Gebruikerinstructies
BELANGRIJK! Lees dit voor u het toestel gebruikt!
OPGELET: Het uitroepteken vestigt uw aandacht op belangrijke
instructies en veiligheidsprocedures in deze handleiding.
AANDACHT: De bliksemflits waarschuwt voor het risico op
elektrische schokken door componenten in het product.
Onbevoegd personeel mag dit toestel niet openen.
WAARSCHUWING: Om de kans op elektrische schokken te beperken, mag
u geen afdekkingen of panelen van het toestel openen. In het toestel zitten
geen onderdelen die door de gebruiker moeten worden ingesteld.
WAARSCHUWING: Om het gevaar voor elektrische schokken te beperken,
mag u dit toestel niet blootstellen aan regen of vocht.

Cyrus FM 6
ZORG VOOR HET NETSNOER: Netsnoeren moeten zo worden geplaatst,
dat er niemand op kan stappen en dat ze niet gekneld kunnen raken door er
voorwerpen op of tegen te plaatsen, waarbij u vooral aandacht schenkt aan
de stekkers, stopcontacten en de plaats waar het netsnoer uit het toestel
komt.
OPEN VUUR: Open vuur, zoals kaarsen e.d., mogen niet op dit toestel
worden geplaatst.
BLIKSEM: Om het toestel te beschermen tijdens een onweer of als het
gedurende lange tijd ongebruikt zal blijven (bijv. vakantie), dient u de stekker
uit het stopcontact te trekken en de antenne- of kabelverbinding los te
koppelen. Dit voorkomt schade aan het toestel door blikseminslag of pieken
op het stroomnet.

LEES ALLE INSTRUCTIES: Alle veiligheids- en bedieningsinstructies
moeten worden gelezen voor het product wordt gebruikt.

OPGELET! GEPOLARISEERDE STEKKER (CANADA EN VS): Om
elektrische schokken te voorkomen, brengt u het brede mes van de stekker
op dezelfde hoogte als de brede sleuf van het stopcontact om de stekker in te
steken. Wijzig of verwijder deze stekker niet als hij niet in uw stopcontact
past. Laat een geschikt stopcontact installeren door een bevoegde elektricien.

BEWAAR DE INSTRUCTIES: De veiligheids- en bedieningsinstructies
moeten worden bewaard zodat u later nog iets kunt opzoeken.

LICHTNETSPANNING: (Zie afbeelding 1)

VOLG DE INSTRUCTIES: Alle bedienings- en gebruiksinstructies moeten
worden opgevolgd.

Steek de aangegoten IEC-stekker van het bijgeleverde netsnoer in het
netsteker chassisdeel op de achterzijde van het toestel.

REINIGING: Trek de stekker uit het stopcontact voor u het toestel reinigt.
Gebruik geen vloeibare reinigers of spuitbussen. Gebruik een vochtige doek
om te reinigen.

De vereisten voor de netspanning zijn aangegeven op een label op het
achterpaneel. Voor u de stekker in het stopcontact steekt, dient u na te gaan
of deze spanning overeenkomt met uw netspanning.

VOLG DE WAARSCHUWINGEN: Alle waarschuwingen op het toestel en in
de bedieningsinstructies moeten worden opgevolgd.

WATER EN VOCHT: Gebruik dit toestel niet nabij water - bijv. nabij een
badkuip, wastafel, gootsteen of wastobbe, in een natte kelder, nabij een
zwembad e.d. Het toestel mag niet worden blootgesteld aan druip- of
spatwater en voorwerpen die gevuld zijn met vloeistof, zoals vazen, mogen
niet op het toestel worden geplaatst.
WARMTE: Het toestel moet op een veilige afstand staan van
warmtebronnen, zoals radiatoren, kachels of andere toestellen (bijv.
versterkers) die warmte produceren.
VENTILATIE: De sleuven en openingen in de kast zijn voor ventilatie. Om
het toestel betrouwbaar te laten werken en het te beschermen tegen
oververhitting, mogen deze openingen niet worden afgedekt. De openingen
mogen nooit worden afgedekt door het toestel op een bed, zetel, tapijt of
dergelijk zacht oppervlak te plaatsen. Dit toestel mag nooit ingebouwd
worden , in b.v. een boekenrek, tenzij voldoende ventilatie voorzien is of de
instructies van de fabrikant worden opgevolgd.
BINNENDRINGENDE VOORWERPEN OF VLOEISTOFFEN: Duw nooit
voorwerpen via de openingen in dit toestel, want ze kunnen in contact komen
met gevaarlijke spanning of onderdelen kortsluiten, waardoor er brand of
elektrische schokken kunnen optreden.
TOEBEHOREN: Plaats dit toestel niet op een onstabiel wagentje, steun,
statief, beugel of tafel. Het toestel kan vallen, waardoor kinderen of
volwassenen ernstige verwondingen kunnen oplopen en het toestel ernstig
beschadigd kan raken. Gebruik het toestel enkel met een door de fabrikant
aanbevolen wagentje, steun, statief, beugel of tafel, of wanneer deze bij het
toestel werden verkocht. Als u het toestel monteert, dient u de instructies van
de fabrikant op te volgen en dient u bevestigingsmiddelen te gebruiken die
door de fabrikant worden aanbevolen.
HULPSTUKKEN: Gebruik geen hulpstukken die niet aanbevolen zijn door de
fabrikant van het toestel, want ze kunnen gevaar inhouden.
TOESTEL VERPLAATSEN: Een combinatie van het toestel
en een wagentje moet voorzichtig worden verplaatst. Plots
stoppen, veel kracht uitoefenen en oneffen oppervlakken
kunnen het toestel en het wagentje doen kantelen.
STROOMBRONNEN: Het toestel mag enkel worden gebruikt met de
stroombron die aangegeven is op het label. Als u niet zeker bent welk soort
stroombron in uw woning wordt gebruikt, raadpleegt u de verkoper of uw
elektriciteitsbedrijf. Voor toestellen die met batterijen of andere
energiebronnen moeten werken, raadpleegt u de bedieningsinstructies.
OVERBELASTING: Overbelast stopcontacten, verlengsnoeren of
ingebouwde aansluitdozen niet. Dit kan het risico op brand of elektrische
schokken vergroten.
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230V-toestellen:
115V-toestellen:

Spanningsbereik
Spanningsbereik

220V-240V
110V-120V

Als u verhuist naar een regio met een andere netspanning, dient u contact op
te nemen met uw lokale Cyrus-dealer om het toestel aan te passen.
In dit toestel zitten geen zekeringen die door de gebruiker kunnen worden
vervangen.

ONDERHOUD:
Probeer zelf geen onderhoud aan dit toestel uit te voeren, want als u
afdekkingen opent of verwijdert, kunt u bloot komen te staan aan gevaarlijke
spanningen of andere risico s. Laat alle onderhoudswerken uitsluitend
uitvoeren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
ONDERHOUD IS VEREIST ALS:
Verwijder altijd eerst de netstekker uit het stopcontact en laat onderhoud
uitvoeren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
De netkabel of de stekker beschadigd is.
Er vloeistof of voorwerpen in het toestel terecht zijn gekomen.
Als het toestel werd blootgesteld aan regen of water.
Als het toestel gevallen of beschadigd is.
Als het toestel niet normaal werkt volgens de bedieningsinstructies.
(Gebruik enkel bedieningselementen die in de bedieningsinstructies
vermeld zijn. Als u andere bedieningselementen foutief afregelt, kan
er schade ontstaan, waarna een gekwalificeerde technicus veel tijd
nodig heeft om het product te herstellen).
Als het product anders presteert.
VERVANGONDERDELEN: Als vervangonderdelen vereist zijn, dient u na te
gaan of de onderhoudstechnicus vervangonderdelen heeft gebruikt die
voorgeschreven zijn door de fabrikant of dezelfde kenmerken hebben als het
oorspronkelijke onderdeel. Ongeoorloofde vervangingen kunnen leiden tot
brand, elektrische schokken of andere risico s.
VEILIGHEIDSCONTROLE: Na onderhoud of herstellingen aan dit toestel,
vraagt u de onderhoudstechnicus om veiligheidscontroles uit te voeren, zodat
verzekerd is dat het toestel in goede staat verkeert.

ONDERHOUDSCENTRA:
Voor technisch of onderhoudsadvies neemt u uitsluitend contact op met
erkende Cyrus-onderhoudscentra. De Cyrus-dealers vindt u achteraan in
deze handleiding.
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Welkom in de wereld van Cyrus!

AM-antenne aansluiten

Proficiat met uw keuze voor Cyrus hifi-producten. Onze geavanceerde
ontwerptechnologie en uitstekende productiekwaliteit hebben over de
hele wereld talloze prijzen gekregen. We zijn ervan overtuigd dat u veel
plezier zult beleven aan dit toestel van een van de bekendste fabrikanten
van hifi-apparatuur.
Lees deze instructies zorgvuldig voor u met de installatie begint. Hier
vindt u alle instructies om uw Cyrus FM 6 veilig en correct te installeren.

De draden van een AM-antenne (niet bijgeleverd) moeten worden
aangesloten op de AM-LOOP-aansluitingen
, zoals in volgende
afbeelding.
L

AM
LOOP

Installatie voorbereiden
Voor u de FM 6 installeert, gaat u na of volgende zaken in de doos zitten.
Garantiekaart (met gebruikershandleiding)
Netkabel
2 x aansluitkabels voor MC-BUS-aansluiting
Afstandsbediening
FM-lintantenne
Als u alles heeft uitgepakt, dient u de verpakking te bewaren voor
eventueel later gebruik.
Installeer de FM 6 op een goed geventileerde plaats, op veilige afstand
van hoge temperaturen, stof of vochtigheid. Plaats de FM 6 nooit onder
een ander toestel of op een oppervlak dat de koeling of ventilatie kan
hinderen.

FM
75

R

MADE IN ENGLAND

1. Hou de veerlip omhoog.
2. Steek de ontmantelde draaduiteinden van de AM-antenne in.
Als de antenne aangesloten is, dient u de beste positie van de antenne
proefondervindelijk vast te stellen.

INSTALLATIE (Zie afbeelding 1)
Verklaring bij het achterpaneel:
1. Aansluiting AM-antenne
4.
2. Aansluiting FM-antenne
5.
3. Audio-uitgang 1 (niet gefilterd) 6.

Audio-uitgang 2 (MPX-filter)
MC-Bus-aansluitingen
Stroomaansluiting

Aansluiting op het lichtnet
Verbind door middel van de meegeleverde netkabel de FM 6 met een
hiervoor geschikt stopcontact.
Er zit geen aan-/uitschakelaar op de FM 6 . Als u de stroomtoevoer naar
de FM 6 wenst uit te schakelen, dient u de stekker uit het stopcontact te
verwijderen. Zorg er dus voor dat het stopcontact goed toegankelijk is.

Aansluiting op de systeemversterker
2 uitgangen: 1 en 2
Op het achterpaneel van de FM 6 vindt u twee audio-uitgangen. Uitgang 1
is een directe, ongefilterde uitgang, terwijl uitgang 2 via een stereo
Multiplex-filter loopt. Voor de beste audioresultaten gebruikt u uitgang 1.
Als u een analoge cassetterecorder of bandopnemer heeft aangesloten
op uw systeem, heeft u de Multiplex-filter nodig kies dan uitgang 2.
OPMERKING: Beide uitgangen kunnen indien gewenst tegelijk worden
gebruikt: uitgang 1 naar uw versterker en uitgang 2 naar een analoog
opnametoestel.
Verbinding tot stand brengen
Sluit één uiteinde van een geschikte aansluitkabel aan op een van de
audio-uitgangen van de FM 6
of
en het andere uiteinde op de
overeenkomstige tuneringang van de versterker. U kunt ook de AUXingangen gebruiken.

FM-antenne aansluiten
De FM 75 bus is bedoeld om een externe 75 FM-antenne aan te
sluiten. De kwaliteit van de gebruikte antenne is van invloed op de
prestaties van uw FM 6. Het is daarom aan te bevelen dat u advies inwint
bij een gespecialiseerde antenne-installateur of bij de verkoper. Bij de FM
6 is een FM-lintantenne geleverd, die echter een minder goede ontvangst
geeft dan een buitenantenne.
In regio s waar FM-kabeluitzendingen beschikbaar zijn, sluit u de FMradiokabel van de kabelontvanger aan op de FM 75 antenne ingang.
De signaalsterkte moet voldoende zijn.
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BEDIENING (Zie afbeelding 2)

Voorkeuzezenders opslaan

Verklaring bij het frontpaneel:
1.
2.
3.
4.
5.

Stand-by
Stand-by-lampje
Sensor afstandsbediening
Display
Draaiknop

6.
7.
8.
9.
10.

Handmatig afstemmen
Automatisch afstemmen
Voorkeuzezenders
Mono/stereo
FM/AM-bandkiezer

Inschakelen ( zie afbeelding 2, tekening van frontpaneel)
De FM 6 blijft normaal gezien ingeschakeld, tenzij u gedurende lange tijd
afwezig zult zijn. In dit geval dient u de stekker uit het stopcontact te trekken
en de antennekabel uit de aansluiting op het apparaat te verwijderen.
Als het toestel verbonden is met het lichtnet, wordt de STANDBY-toets
gebruikt om het toestel aan en uit te schakelen. Het stand-by-lampje
brandt rood als de FM 6 in stand-by staat; het lampje brandt groen als het
toestel in werking is.

U kunt voorkeuzezenders opslaan, zodat u ze later gemakkelijk kunt
oproepen. Er zijn 32 voorkeuzezenders mogelijk voor de FM-band en 16
voor de AM-band.
Om een voorkeuzezender via het frontpaneel op te slaan, zoekt u de
zender op met AUTOMATISCH of HANDMATIG afstemmen. Wacht even
tot de naam van de zender (indien beschikbaar) wordt weergegeven,
zodat de naam van de zender ook wordt opgeslagen.
Als u deze zender wenst op te slaan in mono, stelt u de stand Mono in
voor u de zender opslaat, zodat deze instelling ook wordt opgeslagen.
Druk op de draaiknop om de voorkeuzezender op te slaan, waarna het
volgende beschikbare nummer voor de voorkeuzezender wordt
voorgesteld. Druk nogmaals op de draaiknop als u uw keuze wenst te
bevestigen en deze zender wenst op te slaan.

Nieuwe zender die
u wenst op te slaan

FM- of AM-banden selecteren
Om te kiezen tussen FM- of AM-ontvangst drukt u op de FM/AM-toets op
het frontpaneel of op de afstandsbediening .

Afstemmogelijkheden
De FM 6 beschikt over drie afstemmogelijkheden op het frontpaneel voor
de FM- en AM-banden: voorkeuzezenders, automatisch afstemmen en
handmatig afstemmen. Als de FM 6 voor het eerst wordt ingesteld, wordt
automatisch en handmatig afstemmen gebruikt om zenders te zoeken die
u als voorkeuzezenders wenst op te slaan.

Automatisch afstemmen
Met automatisch afstemmen worden de zenders automatisch gezocht en
stopt het toestel als een zender van voldoende signaalsterkte wordt
gevonden.
Om de automatische afstemming in te stellen via het frontpaneel, drukt u
op de AUTO-toets
waarna het woord AUTO op het display verschijnt.
Om de band opwaarts te doorzoeken, draait u de draaiknop rechtsom.
Om omlaag te zoeken, draait u de draaiknop linksom.
Om automatisch zenders te zoeken via de afstandsbediening, drukt u op
de NEXT- of PREV-toetsen
om de band in de gewenste richting te
doorzoeken.

Handmatig afstemmen
U kunt handmatig afstemmen gebruiken als u de frequentie van een
zender kent, of als u wenst af te stemmen op een zwakke zender die niet
door de automatische afstemming wordt gevonden.
Om handmatig af te stemmen via het frontpaneel, drukt u op de
MANUAL-toets waarna het woord MANUAL op het display verschijnt. Om
in de band te zoeken, draait u de draaiknop in de gewenste richting.
Op het display verschijnt de frequentie.
U kunt niet handmatig afstemmen met behulp van de afstandsbediening.

Opslaan in een
lege locatie

De nieuwe
locatie is leeg

Nieuw voorkeuzenummer

Als u de zender wenst op te slaan onder een ander nummer, draait u de
draaiknop
om het gewenste voorkeuzenummer te selecteren. (Zie
afbeelding van display hierna). Druk op de draaiknop om uw keuze te
bevestigen en de zender op te slaan onder dit nummer. Als er reeds een
zender op die locatie opgeslagen is, toont het display de opgeslagen
zender en vraagt het display of u de zender wenst te vervangen (zie
afbeelding van display hierna). Druk op de draaiknop
om verder te
gaan en de zender in deze locatie te vervangen.

Nieuwe zender die
u wenst op te slaan
Bestaande
voorkeuzezender
vervangen

Huidige instelling

Nieuwe voorkeuzezender die
u wenst op te slaan

Om een voorkeuzezender op te slaan met behulp van de
afstandsbediening, zoekt u de zender door automatisch af te stemmen
met de NEXT- of PREV-toetsen . Wacht even tot de naam van de
zender (indien beschikbaar) wordt weergegeven. Druk op de STOREtoets
om naar de modus voor voorkeuzezenders te gaan. Geef het
nummer (één of twee cijfers) op waarin u de zender wenst op te slaan en
druk nogmaals op de STORE-toets
om de voorkeuzezender op te
slaan.

Afstemmen op een voorkeuzezender
U kunt alle opgeslagen voorkeuzezenders snel oproepen.
Om een voorkeuzezender via het frontpaneel op te roepen, drukt u op de
PRESET-toets , waarna het woord PRESET op het display verschijnt.
Om een voorkeuzezender te selecteren, draait u de draaiknop tot u het
gewenste nummer ziet. Druk op de draaiknop om de voorkeuzezender
te selecteren.
Als u een voorkeuzezender wenst op te roepen via de afstandsbediening,
geeft u het nummer (één of twee cijfers) in met de cijfertoetsen van de
afstandsbediening. Na enkele ogenblikken wordt de voorkeuzezender
opgeroepen.
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RDS-informatie (enkel FM)

Commando’s met de afstandsbediening

De FM 6 ontvangt en decodeert ook de RDS-zendernaam en RDS-tekst
die door bepaalde FM-zenders wordt uitgezonden. Als deze informatie
beschikbaar is, verschijnt de zendernaam automatisch bovenaan het
display en loopt de tekst over het display onder de zenderfrequentie. Dit
wordt geïllustreerd in volgende afbeelding.
Frequentie
Voorkeuzenummer
Zendernaam

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Stereo/mono
Afstemmodus
Lopende tekst

8.

STANDBY: Met deze toets schakelt u het toestel in stand-by of haalt u
het uit stand-by.
AM/FM: Met deze toets selecteert u de AM- of FM-band.
NEXT/PREV: Met deze toets wordt automatisch afgestemd op de
volgende zender in de band.
MONO: Deze toets schakelt om van FM-stereo naar -mono.
STORE: Met deze toets gaat u naar de modus om voorkeuzezenders
op te slaan. Druk op deze toets om een voorkeuzezender op te slaan,
geef dan het nummer in en druk nogmaals op STORE om te
bevestigen.
DISPLAY: Met deze toets schakelt u het display en de achterverlichting
uit. Druk op een willekeurige toets om de normale werking te hernemen.
CIJFERTOETSEN: Druk op 1 of 2 cijfers om een opgeslagen
voorkeuzezender op te roepen.
OP/NEER: Gebruik deze pijltoetsen om in de opgeslagen
voorkeuzezenders te bladeren.

Mono instellen
Om FM-mono-ontvangst in te stellen, drukt u op de MONO-toets .
Mono-ontvangst vermindert de achtergrondruis als u naar een afgelegen
zender luistert en als het antennesignaal zwak is.

Afstandsbediening
Bijgeleverde afstandsbediening
Met de bij de FM 6 geleverde afstandsbediening kunt u alle hoofdfuncties
vanuit uw comfortabele stoel bedienen.
Cyrus-afstandsbedieningen
Als uw systeem uitgerust is met een Cyrus-stereoversterker of
-surrounddecoder, heeft u misschien al een Cyrus-afstandsbediening,
waarmee u de meeste functies van de FM 6 kunt bedienen. In het
handboek bij de Cyrus-afstandsbediening of op de Cyrus website
www.cyrusaudio.com vindt u een lijst met commando s waarmee u de FM
6 kunt bedienen.

AM/FM

UP
PREV

NEXT
DOWN
MONO

1

2

3
STORE

4

5

6

7

8

9
DISPLAY

0

ON/OFF

Batterijen in de afstandsbediening plaatsen
Voor u de afstandsbediening gebruikt, dient u het juiste batterijtype
CR2032 of gelijkwaardig in de afstandsbediening te plaatsen, zoals
aangegeven in volgende afbeelding.

1.
2.
3.
4.
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Duw de vergrendeling van de batterijhouder in de richting van de
pijl.
Terwijl u de vergrendeling vasthoudt, trekt u de batterijhouder uit de
afstandsbediening.
Plaats de batterij in de batterijhouder met de +-pool aan dezelfde
kant als het +-symbool op de houder.
Plaats de batterijhouder in de afstandsbediening.
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PROBLEMEN OPLOSSEN

GARANTIE

Als uw FM 6 niet goed werkt, koppelt u de stroomtoevoer los en
controleert u alle aansluitingen zoals beschreven in deze handleiding. Als
het probleem niet verholpen is, kunt u volgende checklist raadplegen.
Als u niet zeker bent, neemt u contact op met uw Cyrusdealer.

De bijgesloten Nederlandse garantiekaart moet binnen de 8 dagen na de
aankoop worden ingevuld door de klant en teruggestuurd worden naar de
CYRUS dealer of Nederlandse importeur. De garantie is persoonlijk voor
de oorspronkelijke koper en mag niet worden overgedragen.

Geen geluid uit beide luidsprekers

Bewaar uw kassabon als aankoopbewijs.
Garantieaanspraken moeten, indien mogelijk, worden ingediend via de
dealer waar u het toestel heeft gekocht.
Deze garantie geldt niet voor:

Versterker uitgeschakeld of in standby

Haal het toestel uit stand-by (standby-lampje - GROEN)

Tuneringang van uw versterker niet
geselecteerd

Selecteer de tuneringang op de
versterker

Aansluitkabel defect of verkeerd
aangesloten

Controleer de aansluitingen van de
kabel

FM 6 stemt niet af op FM-zenders in de automatische modus
Ga na of de antenne aangesloten is op de 75 Ohm-bus op het
achterpaneel en of u handmatig op zenders kunt afstemmen
FM 6 stemt niet af op AM-zenders in de automatische modus
Ga na of de antenne aangesloten is op de juiste aansluitingen op het
achterpaneel en of u handmatig op zenders kunt afstemmen
FM-zenders hebben veel achtergrondruis
Ga na of uw antennekabel en de connectoren goed aangesloten zijn.
AM-zenders hebben achtergrondruis
Probeer de antenne te verplaatsen om de achtergrondruis te
verminderen.
Bepaalde FM-zenders hebben veel achtergrondruis
Dit kunnen zwakkere of verder afgelegen zenders zijn, zodat u voor een
optimale ontvangst eventueel de richting van de antenne dient aan te
passen.
De FM-antennes die op de markt verkrijgbaar zijn, hebben een zeer
uiteenlopende gevoeligheid. U dient eventueel een nieuwe antenne aan
te schaffen.
Als het toestel zich dicht bij andere toestellen bevindt die hoogfrequente
energie kunnen uitstralen, kunnen deze toestellen de goede ontvangst in
bepaalde frequentiebanden storen. Als u een cd-speler, computer of een
gelijkaardig toestel heeft, kunt u hun stekker uit het stopcontact trekken
en nagaan of de zenders nog steeds ruis vertonen.
Geen stereo-indicatie
Ga na of stereo-ontvangst mogelijk is met andere zenders. Het is
mogelijk dat de uitzending in kwestie in mono is, bijvoorbeeld een
toespraak, commentaar, enz.
Geen RDS-zendernaam of -tekst bij bepaalde zenders
Niet alle zenders hebben een RDS-zendernaam of -tekst.
Het signaal kan te zwak zijn om RDS-gegevens te ontvangen.
Geen RDS-zendernaam opgeroepen als een voorkeuzezender
wordt geselecteerd
Een RDS-naam wordt enkel opgeslagen als hij op het display zichtbaar is
wanneer de voorkeuzezender wordt opgeslagen. Sla de
voorkeuzezender opnieuw op, maar wacht tot de naam zichtbaar is.

Schade ten gevolge van verwaarlozing, ongeval, misbruik, slijtage of
verkeerde installatie, afregeling of herstelling door onbevoegde
personen. De garantie vervalt bij ongeoorloofde ingrepen.
Aansprakelijkheid voor schade of verlies tijdens het transport naar of
van de koper.
Gevolgschade, verlies of verwondingen ten gevolge van of in
combinatie met dit toestel.
Als de koper een toestel onder garantie opstuurt, dient hij zelf in te staan
voor de transportkosten. Als wordt vastgesteld dat het teruggestuurde
toestel voldoet aan de gepubliceerde specificaties, behoudt CYRUS zich
het recht voor kosten aan te rekenen.
Deze voorwaarden doen geen afbreuk aan uw wettelijke rechten als
consument.

TECHNISCHE GEGEVENS
Voeding
Spanning: ..................................................... Vermeld achter op het toestel
Verbruik
Stand-by .............................................................................................. 2,6W
AAN (geen belasting) .......................................................................... 3,9W
EMC en Veiligheid (230V) ............................................................................. CE
EMC en Veiligheid (115V) ........................................................... FCC, cCSAus

Behuizing
Afmetingen (BxHxD).......................................................215 x 75 x 365mm
Gewicht................................................................................................2,5kg
Materiaal............................................................................ Spuitgietchassis
Audio FM
Audio-uitgang (95% mod. mono 1kHz)............................................. 750mV
Gevoeligheid (75 Ohm ingang)...... IHF (3%).................................. 12dB V
50dB S/N................................. 16dB V
Selectiviteit .......................................................................................... 75dB
IF-onderdrukking ................................................................................. 70dB
Piloottoononderdrukking...................................................................... 68dB
Stereoscheiding................................................................................. >40dB
Signaal-/ruisverhouding, mono/stereo (CCIR-ARM) ...................... 74/69dB
1kHz THD bij 50kHz DEV. (A-WTD) mono/stereo .............................. 0,5%
Antenne-ingang ................................................................ 75 Ohm coaxiaal
Audio AM
Gevoeligheid.................................. 20dB S/N................................. 50dB V
Signaal-/ruisverhouding (max) ............................................................ 52dB
Totale harmonische vervorming (typisch) ........................................... 1,3%

WEEE
Dit logo betekent dat het toestel niet mag worden
meegegeven met het huishoudelijk afval. Dit toestel moet
worden ingediend bij een gespecialiseerd inzamelpunt.
Daardoor draagt u bij tot een doeltreffend gebruik van de
natuurlijke grondstoffen. Voor meer informatie over
inzamelpunten kunt u terecht bij uw afvalverwerkingsbedrijf
of op het gemeentehuis.
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