrtthh  AAmmeerriiccaann  ((NNoooorrdd  AAmmeerriikkaa))

In de Verenigde Staten of Canada: kies NNoorrtthh  AAmmeerriiccaann.
Buiten de Verenigde Staten of Canada: kies WWoorrlldd.

Prim. (Primary) Display Device (Primair
beeldapparaat) 
Standaardinstelling: IInntteerrllaacceedd

De UNIDISK SC kan rekening houden met de
beeldvertraging als gevolg van het verwerken van
progressieve beeldsignalen, zodat zowel video- als
audiosignalen tegelijkertijd worden uitgevoerd. Stel deze
optie in om uw AV-systeem aan te passen aan het
primaire beeldapparaat.

BBEELLAANNGGRRIIJJKKEE  OOPPMMEERRKKIINNGGEENN  --  HHDDMMII
Indien u gebruik wenst te maken van de UNIDISK SC’s HDMI output, moet uw
beeldscherm HDMI of DVI/HDCP compatibel zijn. Er zal geen beeld te zien zijn op een
beeldscherm dat een DVI input heeft, maar niet HDMI of DVI/HDCP compatibel is.

Als de HDMI-instelling is geselecteerd, zullen de digitale audio-uitgangen (SPDIF en
TOSLINK) van de UNIDISK SC alleen stereo leveren, wat betekent dat op die uitgangen
geen digitaal surround-geluid beschikbaar zal zijn. Analoge uitgangen worden niet
hierdoor beïnvloed. 
Om digitaal surround-geluid op deze uitgangen te herstellen, stelt u in het menu HDMI-
instelling (zie pagina 12) de optie HDMI-audio in op UUiitt. 

Interlaced Out (enkel van toepassing op de
SCART-versie)
Standaardinstelling: RRGGBB

Selecteer het video-outputsignaal dat wordt aanvaard door
uw beeldapparaat. Als uw beeldapparaat zowel RGB- als
YprPb-signalen aanvaardt, stel het dan in op YPrPb omdat
dat normaliter een betere beeldkwaliteit oplevert.
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Colour Level (Kleurniveau – enkel van
toepassing op YprPb-uitgangen) 

De optie wordt alleen gebruikt indien de YprPb
interlaced outputs op de UNIDISK SC in gebruik zijn.

Standaardinstelling: SSttaannddaarrdd

Met de optie Colour Level kunt u de hoeveelheid
kleurinformatie die naar uw beeldapparaat wordt
gezonden aanpassen.
Als u wilt dat de UNIDISK SC de videostandaard bepaalt
op basis van de disc die wordt afgespeeld, dient u de
instelling AAuuttoo te kiezen.
Kies HHiigghh als het display een piek-tot-piek-invoer van 1 V accepteert.
Kies SSttaannddaarrdd als het display een piek-tot-piek-invoer van 0,7 V accepteert.

Picture Mode (Beeldstand)
Standaardinstelling: AAuuttoo

Als gevolg van het converteren van analoge filmbeelden
naar een digitale indeling op DVD-videodiscs, kunnen
beelden flikkerend op het beeldscherm worden
weergegeven. De UNIDISK SC biedt twee mogelijkheden
om dit tegen te gaan: HHiigghh--RReess en NNoonn--FFlliicckkeerr.
Aangezien de juiste methode afhangt van de DVD-
videodisc die u hebt geplaatst, raden wij u aan de
instelling AAuuttoo te kiezen, zodat de UNIDISK SC zelf automatisch de beste methode voor
elke disc selecteert.

Angle Mark (Camerahoek)
Standaardinstelling: OOffff  ((uuiitt))

Indien voor deze instelling de optie OOnn (aan) wordt
geselecteerd, wordt het pictogram op uw
beeldapparaat weergegeven als een bepaalde passage op
de DVD-videodisc vanuit meerdere camerahoeken kan
worden bekeken. Het aantal beschikbare camerahoeken
wordt naast het pictogram weergegeven. 

Closed Captions (Ondertiteling voor
doven en slechthorenden)
Standaardinstelling: OOffff  ((uuiitt))

Kies voor deze optie de instelling OOnn (aan) als u closed-
captions wilt weergeven indien deze op een DVD-
videodisc aanwezig zijn. Closed-captions zijn een
speciale vorm van ondertiteling voor doven en
slechthorenden en geven onder andere extra informatie
over geluiden en gebeurtenissen buiten beeld.

Screen Saver (Schermbeveiliging)
Standaardinstelling: OOnn  ((aaaann))

Als een bepaald beeld te lang op het beeldscherm
wordt weergegeven, kan er schade aan het scherm
optreden. Als u voor deze optie de instelling OOnn (aan)
kiest, wordt na drie minuten de schermbeveiliging (een
blanco scherm) ingeschakeld. 
Druk op ‘‘eenntteerr’’  als u de schermbeveiliging wilt
uitschakelen.  

Speaker Setup
(Luidsprekerinstellingen)

Front (Luidsprekers voor)
Standaardinstelling: LLaarrggee

Kies de optie die het best overeenkomt met de
luidsprekers die deel uitmaken van uw systeem:

Kies LLaarrggee bij grote luidsprekers voor (volledig
frequentiebereik) 
Kies SSmmaallll bij kleine luidsprekers voor (beperkt basbereik)  

Opmerking:
De instelling die u voor de luidsprekers voor kiest, bepaalt welke opties er voor de
overige luidsprekers beschikbaar zijn.

Centre (Midden)
Standaardinstelling: LLaarrggee

Kies de optie die het best overeenkomt met de centre
luidspreker die deel uitmaakt van uw systeem:

Kies LLaarrggee bij een grote centre luidspreker (volledig
frequentiebereik) 
Kies SSmmaallll bij een kleine centre luidspreker (beperkt
basbereik)  
Kies OOffff als u geen centre luidspreker hebt
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Setup-menu’s 

Surround (Surround-luidsprekers)
Standaardinstelling: LLaarrggee
Kies de optie die het best overeenkomt met de
luidsprekers die deel uitmaken van uw systeem:

Kies LLaarrggee bij grote surround-luidsprekers (volledig
frequentiebereik) 
Kies SSmmaallll bij kleine surround-luidsprekers (beperkt
basbereik)  
Kies OOffff als u geen surround-luidsprekers hebt

Subwoofer
Standaardinstelling: OOnn
Kies OOnn als u een subwoofer hebt aangesloten
Kies OOffff als u geen subwoofer hebt aangesloten

In de volgende menu’s kunt u meer gedetailleerde
instellingen opgeven voor de luidsprekers die deel uitmaken
van de UNIDISK SC, zodat het apparaat
geluidsvertragingen voor bepaalde luidsprekers kan
inbouwen. U kunt er op deze manier voor zorgen dat het geluid van alle luidsprekers u
tegelijkertijd bereikt op de plaats waar u zit.

Front Posn (Positie ten opzichte van de
luidsprekers voor)
Standaardinstelling: 11,,55  mm  //  55  fftt

Meet de afstand tussen de plaats waar u zit en de
luidsprekers voor. 

Selecteer de optie 1,5 m / 5 ft en druk op het
bedieningspaneel of de afstandsbediening op de toets 
als u de afstand wilt vergroten (tot maximaal 9,2 m / 30 ft). 

Bevestig de afstand door op het bedieningspaneel of de
afstandsbediening op ‘‘eenntteerr’’  te drukken.

Centre Posn (Positie ten opzichte van de
centre luidspreker)
Standaardinstelling: 11,,55  mm  //  55  fftt
Meet de afstand tussen de plaats waar u zit en de centre
luidspreker. 

Selecteer de optie 1,5 m / 5 ft en druk op het
bedieningspaneel of de afstandsbediening op de toets 

als u de afstand wilt vergroten (tot maximaal
9,2 m / 30 ft). 

Bevestig de afstand door op het bedieningspaneel of de
afstandsbediening op ‘‘eenntteerr’’ te drukken.

Surround Posn (Positie ten opzichte van
de surround-luidsprekers)
Standaardinstelling: 11,,55  mm  //  55  fftt
Meet de afstand tussen de plaats waar u zit en de
surround-luidsprekers. Selecteer de optie 1,5 m / 5 ft.
Druk op het bedieningspaneel of de afstandsbediening
op de toets  als u de afstand wilt vergroten (tot
maximaal 9,2 m / 30 ft). Bevestig de afstand door op
het bedieningspaneel of de afstandsbediening op ‘‘eenntteerr’’
te drukken.

Opmerking:
De positie voor een subwoofer hoeft niet te worden berekend. 

Test Tone (Testtoon)
Als u optimaal wilt genieten van uw UNIDISK SC, is het
belangrijk u ervan te verzekeren dat het volumeniveau
van elke luidspreker in uw systeem hetzelfde is op uw
luisterlocatie. Met behulp van de testtoonfunctie van het
apparaat kan het volume van de luidspreker worden
aangepast.

Als de functie wordt ingesteld op OOnn, wordt er een
toonsignaal naar alle luidsprekers (behalve de
subwoofer*) gezonden, te beginnen bij de luidspreker
linksvoor en daarna de volgende luidsprekers (met de
wijzers van de klok mee). 

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

● Stel Test Tone in op OOnn. Het testtoonscherm verschijnt op het bedieningspaneel
van de UNIDISK SC.

● Wacht tot de testtoon de luidspreker bereikt die u wilt finetunen (uw
beeldapparaat en het bedieningspaneel geven aan uit welke luidspreker de toon
afkomstig is).

● Druk net zo vaak op de afstandsbediening op VVOOLL  --  / ++ en houd de toets ingedrukt
tot het volume het gewenste niveau heeft bereikt.** Het bereik van het volume
loopt van –10 tot +10 (in stappen van 0,5). De neutrale stand is 0.

Enkele seconden nadat u de toets VVOOLL  --  / ++ hebt losgelaten, gaat de testtoon naar de
volgende luidspreker (met de wijzers van de klok mee). 

Ga als volgt te werk als u de volume-instelling wilt verlaten:

● Stel Test Tone in op OOffff.
* Voor het finetunen van een subwoofer verwijzen we u naar de paragraaf Finetuning van

de subwoofer in het hoofdstuk Voorversterker. 
** U kunt het niveau van het volume op het gehoor regelen of met behulp van een 

geluidsniveaumeter.
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HDMI Setup (HDMI-instelling)

Opmerking – Dit menu is alleen actief als HDMI is geselecteerd als het primaire
beeldscherm in het menu Algemene instellingen (zie pagina 9).

HDMI-audio
Standaardinstelling: OOnn  ((aaaann))

Als u audio afspeelt via de ingebouwde luidsprekers van het
beeldscherm, stelt u deze optie in op OOnn  ((aaaann)). 

Bij die instelling wordt een digitaal stereosignaal (SPDIF) naar
het weergaveapparaat gestuurd via de HDMI-aansluiting. Bij
meerkanaals bronmateriaal, wordt een stereo down-mix
geleverd aan de HDMI- en SPDIF-uitgangen. 

BBEELLAANNGGRRIIJJKK - Als deze optie is ingesteld op OOnn  ((aaaann)), zullen de digitale audio-uitgangen
(SPDIF, TOSLINK en HDMI zelf) van de UNIDISK SC alleen stereo leveren, wat betekent
dat op die uitgangen geen digitaal surround-geluid beschikbaar is. Analoge uitgangen
worden niet hierdoor beïnvloed.

Als u de digitale uitgangen van de UNIDISK SC gebruikt om surround-geluid naar andere
apparaten te sturen, stelt u deze optie in op OOffff  ((uuiitt)). 

Kleurencode
Standaardinstelling: RRGGBB

Selecteer de optie die het meest geschikt is voor uw
beeldscherm, d.w.z. die de beste beeldkwaliteit levert. 
Verschillende weergaveapparaten verwerken het
kleurencodesignaal op verschillende wijzen. Het is dus mogelijk
dat wat voor het ene apparaat ideaal is, niet ideaal is voor een
ander apparaat. Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw
beeldscherm of probeer elk van de beschikbare opties uit en
selecteer de beste.
Opmerking: Het is mogelijk dat sommige opties niet
beschikbaar zijn, afhankelijk van de gegevens die worden
opgehaald uit de EDID van het weergaveapparaat (zie onder).

Progressive Scan Setup (Instellingen voor progressief
scannen)

De twee onderstaande items verwijzen naar de Component-uitgangen van de UNIDISK
SC (de TV SCART-uitgang op de SCART-versie, de YPrPb-uitgangen op de Phono-versie),
bij de uitvoer van interlaced of progressieve signalen. 

Dither (Kleurstrepen)
Standaardinstelling: OOffff  ((uuiitt))

Op beeldschermen met een beperkte kleurdiepte (bv.
LCD-schermen) kunnen kleurstrepen optreden waar
vloeiende kleurovergangen gewenst zijn.
Als u de instelling OOnn (aan) kiest, nemen deze
kleurstrepen af.

Video Detection (Videodetectie)
Standaardinstelling: AAuuttoo

De instelling voor deze optie hangt af van de methode
die werd gebruikt toen het oorspronkelijke
videomateriaal werd opgenomen. 
Als het bronmateriaal op film is opgenomen (zoals de
meeste speelfilms), dient u de instelling PPrrooggrreessssiivvee te
kiezen.
Als het bronmateriaal op videoband is opgenomen
(zoals de meeste televisieprogramma’s), dient u de
instelling IInntteerrllaacceedd te kiezen.
Als u wilt dat de UNIDISK SC de instelling bepaalt op basis van informatie op de disc die
wordt afgespeeld, dient u de instelling AAuuttoo te kiezen. 

Opmerking:
Het kan soms gebeuren dat de beelden bij de instelling AAuuttoo knipperend worden
weergegeven. In dat geval kunt u het best een van de andere instellingen kiezen. Kies de
instelling die het beste resultaat geeft.
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Video Source Setup (Video-instellingen) 
Standaardinstelling: OOffff  ((uuiitt))

Aan de hand van de volgende menu’s kunt u de videobron van de UNIDISK SC
configureren voor elk van de ingangen voor randapparatuur: DDIIGG  11  --  44  VViiddeeoo,,  AAUUXX  11  --  22
VViiddeeoo  en MMAAIINN  VViiddeeoo (voor gebruik in een KNEKT-systeem). 

● Stel in op OOffff als het randapparaat alleen
audiosignalen doorgeeft of als het randapparaat
een videosignaal doorgeeft dat u niet door de
UNIDISK SC wilt laten doorgeven.

● Stel in op IInntteerrnnaall als u wilt dat de UNIDISK SC
zijn interne videosignaal (het logo van Linn)
doorgeeft wanneer dit randapparaat
geselecteerd is.

● Stel in op PPaassss--tthhrroouugghh als u het videosignaal
van het randapparaat wilt doorgeven aan de UNIDISK SC (input- en output-
aansluitingen moeten overeenstemmen opdat Pass-through kan werken).

Voorbeeld:
Als u een set-top-box met een S-video-uitgang hebt die op de S-video-ingang van de
UNIDISK SC is aangesloten, en de digitale optische uitgang van de set-top-box is
aangesloten op de DIG3-ingang van de UNIDISK SC, dient u DIG 3 Video in te stellen op
PPaassss--tthhrroouugghh.

EDID
(Extended Display Identification Data)

Standaardinstelling: OOnn  ((aaaann))

Identificeert de beeldresoluties die door het
beeldscherm worden ondersteund. Op basis van
gegevens die door het weergaveapparaat worden
geleverd, kan de UNIDISK SC automatisch de beste
resolutie uitsturen die door het apparaat wordt
ondersteund. 
Het is echter bekend dat sommige beeldschermen
onjuiste gegevens of geen gegevens leveren, wat kan
leiden tot problemen met het beeld. In dergelijke
gevallen dient u deze optie in te stellen op UUiitt. 
Als de optie is ingesteld op UUiitt, wordt de resolutie
bepaald door de videostandaard die in het menu
Algemene instellingen is geselecteerd.
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Audio Setup (Audio-instellingen)

SPDIF Out (SPDIF-uitvoer) (Uitsluitend de
digitale output)

Standaardinstelling: OOffff  ((uuiitt))

Kies OOffff als u geen gebruikmaakt van de digitale audio-
uitgangen van de UNIDISK SC.
Kies RRaaww als een of meer van de digitale uitgangen van de
UNIDISK SC is verbonden met een Linn-systeemcontroller,
een andere externe audiorecorder of een ander apparaat.
Kies LLttRRtt  PPCCMM als u opnames op een extern digitaal
apparaat (b.v. een DAT-recorder) maakt.

LPCM Out (LPCM-uitvoer) (Uitsluitend digitale
output)

Standaardinstelling: LLPPCCMM  9966KK

Kies LLPPCCMM  9966KK als een of meer van de digitale uitgangen
van de UNIDISK SC is verbonden met een Linn-
systeemcontroller, of een ander apparaat dat een
sampling-rate van 96 kHz accepteert.
Kies LLPPCCMM  4488KK als het externe apparaat geen sampling-
rate van 96 kHz accepteert.

Opmerkingen:
Zelfs indien de instelling LLPPCCMM  9966KK is gekozen, accepteren sommige discs alleen uitvoer
tegen de lagere sampling-rate van 48 kHz.

DVD-videodiscs met CSS-kopieerbeveiliging en opgenomen tegen een sampling-rate van 96
kHz zullen altijd audio uitvoeren via de digitale uitgangen tegen 48 kHz. DVD-videodiscs
zonder CSS-kopieerbeveiliging zullen uitvoeren tegen een sampling-rate tot 96 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.

Dual Mono (Analoge en digitale outputs)

Deze optie is voor DVD-videodiscs met een aparte
audiotrack voor links en rechts.
Standaardinstelling: SStteerreeoo

Kies de instelling LL--MMoonnoo als u alleen het linkerkanaal wilt
horen.
Kies de instelling RR--MMoonnoo als u alleen het rechterkanaal
wilt horen.
Kies de instelling MMiixx--MMoonnoo als u het linker- en rechterkanaal wilt combineren.
Kies de instelling SStteerreeoo voor gewoon dagelijks gebruik (d.w.z. de meeste discs).

Midnight Movie (Analoge en digitale output)

Standaardinstelling: OOffff  ((uuiitt))

Met deze optie is het mogelijk om het Dolby Digital-
geluidssignaal op DVD-videodiscs te comprimeren. Met
compressie is er minder sprake van een plotselinge
toename in volume, bijvoorbeeld bij explosiegeluiden.
Kies de instelling OOnn als u compressie wilt inschakelen.

Dolby PL (Pro Logic) (Uitsluitend analoge output)

Standaardinstelling: AAuuttoo

Dolby Pro Logic-codering wordt gebruikt door de
UNIDISK SC om stereosignalen te converteren naar
meer dan twee kanalen om het audiosignaal te
verruimen. Selecteer de instelling die u wilt gebruiken
met uw bronmateriaal.

Voor DVD-videodiscs

OOffff – Stereotracks op een disc worden in stereo afgespeeld.

OOnn – Stereotracks op een disc kunnen in stereo worden afgespeeld of tot maximaal vijf
kanalen worden gedecodeerd (afhankelijk van het aantal luidsprekers in uw systeem en
van de geselecteerde audiostand – zie het hoofdstuk Surround Sound en Audio standen).

AAuuttoo – Het apparaat leest de code op de disc en schakelt Pro Logic automatisch in of uit. 

Voor andere stereobronnen (CD’s en extra digitale of analoge stereobronnen)

OOffff – Stereobronnen worden altijd in stereo afgespeeld.

OOnn of AAuuttoo – Stereobronnen kunnen in stereo worden afgespeeld of tot maximaal vijf
kanalen worden gedecodeerd (indien toegestaan door de audiostream en afhankelijk van
het aantal luidsprekers in uw systeem en van de geselecteerde audiostand – zie het
hoofdstuk Surround Sound en Audio standen).  
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Dolby PL II Mode (Uitsluitend analoge output)

Standaardinstelling: MMoovviiee

Dit menu kan gebruikt worden als uw UNIDISK SC is
aangesloten op de voor luidsprekers, de centre
luidspreker en/of de surround-luidsprekers.

Dolby Pro Logic II zorgt voor vijf outputkanalen van
elke interne of externe tweekanaals bron, zoals een
audio-CD, signaal van een stereotuner of audiosignaal van een set-top-box. Dit
resultaat wordt bereikt omdat gebruik wordt gemaakt van een geavanceerde surround-
decoder die de ruimtelijke kwaliteiten van de oorspronkelijke opname of het
oorspronkelijke signaal zonder toevoeging van nieuwe audiosignalen kan weergeven.
De UNIDISK SC biedt vier Pro Logic II-bedieningsstanden.

DDoollbbyy  PPLL
Deze stand biedt de surroundverwerking van oorspronkelijke Dolby Pro Logic. De
Dolby PL-instelling kan gebruikt worden wanneer het bronmateriaal niet van de beste
kwaliteit is (bv. een versleten videocassette).

MMuussiicc
Zoals de naam al aangeeft, wordt deze stand aanbevolen voor het beluisteren van
muziek. Als u de muziekmodus selecteert, kunt u bepaalde Dolby Pro Logic II-
parameters in het Dolby PL II Cntl-menu aanpassen (zie hieronder).

MMoovviiee
Deze stand wordt aanbevolen voor het bekijken van DVD’s.

MMaattrriixx
Deze stand kan worden gebruikt om mono-signalen te verbeteren (bv. AM-radio-
uitzendingen) doordat er een ‘voller’ geluid aan wordt gegeven.

Dolby PL II Cntl (Control)

Als u de stand Music in het Dolby PL II Mode-menu heeft geselecteerd, dan krijgt u
toegang tot de Pro Logic II Cntl-menu’s. Als u Dolby PL II Cntl selecteert en u drukt op
‘‘eenntteerr’’, dan wordt het eerste Dolby PL II Cntl-scherm weergegeven.

Dimension (Dieptewerking)

Standaardinstelling: 00

Via Dimension kunt u de balans tussen de luidsprekers
voor en de surround-luidsprekers regelen. Positieve
waarden verplaatsen het geluid naar voor, negatieve
waarden naar achter. Als een opname te ruimtelijk klinkt
of te sterk via de surround-luidsprekers wordt
weergegeven, kunt u de dieptewerking naar voren
plaatsen om een betere balans te verkrijgen. Een
stereo-opname kan naar ‘achter’ worden gebracht om
de klank meer omvattend te maken.

Panorama

Standaardinstelling: OOffff

Indien de functie Panorama is ingeschakeld, wordt aan
het audiosignaal van de luidsprekers links en rechts
vooraan het geluid van de linker en rechter surround-
luidsprekers toegevoegd. Dit geeft het geluid een
‘allesomvattend’ effect.

Centre Width (Middenbreedte)

Standaardinstelling: 00

Via Centre Width kunt u het audiosignaal tussen de
centre luidspreker en de luidsprekers links- en
rechtsvoor juist afstellen. 
Als hij op 0 staat, worden alle geluidssignalen voor het
centrale kanaal naar de centre luidspreker gestuurd. 
Als hij wordt ingesteld tussen 1 en 6, wordt een deel
(hoe hoger het getal, hoe groter het deel) van het
signaal van het centre kanaal ook naar de luidsprekers
links- en rechtsvoor gestuurd.
Als hij op 7 wordt ingesteld, dan wordt het volledige signaal van het centre kanaal
gelijkmatig verdeeld tussen de luidsprekers links- en rechtsvoor.

Select AAuuddiioo  SSeettuupp en druk op ‘‘eenntteerr’’ om Dolby PL II Cntl af te sluiten.
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Preferences (Voorkeursinstellingen)
Deze categorie is niet toegankelijk als er een disc in het apparaat wordt afgespeeld.

Audio*
Standaardinstelling: EEnnggeellss

U kunt opgeven aan welke taal u de voorkeur geeft. 

Als de gewenste taal niet wordt weergegeven,
selecteer dan Others en druk op ‘‘eenntteerr’’. Gebruik de
cijfertoetsen op de afstandsbediening en voer een
viercijferige code in voor de gewenste taal. Taalcodes
kunt u raadplegen op www.linn.co.uk

Subtitles (Ondertiteling)*
Standaardinstelling: EEnnggeellss

U kunt opgeven aan welke taal u de voorkeur geeft voor
ondertitels. 

Als de gewenste taal niet wordt weergegeven, selecteer
dan Others en druk op ‘‘eenntteerr’’. Gebruik de cijfertoetsen
op de afstandsbediening en voer een viercijferige code in
voor de gewenste taal. Taalcodes kunt u raadplegen op
www.linn.co.uk

Disc Menu (Discmenu)*
Standaardinstelling: EEnnggeellss

U kunt opgeven in welke taal u het menu voor DVD-
videodiscs weergegeven wilt hebben. Deze optie werkt
alleen bij DVD-videodiscs waarop het discmenu in
meerdere talen aanwezig is.

Als de gewenste taal niet wordt weergegeven, selecteer
dan Others en druk op ‘‘eenntteerr’’. Gebruik de cijfertoetsen
op de afstandsbediening en voer een viercijferige code in
voor de gewenste taal. Taalcodes kunt u raadplegen op www.linn.co.uk

*De taal die u als voorkeur selecteert, is mogelijk niet op alle DVD’s aanwezig.

Parental (Restricties voor kinderen)
In dit menu kunt u een leeftijdsgrens opgeven voor het
afspelen van bepaalde DVD-videodiscs op de UNIDISK SC.*

Standaardinstelling: AAdduulltt

Ga als volgt te werk als u restricties wilt instellen:

● Markeer de gewenste leeftijdsrestrictie en druk op
‘‘eenntteerr’’. De pagina voor het controleren van het
wachtwoord wordt weergegeven. 

● Gebruik de cijfertoetsen op de afstandsbediening om het viercijferige wachtwoord
op te geven. Het standaardwachtwoord (fabrieksinstelling) is 3308.

● Druk op ‘‘eenntteerr’’ wanneer u daar op het scherm om wordt gevraagd.

● Verlaat de menu’s om de wijziging van kracht te laten worden.

*Als de leeftijdsrestrictie op een DVD-videodisc niet correct is, werkt de restrictiefunctie niet.

Password (Wachtwoord)
Standaardinstelling: 33330088

Ga als volgt te werk als u het viercijferige wachtwoord
wilt instellen of wijzigen:

● Markeer de optie Change en druk op ‘‘eenntteerr’’. De
pagina voor het wijzigen van het wachtwoord wordt
weergegeven. 

● Voer het oude wachtwoord in. Gebruik hiervoor de
cijfertoetsen op de afstandsbediening.

● Voer het nieuwe wachtwoord in en bevestig het nieuwe wachtwoord.

● Druk op ‘‘eenntteerr’’  wanneer u daar op het scherm om wordt gevraagd. Het nieuwe
wachtwoord is nu van kracht.

Defaults (Standaardinstellingen)
Als u alle wijzigingen die u in setup-menu’s hebt aangebracht in één keer ongedaan wilt maken
en wilt terugkeren naar de fabrieksinstellingen, dient u Reset te selecteren en op ‘‘eenntteerr’’  te
drukken.

Disc Nav. (Discnavigatie)
Dit menu wordt gebruikt voor gegevensdiscs die MP3-, JPEG- of MPEG2-bestanden bevatten.

Standaardinstelling: WWiitthh  MMeennuu

Raadpleeg de paragraaf Aanvullende bestandsindelingen in het hoofdstuk Discs afspelen.

Setup-menu’s 
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Discs afspelen
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u discs op de UNIDISK SC afspeelt en hoe u
bepaalde features en functies kunt gebruiken.

Eerst dit
1. Schakel het beeldapparaat in en stem het af op het video-output-signaal van de 

UNIDISK SC.

2. Demp het geluid van het beeldapparaat.

3. Druk op DDVVDD op de afstandsbediening. Dit stelt de afstandsbediening in op Disc-
stand. De afstandsbediening moet ingesteld zijn op Disc-stand om met uw 
UNIDISK SC te kunnen werken.

*Als u een CD of Super Audio CD gaat beluisteren, hoeft u uw beeldapparaat niet te  
gebruiken.

Opmerkingen:
Vanwege kleine verschillen in functionaliteit als gevolg van verschillende disc-indelingen,
kan het zijn dat bepaalde features die in dit hoofdstuk worden besproken, niet
beschikbaar zijn op de disc die u hebt geplaatst.

Als u een disc afspeelt en een opdracht geeft via de afstandsbediening of via het
bedieningspaneel van het apparaat, wordt soms het pictogram:      op het beeldscherm
weergegeven. Dit pictogram betekent dat de opdracht niet is toegestaan of dat u dient
te wachten tot het afspelen van een titel of hoofdstuk is beëindigd alvorens de opdracht
opnieuw te geven.

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

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
Langzaam vooruit scanzoeken
Langzaam achteruit scanzoeken
Herhalen

Weergegeven disc-informatie

Op het display 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 DDIISSPP (display) drukt, wordt er
andere informatie weergegeven, en wel als volgt:

Als u de tijdsindicatie op uw beeldapparaat wilt verbergen, dient u net zo vaak op de
toets DDIISSPP te drukken tot deze niet meer wordt weergegeven.

Links en rechts van de tijdsindicatie op het display wordt aanvullende disc-informatie
weergegeven:

Super Audio CD’s
Als er een SACD is geplaatst, wordt er disc- en track-informatie op het display
weergegeven. Hoeveel informatie er wordt weergegeven, hangt af van de disc.

Pictogrammen die in dit hoofdstuk worden gebruikt

Features en instructies die alleen gelden voor discs van een bepaald type worden in deze
handleiding als zodanig aangegeven.

Aantal verstreken hoofdstukken/tracks

Aantal resterende hoofdstukken/tracks

Aantal verstreken titels/discs

Aantal resterende titels/discs

Naam van de track (alleen voor SACD’s)

DVD-Video   DVD-Audio
Links van tijdsindicatie Nummer van huidige titel/groep
Rechts van tijdsindicatie Nummer van huidig hoofdstuk/track

CCDD      SSAACCDD
Links van tijdsindicatie Totaal aantal tracks
Rechts van tijdsindicatie Nummer van huidige track

Pictogram Betekenis

Deze functie is voor gebruik met de volgende discs: DVD-Video, DVD-Audio, 
DVD-R’s, DVD-RW’s, DVD+R’s en DVD+RW’s

Deze functie is voor gebruik met CD’s, Super Audio CD’s, CD-R’s en CD-RW’s

Deze functie is voor gebruik met Video-CD’s en Super-VCD’s

Discs afspelen
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Basisbediening

Zorg ervoor dat de UNIDISK SC in de Disc-stand is geplaatst (Zie Eerst dit in het begin
van dit hoofdstuk).

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

● Druk op      op de afstandsbediening of op     op het bedieningspaneel.

● Plaats een disc met de afspeelbare kant naar beneden in de lade.

● Druk op       op de afstandsbediening of op      op het bedieningspaneel.

De disc-lade wordt gesloten en het afspelen begint automatisch. 

Opmerkingen:
De disc-lade kan worden gesloten door er zacht tegen te duwen. In deze situatie begint het
afspelen automatisch als een CD, DVD-videodisc, Video-CD, of DVD-audiodisc is geplaatst. Bij
discs van een ander type is dit niet het geval.

Als de geplaatste disc een DVD-video, DVD-audio, Video-CD of Super-VCD is, wordt er
mogelijk een menu weergegeven (zie Menu’s voor DVD-videodiscs en DVD-audiodiscs in dit
hoofdstuk).

Let erop dat u de afspeelbare zijde van de disc niet beschadigt, aangezien dit nadelige
gevolgen voor de afspeelkwaliteit kan hebben. Wees met name voorzichtig met DVD’s.

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

Ga als volgt te werk als u het afspelen van een disc wilt onderbreken:

● Druk op      op de afstandsbediening of op     op het bedieningspaneel.

● Als u verder wilt gaan met afspelen, drukt u nogmaals op      of    .

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

● Druk op       op de afstandsbediening of op      op het bedieningspaneel.*  

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

met behulp van de afstandsbediening –

● Houd      ingedrukt tot de disc-lade opent.

● Verwijder de disc en druk op       of geef de disc-lade een klein duwtje.

op het bedieningspaneel –

● Druk op     .

● Verwijder de disc en druk op     of geef de disc-lade een klein duwtje.

Opmerking:
Als de lade open blijft staan, wordt deze na twee minuten automatisch gesloten.

*Het afspelen van de disc stopt niet als de disc een Video-CD of een Super-VCD is en de
optie PBC is ingeschakeld (zie Extra informatie over Video-CD’s en Super-VCD’s in dit 
hoofdstuk).
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Super Audio CD’s afspelen

Op SACD’s kunnen drie aparte zones aanwezig zijn, elk met een andere audio-indeling.
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 UNIDISK SC wordt geplaatst, gebruikt het apparaat standaard de
indeling die voor de vorige afgespeelde SACD werd geselecteerd. Als die zone niet
aanwezig is op de zojuist geplaatste disc, selecteert het apparaat automatisch de beste
indeling die het kan vinden.

U kunt vervolgens aangeven welke van de beschikbare audio-indelingen u wilt gebruiken.

Ga hiervoor als volgt te werk:

● Druk op       op de afstandsbediening of op      op het bedieningspaneel terwijl de
disc wordt afgespeeld.

● Druk net zo vaak op AAUUDDIIOO op de afstandsbediening tot de gewenste indeling op
het display wordt weergegeven.

● Druk op      op de afstandsbediening of op      op het bedieningspaneel. Het
pictogram      begint te knipperen op het display om aan te geven dat de
UNIDISK SC de opdracht heeft geaccepteerd. Als het apparaat de aangevraagde
indeling heeft geselecteerd, begint het afspelen van de disc.

Discs afspelen
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Titels/groepen/hoofdstukken/tracks op een disc
opzoeken

Titel/groep rechtstreeks selecteren

Ga als volgt te werk als u rechtstreeks toegang wilt krijgen tot een titel/groep op een
DVD-videodisc of DVD-audiodisc terwijl het menu wordt weergegeven of de disc wordt
afgespeeld:

● Druk op GGOOTTOO op de afstandsbediening. Het nummer van het huidige
hoofdstuk/track wordt gemarkeerd op het beeldapparaat weergegeven.

● Druk op op de afstandsbediening om de huidige titel/groep te markeren.

● Gebruik de cijfertoetsen op de afstandsbediening om het nummer in te voeren van
de titel/groep die u wilt selecteren.

● Druk op ‘‘eenntteerr’’.
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Discs afspelen

Volgende en vorige hoofdstuk/track selecteren

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

● Druk herhaaldelijk op        op de afstandsbediening of op het 
bedieningspaneel als u vooruit wilt gaan.

● Druk herhaaldelijk op        als u achteruit wilt gaan.

Hoofdstuk/track rechtstreeks selecteren

Ga als volgt te werk als u een bepaald hoofdstuk/track wilt selecteren op een DVD-
videodisc of DVD-audiodisc terwijl er een hoofdstuk/track wordt afgespeeld:

● Druk op GGOOTTOO op de afstandsbediening. Het nummer van het huidige
hoofdstuk/track wordt gemarkeerd op het beeldapparaat weergegeven.

● Gebruik de cijfertoetsen om het nummer in te voeren van het hoofdstuk of de
track die u wilt selecteren.

● Druk op ‘‘eenntteerr’’.

Track rechtstreeks selecteren

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

● Gebruik de cijfertoetsen op de afstandsbediening om het nummer van de track te
selecteren.

● Druk op ‘‘eenntteerr’’ of wacht enkele seconden en de track wordt automatisch
geselecteerd.

Opmerking:
Er kan geen track worden geselecteerd als de track niet in de stand Inclusief-programma
werd opgenomen of als hij uit de stand Exclusief-programma werd gelaten (zie Afspelen
met behulp van bedieningsstanden in dit hoofdstuk).

Nederlands
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Hoofdstuk/track opnieuw afspelen

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

● Druk op SSTTOORREE op de afstandsbediening of op    op het bedieningspaneel.

Het hoofdstuk of de track wordt weer vanaf het begin af aan afgespeeld. 
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Discs afspelen

Een bepaald punt op een disc opzoeken

Snel vooruit zoeken en snel achteruit zoeken

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

● Snel vooruit zoeken – Druk op        op de afstandsbediening of op        op het 
bedieningspaneel en houd de toets ingedrukt .

● Snel achteruit zoeken – Druk op       op de afstandsbediening of op        op het 
bedieningspaneel en houd de toets ingedrukt.

Snel vooruit en snel achteruit 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 als u met 2x de gewone snelheid achteruit wilt scannen op     op de
afstandsbediening.

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

● Druk op      op de afstandsbediening of op      op het bedieningspaneel als u weer
met normale snelheid wilt afspelen.

Langzaam vooruit en langzaam achteruit zoeken

Ga als volgt te werk als u één frame tegelijk vooruit of achteruit wilt afspelen terwijl
er een disc wordt afgespeeld:

● Druk op      op de afstandsbediening of op     op het bedieningspaneel.

● Traag vooruit zoeken – Druk herhaaldelijk op        op de afstandsbediening of op
op het bedieningspaneel of houd deze toets ingedrukt.

● Traag achteruit zoeken – Druk herhaaldelijk op        op de afstandsbediening of op 
op het bedieningspaneel of houd deze toets ingedrukt.

● Druk op       op de afstandsbediening of op     op het bedieningspaneel om weer
normaal af te spelen.

Langzaam vooruit en langzaam achteruit scannen

Ga als volgt te werk als u langzaam vooruit of langzaam achteruit wilt scannen terwijl
er een disc wordt afgespeeld:

● Druk op      op de afstandsbediening.

● Druk op     als u met de helft van de gewone snelheid vooruit wilt scannen.

Elke keer wanneer u extra op     drukt, neemt de afspeelsnelheid vooruit verder af: 1/4x,
1/6x, 1/8x de gewone snelheid. 

● Druk op     als u met de helft van de gewone snelheid achteruit wilt scannen.

Elke keer wanneer u extra op     drukt, neemt de afspeelsnelheid achteruit verder af:
1/4x, 1/6x, 1/8x de gewone snelheid. 

● Druk      als u de disc weer met normale snelheid wilt afspelen.
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Discs afspelen

Tijd rechtstreeks selecteren

Ga als volgt te werk als u een bepaald punt wilt selecteren op een DVD-videodisc of
DVD-audiodisc terwijl er een hoofdstuk/track wordt afgespeeld:

● Druk op GGOOTTOO op de afstandsbediening. Het nummer van het huidige
hoofdstuk/track wordt gemarkeerd op het beeldapparaat weergegeven.

● Druk nogmaals op GGOOTTOO.

● Geef het gewenste tijdstip met behulp van de cijfertoetsen op. Het tijdstip dient
als zes cijfers te worden opgegeven.* Het opgegeven tijdstip wordt op het display
weergegeven.

● Druk op ‘‘eenntteerr’’.

*Voorbeeld:
Als u het punt 1 uur, 15 minuten en 32 seconden vanaf het begin van de disc wilt   
selecteren, dient u achtereenvolgens op 0, 1, 1, 5, 3, 2 te drukken.

Nederlands
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Afspelen met behulp van bedieningsstanden

Afspelen van een disc herhalen

Ga als volgt te werk als u een hele disc of titel van een DVD-videodisc, DVD-audiodisc
of CD wilt herhalen:

● Druk terwijl de disc wordt afgespeeld op SSHHIIFFTT op de afstandsbediening en druk
vervolgens binnen twee seconden op AALLLL (toets ‘1’).

Op het bedieningspaneel wordt ALL weergegeven.
Zodra de titel/groep/disc is uitgespeeld, wordt het afspelen automatisch herhaald.

Ga als volgt te werk als u het herhaald afspelen wilt annuleren:

● Druk terwijl de disc wordt afgespeeld op SSHHIIFFTT en druk vervolgens binnen twee
seconden op AALLLL.
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Discs afspelen

Hoofdstuk/track opnieuw afspelen

Ga als volgt te werk als u een bepaald hoofdstuk of een bepaalde track wilt herhalen:

● Druk terwijl het geselecteerde hoofdstuk/track wordt afgespeeld op SSHHIIFFTT op de
afstandsbediening en druk vervolgens binnen twee seconden op OONNEE (toets ‘2’).
Op het display van het apparaat wordt ‘ONE’ weergegeven.

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

Ga als volgt te werk als u het herhaald afspelen wilt annuleren:

● Druk terwijl de disc wordt afgespeeld op SSHHIIFFTT en druk vervolgens binnen twee
seconden op OONNEE.

Afspelen van een passage herhalen

Ga als volgt te werk als u een bepaalde passage van een disc wilt herhalen:

● Druk bij het begin van de passage die u wilt herhalen op SSHHIIFFTT op de
afstandsbediening, en druk vervolgens binnen twee seconden op AA--BB (toets ‘3’). ‘A’
wordt op het display weergegeven.

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

● Druk op SSHHIIFFTT en druk vervolgens binnen twee seconden op AA--BB. ‘B’ wordt op het
display weergegeven.

Nadat u voor de tweede keer op A-B hebt gedrukt, wordt de gekozen passage
automatisch herhaaldelijk afgespeeld.

Ga als volgt te werk als u het herhaald afspelen van een passage wilt annuleren en
weer gewoon wilt afspelen:

● Druk op SSHHIIFFTT en druk vervolgens binnen twee seconden op AA--BB.

UNIDISK SC PLAYER
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Shuffle-programma

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

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

● Druk op SSHHIIFFTT op de afstandsbediening en druk binnen twee seconden op
SSHHUUFFFFLLEE (toets ‘5’). Op het display van het apparaat wordt ‘SHF’ (shuffle)
weergegeven.

● Druk op       als u de disc wilt afspelen.

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

● Druk op      .

● Druk op SSHHIIFFTT en binnen twee seconden op SSHHUUFFFFLLEE.

Inclusief-programma

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

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

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

1. Druk op SSHHIIFFTT op de afstandsbediening en druk binnen twee seconden op
IINNCCLLUUDDEE (toets ‘7’). Op het display aan de voorzijde van het apparaat wordt
P01:00 en INC (inclusief) weergegeven.

2. Selecteer het gewenste hoofdstuk/track met behulp van de cijfertoetsen.

3. Druk op SSTTOORREE om de gemaakte keuze op te slaan en naar de volgende 
programmastap te gaan.
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Discs afspelen

4. Herhaal stap 2 en 3 voor alle tracks die u wilt selecteren.

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

Ga als volgt te werk als u een opgeslagen programma wilt wissen of het Inclusief-
programma wilt annuleren:

● Druk op SSHHIIFFTT en binnen twee seconden op IINNCCLLUUDDEE.

Opmerking: 
Er kunnen maximaal 99 tracks worden opgeslagen.

Exclusief-programma

Met deze programmastand kunt u de tracks selecteren die u niet wilt beluisteren. De
niet-geselecteerde tracks kunnen vervolgens worden afgespeeld.

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

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

1. Druk op SSHHIIFFTT op de afstandsbediening en druk binnen twee seconden op
EEXXCCLLUUDDEE (toets ‘8’). Op het display van het apparaat wordt P01:00 en EXC
(exclusief) weergegeven.

2. Selecteer het nummer van de track die u wilt toevoegen aan de lijst van niet te
beluisteren tracks. Gebruik hiervoor de cijfertoetsen.

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

4. Herhaal stap 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 met het afspelen van de
overblijvende hoofdstukken/tracks te beginnen.

Ga als volgt te werk als u een opgeslagen programma wilt wissen of het Exclusief-
programma wilt annuleren:

● Druk op SSHHIIFFTT en binnen twee seconden op EEXXCCLLUUDDEE.

Nederlands
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Menu’s voor DVD-videodiscs en DVD-audiodiscs

Op de meeste DVD-videodiscs en DVD-audiodiscs zijn een of meer menu’s aanwezig aan
de hand waarvan u kunt bepalen welke onderdelen van de disc u wilt afspelen, of welke
feature u wilt oproepen of aanpassen.

Ga als volgt te werk om door menu’s te navigeren:

● Druk op TTIITTLLEE** op de afstandsbediening. Het menu wordt op het scherm van het
beeldapparaat weergegeven.

● Selecteer de gewenste titel of feature met  / / / .

● Druk op ‘‘eenntteerr’’.

*Voor bepaalde DVD-videodiscs en DVD-audiodiscs is het de DDVVDD-toets.

TV

TITLE

RETURNSETUP

PRESET TUNE SCAN +

DVD

'enter'

TITLE
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Extra afspeelopties voor DVD-videodiscs and
DVD-audiodiscs

Taal of audio selecteren

Ga als volgt te werk om door de beschikbare opties voor taal of audio te navigeren:

● Druk herhaaldelijk op AAUUDDIIOO op de afstandsbediening.

Ondertiteling

Ga als volgt te werk om beschikbare ondertitels op te roepen of weg te halen van het
scherm:

● Druk herhaaldelijk op SSUUBB--TT op de afstandsbediening. 

Camerahoek selecteren

Op sommige DVD-videodiscs kunt u bepaalde scènes vanuit meerdere camerahoeken
bekijken.

Ga als volgt te werk als u een camerahoek wilt selecteren:

● Druk op AANNGGLLEE op de afstandsbediening.

STOREADJUST SHIFT

TV

TITLE

RETURNSETUP

PRESET TUNE

AUDIO SUB-T

ALARM

TIMER WHERE WHAT DO

ANGLE ZOOM

SCAN +

+--
--SIGNAL BAND MONO

DVD

AUDIO/SUB-T/
ANGLE/ZOOM

Discs afspelen

UNIDISK SC PLAYER
Gebruikershandleiding

Nederlands

26

De volgende beschikbare camerahoek wordt geselecteerd.

Elke keer wanneer u op AANNGGLLEE drukt, wordt er een andere camerahoek geselecteerd

Opmerking:
Indien de Angle Mark-functie in de setup-menu’s is ingesteld op On, wordt het pictogram   

op uw beeldapparaat weergegeven wanneer een bepaalde passage op een DVD-
Videodisc vanuit meerdere camerahoeken kan worden bekeken (zie het hoofdstuk Setup-
menu’s).

Inzoomen en schuiven

Inzoomen is het in verschillende stappen uitvergroten van het beeld. 
Schuiven is het naar links en rechts, en boven en beneden verplaatsen in een uitvergroot
beeld.

Ga als volgt te werk als u wilt inzoomen terwijl er een disc wordt afgespeeld of het
afspelen ervan is onderbroken:

● Druk op ZZOOOOMM op de afstandsbediening.

Het beeld wordt in het volgende uitvergrotingsniveau weergegeven (1,5x de gewone
weergave) en ZOOM 1.5 wordt op het beeldapparaat weergegeven.

Elke keer wanneer u op ZZOOOOMM drukt, wordt er een volgend uitvergrotingsniveau
geselecteerd: 2x, 3x de gewone weergave. 
Als u daarna nog een keer op ZZOOOOMM drukt, wordt de gewone, niet-uitvergrote weergave
weer geselecteerd.

Ga als volgt te werk als u door een uitvergroot beeld wilt schuiven:

● Druk herhaaldelijk op / / / op de afstandsbediening of houd deze toetsen 
ingedrukt.
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Extra informatie over Video-cd’s en Super-VCD’s

Bepaalde Video-CD’s en Super-VCD’s zijn uitgerust met de voorziening PBC (playback
control). PBC biedt extra mogelijkheden met betrekking tot afspeelfunctionaliteit. PBC
kan naar wens worden in- en uitgeschakeld. Als PBC is ingeschakeld, kunt u het afspelen
van de disc onderbreken en vooruit en achteruit naar andere tracks gaan. 
Bovendien wordt er bij super-VCD’s een menu met de inhoud van de disc op het scherm
van het beeldapparaat weergegeven. Als u een bepaalde track wilt afspelen, dient u de
desbetreffende cijfertoets(en) in te drukken en daarna op ‘‘eenntteerr’’  te drukken.
Als PBC is uitgeschakeld, is deze functionaliteit mogelijk niet beschikbaar.

Ga als volgt te werk als u PBC wilt in- of uitschakelen:

● Druk op DDVVDD op de afstandsbediening. 
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Aanvullende bestandsindelingen

De volgende bestandsindelingen kunnen - indien ze op een data-disc zijn opgeslagen - op
de UNIDISK SC worden afgespeeld en/of weergegeven: MP3, JPEG, MPEG2.

Ga als volgt te werk als u dergelijke bestanden wilt afspelen:

● Schakel het beeldapparaat in en stem het af op het video-uitgangssignaal van de 
UNIDISK SC.

● Druk op DDVVDD als de afstandsbediening zich niet in Disc-stand bevindt.

● Plaats de data-disc in de UNIDISK SC. Na enkele seconden wordt het Disc 
Navigation-scherm op het beeldapparaat weergegeven waarin de mapstructuur 
van de disc wordt getoond.

Opmerking:
Als u de inhoud van de data-disc wilt weergeven, dient de optie Disc Nav. in de sectie
Preferences van de setup-menu’s te zijn ingesteld op WWiitthh  MMeennuu (zie het hoofdstuk
Setup-menu’s).

Volg de onderstaande instructies.

● Gebruik de toetsen / / / als u door secties, mappen en items wilt navigeren.

● Als u de inhoud van een map wilt weergeven, dient u de desbetreffende map eerst 
te selecteren en daarna op ‘‘eenntteerr’’ te drukken.

● Als u een item wilt afspelen, dient u het desbetreffende item eerst te selecteren 
en daarna op ‘‘eenntteerr’’ te drukken.

● Druk op        /       als u naar een volgend of vorig item wilt gaan.

● Druk op       /        als u zich binnen een MP3- of MPEG2-bestand wilt verplaatsen
terwijl het bestand wordt afgespeeld.
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● Druk op     als u het afspelen van een item wilt beëindigen.

Opmerking:
Als de optie Disc Nav. in het setup-menu is ingesteld op NNoo  MMeennuu worden data-discs die
in de UNIDISK SC worden geplaatst vanaf het eerste item in de eerste map afgespeeld
wanneer u op ‘‘eenntteerr’’ drukt. De toetsen       ,       ,      werken zoals hierboven omschreven.

Bestand herhalen

Ga als volgt te werk als u het afspelen van een MP3-bestand wilt herhalen:

● Druk terwijl het bestand wordt afgespeeld op SSHHIIFFTT op de afstandsbediening, en 
druk vervolgens binnen twee seconden op OONNEE (toets ‘2’). Op het display van het 
apparaat wordt ‘ONE’ weergegeven.

Zodra het bestand is uitgespeeld, wordt het afspelen automatisch herhaald.

Ga als volgt te werk als u het herhaald afspelen van bestanden wilt annuleren:

● Druk op SSHHIIFFTT en binnen twee seconden op OONNEE.

Shuffle-programma

Ga als volgt te werk als u de bestanden van een map in een willekeurige volgorde wilt
laten afspelen:

● Druk terwijl het eerste bestand wordt afgespeeld op SSHHIIFFTT op de 
afstandsbediening, en druk vervolgens binnen twee seconden op SSHHUUFFFFLLEE (toets ‘5’).
Op het display 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 discs wilt
annuleren:

● Druk op SSHHIIFFTT en binnen twee seconden op SSHHUUFFFFLLEE.

Discs afspelen
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Inclusief-programma

In deze stand kunt u aangeven welke van de in een map beschikbare bestanden u wilt
beluisteren of weergeven.

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

1. Druk op SSHHIIFFTT op de afstandsbediening en druk binnen twee seconden op IINNCCLLUUDDEE
(toets ‘7’). Op het display van het apparaat wordt P01:00 en INC (inclusief) 
weergegeven.

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

3. Druk op ‘‘eenntteerr’’ om de gemaakte keuze op te slaan en naar de volgende 
programmastap te gaan.

4. Herhaal stap 2 en 3 voor alle tracks die u wilt selecteren.

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

Ga als volgt te werk als u een opgeslagen programma wilt wissen of het Inclusief-
programma wilt annuleren:

● Druk op SSHHIIFFTT op de afstandsbediening en druk binnen twee seconden op 
IINNCCLLUUDDEE.
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Surround Sound en Audio standen

Op de meeste DVD-videodiscs zijn meerdere surround-soundindelingen beschikbaar. De
bekendste indelingen zijn DTS, Dolby Digital en Dolby Digital Stereo. 

Nadat u in het DVD-videomenu een surround-soundindeling hebt gekozen (zie Menu’s
voor DVD-videodiscs en DVD-audiodiscs in het hoofdstuk Discs afspelen), kunt u de
audio stand op de UNIDISK SC verder aanpassen, bijvoorbeeld door enkele luidsprekers
uit te schakelen, indien dat wenselijk is.

De beschikbare opname-opties zijn:

*Alleen beschikbaar op discs met DTS-indeling.

Ga als volgt te werk om door de beschikbare audiomodi te navigeren:

● Druk herhaaldelijk op SSUURRRR op de afstandsbediening. De audiostanden worden 
weergegeven op het display van het apparaat.

Opmerkingen:
Alle bovenstaande audiostanden, met uitzondering van DTS Full, zijn voor alle line inputs
en CD-weergave beschikbaar.

Voor Dolby Digital Stereo-discs dient u de Dolby PL-optie in de Setup-menu’s op On in te
stellen (zie het hoofdstuk Setup-menu’s).

Het gebruik van Dolby Pro Logic II met CD’s

U kunt Dolby Pro Logic II-verwerking uitvoeren tijdens het beluisteren van een CD.

Ga hiervoor als volgt te werk:

● Druk herhaaldelijk op SSUURRRR op de afstandsbediening totdat As Mix verschijnt op 
het display van het apparaat.

● Houd SSUURRRR ingedrukt tot Pro Logic II Mode wordt weergegeven.

● Druk herhaaldelijk op SSUURRRR om door te beschikbare Pro Logic-opties te 
navigeren.

Zie Dolby PLII Mode en Dolby PLII Control in het hoofdstuk Setup-menu’s voor details
over het gebruik van Dolby Pro Logic II.

Audio stand Gebruikte luidsprekers

DTS Full* 5.1-kanaals vereist (vijf full-range luidsprekers plus een subwoofer)
As Mix Zoveel mogelijk luidsprekers (maximaal 6)

3 Stereo Vooraan en midden (plus subwoofer indien beschikbaar)
Phantom Vooraan en achteraan (plus subwoofer indien beschikbaar)
Stereo Alleen vooraan (standaardinstelling voor audio-CD’s)
Stereo + Sub Vooraan plus subwoofer
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Voorversterker
Dit hoofdstuk beschrijft hoe u de voorversterker van de UNIDISK SC moet bedienen.

Volume en dempen

Volumeaanpassing

Het volumebereik loopt van 0 tot 100.

BELANGRIJK:
Een te hoog volume kan uw gehoor en uw geluidsapparatuur beschadigen.

Zo past u het volume aan:

● Druk herhaaldelijk op --//++ op de afstandsbediening of houd deze toets vast.

of

● Houd        of         ingedrukt op het bedieningspaneel.

Ga als volgt te werk als u het volumedisplay wilt verlaten:

● Druk op DDVVDD op de afstandsbediening.

of

● Wacht een aantal seconden tot het display terugkeert naar het disc-scherm.

Dempen en dempen opheffen

Het geluid dempen en gedempt geluid opheffen:

● Druk op      .

Finetuning

Finetuning van de subwoofer 

Als u een subwoofer op uw AV-systeem hebt aangesloten, kan het zijn dat u tijdens het
bekijken van een DVD het volumeniveau van de subwoofer wilt aanpassen zonder het
volume van alle overige luidsprekers te wijzigen. Het is mogelijk het volume van de
subwoofer afzonderlijk te regelen.

Het volume van de subwoofer heeft een bereik van -10 tot +10, met 0 als neutrale stand.

Ga als volgt te werk als u het volume van de subwoofer wilt aanpassen:

● Druk herhaaldelijk op AADDJJUUSSTT op de afstandsbediening tot op het display van 
het bedieningspaneel de functie voor het aanpassen van de subwoofer wordt 
weergegeven.

● Druk herhaaldelijk op de afstandsbediening of houd de toets ingedrukt om het 
aanpassingsniveau te verhogen. 

● Druk herhaaldelijk op de afstandsbediening of houd de toets ingedrukt om het 
aanpassingsniveau te verlagen. 

Ga als volgt te werk als u de functie voor het aanpassingsniveau van de subwoofer wilt
verlaten:

● Druk op DDVVDD op de afstandsbediening.

of

● Wacht een aantal seconden tot het display terugkeert naar de vorige weergave.
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Fijnafstelling van de centre luidspreker

Als u een centre luidspreker op uw AV-systeem hebt aangesloten, kan het zijn dat u
tijdens het bekijken van een DVD het volumeniveau van de centre luidspreker wilt
aanpassen zonder het volume van alle overige luidsprekers te wijzigen. Het is mogelijk
het volume van de centre luidspreker afzonderlijk te regelen.

Het volume van de centre luidspreker heeft een bereik van -10 tot +10, met 0 als
neutrale stand.

Ga als volgt te werk als u het volume van de centrale luidspreker wilt aanpassen:

● Druk herhaaldelijk op AADDJJUUSSTT op de afstandsbediening tot op het display van 
het apparaat de functie voor het aanpassen van de centre luidspreker 
wordtweergegeven.

● Druk herhaaldelijk op de afstandsbediening of houd de toets ingedrukt om het 
aanpassingsniveau te verhogen.  

● Druk herhaaldelijk op de afstandsbediening of houd de toets ingedrukt om het 
aanpassingsniveau te verlagen. 

Ga als volgt te werk als u de functie voor het aanpassingsniveau van de centre
luidspreker wilt verlaten:

● Druk op DDVVDD op de afstandsbediening.

of

● Wacht een aantal seconden tot het display terugkeert naar de vorige weergave.

Balansaanpassing

Met deze functie kunt u de balans tussen de linker en rechtse luidsprekers wijzigen.

Het maximale bereik van de balans is 10 stappen naar links en 10 stappen naar rechts,
met 0 als neutrale stand.

Ga als volgt te werk als u de balans tussen de luidsprekers wilt aanpassen:

● Druk herhaaldelijk op AADDJJUUSSTT op de afstandsbediening tot op het display van 
het apparaat de functie voor de balans van de luidsprekers wordt weergegeven.

● Druk herhaaldelijk op op de afstandsbediening of houd de toets ingedrukt om de 
balans naar rechts te verplaatsen.

● Druk herhaaldelijk op of houd de toets ingedrukt om de balans naar links te 
verplaatsen.

Ga als volgt te werk als u de functie voor het aanpassen van de balans wilt verlaten:

● Druk op DDVVDD op de afstandsbediening.

of

● Wacht een aantal seconden tot het display terugkeert naar de vorige weergave.

Selectie van randapparaat
Ga als volgt te werk om een randapparaat selecteren:

● Druk herhaaldelijk op AAUUXX op de afstandsbediening om alle auxiliary inputs langs 
te gaan. 

of

● Houd     of     ingedrukt op het bedieningspaneel.

Ga als volgt te werk om terug te keren naar Disc-stand:

● Druk op DDVVDD op de afstandsbediening.

Gebruiksmogelijkheden van de afstandsbediening
Door op de afstandsbediening op een toets voor een bron te drukken (DVD, CD, TUNER,
TV of AUX), wordt de afstandsbediening ingesteld op het bedienen van de geselecteerde
bron. Welke functies u via de afstandsbediening kunt uitvoeren, hangt van de
geselecteerde bron af. Het kan dus voorkomen dat een functie die bij de ene bron van de
UNIDISK SC wel kan worden gebruikt, niet bij een andere bron beschikbaar is. Dit komt
doordat de afstandsbediening op een andere bron is ingesteld. Druk op de DVD-toets op
de afstandsbediening om dit te corrigeren.
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Tabel met gebruikersopties

In de volgende tabel staan de beschikbare gebruikersopties van de UNIDISK SC. 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).

Optie Beschrijving Instellingen

DISPLAY BRIGHTNESS

SLEEP DISPLAY DELAY

FRONT PANEL IR
COMMANDS

ACC SOCKET MODE

IR OUT MODULATION

KNEKT MODE

AAUUTTOO
2% tot 100%
(niet-lineair)

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

AACCCCEEPPTTEEDD
IGNORED

IIRR
RCU

3366  kkHHzz
10 kHz tot 2212 kHz

AAUUTTOO
MAIN
LOCAL
SOURCE

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.

Hiermee wordt de functie van de ACC-
ingang (ingang voor accessoires) bepaald. IR
= infrarood repeater; RCU = KNEKT-
afstandsbediening.

Modulatiefrequentie voor de infraroodstraal.

AUTO is de standaardinstelling en wordt ook
gebruikt als het apparaat deel uitmaakt van
een KNEKT-systeem en is aangesloten op
een andere UNIDISK SC-, een Linn CLASSIK
Movie-, CLASSIK Movie Di-, of een CLASSIK
Music-systeem. Hier zal de UNIDISK SC
zichzelf automatisch configureren om te
werken als een Main- of Local Room-
onderdeel.
Met de MAIN- en LOCAL-opties kunt u
bepalen of het apparaat een Main- of Room-
onderdeel is in een KNEKT-systeem.
De SOURCE-instelling schakelt de
voorversterker van het apparaat uit en dient
te worden gebruikt als de UNIDISK SC wordt
gebruikt met een externe voorversterker of
surround-sound processor.

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

Instellingen voor gebruikersopties wijzigen

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

● Plaats de eenheid in de standby-mode.

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

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

● Druk, om uw keuze maken, herhaaldelijk op  of op de afstandsbediening of op
het bedieningspaneel of houd de gewenste toets ingedrukt.

● Druk herhaaldelijk op of of houd de gewenste toets ingedrukt om de instelling 
van de gebruikersoptie te wijzigen.

Ga als volgt te werk als u de standaardinstelling van een gebruikersoptie wilt 
herstellen:

● Selecteer de desbetreffende gebruikersoptie.

● Druk op ‘‘eenntteerr’’ op de afstandsbediening of op     op het bedieningspaneel. 

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

● Druk op      op de afstandsbediening of op     op het bedieningspaneel.
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Optie Beschrijving Instellingen

x

Optie Beschrijving Instellingen

CD COMMANDS

PLAY COMMAND

STOP COMMAND

REPEAT COMMAND

HI-RES SACD/DVD-A 

AUDIO
SCROLL SACD TEXT

AACCCCEEPPTTEEDD
IGNORED

PLAY ONLY
PPLLAAYY  //  PPAAUUSSEE

STOP ONLY
SSTTOOPP  //  EEJJEECCTT

RREEPPEEAATT  AALLLL
REPEAT A-B / ALL

DIRECT
NNOORRMMAALL  

OONNCCEE
LOOP
OFF

Als een externe CD-speler op de UNIDISK SC
wordt aangesloten en u wilt niet dat de CD van
de UNIDISK SC via de afstandsbediening wordt
bediend, stel deze parameter dan in op
IGNORED.

Als u een andere afstandsbediening gebruikt
dan degene die u geleverd werd bij het
apparaat, en deze andere afstandsbediening
heeft aparte toetsen voor PLAY en PAUSE,
stel deze parameter dan in op PLAY ONLY.

Als u een andere afstandsbediening gebruikt
dan degene die u geleverd werd bij het
apparaat, en deze andere afstandsbediening
heeft aparte toetsen voor STOP en EJECT, stel
deze parameter dan in op STOP ONLY.

Als u een andere afstandsbediening gebruikt
dan degene die u geleverd werd bij het
apparaat, en deze andere afstandsbediening
heeft alleen een REPEAT-toets, stel deze
parameter dan in op REPEAT A-B / ALL. (Als u
REPEAT A-B / ALL selecteert, zal het drukken
en loslaten van de REPEAT-toets hetzelfde
effect hebben als een REPEAT A-B-opdracht
en zal het ingedrukt houden van de REPEAT-
toets fungeren als een REPEAT ALL-opdracht.)

Deze optie kan worden gebruikt als uw
systeem vijf full-range luidsprekers en een
subwoofer bevat. Als u een SACD of een DVD-
audiodisc afspeelt en As Mix werd
geselecteerd als audiostand, dan zal de
DIRECT-instelling de Bass Redirect-circuits van
het apparaat negeren, hetgeen een hogere
geluidskwaliteit zal opleveren.

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.

*SCART voor SCART-versie van het apparaat, TV OUT voor de Phono-versie. 
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PASS IR TO REMOTE OUT
(Deze optie is niet
beschikbaar als KNEKT
MODE werd ingesteld op
AUTO, MAIN of LOCAL.)

PASS REMOTE IN TO OUT
(Deze optie is niet
beschikbaar als KNEKT
MODE werd ingesteld op
AUTO, MAIN of LOCAL.)

AUTO SOURCE SELECTION
(Deze optie is niet
beschikbaar als KNEKT
MODE werd ingesteld op
SOURCE.)

SOURCE MEMORY
(Deze optie is niet
beschikbaar als KNEKT
MODE werd ingesteld op
SOURCE.)

2 CHANNEL AUDIO

2 CHANNEL LFE

RS232 BAUD RATE

RS232 EVENTS

RS232 STARTUP MESSAGE

EENNAABBLLEEDD
DISABLED

ENABLED
DDIISSAABBLLEEDD

((DDIISSCC))  EENNAABBLLEEDD
(DISC) DISABLED

ENABLED
DDIISSAABBLLEEDD

PPUURREE  SSTTEERREEOO
SURROUND
ENCODED

IINNCCLLUUDDEEDD
EXCLUDED

99660000
4800 to 230400
(9 settings)

ENABLED
DDIISSAABBLLEEDD

EENNAABBLLEEDD
DISABLED

Indien ingesteld op ENABLED, geeft het
apparaat opdrachten ontvangen via de
infraroodontvanger op het bedieningspaneel
door naar REMOTE OUT. Deze optie werkt ook
als de infraroodopdrachten zijn uitgeschakeld.

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

Indien ingesteld op ENABLED, zal het drukken
op om het even welke toets (     ,        enz) op
de afstandsbediening of het bedieningspaneel
automatisch de eenheid in Disc-stand plaatsen.

Indien ingesteld op ENABLED, selecteert het
apparaat de laatst gebruikte
voorversterkerinstellingen voor elke bron.
Indien ingesteld op DISABLED, worden
dezelfde voorversterkerinstellingen gebruikt
voor alle bronnen.

Gebruik deze optie om in te stellen of het
apparaat een tweekanaals (selecteer PURE
STEREO) of een surround multikanaals signaal
(selecteer SURROUND ENCODED) moet
uitvoeren via de KNEKT- en SCART*- of TV
OUT*-aansluitingen.

Gebruik deze optie om in te stellen of het
apparaat het LFE-signaal (Low Frequency
Effects) opneemt (stel in op INCLUDED) of
weglaat (stel in op EXCLUDED) in een
tweekanaals downmix die wordt uitgevoerd via
de KNEKT- en SCART*- of TV OUT*-
aansluitingen.

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.
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Technische specificatie

Fysiek
Gewicht 4,3 kg

Afmetingen  380 (B) x 360 (D) x 80 (H) mm
   

Video-uitgangen
Type  Aansluiting  Niveau  Impedantie  Opmerkingen

SCART-versie

Component  SCART  RGB + Composiet:  75 Ω 
  1 Vp-p 

Composiet SCART 1 Vp-p  75 Ω

S-video  4-pins mini-DIN Y (lum): 1 Vp-p 75 Ω
  C (chr): 700 mVp-p

Phono-versie

Component  3 x RCA  YPrPb  75 Ω

S-video  4-pins mini-DIN Y (lum): 1 Vp-p 75 Ω
  C (chr): 700 mVp-p 

Composiet 1 x RCA  1 Vp-p  75 Ω 

Video-ingangen
Type  Aansluiting  Niveau  Impedantie  Opmerkingen

SCART version    

Component  SCART

S-video  4-pins mini-DIN

Phono version    

Component  3 x RCA  

S-video  4-pins mini-DIN

Composiet 1 x RCA   

–

–

–

–

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

–

–

Elektrisch
Voltage netspanning  100-230 VAC, 50-60 Hz

Energieverbruik  Ong. 40 W 

Audio-uitgangen
Type  Aansluiting  Niveau  Impedantie  Opmerkingen

SCART-versie

Ongebalanceerd 6 x RCA 2 Vrms  300 Ω Pre-amp out

Lijnniveau 2 x RCA   Fixed out

Digitaal 1 x SPDIF 500 mVp-p  75 Ω
  1 x TOSLINK   

Phono-versie

Ongebalanceerd 6 x RCA 2 Vrms  300 Ω  Pre-amp out

Lijnniveau 2 x RCA   Fixed out

Digitaal 1 x SPDIF  500 mVp-p  75 Ω 

  1 x TOSLINK

Audio-ingangen
Type  Aansluiting  Niveau  Impedantie  Opmerkingen

SCART-versie

Ongebalanceerd 4 x RCA   2 x stereo

Ongebalanceerd TV SCART   Stereo

Ongebalanceerd VCR SCART   Stereo

Digitaal 2 x SPDIF 

 2 x TOSLINK

Phono-versie

Ongebalanceerd 4 x RCA 2 Vrms  300 Ω

Digitaal 2 x SPDIF 500 mVp-p  75 Ω
 2 x TOSLINK

Data & bediening
Type  Aansluiting  Niveau  Impedantie  Opmerkingen

RS232  2 x RJ11   

Remote in/out  2 x RCA  4 mA                             Alleen voor KNEKT

Infrarood flits-connector  2 x 3 mm jack   

Ingang voor accessoires  1 x RJ45   

KNEKT-bediening  5 x RJ45   
   

–

–

–
–– –

–– –

––

–

– –

– – –

– –

– –

– –

– –

– –

–– –

––

–

–

–– –

–– –

–

–

Uni SC DUTCH part 7  9/28/05  12:58 PM  Page 40



35

Garantie en service Nederlands

UNIDISK SC PLAYER
Gebruikershandleiding

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

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

WWaaaarrsscchhuuwwiinngg

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

TTeecchhnniisscchhee  hhuullpp  eenn  iinnffoorrmmaattiiee

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

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

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 repartie inlevert of
vervoert.

LLiinnnn  PPrroodduuccttss  LLiimmiitteedd  
Glasgow Road
Waterfoot
Eaglesham
Glasgow G76 0EQ
Scotland, UK

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

LLiinnnn  IInnccoorrppoorraatteedd
8787 Perimeter Park Boulevard
Jacksonville
FL 32216
USA

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

LLiinnnn  DDeeuuttsscchhllaanndd  GGmmbbHH
Hühnerposten 1d 
D-20097 Hamburg 
Duitsland

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

Benelux importeur:
LLaatthhaamm  AAuuddiioo  BBVV
Postbus 7
5130 AA  Alphen NB
Nederland

Tel: 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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