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INLEIDING

Beste klant !

Gefe liciteerd met de aankoop van deze DCC300 . De
OCC300 is het resultaat van een geslaagdecombinatie van
onze jarenlange ervaring en de hedendaagse technologie.

In 1963 lanceerde PHILlPS de muziekcassette, die in snel
tem po de wereld veroverde . In 1991 zijn wereldwijd 2,6
miljard cassettes en 180 miljoencassetterecorders verkocht.

In de jaren tachtig werd een nieuwaudiosysteem
uitgevonden: de CD. De CD (Compact Disc) bracht u de
nieuwe dimensie van digitaal geluid en verhoogde daarmee
uw luisterplezier.
Digitale opnamen op CD maken een hoog contrast in zowel
harde als zachte passages mogelijk met een perfecte
kanaalscheiding. De CO is minder gevoelig voorvuil en
beschadigingen omdat de CD-speler met een
foutcorrectiesysteem is uitgerust.

Philips heeft de muziekcassette nu verder ontwikkeld. met
als resultaat de DCC.
De DCC (Digitale Com pact Cassette ) vult het grote hiaat
tussen de muziekcassette en de compact disc. De DCC is
net als de muziekcassette geschikt voor opnemen en
weergeven. De kwaliteit en capaciteit van de DCC zijn gelijk
aan die van de CD. Een bijkomend voordeel is dat u op de
DCC-recorder ook "normale" muziekcassettes kunt afspelen.

Om lang en probleemloos van de DCC300 te kunnen
genieten, raden wij u aan eerst de gebruiksaanwijzing goed
door te lezen.

Auteursrechten

Opnemen of kopiëren is alleen geoorloofd als u geen inbreuk
maakt op auteursrechten of andere rechten van derden.

Dit apparaat voldoet aan de radiostoringseisen van de
Europese Gemeenschap.
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® PLAATSEN EN AANSLUITEN BEDIENINGSELEMENTEN

Het tvoeptaauebevindt zichaandeachterkant vanhet apparaat.

987654321
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Voorkant: 10 PHONES Aans luitpunt voor de hoofdt elefoo n. ..
-.:
Gl

POWER ON/OFF Voo r he t aan- en uitzetten van het VOLUME Voo r het regelen van het volum e
"tl
Gl

apparaat. wanneer u de hoofdtelefoon 2

gebru ikt.
2 SIDE A·B Voor het kiezen van kant A of kant

8 van de casse tte. 11 APPEND Voor het zoeken van ee n vr ije
posit ie op de cassette gesch ikt

3 OPE N/CLOSE Voor het openen en sluiten van de voor opne men.
cassettehou der. Het apparaat zoekt een vr ije posit ie

op de cassette (mits u altijd de
4 DISPLAY Op het display wordt allerlei APPEND functie gebruikt hee ft

informatie weergegeven . voor het opnemen).
Zodra deze gevonden is, kunt u

5 RESET Voor het terugstellen van de teller zonder problemen opnemen .
" nnn n"op u uuu

RECORD Voor het opnemen van de door u
TIME Voor het oproepen van tijdinformatie . gekozen gelUidsbron .

TEXT Voor het oproepen van 12 RECORD BALANCE Voor het regelen van de balans
tekst informat ie. tijdens het opnemen .

6 RECORD LEVEL Voor het regelen van het 13 REWIND Voor het achterurtspoelen van de
opnameniveau. band.

7 DOLBY B/C NR Voor het kiezen van de PREVIOUS Voor he t terugspoelen van de band
DOLBY NR-functles. naar het begin van het huidige

nummer.
DIGITALANALOGUE Voor he t kiezen van de gewenste

opname-ingang . STOP Voor het stoppen van de band .

RENUMBER Voor het corrigeren van de PLAY Voor het starten van de weergave.
volgorde van de (track)nummers op
de band. NEXT Voor he t doorspoelen van de band

naar het begin van het volgende
8 WRITE MARK Voo r he t schrijven van oiverse nummer.

ma rkeri ngen .

WI ND Voor het vooruitspoelen van de
MARK ERASE Voor het wissen van diverse band .

markeringen .

14 REPEAT Voor het he rhalen van het huidige
9 RECORD M UTE Voo r het opnemen van een digitale nummer en van de hele cassette.

stil te .

RECORD PAUSE Voor het tijdelijk onderbreken van
de opname en voor het schakelen
naar de opname-pauzestand

12

DIGITAL IN - Slui t één uiteinde van de coax kabel aan op
de ingang van uw DCC300 en het ancere uiteinde op de
corresponderende digitale uItgang van b.v . een CD
speler of DAT-recorder.

ANALOG IN - Steek een rode steker in de bus R en de
andere steker in de bus L van uw DCC300. Steek de
tw ee andere stekers in de co rres ponderende bussen
van de DCC uitga ngen van uw verst erker . U ku nt oo k de
TAP E of AU X uitg angen van uw vers te rker gebruiken.

ANALOG OUT - Stee k een rode steker in de bus R en de
andere steker in de bu s L van uw DCC300. Steek de
tw ee andere ste kers in de corresponde rende bu ssen
van de DCC ingangen van uw vers terker . U kunt ook de
TAPE of AUX ingangen van uw vers terker gebrui ken.

Sluit de apparaten met de bijgeleverde kabels als volgt aan:

DIGITAL OUT - Deze uitgang levert een dlgltal signaal
langs electrische weg en kan daarom alleen aangesloten
worden op een apparaat met een digitale Ingang. b.V.
versterker, DCC of DAT. Gebruik hiervoor een cinch-kabel
(niet bijgeleverd) met een cinch plug aan ieder eind

• Trek de ne tstekker nooi t aan de kabe l Uit het
stopcontac t m aar altij d bij de behuizing.

Enk ele ad viezen:

• Indien het apparaat gedurende enige tijd niet wordt
gebruikt. het apparaa t Uitschakelen en de ne tstekker uit
het stopcontact nemen.

• Kies de jUiste netspermmq met de spanrunqskiezer aan
de achterkant van uw DCC .

• Raak, nadat u de stekker Uit het stopcontact heb t
genomen, nooit de twee con tactpennen aan. De
DCC300 hee ft enkele seconden nodig om te ontladen .

• De DCC 300 is nu klaar voor gebruik. Veel plezier!

• Steek de kleinste stekker van de bijgeleverde net kabel
In de MAINS Ingang van uw DCC300 en de netstekker
In het stopcontact.

•

4

Uitgangen (links/rechts) voor een
analoog audiosignaal.

Uitgang voor een digitaal audiOSignaal.

Ingangvoor een digitaal audiosignaal.

Ingangen (hnks/rechts! voor een
analoog audiosignaal .

Kies met deze spanninqskiezer de
netspanning die met uw locale
nets panni ng overee nkomt
1220-240V, 110-120V!

3

W AARSCH UW ING
Sluit het netsnoer pas aa n als de andere aansluitingen

klaar zijn en u de op het typeplaatje aangegeven
netspanning gecontroleerd hebt.

Zorg voor een vrije ruimte om het apparaat van een paar
cen timeter en sluu geen ventilatiegaten af .

3 ANALOG IN

• Nadat u he t apparaat op een zorgvul dig gekozen plaats
geïnstalleerd hebt, m oet het aan de nieu we
omgevingstemperatuu r w ennen . Laat de DCC 300
daarom ongeveer 30 minuten met rust, zodat even tuele
condensatie kan verdampen.
Als u dit ad vies niet opvolgt, kan de e lek tronica in
he t appa raat bes ch adi gd worden!

ANALOG OUT

• Plaats de DCC300 niet in een vochtige. sto ffige. te warme
of te koude plaatsen Izoals bovenop de versterker! en
niet In de buurt van magnetische velden fb.v . een TV),
daar dit de levensduur van het apparaat nadelig beïnvloedt.

• Bij het opstellen van de apparatuur de 'DCC 300'
onderaan plaatsen.

DIGITAL OUT

4 DJGJTAL IN

2 VOLTAGE
SELECTO R

Plaatsen en aans luiten :

Aanslu itpunten op de achterkant:

1 M AIN S Zorg ervoor dat het apparaat via de
bijgeleverde netkabel op de iuiste
netspanning wo rdt aangesloten.

2
ID
C.
ID
~

iii
::l
C.
UI
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@ CASSETTES AAN- EN UITZETTEN en OPENEN EN SLUITEN

en

De volgende typen cassettes zijn verkrijgbaar :

DCC (Digitale Compact Cassette)

lil
."
C
co
't:
CIl
."
CIl
Z

Op merkingen:
De cassettehouder kan vanurt elke func tie geopend w orden
met uitzondermç van 'RECORD' en 'RENUMBER'.

Terwijl de houder geopend of gesloten wordt. ver schijnt op
het display 'Ornt of 'CLOSE' .

Als u het apparaat uitzet. wordt de bandmformatie van de
cassette (diverse teksten en tiJden) Uit het geheugen van
het apparaat çewist. Als u het apparaat later weer aanzet.
word t de bandmtorrnetie opnieuw gelezen .

Als een ter ugge spoelde DCC in de houder w ordt gep laatst.
zoekt het apparaat automatisch het begin van het eers te
muzieknummer op.

OPEN /CLOSE
PLAY
STOP
NEXT
PREVIOUS
WIND
REWIND

Vanuit de wach ts tand kan het apparaat weer in werking
gesteld worden door op het apparaat zelf of op de etsten es
bedIening één van de volgende basistunenes te kiezen en
stelt het apparaat weer In werking ..

Het apparaat kan In de wach ts tand geschakeld worden door
op de afs tandsbediening op STANDBY te drukken.

,- ,-, ,- ,- ,- T T ,
L ,--, ,=.] :.] ,-- , I ,--

l

A
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Als het apparaat geen cassette vindt. verschijnt op het display'

Als het apparaat een voor bespeelde DCC vindt, verschijn t
op het display bij voorbeeld:

soe Il
,-, ,- ,-, - , T 1\ I ,,-, ,-- ,--, .1) ..L , \, I~'

Druk op OPEN /CLOSE om de cassettehouder te openen en
leg een cassette In .

Sluit de cassettehouder door nogmaals op OPEN /CLOSE te
drukken. U kunt de houder ook sluiten door zachtjes tegen
de voorkant ervan te drukken.

Druk op POWER ON/OFF om het apparaat aan te zetten.

Nadat het apparaat is aangezet. controleert het of een
casse tte In de cassettehouder geplaatst IS.

Nadat de houder gesloten is. leest het apparaat de
Informatie van de geplaatste cassette en zet deze In het
geheugen.

ACC:

zelf opgenomen DCC ... de opname wordt door uzelf
gemaakt . De "zel f opgenomen
DCC" kan het nummer van het
muziekstuk, speeltijden en het
bandtelwerk op het display
weergeven.

Om te voorkomen dat een bestaande opname op de DCC
per ongeluk door een nieuwe gewist wordt. kunt u de
opnamebescherming activeren door de rode knop naar
boven te schuiven .

De DCC en de ACe mogen niet in aanraking komen met
sto f of vloeistoffen en mogen niet worden blootgestel d aan
hoge temperaturen en magnetische velden (verwa rming,
TV-toestellen, transformatoren.,.). Schuif het
bandbescherm kapje van de DCC nie t opzij en vermijd
aanraking van de band van de ACC.

Belde typen cassettes zijn beschikbaar in verschillende
lengten en bandmaterialen . De DCC en de ACC kunnen

___--. beide in de DCC300 gebruikt worden . Door het speciaal
2 ontworpen cassettedoosje van de DCC kunt u snel en
~ gemakkeliJk bij de cassette Om beschadiging te
.. voorkomen, moeten de DCC en de ACC na gebruik altijd In
::!.
Q1 hun cassettedoosjes opgeborgen worden .
::l
c.
lil

Omda t beide namen te lang zijn, gebruiken we de
afkortingen ACC en DCC.

Verschillende typen cassettes

ACC (Analoge Compact Cassettel. ook wel genoemd
..muziekcassette" .

DCC:

Let bij het plaatsen van de DCC op het volgende:

• Plaats de DCC In de lençtenchnnç In de open
cassette houder.

• De inscriptie moet naar boven wijzen.
• Het beschermende schuifje moet zIch aan de

rechterkant bevinden .

<!cc

<!c c

CT'-'U
_ , 1 UI

TT T ' ,
I ..L I ,_ ,- -

l

A
. dB 60 50 40 30 25 20 15 12 9 6 4 2 0

~D' IJ cc,-, ,-, ,-, ,-, ,- T ,-, U
U L' U U :'J I ,_, I

l

A
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TRACK SlOf Il TOTAl TI ME

_-' _-' '-I L I
L _tU ,

SlOf Il,-, ,-, ,
,-, n i:

l

A
. oB 60 50 40 30 es 20 15 12 9 6 4 2 0

Als het apparaat een zelf opgenomen DCC Vindt. verschijnt op
het display biJ voorbeeld '

Als het apparaat een ACC Vindt, verschijnt op het display bij
voorbeeld :

I -r,

... is op een analoge cassetterecorder
opgenomen en kan op de DCC300
enkel worden afges peeld .
Een ACC kan alleen het bandtelwe rk
op het display weergeven .

ACC

• Plaats de ACC In de lenqterichtmq In de open
cassettehouder.

• De inscriptie moet vanaf de rechterzijde te lezen zijn .
• Controleer of de ACC niet vuil of beschadigd is; dit zou

de werking van het apparaat nadelig kunnen
beïnvloeden.

Let bij het plaatsen van de ACC op het volgende:

... deze kan kant en klaar In de
winkel gekocht worden en kan
enke l afgespeeld worden . De
"voorbes peelde DCC" kan tekst,
het nummer van het muziekstuk,
speel tijden en het bandtelw erk op
het display weergeven.

voorbespeelde DCC
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@ WEERGEVEN OPZOEKEN OPZOEKEN WEERGEVEN speciale functies

• Sluit de casse tt ehou der.

• Sluit de cassettehouder.

ct>
'0
c

'"-;:
Ol
'0
Ol

:2

"cc

'-L ,- -,

TIME

REPEAT CaNT • UIT

,-, -, -,
'- -1: --, ,

TRACK SlOE D TDTAl

--'-'

Bij voorb eeld :

• In de stand 'PLAY' wordt het hUidige muzieknummer
meteen weergegeven .

1, Herhalen van het huidige muzieknummer

• In de stand 'STOP' moet u het weergeven van het
huid iqe muzreknurnrner starten met de toets PLAY

UIT • TRACK REPEAT

De toets REPEAT kan enkel worden ingedruk t in de
fu ncties 'PLAY' en 'STOP'. Er zijn 2 verschillende
herhalingsstanden, w aarbij de volgende stand kan worden
opgeroepen door nog een keer op dezelfde toets te drukken.

Op het disp lay ver sch ijnt dan bij voorbeeld '

• Uit Igeen aandu iding)

• Druk op de toets PREVI OUS
De band wordt teruggespoeld naar het begin van het
huidige nummer.

2. Herhalen in 2 varianten

IDIG"AL

• Als BAC KWARD of FORW A RD in de stand 'PLAY'
w ordt ingedrukt, w ordt de band in ove reenkomstige
richting gespoeld zo lang u de kno p ingedrukt hou dt. Als
u de toets loslaat. wordt de w eergave hervat.

M et de toetsen REW IND en WIND kunt u In de stand
'STOP· de cassette op de hoogste sne lhe id naar het beg in
of einde van de cassettekant spoelen.

Opmerking : Na indrukken van FORWARD wordt de band
ongeacht de cassettekant alt ijd in de atspeelncnnnç
gespoeld .

Snelspoelen/Opzoeken van een
Muziekpassage

Tijdens deze funct ie reageert het apparaat au tomatisch op
de verschillende markeringen op de band en op he t begin
en einde van de cassette (zie voor mee r informatie het
hoofdstukje " MARKERS")'

• Indien de REWIND of WIND toets wordt bed iend vanuit
de .STOP· stand. word t de band achteru it of voorurt
gespoeld .

• Als u op STOP drukt. terwij l de band vooruit- of
teru ggespoeld wordt, of als de band het einde van een
kant heeft bereikt, schakelt het apparaat In de stand 'STOP' .

In de stand 'PLAV' kun t u met deze toetsen een bepaa lde
passage van een muzieknummer opzoeken .

Kiezen van Cassettekant

" c c
-/,--'-L ,--,

L 1111 1111 1111

R
· dB 60 !'JO 40 30 25 20 15 12 9 6 4 2 0

TRACK SlDE D TOTAl TIME, -'1- -' -', ,-- --,: ~J ,--

OIGiTAL

• Als u op PREVIOUS of NEXT drukt terwijl een
"vocrbes peelde DCC" in de casseuehouder ZIt.
verschijnt het nieuwe nummer op het dis play.
Als de tijdsaanduiding gekozen is, verschijnt op het
dis play bij voorbeeld:

Als u deze funct ie in de stand 'PLAY' kiest. wordt het
gewenste nummer gekozen en weergegeven.

Als de teks taanduiding ge kozen is. verschijnt op het display
bij voorbeeld :

SIOE EI

T))H r

Kies deze functie In de stand 'STOP' terwijl de
tekstaandu iding gekozen is. Het gewenste nummer wordt
gemerkt. Druk op de toets PLA Y om het gemerkte
nummer te kiezen en de weergave te starten .

Opzoeken van een Nummer

M et de toetsen PREVIOUS en NEXT kun t u de band
vooruit- of achteruitspoelen naar het gewenste nummer.
Als een van be ide toetsen meerdere keren wordt Ingedrukt.
neemt de voorwaartse of achterwaartse sprong bij elke
druk op de toets met één nummer toe .

" c c

)--' L H ',t
TOTA!. TIME

-, C .-',:_, -'
l 1111111111111111111111 11

R 1IlI IIIII Il lll lllllll III

. (18 60 sa 40 JO 25 20 IS 12 9 6 .. 2 0

TRACK SlOf D-,,--
OIGITAl

• Open de casse ttehouder.

• Neem de casse tte uit de houder.

• Zet het apparaat uit.

Verdere informati e vindt u in het hoofdstuk
· W EERGEVEN special e f un cties" .

• Druk op PLAY om het weergeven te beginnen . Op het
display verschijnt dan bij voorbeeld:

• Het apparaat stelt nu automatisch de ident iteit van de
nieuwe cassette vast.

• Plaats de cassette op de juiste man ier in de houder .

• Open de cassettehouder.

• Zet het apparaat aan.

:2
co
Co
co
~

., • Druk op STOP om het weergeven te stoppen .

"Co
ct>

l

R
· dB 60 50 40 30 25 20 15 12 9 6 4 2 0

• Als u deze functie kiest terwij l een ACe in de
cassettehouder ZIt, moet er tussen de nummers een
tijdsinterval van 4 seconden Zitten . Als dit niet het geva l
IS zal deze funct ie met correct werken .

U kunt de cassettekant kiezen door op SIDE A-B te drukken.
Deze functie kan uitsluitend In de volgende standen
gekozen worden : 'STOP', 'PLAY', ' REW IND' of 'W IND'

• Druk op REPEAT (= TRACK REPEAl)
Nadat he t hUidige nummer is afgespeeld wordt dit
nummer herhaald totdat u deze funct ie stopt .
(Deze funct ie werkt alleen met DCC cassett es)
Op het disp lay verschi jnt dan bij voorbeeld

Als het apparaat het aanta l nummers op de cassette kent
(DCCI. mag het nieuw gekozen nummer niet hoger zun dan
het hoogste nummer op de cassette .
Als het hu idige nummer niet bekend is. geeft het display de
sprong naar voren of naar achteren aan, bij voorbeeld :

TRAC' ~D< 11 JDTAL TI ME "cc-, , -, -, ,- ,-" n 11=, , --1:'-- =, ,-- L ,- -, ,
TRACK REPEA.T l 1Il111l1111111ll

OIGITAl R ruunuuum
- lIB 60 sa . 0 30 2S 20 15 12 9 , • 2 0

TRACK SlOf D TOTAl TIME-' 1- - , -,
,-- .:J : .:J ,-- '- IL ,--, -,-

• Druk nogmaals op REPEAT 1= REPEAT CaNT.)
Het apparaat herhaalt de he le cassette zonder
onderbreking totdat u deze functie stopt.
Op het disp lay verschijnt dan bil voorbeeld

Tijdens de funct ie 'PREVIOUS ' of ·NEXT reageert het
apparaat automatisch op de ve rschillende markeringen op
de band en op het begin of einde van de cassette (zie voor
meer informatie het hoofdstukje " MARKERS") .

LOIGITAl

l 1111 uu

R
·as 60 sa . 0 JO 2S 20 15 12 9 6 • 2 0 J TRACK StOE D TOJAL TIME-, , -, -,,-=, ,=,:,--=,

REPEAT CQ NT l llI11111111lUlllll l

lOIGlTAl. R llllllltllllllll llll
· lIB 60 !IQ 40 30 25 20 15 12 9

U I
I L

6 4 2 0

• Druk nogmaals op REPEAT (=STOPJ
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@ WEERGEVEN speciale functies OPNEMEN OPNEMEN

UIT • DOLBY B • DOLBY C • UIT

Bij voorbeeld :

'""'Cl
c
co
-;:

""'Cl

"2

<!c cTI ME

/1:/1 '--,
TRACli SlOE D,,

Op het display verschilnt biJ voorbeeld

l OIGITAl.

l '"1""11I111I11I11I11I

R ""11I"1111I11I11I1111 I
. dB 60 !lil 40 JO 25 20 IS 12 9 6 4 2 0 GmmIJ

• Druk op RECORD PAUSE als u het opnemen tijdelijk
Wilt onderbreken .
Om het opnemen weer te hervatten, moet u op
RECORD drukken .

• Druk op STOP als u het opnemen Wilt be êindiqen .
De opname wordt onrmddeliik gestopt . Het deck zal
echter nog een korte penode doorgaan met schrijven .
Gedurende deze penode wordt een marker op de band
geschreven om het einde van de laatste opname aan te
geven.

~cc

J
l "1111I1"11I"'"'"'"

R 1111111I11111 111"' 11I11

. dB 60 50 40 30 2S 20 IS 12 9 6 4 2 0

TRACli SIOE D TDTAl. TIME

,- I-I ---, -- ,/ ,--'_ 'L:

TRACK .,. D r.., <!c c, ,-, ,-, ,-, ,-,,- I u i, U:U U ,-, ,-- L ,
L

DIGI TAl. R
' dB 60 sa 40 30 2S 20 15 12 9 , . 2 0 GmmI

• Kies de opname bron .
M et sommige versterkers kan het voorkomen dat er een
pieptoon is tijdens de 'RECORD PAUSE'. Om deze
pieptoon te vermij den kan men de opnamebron kiezen,
voordat men de APPEND toets indrukt . In dit geval kan
men de laatste seconden van de vorige opname niet
beluisteren.

Op het display verschijnt bij voorbeeld:

• Het apparaat schakelt vervolgens In de stand ' RECORD
PAUSE' .

Op het display verschijnt atwisseleno bijv .

• Door op de toets DIGITAL ANALOGU E te drukken,
kunt u het type bron kiezen waarvan u Wilt opnemen
(digi tale of analoge signalen) .
Het omschakelen van digitaal naar analoog en andersom
kan in alle tune ties geschieden, behalve tijdens het
opnemen .

I

TRACK SIOE D TDTAl TI ME

U U U C 1\ , T, ,-" ,'-_,' 11
, " , ,_ I \'.lJ ,-- i: I

l ' ''"1"11' "1 " " 11"1 1

DlGIJAI. R ""'11I""""'"11111
L- - dB 60 50 40 30 2S 20 15 12 9 6 4 2 0

~

<!cc

I

~

1
I

1
I

11I1 111I 11I1

SlDE D

'-''-''-''- '1/ TI,--, r: ,-- ,-- , \, .lJ

Op het display verschijnt :

De functie 'APPEND' kan alleen vanun 'STOP' en
'RECORD PAUSE' gekozen worden.
Het apparaat zoekt nu naar het begin van de band of
naar het eind van de laatste opname.

Denk eraan: De ACC en de voorbespeelde
DCC zijn niet geschikt voor opname!

• Druk op de toets APPEND ,

De ze pr ocedure ver zek ert u van een correcte opname van
t ijd e n (t rack)nu m mers op de band.

De tw ee belangrijkste toetsen die gebruikt worden om een
opname te maken zun de APPEND toet s en de RECORD
toets.

Er zijn tw ee verschillende m anier en om een opname t e
beginnen. Hieronder volgt de gemakkelijkste van de twee .

Ga als volgt te werk als u
• een opname wil t maken op een lege DCC,
• een opname wil t toevoegen aan een DCC w aar al

enkele nummers op staan,
• een opgenomen DCC volledig w ilt overschrij ven .

• Zet het apparaat aan.
• Open de casse ttehouder .
• Plaats de cassette op de juiste manier in de houder
• Slul1de cassettehouder.
• Het apparaat stelt nu automatisch de identi teit van de

geplaa tste cassette vast.

l OlGlTAl.

Het Dolby NR ruisonderdrukkingssysteem is
vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories
Licensing Corporation. De naam DOLBY NA en het

symbool met de dubbele 0 DO zijn handelsmerken van
Dolby Laboratories Licensing Corporation.

5. Hoofdtelefoon

Dolby werkt alleen met ACC

Me t de toets DOLBY BIC NR kunt u tussen 2 verschillende
standen kiezen : 'DOLBY B', 'DOL BY C .
Om de volgende stand op te roepen, moet u nogmaals op
dezelf de toets drukken .

4, Markers

De DCC 300 heeft aan de voorzijde een boetetelefoon
aansluiting die geschikt IS voor een stekker van 6.3 mm .
Als uw hoofdtelefoon met zo'n stekker is uitgerust, kunt u
hem op deze Ingang aansluiten. Regel de geluidssterkte
me t de knop VOLUME.

Tijdens het weergeven, reageer t het apparaat automatisch
op diverse bandmarkerinqen en op het begin en einde van
de cassette (zie voor meer Informatie het hoofdstukje
"MARKERS")

3. Dolby Ruisonderdrukking INRI

DOLBY NR is een ruisonderdrukkingssysteem dat bandruis
kan onderdrukken . Als een ACC met 'DOLBY B' IS

opgenomen, moet zij ook met 'DOLBY B' worden
~ weergegeven.
c...
~

iii
::l
C.

'"

• Als de DCC nieuw of gewist is, spoel t het apparaat de
cassette naar het begin terug om een 'LEAD-IN MARKER'
op de band te sch rijven (zie hoofdstuk " M ARKERS" ).

• Als u een nieuwe opname wilt maken en de oude wilt
wissen, spoelt u de band teru g naar het begin, d.w.z.
vóór de ' LEAD IN MARKER' (zie het hoo fdstukje
'MARKE RS'! . Pas daarna kunt u de APPEND toets
Indrukken.

• Als u een opname wilt toevoegen aan DCC waar al
enkele nummers op staan, mag de band niet helemaal
naar het begin worden teruggespoeld, maar moet deze
tot na de 'L EAD IN MARKER' zijn doorgespoeld (zie het
hoofdstuk : 'MARKERS'! . Pas daarna kunt u de APPEND
toets indrukken.
Zodra een geschikt beg inpunt gevonden IS, geeft het
apparaat de laatste paar seconden van de vorige opname
weer. Zo kunt u het gevonden punt zelf controleren .
Als u de gevonden posit ie niet geschikt vindt, drukt u
nogmaals op APPEND

Als de analoge ingang gekozen is, moet het
opnameniveau met de hand w ord en Inges tel d. Draal
daartoe de knop RECORD LEVEL zodanig dat het rode
gedeelte van het opnameniveau alleen kort oplich t
tijdens dynamische passages .

Het wordt aangeraden om altijd het digitale ingangssignaal
te gebruiken wanneer dit beschikbaar IS . U hoeft dan het
opnameniveau niet aan the passen en opname van de
juiste (track)nummers Vindt automatisch plaats .

• Vanaf dit punt kunt u de opname starten door op de
toets RECORD te drukken.
Aan het begin van een opname moet een 'START
MARKER' op de band geschreven worden (zie voor
mee r informatie het hoofdstukje " MARKERS'') . De tlld
wordt continu opgenomen en het nummer van het
muzieks tuk w ordt automa tisch met 1 verhoog d.
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® OPNEMEN speciale functies TEKST I TIJD I TERUGSTELLEN

• Druk op RECORD.
Op het display verschijnt dan bij voorbeeld :

I'"'C
c
co
-;:
Ol

'C
Ol

2

... geeft de t ijdsduur weer vanaf
het beg in van het nummer tot aan
de huidige positie in m inuten en
seconden

.. geeft de tijdsduu r w eer vanaf de
huidige posit ie tot aan het einde
van de cassettekant in minuten en
seconden .
Deze informatie kan enkel worden
opgeroepen in de stand 'RECORD'
of 'RECORD PAUSE' .

... geeft de t ijdsduur weer vanaf
het beg in van de cassette tot de
huid iqe pos it ie In rrunuten en
seconden.

... geeft de tijds duur weer vanaf
het begm van de cassette tot aan
de huidige posit ie in
omwentelingen .

(voorbespeelde DCCI
... gee ft de tudsduur weer vanaf de
huidige posi t ie tot aan het einde
van de cassette in minuten en
seconden .

TOTAL REM TIM E

TIME

TOTAL TIME

'COU NTER'

De DCC300 meet de ti jd op 3 verschillende man ieren . Door
op de toets TIME te drukken, kunt u achtereenvolgens de
vo lgende t ijdmformatle oproepen .

REM TIME

Tijd

Terugst ell en van het Bandtelwerk

U kunt het bandtelwerk op '0000' terugste llen door op de
toets RESET te drukken .
Als het display de tellerstand niet toont op het moment dat
u op deze toets drukt. versch ijnt de te llerstand 0000
gedurende enkele seconden waarna het display weer de
Infor matie toont die voor heen op het display stond
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• Als u op de toets TEXT drukt, verschi jnt op het display
bil voorbeeld:

Tekst

Tekst informatie kan enkel worden opgeroepen bij een
voorbespeelde DCC.

• Als u nogmaals op TEXT drukt, verschijnt op het display
bij voorbeeld:

• Als u nogmaals op TEXT drukt. verschijnt op het dis play
biJvoorbeeld

• Als u nogmaals op TEXT drukt , verschijnt op het dis play
bij voo rbeeld:

4. Algemeen

• Tijdens 'RECORD PAUSE' con troleert het apparaat
voortdurend de mgangssignalen. De kopieerbeschermin g
wordt alleen dan gecont roleerd wanneer 'DIGITAL '
gekozen is. Als de gekozen opnamebron auteu rsrechtelijk
beschermd is, kan geen opname ges tart worden . Zie
tevens ,VERHELPEN VAN STORINGEN' .

• Nu mmer en tijd informatie wordt niet opgenomen als de
opname wordt gemaakt midde n In een leeg stuk opde
band met beh ulp van de RECORD PAUSE toets. Het IS
niet mogelijk om m .b.v . RENUMBER de utelnummennq
te corrigeren (Zie het hoofdstukje 'RENUMBER') .

• Om mogelijke fou ten op het display te corrigeren, moet
u na de laatste opname op de toets RENUM BER
drukken (Zie het hoofdstukje "RE NUMBER") .

• Om de opname nauwkeunger te controleren, kunt u het
band telwerk op '0000' te rugstellen door op RESET te
drukken.

• Als 'DIG ITAL' gekozen IS, cont roleert het apparaat of
een dig itale bron is aangesloten . Als de digitale bron
ontbreekt (bijv . door een slechte kabe laanslu it ing), kan
geen opname gestart worden .

Tijdens 'RECORD MUTE' reageert het apparaat automatisch
op diverse markeringen en op het beg in en einde van de
cassette (Zie hoofdstuk " M ARKERS" ).

3 . Markers

" c c
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• Als het nummer van het vor ige muz iekstuk bekend is.
wordt het nieuwe nummer correct geregistreerd .

• Als het vor ige nummer niet bekend is. verschijnt op het
disp lav :- ' . Raadpleeg in dat geval het bootostukje
" RENUM BEW .

Als u een opname wilt maken op een bep aald e p laat s op
de band Ib ijv . ov er een ande r nummer h een ). kunt u het
beste als volgt t e w erk gaan .

2. Onderdrukken van de opname
(opnem en van een digitale stilt e)

• Aan het begin van de opname wordt automatisch een
'START MARKER' op de band worden geschreven (Zie
voor meer mtorrnatie het hoofdstukje "MARKERS ") .

• Zoek eerst het punt op de cassette waar u de opname
w ilt beg innen .

• Druk op RECORD PAUSE om In de stand 'RECORD
PAUSE ' te geraken .
Op het disp lay ver schijnt dan :

1. Beginnen van een opname va nuit de
stand 'RECORD PAUSE'

• Als u tuderts een opname of In de RECORD PAUSE
stand op RECORD MUTE drukt. wordt de opname 3
secon den lang onderdrukt. Daarna schakelt het
appa raat naar de RECORD PAUSE stand . TIJdens deze 3
seconden w orden de nummers van de m uziekstukken
met verh oogd . De ti jd wordt wel verder geteld. Met
deze funct ie kunt u een pauze van 3 seconden tussen
de nummers inlassen.
Op het disp lay versetuint bij voorbeeld
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@ MARKERS RENUMBER

De meest voorkomende markers zijn:

Start Marker
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Terwijl een cassette naar het begin wordt
teruggespoeld, verschijnt op het display :

Als het apparaat met de functie 'RENUMBER' bezig is,
verschijnt op het display bij voorbeeld :

Om de inhoudsopgave van de DCC bij te werken, moet u
de functie 'RENUMBER' kiezen, wanneer u de originele
volgorde van de nummers op de band veranderd heeft door
het toevoegen van een extra start marker of door het
weghalen van een marker.
Let op : Dit proces kan enkele minuten duren .

• Druk alleen op RENUMBER bij een "zelf opgenomen
DCC" Het apparaat spoelt de band naar het begin van
kant A en controleert dan beide kanten op de
correctheid van de nummers van de muziekstukken . Als
een nummer onjuist is. of als een marker niet goed
geregistreerd is, dan wordt dit gecorrigeerd . Het
apparaat spoelt de band naar het begin van het eerste
nummer op kant A en schakelt in de stand 'STOP' .
Deze fu nctie m ag niet onde rb ro ken w orden .
Het geluid wordt onderdrukt .

DIGITAl
L

NEXT MARKER

3 1 4 1 5 I1

1 3 I 2 I 1 1.1

LEAD IN

1'1 1 I 2 I
I 4

Side A -LL.------I-i'--'---=r--l.-r--'---=r-.J.L,-,
Side B

'NEXT MARKER' geeft het einde aan van het laatste
nummer op deze kant.

Next Marker

LEAD IN

'lEAD-IN' geelt op beide kanten het begin van de band aan.

U ziet dat er op de huidige kant geen plaats meer is voor
het volgende nummer (bijv. nummer 6) en daarom wilt u de
opname voortzetten aan het begin van de tweede kant.

• Druk op de toets WRITE MARK
Het apparaat schrijtt een 'NEXT MAR KER', spoelt door
naar het einde van de band. verandert van kant en
schrijft een 'lEAD IN MARKER' (zie afbeelding) .

• Onderbreek de opname door op RECORD PAU SE te
drukken.

Wissen van een Marker

• Ga verder met opnemen door op RECORD te drukken.
Het vervolg van de opname wordt in de inhoudsopgave
onder nummer 1 opgeslagen .

• Zoek de marker die u wilt wissen.

Om een 'START MARKER' met de hand te schrijven,
moet u tijdens het weergeven of opnemen op de toets
WRITE MARK drukken. Daarmee wordt het begin van
een nummer gema rkeerd.

l et op : Als u een 'START MARKER' schrijft, klopt de
inhoudsopgave niet mee r. Door op de toets RENUMBER
te drukken, kunt u de nieuwe marker in de inhoudsopgave
opnemen.

Reverse Marker

'REVERSE M ARKER' geeft het einde van het laatste
nummer op deze kant aan.

• START MARKER
• REVERSE MARKER
• NEXT SIDE MARKER

Markers zijn speciale signalen op de DCC-band die bepaalde
posities markeren . Markers kunnen automatisch of met de
hand worden geregistreerd.
Op een ACe kunnen geen markers worden geregistreerd.

'START MARKER' geeft het begin van een nummer aan.
Als deze markering geschreven is. kunt u gemakkelijk het
begin van het gewenste nummer vinden .

2
~ • Als u met een opname begint, wordt automatisch een
~ 'START MARKER' op de band geschreven .
iii

"Co •
Cl>

U ziet dat er op de huidige kant geen plaats meer is voor
het volgende nummer (bijv . nummer 6) en daarom wilt u
van kant veranderen .

• Druk vlak vóór of óp het te wissen bandteken I'rnarker"I
op de toets MARK ERASE,

Het apparaat wist de gekozen marker.

• Onde rbreek de opname door op RECORD PAUSE te
drukken.

Als het apparaat binnen 2,5 seconde geen bandteken
vindt, schakelt het in de vorige stand ('PlAY' of 'STOP') .

• Druk op SIDE A-B.
Het apparaat sch rijft nu een 'REVERSE M ARKER' op de
band en verandert van kant. De band wordt ni et naar
het begin van kant B gespoeld (zie illustratie)

• Nadat u een marker gewist heeft is de volgorde van de
itrack)nummers veranderd . Druk op RENUMBER om de
inhoudsopgave te corrigeren.

• Ga verder met opnemen door op RECORD te drukken.
Het vervolg van de opname wordt in de inhoudsopgave
opgeslagen onde r nummer 6.

LEAD IN REVERSE MARKER

"
5

6

1'1 1 1 2 I 3 I 4

1 9 1 8 1 7
Side A -.I....l...-:.-,.J-=-L..,-=--,-L---':"--+--=--+
Side B

'LEAD IN' geelt het beqin van de band op kant A aan.
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@ AFSTANDSBEDIENING ALGEMENE INFORMATIE

Onderhoud

TECHNISCHE GEGEVENS

(Wijzlgmgen voorbehouden)

@
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• Neem de stekker uit het stopcontact.

• Veeg de DCC 300 met een vochtige doek schoon.

• Maak spiegelende oppervlakken (bijv . het display of de
kop van de afs tandsbedieni ng) schoon met een mild
reinigingsmiddel voor ruiten.

Reinigingscassettes

• In principe hoeft u de kop van de DCC spele r niet te
reini gen als u alleen DCC casse ttes gebruikt ,
Het gebruik van conventionele compact cassettes van
inferieure kwaliteit kan vuil achterlaten op de DCC kop.
Dit kan de geluidskwalitei t van DCC cassettes aantasten .

• Speciale DCC reinigingscassettes zijn verkrijgbaar om de
DCC kop te reinigen .

• Het wordt afgeraden om conventionele reinigingscassettes
te gebruike n omdat deze de DCC kop niet goed genoeg
reinigen .

Gebru ik alleen speciale DCC reinigingscassett es voor
hel reinigen van de DCC 300,

Gebru ik geen dem agnet isering s-cassettesl

Problemen met het hele systeem

Ingangen

Uit gangen

Digilalln:

AES/EBU formaat :
Frequenties:
Niet in evenwicht cinch :

An alog In:

Cinch :
Ingangs-impedantie:
Frequentie:
Ingangsgevoeligheid:
Max. ingangsvermogen:

Digital Out:

AES/EBU formaat:
Frequenties:
NIet in evenwicht cinch:

An alog Out:

Uitgangsvermogen
Frequentiebereik:
Kanaalscheiding:
Totale Harmonische Vervorming:
Signaallruisverhouding:
Jengel :

An alog Oul:

volgens IEC958
32/ 44.1 148 kHz
75 Ohm

niet in evenwicht
50 kOhm
44 .1 kHz
150 mVrms
2,5 Vrms

vo lgens IEC958
32/ 44.1 148 kHz
75 Ohm

DCC weergeven

2 Vrms +1- 2 dB
20 Hz...20 kHz +1- 0,5 dB
88 dB 11kHz)
86 dB 11 kHz)
90 dB
quartz crvstat precision

ACC weergeven

Cl>
"'Cl
c:
lO
;:
Ol

"'Cl
Ol

:2

• Open het batterijvak en zet zoals aangegeven twee
batterijen in, type R03, UM-4 of MA.

De toetsen op de afstandsbediening hebben dezelfde
functie als de corresponderende toetsen op de DCC300
Uilzondering: SEARCH = W IND en REWIN D.

Extra toetsen:

0-9 cijfe rtoe tse n

STANDBY

Batterijen

voor het direct kiezen van
It racklnummers (we rkt alleen bij
geb ruik van een DCC cassette)

naar standby schakelen.

Controleer bij eventuele storingen eerst de volgende punten
voor u het apparaat ter reparatie aanbiedt.

Statische lading kan onverwachte verschijnselen veroorzaken.
Het apparaat reageert b.v, op geen enkel commando.

• Schakel dan het apparaat uit door op POWER ON/OFF
te drukken .

• Schakel het apparaat na enige seconden we er in.

WAARSCHUWING
Als dit niet helpt, raadpleeg dan uw handelaar, neem
de 'DCC-recorder en de cassett e' mee (waarmee

de fout gebeurdel.
Probeer onder geen voorwaarde zelf het apparaat

te repareren , In dat geval vervalt namelijk de garantie.

Uitgangsvermogen:
Frequentiebereik :
Kanaalscheiding:
Totale Harmonische Vervorming :
SignaaIIruisverhouding:

Jengel :

Hoofdtelefoonweergave:

Uitgangsvermogen:
Frequentiebereik:
Kanalscheiding:
Siqnaal/ruisverhoudinq :

0,8 Vrms + 1- 50 mVrms bij 200 nWb/m
40 Hz ... 14kHz «3 dB)
26 dB (related tracks)
2 %
Dolby OFF 55 dB
Dolby B 64 dB
Dolby C 73 dB
0,2 %

DCC w eergeven

48 mW 1600 Ohm
20 Hz...20 kHz + 1dB -2dB
75 dB (1 kHz)
86 dB

• Verwijder de batterijen wanneer ze leeg zijnof wanneer
u de afstandsbediening lange tijd niet gebruikt .
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@ VERHELPEN VAN STORINGEN VERHELPEN VAN STORINGEN
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Wat een stonnç lijkt te ZIJn, hoeft niet altijd iets ernstigs te zijn . 4.
Controleer eerst ...
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Oplossing : Druk op STOP.

Oor zaak : U hebt op een toets gedrukt terwijl een functie
actie f was die niet op deze toets kan reageren .

Opl ossing: Kies een ander nummer

Oorzaak: Het gewenste nummer bestaat niet. Oe
weergave wordt voortgezet.

lil
"Cl
l:
ca
;:

'""Cl
Ol
2

J

o!c c

1- T I
i: .LI

'-I ,- , T,--,,-, ,
l

R
· d8 60 SO 40 30 2S 20 15 12 9 6 4 2 0

SlOf IJ
,- T
~J I

11.

Oorzaak: U heeft geprobeerd een opname te maken op
een tegen opname beschermde cassette.

Oplossing: Schuif de rode knop op de door u zelf
opgenomen DCC omlaag (richting het metalen
beschermschuifiel.

Op lossing : Een opname kan alleen worden gemaakt via de
analoge inqanqs- en uitqanqseanshntinqen.

Oorzaak: Het kopieerbescberrmnçssvsteern heeft
vastgesteld dat deze opname niet IS toegestaan
(de opnamebron is auteursrechtelijk
beschermd).

De 'DCC 300' werkt met een Serieel Copie
Beheer Systeem, hetgeen betekent dat een
geheel digitale copie van vooraf opgenomen
materiaal kan worden gemaakt, echter alleen
van orig inee l m ateriaal
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Oorzaak : Het gekozen nummer bestaat niet.

Oplossing: Geef een bestaand nummer In.
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Opl ossin g: • Plaats de cassette op de juis te manier in de
cassettehouder .

• Zorg dat de cassettehoude r t ijdens het
openen en sluiten voldoende vrije ruimte
heeft.

Oorzaak : De cassett ehouder kan om een of andere reden
niet geopend of gesloten worden Ibijv. omdat
de casse tte niet correct geplaatst is of om dat
de houder t ijdens het openen tegen een
voorwerp ges toten is).
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Oorzaak: Oe DCC ISmet opgenomen met de functie
'APPEND' Daarom IS opnieuw nummeren
l'RENUMBER') met moçetqk.

Oorzaak: De CO-spele r zendt geen enkel signaal In de
STOP stand .

Oplossing: Zet de CD-spele r in de PAUSE stand.

Opl ossing: Neem voortaan alt ijd op met de tunetie
'APPEND'
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Oorzaak: U hebt een datacassette In het apparaat geplaatst.
Het apparaat schakelt In de stand 'STOP' .

Oplossing: Plaats een muziekcassette in de
cassettehouder.
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Opl ossing: Zet de CD-speler In de PAUSE stand .

Oorzaak : Op het apparaat IS 'DIGITAL' gekozen. Als er
geen digitale bron aanwezig IS, kan geen
opname gestart worden .

Oplossing: Controleer de aansiuitmqen en probeer het
opnieuw

Oorzaak : De CD-speler zendt geen enkel signaal in de
STOP stand.

Oorzaak : Oe digitale bron is uitgevallen (bijv. door losse
kabel) . Het apparaat wordt In de stand 'STOP'
geschakeld

t: U C '-- C T T1--i: , , _, _, L'11 n
1 \, L'

3.

Opl os sing: Controleer de aansluinnqen en probeer het
opnieuw. Oorzaak: Er is geen tekstmtorrnane .

Oplossing: U hebt een cassette In de cassettehouder
geplaatst die geen teksnntorrnane bevat.

Oorzaak: De cassettehouder is gesloten zonder dat er
een cassette in ZIt.

Oplossing: Sluit de cassettehouder nadat u er een cassette
In geplaatst hebt.

Oorzaak : Sommige CO-spelers zenden geen digitaal
signaal volgens de EBU·norm uit .

Op lossin g: Neem contact op met de betrokken
servtce-orqanisaue voor uw CD-speler.
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Oo rzaa k: U heeft geprobeerd een opname op een ACC
casse tte te maken.

Op lo ssing: Plaats een DCC In de cassettehouder.
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