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U hebt een belangrijk besluit genomen. Een besluit dat voor u de
weg opent naar een geheel nieuwe hobby, die niet alleen u maar
ook uw familieleden en kennissen ongelooflijk veel plezier zal
bezorgen.
Dat plezier, dat in uw geval om een Grundig bandrecorder draait,
kunt u met dit boek ten volle benutten. Het geeft duidelijk en
overzichtelijk antwoord op vragen als: „Wat zijn de mogelijkheden
van mijn recorder?” „Hoe zijn ze te verwezenlijken?”
Het is om deze praktische redenen, dat u dit Grundig bandrecorderboek wordt aangeboden. Daarbij kunt u dan ook nog
kennismaken met alle recorders van de uitgebreide Grundig col
lectie.
Het boek bevat twee delen: een algemeen informatief deel, waar
in nochtans konsekwent de specifieke mogelijkheden van de
Grundig recorder voor ogen zijn gehouden en een tweede deel,
waarin van alle aktuele Grundig recorders de belangrijkste tech
nische gegevens zijn opgenomen, alsmede beknopte gebruiksaan
wijzingen. Waar nodig wordt steeds naar de betreffende uitvoerige
uiteenzetting in deel 1 verwezen.
Natuurlijk popelt u van ongeduld om de door u gekozen recorder
te gaan gebruiken. Vooral zij die reeds de nodige ervaring hebben
opgedaan, zullen zich nauwelijks tijd gunnen om eerst het boek
te raadplegen. Maar hoe het ook zij, zowel „beginners” als „ge
vorderden” zullen het er spoedig over eens worden, dat het spelen
met geluid een boeiende en geheel nieuwe dimensie geeft aan de
vrijetijdsbesteding en... dat dit Grundig bandrecorderboek de
recordervreugde zal kunnen verhogen!
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HOOFDSTUK 1

Doel van de bandrecorder
De bandrecorder legt geluiden op een magnetiseerbare geluids
band vast en kan deze, eventueel oniniddellijk na de opname, een
onbeperkt aantal malen weergeven.
Dit is het essentiële van elke bandrecorder, of hij nu eenvoudig
van uitvoering is of ingewikkeld.
De bandrecorder, élke bandrecorder, kan nog meer: hij kan het
eenmaal opgenomene uitwissen, zonder dat de structuur van de
geluidsband daardoor wordt aangetast. De band kan daarna dan
ook met succes voor een nieuwe opname worden gebruikt.
Opnemen — weergeven — wissen, dit alles kan straffeloos tot
in het oneindige worden herhaald.
Met elke bandrecorder, goedkoop of duur, kunt u dan ook:
— radioprogramma’s, grammofoonplaten, telefoongesprekken op
nemen,
— mikrofoonopnamen maken,
waarbij eventueel minder goed geslaagde gedeelten kunnen
worden weggewist.

Elke recorder, van welke prijsklasse dan ook, opent voor de bezit
ter o.m. de volgende mogelijkheden:
— het opnemen van radioprogramma’s om deze op een later,
gunstiger tijdstip te beluisteren.
— het samenstellen van geliefde muziekprogramma ’s.
— het aanleggen van een geluidsarchief van o.a. zeldzame-, his
torische- of natuurgeluiden.
— het maken van een familie-geluidsalbum, met daarin opgenomen: reportages van huwelijken en andere plechtigheden,
familiefeestjes en interviews.
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— het corresponderen per gesproken brief naar ver-verwijderde
familieleden en vrienden.
— het samenstellen van eenvoudige hoorspelletjes, bonte pro
gramma’s e.d.
— het beoefenen van een juiste uitspraak, vooral bij talenstudie.
— muziekstudie. Meespelen met een door de leraar voorgespeeld
stuk.
— het opnemen van geluidseffecten en achtergrondmuziek ten
behoeve van toneel, een modelspoor- of een modelautoracebaan.
— toepasselijke geluiden bij het vertonen van dia-serie of smal
film.
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HOOFDSTUK 2

De werking in een notedop

Wie tegenwoordig in een auto rijdt hoeft geenszins te weten hoe
de motor werkt. Zo is het ook op recordergebicd: een perfecte
opname kunt u maken zonder te weten hoe het ingenieuze appa
raat functioneert. Maar toch is het prettig in grote lijnen te weten
hoe de opname tot stand komt, wat er gebeurt bij de weergave en
hoe de geluidsband wordt gewist. Een dergelijk globaal inzicht
geeft ruggesteun bij gecompliceerde opnamen, voorkomt dan ook
fouten en mislukkingen en opent de weg naar nieuwe ideeën. En
mocht er eens iets niet helemaal naar wens gaan, dan kunnen
door logisch nadenken de moeilijkheden doeltreffend uit de weg
worden geruimd.

Van geluids- tot elektrische trillingen
De opname geschiedt volgens het magnetische principe: de
geluidstrillingen worden via elektrische trillingen in magnetische
variaties omgezet, welke vervolgens aan de magnetiseerbare
„geluidsband” worden overgedragen. De verwezenlijking van het
een en ander is in wezen eenvoudig: zodra het membraan, ofwel
de trilplaat, van een mikrofoon door luchttrillingen in beweging
wordt gebracht, ontstaan elektrische trillingen. Want aan het
membraan is een spoeltje, gewikkeld van een lange, dunne koper
draad, bevestigd en vrij in een krachtig magneetveld opgehangen.
En aangezien elektriciteit en magnetisme onverbrekelijk met el
kaar zijn verbonden, gaat er een elektronenstroompje in het
mikrofoonspoeltje lopen, zodra dit in het magnetische veld in
beweging komt. De richting van dit stroompje en de sterkte is
volkomen evenredig aan de bewegingsrichting van het spoeltje en
de kracht waarmee het door luchttrillingen wordt heen en weer
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bewogen. En zo ontstaat er een elektrische trilling die volkomen
identiek is aan de geluidstrilling.
Versterking

Het mikrofoonsignaal, zoals de aldus opgewekte elektrische tril
ling wordt genoemd, is uiterst zwak, zodat we er als zodanig niet
veel mee kunnen doen. Het moet dan ook worden versterkt, dat
wil zeggen: de elektronen moeten tot krachtiger bewegingen wor
den gedwongen, echter met volledig behoud van hun oorspronke
lijke bewegingspatroon. Want zou dit worden aangetast, dan zou
het signaal en daarmee de opname worden vervormd. Een zuivere
weergave is dan, hoe kan het anders, volstrekt onmogelijk. Welnu,
natuurgetrouwe versterking kunnen we krijgen door middel van
de elektronenbuis of de transistor. Welke we kiezen, doet er in
principe niet toe, want het doel van beide is hetzelfde: versterking.
Eén buis of één transistor geeft in ons geval nog geen versterking
genoeg en daarom worden er enkele achter elkaar geschakeld tot
een komplete versterker. In deze versterker zijn tevens enkele
korrektieschakelingen aangebracht, die tot taak hebben bepaalde
frekwentie- of toonhoogtegebieden wat te verzwakken of juist
extra te benadrukken. Dit om uiteindelijk een gave weergave te
krijgen waarbij de lage zowel als de hoge tonen naar verhouding
even sterk worden weergegeven. Zonder korrektieschakelingen
zou dit onmogelijk zijn, want het magnetisatieproces verloopt
voor alle frekwenties niet gelijk. Bij hoge tonen bijvoorbeeld
treden eerder verliezen op dan bij lage.
Op de band
Wanneer het mikrofoonsignaal voldoende is versterkt en gekorrigeerd, wordt het naar de opnamekop gevoerd, dat is een rondom
een ringvormig, ijzeren kerntje gewikkeld spoeltje van dun koper
draad. In uiterst hoog tempo doorlopen de elektronen dit spoeltje
in beide richtingen, heen en weer, sneller en langzamer, afhanke
lijk van de oorspronkelijke geluidstrillingen. En vanwege de on
verbrekelijke binding tussen elektronen en magnetisme ontstaat
een magnetisch veld, dat zich concentreert in de weekijzeren kern.
En ook het magnetische veld varieert in sterkte en richting en is
9

dan ook volkomen identiek aan de elektrische- en dus ook aan de
geluidstrillingen. Rest ons nu nog deze magnetische variaties aan
de geluids-, beter gezegd magneetband, mee te delen. Daartoe
heeft de spoelkern een fijne spleet. Deze spleet vormt voor de
magnetische krachtlijnen een belemmering, want deze gaan
gemakkelijker door het kernmateriaal dan door de lucht. Voeren
wij dan ook een of ander magnetiseerbaar materiaal, de geluids
band bijvoorbeeld, langs de kopspleet, dan zullen de krachtlijnen
de voor hen gemakkelijke weg door dit materiaal kiezen. En aan
gezien de geluidsband is opgebouwd uit een niet-magnetische
drager met daarop een dun, zeer homogeen laagje ijzerpoeder,
zullen de mikroskopisch kleine deeltjes door het kopmagnetisme
worden gericht. Wordt de band dan ook langs de kopspleet bewo
gen, dan wordt zij keurig netjes voorzien van een overigens on
zichtbaar magnetisch patroon, dat geheel en al is opgebouwd
volgens het oorspronkelijke geluidspatroon.

Hulpsignaal
Helaas echter, de praktijk blijkt de theorie niet helemaal te dek
ken, want de band laat zich niet zo gemakkelijk magnetiseren als
men op het eerste gezicht zou vermoeden. Daar komt nog bij, dat
zodra een bandmagneetje, zoals elk banddeeltje kan worden
genoemd, gericht en wel de kopspleet verlaat, het weer enigszins
in zijn oude stand terugvalt. Bandrecording zou dan ook nooit
zo’n vlucht genomen hebben, als er geen middel was gevonden
om de bandmagneetjes wat toeschietelijker te maken. Dit middel
nu bestaat uit een hulpsignaal, dat tegelijkertijd met het op te
nemen signaal op de opnamekop wordt aangesloten. Evenals het
op te nemen signaal is het hulpsignaal een elektrische trilling,
maar de frekwentie hiervan ligt ver boven de gehoorgrens. Men
spreekt dan ook over hoogfrekwent- of H.F.-signaal.
Deze trilling, die door een speciale schakeling wordt opgewekt,
schudt de zich voor de kopspleet bevindende bandmagneetjes zeer
snel heen en weer. Op datzelfde moment is daar het op te nemen
signaal, dat de nu zeer beweeglijke bandmagneetjes, hup, in de
juiste stand richt. Op hetzelfde ogenblik zijn deze de spleet gepas10
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seerd, ze zijn niet meer onder de invloed van het H.F.-signaal en
verliezen hun soepelheid dan ook prompt. En dat is precies de
bedoeling, want nu ze eenmaal gericht zijn, blijven ze ook gericht:
we hebben een perfecte opname.
Dit voormagnetisatieproces is te vergelijken met het heet maken
van een stuk smeedijzer. Proberen we het ijzer te smeden terwijl
het koud is, dan zal het wel enigszins inveren, maar het laat zich
zo maar niet omvormen. Door het heet te maken, kan het zonder
veel moeite in elke vorm worden omgesmeed, waarna het, een
maal afgekoeld, deze vorm stabiel blijft behouden.

Van bandmagnetismc tot geluid
En nu gaan we de aldus gemaakte bandopname ten gehore bren
gen. We schakelen daartoe het opnamekopje in de plaats van de
mikrofoon, dus aan de ingang van de versterker en verbinden een
luidspreker met de uitgang van diezelfde versterker. Vervolgens
voeren we de gemagnetiseerde band met precies dezelfde snelheid
als bij de opname langs het kopje. Als gevolg hiervan wordt de
kern door de gerichte bandmagneetjes meer of minder gemagne
tiseerd. En getrouw aan de elektro-magnetische wetten, veroor
zaakt de magnetisch variërende kern evenredige elektrische
stroompjes in het spoeledraad. Deze stroompjes, deze elektrische
trillingen zijn dan ook volkomen identiek aan de oorspronkelijke
mikrofoontriliingen. Maar deze trillingen zijn ook nu weer uiterst
zwak. Vandaar dat we het kopje, dat we nu „weergavekopje”
noemen, met de ingang van de versterker hebben verbonden.
Deze versterkt het weergavesignaal, korrigeert ook hier weer
bepaalde frekwentiegebieden en wanneer we het signaal vervol
gens naar een luidspreker voeren, horen we, gaaf en volumineus,
onze oorspronkelijke opname terug. Want de luidspreker bestaat
uit een in een krachtig magneetveld opgehangen spoeltje, dat
prompt in het ritme van de elektrische trillingen gaat meebewe
gen. En aangezien het spoeltje is verbonden met de trechter
vormige „conus”, komt de omringende lucht eveneens in trilling
en daar horen we muziek!
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Wissen

Daar het op de band vastgelegde geluid bestaat uit een magne
tisch patroon, kan de opname simpelweg worden tenietgedaan
door een magneetje langs de band te vegen. Deze eenvoudige
methode heeft evenwel het bezwaar ruis te veroorzaken: alle
bandmagneetjes worden naar één richting gedirigeerd. De band
wordt dan ook niet zuiver ontmagnetiseerd, doch juist gemagneti
seerd. Nee, beter is het de bandmagneetjes intensief door elkaar
te schudden en hoe kan dat beter dan met de toch al voorhanden
zijnde H.F.-hulpspanning? We zouden de band dan ook langs de
in de stand „opname” geschakelde kop kunnen voeren, zonder
dat we daarbij een spraak- of muzieksignaal toevoeren. En inder
daad verdwijnt dan een groot deel van de oorspronkelijke op
name. Niet alles? Nee, want het II.F.-signaal is op deze plaats te
zwak om werkelijk alle bandmagneetjes, die voor de smalle kopspleet verschijnen, heftig door elkaar te schudden. En daarom
wordt er gebruik gemaakt van een speciale wiskop, dat is een
aparte kop met een relatief brede spleet (± 0,1 mc) en uit
gevoerd met een forse kern. Deze kop is wél in staat met zijn
magnetische krachtlijnen, veroorzaakt door het H.F.-wisselveld,
diep in de magnetische bandlaag te dringen en daardoor de op
name, hoe krachtig deze ook mag zijn, volledig uit te wissen.

Opname-weergaveverstcrker
We zagen zoeven, dat we voor opname zowel als voor weergave
met succes van één versterker gebruik kunnen maken, een omschakelbare opname-weergaveversterker. Welnu, elke normale
bandrecorder is dan ook met zulk een gekombineerde versterker
en dus ook met een gekombineerde opname-weergavekop uit
gerust. In normale gevallen komt het immers niet voor, dat men
tegelijkertijd opneemt én weergeeft.
Het is alleszins nuttig de globale opbouw van een recorderversterker te kennen, want daardoor ziet men vanzelf in tot welke pres
taties de normale recorder precies in staat is en kan men zich een
helder oordeel vormen bij de bestudering van meer uitgebreide
recorders.
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Algemene opbouw van een versterker

Elke versterker, voor welk doel hij ook wordt gebruikt, is
opgebouwd uit een aantal trappen. Elke trap vertegenwoordigt
een vcrsterkerelement, zoals een buis of een transistor, met de
bijbehorende weerstanden, condensatoren en andere componen
ten.
Een normale grammofoonversterker is in het algemeen opgebouwd
uit drie trappen: de voorversterkertrap waarop de pick-up wordt
aangesloten, de toonregeltrap welke de lage- en hogetonenregelaars bevat en de eindtrap die het versterkte signaal met zekere
kracht afgeeft aan de luidspreker. Een mikrofoonversterker heeft
een trap extra, want de elektrische trillingen die in een mikrofoon
worden opgewekt zijn vele malen zwakker dan die van een nor
maal pick-upelement. Extra versterking in de mikrofoontrap is
dan ook noodzakelijk.
Opnameversterker

Schakelen we de gekombineerde opname-weergaveversterker in
de stand „opname”, dan hebben we in grote trekken de beschik
king over:
— een mikrofoontrap, waarop we een mikrofoon kunnen aansluiten,
— een voorversterkertrap, waarop we een pick-up of een radio
toestel kunnen aansluiten,
— geen toonregeltrap, want het op te nemen signaal wordt door
vast ingestelde korrektiefilters op de juiste wijze gekorrigeerd.
Het is vaak mogelijk om zonder extra voorziening tijdens het
opnemen per luidspreker mee te luisteren. Soms kan dit uitslui
tend per hoofdtelefoon, want deze kan, evenals dat met de
opnamekop het geval is, achter de voorversterkertrap worden
aangesloten. Op deze plaats is het signaal sterk genoeg voor
voldoende „uitsturing” voor hoofd- of oortelefoon.

Weergaveversterker
In de stand „weergave” is de versterker als normale mikrofoonversterker geschakeld: de kop is op de ingang van de mikrofoon-
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trap aangesloten, deze trap wordt gevolgd door de voorversterkertrap en de toonregeltrap en vervolgens door de eindtrap plus
luidspreker.
Tijdens weergave is het niet mogelijk de mikrofoon- of pick-upaansluiting te gebruiken.

Slechts twee koppen
Uit het voorgaande blijkt, dat ondanks de drie gescheiden func
ties: opnemen — weergeven — wissen, toch slechts twee koppen
hoeven te worden gebruikt: een wiskop en een opname-weergavekop. De opstelling van beide koppen is zodanig, dat de van links
naar rechts lopende geluidsband eerst de wiskop (kenbaar aan de
duidelijk zichtbare kopspleet) en vervolgens de opname-weergavekop passeert.
Wissen zonder nieuwe opname
In de stand „opname” wordt een eventueel op de band aan
wezige opname dan ook automatisch gewist voordat de band van
een nieuwe opname wordt voorzien. Een band, waar al wat op
staat, kan dan ook zonder meer voor een nieuwe opname worden
gebruikt, zonder dat eerst apart hoeft te worden gewist.
En wil men de band slechts wissen, dan hoeft men niets anders te
doen dan de recorder op „opname” te schakelen de opnamesterkteregelaar op 0 te draaien en de handloop te starten. Men houdt
dan een band over, die in niets verschilt van de nieuw gekochte,
ook al is dat jaren geleden!

Vergrendelsysteem
Om abusievelijk opnemen en dus wissen te voorkomen, zijn alle
Grundig recorders van een vergrendelsysteem voorzen. Wil men
opnemen, dan dient eerst een opnametoets te worden ingedrukt
alvorens de handloop wordt gestart. De handeling andersom is
onmogelijk. In de stand „weergave” is de wiskop uiteraard buiten
bedrijf.
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HOOFDSTUK 3
Het record ermechanisme
Band transport
Het mechanische gedeelte van de bandrecorder heeft tot taak de
band met uiterst constante snelheid langs de koppen te voeren.
Bovendien moet de bandsnelheid bij weergave binnen zeer nauwe
grenzen gelijk zijn aan de snelheid bij opname, daar anders dui
delijk hoorbare toonverschillen ontstaan. Een en ander wordt
verwezenlijkt door de band door middel van een rubberen aandrukrol tegen een draaiende aandrijfas, de bandtransport- of
toonas, te drukken. Door wrijving wordt de band dan meegeno
men. De toonas wordt aangedreven door een elektromotor en
daar de snelheidsfluctuaties nog geen 0,25 % mogen bedragen,
wordt door middel van een extra vliegwiel de omwentelingssnelheid volkomen constant gehouden. Het uiteinde van de vliegwielas is de toonas en deze steekt door de bovenplaat van de recorder.
De toonas is een toonbeeld van precisie, hij is binnen 2 mikron
(2/1000 mm) nauwkeurig rond en centrisch geslepen. Zonder
deze uiterste nauwkeurigheid zou bij de weergave een ongeniet
bare jank ontstaan. De kombinatie toonas-aandrukrol is dan ook
wel het meest kwetsbare gedeelte van iedere bandrecorder, zodat
bijvoorbeeld bij het schoonmaken van deze onderdelen grote voor
zichtigheid moet worden betracht.
Door middel van een tussenwiel is de motor verbonden met het
vliegwiel. Bij de duurdere Grundig recorders is de motoras voor
zien van een omschakelbare poelie, waardoor op eenvoudige
wijze keuze kan worden gemaakt uit twee resp. drie bandsnelheden. Waar die keuze van afhangt, kunt u lezen in hoofdstuk 4.
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Op- en afspoelmechanisme
Bij opname en weergave moet de band van de afwikkel- naar de
opwikkelspoel worden gevoerd zonder dat de door de toonas aan
gegeven bandsnelheid ook maar iets wordt beïnvloed. Beide spoeldragers, waarvan de linker rechtsom en de rechter linksom draait,
zijn daartoe via slipkoppeling met de aandrijfmotor verbonden.
De afwikkelspoel houdt de aflopende band dan ook slippend
strak, terwijl de opwikkelspoel, eveneens slippend, de langs de
koppen en toonas gevoerde band, soepel opwikkelt. Ondanks de
steeds veranderende diameters van op- en afwikkelspoel wordt de
band op deze wijze niet te strak en niet te slap langs de koppen
gedirigeerd. De wrijvingsmate van beide frictiesystemen, welke
door middel van snaartjes met negatieve temperatuurscoëfficient
worden aangedreven, wordt automatisch ingesteld door het
gewicht van de bandspoelen.

1
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Versneld vooruit- of terugspoelen

Wilt u de band snel heen of terug spoelen, dan moet u eerst de
stoptoets indrukken. De band komt dan vrij van koppen en toonas en wanneer u vervolgens op een van beide snelspoeltoetsen
drukt, wordt de frictie van de betreffende spoeldrager geblok
keerd, zodat deze op volle snelheid komt. De frictie van de af
spoelende spoeldrager blijft zijn functie ten behoeve van een
strakke afwikkeling behouden. Met een snelheid van 2 a 3 meter
per seconde wordt de band nu van de ene op de andere spoel
gewikkeld. Wordt de stoptoets weer ingedrukt, dan zorgen effec
tief werkende remmen, dat de beide haspels ogenblikkelijk tot
stilstand komen, zonder dat de band kans krijgt te breken of te
wringen.
Enkele wenken

— Wees er altijd op bedacht, dat de toonas een uiterst teer precisie-onderdeel is, evenals de bandaandrukrol.
— Vermijd bij schoonmaken e.d. dan ook altijd ruwe aanraking.
— Voorkom roestvorming en daarmee onzuiverheden door de
recorder nimmer in vochtige omgevingen te laten staan.
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—Behandel de bedieningstoetsen voor opname en weergave met
wat extra gevoel, zodat de aandrukrol nooit met een klap tegen
de toonas dreunt. Beter nog is het altijd de „pauze”toets te
gebruiken (zie hoofdstuk 7).
— Berg de recorder nooit op met ingeschakelde, dat wil dus
zeggen met een tegen de toonas rustende aandrukrol. De toonas
kan na verloop van tijd welhaast onmeetbaar, doch zeer hoorbaar
onder deze voortdurende, eenzijdige druk worden verbogen.
Bovendien kan de aandrukrol op de aanrakingsplaats blijvend
worden ingedeukt.
Dergelijke katastrofen zijn gemakkelijk te voorkomen, door de
recorder nimmer uit te schakelen alvorens de stoptoets te hebben
ingedrukt.
— Gebruik uw recorder regelmatig. Dat wil zeggen: laat hem per
week minstens een uurtje draaien. Dit voorkomt het verstijven
van snaartjes. Beter is het de recorder elke dag éven te gebruiken,
dan eens in de maand een halve dag!
— Houd het mechanische gedeelte van uw recorder (bandgeleiders, bandviltjes, toonas, aandrukrol en de voorkant van de kop
pen) regelmatig schoon. (Zie hiervoor hoofdstuk 17).
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HOOFDSTUK 4

De bandsnclheid
Hoe sneller de geluidsband tijdens opname en weergave langs de
opname- weergavekop loopt, des te hoger is het aantal magneti
sche veldwisselingen dat per seconde kan worden verwerkt. De
weergavekwaliteit, of beter gezegd: het frekwentiebereik, is dan
ook dirckt afhankelijk van de bandsnclheid. Maar van belang
hierbij is ook de spleetbreedte van de kop. Hoe smaller deze im
mers, hoe kleinere golflengten en dus ook hoe hogere trillingen
hij kan verwerken.
Nog niet zo lang geleden was de breedte van de gemiddelde kopspleet zodanig, dat voor perfecte weergave een bandsnclheid van
19 cm/sec noodzakelijk was. Het materiaal, waaruit de moderne
koppen worden vervaardigd en ook de fabricagemethoden, zijn
inmiddels zozeer verbeterd, dat tegenwoordig eenzelfde hoge
weergavekwaliteit met een bandsnelheid van 9,5 cm/sec kan wor
den bereikt. Het frekwentiebereik bij deze snelheid kan liefst tot
15.000 Hz gaan, hetgeen zeer hoog is wanneer we bedenken, dat
het menselijk oor tot ± 16.000 Hz kan waarnemen. De band
snelheid van 9,5 cm/sec is dan ook de meest gebruikelijke, want
op ideale wijze gaat het hoge frekwentiebereik gepaard aan eco
nomisch bandverbruik, terwijl het magnetisch bandpatroon toch
weer niet zó gecomprimeerd is dat knippen, plakken en trucages
niet uit te voeren zouden zijn.
Welke snelheid?
Ondanks deze ene, min of meer ideale gemiddelde snelheid, zijn
een aantal Grundig recorders uitgerust met nog twee snelheden:
19 en 4,75 cm/sec., zijnde het dubbele resp. de helft van de
gemiddelde 9,5 cm/sec.-snelheid. Door welke motieven laten we

Ifi

ons nu leiden bij het kiezen van een bepaalde snelheid? Onder
staand overzichtje geeft het antwoord:
— 19
cm/sec.: hoogst bereikbare kwaliteit: het hogetonenbereik reikt tot zb 18.000 Hz, waardoor een
bijzondere klankrijkdom wordt verkregen. De
ze snelheid is dan ook bij uitstek geschikt voor
klassieke muziek.
Teneinde de lage tonen in evenredigheid met
het ver opgevoerde hogetonenbereik weer te
geven, wordt gebruik van een extra luidsprekerbox, in plaats van de ingebouwde luidspre
ker, aanbevolen, (zie hoofdstuk 13).
4,75 cm/sec.: deze lage snelheid heeft primair het voordeel
het opnemen van zeer langdurige program
ma’s mogelijk te maken, (zie speelduurtabel
op blz. 60. De muziekkwaliteit is bij deze
snelheid nog alleszins acceptabel en is iets
beter dan die van AM-radio-ontvangst. AMradioprogramma’s, spraak, dansmuziek of mu
ziek bij de arbeid, dit alles kan zeer goed met
deze lage snelheid worden opgenomen en weer
gegeven, waarbij de banden slechts weinig ver
wisseld hoeven te worden.
9,5 cm/sec.: nogmaals: de algemeen gebruikelijke snelheid,
waarbij zeer hoge weergavekwaliteit, te verge
lijken met FM-radiomuziek, mogelijk is. Deze
snelheid is te beschouwen als de „werksnelheid” waarvan slechts wordt afgeweken indien:
— óf uiterst hoge muziekkwaliteit ten koste
van extra band (19 cm/sec.),
— óf uiterst economisch bandgebruik ten kos
te van hoge tonen (4,75 cm/sec.) wordt
gewenst.

19

HOOFDSTUK 5

Factoren, van belang voor een goede muziekkwaliteit

Velen menen, dat slechts het toonhoogtebereik ofwel de frekwentie-omvang bepalend is voor de kwaliteit. Maar dat is toch niet
het geval, want van even groot, zo niet groter belang, zijn factoren
als dynamiek en vervorming.

F rekwentiebereik
De uiterste grenzen van het menselijk gehoor liggen bij zt 20 en
16.000 Herz, ofwel trillingen per seconde. Hoewel nagenoeg geen
enkel muziekinstrument tonen boven 5.000 Hz produceert, is het
hoger gelegen frekwentiegebied toch wel belangrijk. Want in dit
gebied komen de harmonische voor, dat zijn frekwenties die het
dubbele, het drie-, vier-, en meervoudige zijn van de eigenlijke
grondtonen en die de eigenlijke klank van het muziekinstrument
veroorzaken. In dit hoge frekwentiegebied komen ook de begelei
dende geluiden, zoals aanblazen, aanstrijken en dergelijke, voor,
geluiden dus die eveneens essentieel zijn voor een bepaald muziek
instrument.
Weergave tot 5.000 Hz kan dan ook wel genietbaar zijn (vergelijk
AM-radio-ontvangst waarvan het maximum bereik 4.500 Hz is),
maar geheel natuurgetrouw is zij toch niet. En frekwentiebereik
van 9.000 Hz is, wat dit betreft, wel als minimum te beschouwen.
Zoals we reeds zagen, hangt bij de bandrecorder het frekwentie
bereik o.a. af van de bandsnelheid (zie tabel op blz. 60).

Dynamiek
De dynamiek-omvang van de recorder bepaalt hoe groot het ver
schil is tussen de weergegeven sterkste en zwakste passages, zonder
dat daarbij vervorming of ruis optreedt. Hoe kleiner dit verschil,
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hoe vlakker en levenlozer de muziek is. Hoewel het onmogelijk is
de oorspronkelijke dynamiek van bijvoorbeeld een symfonie-orkest
(verhouding 1 : 1.000 ofwel 60 dB) in onze huiskamer weer te
geven, doet de door de bandrecorder te verwezenlijken waarde van
45 dB (1 : 200) toch alleszins realistisch aan.
Dynamiek-omvang, ook wel signaal-ruisverhouding genoemd,
hangt onder andere af van de sterkte van het kopsignaal en dus
ook van de gebruikte bandbreedte. Een tweespoorrecorder met
zijn eens zo breed bandspoor als de vierspoorrecorder, heeft dan
ook de gunstigste dynamiekomvang. Ook de bandsnelheid is van
belang: een hoge snelheid geeft een wat verhoogde dynamiek.
Vervorming
De weergegeven geluidstrilling dient zo exact mogelijk gelijk te
zijn aan de oorspronkelijk opgenomen trilling, het geluid mag niet
zijn vervormd. Wanneer de recorderversterker in goede staat is,
hoeft er geen vervorming op te treden. Het hóeft niet, maar het
gebeurt wel vaak, namelijk wanneer een te sterk signaal wordt
opgenomen, of anders gezegd: wanneer er wordt overgemoduleerd.
Overmodulatie is gemakkelijk te voorkomen indien tijdens de op
name de modulatie-indicator af en toe wordt gecontroleerd. Bij
een automatische recorder, die zelf het opnameniveau doorlopend
nauwkeurig stuurt, hoeft dit uiteraard niet.
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HOOFDSTUK 6

Het aantal sporen
Wanneer u een nieuwe geluidsband koopt, krijgt u noch een
enkel-, noch een twee-, noch een vierspoorband. U krijgt een
band, een strook magnetiseerbaar materiaal, die slechts aan één
zijde bruikbaar is en die dan ook op het eerste gezicht als een
enkelspoorband kan worden betiteld. Het sporental hangt evenwel
niet van de band af, doch van de gebruikte koppen.
Is de kophoogte even groot als de breedte van de band, dan wordt,
dat is logisch, de volle bandbreedte gemagnetiseerd: enkelspoor.
Een opname-weergavekop die een hoogte heeft gelijk aan de halve
bandbreedte kan, indien hij nauwkeurig voor, laat ons zeggen de
bovenste bandhelft is opgesteld, twee sporen op de band opteke
nen: tweespoor.
En een kop, die weer ééns zo plat is, bestrijkt slechts een kwart
van de bandbreedte, zodat hij vier sporen optekenen kan.
Konsek we nties
Wat is beter: enkel- twee- of vierspoor? Wel, niets is beter, want
elk systeem heeft bepaalde voordelen, maar ook zeker beperkin
gen. Het hangt geheel af van de wensen van de gebruiker, welk
systeem hij prefereert.
Het is om deze reden, dat alle Grundig recorders, de goedkope
zowel als de duurdere in twee- én in vierspooruitvoering worden
geleverd.
Niet in enkelspoor? Nee, niet in enkelspoor, want dit systeem
wordt nog slechts in studio’s gebruikt.

Enkelspoor
Dat het enkelspoorsysteem nog slechts in studio’s voorkomt, heeft
voornamelijk als reden: een tot professionele hoogten opgevoerde
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muziekkwaliteit en wat van nog groter belang is: de onbeperkte
mogelijkheid tot knippen en plakken, zonder gevaar parallellopende sporen te verknippen.
Tweespoor
Wanneer slechts de halve bandbreedte wordt gebruikt, blijkt de
muziekkwaliteit niet merkbaar achteruit te gaan: de dynamiek ligt
bij een goede recorder bij 45 a 52 dB, dat is een sterkteverhouding
van 1 : 400 a 500! Wordt daarbij een hoge bandsnelheid gekozen,
dan geniet men een zeer hoge weergavekwaliteit met een, dank zij
de twee sporen, economisch bandverbruik. Bandmontage (knip
pen en plakken) is met tweespoor zeer goed mogelijk, indien men
genoegen neemt met het gebruik van slechts één spoor.
De twee gescheiden sporen openen tevens de mogelijkheid stereo
fonische opnamen te maken. Doch uiteraard echter alleen indien
er naast een extra opname-weergavekop ook een tweede opnameweergaveversterker aanwezig is! Uiteraard dienen er ook twee
wiskoppen te zijn. Kortom: de hele apparatuur moet dubbel wor
den uitgevoerd. In dat geval echter zijn stereo-opnamen van zeer
hoge kwaliteit te verwezenlijken. Indien de apparatuur toch dub
bel is uitgevoerd (hetgeen niet goedkoop is uiteraard...), zijn
trucopnamen als playback en multiplayback gemakkelijk te ver
wezenlijken. Wat deze begrippen inhouden, ziet u aan het einde
van dit hoofdstuk.

Vierspoor
Een in het oog springend voordeel van vierspoor is de viervoudige
speelduur ten opzichte van enkelspoor, of, misschien wat reëel
gezegd: de eens zo lange speelduur ten opzichte van tweespoor.
Daar staat tegenover, dat het uiterst smalle spoortje van ruim 1
mm een minder krachtig signaal kan verwerken dan het eens zo
brede tweespoor. De maximum dynamiek bedraagt hier dan ook
50 dB, dat is een sterkteverhouding van 1: 200. Dit kwaliteits
verlies is evenwel niet opvallend. Velen kunnen met de beste wil
van de wereld geen verschil beluisteren tussen de weergave van
een twee- en die van een vierspoorrecorder, zeker niet bij een
bandsnelheid van 9,5 of 19 cm/sec.

Een nadeel van het smalle spoor is voorts de gevoeligheid voor
stofjes en andere kleine ongerechtigheden. Ten opzichte van het
smalle spoor is een stofje al gauw betrekkelijk groot, waardoor
gemakkelijk ruis, of nog erger: „drop-outs ”, kleine muziekonderbrekingen, kunnen ontstaan. Bandvouwtjes en -kreukeltjes, hoe
klein ook, zijn ontoelaatbaar, want het band-kopcontact dient
uiterst hecht te zijn. Om deze reden moet dan ook zeer soepele
band worden gebruikt. Vanwege de gevoeligheid voor stof moeten
de banden altijd met de grootste zorg stofvrij worden opgeborgen,
terwijl de recorder nooit langer dan strikt noodzakelijk onbedekt
mag zijn. Dit geldt uiteraard ook voor de tweespoorrecorder, hoe
wel het stofprobleem hier lang zo groot niet is.

Knippen en plakken is met de smalle sporen onmogelijk, vooral
indien reeds vier sporen zijn opgenomen. Er worden dan immers
drie programma’s verknipt . . . !
Buiten de lange speelduur heeft de vierspoorrecorder nog een
extra voordeel: hij is uitgerust met een dubbele opname-weergave- en een dubbele wiskop. Zou men namelijk één opnameweergave- en één wiskop toepassen, dan zou deze, teneinde alle
sporen te kunnen bestrijken, op en neer beweegbaar moeten zijn.
Dit zou, hoe eenvoudig het zich ook laat aanzien, onoverkomenlijke mechanische problemen met zich meebrengen. Men heeft dit
simpelweg ondervangen door twee opname-weergavekoppen boven
elkaar in één huis te monteren en deze zodanig voor de band op
te stellen, dat de bovenste kop het bovenste bandspoor, en de
onderste kop het derde bandspoor bestrijkt. En evenzo heeft men
dit gedaan met de wiskoppen.
Door middel van een spoorkeuzeschakelaar kan men óf de boven
ste óf de onderste kop, zowel bij opname als bij weergave, in
schakelen. Wil men de andere bandsporen gebruiken, dan hoeft
men, evenals bij de dubbelspoorband, de band slechts om te
draaien.
Dankzij de dubbel uitgevoerde vierspoorkop, heeft elke vierspoor
recorder in principe de mogelijkheid tot stereo, parallelweergave,
playback en multiplayback. Weliswaar moet de versterkerapparatuur er voor zijn ingericht, maar de zojuist genoemde mogelijki
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heden zijn met een vierspoorrecorder goedkoper te realiseren dan
met een dubbelspoorapparaat.

Enkele begrippen

— stereo is volkomen gescheiden weergave van twee kanalen
(links en rechts), waardoor de oorspronkelijke diepte, de ruim
telijkheid van de muziek volledig tot zijn recht komt.
— parallelwecrgave wil zeggen: het opnemen van verschillende
signalen op twee parallellopende sporen en het gelijktijdig
weergeven (parallelschakeling der beide koppen) daarvan.
Achtergrondmuziek bij een gesproken tekst bijvoorbeeld.

— playback is eveneens het opnemen van twee verschillende sig
nalen op twee parallellopende sporen en het gelijktijdig weer
geven daarvan. Tijdens de opname van het tweede signaal
wordt echter het eerste, reeds opgenomen signaal, via een kop
telefoon of luidspreker hoorbaar gemaakt, zodat een perfecte
synchronisatie van beide signalen mogelijk is. Men kan nu bij
voorbeeld een lied met zichzelf zingen en zo een duet vormen.
— multiplayback is het overspelen van het reeds opgenomen sig
naal van het ene spoor naar het parallellopende, onder gelijk
tijdige toevoeging van een nieuw signaal. Beide signalen ko
men dan, eventueel volledig synchroon, op één spoor te staan.
Dit totaal signaal kan vervolgens weer naar het eerste spoor
worden overgebracht onder toevoeging van een derde signaal,
enzovoort.

N.B. Aangezien voor parallelweergave geen bijzondere voorzienin
gen aan de versterkerapparatuur noodzakelijk zijn, is deze
techniek met alle Grundig vierspoorrecorders, ook de een
voudigste en de stereo-recorders mogelijk.

Tweesporen: twee sporen op één band. Men komt ook wel uit
drukkingen tegen als: half- en dubbelspoor. De bete
kenis is hetzelfde.
Viersporen: vier sporen op één band. De uitdrukking „kwartspoor”, die wel eens wordt gebezigd, is hetzelfde.
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HOOFDSTUK 7

Bedieningsorganen, welke iedere Grundig recorder heeft

Al is een bandrecorder nog zo eenvoudig van opzet, er is toch
altijd een minimum aantal bedieningsorganen noodzakelijk waar
mee alle verrichtingen zoals opnemen, weergeven en versneld
vooruit- en terugspoelen, kunnen worden geregeld. Het een en
ander moet bovendien zodanig zijn ingericht, dat abusievelijk wis
sen tengevolge van het per ongeluk aanraken van de opnameknop,
nooit kan voorkomen.
Alle Grundig recorders zijn uitgerust met gemakkelijk bedienbare
druktoetsen en/of knoppen, waarmee het prettig en overzich
telijk werken is.
De op iedere recorder aanwezige bedieningsorganen zijn de vol
gende:
Netschakelaar
Schakelt de recorder (versterkergedeelte en aandrijfmotor) in.
Het bandtransport blijft evenwel nog buiten werking. De netschakelaar is, afhankelijk van het recordertype, gekoppeld aan
toon-, sterkte- of snelheidsregelaar.

Starttoets, resp. startstand bij monoknop
Deze zet het bandtransport, zowel bij opname als bij weergave,
in werking. Wordt alleen deze toets ingedrukt resp. in deze stand
gedraaid, dan is het versterkergedeelte als weergaveversterker ge
schakeld: de band wordt weergegeven.
Pauzctoets, resp. pauzestand bij monoknop
Dient voor korte onderbrekingen tijdens opname en weergave en
voor het ogenblikkelijk starten van het bandtransport waarbij de
band meteen op juiste snelheid is. In het bijzonder te gebruiken
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bij opnamen waarbij het er op aan komt de band op een zeer
nauwkeurig bepaalde plaats te moduleren. Tevens worden schakelklikken voorkomen.

Opnametoets
Schakelt het versterkergedeelte als opnameversterker. Deze toets
moet bij opname worden ingedrukt vóór de starttoets resp. de
monoknop, wordt bediend. Door een vergrendelsysteem is het
onmogelijk de opnametoets achteraf en dus eventueel abusieve
lijk in te drukken.
Stoptoets, resp. stopstand bij monoknop
Stopt het bandtransport: de aandrukrol komt vrij van de toonas.
Deze wordt bediend na het beëindigen van een opname of weer
gave of na het snel vooruit of terug spoelen van de band.
Indien de recorder op „opname” staat, wordt de opnameverster
ker automatisch op weergave geschakeld.

Toetsen voor versneld vooruit- en terugspoelen
Bij een aantal recordertypen wordt voor het vooruit- en terugspoe
len van twee aparte toetsen gebruik gemaakt, of geschiedt dit
met de monoknop, terwijl de duurdere typen zijn uitgerust met
één heen en weer verschuifbare toets. Met deze schuiftoets is het
mogelijk zeer snel te manipuleren waardoor tot op de centimeter
nauwkeurig op- en afspoelen mogelijk is.
Bij de nieuwste serie typen is deze funktie vaak in een mono
knop verwerkt.

Sterkteregelaar
De meeste Grundig recorders zijn uitgerust met één sterkterege
laar welke bij opname het opnameniveau en bij weergave de
geluidssterkte regelt.
Toonrcgelaar
Elke recorder is uitgerust met minstens één toonregelaar, waarmee
de klank van het weergegeven geluid kan worden geregeld.

Modulatie-indicator
Wordt een te zwak signaal opgenomen, dan treedt bij de weergave
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een hinderlijke ruis op. Wordt daarentegen een te sterk signaal op
de band gezet, dan klinkt het geluid vervormd. Een juist opnameniveau, ofwel een juiste modulatie, is dan ook van groot belang.
De modulatie-indicator, (met uitzondering van de draagbare
recorders) van het magische-band type, geeft gedurende de hele
opnametijd nauwkeurig aan of er juist wordt gemoduleerd.
Bij weergave licht de indicator onbeweeglijk op, zodat hij dan een
aanwijzing geeft, dat de recorder aan staat.
Bandindicator
Teneinde te allen tijde te kunnen zien hoeveel band er beschik
baar is, of om een bepaalde opname snel te kunnen terugvinden,
zijn nagenoeg alle Grundig recorders uitgerust met een bandtelwerk-met-nulinstclling. De overige recorders hebben een op het
dek en onder de opspoelhaspel aangebrachte strook, waarop aan
de hand van de momentele spoeldiameter de opgewikkelde bandlengte kan worden afgelezen.

Mikrofoontoets
Een aantal recorders is uitgerust met een mikrofoontoets, welke bij
het maken van een mikrofoonopname moet worden ingedrukt. Bij
niet ingedrukte toets wordt het signaal van een eventueel aan
gesloten pick-up of radio opgenomen.
Spoorkeuzeschakelaar
Indien de recorder een viersporenapparaat is, zijn een spoorkeuze
schakelaar, of twee aparte keuze toetsen aanwezig. Hiermee kan
tussen de sporen 1-2 of 3-4 worden gekozen (zie hoofdstuk 9).
Tevens is er een derde mogelijkheid, waardoor bij weergave beide
sporen kunnen worden parallelgeschakeld.
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HOOFDSTUK 8

Het maken van een normale opname
We laten de diverse aansluitmogelijkheden zoals mikrofoon, radio
en dergelijke nog even buiten beschouwing (zie hiervoor hoofd
stuk 10) en nemen aan, dat we met behulp van een op onze recor
der aangesloten mikrofoon een mikrofoonopname willen maken.
Hoe doen we dat?
Voorbereiding
Betreft het een volkomen nieuwe recorder, dan is het verstandig
voor alle zekerheid even te controleren, of hij op de juiste net
spanning en netfrekwentie is ingesteld (hoofdstuk 18). Is dit in
orde, dan kan de netsteker, die zich kompleet met snoer in een
aan de onderzijde van de recorder bereikbare ruimte bevindt, in
het stopcontact worden gestoken. De recorder wordt op een vlakke
ondergrond zodanig opgesteld, dat door het bodemrooster koel
lucht kan worden toegevoerd. Wees beducht voor wollige, dikke
tafelkleden!
Nu kan het kofferdeksel worden afgenomen en het apparaat wor
den ingeschakeld. Na korte tijd licht het magisch oog groen op,
ten teken dat de recorder bedrijfsklaar is.

Bandinlcg
Vervolgens wordt een volle bandspoel op de linker- en een lege op
de rechter spoeldrager gelegd, waarna ongeveer 20 cm afgewik
keld band strakgespannen in de bandgleuf en dus voor koppen en
geleiders, wordt neergelaten. Het begin van de band wordt van
binnen uit door de inlegsleuf van de lege bandspoel gestoken en
met de rechterwijsvinger vastgedrukt. Onder gelijktijdig strakhouden van de band wordt de rechter spoel met de hand enkele slagen
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linksom gedraaid, waarbij we er op letten, dat een zo klein mogelijk bandbegin uit de sleuf steekt.
Het begin van de band is groen: de aanloopstrook. Met de hand
wordt de opwikkelspoel nu zo ver doorgedraaid, tot de aanloop
strook alsook het kleine strookje zilverfolie (dat bij de daartoe
ingerichte recorders voor automatische uitschakeling bij het bandeinde zorgt), zijn opgewikkeld. Het begin van de band staat nu
vóór. De glanzende zijde van de band ligt aan de buitenkant.

Instelling opnamesterkte
Nadat we de eventueel aanwezige bandteller in de nulstand hebben en, indien het een vierspoorrecorder betreft, de spoorkeuzeschakelaar of -toets op 1-2 hebben geschakeld, drukken we, daar
het hier om een mikrofoonopname gaat, de mikrofoontoets
en daarna de opnametoets in. *) De band gaat dan nog
niet lopen, doch wanneer we nu aan de opnamesterkteregelaar
draaien en tegelijkertijd zachtjes in de mikrofoon spreken, zien
we de beide donkergroene vleugeltjes van de magische band zich
naar elkaar toe bewegen. Dc juiste opnamesterkte is die, waarbij
de vleugeltjes elkaar tijdens de luidste passages juist even raken.
Ingeval van spraak, zoals nu, betekent dit, dat er een harmonieus
samenspel moet zijn tussen opnamesterkteregelaar en de sterkte
van ons stemgeluid!
Opname
Zodra de instelling in orde is, kan op de starttoets2) worden ge
drukt, waarna de band in beweging komt en het stemgeluid op de
band wordt opgenomen. Inplaats evenwel van meteen de starttocts 2) in te drukken, kan ook eerst de pauzetoets 3) worden be
diend en pas daarna de starttoets 2). De recorder start dan niet,
maar staat „op scherp”: hij neemt ogenblikkelijk en meteen op
juiste snelheid het mikrofoonsignaal op, wanneer de pauzetoets

1)
2)
3)
4)
30

bij recorders met monoknop alleen mikrofoon aansluiten.
bij recorders met monoknop, in startstand draaien.
bij recorders met monoknop, in pauzestand draaien.
bij recorders met monoknop, in stopstand draaien.

maar éventjes wordt beroerd. Dit is van belang ingeval de opna
me op een zéér: bepaalde plaats op de band moet beginnen.
Wordt de opname even onderbroken, dan kan de pauzetoets 3)
weer dienst doen. Bij algehele beëindiging wordt evenwel de stoptoets 4) ingedrukt, waarna de opnametoets weer uit zijn opnamestand terugspringt en de recorder niet meer op „opname” ge
schakeld staat.

Tcrugspoelen en weergeven
De band kan nu versneld worden teruggespoeld, doch niet nadat
het nummer, dat het bandtelwerk aangeeft, is genoteerd! We we
ten dan een volgende keer precies waar we de volgende opname
kunnen beginnen zonder langdurig te moeten zoeken.
We spoelen nu de band snel terug tot precies 000, drukken op het
juiste moment de stoptoets x) in en wanneer we vervolgens de
starttoets2) bedienen, treedt het bandtransport weer in werking
en daar de recorderversterker thans in de weergavestand staat,
beluisteren we ons zojuist opgenomen stemgeluid.
Sterkte en klank kunnen we met de daartoe dienende regelaars
naar smaak instellen.
Uitschakelen
Het uitschakelen van een recorder geschiedt door middel van het
bedienen van de netschakelaar. Maar voor het zover is, drukken
we eerst de stoptoets x) in. Het bandtransport stopt dan, en wat
nu het belangrijkste is: de aandrukrol komt vrij van de toonas.
En nu kunnen we de recorder uitschakelen!
Tot slot verzuimen we niet de recorder met de deksel af te dek
ken.

*) bij recorders met monoknop, in stopstand draaien.
2) bij recorders met monoknop, in startstand draaien.
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HOOFDSTUK 9

Mogelijkheden met twee- en viersporenrecorders
In hoofdstuk 6 hebben we in vogelvlucht gezien wat zoal de speci
fieke mogelijkheden van de twee- en viersporenrecorder zijn. We
zullen al deze facetten thans wat nader gaan bezien.

De normale tweesporenrecorder
Elke normale tweesporenrecorder is uitgerust met één wis- en één
opname- weergavekop. Deze koppen zijn zodanig opgesteld dat de
bovenste bandhelft wordt bestreken. Of juister gezegd: iets minder
dan de bandhelft. Want tussen beide sporen is een smalle, neutrale
zone welke verhindert dat beide signalen elkaar beïnvloeden.
Spoor 1, dat is internationaal vastgesteld, begint altijd met een
groene aanloopstrook. De band loopt, dat weten we, van links
naar rechts en eindigt met een rode strook. Worden beide bandspoelen nu omgedraaid en van spoeldrager verwisseld, dan geeft
het nu rode bandbegin aan, dat spoor 2 vóór staat. Een duidelijke
indicatie dus, die vergissingen buitensluit.
Stereo tweesporenrecorder
Indien de tweesporenrecorder is uitgerust met een dubbel stel kop
pen waarvan het ene stel de bovenste en het andere stel de onder
ste bandhelft bestrijkt, is het mogelijk stereo-opnamen te maken
en deze daarna weer te geven. Voor dat doel moeten twee aparte
opnameversterkers in de recorder zijn ingebouwd. Het is gebruike
lijk dat beide versterkers gelijktijdig worden bediend met één opnameniveauregelaar. Ook de modulatie-indicator reageert op bei
de versterkerniveau’s en geeft het gemiddelde aan. Bij stereo wordt
de band uiteraard niet omgedraaid, want in één keer worden bei
de sporen volgetekend.
Het linker kanaal correspondeert met het bovenste kopsysteem en
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het rechter kanaal met het onderste. Dit is internationaal vast
gelegd. Wordt een monorale opname gemaakt, dan wordt, vol
gens de internationale norm, het linker kanaal en dus het boven
ste kopsysteem gebruikt. Natuurlijk is men vrij hiervan af te wij
ken en het onderste systeem (rechter kanaal) te gebruiken, maar
dit bemoeilijkt het eventuele uitwisselen van banden en werkt
verwarringen in de hand.

Weergave van twee gescheiden programma’s met stereorecorder
Indien op het linker- en op het rechterkanaal een extra luidspre
ker wordt aangesloten en elke luidspreker wordt in een apart ver
trek opgesteld, dan zal, indien de band is voorzien van twee mono
rale programma’s, in elk vertrek een ander programma worden
weergegeven. Daar de sterkteregelaars van de Grundig stereorecorders apart regelbaar zijn, is de geluidssterkte van elk kanaal
onafhankelijk te regelen.
Wordt de op de recorder aanwezige „contröletoets” ingedrukt,
dan worden beide kanalen verwisseld.
Parallelweergave
Inplaats van stereoweergave kunnen beide opname-weergavekoppen bij weergave ook parallel geschakeld worden. Deze mogelijk
heid is althans bij de Grundig stercorecorders aanwezig.

Playback bij tweesporen-stereorecorder
Wat playback precies is, zagen we in hoofdstuk 6. Met de twee
sporen-stereorecorder is dit eenvoudig te verwezenlijken, want
alles wat we nodig hebben, is aanwezig: twee koppen en twee
versterkers.
Een playback-opname wordt als volgt verwezenlijkt: allereerst
wordt op het bovenste spoor (linker kanaal) een van de twee op
namen gemaakt, waarna de band wordt teruggespoeld. Door nu
even op de opnametoets van het rechter kanaal te drukken, kun
nen we aan de hand van de modulatie-indicator de juiste opnamesterkte van het tweede signaal instellen. De band loopt tijdens
deze handeling nog niet. Tijdens de nu volgende opname moeten
we het signaal van het reeds opgenomen bovenste spoor kunnen
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beluisteren en dus drukken we de speciaal voor dat doel aanwezi
ge synchronisatietoets in. Zodra de handloop nu wordt gestart,
horen we de reeds op het bovenste spoor gemaakte opname en
daar we de opname-toets van het rechterkanaal hebben ingedrukt,
komt de volgende opname op het onderste spoor.
Het beluisteren van het bovenste spoor kan via de ingebouw
de luidspreker of een aangesloten oortelefoon. Het laatste
is aan te bevelen indien het een mikrofoonopname betreft, want er
ontstaat anders gemakkelijk akoestische terugkoppeling (rond
zingen ).
Is de tweede opname geheel naar wens, dus perfekt synchroon met
de eerste, verlopen, dan kunnen beide sporen tegelijkertijd worden
afgeluisterd door slechts de starttoets in te drukken. Worden
bovendien de beide weergavetoetsen (rechter en linker kanaal) in
gedrukt, dan worden de beide sporen tegelijkertijd, doch via
gescheiden kanalen weergegeven, waardoor een stereofonisch effekt kan ontstaan.
Maar verloopt de tweede opname niet naar wens, dan kan deze
rustig worden overgemaakt, zonder dat de eerste opname daar
onder te lijden heeft.

Multiplayback bij tweesporen-stereorecorder
Een stap verder met de tweesporen-stereorecorder is multiplay
back (definitie: hoofdstuk 6). Wederom zijn alle componenten
aanwezig: twee koppen en twee versterkers. Van belang is voorts
een multiplayregelaar, waarmee de sterkte van het over te spelen
signaal geregeld kan worden. Welnu, op de Grundig recorders die
voor multiplayback zijn ingericht, is deze regelaar aanwezig. Het
begin van de multiplayprocedure is weer hetzelfde als dat van
playback: op spoor 1 (linker kanaal) wordt de eerste opname
gemaakt, waarna de band wordt teruggespoeld.
Betreft de tweede opname er een van een zanger of musicus, dan
moet deze tijdens deze opname kunnen horen, wat op spoor 1
staat. Daarom wordt een lichtgewicht oortelcfoon aangesloten op
de uitgang van het rechter kanaal. De man, die de opname
maakt, laten we hem de „geluidstechnicus” noemen, moet de
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oude zowel als de nieuwe opname beluisteren.
Dit geschiedt door middel van de luidspreker, of beter nog met
behulp van een oortelefoon, aangesloten op het linker kanaal.
Vóór nu tot de tweede opname wordt overgegaan, moet eerst de
juiste opnamesterkte worden ingesteld van het over te spelen sig
naal én van het nieuwe mikrofoonsignaal.
Allereerst het te kopiëren signaal. De opnamesterkteregelaar wordt
op 0 gezet en de multiplayregelaar d.m.v. de multiplayschakelaar
ingeschakeld. Vervolgens worden de opnametoets van het rechterkanaal en de starttoets ingedrukt. Beide weergavetoetsen (linker
en rechter kanaal) blijven onaangeroerd. De band loopt en nu kan
aan de hand van de modulatie-indicator en de multiplayregelaar
het juiste overspeelniveau worden ingesteld.
Vervolgens wordt de band weer naar het beginpunt teruggespoeld,
waarna de multiplayregelaar uiteraard niet meer mag worden
aangeraakt. En nu dan het juiste niveau van het mikrofoonsignaal.
Ook dit geschiedt aan de hand van de modulatie-indicator, terwijl
als regelaar de normale opnamesterkteregelaar wordt gebruikt.
Het bandtransport staat daarbij stil.
Zodra de band nu wordt gestart, hoort de zanger of musicus in
zijn oortelefoon de oorspronkelijke opname van spoor 1 en kan
synchroon daarmee zijn tweede prestatie brengen.
De „geluidstechnicus” hoort in zijn oortelefoon datgene wat
nu op spoor 2 komt: de kombinatie van het nieuwe signaal met
het van spoor 1 afkomstige eerste signaal. Zonodig kan hij beide
signalen onafhankelijk van elkaar in sterkte nog wat bijregelen
met behulp van de opnamesterkte- en de multiplayregelaar.
De geluidssterkte van de beide oortelefoons is, onafhankelijk van
elkaar, te regelen door middel van de beide weergavesterkteregelaars.
Zodra het gemengde signaal op spoor 2 naar wens is (ook hier kan
de opname zo vaak men wil worden herhaald), kan het resultaat,
onder toevoeging van een derde signaal, weer naar spoor 1 worden
overgebracht.
Spoor 1, dat is, weten we, het linker kanaal. De betreffende op
nametoets wordt dan ook ingedrukt en bovendien de beide weer-
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gavctoetsen. Het instellen van de juiste opnameniveau’s der beide
signalen geschiedt weer als boven. Tijdens de opname hoort de
musicus datgene wat op spoor 2 staat en kan dus wederom syn
chroon meezingen of -spelen. De „geluidstechnicus” hoort weer
het resultaat: nu drie signalen. Wederom is met behulp van de
opnamesterkteregelaar het nieuwe en met behulp van de multiplayregelaar het overspeelsignaal in sterkte te regelen.
Het maken van een vierde opname geschiedt als dat van de twee
de (beide wcergavetoetsen uitgeschakeld) en het maken van een
vijfde opname is gelijk aan dat van de derde (beide weergavetoetsen ingeschakeld). Het al of niet inschakelen van de weergavetoetsen is overigens niet iets, wat moeitevol uit het hoofd moet
worden geleerd: bij verkeerde bediening wordt een waarschuwingstoontje hoorbaar.

Enkele wenken voor multiplay
Door herkopiëren loopt de kwaliteit van het reeds eerder opgeno
men signaal iets terug. Het verdient dan ook aanbeveling hiermee
rekening te houden en de zwaarste partijen zoals bijvoorbeeld een
basbegeleiding, het eerst op te nemen, terwijl een zangstem het
beste voor de laatste opname bewaard kan blijven. Altijd de bege
leiding het eerst en de melodie het laatst.
De zangstem kan helemaal „los” worden weergegeven, door deze
apart op een parallelspoor op te nemen (playback dus). Nog ster
ker wordt het effekt, wanneer deze parallelopname in stereo wordt
weergegeven.
Deel uw multiplay-opname zodanig in, dat de laatste opname op
het bovenste spoor komt. Weergave is dan op elke monorecorder
mogelijk en verwarringen worden vermeden.

De eenvoudige viersporenrecorder
De viersporenrecorder is uitgerust met een dubbele opname-weergavekop en een dubbele wiskop, die zodanig zijn opgesteld, dat
twee sporen (1 en 3) in gelijke looprichting kunnen worden op
genomen en weergegeven. Door middel van een spoorkeuzeschakelaar of spoorkeuzetoetsen is te bepalen wélk spoor.
Om een band volledig op te nemen handelen we als volgt: In de
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stand 1-2 van de spoorkeuzeschakelaar wordt spoor 1 met het
bovenste kopsysteem opgenomen. Gedurende deze opname be
weegt de band zich, bij de groene voorloopband beginnend, van
links naar rechts langs de koppen. Het getal 1 op de spoorkeuze
schakelaar is dan ook groen. Aan het einde van de band gekomen
brengen we de volle bandspoel naar de linker spoeldrager en de
lege spoel naar de rechter. De onderzijde van de volle spoel komt
nu dus boven te liggen.
Met hetzelfde kopsysteem als bij de opname van spoor 1 wordt nu
spoor 2 opgenomen. De spoorkeuzeschakelaar wordt dan ook niet
aangeraakt. De looprichting van de band is nu uiteraard om
gekeerd, hetgeen aangegeven wordt door een rode aanloopstrook.
Het getal 2 op de spoorkeuzeschakelaar is eveneens rood.
Aan het einde van de band worden de spoelen opnieuw verwisseld
en de spoorkeuzeschakelaar in de stand 3-4 gebracht. Met het
onderste kopsysteem wordt nu spoor 3 opgenomen. De opname
geschiedt, evenals op spoor 1, van groen naar rood.
Na nogmaals de spoelen verwisseld te hebben, kan tot slot spoor 4
in de looprichting rood-groen worden opgenomen.
De weergave kan in dezelfde volgorde als bij de opname geschie
den. De spoorkeuzeschakelaar dient daarbij als programmakiezer
tussen de sporen 1 en 3, resp. 2 en 4.
Stereo viersporenrecorder
Zoals we reeds in hoofdstuk 6 zagen, hoeft de viersporenrecorder
slechts met een extra opname-weergaveversterker te worden uit
gerust om stereo-opnamen mogelijk te maken. Eerst worden dan
de sporen 1 en 3 (links en rechts) opgetekend en vervolgens, na
het omdraaien van de band, de sporen 2 en 4 (links en rechts).
Inplaats van een komplete extra opname-weergaveversterker, kan
de recorder ook zijn voorzien van slechts een extra opnameversterker. Hierdoor kan de recorder betrekkelijk goedkoop blijven, ter
wijl de stereomogelijkheid toch aanwezig is. Bij weergave dient
dan een extra versterker (pick-up gedeelte van de radio bijvoor
beeld) te worden aangesloten.
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Parallelwcergave op viersporenrccorder
Zoals reeds eerder gezegd is parallelweergave met iedere Grondig
viersporenrccorder mogelijk.
De eenvoudigste manier om een parallel-programma samen te stel
len is die waarbij op het ene spoor zachte, ononderbroken muziek
wordt opgenomen en op het andere spoor spraak. Bij parallel
weergave horen we dan, indien de modulatiesterkten door proefopnamen goed zijn ingesteld, een door rustige achtergrondmuziek
begeleide spreekstem. Het is echter ook mogelijk de muziek af
en toe te laten wegebben, terwijl de spraak op die plaatsen wat
krachtiger naar voren komt. Dit vereist een nauwkeurige timing.
Aan de hand van een draaiboek en een stopwatch of horloge-metsecondewijzer worden eerst op spoor 1 de diverse muziekfragmen
ten in de juiste sterkte opgenomen. De band wordt vervolgens
teruggespoeld en, weer met de secondenwijzer erbij, gecontroleerd.
Klopt alles, dan kan de band worden teruggespoeld, waarna het
parallelspoor kan worden volgepraat, uiteraard weer met een blik
op draaiboek en stopwatch.
Een dergelijk programma kan in beide looprichtingen van de band
worden gemaakt, dus zowel op de sporen 1 en 3 als 2 en 4.

Playback op viersporenrccorder
Feitelijk is de gesynchroniseerde opname door middel van draai
boek en secondenwijzer al een vorm van playback. Bij het ,,echte”
playback echter wordt het reeds opgenomen spoor 1 beluisterd
tijdens de opname van het parallelspoor. Niet alleen wordt daar
door een nauwkeuriger synchronisatie verkregen, maar het gaat
ook veel gemakkelijker.
Nu is de normale viersporenrccorder uitgerust met één opnameweergaveversterker en aangezien deze versterker tijdens de opna
me van het tweede spoor als opnameversterker in gebruik is, kun
nen we met deze apparatuur het andere spoor niet tegelijkertijd
beluisteren.
Door een aparte meeluisterversterker op de recorder aan te slui
ten, wordt dit bezwaar evenwel ondervangen. Deze aansluiting is
op alle normale Grundig viersporenrecorders mogelijk. „Normaal”
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wil in dit verband zeggen: apparaten met één opname-weergaveversterker. Stereo-apparaten die met twee versterkers zijn uitge
rust, hebben een extra meeluisterversterker uiteraard niet nodig.
De meeluisterversterker wordt door middel van een passende
plug met de luidsprekeruitgang van de recorder verbonden. Ver
volgens wordt er een oortelefoon op aangesloten.
Op spoor 1 wordt nu de eerste opname gemaakt (spoorkeuzeschakelaar in stand 1-2). Na het terugspoelen van de band en
controle van de gemaakte opname wordt de spoorkeuzeschakelaar
in stand 3-4 gezet, waarna de opnametoets wordt ingedrukt. Wordt
de band nu gestart, dan komt de volgende opname, dat is logisch,
op het parallelspoor. Tegelijkertijd echter wordt, zonder dat daar
voor een extra handeling noodzakelijk is, het reeds opgenomen
spoor in de koptelefoon hoorbaar.
Ook Playback-opnamen kunnen uiteraard in beide looprichtingen van de band worden gemaakt, dus zowel op de sporen 1 en 3
als op 2 en 4.

Playback op viersporen-stereorecorder
In principe is de handelwijze gelijk aan die, beschreven onder
„playback bij tweesporen-stereorecorder”. Voor een algemeen in
zicht is het nuttig dit hoofdstukje te bestuderen, terwijl voor
exacte aansluitgegevens e.d. het beste de korte gebruiksaanwijzin
gen (deel 2 van dit boek) kunnen worden geraadpleegd.
Multiplayback op vicrsporen-stereorecordcr
In principe is de werkwijze gelijk aan die, beschreven onder
„multiplayback bij tweesporen-stereorecorders”. Voor een alge
meen inzicht is het nuttig dit hoofdstukje te bestuderen, terwijl
voor exacte aansluitgegevens e.d. het beste de korte gebruiksaan
wijzingen (deel 2 van dit boek) kunnen worden geraadpleegd.

Afspelen van banden op een andere recorder
Waneer een geluidsband, waarop het een en ander is opgeno
men, een gesproken brief bijvoorbeeld, op een andere recorder
wordt weergegeven, dient allereerst te worden gezorgd voor een
juiste afspeelsnelheid. Dat wil dus zeggen: een snelheid, die vol39

komen gelijk is aan de opnamesnelheid. Iets minder eenvoudig is
het gesteld met de spoorindeling. De afspeelrecorder hoeft name
lijk niet per sé eenzelfde spoorbreedte te hebben als de opname
recorder. De konsekwenties daarvan zijn de volgende:

weergave van een viersporenopname op een twecsporenrecorder
Is mogelijk indien slechts de sporen 1 en 4 (de randsporen dus)
zijn opgenomen. Aangezien de breedte van het bandspoor de helft
bedraagt van de spleetlengte van de w>eergavekop, is de signaalafgifte en daarmee de dynamiek niet groot,
weergave van een tweesporenopname op een viersporenrecorder
Is goed mogelijk, zonder kwaliteitsverlies. Slechts het bovenste
systeem van de vierspoorkop mag worden gebruikt. Bij gebruik
van de onderste kop wordt het onderste spoor achterstevoren
weergegeven!
stereoweergave van een viersporen-stereo-opname op een tweesporen-stereo-recordcr
Aangezien de tussenruimte tussen een tweesporen-stereokop vrij
groot is, bestrijken slechts de randsporen van de viersporenband
(resp. 1 en 4, ofwel het linker kanaal) volledig de weergavekop.
De onderste kop van het tweesporensysteem bestrijkt het andere
spoor (rechter kanaal) slechts voor een gering gedeelte, zodat dit
zwak, met slechte dynamiek en veel ruis, wordt weergegeven. Bij
opname mag slechts één spoorpaar (1-3 of 2-4) zijn gebruikt,
stereoweergave van een twecsporen-stereo-opname op een viersporen-stereo-recorder
Spoor 1 (linker kanaal) wordt goed weergegeven, terwijl van
spoor 2 (rechter kanaal) vanwege de betrekkelijk brede tussen
ruimte tussen de sporen van de tweesporen-stereoband slechts een
smalle strook de viersporen-stereokop bestrijkt. Spoor 2 wordt dan
ook zwak met slechte dynamiek en met ruis weergegeven.
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De spoornummering is niet uniform geregeld. Ter vergelijking is
hier de door Grundig toegepaste nummering met een andere
mogelijkheid weergegeven.
andere mogelijkheid
Bij Grundig recorders
1
1
4
2
3
3
4
2
Tweespoor, mono
De registratierichting is tegengesteld aan de bandlooprichting.
Spoor I

liiiiimiiiiiiiiii
iilinliiliiiliiiil

Z Joods

iEHIF*- -

wl-4

Tweespoor, stereo

SIM

---g-

Spoor L

Spoor R

IMP

Playback bij stereo tweesporenrecorders
Terwijl de le opname wordt beluisterd, wordt de 2e opname syn
chroon daarmee gemaakt.
rj mi
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Multiplayback bij tweesporcnstcreorecorders
A. De eerste opname wordt beluisterd en met de tweede opname
op het onderste spoor gemengd.
F| mi

|lll||li|!|l|IIH!|lll|ll
■

11 I i 11111111J11L11LL111LLL

rfwxw j

H t f.
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B. De tweede opname (bestaande uit 14-2) wordt beluisterd en
met de derde opname op het bovenste spoor gemengd. (De
eerste opname wordt nu gewist).
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■ glg *
_______ J__________________ ■■ J
-

llll + ////

C. 4e en 5e opname als 2e en 3e opname.

42

Vierspoor, mono
De registratierichting is tegengesteld aan de bandlooprichting.
—-----+H4-HH---------------

Spoor I
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1-2
3-4
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Vierspoor, stereo
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Playback bij vierspoor
Terwijl de le opname wordt beluisterd, wordt de 2e opname syn
chroon daarmee gemaakt.
niniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiij JJLLLlm
1

Multiplayback bij stereo vierspoor
A. De eerste opname wordt beluisterd en met de tweede opname
op het onderste spoor gemengd.
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B. De tweede opname (bestaande uit opname 14-2) wordt
beluisterd en met de 3e opname op het bovenste spoor ge
mengd. (de le opname wordt nu gewist).

^SQMUfOO^

□

'___

C. 4e en 5e opname als 2e en 3e opname.
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HOOFDSTUK 10

Aansluitingen
Wanneer we op de ingang van de recorder een „signaaltje” zet
ten, een mikrofoon- of pick-upsignaal bijvoorbeeld, dan wordt
dat, indien we de recorder op opname schakelen, opgenomen. Dit
klinkt simpel en in wezen is het dat ook wel. Maar toch dienen
we bij het aansluiten van een signaalbron wel op enkele puntjes
te letten. De signaalbron dient namelijk op de ingang te zijn aan
gepast en wel wat betreft gevoeligheid en impedantie. Laat ons
deze begrippen even nader bekijken.
Gevoeligheid
De mikrofoon geeft een veel zwakker signaaltje af dan het pickupelement. We zagen dat reeds in hoofdstuk 2. Sluiten we de
mikrofoon aan op de pick-upingang van de recorderversterker,
dan kan deze, dat is duidelijk, het zwakke trillinkje onmogelijk tot
het juiste niveau versterken. Ten opzichte van het mikrofoonsignaal is de ingangsgevoeligheid dan ook te gering.
Sluiten wc daarentegen een pick-upelement aan op de mikrofooningang, dan hoeven we de sterkteregelaar maar iets open te
draaien om volle uitsturing te krijgen. Ja, zo krachtig kan het in
gangssignaal zijn, of anders gezegd: zo groot kan de ingangs
gevoeligheid zijn, dat de mikrofoontrap sterk wordt „overstuurd”,
hetgeen tot ongenietbare vervorming leidt.
Het is dan ook noodzakelijk, dat de spanningsafgifte van de signaalbron zoveel mogelijk overeenkomt met de ingangsgevoeligheid
van de recorder. In de praktijk zijn deze waarden:

dynamische mikr.: 0,2 - 1,5 mV ingangsgevoeligheid: 0,3 - 2 mV
kristalpick-up:
± 200 mV ingangsgevoeligheid: z±z 200 mV
radio (diodeaansl.): 5 mV
ingangsgevoeligheid: ± 3 mV
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Impedantie
De elektrische stroompjes, welke door de signaalbron worden op
gewekt, ondervinden in de signaalbron een zekere weerstand,
welke met de naam „impedantie” wordt aangeduid. De versterkeringang, waarop de signaalbron wordt aangesloten, bezit eveneens
een zekere impedantie. De gunstigste signaaloverdracht vindt nu
plaats, indien beide impedantiewaarden zoveel mogelijk overeen
komen.
Prak tijk waarden:
dynamische mikr. (hoogohmig): 50—100 ohm Ing. Imp.: ± 1
M.ohm
dynamische mikr. (laagohmig): z±z 500 ohm Ing. Imp.: zt 10
k.ohm
kristalpick-up: 1 M.ohm Ing.imp.: 1 M.ohm
radio (diode-aansluiting): zt 25 k.ohm Ing. imp.: 25 k.ohm
Ondanks de eis, zo gelijk mogelijke impedantiewaarden, blijkt, dat
in de praktijk wel enigszins hiervan kan worden afgeweken, zon
der dat al meteen grote verliezen optreden.

De mikrofoon
Pick-up en radio geven in de praktijk niet veel moeilijkheden,
maar met de mikrofoon is dat wel eens anders gesteld. Want hoe
zit dat met dat hoog- en laagohmige? Wanneer moeten we het
ene, waneer het andere type gebruiken ?
e oplossing is eenvoudig: versterkers, die met buizen zijn uit
gerust, hebben van nature hoogohmige ingangen. Voor de Grunig netrecorders, die allen met buizen zijn uitgerust, worden dan
oo in principe hoogohmige mikrofoontypes gebruikt. Alleen in^eva zeer lange mikrofoonkabels moeten worden gebruikt, is een
aago imige mikrofoon aan te bevelen. Want een laagohmig snoer
gce t over een grote lengte minder verliezen dan een hoogohmige
^a e . anwege de aanpassing snoer/recorderingang dient vlak bij
een aanPassingstransformator te worden tussengeschaeia. 1 ransistorapparaten zijn van nature laagohmig. En dus trefa
® Jaagbare recorders ook laagohmige mikrofoons
eze m ro oons zijn in principe gelijk aan de hoogohmige
46

typen. Het verschil zit in de aanpassingstransformator die in elke
hoogohmige dynamische mikrofoon is ingebouwd. Want ook een
dynamische mikrofoon is van nature laagohmig.
Overigens laat het tabelletje onder „gevoeligheid” zien, dat er ook
twee verschillende ingangsgevoeligheden zijn. De laagohmige
mikrofoon heeft de laagste gevoeligheid, in dit geval dus 0,2 mV.
Het aansluiten van de mikrofoon geeft bij geen enkel recordertype problemen: de aansluitplug wordt simpelweg in de daartoe
bestemde mikrofoonaansluiting gestoken.

Grammofoon
Ook de pick-up kan door middel van een passende aansluitplug
in de daartoe bestemde aansluiting op de recorder worden gesto
ken. Er is echter een andere aansluitwijze die in veel gevallen
aantrekkelijker is en wel de aansluiting via het radiotoestel. Voor
waarde is, dat de radio een bandrecorderaansluiting, ook wel
diode-aansluiting genoemd, rijk is. Radio’s, die deze moderne uit
voering nog niet hebben, zijn alsnog van zo’n aansluiting te voor
zien, zoals op blz. 53 is te zien.
De platenspeler wordt met de grammofooningang van de radio
verbonden en de bandrecorder met de bandrecorderaansluiting.
Voor deze laatste verbinding dient een aansluitkabeltje, dat ener
zijds met de radio-aansluiting (op de bandrecorder) en ander
zijds met de recorderaansluiting (op de radio) wordt verbonden.
De voordelen van een dergelijke verbinding zijn:
— blijvende verbinding tussen grammofoon, radio en bandrecor
der zonder dat steeds met allerlei snoeren hoeft te worden
gemanipuleerd;
— meeluistermogelijkheid via het radiotoestel, van belang ingeval
de recorder daar niet van is voorzien.
Voor het opnemen van de muziek van een grammofoonplaat hoe
ven we de radio niet in te schakelen, want de pick-upingang is in
het inwendige van de radio via een weerstand doorverbonden met
de recorderaansluiting.
Deze weerstand is noodzakelijk om de hoge signaalspanning van
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de pick-up (200 mV) wat te drukken, zodat de radioingang van
de recorder (5 mV) niet wordt overbelast.
Willen we via de radio meeluisteren, dan moet de radio uiteraard
wél worden ingeschakeld, en tevens op „pick-up” worden inge
steld. Sterkte- en toonregelaars op het radiotoestel kunnen, zon
der de opname te beïnvloeden, worden bijgeregeld.
Wordt tijdens weergave van de band de radio op stand „pick-up”
geschakeld, dan geschiedt de weergave ook over het radiotoestel.
Het genoemde recorder-aansluitkabeltje is namelijk meeraderig
uitgevoerd. Dikwijls is het nuttig de band op deze wijze weer te
geven, want door de veelal fors uitgevoerde radioversterker plus
dito luidspreker(s) is een grotere geluidssterkte, vooral van de
lage tonen, mogelijk dan met de meeste recordertypen.
Radio
Na het voorgaande over de pick-upaansluiting via het radio
toestel, hoeft over de radio-aansluiting niet veel meer te worden
gezegd. Immers we hoeven, bij gelijkblijvende aansluiting (ook
wat stereo betreft), voor radio-opnamen niets anders te doen, dan
de radio op het betreffende station af te stemmen. En ook nu
geldt weer dat er via de radio kan worden meegeluisterd, zonder
dat de opname zelf wordt beïnvloed. Ook weergave via de radio
geschiedt weer op dezelfde wijze.
Ingeval de radio geen bandrecorderaansluiting heeft, kunnen er,
zonder dat een dergelijke aansluiting wordt aangebracht, toch wel
radio-opnamen worden gemaakt en wel via de luidsprekeruitgang.
Ideaal is deze methode niet, want het luidsprekersignaal heeft een
sterkte die vele malen groter is dan de benodigde opnamesterkte.
De opnameversterker zou dan ook ondanks een op minimum in
gestelde opnamesterkteregelaar, zeer gemakkelijk overstuurd wor
den, ware het niet, dat er een tweede onvolkomenheid is, die de
eerste nivelleert. Er is namelijk een grote misaanpassing, want de
luidsprekeruitgang heeft een impedantie van slechts 5 ohm. Deze
geweldige misaanpassing tussen luidsprekeruitgang en recorderingang (gram.aansluiting) van 5 ohm op 1 M.ohm heeft een flink
signaalverlies tengevolge, zodat het oversturingsgevaar niet zo
groot is.
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Ingeval de luidsprekeruitgang, wat wel eens wil voorkomen, een
impedantie van 800 ohm heeft, is de misaanpassing geringer en de
signaalsterkte op de recorderingang bijgevolg veel groter. De kans
op oversturing is in dit geval dan ook wel bijzonder groot.
Aangezien het radiosignaal geheel aan het einde van de radioschakeling wordt afgenomen, kan de toegevoerde signaalsterkte
worden ingesteld met behulp van de op de radio aanwezige
sterkteregelaar. Dit lijkt een afdoende remedie tegen overmodulatie, maar dat is het toch niet helemaal. Want elke radio heeft een
zekere mate van ruis en brom, die volledig onhoorbaar zijn bij
normale geluidssterkte, maar die wel eens hinderlijk kunnen wor
den bij ver teruggedraaide signaalsterkte. Deze ongunstige signaalruis verhouding is uit de radioluidspreker niet altijd als zodanig
te beluisteren, maar na een bandopname, waar het signaal nog
maals een aantal versterkertrappen is gepasseerd, wordt het kwa
liteitsverlies wel degelijk hoorbaar. Als het dan ook maar éven
mogelijk is, is een opname via de diode-aansluiting verre te prefe
reren boven die via de luidsprekeraansluiting’
Zijn we echter om een of andere reden genoodzaakt een radioopname via de luidsprekeraansluiting te maken, dan kan dit via
een speciaal verbindingskabeltje (nr. 233), dat aan één kant
d.m.v. een passende plug met de grammofoonaansluiting op de
recorder wordt verbonden en dat aan de andere kant van drie
banaanstekertjes is voorzien voor aansluiting op de radio.
Het rode stekertje wordt bij weergave verbonden met de grammofooningang en bij opname met de luidsprekeruitgang. Het
gele stekertje wordt gebruikt als een diode-aansluiting met
banaanstekerbus op de radio aanwezig is. Niet altijd is op de
achterzijde van het radiotoestel aangegeven welke stekerbus van
de luidspreker- of grammofoonaansluitingen geaard is. Het is dan
een kwestie van uitproberen. Bij verkeerde aansluiting treedt een
duidelijk hoorbare brom op; de stekers moeten dan verwisseld
worden. Na goede aansluiting stemt u de radio af op een of ander
station en zet de recorder op opname. Bij juiste verbinding rea
geert de modulatie-indicator op het muzieksignaal.
Bedenk bij het op deze wijze opnemen van het radiosignaal altijd,
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dat de gehele radio, kompleet met versterker voor de opname
wordt gebruikt. Dit houdt in, dat toon- en sterkteregelaars, in
tegenstelling tot wat we bij de diode-aansluiting hebben gezien,
van invloed zijn op het opnamesignaal! Vooraf dienen de beide
sterkteregelaars (die van de radio en de opnamesterkteregelaar
van de recorder) dan ook zodanig op elkaar te worden afgesteld,
dat het opnameniveau binnen de toelaatbare grenzen valt en dat
het uit de radio klinkende geluid niet te hard is. Want tijdens
opname is bij regeling niet meer mogelijk’ Bedenk ook, dat de
beste muziek kwaliteit wordt verkregen, indien het radiosignaal
niet te zacht staat. Dit vanwege de signaal-ruisverhouding.
En tot slot: stel de toonregelaars zodanig in, dat bij opname wei
nig laag en veel hoog op de band komt!

1. Weergave van recorder via radio.
Radio
Rode steker en zwarte steker in grammofooningang.
Recorder
steker in radio ingang/uitgang.

2. a) Opname van radio op recorder.
Radio
Rode steker en zwarte steker in luidsprekeruitgang.
Recorder
steker in P.U.ingang.
b) Radio diode
Gele en zwarte steker in diode-uitgang.
Recorder
steker in radio-ingang.
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Tweede recorder

Wordt een tweede bandrecorder op de eerste aangesloten, dan
kunnen o.a. banden worden overgespeeld. Geheel nieuwe pro
gramma’s, al of niet gekruid met de nodige geluidseffecten, kun
nen op deze wijze spelenderwijze worden samengesteld.
De verbinding van de twee apparaten is eenvoudig. Gebruik
wordt gemaakt van het verbindingskabeltje 237 (242 bij stereo),
dat enerzijds met de grammofoonaansluiting van de opneemrecor
der en anderzijds met de radio-aansluiting van de afspeelrecorder
wordt verbonden.
Afspeelsnelheid

Dienen tijdens het overspelen van een bandprogramma op- en
afspeelbanden gelijke snelheid te hebben ? Zeker niet, want de
opneemrecorder reageert simpelweg op de inkomende signaaltjes.
Of deze nu van een grammofoonplaat of van een band komen,
hoe ze zijn ontstaan en met welke snelheid de plaat draait of de
band loopt, is van geen belang. Teneinde echter een optimale
overspeelkwaliteit te krijgen, is het uiteraard wel van belang een
opnamesnelheid te kiezen die gelijk is aan de afspeelsnelheid. Een
hogere snelheid heeft geen zin, terwijl een lagere snelheid de kwa
liteit vermindert.
Draadomroep

Het signaal van de draadomroep heeft een dusdanige sterkte, dat
dit met de grammofoonaansluiting van de recorder moet worden
verbonden.
Hiervoor kan kabel 700 worden gebruikt.

Telefoonadapter
Een aantal recorders is uitgevoerd met een aansluiting voor een
telefoonadapter. Bij apparaten die deze voorziening niet hebben,
kan voor dat doel de mikrofoonaansluiting worden gebruikt.
(zie ook „accessoires”).
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Oortelcfoon
Alle Grundig recorders zijn voorzien van een oortelefoonaansluiting, zodat tijdens opname d.m.v. een oortelefoon kan worden
meegeluisterd, zonder dat gevaar voor akoestische terugkoppeling
(rondzingen ) bestaat. Dit treedt namelijk gemakkelijk op, indien
de mikrofoon en een meeluisterluidspreker in één vertrek zijn op
gesteld.

Extra luidspreker
Op alle recorders kan een extra luidspreker worden aangesloten.
In sommige gevallen wordt bij het insteken van de luidsprekerplug de ingebouwde luidspreker automatisch uitgeschakeld, maar
er zijn ook recordertypen, die met een extra schakelaartje zijn
uitgerust. Deze schakelaar, die zich vlak bij de luidsprekeraansluiting bevindt, schakelt in de stand 0 dc ingebouwde luidspreker
uit.

Het aanbrengen van een recorderaansluiting op een radio

Radio-apparaten welke geen recorderaansluiting hebben kunnen
op eenvoudige wijze van een dergelijke aansluiting worden voor
zien.
De aansluitbus wordt aangebracht aan de achterzijde van het
toestel; alleen wisselstroom apparaten, waarbij geen verbinding
bestaat tussen chassis en lichtnet zijn hiervoor geschikt.
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Afbeelding 1 toont de afmetingen van het te maken boorgat in het
chassis.
Afbeelding 2 heeft betrekking op de te maken verbindingen.
Uw handelaar zal aan de hand van deze afbeeldingen de aan
sluiting voor u kunnen aanbrengen.
FM
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lF-wente»ker

AM

T
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T
I-f volumeZl—I .cge'aar

1

100
kfl

Alb. 1

boorgolen
in ochlaaijda
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aansluiting
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Hl

X

looe'eco'der
aansluiting

Alb. 2

1 = opname

Ondeiooniichl met loldec’pvnlen

2

van de lopetecotde' aonsluilusg

aarde

3 =■ weergave
4

— ongebruikt

Uitgangen

Op de meeste recorders treffen we een aansluiting met dit «tekentje aan. Op deze aansluiting kan, afhankelijk van het recordertype, een extra luidspreker, een oortelefoon, een extra verster
ker of een voorversterker ten behoeve van playback-opnamen
worden aangesloten. In een enkel geval wordt deze aansluiting
gebruikt voor de kombinatie platenspeler (opname) - extra luid
spreker (weergave).
Dankzij het feit, dat deze aansluiting 5-aderig is uitgevoerd, zijn
de verschillende kombinaties over slechts één plug mogelijk. (Zie
voor exacte gegevens betreffende een bepaald recordertype de
technische gegevens in deel 2 van dit boek).
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Afstandbediening

Onder afstandbediening wordt verstaan: het in-■ en uitschakelen
van het bandtransport door middel van een ’voetschakelaar. De
Grrindig bandrecorders die hiervoor een aansluiting bezitten moeten nog gekompleteerd worden met een schakelrelais. De kabel
van de voetschakelaar (zie „accessoires”) hoeft slechts met de
korresponderende aansluiting op de recorder te worden verbon
den.
Aa rd aansluiting
Deze aansluiting bevindt zich onder het bodemdeksel en hoeft in
normale, droge ruimten, zoals huiskamers, niet te worden gebruikt.
Ingeval de recorder echter in de open lucht of in een vochtige
omgeving wordt gebruikt, moet een aardleiding, bestaande uit
een stevige koperdraad en verbonden met de waterleiding wor
den aangebracht. Mocht er, bij gebruik van lange mikrofoonsnoeren bijvoorbeeld, brom optreden, dan kan deze in de meeste
gevallen afdoende worden weggewerkt door een goede aardlei
ding.
Een goede aardleiding wil zeggen: een leiding naar de toevoerwaterleiding. Dus niet naar de afvoer en ook niet naar een gas- of
centrale verwarmingsleiding!
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Verschillende soorten van aansluitpaneeltjes, zoals die op de
Grundig recorders voorkomen (zie voor betekenis v. d. schakelaars de technische gegevens deel 2).
i

i'b M

___2

Symbolen
Q mikrofoon
O grammofoon
uitgangen, meestal van voor- en eindversterker, soms van één
van beide. Zie technische gegevens deel 2
TT radio
meeluisterhoofd telefoon
cl luidspreker
o...o afstandbediening
telefoon
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HOOFDSTUK 11

De geluidsband
Er zijn verschillende soorten geluidsband: dunne en nog weer
dunnere, banden, waarvan de drager van polyvinyl — en banden
waarvan de drager van polyester is vervaardigd. Een keuze hier
uit te doen lijkt moeilijk.
Let wel: lijkt, want in wezen is het zeer eenvoudig.
Polyvinyl
Het normale dragermateriaal is polyvinyl ofwel PVC, een kunst
stof, die zeer gunstige mechanische eigenschappen bezit. Het is
zeer soepel, heeft een grote rek- en scheurvastheid, is ongevoelig
voor vocht en is bestand tegen zeer uiteenlopende temperaturen.
Alle normale Grundig banden (langspeel- en duobanden) zijn
van dit materiaal vervaardigd.
Polyester
Polyester is eveneens een kunststof met uitstekende mechanische
eigenschappen. Het is bovendien sterker dan polyvinyl en daarom
wordt het in het bijzonder gebruikt voor het uiterst dunne „tripleplay”-band. Polyester is iets minder soepel dan polyvinyl, maar
dit bezwaar wordt bij tripleplayband weggewerkt door de bijzon
der geringe dikte.

De emulsielaag
Op de drager is de emulsielaag gegoten, een emulsie, bestaande
uit een uiterst glad en zéér homogeen laagje ijzerpoeder. De laagdikte, de korrelgrootte, de korreldichtheid, dit zijn enkele van de
vele factoren die de magnetische eigenschappen van de laag bepa
len. Daarbij komt, dat bepaalde eigenschappen ook bij een
bepaalde recorder tot uiting komen. De breedte van de kopspleet,
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de sterkte en de frekwentie van het H.F. hulpsignaal, om maar
enkele factoren te noemen, zijn dan ook mede bepalend voor de
hoedanigheden van de band. Het behoeft geen betoog, dat Gron
dig recorders en Grondig banden zeer nauwkeurig op elkaar
zijn afgestemd en dat met deze kombinatie optimale geluidskwa
liteit wordt verkregen.
Bandsoorten
Wat de dikte betreft, zijn er drie soorten band. Van elke volgende
bandsoort is de drager zowel als de emulsielaag iets dunner dan
de voorgaande. Dit heeft niet alleen invloed op de speelduur maar
ook op de magnetische kwaliteiten, zoals we nu zullen zien.

Speclduurverschillcn
De drie gangbare bandsoorten zijn:
langspeelband (type GL)
duoband
(type GD)
tripleband
(type GT)
Deze indeling is ietwat verwarrend, want men zou geneigd zijn
te veronderstellen, dat duoband bijvoorbeeld de dubbele speelduur
heeft van een langspeelband. Maar toch is dat niet zo. Duoband
heeft een dubbele speelduur ten opzichte van de vrij dikke normaalband. Deze bandsoort is inmiddels volledig verdrongen door
de dunnere bandtypen, maar de oorspronkelijke indeling bleef
gehandhaafd.
Welnu dan, langspeelband heeft een dikte, die gelijk is aan twee
derde dikte van normaalband. Vandaar de naam langspeelband:
er gaat ongeveer 50 % méér band op eenzelfde spoel.
Duoband is eens zo dun als normaalband. Er gaat dan ook 100 %
méér op eenzelfde spoel.
Tripleband is eens zo dun als langspeelband en driemaal zo dun
als normaalband. Ten opzichte van normaalband is de speelduur
dan ook verdrievoudigd, terwijl de speelduur ten opzichte van
langspeelband is verdubbeld.
Enkele getallen mogen dit vereenvoudigen:
Op een 13 cm spoel gaat:
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180 meter normaalband
270 meter langspeelband (180 + 50 %)
(180 + 100 %)
360 meter duoband
(180 + 200 %)
540 meter ti ipleband
Laten we de normaalband buiten beschouwing en nemen we de
langspeelband als basis, dan zien we:
Op een 13 cm spoel gaat:
270 meter langspeelband
360 meter duoband
(270 + 35 %)
540 meter tripleband (270 + 100 %)

Welke band?
De dikste band is langspeelband: 0.035_ mm pe magnetische
vrij dikke emulsielaag
eigenschappen van de naar• verhouding
'
duoband) zijn uiterst gunstig. De
(0,015 mm tegen 0,009 mm bij
1
dynamiek is groot, de signaal-ruisverhouding is bijgevolg goed
de band kan flink worden gemoduleerd zonder dat spoedig kans
op overmodulatie bestaat. Het afgegeven signaal is, dank zij de
betrekkelijk dikke emulsielaag, groot. Bij lage snelheden is de
hogetonenweergave echter iets minder gunstig dan bij gebruik van
een band met een dunnere emulsielaag.
Langspeelband kan dan ook worden gezien als de band voor alge
mene doeleinden. Een bandsnelheid van 9,5 cm is gunstig, maar
optimale kwaliteiten worden met deze band verkregen met de
hoogste snelheid: 19 cm/sec.
Langspeelband kan op viersporenrecorders worden gebruikt, doch
een wat dunnere band is daar beter op zijn plaats.
'

’

1

en

Duoband heeft een wat dunnere drager (0.015 mm) en een dun
nere emulsielaag (0,009 mm). Hoewel zelfs zeer kritische oren
het verschil nauwelijks kunnen horen, zijn de magnetische eigen
schappen toch iets minder gunstig dan die van langspeelband.
Aangezien de dynamiek ook iets geringer is, bestaat er sneller kans
op overmodulatie dan bij de dikkere band, maar bij accuraat in
stellen van de opnamesterkteregelaar of bij gebruik van een auto
matische bandrecorder hoeft dit geen bezwaar te zijn. De dunne

58

emulsielaag heeft evenwel een voordeel: de hoge-tonenweergave
is ook bij lage bandsnelheden zeer goed. Duoband kan dan ook
met succes worden gebruikt om met een bandsnelheid van 4,75
cm/sec zeer lange programma’s op te nemen. Door zijn grote sou
plesse is deze band ook uitstekend voor viersporenrecorders
geschikt.
Tripleband bestaat uit een drager van slechts 0,012 mm en een
emulsielaag van 0,006 mm. Door zijn bijzonder grote soepelheid
is deze band weliswaar zeer goed te gebruiken op viersporenrecor
ders waar een goed bandkopcontact van zo groot belang is. maar
daar staan de weer iets ongunstiger magnetische eigenschappen
tegenover. Het is dan ook aan te bevelen deze band in die geval
len te gebruiken, waar een bijzonder lange speelduur gewenst is.
De hoge-tonenweergave bij lage snelheden is bij deze band zeer
goed.
In het bijzonder is deze uiterst dunne band geschikt voor gebruik
op draagbare recorders. Met kleine spoelen zijn immers zeer lange
speelduren te verwezenlijken. Maar grote zorg wat betreft het
voorkomen van stof en kreukels is wel noodzakelijk!

Grundig Archiefbox (Boek-kassette)
Alle Grundig banden met spoelgrootten van 11, 13, 15 en 18 cm
worden kompleet met archiefbox geleverd. Deze archiefbox heeft
niet slechts tot taak de band op elegante wijze op te bergen, maar
dient vanwege zijn perfekte afdichting ter bescherming, zodat
geen stof tot de band kan doordringen.
De stevige boxen, in neutraal-grijze uitvoering, kunnen als boeken
op een boekenplank aaneen worden gerijd.
De archiefbox is ook leeg leverbaar.
Andere termen
De bandbenamingen: langspeelband, duoband en tripleband zijn
algemeen gangbaar.
Men komt evenwel ook wel andere benamingen tegen, zodat een
overzichtje op zijn plaats is:
extra langspeelband = dubbelspeelband = duoband
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super langspeelband = tripleband = triple = band met drie
voudige speelduur
quadroplayband = band met viervoudige speelduur (t.o.v. normaalband)
Verhoudingen tussen spoeldiaineter, bandlengte (in m) en band
type.
spoeldiam.
8
11
13
15
18

langspeelb.
65
180
270
360
540

duoband
90
270
360
540
730

tripleband
135
360

Verhouding tussen bandlengte, bandsnelheid en speelduur
De speelduur is in minuten en wordt niet per band doch per
spoor aangegeven. Voor twee- en viersporen worden deze tijden
dan ook verdubbeld c.q. verviervoudigd.
4,75 cm/sec
bandlengte in m.
9,5 cm/sec
19 cm/sec
15
45
7,5
3,75
22
65
5,5
11
30
90
15
7,5
45
135
11
22
180
60
15
30
90
270
22
45
120
360
30
60
180
540
45
90
240
730
60
120
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HOOFDSTUK 12
Mikrofoonopnamen
Veel mikrofoonopnamen slagen slechts ten dele, omdat niet altijd
rekening wordt gehouden met de zo belangrijke factoren als mikrofoonkeuze en mikrofoonopstclling. Verdiept u even in deze
eenvoudige materie en uw opnamen winnen er aanmerkelijk
door.
Mikrofoonkeuze
Het gehele Grundig programma omvat uitsluitend dynami
sche mikrofoons. Een dynamische mikrofoon (voluit gezegd:
een elektro-dynamische mikrofoon) heeft, ongeacht de prijs
klasse, een uitstekende kwaliteit, kan tegen een stootje, is vrij
ongevoelig voor vocht en temperatuurverschillen en is dan ook dè
mikrofoon om in alle mogelijke omstandigheden te worden
gebruikt. De naam „elektro-dynamische mikrofoon” dankt zijn
ontstaan aan het op het membraan bevestigde spoeltje, dat op het
ritme van de geluidstrillingen meebeweegt. Doordat het in een
krachtig magnetisch veld is opgehangen, ontstaat in het spoeltje
een evenredig elektrische trilling. In hoofdstuk 2 is dit in principe
al ter sprake gekomen. Door de uiterst soepele ophanging van het
vrijwel massaloze spoeltje kan dit zeer snelle trillingen nog gemak
kelijk volgen. Dit is de reden van de zo gunstige geluidskwaliteit
tot aan de hoogste frekwenties toe.
Verderop in dit boek, onder hoofdstuk mikrofoons, treft u een
overzicht aan van het omvangrijke Grundig programma, kompleet
met alle benodigde technische gegevens. Laat ons de betekenis
van de belangrijkste even onder de loep nemen:
Richtingsgevoeligheid
Er zijn mikrofoons met kogel- en er zijn er met nierkarakteristiek.
De karakteristieke vorm geeft aan hoe de gevoeligheidskurve ver-
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loopt. Zo is dc mikrofoon met kogelkarakteristiek rondom
gevoelig. Uit welke richting het geluid komt, het wordt met ge ij e
\*ei*wcrlct
Do mikrofoon met nierkarakteristiek daarentegen is sterk richtinggcvoclig: dc grootste gevoeligheid ligt aan de voorzijde, teiwij
het geluid dat van opzij of van achteren de mikrofoon tieft, ster
verzwakt wordt opgenomen.
En dan is er ook nog de speciale stereomikrofoon. Deze bestaat uit
twee richtinggevoelige mikrofoons, die onder een hoek van
vlak boven of naast elkaar zijn opgesteld. De aldus ontstane du
bele, elkaar overlappende niervorm noemt men een cardioide.
De rondom gevoelige mikrofoon wordt gebruikt voor opnamen
waarbij bijvoorbeeld een aantal personen rondom de mikrofoon
staat opgesteld, zoals dat bij samenspraken, hoorspelletjes. zang
koren en vergaderingen het geval is. Wees evenwel beducht voor
storende bijgeluiden. Hiervoor is dit mikrofoontype uiteraaid oo
gevoelig.
De gerichte mikrofoon is de mikrofoon voor het algemene weik.
Dank zij zijn ongevoelige sector, is de opstelling niet bijzonder
kritisch. Storende bijgeluiden, welke niet in de gevoeligheidsrichting liggen, worden veel zachter of nagenoeg niet opgevangen.
Van belang is het, door proefopnamen vast te stellen in welke
mate de gcvoeligheidsvermindering aan de zijkanten en achter
kant is en hoe groot de gevoeligheidshock aan de voorkant!

Onderdrukking
De factor onderdrukking bij (180°) welke wordt aangegeven in
dB, vertelt ons hoe groot de gcvoeligheidsvermindering bij een
gerichte mikrofoon aan de achterkant is. Veelal ligt deze in de
buurt van 10 dB. Mikrofoons met een onderdrukking van 15 dB
hebben een bijzonder sterke gcvoeligheidsvermindering aan de
achterzijde.

Frckwcnticbcreik
Een groot frekwentiebereik, zo van 50 tot 17.000 Hz, lijkt bijzon
der gunstig en in gevallen waar op vakkundige wijze naar op
namen van hoogste kwaliteit wordt gestreefd, is een mikrofoon
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met een dergelijke frekwentie-omvang ook van groot belang.
Maar nimmer mogen we vergeten, dat hoe groter de frekwentieomvang is, hoe meer frekwenties kunnen gaan storen. En dat
schept weer allerlei problemen ten aanzien van het onderdrukken
van de storende bijgeluiden. Streef dan ook niet uit principe naar
de technisch béste mikrofoon, want in vele gevallen zijn met een
eenvoudiger mikrofoontype op gemakkelijkere wijze betere op
namen te maken . . . !

Impedantie
In hoofdstuk 10 hebben we gezien, wat impedantie precies in
houdt.
Het element van de dynamische mikrofoon, het spoeltje dus, is
laagohmig, terwijl de ingang van de netrecorder hoogohmig is.
In de meeste mikrofoons is dan ook een aanpassingstransformatortje ingebouwd, dat secundair hoogohmig is.
Wordt het zich aan de mikrofoon bevindende snoer op de nor
male wijze met de recorderingang verbonden, dan wordt van deze
hoogohmige aansluiting gebruik gemaakt. Wordt het mikrofoonsnoer evenwel verlengd met kabel nr. 267, dan wordt automatisch
de laagohmige aansluiting van toepassing. De aansluitplugs zijn
namelijk driepolig. In de plug aan het einde van kabel 267 welke
met de recorder moet worden verbonden, bevindt zich een aanpassingstransformator, die de laagohmige kabelimpedantie trans
formeert tot de gewenste hoogohmige recorderimpedantie. Zoals
we ons nog uit hoofdstuk 10 herinneren, mag een mikrofoonsnoer
straffeloos worden verlengd op voorwaarde, dat de impedantie
laagohmig is. Is de lengte van de langste 267-kabel (15 meter)
nog niet groot genoeg, dan kan deze met een extra kabel worden
verlengd. Verlenging tot 300 meter is mogelijk.
Ingeval een draagbare transistorrecorder, wordt gebruikt, kan het
mikrofoonsnoer zonder meer worden verlengd. Want in dit geval
hoeft de lage kabelimpedantie immers niet omhooggetransfor
meerd te worden: transistorschakelingen zijn laagohmig.
Gevoeligheid
De gevoeligheid van de Grundig mikrofoons is aangepast aan de
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ingangsgevoeligheid van de recorders. Weliswaar hebben de goedkoopste typen een wat geringere gevoeligheid dan de duurdere
mikrofoons, maar ook hier geldt wat gezegd is onder frekwentiebereik: het is niet altijd noodzakelijk het uiterste te verlangen,
integendeel! Ook op het gevoeligheidspunt dienen we ons terdege
af te vragen, wat we van plan zijn met onze mikrofoon.

De mikrofoonopstelling
Onder mikrofoonopstelling willen we gemakshalve alle factoren
rekenen, die daar min of meer verband mee houden, zoals akoes
tiek, spreekafstand, en dergelijke. Deze factoren zijn uiterst be
langrijk, want ze zijn voor een groot deel bepalend voor het slagen
of falen van de opname.
Hier volgt een aantal wenken:
Opstelling: in geen geval vlak bij of op dezelfde tafel als de
draaiende recorder. Allerlei rommelende bijgeluiden worden dan
opgenomen.
Bij voorkeur ook niet in de hand. Gebruik een statief en stel dit
eventueel op een zachte ondergrond (schuimplastic bijvoorbeeld)
op. Een uitstekende manier is ook de mikrofoon door middel van
elastiekband aan het plafond op te hangen.
Akoestiek: een galmend vertrek met kale, gladde wanden is moor
dend voor een goede mikrofoonopname. Voor spraakopnamen is
een reflectie-arme ruimte het beste, een vertrek dus, dat rijkelijk
gestoffeerd is. Is aan deze eis niet te voldoen, dan kan de mikro
foon in een grot van zachte kussens worden opgesteld. Spreek
zacht in deze trechter en verwonder u over de uitstekende opna
mekwaliteit!

Bijgeluiden: bedenk, dat, ook al horen wij veel geluiden niet, ze
er wel degelijk zijn. Klokgetik, straatlawaai, burengerucht, voor
al deze dingen sluiten wij onbewust het gehoor, doch na een band
opname horen we ze des te duidelijker. Afscherming door middel
van gordijnen of in het uiterste geval: heel zacht en heel dicht bij
de mikrofoon spreken, is dan aan te bevelen. Betreft het een hoor
spel met een rondom gevoelige mikrofoon, dan zit er veelal niets
anders op dan te wachten tot stille uren.
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Spreckafstand: in normale gevallen is de spreekafstand dz 30 cm.
Hierdoor wordt een benadrukking der lage tonen voorkomen.
Adem- en mondgeluiden storen daarbij niet.

Rondzingen: het meeluisteren per luidspreker tijdens een mikrofoonopname ontaardt nagenoeg altijd in een heftig geloei. Het
luidsprekersignaal komt in de mikrofoon, de versterker versterkt
het, vervolgens komt het weer in de mikrofoon, en zo gaat het
door, tot in de kortst mogelijke tijd de gillende genereertoon ont
staat. Bij mikrofoonopnamen kan dan ook het beste via de hoofd
telefoon worden meegeluisterd, of via een luidspreker in een
ander vertrek.
Diverse opname: er zijn zangkoren en er zijn zangsolisten, er zijn
pianisten en violisten en er zijn kombinaties van dit alles. Willen
we hiervan mikrofoonopnamen maken, dan zal telkens weer blij
ken hoe moeilijk het is tot „professionele” resultaten te komen.
Maar dat geeft niet! Want hoe meer moeite, hoe groter de vreug
de wanneer het eindelijk gelukt is. Vóór alles vragen we ons af,
welk instrument voor de begeleiding zorgt, want dit instrument
mag zeker niet benadrukt worden. De mikrofoon stellen we zo
danig op, dat de diverse geluidsbronnen in de juiste klankverhou
ding in de mikrofoon komen.
Voor een goed resultaat, wat voor opnamen het ook betreft, zijn
altijd nodig: experimenten met mikrofoonopstelling en opnameniveau, proefopnamen en vooral: geduld. Hoe kritischer we daar
bij te werk gaan hoe beter.

Stereo-opnamen
Stereo-opnamen per mikrofoon vereisen nog meer zorg dan monorale opnamen. De beste resultaten worden het gemakkelijkst ver
kregen met een speciale stereo-mikrofoon, een mikrofoon dus,
waarbij twee richtinggevoelige mikrofoons onder een hoek van
90° vlak boven of naast elkaar zijn opgesteld. Maar ook is het
mogelijk twee losse mikrofoons te gebruiken, die dan uiteraard
ook van het gerichte type moeten zijn. De twee mikrofoons kun
nen ook het beste als de originele stereomikrofoon worden opge-
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steld: dicht bij elkaar, de een naar links en de ander naar rechts
gericht, en onder een hoek van 90°.
Buitenopnamen

Buitenopnamen vereisen ook de nodige aandacht. Allereerst het
mikrofoontype: vanwege de veel voorkomende stoorgeluiden, is
een gerichte mikrofoon noodzakelijk. Ten overvloede verdient het
aanbeveling er dichtbij en heel zachtjes in te spreken, zodat het
opnameniveau laag gehouden kan worden. Aangezien de mikro
foon in de hand gehouden wordt, is het belangrijk cr op te letten,
dat er door bewegingen geen extra bijgeluiden worden veroor
zaakt.
Pas bijzonder op voor windgeruis: het lichtste briesje veroorzaakt
een duidelijk hoorbare storm! Houd de mikrofoon dan ook achter
een jaspand, of span er een zakdoek over.
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HOOFDSTUK 13

De weergave
Alle Grundig recorders zijn uitgerust met een ingebouwde luidspreker. Voor weergave hoeft dan ook geen extra versterker en/of
luidspreker te worden gebruikt.
Maar hoe goed de weergave over de met zorg gekozen en in de
koffer gemonteerde luidspreker ook is, er kan een nog veel hogere
kwaliteit worden bereikt. Want voor optimale geluidskwaliteit,
vooral wat de bassen betreft, is een flinke klankkast of minstens
toch een groot klankbord nodig. De recorderkoffer nu, welke
gemakkelijk transportabel moet zijn en daarom niet te grote af
metingen mag hebben, voldoet niet, kan niet voldoen aan de
strenge eisen van een goede klankkast. De ver opgevoerde kwali
teit en de volle klankrijkdom, welke elke bandrecorder van het
gehele Grundig programma bezit, komen dan ook niet geheel tot
hun recht. Maar geheel anders wordt het, wanneer een aparte
luidspreker-met-klankbord op de recorder wordt aangesloten!
Het is alsof het frekwentiegebied wordt verdubbeld, of de muziek
voller wordt.
Klankkast

Wordt inplaats van het klankbord een klankkast gebruikt, dan
worden de resultaten nog verrassender. Want een goede klankkast
is speciaal berekend op de erin gemonteerde luidspreker of luid
sprekers en is zodanig gekonstrueerd, dat alle frekwenties van
laag tot hoog met gelijkmatige sterkte worden weergegeven. Met
de in de recorder ingebouwde luidspreker is zulks niet goed moge
lijk, want door de betrekkelijk dunne wanden en door de naar
verhouding geringe afmetingen ontstaat gemakkelijk „akoestische
kortsluiting”, dat is het opheffen van de drukverschillen welke
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tijdens de conusbewegingen voor en achter de luidspreker ont
staan. Deze kortsluiting ontstaat des te gemakkelijker naarmate
de golflengte van de weergegeven toon groter en de frekwentie
lager is. Vandaar dat goede basweergave met de kofferluidspreker
niet goed mogelijk is. De klankkast heeft dikke, trillingsvrije wan
den en is geheel afgesloten. Het voorwaarts uitgestraalde geluid
kan zich dan ook niet om de luidspreker heen of door de wanden
bewegen teneinde zichzelf tegen te werken. En dus horen we nu
een groot aantal extra frekwenties, vooral in het lage tonen
gebied, waarvan we tot nog toe geen vermoeden hadden. Het is
dan ook niet te veel gezegd, dat weergave over een goede klank
kast, een openbaring is. Eerst dan komt de sublieme recorderkwaliteit tot zijn recht.

I

I

I
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Extra versterker

Een stapje verder is de toepassing van een extra versterker. Om
praktische redenen is het uitgangsvermogen van de meeste recor
ders niet veel meer dan 4 Watt. Voor normaal huiskamergebruik
is dit meer dan voldoende, maar voor werkelijke Hi-Fi-weergave,
volledig natuurgetrouwe weergave dus, is het iets aan de krappe
kant. Om alle dynamiekverschillen goed tot hun recht te laten
komen, is een uitgangsvermogen van 7 Watt wel het minimum.
Dit is voor velen al heel gemakkelijk te verwezenlijken door de
recorder op een flink radiotoestel aan te sluiten. Omdat een huiskamerradio niet zozeer aan maten en afmetingen gebonden is als
een bandrecorder, is het vermogen van de radioversterker veelal
ruim voldoende voor Hi-Fi-wcergave. Voor aansluiting van de re
corder op de radio zie hoofdstuk 10.
Ook is het mogelijk een speciale kwaliteitsversterker op de recor
der aan te sluiten. Dergelijke versterkers hebben vaak een enorm
ui tgangsvennogen.
Van belang is echter wel een versterker toe te passen, die qua
frekwentiebereik aangepast is aan de recorder. Het heeft geen zin
een recorder, die een frekwentiebereik van zo’n 12.000 Hz heeft,
aan te sluiten op een versterker, welke tot 18.000 Hz kan verwer
ken. Dit maakt de zaak nodeloos duur. En het aansluiten van een
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eenvoudig versterkertje op een dure Hi-Fi recorder heeft uiter
aard ook niet veel zin. De keten is nu eenmaal even sterk als de
zwakste schakel.
Stereowecrgave
Voor het goed weergeven van stereofonische muziek zijn twee
separate klankkasten vereist. Weliswaar kunnen we door mid
del van de twee in de stereorecorder ingebouwde luidsprekers
ook stereo beluisteren, doch dit is maar een flauwe afspiegeling
van wat het werkelijke effekt kan zijn.
Het gebruik van twee extra luidsprekers, die op een los klankbord
zijn geschroefd, is af te raden. Want de achterwaarts uitgestraalde
geluiden van beide luidsprekers beïnvloeden elkaar op nadelige
wijze: er gaat veel van de stereo-indruk verloren. Gesloten klank
kasten zijn dan ook noodzakelijk.
De ideale opstelling van beide kasten moet proefondervindelijk
worden bepaald. Elk interieur immers heeft weer andere akoes
tiek, andere afmetingen en een andere stoffering. En al deze fac
toren zijn van invloed. Begin dan ook met de beide luidsprekerkasten bijvoorbeeld schuin in twee kamerhoeken te plaatsen,
zodanig, dat ze enigszins naar elkaar toe zijn gericht. Ergens mid
den in de kamer ontmoeten de geluiden van beide luidsprekers
elkaar. Op dat punt is het stereofonische effekt het beste waar te
nemen.
Nu kan het evenwel gebeuren, dat de akoestische eigenschappen
van de kamer links en rechts niet gelijkwaardig zijn. De ene
kamerwand kan gestoffeerd zijn, terwijl de andere wand juist
glad en kaal is, een groot raam bijvoorbeeld. De ene wand absor
beert dan ook het ene kanaal, terwijl de andere wand juist voor
extra reflecties zorgt. Nu kan de juiste stereo-indruk enigszins met
behulp van de balansregelaar worden „rechtgetrokken”, maar in
dien de verschillen te groot zijn, redt deze het niet. Verplaatsing
van een der beide klankkasten is dan de enige remedie. En zo, al
luisterend en verplaatsend, moet een juiste opstelling worden
gezocht. Deze is dan pas bereikt, wanneer bij parallelschakeling
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der beide kanalen, het geluidsfront precies in het midden, dus
tussen de beide luidsprekers in ligt.
Een overzicht van de Grundig luidsprekerboxen vindt u in het
betreffende hoofdstuk.

Eenvoudige en meest Ideale opstelling
voor stereo-weergave. In de driehoek
tussen luidsprekers en daar tegenover
liggende wand komt de stereo-weergave
het beste tot zijn recht.
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1. Stereoweergave, waarbij de recorder (mono) versterker en een
radiotoestel wordt gebruikt.

2. Basisverbreding en geluidsverbetering door toepassing van
extra klankkast.

1
(O

)To

kabel 237

basis

xr—
radiotoestel

afstand mln. 0.7 max. 1,4 van de basis

luisteraar

2

luldsprekerbox

basisverbreding door luldsprekerbox

luisteraar
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1. Basisverbreding bij toepassing van stereorecorder met 2 luid
sprekers, door schuine opstelling in een kamerhoek (refleks).

2. Basisverbreding, geluidsversterking en gemakkelijke bedienbaarheid door aansluiting van twee klankkasten.

1
basisverbreding door weerkaatsing

afstand mln. 0.7 max. 1.4 van de basis

luisteraar

/
/
2

basisverbreding door luidsprekerbox
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luisteraar

HOOFDSTUK 14

Bijzondere mogelijkheden
De bandrecorder is een wonderlijk instrument. Dat blijkt wel uit
het feit, dat er naast alle tot nog toe besproken mogelijkheden,
nóg een aantal zijn. Op de bandrecorder is men dan ook niet
gauw uitgekeken!
En er zijn ook nog een aantal kleinere voorzieningen, welke het
werken met de recorder vergemakkelijken.
In dit hoofdstuk gaan we al deze „features” wat nader bekijken.
Wilt u weten welke recordertypes er mee zijn uitgerust, raadpleeg
dan de technische gegevens in deel 2.
De automatische recorder
De automatische recorder houdt het opnameniveau doorlopend
automatisch op de juiste sterkte, zodat te sterke of te zwakke pas
sages niet tot over- of ondermodulatie kunnen leiden. Modulatiemoeilijkheden, waarmee sommigen nog wel eens te kampen heb
ben, komen hierdoor te vervallen. Dit lijkt een ideale oplossing,
maar de medaille heeft ook haar keerzijde.
Wat doet de automaat? Hij zwakt plotseling optredende sterke
signalen af tot het maximaal toelaatbare opnameniveau. Deze
regeling geschiedt elektronisch en dus traagheidsloos en is als zo
danig dan ook te prefereren boven handbediening. Bovendien
handhaaft de automaat de ingestelde sterkte ongeveer 15 minuten.
Komt er tussentijds een nog sterkere piek, dan wordt de sterkte
wederom herzien. Het gevolg is, dat alles wat na de sterke passage
volgt automatisch gedurende lange tijd op het juiste niveau blijft
ingesteld, waardoor een uitstekende dynamiek wordt gewaar
borgd. Maar alles wat vóór die sterke passage was opgenomen, was
nog niet automatisch geregeld, zodat er tussen dat gedeelte en de
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rest van het muziekstuk ook geen natuurlijke dynamiekverhouding is. Aan de ene kant is dit een nadeel, aan de andere kant is
zo’n opname toch verre te verkiezen boven één die door onjuiste
instelling in alle sterke passages vervormd is doordat men ver
zuimd heeft tussentijds bij te regelen. Het nadeel is overigens te
ondervangen door zo mogelijk vooraf even de sterkste passages op
te zoeken (grammofoonopname) , doch dit is met evengroot suc
ces te doen met een niet-automatische recorder, vooral daar de
dynamiekomvang van de bandrecorder in het algemeen groter is
dan die van de grammofoon. Aangezien de voor de automaat
benodigde regelbuizen de uiteindelijke geluidskwaliteit enigszins
beïnvloeden, kan voor opnamen van bekende signaalbronnen als
grammofoon en radio, of voor mikrofoonopnamen van geluiden
waarvan de sterkteverschillen niet al te groot zijn, de automaat
(voor de serieuze geluidsamateur) beter gemist worden.
Degene echter, die zich niet veel moeite voor een goede opname
wil getroosten en die er niet van houdt het opnameniveau tussen
tijds bij te regelen, alsook de serieuze amateur die een direkte
opname met grote dynamiek verschillen of een opname van een
onbekende signaalbron moet maken, zal veel gemak hebben van
de automaat.
Aangezien de automaat dus zijn voor- en nadelen heeft, zijn de
Grundig automatische recorders zodanig geconstrueerd, dat de
automaat naar wens in- en uitschakelbaar is.

De universele recorder
De universele recorder werkt op het lichtnet zowel als op batterij
en. Dit is mogelijk dank zij de toepassing van transistors en een
batterijmotor. Transistors verbruiken bijzonder weinig energie,
zodat deze zeer geschikt zijn voor draagbare recorders. Want dat
is de universele recorder: een draagbaar apparaat, dat gemakke
lijk mee kan worden genomen, op reis, met vakantie en zo maar
op geluidsjacht. Zodra evenwel ergens een stopcontact ter beschik
king is, kunnen de batterijen worden gespaard, want de universele
recorder heeft een ingebouwd netvoedingsapparaat. Doordat de
motorsnelheid d.m.v. een speciale transistorschakeling elektro74

nisch wordt geregeld, is de bandsnelheid van begin tot einde van
de band en bij nieuwe zowel als bij ouder wordende batterijen
volkomen constant. Daar de snelheid bovendien op 9,5 en bij één
type ook op 4,75 cm/sec genormaliseerd is, zijn de op de univer
sele recorder opgenomen banden ook op andere recorders af te
spelen. De universele recorder is speciaal bedoeld voor diegenen,
die met één apparaat binnen-, zowel als buitenopnamen willen
maken. Door de kleine afmetingen is het zeer begrijpelijk, dat de
prima weergavekwaliteit pas goed tot zijn recht komt bij gebruik
van een extra luidspreker (zie hoofdstuk 13).
In kombinatie met een netrecorder opent de toepassing van de
draagbare recorder welhaast professionele perspektieven. Want de
buitengeluiden kunnen op eenvoudige wijze op de band van de
netrecorder worden overgenomen en eventueel in een daarmee
opgenomen programma worden ingevoegd.

De cassetterecorder
De cassetterecorder is eveneens een portable apparaat: hij werkt
op batterijen. Desgewenst kan hij, na aansluiting van een apart
bijgeleverd netdeel, op het lichtnet worden aangesloten.
Het grote verschil met de normale of met de universele recorder
is het bandspoelsysteem: inplaats van haspels wordt een gesloten
cassette gebruikt. Dit heeft als voordelen een gemakkelijke, snelle
bandinleg en vermijding van stof op de band. Daar staat tegen
over, dat het kreatieve proces van bandmontage onmogelijk is.
Wordt de cassetterecorder evenwel gebruikt in samenwerking met
een tweede, bijvoorbeeld netrecorder. dan vervalt dit bezwaar,
want dan kunnen de met de cassetterecorder opgenomen pro
gramma’s worden overgespeeld. Mede door het lichte gewicht en
door de mogelijkheid de cassetterecorder in alle standen, ook tij
dens lopend of rijdend vervoer, te kunnen gebruiken, is hij een
dankbare reisgezel voor de geluidsjager.
Recorder als versterker
Indien de recorder zodanig is gekonstrueerd, dat meeluisteren per
luidspreker tijdens de opname mogelijk is, dan kan het apparaat
ook worden gebruikt als mikrofoon- of grammofoonversterker.
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Hiertoe hoeft slechts de opnametoets te worden ingedrukt; de
band loopt dus niet. Toch is het van belang de bandsnelheidsregelaar op een bepaalde bandsnelheid te zetten en wel 9,5 cm/
sec. De recorderversterker is ter kompensatie van bepaalde ver
liezen in kop en band immers voorzien van korrektiefilters, die
bepaalde frekwentiegebieden, bijvoorbeeld de allerhoogste tonen,
extra ophalen of afzwakken. Bij elke bandsnelheid is weer een
andere korrektie noodzakelijk. Welnu, bij de snelheid van 9,5
cm/sec komt de gekorrigeerde frekwentiegrafiek het meest overeen
met de voor het oor wenselijke kurve.
Het meest ideale zou uiteraard zijn indien bij gebruik als gewone
versterker de korrektiefilters volledig buiten gebruik zouden wor
den gesteld. Grundig heeft deze mogelijkheid ingevoerd. De des
betreffende recorders bezitten een extra versterkertoets, die,
ingedrukt, het opnamekorrektiesysteem uitschakelt. Doordat bo
vendien een eindversterker van flink vermogen is toegepast, zijn
deze recorders uitermate geschikt voor gebruik in scholen, kleine
zaaltjes e.d. Een vooraf opgenomen bandprogramma kan dan bij
voorbeeld worden weergegeven en, daarnaast kan de recorder als
mikrofoon of grammofoon versterker worden gebruikt.

Het mengen van geluiden
Geluiden kunnen op verschillende manieren met elkaar ge
mengd worden. We kennen reeds de menging d.m.v. play
back en multiplayback. Een andere manier is die, waarbij de
mikrofoon voor een spelende radio wordt opgesteld, zodat deze
tegelijkertijd de radiomuziek en het stemgeluid van de spreker
opvangt. Kwalitatief bezien een slechte methode, maar wanneer
het slechts om wat achtergrondmuziek gaat, zijn er op gemakke
lijke wijze aardige resultaten mee te behalen.
Kwalitatief de beste methode, die ook het meest wordt toegepast,
is het elektrisch mengen van de op te nemen signalen. Dit kan
indien de recorder is uitgerust met gescheiden ingangen en twee
of meer gescheiden opnamesterkteregelaars In de praktijk zijn
twee voldoende. De ene regelaar is voor het mikrofoon- en de an-
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dere voor het, laat ons zeggen, grammofoonsignaal. Beide signalen
kunnen in de juiste sterkteverhouding met elkaar worden ge
mengd en ook is het gemakkelijk een van beide signalen te laten
aanzwellen of wegsterven. Er dient uiteraard wel te kunnen wor
den meegeluisterd, hetzij per hoofdtelefoon hetzij per luidspreker.
Indien de recorder niet is uitgerust met twee gescheiden regelaars,
dan kan worden gebruik gemaakt van een mengpaneel. Zo’n
mengpaneel is naar gelang de gebruiksaanwijzing dit voorschrijft
op eenvoudige wijze op de radio-ingang of de mikrofooningang
van de recorder aan te sluiten. Zie het supplement. Bij gebruik van
meerdere gescheiden ingangskanalen, hetzij op de recorder hetzij
op het mengpaneel, moet er altijd op worden toegezien, dat de
sterkteregelaars van niet in gebruik zijnde kanalen op 0 worden
gesteld. Dit om eventuele stoorsignalen zoals brom te vermijden.

De tructoets
Door middel van de tructoets kunnen eveneens signalen met el
kaar worden gemengd. Hierbij gaat het er evenwel om een
bestaande opname te voorzien van nieuwe geluiden of tekst. Op
de plaatsen waar iets wordt toegevoegd, wordt de oorspronkelijke
opname wat afgezwakt, zodat de toevoeging duidelijk boven de
oorspronkelijke opname uitklinkt. De werking van de tructoets is
simpel: de eerste opname wordt weergegeven en op het moment
dat de tructoets wordt ingedrukt wordt een nieuwe opname
gemaakt, terwijl echter de wiskop uitgeschakeld blijft. De oor
spronkelijke opname wordt dan ook niet gewist, alleen wat afge
zwakt door de hoogfrekwent hulpspanning van de tweede opna
me. Deze werkt namelijk als een, zij het vrij zwakke, wisspannig.
Het werken met de tructoets opent interessante perspektieven,
maar het is wel nuttig te bedenken dat de kwaliteit van de eerste
opname hoorbaar wordt aangetast en dat bij een fout tijdens de
tweede opname, deze niet meer kan worden overgedaan!
Automatische bandstop
De meeste Grundig recorders zijn uitgerust met een inrichting,
die er voor zorgt dat de band, aan het eind gekomen, automatisch
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stopt. Deze inrichting bestaat uit een relais, dat in werking treedt
zodra een op de band geplakt stukje schakelfolie een contact op
het recorderdek passeert. Deze schakelfolie, een stukje aluminium
band, is aan het begin en eind van alle 13, 15 en 18 cm banden
aangebracht. Het automatische uitschakelmechanisme reageert
ook bij versneld spoelen. Het Landtransport kan weer gestart
worden door de starttoets of de toets voor versneld spoelen te
bedienen. Wordt een van deze toetsen ingedrukt tijdens het pas
seren van de aluminium folie, dan reageert het uitschakelmecha
nisme in het geheel niet.
Echo

Enkele Grundig stereorecorders zijn uitgerust met gescheiden
opname-weergavekoppen, hetgeen weer enkele geheel nieuwe toe
passingsgebieden opent. Zo is het bijvoorbeeld op eenvoudige
wijze mogelijk echo-opnamen te maken. De weergavekop bevindt
zich, in de bandrichting gezien, namelijk achter de opnamekop.
Wordt nu het weergegeven signaal weer teruggevoerd naar de
opnameversterker en bij het eigenlijke opnamesignaal gevoegd,
dan ontstaat, daar het weergegeven signaal een fractie later ont
staat dan het werd opgenomen, een interessant echo-effekt. De
tijdsduur hangt af van de bandsnelheid. Hoe sneller de band
loopt hoe kortere echo en omgekeerd. (Bij 3 snelheden 19-9, 5-4,
75 cm/sec. resp. 210, 420 en 820 milliseconde). Het creëren van
een dergelijke echo is gemakkelijk. Op, laat ons zeggen spoor 1,
wordt een mikrofoon-, radio-, of grammofoonopname gemaakt.
Zodra we echo willen beluisteren, drukken we de weergavetocts
van het andere spoor in, alsook de z.g. contröletoets. Hierdoor
wordt de weergavekop van spoor 1 verbonden met de weergaveversterker van het andere spoor. Schakelen we vervolgens door
middel van de multiplayschakelaar de multiplayregelaar in, dan
wordt de uitgang van de weergaveversterker doorverbonden met
de ingang van de opnameversterker. Gevolg: we horen echo.
De sterkte en daarmee het aantal echo’s dat steeds weerklinkt, is
te regelen door middel van de multiplayregelaar. Indien we bij
mikrofoonopname echo-effekt willen aanbrengen dient het afluis78

teren te geschieden via een oortelefoon, zodanig dat geen geluid uit
de luidsprekers komt. Dit om te voorkomen dat via de luchtweg
een ongecontroleerd echo-effekt ontstaat.

Afluisteren via de band

<!

Wanneer we een opname maken en we verbinden een hoofdtele
foon op de normale wijze met de opnameversterker, dan kunnen
we meeluisteren. Dit is van belang bijv, bij het mengen van twee
of meer signalen en bij playback of multiplayback. En aangezien
we aan de hand van de modulatie-indicator kunnen zien of het
signaal de juiste sterkte heeft, kunnen we veilig aannemen, dat de
opname goed verloopt.
Maar indien de recorder is uitgerust met een aparte opname- en
een aparte weergavekop, is een nog veel effektievere controle
mogelijk. We kunnen dan immers dc band afluisteren, ogenblik
kelijk nadat het signaal is opgenomen. We horen dan niet alleen
óf het wel op de band is gekomen en met de juiste sterkte, maar
ook hoe de kwaliteit is. Door achtereenvolgens mee- en af te luis
teren, kunnen we tevens nagaan of het opgenomen signaal wel
precies dezelfde kwaliteit heeft als het op te nemen signaal. En dat,
nietwaar moet mogelijk zijn!
Evenals dat met echo-opnamen het geval was, wordt ook nu weer
de weergavekop op de niet in gebruik zijnde versterker aangeslo
ten. We drukken dan ook de weergavetoets van het andere spoor
in en tevens de contróletoets. Door de bijbehorende luidspreker
horen we nu het geluid zoals het op de band is opgenomen, dus
een fractie later dan de eigenlijke opname.
Door de andere weergave toets in te drukken, horen we het geluid
zoals het op de band komt, dus op het moment van de opname
zelf.
Afluistermogelijkheid op andere recorders
In principe is het mogelijk op elke recorder af te luisteren, ook al
heeft deze een gekombincerde opname-weergavekop. Hiervoor is
een afluisterversterker nodig. Zie hoofdstuk 19.
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Nogmaals enkele begrippen
Ter vermijding van misverstanden noemen we hier nog eens drie
verschillen de luisterbegrippen:
Meeluisteren: horen wat op de band komt, dat is dus op het
zelfde moment als de opname.
Afluisteren:
horen wat op de band staat, ogenblikkelijk na
registratie, doch tijdens de opname (verschil van
milliseconden).
Beluisteren:
horen wat op het ene spoor staat tijdens opname
van het andere spoor (playback multiplayback).
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Bandmontage
Bandmontage is niet moeilijk en verhoogt de vreugde van het wer
ken met de recorder in hoge mate. Schakelklikken, versprekingen,
te lange pauzes kunnen allemaal zonder bezwaar worden weg
geknipt, waarna de bandeinden zodanig aan elkaar kunnen wor
den bevestigd, dat de las op onhoorbare wijze de kop passeert.
Bandmontage is vaak ook van belang bij het samenstellen van een
bepaald programma of bij de opbouw van een bandarchief.
Zoals we al eerder hebben gezien (hoofdstuk 6) is bandmontage
alleen met tweesporenband op bevredigende wijze te verwezenlij
ken. Dit wat betreft montages in geluidssporen. Alle andere mon
tages, zoals het aanzetten van een aanloopband, kunnen met alle
bandsoorten worden gedaan.

Benodigdheden
Veel is er niet nodig: een schaar (liefst antimagnetisch), een plakmal (is op elke Grundig netrecorder aanwezig), enkele rolletjes
aanloopband (groen, rood en wit), een rolletje plakband en, indien
nodig, een rolletje schakelband.

Het aanzetten van aanloopband
Het eenvoudigst is het aanzetten van het gekleurde aanloopband
aan de geluidsband. Leg de bandeinden van geluids- en aanloop
band met de matte zijden precies op elkaar, zodanig, dat ze elkaar
iets overlappen. Knip beide banden onder een hoek van ± 45°
door en leg de aldus afgeschuinde bandeinden precies tegen elkaar
in de plakmal. Als het goed is, passen ze uiterst zuiver tegen el
kaar. Van de geluidsband wijst de matte, dus de gevoelige zijde,
.......................................
’ TKnip
' ‘ > een 1 a 2
naar boven, van de
aanloopband de J
glanzende.
en druk
cm lang strookje plakband van de rol —
------ dit
— over beide

81

bandeinden. Druk het met de nagel stevig aan, zodat er geen enkel
luchtbelletje meer tussen zit. Aanloop- en geluidsband vormen nu
een hecht geheel. Knip een flinke lengte (± 1 m) van het aanloopband af en wikkel het om de geluidsband, op de spoel. Aan
gezien de matte zijde buitenwaarts gekeerd ligt, kan er het een en
ander op worden geschreven.
Waarschuwing
Gebruik altijd het originele geluidsplakband! Alle andere
soorten, zoals cellotape e.d. geven vanwege wegkruipend kleefmiddel na verloop van tijd narigheid, want band, koppen en
bandsteunen gaan volledig vervuilen.
Zie ook toe, dat het gebruikte strookje plakband nergens over
de rand van de geluidsband heensteekt. Ook dit kan vervelen
de komplikaties veroorzaken.

Geluidsbandmontage
De montage van geluidsband is hetzelfde als die van schakelband.
Alleen dienen de matte oppervlakken van beide te plakken delen
in de plakmal naar beneden te wijzen.
Het knippen en plakken dient op deze plaats wel heel zuiver te
geschieden, want de minste onderbreking of onnauwkeurigheid
wordt hoorbaar! Om deze reden is het knippen onder een hoek
van 45° aan te bevelen: een eventuele spleet schuift dan schuins
weg langs de kop. Maar indien met een zeer lage bandsnelheid
wordt gewerkt kan het wel eens noodzakelijk blijken de band
zuiver haaks door te knippen. Want door de lage snelheid is de
geluidsregistratie nogal gekompliceerd. Het wegknippen van bij
voorbeeld één woord (trucages!) is dan een wel zeer secuur werk
je’Maak ook niet te veel lassen in één band. Een mens moet zuinig
zijn, maar het aaneenplakken van stukken van minder dan 10
meter is verkeerde zuinigheid.
Het signeren van de band
Voor zeer nauwkeurig knipwerk kan het noodzakelijk zijn een
merktekentje achter op de band te plaatsen. De recorder wordt
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dan op weergave gezet en de band met de hand langs de kop
heen en weer geschoven. Is het juiste punt gevonden, dan wordt
de band loodrecht uit de bandgleuf omhooggetild en aangemerkt.
Dit signeren kan het beste gebeuren met een z.g. vetstift, die ook
wel glaspotlood wordt genoemd. Bijzonder geschikt zijn Faber
Castell Nr. 2251 en Staedtler „All-stabilo”.

Montage van schakelband

Schakelband kan worden toegepast indien de recorder voor het
automatisch uitschakelen van de band is ingericht.
Schakelband wordt dan ook aan het begin en einde van de band
aangebracht, maar indien het zo te pas komt, kan het ook ergens
in het midden van de band worden tussengevoegd. De werkwijze
is weer hetzelfde als die van de aanloopbandbevestiging. Let er
op, dat het schakelband aan de matte zijde van de geluidsband
komt, want alleen dan reageren de zich op het dek bevindende
schakelcontacten. Laat het schakelbandje, dat een lengte van ±
5 cm moet hebben, voorafgaan en volgen door een stuk aanloopband. Er kan dan geen luidsprekergekraak hoorbaar worden.
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Archivering
Veel recorderbezitters proberen uit hun hoofd te onthouden wel
ke programma’s op hun diverse banden staan. Vooral bij viersporen leidt dit tot eindeloos gezoek, hetgeen de vreugde met hun
recorders nodeloos tempert. Dient men dan een dik archiefboek
bij te houden? Ook dat is niet nodig. Plak op de bandspoel alsook
op de bijbehorende archiefkassette een etiket met een volgnummer.
Meer niet. Geen titels dus, want de bandregistratie kan immers
nog wel eens wisselen. Ditzelfde nummer zet u in een simpel noti
tieboekje dat u (en nu komt het belangrijkste) altijd bij de recor
der bewaart! Onder het nummer schrijft u de titel van iedere op
name, de tellerstand (begin- en eindstand), de tijdsduur en evt.
de stand van de spoorkeuzeschakelaar en de bandsnelheid.
Bij elke opname is het een uiterst kleine moeite, maar wordt het
verzuimd, dan is de chaos weldra niet meer te overzien.

Bewaren van banden
De grote vijand van banden is stof. En dus moeten de banden
altijd stofvrij worden opgeborgen, zoals dat bijvoorbeeld in de
archiefkassetten op uitstekende wijze het geval is. Nimmer mag
een zojuist gebruikte band op de recorder blijven liggen. Hij is
dan warm en trekt extra stof aan. Bewaar de banden niet te
warm, niet te droog en niet te dicht bij magnetische velden zoals
die van luidsprekers. De boekenplank in de huiskamer is wel de
beste plaats.
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Recorderondt rhoud

Alle Grundig recorders hebben zelfsmerende lagers en behoeven
dan ook geen ander onderhoud dan het van tijd tot tijd verwijde
ren van stof en vuil van alle delen waarmee de geluidsband in
aanraking komt. Deze reinigingsprocedure is van groot belang,
want stof en vuil veroorzaken „drop-outs”, kleine geluidsonderbrekingen dus, hoge-tonen verlies en slijtage.
De onderdelen, waarmee de band in aanraking komt, zijn de
bandgeleiders, de koppen, de aandrukrol en de toonas. Deze
onderdelen zijn gemakkelijk te bereiken, bij sommige typen door
de beschermkap voorzichtig omhoog te trekken, bij andere typen
door het afnemen van het bovendek.
Gebruik bij het reinigen nooit scherpe voorwerpen als schroevedraaiers en dergelijke. Bedenk dat een kleine beschadiging van de
3 mikron brede kopspleet, ook al is hij onzichtbaar, zonder meer
funest is! Wikkel een watje om een lucifer, doop het in spiritus
(géén tetra, géén benzine!!) en reinig daarmee alle genoemde
punten. Indien de recorder is voorzien van een ingebouwde bandreiniger, dan kan deze worden benut om veel gebruikte banden
van stof te ontdoen. De band wordt daartoe tussen twee, eventueel
met spiritus bevochtigde viltjes door geleid en vervolgens zonder
onderbreking versneld opgespoeld.
De viltjes kunnen, indien ze vervuild raken, worden vervangen
door nieuwe.
Bij recorders welke niet zijn voorzien van een ingebouwde reini
ger, is een losse bandreiniger te gebruiken welke over de rand
wordt geplaatst.
De werking is overigens hetzelfde als die van de ingebouwde band
reiniger.
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Het behoeft geen betoog, dat het wenselijk is de recorder zo stof
vrij mogelijk te houden en hem, na elk gebruik, meteen te sluiten.
Het gebruik van de losse bandreiniger.

PAAJSE

Het ingebouwde bandreinigingsapparaat wordt door een druk op
de knop in positie gebracht.
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Omschakeling op andere netspanning
De spanningscarrousel geeft aan op welke netspanning de netrecorder is ingeschakeld en is achter een venster zichtbaar. Moet
de recorder voor een andere netspanning worden omgeschakeld,
dan mag hij tijdens deze procedure niet op het lichtnet zijn aan
gesloten !
Het omschakelen geschiedt als volgt: verwijder de bodemplaat
door de vier schroeven aan de onderzijde van het apparaat los te
draaien. Het netspanningspaneel kan nu worden ingesteld op 110,
130, 220 of 240 Volt. Daartoe moeten de schroefjes van de verbindingsstrips iets worden losgedraaid (dus niet helemaal!) waar
na de strips in de gewenste stand kunnen worden geplaatst. Daar
na worden de schroefjes weer vastgedraaid.
Indien van de lagere spanningen (110 en 130 V) naar de hogere
spanningen (220 en 240 V) of omgekeerd wordt geschakeld, moet
in sommige gevallen de netzekering worden verwisseld. Zie hiertoe
de technische gegevens in deel 2. Let altijd op de juiste waarde,
zowel van dc net- als van dc anodestroomzekering!
F rckwentie-omschakeling
Vele Grundig recorders zijn om te bouwen voor 60 Hz (o.a. in
Amerika gangbaar). Hiervoor is een ombouwset noodzakelijk. De
deskundige handelaar kan de omschakeling in enkele minuten
verwezenlijken.
Omschakeling van de universele recorder
De Grundig universele recorders kunnen op drie wijzen gevoed
worden:
1. uit wisselstroomnetten van 110 of 220 Volt (50 ... 60 Hz)
2. d.m.v. 6 dikke staafbatterijen van elk 1,5 Volt
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3. uit een auto-accu 6-12-24 Volt door middel van de daarvoor
geschikte auto-adapter of accukabel.

Wissels troomnet
De netkabel bevindt zich in een afsluitbare ruimte in de recorder.
Voordat de steker in een vreemd stopcontact wordt gestoken,
dient eerst te worden nagegaan, of de netspanning wel klopt met
de op de recorder ingestelde spanning. Door middel van een spanningscarrousel kan evt. op een andere spanning worden ingesteld.
Ook hier geldt, dat tevens de netzekering voor een andere moet
worden verwisseld!
De recorder mag tijdens deze procedure niet op het lichtnet zijn
aangesloten!
Wordt de netsteker in de daartoe bestemde stekergaatjes (in de
opbergruimte) gestoken, dan wordt de recorder automatisch om
geschakeld op batterijspanning.
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Batterij voeding
Een apart luikje, dat door middel van enkele schroefjes geopend
of gesloten kan worden, geeft toegang tot de batterijen. Op duide
lijke wijze is aangegeven op welke wijze de batterijen geplaatst
moeten worden. Voordat de laatste batterij in de vulopening
wordt gelegd, moet het strookje textiel, dat ter plaatse is bevestigd,
strak over de opening worden gelegd. De batterij wordt vervolgens
op zijn plaats gedrukt en wanneer hij uitgeput is, kan hij zonder
moeite door middel van het uitstekende strookje van zijn plaats
worden getrokken.
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Omschakeling van de cassetterecorder

De cassetterecorder bezit geen ingebouwd netvoedingsapparaat.
Dit wordt los geleverd. De recorder kan, evenals de universele
recorder, op een externe gelijkspanning bron worden aangesloten.
Zie voor de diverse voedingsmogelijkheden bij de betreffende re
corder, deel 2 van dit boek.

Voeding uit auto-accu

Via een daartoe bestemde aansluitbus en d.m.v. een accu-kabel,
kan de recorder op een auto-accu worden aangesloten. De span
ning mag minimaal 6,3 en hoogstens 11 Volt bedragen. Bij de
tussenliggende spanningswaarden zorgt de elektronische toerenregeling voor een absoluut gelijk toerental. Tndien de spanning te
laag is, wordt dit d.m.v. het contröle-instrument op de recorder
aangegeven.
De Grundig universele recorders kunnen, indien gewenst, ook op
een 12- of 24 Volts accu worden aangesloten. Hiertoe moet een
speciale adapter worden tussengeschakeld.
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Deel 2

Accessoires
De vele mogelijkheden, welke elke bandrecorder van nature reeds
heeft, kunnen nog worden uitgebreid door de toepassing van
recorderaccessoires. De bandrecorder wordt daardoor een nog
waardevoller instrument.
In dit hoofdstuk worden de Grundig recorderaccessoires in het
kort besproken.
Magnetische oortelefoon 210
Met oorbeugel. De algemene oortelefoon voor mee- en afluisterdoeleinden.

Stereo hoofdtelefoon 350
Een eenvoudige hoofdtelefoon voor het meeluisteren tijdens stereoopnamen op TK 27 en TK 245.
Hoofdtelefoon met een bijzonder lage vervormingsfactor en een
groot frekwentiebereik (30-20.000 Hz). Met deze hoofd telefoon
kunnen de hoogste toppen van stereovreugde worden bereikt. Bij
een hoofd telefoon immers treden geen onderlinge beïnvloedingen
van beide kanalen op, zoals met luidsprekers wel het geval is. Luidsprekerklanken weerkaatsen tegen de kamerwanden en raken
enigszins met elkaar vermengd, hetgeen de uiteindelijke stereoindruk ongunstig beïnvloedt.

Meeluistervcrstcrker 229
Deze versterker kan in kombinatie met oortelefoon 210 bij de TK
120 L en de TK 145 L (Automatic) worden gebruikt ten behoeve
van playbackopnamen. Zie hoofdstuk 9 alsook onder de betref
fende recorders (deel 2).

Voetschakelaar 225
Deze schakelaar bedient op afstand het bandtransport. Kan ech
ter alleen worden gebruikt bij die recorders, waarbij de mogelijk
heid van inbouwen van het daartoe dienende mechanisme (relais)
aanwezig is.
Telefoonadapter 243 T
De telefoonadapter is op alle Grundig bandrecorders te gebruiken
ook op die welke niet zijn voorzien van een speciale telefoon
aansluiting. In die gevallen kan dan gebruik worden gemaakt van
de mikrofoonaansluiting. De adapter zelf werkt volgens het induktieve principe: een in een doosje ondergebrachte spoel wordt door
middel van een zuignapje aan het telefoontoestel bevestigd, waar
na het elk gesprek „oppikt”.

Mono-Mixer 420

Met deze mono-mixer kunnen 4 verschillende kanalen met elkaar
gemengd worden. Ieder kanaal kan apart geregeld worden.
Tevens is voor 3 kanalen een instelregelaar aanwezig, waarmee
het mogelijk is het inkomende signaal vóór te regelen, zodat, als
de eigenlijke sterkteregelaar geheel opengeschoven wordt, een
signaal van de juiste sterkte op de uitgang van de mono-mixer
staat.
Daarnaast is het mogelijk een GRUNDIG nagalminstallatie aan
te sluiten.
De twee mikrofooningangen zijn voorzien van getransistoriseerde
versterkers.
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Sterco-Mixcr 422
Met de Grundig stereo-mixer kan men 4 verschillende stereo ge
luidsbronnen met elkaar mengen, waarbij ieder kanaal geschei
den regelbaar is.
Vier mikrofoonkanalen zijn voorzien van transistorversterkers.
In plaats van het tweede stel mikrofoons kan aan deze plug ook
een stereo radio aangesloten worden. De beide andere ingangen
zijn bedoeld voor hogere ingangsspanningen b.v. stereo pick-up
en bandrecorder.
Voor trucopnamen, waarbij vaak bewegende geluidsbronnen
voorkomen, is een richtingsregelaar ingebouwd. Daarmee kan
men een mikrofoon, radio of pick-upingang bij een stereo-opname naar believen stilstaand of bewegend tussen links en rechts
inmengen.
Aan deze stereo-mixer kan ook het Grundig nagalmapparaat
HVS I aangesloten worden. Bij het overspelen van oudere grammofoonplaten en bandopnamen, waarvan de geluidskwaliteit
vaak minder goed is, bereikt men dan een verbetering van het
geluid. Bij eigen opnamen speciaal bij dia en filmprojectie, maakt
de mixer en de nagalm het mogelijk om professionele effecten te
bereiken. De mate van nagalm is continu regelbaar.
Vanzelfsprekend is de mixer ook bij mono te gebruiken.
De ingangspluggen voor de rechtermikrofoon, de keuzetoetsen en
de richtingregelaar werken dan natuurlijk niet.
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Sono-dia 271
Diaprojectors met half-automatische beeldwisseling kunnen feilloos
volgens een vooraf opgestelde programmering worden gestuurd
dank zij de Sono-dia. Dit instrument kan op simpele wijze tegen
de recorder worden opgesteld, waarna de geluidsband er doorheen
wordt geleid. De stekker wordt in het stopcontact gestoken en de
verbinding met de diaprojector tot stand gebracht. De schijf wordt
op stand A (opname) gezet. Aangezien de kop een kwartspoorkop
is, wordt slechts een deel van de bandbreedte gebruikt en wel het
onderste kwart. Driekwart van de bandbreedte blijft dan nog ter
beschikking voor muziek en spraak. Zodra de opname gereed is
moet men de schijf op stand W (weergave) zetten om te voor
komen, dat bij het terugspoelen de impulsen gewist worden. Wan
neer het opgenomen signaal („stuursignaal”) bij weergave weer
langs de kop van de Sono-dia wordt gevoerd, stelt het een schakelrelais in werking, waardoor de diawisseling automatisch plaats
vindt en, indien het signaal op een nauwkeurig bepaalde plaats is
opgenomen, ook volstrekt synchroon met een bepaalde tekst of
muziek. Afhankelijk van de gebruikte projector moet de tijdsduur
van de stuurimpuls 0,5 a 2 seconden bedragen.
De Sono-dia is te gebruiken op alle Grundig netrecorders, tweezowel als viersporige.

Bij een tweesporenrecorder vervalt dan uiteraard het gebruik van
het onderste spoor, terwijl een stereoprogramma niet van stuurimpulsen kan worden voorzien. Deze hele band is immers al bezet.
Een viersporenrecorder kan, wanneer de Sono-dia wordt gebruikt,
als een tweesporenrecorder worden beschouwd. Voorwaarde is
evenwel, dat de eerste opname niet op spoor 1, doch op spoor 3
wordt gemaakt (de Sono-dia impulsen komen dan op spoor 2).
Bij omdraaien van de band komt het geluid op spoor 4 (impulsen
op spoor 1). Met een viersporen-stereorecorder kan een stereo
programma wel van stuurimpulsen worden voorzien. Op spoor 1
en 3 komt het stereoprogramma, op spoor 2 komen de impulsen.
Een bijzondere toepassing van de Sono-dia is het volgens een
nauwkeurig getimed schema in- en uitschakelen van bepaalde

elektrische apparaten! Er dient hierbij echter wel op de toegestane maximum stroomsterkte te worden gelet.

Afluisterversterker AK 2
In hoofdstuk 14 zagen we de voordelen van het afluisteren van de
band, waardoor een professionele kwaliteitscontrole mogelijk is.
Voor tweesporenrecorders, welke niet zijn voorzien van een apar
te opname- en weergavekop, bestaat toch de mogelijkheid om
het zojuist opgenomen signaal nog tijdens de opname af te luiste
ren. Dit geschiedt met behulp van de afluisterversterker AK 2,
welke hetzelfde uiterlijk heeft als de 3ono-dia. Het apparaat wordt
dan ook op dezelfde wijze tegen de recorder bevestigd, waarna de
band er doorheen wordt geleid. Door middel van een weergavekop
en een erachter geschakelde versterker wordt het zojuist opgeno
men signaal (via een erop aangesloten oortelefoon) weergegeven.

Ombouwsets
Voor vele Grundig bandrecorders ter aanpassing aan lichtnetten,
waarvan de frekwentie 60 Hz bedraagt. Bij bestelling dient de
kleine letter welke achter de type-aanduiding staat te worden op
gegeven.
Mikrofoonstatief S 15
Voor alle mikrofoons welke zijn voorzien van statiefschroefdraad.
Mikrofoonhengel 401
Geschikt voor alle mikrofoons welke zijn voorzien van statief
schroefdraad.

Zwanenhals MSH 20. Geschikt voor alle mikrofoonstatieven.
Mikrofoontafelstaticf 402
Inklapbaar, klein statief, waarop mikrofoons welke zijn voorzien
van statiefschroefdraad, kunnen worden vastgeschroefd.

Nagalm-mikrofoon GHM 328
Echo-opnamen, dat zagen we in hoofdstuk 14, zijn te verwezen
lijken met recorders, welke van aparte opname- en weergavekop-

pen zijn voorzien. Maar sinds kort zijn echo-opnamen ook op een
voudige recorders te realiseren en wel met behulp van de speciale
nagalm-mikrofoon GHM 328. Deze mikrofoon geeft de gebruiker
de mogelijkheid het karakter van de echo of nagalm tijdens de
opname te wijzigen en zo geheel naar wens in te stellen. Extra
versterkers of andere apparaten zijn hierbij niet nodig. De nagalm
is uitschakelbaar, zodat de mikrofoon als normale (dynamische)
mikrofoon kan worden gebruikt.
De GHM 328 is bedoeld als handmikrofoon, doch kan via een
tussenstuk op ieder statief worden geschroefd.

GRUNDIG geluidsbanden
Type

GT
GT
GL
GL
GL
GD
GD
GD
GD

8
11
13
15
18
8
13
15
18

Soort

Dikte

Lengte

Spoeldiam.

Ver
pakking

triple
triple
langsp.
langsp.
langsp.
duo
duo
duo
duo

18 jU,M

18
35
35
35
26
26
26
26

170
360
270
360
540
125
360
540
730

8
11
13
15
18
8
13
15
18

doosje
cassette
cassette
cassette
cassette
doosje
cassette
cassette
cassette

/xM

/zM
/zM
/zM
/zM
/zM
/zM

GRUNDIG compactcassettes

Type
C 60 = 60 min. speelduur
C 90 = 90 min. speelduur
GRUNDIG cassette voor C 100 L

DC 90= 2 x 45 min. speelduur
GRUNDIG haspels in diameter:

8—11—13—15—18 cm.

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.

Schakeling van
pag. 55)

recorder en grammofoonaansluiting

(zie ook

Gramm. stereo (nieuw)
1 = rechter kanaal
2 = aarde
3 = linker kanaal en mono
4 = niet aangesloten
5 = doorverbonden met 1
(ten behoeve van oudere
3-polige pluggen)
nieuw

Ree. stereo (nieuw)
1 = opname mono en
opname stereo (linker kanaal)
2 = aarde
3 = weergave mono en
weergave stereo (linker kanaal)
4 = opname stereo (rechter kanaal)
5 = weergave stereo (rechter kanaal)

Gramm./Rec. mono (nieuw)
1 = opname (recorder)
2 = aarde
3 = weergave (gramm./rec.)
4 = niet aangesloten
5 = met 3 doorverbonden, ingeval een stereopiekup is aangesloten (beide kanalen parallel)

Gramm.stereo (oud)

Gramm./Rec. mono (oud)

1 = rechter kanaal
2 = aarde
3 = linker kanaal en mono

1 = opname
2 = aarde
3 = weergave (gramm./rec.)

Mikrofoons
GDM 301

Reportermikrofoon — Spraak- en
muziekopnamen
Frekwentiebereik: 150—12.000 Hz.
Nierkarakteristiek
Demping > 12 dB.
Impedantie: 700 Ohm
Kabelhaspel en ingebouwd tafel
statief.
GDM 304
Dynamische mikrofoon — Spraaken muziekopnamen
Frekwentiebereik: 150—10.000 Hz.
Kogelkarakteristiek
Impedantie: 700 Ohm
Tafelstatief

GDM 305
Dynamische mikrofoon — Spraaken muziekopnamen
Speciaal voor batterij-apparaten
Start-stop schakelaar
Frequentiebereik: 100—18.000 Hz.
Kogelkarakteristiek
Impedantie: 500 Ohm
Voetstatief (anti-slip) en kledingclip.

GDM 312

Dynamische mikrofoon — Spraaken muziekopnamen
Frekwentiebereik: 150—15.000 Hz.
Kogelkarakteristiek
Impedantie: 200 Ohm/22 kOhm
Tafelstatief

GDM 317

Dynamische richtmikrofoon. Voor
goede muziek- en spraakopnamen,
ook bij ongunstige akoestische om
standigheden.
Frekwentiebereik: 100—15.000 Hz.
Nierkarakteristiek
Demping > 15 dB.
Impedantie: 200 Ohm/22 kOhm
Tafelstatief
Schroefdraad voor vloerstatief

GDM 321

Dynamische mikrofoon — Spraak en muziekopnamen in studiokwaliteit. Speciale afschermring voor
spraakopnamen.
Frekwentiebereik: 40—18.000 Hz.
Kogelkarakteristiek
Impedantie: 200 Ohm/100 kOhm
Gevoeligheid: >> 1,5 mVyx bar.
>*0,1 mVp, bar.
Studiosysteem. Tafelstatief en
schroefdraad voor vloerstatief.

GDM 322

Dynamische
richtmikrofoon
—
Spraak- en muziekopnamen in studiokwaliteit, ook bij ongunstige
akoestische omstandigheden.
Frekwentiebereik: 50—17.000 Hz.
Nierkarakteristiek
Demping ?> 12 dB.
Impedantie: 200 Ohm/100 kOhm
Gevoeligheid: > 1,5 mV/x bar.
0,09 mV/x bar.
Studiosysteem. Tafelstatief en
schroefdraad voor vloerstatief.

GHM 328

ii

Nagalmmikrofoon. Spraak- en mu
ziekopnamen ook bij ongunstige
akoestische omstandigheden.
Ook zonder nagalm te gebruiken.
Frekwentiebereik: 100—15.000 Hz.
Nierkarakteristiek
Demping > 10 dB.
Impedantie: 250 Ohm/10 kOhm
Max. duur van de nagalm: 2 se
conden
Nagalm regelbaar
Voeding: batterij 9 Volt
Schroefdraad voor statief

GDSM 202

Dynamische stereo-mikrofoon.
Spraak- en muziekopnamen ook in
mono.
Frekwentiebereik: 150—15.000 Hz.
Cardioïde
Demping > 10 dB.
Impedantie: 200 Ohm/55 kOhm
Onderling kanaalverschil: <Z 3 dB.
Schroefdraad voor statief in beide
systemen.

GDSM 330

Dynamische stereo-mikrofoon.
Spraak- en muziekopnamen ook in
mono.
Frekwentiebereik: 150—15.000 Hz.
Cardioïde
Demping > 10 dB.
Impedantie: 200 Ohm/22 kOhm
Onderling kanaalverschil: <C 2 dB.
Schroefdraad voor statief in beide
systemen.
Tafelstatief.

a

Luidsprekerboxen

In hoofdstuk 13 hebben we gezien hoezeer een klankkast de wecrgavekwaliteit kan verbeteren. Maar aangezien de keten zo sterk is
als de zwakste schakel, is het van belang, dat de gebruikte klank
kast is aangepast aan de eigenschappen van de recorder. Frekwentiebereik en vermogen bijvoorbeeld dienen vrij nauwkeurig met
elkaar overeen te stemmen. Hierna treft u een aantal luidspreker
boxen aan, met vermelding van alle daartoe vereiste gegevens.
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Klankstraler 1.
Vermogen:
Piekvermogen:
F rekwentiebereik:
Luidspreker:
Impedantie:
Kabel:
Afmetingen:
Kunststof:

5 Watt
8 Watt
80—10.000 Hz.
1 breedband 7050-028
5 Ohm
ca. 1.8 m. (zonder stekker)
27 x 17 x 11 cm.
grijs, donkerrood, beige.

Klankstraler 2 B.
Vermogen:
Piek vermogen:
F rekwentiebereik:
Luidspreker:
Impedantie:
Kabel:
Afmetingen:
Hout:

5 Watt
7 Watt
80—8.000 Hz.
1 breedband 7047-008
5 Ohm
ca. 1.5 m. (zonder stekker)
29 x 19 x 12 cm.
donker gepolitoerd, lichtnoten, mat.

Hi-Fi luidsprekerbox 203.
Vermogen:
15 Watt
Piekvermogen:
20 Watt
Frekwentiebereik:
50—20.000 Hz.
Luidsprekers:
3 stuks
(1 xbas 7020-007
2 x hoog 7017-007)
Impedantie:
5 Ohm
Kabel:
4 m. met stekker volgens DIN.
Inhoud:
ca. 3 1.
Afmetingen:
33 x 23 x 7 cm.
Kunststof:
lichtnoten kleur.

Hi-Fi luidsprekerbox 204.
15 Watt
Vermogen:
20 Watt
Piekvermogen:
50—20.000 Hz.
F rekwentiebereik:
3 stuks
Luidsprekers:
(lx bas 7020-002
2 x hoog 7017-003)
5 Ohm
Impedantie:
4 m. met stekker volgens DIN.
Kabel:
ca. 6 1.
Inhoud:
51 x 31,5 x 7,5 cm.
Afmetingen:
lichtnoten, mat en wit gelakt.
Hout:

Hi-Fi luidsprekerbox 205.
15 Watt
Vermogen:
20 Watt
Piekvermogen:
50—20.000 Hz.
F rekwentiebereik:
3 stuks
Luidsprekers:
(1 x bas 7020-006
2x hoog 7017-003)
5 Olim
Impedantie:
4 m. met stekker volgens DIN.
Kabel:
Inhoud:
ca. 6 1.
Afmetingen:
17 x 28 x 21 cm.
Hout:
a. donker gepolitoerd
b. lichtnoten, mat
c. teak, geoliëd.
Luidsprekerbox 8.
Vermogen:
Piekvermogen:
F rekwentiebereik:
Luidspreker:
Impedantie:
Kabel;
Inhoud:

10 Watt
15 Watt
70—15.000 Hz.
1 breedband 7023-001
5 Ohm
4 m. met stekker volgens DIN.
ca. 8 1.

Afmetingen:
Hout:

18
a.
b.
c.

x 20 x 28 cm.
donker gepolitoerd
lichtnoten, mat
teak, geolied.

Hi-Fi luidsprekerbox 412.
Vermogen:
30 Watt
40 Watt
Piekvermogen:
40—20.000 Hz.
Frekwentiebereik:
3 stuks
Luidsprekers:
(lx bas 7019-004
1 x middengebied 7059-055
1 x hoog 7021-003)
5 Ohm
Impedantie:
4 m. met stekker volgens DIN.
Kabel:
ca. 12 1.
Inhoud:
37,5 x 23,5 x 22 cm.
Afmetingen:
Hout:
a. lichtnoten, mat
b. teak, geolied
c. palissander.

Luidsprekerbox 13.
Vermogen:
Piekvcrmogen:
F rek wen tiebereik:
Luidspreker:
Impedantie:
Kabel:
Inhoud:
Afmetingen:
Kunststof:

10 Watt

12 Watt
70—12.500 Hz
1 breedband 7008—002
5 Ohm
4 m. met stekker volgens DIN.
ca. 4,5 1.
30 x 19 x 11 cm
lichtnoten kleur

Luidsprekcrbox 14.
Vermogen:
Piekvermogen:
F rekwentiebereik:
Luidspreker:
Impedantie:
Kabel:
Afmetingen:
Hout:

Luidsprekcrbox 19.
Vermogen:
Piekvermogen:
F rekwen ticbereik:
Luidspreker:
Impedantie:
Kabel:
Inhoud:
Afmetingen:
Hout:

10 Watt
15 Watt
70—10.000 Hz.
1 breedband 7048-030
5 Ohm
4 m. met stekker volgens DIN.
26 x 80 x 27 cm.
donker gepolitoerd
lichtnoten, mat

7 Watt
10 Watt
70—12.500 Hz
1 breedband 7001—003
5 Ohm
4 m. met stekker volgens DIN.
ca. 3,5 1.
20 x 15 x 22 cm.
a. lichtnoten, mat
b. teak
c. palissander

Hi-Fi luidsprekcrbox 25 A.
Vermogen:
15 Watt
Piekvermogen:
20 Watt
F rekwentiebereik:
40—20.000 Hz.
Luidsprekers:
3 stuks
(1 x bas 7019-001
1 x hoog 7017-001
1 x middengebied 7059-048)
Impedantie:
5 Ohm
Kabel;
4 m. met stekker volgens DIN.

Inhoud:
Afmetingen:
Hout:

ca. 20 1.
57,5 x 23,5 x 22,5 cm.
palissander.

Hi-Fi luidsprekerbox 425.
Vermogen:
30 Watt
Piekvermogen:
40 Watt
40—20.000 Hz
F rek wen tiebereik:
Luidsprekers:
4 stuks
(1 x bas 7019—004
1 x middengebied 7059-055
2 x hoog 7021—003)
Impedantie:
5 Ohm
Kabel:
4 m. met stekker volgens DIN.
ca. 20 1.
Inhoud:
Afmetingen:
58 x 24 x 23 cm.
Hout:
a. lichtnoten, mat
b. teak
c. palissander

Hi-Fi luidsprekerbox 30 A.
Vermogen:
30 Watt
40 Watt
Piekvermogen:
40—20.000 Hz.
F rekwentiebereik:
6 stuks
Luidsprekers:
(1 x bas 7019-002
1 x middengebied 7059-049
4x hoog 7017-005)
5 Ohm
Impedantie:
4 m. met stekker volgens DIN.
Kabel:
Inhoud:
ca. 20 1.
Afmetingen:
60 x 38 x 12,5 cm.
Hout:
lichtnoten, mat.

Luidsprckcrbox 45.
Vermogen:
Piekvermogen:
Frekxven tiebereik:
Luidsprekers:

Impedantie:
Kabel:
Afmetingen:
Hout:

15 Watt
20 Watt
40—16.000 Hz.
2 stuks
(1 x bas 7003-010
1 x middengebied 7059-043)
5 Ohm
4 m. met stekker volgens DIN.
39 x 76 x 23 cm.
a. donker gepolitoerd
b. lichtnoten, mat

Hi-Fi luidsprekcrbox 40 A.
Vermogen:
30 Watt
Piekvermogen:
40 Watt
F rekwentiebereik:
40—20.000 Hz.
Luidsprekers:
6 stuks
(lx bas 7018-002
1 x middengebied 7059-049
4 x hoog 7017-005)
Impedantie:
5 Ohm
4 m. met stekker volgens DIN.
Kabel:
Inhoud:
ca. 35 1.
Afmetingen:
62,5 x 35,5 x 25 cm.
Hout:
lichtnoten, mat.
Hi-Fi luidsprekerbox 80.
Vermogen:
30 Watt
Piekvermogen:
40 Watt
F rekwentiebereik:
35—20.000 Hz.
Luidsprekers:
6 stuks
(lx bas 7016-002
1 x middengebied 7024—001
4 x hoog 7017—005)

Impedantie:
Kabel;
Klankregeling:
Inhoud:
Afmetingen:

Hout:

5 Ohm
4 m. met stekker volgens DIN.
5 druktoetsen (bereikbaar na afnemen
van raster)
ca. 60 1.
53,5 x 62 x 33 cm.
(53,5 x 85 x 33 cm. met pootjes)
lichtnoten, mat.

Funkties, Technische gegevens,
Omschrijvingen en beknopte

Gebruiksaanwijzingen
van de
GRURDIG

bandrecorders
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TK 27 Luxus - Funkties
1. Bandteller met O-instelling
2. Toets voor versneld terugspoelen
Opheffing: stoptoets (9) indrukken.
3. Pauzetoets (hoofdstuk 7)
Opheffing: nogmaals indrukken.
4. Mikrofoontoets, te bedienen bij mikrofoonopnamen (hoofd
stuk 7)
Bij weergave is deze toets buiten werking.
Opheffing: nogmaals indrukken.

5. Netschakelaar tevens toonregelaar
Bij opname: regeling opnameniveau.
Bij weergave: regeling geluidssterkte.
Signaalsterkte neemt toe bij stijgende getalswaarden.
6. Modulatie-indicator (hfdst. 7)

7. Toonregelaar bij weergave
Lage getalswaarden = hoge tonen.
Niveauregelaar bij multiplayback
De signaalsterkte neemt toe bij stijgende getalswaarden.
8. Starttoets
Zet het bandtransport in werking bij opname zowel als bij
weergave.
9. Stoptoets
Heft de werking op van:
de snelspoeltoetsen (2 en 10),
de starttoets (8), en
de opnametoets (11) en stopt het bandtransport.

10. Toets voor versneld vooruitspoelen
Opheffing: stoptoets (9) indrukken.

11. Opnametocts
Moet bij opname worden ingedrukt vóór de starttoets wordt
bediend (vergrendelsysteem). Tevens: schakelaar voor multiplayback (naar rechts draaien en indrukken), (hoofdstuk 9).
12. Spoorkeuzeschakelaar met 4 standen:
spoor 1-2
spoor 3-4
(hoofdstuk 9)
S = stereo-opname + weergave
D = parallelschakeling
13. Keuzeschakelaar stereo-kanalen
M = ingebouwde- plus aparte monoversterker.
S = aparte stereo-versterker.

14. Luidsprekerschakelaar
waarmee de interne luidspreker kan worden uitgeschakeld
bij gebruik van een externe luidspreker.

TK 27 Luxus - Technische gegevens
Netspanning:
110, 130, 220, 240 Volt
Netfrekwentie:
50 Hz, omschakelbaar op 60 Hz met ombouwset
Verbruik:
ca. 42 Watt
Zekeringen:
5 x 20 mm, vertraagd
Netzekering:
0,8 A
Anodestroomzekering: 125 mA
Buizenbezetting:
2 x EF86 - 2 x ECC81 - EL95 - EM84
3 celgelijkrichters
Aantal sporen:
4, internationaal
Modulatie-indicator:
magische band
Bandsnelheid:
9,5 cm/sec (DIN 45511)
40-12.000 Hz (DIN 45511)
F rek wentiebereik:
45 dB, gemeten met filter volgens DIN
Dynamiek:
45405
zt 0,2 %, gemeten met EMT 418
Toonhoogtevariaties:

Speelduur volle spoel
mono, langspeelband:

duoband:
Terugspoel tijd volle
spoel:
Automatische afslag:

Ingangen:

Uitgangen:

Luidspreker:
U i tgangsvermogen:
Afmetingen:
Gewicht:

13
15
13
15

cm
cm
cm
cm

spoel:
spoel:
spoel:
spoel:

3
4
4
6

uur
uur
uur
uur

ca. 220 sec (langspeelband)
aan het einde van de band d.m.v. schakelfolie
2 x mikrof.: 2-100 mV bij ca. 1,5 M.ohm
2 x radio: 2-100 mV bij 22 k.ohm
2 x grammof.: 100 mV - 5 V bij 1 M.ohm
versterker: 600 mV bij 15 k.ohm
luidspreker: 5 ohm
hoofdtelefoon: ca. 600 mV bij 15 k.ohm
Superphon 144 x 96 mm uitschakelbaai
2,5 Watt
ca. 340 x 270 x 170 mm
ca. 10,5 kg.
Wijzigingen voorbehouden

TK 27 Luxus - Omschrijving
Dit viersporenapparaat, met de mogelijkheid tot parallelweergave
(hoofdstuk 6), is uitgerust met twee opnameversterkers. Het
biedt de volgende mogelijkheden:
mono/stereo-opname, mono-weergave, stereo-weergave met be
hulp van een extra versterker plus luidspreker (b.v. radiotoestel),
playback zonder extra afluisterversterker, en multiplayback (hoofd
stuk 9).
Zowel bij monorale als bij stereofonische opnamen is meeluisteren
per hoofdtelefoon mogelijk.
Aansluitingen
mikrofooningangen: —L: monorale opname (of telefoonadapter
243 T), of linker kanaal bij stereo-opname
R: rechterkanaal bij stereo-opname

radio-aansluiting:

grammofoon aansluiting:

oortelefoon:
luidsprckeraansluiting:

aarde:
extra schakelaar:

— opname van radioprogramma’s, ook evt.
in stereo
— grammofoonopname (mono en stereo) via
aansluiting op radiotoestel (hoofdst. 10)
— weergave (mono en stereo) via radiotoe
stel (hoofdstuk 10)
— aansluiting van de stereo-mixer 422
(zie accessoires)
— voor aansluiting van een grammofoon of
een tweede bandrecorder ten behoeve van
het opnemen van platen en banden
(hoofdstuk 10), zowel mono als stereo
— aansluiting voor oortelefoon. Tijdens op
name kan worden meegeluisterd, mono
zowel als stereo
— voor aansluiting van een extra luidspre
ker. De stekker kan op twee manieren
in de plug worden gestoken. Wijst de
ronde stift naar boven, dan zijn beide
luidsprekers parallel geschakeld. In het
andere geval wordt de ingebouwde luid
spreker uitgeschakeld
— zie hoofdstuk 10
— in stand 0 is de ingebouwde luidspreker
uitgeschakeld

1 K 27 Luxus - Gebruiksaanwijzing
Opname, mono
De mikrofoontoets (4) wordt alleen bij mikrofoonopnamen of bij
gebruik van telefoonadapter 243 T ingedrukt. Zet de spoorkeuzeschakelaar (12) in stand 1-2, druk vervolgens de opnametoets
(11) in en houd deze vast. Stel met behulp van de opnamesterkteregelaar (5) de modulatie-indicator (6) op de juiste uitslag in.
Terwijl de opnametoets wordt vastgehouden, wordt nu de starttoets (8) ingedrukt. De opnametoets blijft nu in de ingedrukte
stand staan.

Opname, stereo

Dezelfde bediening als bij mono. De spoorkeuzeschakelaar dient
echter in de stand S te staan.

Einde opname
Druk de stoptoets (9) in. De opname- en de starttoets springen
weer in hun ruststand terug.

Weergave, mono
Zet de spoorkeuzeschakelaar (12) in stand 1-2 of 3-4 en druk op
de starttoets (8). Regel de geluidssterkte d.m.v. sterkteregelaar
(5) en de klank d.m.v. toonregelaar (7).
Bij weergave over een radio moet deze op „gramm. T.A.” worden
geschakeld. De recordersterkteregelaar (5) wordt geheel open
gedraaid; geluidssterkte en klank worden op het radiotoestel
geregeld.

Weergave, stereo
A. weergave over recorderversterker en radio-apparaat.
De verbinding met het radiotoestel is dezelfde als die voor monoweergave. Stel de recorder op ter linker zijde van de radio, want
de recorderversterker geeft het linker kanaal weer. Zet de spoor
keuzeschakelaar (12) in stand S en de keuzeschakelaar (13) op
M. Druk de starttoets (8) in en regel de geluidssterkte d.m.v.
sterkteregelaar (5). De juiste balans tussen beide kanalen is te
verkrijgen door bij regeling van de radiosterkteregelaar.
B. weergave over speciale stereoversterker.
Zet de spoorkeuzeschakelaar (12) weer in stand S. De keuze
schakelaar (13) moet eveneens op 5 staan. Schakel de luidsprekerschakelaar op 0 en draai de geluidssterkteregelaar (5) geheel
open. Druk de starttoets (8) in. Geluidssterkte, klank en balans
worden op de stereoversterker geregeld.
Meeluisteren tijdens opname
Door een oortelefoon in de oortelefoonaansluiting te steken kan
tijdens een monorale opname worden meegeluisterd. Om een
stereo-opname te volgen kan verdcelkabel 276 worden gebruikt.
De hoofdtelefoon die met de gele koppeling wordt verbonden

geeft het linker kanaal weer en de hoofdtelefoon die met de rode
koppeling wordt verbonden, geeft het rechter kanaal weer. Een
voudiger is hiervoor de stereo-oortelefoon 350 te gebruiken, de verdeelkabel 276 is dan niet nodig.

Playback (hoofdstuk 9)
Zet de spoorkeuzeschakelaar (12) in stand 1-2 en maak een op
name (I). Spoel de band terug en zet de spoorkeuzeschakelaar in
stand 3-4. Sluit op de oortelefoonaansluiting via de gele koppeling
van verdeelkabel 276 een oortelefoon aan. Druk de opnametoets
(11) in en na instelling van de juiste modulatie, de starttoets (8).
In de hoofdtelcfoon is opname I nu hoorbaar, terwijl op het parallelspoor 3-4 opname II wordt gemaakt.
Bij weergave wordt de spoorkeuzeschakelaar (12) in stand D
gezet, zodat beide parallelsporen tegelijk worden weergegeven.
Multiplayback (hoofdstuk 9)
Zet de spoorkeuzeschakelaar (12) in stand 1-2 en maak een op
name (I). Spoel de band terug en zet de spoorkeuzeschakelaar in
stand 3-4. Sluit op de oortelefoonaansluiting d.m.v. de verdeel
kabel 276 twee oortelefoons aan: een voor de musicus en een voor
de geluidstechnicus. Zet de opnamesterkteregelaar (5) op 0, ver
draai de opnametoets (11) naar rechts en druk hem in. Druk
meteen daarna de starttoets (8) in. Hierdoor wordt opname I
naar spoor 3 overgespeeld. Regel de juiste kopieersterkte met
behulp van multiplayregelaar (7) en de modulatie-indicator (6)
(proefopname). Spoel de band weer terug en stel met behulp van
opnamesterkteregelaar (5) het nu op te nemen signaal II in. Hier
toe hoeft slechts de opnametoets (11) normaal te worden inge
drukt.
Draai nu de opnametoets (11) weer naar rechts, druk hem in en
start de bandloop. De musicus hoort nu opname I en kan opname
II gaan brengen.
Na deze 2e opname wordt de band weer teruggespoeld en de
spoorkeuzeschakelaar in stand 1-2 gezet. Het verdere verloop is als
boven.
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TK 6 Luxus - Funkties

1. Band telwerk met nulinstelling
2. Opnamesterkteregelaar bij opname
Geluidssterkteregelaar bij weergave
(knop naar achteren: +).

3. Opnametoets
Drukken en vasthouden tot de starttoets (7) ingedrukt is.
4. Terugspocltoets (snelspoel)
5. Stoptoets
Heft de werking op van alle toetsen, uitgezonderd de pauzetoets (9).
6. Bandsnelheidsschakelaar
4,75 - 9,5 cm/sec
7. Starttoets
Zet het bandtransport in werking, bij opname zowel als bij
weergave.
8. Vooruitspoeltoets (snelspoel)
9. Pauzetoets (hoofdstuk 7)
Opheffing: nogmaals indrukken.
10. Schakelaar voor batterij- en netvoeding, tevens:
Meeluisterregelaar bij opname.
Toonregelaar bij weergave.
(knop naar achteren: luid, resp. laag).
11. Contróle-instrument
Bovenste bereik: batterijspanning.
Bij opname in onderste bereik: uitsturing.

i

TK. 6 Luxus - Technische gegevens
6 x 1,5 V batterijen of auto-accu (mini
maal 6,3 V) Net (elektronisch gestabili
seerd netvoedingsdeel voor 110/220 V,
50—60 Hz ingebouwd)
Zekeringen:
5 x 20 mm
voor 110 V: 80 mA, vertraagd
voor 220 V: 35 mM, vertraagd
Verbruik:
ca. 6 Watt
Transistoren en
AC 116 - 2 x AC 117 - AC 121 - 4 x OC
dioden:
304 - OC 306 - OC 318 - TF 78 - Z 8 K
- OA 70
B 30 600, E 12,5 C 40
Gelijkrichters:
Aantal sporen:
2, internationaal
Bandsnelheden:
9,5
4,75 cm/sec (DIN 45511)
Motortoerental tweevoudig elektronisch
gestabiliseerd
Hz (DIN 45511)
Frekwentiebereik:
50-13000 50-9000
dB (DIN 45405)
Dynamiek:
48
43
% (Gemeten
Toonhoogtevariaties:
0,2
0,4
metEMT418)
Speelduur volle spoel
tripleband
8 cm spoel:
uur
1
2
11 cm spoel:
uur
2
4
Modulatie-indicator:
draaispoelinstrument
tevens batterijcontrole
Ingangen:
externe spanningsbron, minstens 6,3, ma
ximaal 11 V
radio: 5-100 mV bij ca. 10 k.ohm
mikrofoon: 0,3 - 20 mV bij ca. 10 k.ohm
grammofoon: (met tussenstekker 293)
50 - 1500 mV bij ca. 500 k.ohm

Voeding:

TK 6 Luxus - Omschrijving
De TK 6 is een draagbare transistor-recorder, welke geschikt is
voor batterij-, accu- en netvoeding. Het apparaat kan in horizon
tale zowel als in vertikale stand worden gebruikt en is tijdens het
dragen speelklaar.
De recorder heeft twee bandsnelheden: 9,5 en 4,75 cm/sec., een
bandtelwerk, is uitgerust met druktoetsbediening en heeft een
balanseindtrap welke bij netvoeding een drie maal zo groot uitgangsvermogen heeft als bij batterijvoeding. De ingebouwde luid
spreker kan worden gebruikt om tijdens opname mee te luisteren.
De prestaties van het apparaat liggen op een bijzonder hoog
niveau.
Aansluitingen
In het vakje aan de rechterzijde van het apparaat, dat gebruikt
wordt voor het opbergen van het netsnoer en van een vlakke mi
krofoon, bevinden zich de aansluitbussen alsook een schakelaar:
externe voeding:
— externe spanningsbron 6,3 - 11 V (bijv.
6 Volts auto-accu, d.m.v. kabel 385, zie
hoofdstuk 18)
radio/mikrofooningang, tevens
— aansluiting van een radio ten behoeve van
uitgang:
opname en weergave via radio
aansluiting van een laagohmige mikrofoon
— aansluiting tweede bandrecorder voor het
(Hoofdstuk 10)
overspelen van banden naar die recorder
aansluiting platenspeler of tweede band
recorder voor het opnemen van platen of
banden. Voor een goede aanpassing dient
de tussenstekker 293 te worden tussengeschakeld
luidspreker— voor het aansluiten van een extra luid
aansluiting:
spreker of een oortelefoon. De stekker kan
op twee manieren worden ingestoken.

Steekt de ronde stekkerstift in het nauwe
gat, dan zijn beide parallel geschakeld. In
het andere geval wordt de ingebouwde
luidspreker uitgeschakeld
— versterker ca. 550 mV bij 18 k.ohm
uitgangen:
luidspreker ca. 5 ohm, uitschakelbaar
uitgangsvennogen: — bij batterijvoeding: 0,5 Watt (spaarschakeling); bij netvoeding: 1,6 Watt (auto
matische omschakeling)
(eindtrapschakeling: balans)
afmetingen:
ca. 325 x 135 x 232 mm
gewicht:
ca. 6,3 kg (met batterijen)

Luidsprekerschakclaar:

— in de stand O is de ingebouwde luidspreker
uitgeschakeld
Wijziging voorbehouden

TK 6 Luxus - Gebruiksaanwijzing
Bandinleg
Zet, voordat de spoelen op de spoeldragers worden geplaatst, bei
de spoelhouders recht overeind. Nadat de spoelen op hun plaats
zijn gebracht, worden de spoelhouders omgeklapt en naar het
midden geschoven. De bandspoelen zijn nu geborgd. Verdere
bandinleg als beschreven in hoofdstuk 8.
Inschakelen
Stel de bandsnelheidschakelaar (6) in de gewenste stand. Daarna
kan het deksel worden geplaatst. Alle verder benodigde bedieningsorganen bevinden zich op de bovenzijde van het apparaat.
Beweeg het kartelschijfje van de in- en uitschakelaar (10) een
weinig naar achteren. De recorder is dan ingeschakeld, het contröle-instrument (11) geeft dit aan.
N.B. Schakel het apparaat niet eerder in dan nodig is, want de
motor wordt tegelijkertijd ingeschakeld. De levensduur van
de batterijen zou anders nodeloos worden verkort.

Opname

Druk de pauzetoets (9) in, vervolgens de opnametoets (3) en ter
wijl deze wordt vastgehouden, de starttoets (7).
Stel met behulp van opnamesterkteregelaar (2) de modulatieindicator (11) op de juiste uitslag in. Ontgrendel de pauzetoets
(9) door er nogmaals op te drukken.
opnamesterkte

goed

VOL

overstuurd

t
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slecht

-► goed

batterij/accu

Einde opname

Druk de stoptoets in. De opnametoets (3) en de starttoets (7)
worden ontgrendeld, de band stopt.
Weergave
Druk de starttoets (7) in. Regel de geluidssterkte met behulp van
de sterkteregelaar (2) en de klank met toonregelaar (10). Let er
op, dat de luidsprekerschakelaar (naast de aansluitingen) is in
geschakeld.
Indien via een radio wordt weergegeven, moet de geluidssterkteregelaar (2) tussen 6 en 9 staan. Geluidssterkte en klank worden
vervolgens op de radio geregeld.

Meeluisteren tijdens opname
Tijdens de opname kan via de ingebouwde luidspreker worden
meegeluisterd. Eventueel kan ook een oortelefoon worden aan
gesloten. D.m.v. meeluistersterkteregelaar (10) kan de geluids
sterkte, onafhankelijk van de opnamesterkte worden geregeld.

C 100 L
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C 100 L - Funkties

1. Signaallampje
Licht alleen op bij gebruik van netdeel.
2. Bandcassette
DC 90 met 2 x 45 minuten speelduur.
3. Aansluitbus voor externe spanningsbron 6,3 - 9 Volt (bijv.
6 Volts auto-accu, d.m.v. kabel 385, zie hoofdst. 18).
4. Oortelefoonaansluiting, voor meeluisteren tijdens opname en
weergave.

5. Radio/mikrofooningang,

tevens uitgang — voor aansluiting van een radio ten be
hoeve van opname en weergave van radio
programma’s
(hoofdst. 10) — aansluiting tweede bandrecorder voor het
overspelen van banden naar die recorder
— aansluiting platenspeler of tweede band
recorder voor het opnemen van platen
of banden
— aansluiting van een laagohmige mikrofoon
6. Opnamesterkteregelaar bij opname
Geluidssterkteregelaar bij weergave
7. Luidsprekerschakelaar en toonregelaar
Knop geheel naar links: luidspreker uit.
Knop geheel naar rechts: weinig hoge tonen.
8. Meetinstrument
Bovenste helft: uitsturing bij opname.
Onderste helft: batterij/accu-spanning.

9. Opnametoets
Indrukken en vasthouden tot de starttoets (12) ingedrukt is.

10. Terugspoeltoets (snelspoel), kan niet worden vastgezet.
11. Stop- en cassette-uitwerptoets
Heft de werking op van opnametoets (9) en starttoets (12).
Cassette-uitworp: toets nogmaals indrukken.
12. Starttoets
Zet het bandtransport in werking, bij opname zowel als bij
weergave.
13. Vooruitspoeltoets (snelspoel), kan niet worden vastgezet.
14.

Pauzetoets (hoofdstuk 7)
Opheffing: nogmaals indrukken.

C 100 L - Technische gegevens
Voeding:

Zekeringen:
Verbruik netdeel:
Transistoren en
dioden:

Bandcassette:
Aantal sporen:
Bandsnelheid:
F rekwentiebereik:
Dynamiek:

6 x 1,5 V batterijen in inschuifbare houder,
of uitwendige gelijkspanningsbron (6,3 9 V), of inschuifbaar netdeel 110/220 V,
50—60 Hz, elektronisch gestabiliseerd
63 mA, enigszins vertraagd
125 mA, enigszins vertraagd
12 Watt

versterker: AG 161 - 2 x AG 170, AG 171
- 2 x AG 117 - ZG1 of AC 161 - 2 x AC
162 - AG 163 - 2 x AC 153 - BZY 83 D 1
elektronisch gestabiliseerde motor: 3 x AC
117 - 2 x BFY 39 - AC 122 - 6 x G 5801103
netdeel: AD 152 - ZD 10 - B 30 C 650
DC 90 = 90 minuten speelduur
2, internationaal
5,08 cm/sec
40-10000 Hz
45 dB (DIN 45405)

Toonhoogtevariaties:
Modulatie-indicator:

Snelspoeltijd:
Aansluitingen:

Uitgangsvermogen:
Luidspreker:
Afmetingen:
Gewicht:

max. z±z 0,4 % (DIN)
draaispoelinstrument tevens batterijcontrole
ca 100 sec voor DG 90
externe spanningsbron minimaal 6,3, ma
ximaal 9 V
oortelefoon 1,5 V bij 15 k.ohm
ingang mikrofoon en radio 0,25 - 20 mV
bij 5 k.ohm
tevens uitgang versterker 600 mV bij
15 k.ohm
grammofoon met tussenstekker 293
2 W (balanseindtrap)
ovaal 145 x 95 mm
290 x 190 x 85 mm
3,5 kg
Wijzigingen voorbehouden

C 100 L - Omschrijving

De C 100 L is een tweesporen-cassetterecorder welke geschikt is
voor batterij-, accu-, en na aansluiting van een apart netdeel ook
voor netvoeding. Een speciale stabilisatieschakeling zorgt ervoor,
dat het apparaat in alle standen feilloos funktioneert. Ook tijdens
vervoer, hetzij lopend hetzij rijdend, wordt een zwevingsvrije
werking gegarandeerd. Het naar verhouding lichte apparaat is
dan ook bijzonder geschikt voor het maken van kwalitatief hoog
waardige buitenopnamen. Het cassettesysteem vergemakkelijkt
daarbij de bandinleg en houdt de band stofvrij.
De voeding
a. 6 dikke staafbatterijen van 1,5 Volt welke in een uitneembaar
batterij kastje zijn ondergebracht. Voor het uitnemen en inzet
ten van dit kastje, moet het in het midden worden beetgepakt,
terwijl het op de achterzijde van de recorder aanwezige borggrendeltje opzij moet worden geschoven. Op het kastje staat

duidelijk aangegeven op welke wijze de batterijen moeten
worden ingelegd. Ze kunnen gemakkelijk worden uitgenomen
door ze via een gat in de bodem van het kastje naar buiten te
drukken.
b. inschuifbaar netdeel, passend op de plaats van het battenjkastje. Bij aflevering is het netdeel ingesteld op 220 Volt. In
stelling op 110 Volt geschiedt door met een passende schroevedraaier het stelschroefje „W” in te drukken en te verstellen.
De zekeringen zijn na het losdraaien van schroef „S” toegan
kelijk.
Het netdeel wordt onafhankelijk van de recorder in- en uitgeschakeld.
c. externe gelijkspanningsbron 6,3 - 9 Volt. Een 6V auto-accu
kan worden aangesloten via kabel 385, een 12 V accu via kabel
386 waarin een adapter is opgenomen.
Bij aansluiting van een externe spanningsbron kan de batterijhouder of het netdeel in de recorder blijven. Het contröleinstrument (8) geeft aan of de spanning van de externe span
ningsbron voldoende is.
C 100 L - Gebruiksaanwijzing
Cassette-inleg
Verwijder het luikje van het cassettevak. Plaats vervolgens de
cassette met de donkere rugzijde naar achteren in het vak en zie
toe dat hij geheel vlak ligt. Sluit het luikje. De cassette kan altijd
worden geplaatst of verwijderd ongeacht de bandstand.
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Inschakelen en opname

Druk de pauzetoets (14) in, vervolgens de opnametoets (9) en
terwijl deze wordt vastgehouden, de starttoets (12). Het apparaat
is dan ingeschakcld en gereed voor opname. Stel met behulp van
opnamesterkteregelaar (6) de modulatie-indicator (8) op de juis
te uitslag in. Ontgrendel de pauzetoets (14) door hem nogmaals
in te drukken.
opnamesterkte

goed

overstuurd

itiiïpx
”"7ol.—►
— UAiï.

i

ïwi'j’t 11i i1 < i i (Ti u i * rriïi i *. hÏÏSSK5

slecht

-► goed

batterij/accu
Einde opname
Druk de stoptoets (11) in. De opnametoets (9) en de starttoets
(12) worden ontgrendeld, terwijl het apparaat wordt uitgescha
keld.

Weergave

Druk de starttoets (12) in. Het apparaat is dan tegelijkertijd in
geschakeld. Regel de geluidssterkte met behulp van de sterkteregelaar (6) en de klank met toonregelaar (7).
Indien via een radio wordt weergegeven, moet de geluidssterkteregelaar (6) op maximum worden ingesteld, terwijl de recorderluidspreker wordt uitgeschakeld (7). Geluidssterkte en klank wor
den vervolgens op de radio geregeld.

Vergrendeling tegen abusievelijk wissen
Door in het vierkante gaatje vlak onder het bandspoorcijfer van
de cassette een bijgeleverd lubberen propje te steken, wordt de
opnametoets (9) vergrendeld, zodat er niet kan worden opgeno
men en er dus ook niet abusievelijk kan worden gewist. De ver
krijgbare muziekcassettes verzorgen deze vergrendeling eveneens.
Desgewenst kan de vergrendeling weer worden opgeheven.
Uitwerpen cassette
Wanneer de handloop is gestopt en het apparaat uitgeschakeld
door op de stoptoets te drukken, veroorzaakt een tweede druk op
de stoptoets (11) het omhoogspringen van de cassette. Deze kan
dan worden omgedraaid en opnieuw ingelegd, zodat het tweede
spoor voor de koppen komt.

Ie en 2e spoor DC 90. Speelduur 2 x 45 minuten.
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C 200 - Funkties
1. Monoknop: starten, pauze en stoppen, vooruit- en terugspoe
len en openen van cassettevakje.
2. Opnametoets; indrukken en vasthouden totdat monoknop
op „PAUSE” of „START” gezet is.
3. Meetinstrument; dit dient voor het kontroleren van de
niveausterkte bij opname en ter kontrole van de batterijspanning (bij weergave en snelspoelen).
4. Sterkteregelaar bij opname.
5. Volumeregelaar bij weergave.
6. Toonregeling.
7. Cassettevakje, wordt geopend met monoknop (1).
8. Oortelefoon- en luidsprekeruitgang. Resp. om tijdens opne
men mee te luisteren en extra luidspreker bij weergave.
9. Ingang voor externe spanningsbron 5 ... 7,5 V. b.v. een
auto-accu 6,3 V.
10. Ingang radio/mikrofoon/pick-up/draadomroep.
Uitgang voor weergave over versterker, b.v. een radiotoestel.
11. Aansluiting voor een autoslede (aan onderzijde).
Voeding door auto-accu. Opname en weergave via een auto
radio.

C 200 - Technische gegevens

Voeding:

5 x babycellen of externe spanningsbron,
(netdeel of auto-accu)
Transistors en dioden: BG 109, 5 x BC 108, BC 181, AC 187K,
AC 188K, AC 125, 3390 (versterker),
AC 128K, AC 127, 2 x TD 018 (motor)
compactcassette C 60 = 60 min. speelduur
Bandcassette:
compactcassette C 90 — 90 min. speelduur
2, internationaal
Aantal sporen:
Bandsnelheid:
4,75 cm/sec.
ca. 55 sec. voor C 60
Snelspoeltijd:

Frekwentiebereik:
Dynamiek:
Zwevingsfactor:
Modulatic-indicator:

Aansluitingen:

Uitgangsvermogen:
Luidspreker:
Afmetingen:
Gewicht:

80—10.000 Hz
45 dB
max. 0.4% naar DIN
draaispoelinstrument tevens batterijkontrole
externe spanningsbron minimaal 5 V,
maximaal 7,5 V
ingang mikrofoon en radio 0,2—15 mV bij
7 k Ohm. Bij grammofoon 65 mV—4,8 V
bij 2,2 M Ohm. Tevens uitgang versterker
600 mV bij 18 k Ohm
oortelefoon ca. 1,8 k Ohm
luidspreker ca. 5 Ohm
800 mW
ovaal 115 x 71 mm
152 x 245 x 65 mm
2,1 kg
Wijzigingen voorbehouden

C 200 - Omschrijving

De C 200 is een tweesporen-cassetterecorder, die geschikt is
voor batterij-, accu- en — na aansluiting van een apart netdeel
— ook voor netvoeding. Tevens is de C 200 een van de mo
dernste apparaten. Modem in vormgeving, modem in bediening.
U behoeft alleen de handige cassette in te leggen en het appa
raat is speelklaar.
Een groot comfort bij de bediening is de „monoknop”. Hiermee
kunnen praktisch géén fouten gemaakt worden. Alle funkties
zijn dan ook hierin verwerkt: snel heen- en terugspoelen, start,
stop, pauze en inleggen van de cassette. Eenvoudiger kan het
niet!
De voorbespeelde cassettes zijn overal in de handel verkrijgbaar
en u vindt hierop het repertoire van 30 cm langspeelplaten van
bekende grammofoonplatenmaatschappijen.

i

De voeding
a. 4 z.g. babycellen van 1%2
l/2 V., die aan de onderzijde van het
apparaat ingezet worden. De ruimte voor de batterijen is
toegankelijk door beide verende knopjes in te drukken en
het daardoor loskomendc klepje af te nemen. Men lette
vooral op de kwaliteit van de batterijen. Deze dienen n.1.
„leak-proof” te zijn. Zolang het wijzertje van het meetinstru
ment in het groene veld staat, kunnen de batterijen gebruikt
worden, (zie funkties pos. 3 en afbeelding op uitslagpagina).
Verbruikte batterijen dienen onmiddellijk uit het apparaat
genomen te worden.
b. Netdeel type TN 12 of een andere externe spanningsbron, b.v.
een auto-accu met een spanning van min. 5 V. en max. 7,5 V.
Bij gebruik van deze componenten, kunnen de batterijen in
het apparaat blijven; deze worden dan automatisch uitge
schakeld. (Zie ook hoofdstuk 18).
C 200 - Gebruiksaanwijzing

Cassette-inleg
Draai de monoknop op „CASS”. Het klepje aan de voorzijde
springt open. De cassette wordt nu met de rugzijde naar achteren
ingelegd. Sluit het klepje. De cassette kan altijd worden geplaatst
of verwijderd ongeacht de stand van de band.
Opname
Druk de opnametoets (2) in en draai de monoknop (1) naar
de pauzestand. Het apparaat is dan ingeschakeld en gereed voor
opname. Stel met behulp van opnamesterkteregelaar (4) de
modulatie-indicator (3) op dc juiste uitslag in. Draai nu de
monoknop (1) naar dc stand start.

Einde opname

Draai langzaam de opnamesterkteregelaar (4) terug en zet de
monoknop (1) in de stand „STOP”. De opnametoets (2) springt
in ruststand terug.

Weergave

Draai de monoknop (1) in stand start. Regel de geluidssterkte
met volumeregelaar (5) en de klank met toonregeling (6).
Indien via een radio wordt weergegeven, dient de volumerege
laar (5) geheel teruggedraaid te worden. De verbinding met het
radiotoestel wordt door middel van de bijgeleverde diodekabel
tot stand gebracht.
Geluidssterkte en toonregeling worden met de radio verder ge
regeld.

Vergrendeling tegen abusievelijk wissen
De voorgespeelde cassettes zijn alle vergrendeld en daardoor
beveiligd tegen abusievelijk wissen. Door deze vergrendeling te
verbreken — deze bevindt zich boven de index-indicaties A of
B — kan het bandje voor diverse doeleinden opnieuw gebruikt
worden. Indien u uw eigen opgenomen cassettes tegen wissen
wilt vergrendelen dient de uitsparing boven de index-indicaties
A of B met plakband of sellotape dichtgeplakt te worden.
Uitwerpen cassette

Draai de monoknop (1) op „CASS”. Het klepje aan de voor
zijde springt open en de cassette kan uitgenomen worden.
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TK 120 de Luxe - Funkties

1. Ingang radio/mikrofoon/pick-up/draadomroep.
Uitgang voor weergave over versterker, b.v. een radio.
2. Telwerk.
3. Luidsprekerschakelaar en toonregeling.
4. Netschakelaar en sterkteregelaar bij opname resp. volume
regelaar bij weergave. Niveauregeling en volume worden
groter bij oplopende getallen.
5. Opnametoets; deze moet ingedrukt worden gehouden totdat
de grote monoknop (rechts) op „Pause” of „Start” gezet is.
6. Meetinstrument; dit dient voor het kontroleren van de
niveausterkte bij opname.
7. Monoknop.
Het lampje dient als kontrole van de netspanning en de
betreffende funktie aangegeven op de monoknop.
TK 120 de Luxe - Technische gegevens

Netspanning:
Netfrekwentie:
Verbruik:
Zekeringen:
Netzekering:
Eindversterkerzekering:
Voorversterkerzekering:
Transistors:
Dioden:
Seleengelijkrichters:
Bandsnelheid:
Toonhoogtevariaties:
Aantal sporen:
Frekwentiebereik:
Dynamiek:
Modulatie-indicator:

110/115/220/230 V.
50 Hz/60 Hz met ombouwset
30 Watt
5 x 20 mm, vertraagd
630 mA
630 mA
100 mA
2 x BC 107, 2 x BC 108, BC 109, BG 148,
AD 161, AD 162
3 x 1 S 920
B30C450, B60C100
9,5 cm/sec. (DIN 45511)
0,2%, gemeten met EMT 418
2, internationaal
40-12.500 Hz, tolerantie DIN 45511
48 dB, gemeten naar DIN 45405
meetinstrument

Speelduur volle spoel:
duoband:
langspeelband:

Terugspoeltijd volle
spoel:
Ingang:

Uitgangen:

Luidspreker:
Uitgangsvermogen:
Afmetingen:
Gewicht:

13
15
13
15

cm
cm
cm
cm

spoel:
spoel:
spoel:
spoel:

2
3

uur
uur
1/2 uur
2 uur

ca. 220 sec. (langspeelband)
radio - mikrofoon:
500 mV bij ca. 50 k Ohm; echter met tussenstekker 293: 70 mV bij ca., 1 M Ohm
versterker
500 mV bij ca. !22 k Ohm
1. luidspreker 4 Ohm, uitschakelbaar
2. oortelefoon ca. 5 V bij 68 k Ohm
144 x 96 mm
2,5 Watt (transformatorloos)
ca. 395 x 290 x 175 mm
ca. 7,8 kg

Wijzigingen voorbehouden
TK 120 de Luxe - Omschrijving

Met deze recorder kunnen mikrofoon-, radio-, pick-up- en
draadomroep-opnamen worden gemaakt en weergegeven.
De recorder is voorzien van een eindversterker en een luidspre
ker, zodat de weergave zonder extra versterker en luidspreker
mogelijk is. Natuurlijk kan de weergave ook plaats vinden via
b.v. een GRUNDIG radio. Bij het aansluiten hiervan maakt u
gebruik van de bijgeleverde diodekabel.
Door middel van een oortelefoon kan tijdens het opnemen mee
geluisterd worden.
Aansluitingen:
Mikro/radio-ingang:
aansluiting voor mikrofoon, aansluiting voor radio en de mixer
420 met kabel type 360, aansluiting voor pick-up en draadom-

roep met tussenstekker 293, aansluiting voor een bandrecorder
met tussenstekker 293 en kabel 360, 242 of 237.
Eveneens dient deze ingang voor een telefoonadapter 243 T.
De verbinding van de diodekabel met de radio dient voor het op
nemen en weergeven.
Indien de platenspeler direkt op de radio aangesloten is en deze
radio daarnaast over een eigen bandrecorder-aansluiting be
schikt, dan wordt de tussenstekker 293 niet gebruikt.
Aansluiting 1. luidspreker.
Voor het aansluiten van een tweede luidspreker met een impe
dantie van ca. 5 Ohm, b.v. een Hi-Fi box.
De stekker kan op 2 manieren ingebracht worden:
ronde stift boven:
ingebouwde luidspreker uitgeschakeld,
ronde stift beneden: beide luidsprekers spelen.
Aansluiting 2. oortelefoon.
Deze dient voor het aansluiten van een oortelefoon type 210 om
tijdens het opnemen mee te luisteren.

TK 120 dc Luxe - Gebruiksaanwijzing
Opname:
Druk de opnametoets (5) in en houd deze vast. Draai daarna de
monoknop (7) op „PAUSE” en stel met de sterkteregelaar (4)
de indicator (6) op de juiste uitslag in. De opnametoets (5) blijft
nu in de ingedrukte stand staan. Dan wordt de monoknop (7)
doorgedraaid naar „START”, de band begint te lopen en het
ingevoerde signaal wordt opgenomen.
Einde opname:
Draai de monoknop (7) terug naar „STOP”. De opnametoets
(5) springt nu naar boven terug.

Weergave:
Draai de monoknop (7) naar „START”, regel de geluidssterkte
d.m.v. volumeregelaar (4) en de klank d.m.v. toonregelaar (3).

Bij weergave via een radio moet deze op „TA” of „TB”
(„gramm”) geschakeld worden. De volumeregelaar van de recor
der (4) wordt geheel opengedraaid terwijl de luidspreker van de
recorder uitgeschakeld wordt. (3)
De geluidssterkte en klank worden op het radiotoestel geregeld.

TK 140 de Luxe
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TK 140 de Luxe - Funkties
1. Ingang radio/mikrofoon/pick-up/draadomroep.
Uitgang voor weergave over versterker, b.v. een radiotoestel.
2. Telwerk.
3. Spoorkeuzeschakelaar met 3 standen:
Spoor 1-2
Spoor 3-4
D = parallelschakeling

(hoofdstuk 7)

4. Luidsprekerschakelaar en toonregeling.
5. Netschakelaar en sterkteregelaar bij opname resp. volume
regelaar bij weergave.
6. Opnametoets; deze moet ingedrukt worden gehouden, totdat
de grote monoknop (rechts) op „PAUSE” of „START”
gezet is.
7. Meetinstrument, dit dient voor het kontroleren van de
niveausterkte bij opname.
8. Monoknop.
Het lampje dient ter kontrole van de netspanning en de
betreffende funktie aangegeven op de monoknop.

TK 140 de Luxe - Technische gegevens
110/115/220/230 V.
Netspanning:
50 Hz/60 Hz met ombouwset
Netfrekwentie:
30 Watt
Verbruik:
5 x 20 mm, vertraagd
Zekeringen:
630 mA
Netzekering:
Eindversterkerzekering: 630 mA
Voorversterkerzekering: 100 mA
2 x BC 107, 2 x BC 108, BG 109, BC 148,
Transistors:
AD 161, AD 162
3 x 1 S 920
Dioden:
Seleengelijkrichters:
B30C450, B60G100
9,5 cm/sec. (DIN 45511)
Bandsnelheid:
Toonhoogtevariaties:
0,2%, gemeten met EMT 418
Aantal sporen:
4, internationaal

[

F rekwentiebereik:
Dynamiek:
Modulatie-indicator :
Speelduur volle spoel:
duoband:

Terugspoel tijd volle
spoel:
Ingang:

Uitgangen:

Luidspreker:
Uitgangsvermogen:
Afmetingen:
Gewicht:

40-12.500 Hz, tolerantie DIN 45511
45 dB, gemeten naar DIN 45405
meetinstrument
13 cm spoel:
15 cm spoel:

4 uur
6 uur

ca. 220 sec. (langspeelband)
radio - mikrofoon
500 mV bij ca. 50 k Ohm; met tussenstek
ker 293 echter 70 mV bij ca. 1 M Ohm
1. luidspreker 4 Ohm, uitschakelbaar
2. oortelefoon ca. 5 V bij 68 k Ohm
3. afluisterversterker
144 x 96 mm
2,5 Watt (transformatorloos)
ca. 395 x 290 x 175 mm
ca. 8,2 kg

Wijzigingen voorbehouden

TK 140 de Luxe - Omschrijving
Deze recorder is gelijk aan de TK 120 de Luxe met uitzondering
van de volgende punten:
Het is een viersporenapparaat met de mogelijkheid tot parallelweergave (hoofdstuk 6) en, met aansluiting van een extra afluisterversterker, tot playback (hoofdstuk 9).
Bij opname kan d.m.v. een oortelefoon meegeluisterd worden.
Aansluitingen:
Mikro/radio-ingang:
aansluiting voor mikrofoon, aansluiting voor radio en de mixer
420 met kabel type 360, aansluiting voor pick-up en draadomroep met tussenstekker 293, aansluiting voor een bandrecorder
met tussenstekker 293 en kabel 360, 242 of 237.
Eveneens dient deze ingang voor een telefoonadapter 243 T.

1

fl

De verbinding van de diodekabel met de radio dient voor het op
nemen en weergeven.
Indien de platenspeler direkt op de radio aangesloten is en deze
radio daarnaast over een eigen bandrecorder-aansluiting be
schikt, dan wordt de tussenstekker 293 niet gebruikt.
Aansluiting 1. luidspreker.
Voor het aansluiten van een tweede luidspreker met een impe
dantie van ca. 5 Ohm, b.v. een Hi-Fi box.
De stekker kan op 2 manieren ingebracht worden:
ronde stift boven:
ingebouwde luidspreker uitgeschakeld,
ronde stift beneden: beide luidsprekers spelen.
Aansluiting 2. oortelefoon.
Deze dient voor het aansluiten van een oortelefoon type 210 om
tijdens het opnemen mee te luisteren.

Aansluiting 3. afluisterversterker.
Deze dient voor het aansluiten van een afluisterversterker type
229, t.b.v. playback-opnamen.

TK 140 de Luxe - Gebruiksaanwijzing
Opname:
Zet de spoorkeuzeschakelaar (3) in stand 1—2. Druk de opnametoets (5) in en houd deze vast. Draai daarna de monoknop
(8) op „PAUSE” en stel met de niveauregelaar (5) de indicator
(7) op de juiste uitslag in. De opnametoets (8) doorgedraaid
naar „START”, de band begint te lopen en het ingevoerde sig
naal wordt opgenomen.

Einde opname:
Draai de monoknop (8) terug naar „STOP”. De opnametoets
(6) springt nu naar boven terug.

Weergave:
Zet de spoorkeuzeschakelaar (3) in stand 1—2 of 3—4 en draai
de monoknop (8) naar „START”. Regel de geluidssterkte d.m.v-

volumeregelaar (5) en de klank met toonregelaar (4).
Bij weergave via een radio moet deze op „TA” of „TB”
(„gramm”) geschakeld worden. De volumeregelaar van de recor
der (5) wordt geheel opengedraaid terwijl de luidspreker van de
recorder uitgeschakeld wordt (4).
De geluidssterkte en klank worden op het radiotoestel geregeld.
Playback.
Zet de spoorkeuzeschakelaar (3) in stand 1—2 en maak een op
name (I). Spoel nu de band terug en zet de spoorkeuzeschake
laar in stand 3—4. Verbind de afluisterversterker type 229 met
de aansluiting 3. Op de afluisterversterker dient dan oortelefoon
type 210 aangesloten te worden.
Druk de opnametoets (6) in en draai de monoknop (8) naar
„START”. In de oortelefoon is opname I nu hoorbaar, terwijl
op het parallelspoor 3—4, opname II gemaakt wordt. Bij weer
gave wordt de spoorkeuzeschakelaar (3) in stand „D” gezet,
zodat beide parallellopende sporen tegelijk worden weergegeven.

TK 125 de Luxe
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TK 125 de Luxe - Funkties
1. Ingang radio/mikrofoon/pick-up/draadomroep.
Uitgang voor weergave over versterker, b.v. een radiotoestel.
2. Luidsprekerschakelaar en toonregeling.
3. Netschakelaar en sterkteregelaar bij opname resp. volume
regelaar bij weergave.
4. Opnametoets resp. tructoets.
De opnametoets moet ingedrukt worden gehouden totdat de
grote monoknop (rechts) op „PAUSE” of „START” gezet is.
De stand „MUSIK” is de normale instelling waarbij de
niveau regeling (modulatie) geheel automatisch is. Omschakelbaar op „SPRACHE” (spraakopnamen) en „MANUELL”
waarbij de modulatie met de hand ingesteld dient te worden.
De stand „TRIGK” dient voor het maken van trucopnamen.
Tijdens deze trucopname dient de toets konstant vastgehou
den te worden. (Wordt niet vergrendeld).
5. Meetinstrument; dit dient voor het kontroleren van de
niveausterkte bij opname.
6. Monoknop.
Het lampje dient als kontrole van de netspanning en de
betreffende funktie aangegeven op de monoknop.
7. Telwerk.
TK 125 de Luxe - Technische gegevens
Netspanning:
110/115/220/230 V.
50 Hz
Netfrekwentie:
Verbruik:
48 Watt
Zekeringen:
5 x 20 mm, vertraagd
0,8 Amp
Netzekering:
Anodestroomzekering: 125 mA
Buizenbezetting:
EF 86 - EF 83 - ECL 86 - ECG 81
Gelijkrichters:
B250C100 - E45G5 - 1S920
Transistor:
BG 107
Bandsnelheid:
9,5 cm/sec. (DIN 45511)
Toonhoogte variaties:
0,2%, gemeten met EMT 418
Aantal sporen:
2, internationaal

F rek wentiebereik:
Dynamiek:
Automatiek:
Modulatie-indicator:
Speelduur volle spoel:
duoband:

langspeelband:
Terugspoeltijd volle
spoel:
Ingang:
Uitgangen:

Luidspreker:
Uitgangsvermogen:
Afmetingen:
Gewicht:

50-12.500 Hz, tolerantie DIN 45511
48 dB, gemeten naar DIN 45405
opnamesterkte en afslag aan net einde van
de band
meetinstrument

13
15
13
15

cm
cm
cm
cm

spoel
spoel
spoel
spoel

2
3
2

uur
uur
uur
uur

ca. 220 sec. (langspeelband)
radio - mikrofoon
2,2-45 mV bij ca. 1,5 M Ohm
versterker
500 mV bij 15 k Ohm
1. luidspreker 5 Ohm, uitschakelbaar
2. oortelefoon ca. 11 V bij 220 k Ohm
144 x 96 mm
2,5 Watt
ca. 395 x 290 x 175 mm
ca. 8,5 kg
Wijzigingen voorbehouden

TK 125 de Luxe - Omschrijving

Met deze 2-sporen recorder kunnen mikrofoon-, radio-, pick-up
en draadomroepopnamen worden gemaakt en weergegeven.
De opnamesterkte wordt automatisch geregeld. De automaat kan
desgewenst worden uitgcschakeld.
Tijdens opname kan d.m.v. een oortelefoon worden meegeluis
terd. Eveneens is het apparaat uitgerust met een tructoets, ter
wijl de weergave over een ingebouwde luidspreker kan geschie
den.
Aansluitingen:
Mikro / radio-ingang:
aansluiting voor mikrofoon, aansluiting voor radio en de mixer

420 met kabel type 360, aansluiting voor pick-up en draadom
roep met tussenstekker 293, aansluiting voor een bandrecorder
met tussenstekker 293 en kabel 360, 242 of 237.
Eveneens dient deze ingang voor een telefoonadapter 243 T.
De verbinding van de diodekabel met de radio dient voor het op
nemen en weergeven.
Indien de platenspeler direkt op de radio aangesloten is en deze
radio daarnaast over een eigen bandrecorder-aansluiting be
schikt, dan wordt de tussenstekker 293 niet gebruikt.
Aansluiting 1. luidspreker.
Voor het aansluiten van een tweede luidspreker met een impe
dantie van ca. 5 Ohm, b.v. een Hi-Fi box.
De stekker kan op 2 manieren ingebracht worden:
ronde stift boven: ingebouwde luidspreker uitgeschakeld.
ronde stift beneden: beide luidsprekers spelen.
Aansluiting 2. oortelefoon.
Deze dient voor het aansluiten van een oortelefoon type 210 om
tijdens het opnemen mee te luisteren.

TK 125 de Luxe - Gebruiksaanwijzing
Opname:
Druk de opnametoets (4) in en houd deze vast. De punt op de
opnametoets wijst nu in de richting van „MUSIK”. Draai daar
na de monoknop (6) op „START”. Nu kunt u de opnametoets
loslaten. De band begint te lopen en het ingevoerde signaal wordt
automatisch opgenomen. De kontrole voor het opnemen wordt
verzorgd door het magisch oog (5).
Einde opname:
Draai de monoknop (6) terug naar „STOP”. De opnametoets
(4) springt nu naar boven terug.

Weergave:
Draai de monoknop (6) naar „START”, regel de geluidssterkte
d.m.v. volumeregelaar (3) en de klank d.m.v. toonregelaar (2).
Bij weergave via een radio moet deze op „TA” of „TB”
(„gramm”) geschakeld worden. De volumeregelaar van de recor'

der (3) wordt geheel opengedraaid terwijl de luidspreker van de
recorder uitgeschakeld wordt. (2)
De geluidssterkte en klank worden op het radiotoestel geregeld.

Tructoets:
Maak eerst een normale muziekopname en spoel daarna terug.
Draai de opnametoets (4) nu zover naar rechts, dat de punt
wijst naar „TRICK”. Druk hem in en stel het juiste mikrofoonopnameniveau in. Daarna schakelt u de monoknop (6) naar
„START”. Wordt de mikrofoonopname beëindigd laat dan de
opnametoets (4) langzaam naar boven komen.
Op de plaats waar u een dergelijke trucopname gemaakt hebt,
zal de muziek nu op de achtergrond weergegeven worden, terwijl
de mikrofoonopname de overhand heeft.

I
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TK 145 de Luxe - Funkties

1. Ingang radio/mikrofoon/pick-up/draadomroep.
Uitgang voor weergave over versterker, b.v. een radio.
2. Telwerk.
3. Spoorkeuzeschakelaar met 3 standen:
Spoor 1-2
Spoor 3-4
D = parallelschakeling

(hoofdstuk 7)

4. Luidsprekerschakelaar en toonregeling.
5. Netschakelaar en sterkteregelaar bij opname resp. volume
regelaar bij weergave.
6. Opnametoets resp. tructoets.
De opnametoets moet ingedrukt worden gehouden totdat de
grote monoknop (rechts) op „PAUSE” of „START” gezet is.
De stand „MUSIK” is de normale instelling waarbij de
niveauregeling (modulatie) geheel automatisch is. Omschakelbaar op „SPRACHE” (spraakopnamen) en „MANUELL”
waarbij de modulatie met de hand ingesteld dient te worden.
De stand „TRICK” dient voor het maken van trucopnamen.
Tijdens deze trucopname dient de toets konstant vastgehou
den te worden. (Wordt niet vergrendeld).
7. Meetinstrument, dit dient voor het kontroleren van de
niveausterkte bij opname.
8. Monoknop.
Het lampje dient ter kontrole van de netspanning en de
betreffende funktie aangegeven op de monoknop.
TK 145 de Luxe - Technische gegevens

Netspanning:
Netfrekwentie:
Verbruik:
Zekeringen:
Netzekering:

110/115/220/230 V.
50 Hz
49 Watt
5 x 20 mm, vertraagd
0,8 Amp

Anodestroomzekering:
Buizenbezetting:
Gelijkrichters:
Transistor:
Bandsnelheid:
Toonhoogtevariaties:
Aantal sporen:
Frekwentiebereik:
Dynamiek:
Automatiek:

Modulatie-indicator:
Speelduur volle spoel:
duoband:
Terugspoeltijd volle
spoel:
Ingang:

Uitgangen:

Luidspreker:
Uitgangs vermogen:
Afmetingen:
Gewicht:

125 mA
EF 86 - EF 83 - ECL 86 - ECO 81
B250C100 - E45G5 - 1S920
BC 107
9,5 cm/sec. (DIN 45511)
0,2%, gemeten met EMT 418
4, internationaal
50-12.500 Hz, tolerantie DIN 45511
45 dB, gemeten naar DIN 45405
opnamesterkte en afslag aan het einde van
de band
meetinstrument
13 cm spoel 4 uur
15 cm spoel 6 uur

ca. 220 sec. (langspeelband)
radio - mikrofoon
2,2-45 mV bij ca. 1,5 M Ohm
versterker
500 mV bij 15 k Ohm
1. luidspreker 5 Ohm, uitschakelbaar
2. oortelefoon ca. 11 V bij 220 k Ohm
3. afluisterversterker
144 x 96 mm
2,5 Watt
ca. 395 x 290 x 175 mm
ca. 8,5 kg

Wijzigingen voorbehouden

TK 145 de Luxe - Omschrijving
Deze recorder is gelijk aan de TK 125 de Luxe met uitzondering
van de volgende punten:
Het is een viersporenapparaat met de mogelijkheid tot parallelweergave (hoofdstuk 6) en, met aansluiting van een extra afluisterversterker, tot playback (hoofdstuk 9).

Aansluitingen:
Mikrofoon/radio-ingang:
aansluiting voor mikrofoon, aansluiting voor radio en mixer 420,
met kabel type 360, aansluiting voor pick-up en draadomroep
met tussenstekker 293, aansluiting voor een tweede bandrecorder
met tussenstekker 293 en kabel 360, 242 of 237. Eveneens dient
deze ingang voor een telefoonadapter 243 T.
De verbinding van de diodekabel met de radio dient voor het op
nemen en weergeven.
Indien de platenspeler direkt op de radio aangesloten is en deze
radio daarnaast over een eigen bandrecorder-aansluiting beschikt,
dan wordt de tussenstekker 293 niet gebruikt.
Aansluiting 1. luidspreker.
Voor het aansluiten van een tweede luidspreker met een impe
dantie van ca. 5 Ohm, b.v. een Hi-Fi box.
De stekker kan op 2 manieren ingebracht worden:
ronde stift naar boven: ingebouwde luidspreker uitgeschakeld,
ronde stift beneden:
beide luidsprekers spelen.

Aansluiting 2. oortelefoon.
Deze dient voor het aansluiten van een oorteiefoon type 210 om
tijdens het opnemen mee te luisteren.
Aansluiting 3. afluisterversterker.
Deze dient voor het aansluiten van een afluisterversterker type
229, t.b.v. playback-opnamen.

TK 145 de Luxe - Gebruiksaanwijzing
Opname:
Zet de spoorkeuzeschakelaar (3) in stand 1—2. Druk de opnametoets (6) in en houd deze vast. De punt op de opnametoets
wijst nu in de richting van „MUSIK”. Draai daarna de monoknop (8) op „START”. Nu kunt u de opnametoets loslaten. De

band begint te lopen en 1het ingevoerde signaal wordt automatisch opgenomen. De kontrolei voor het opnemen wordt verzorgd
door het magisch oog (7).
Einde opname:
Draai de monoknop (8) terug naar „STOP”. De opnametoets
(6) springt nu naar boven terug.

Weergave:
Zet de spoorkeuzeschakelaar (3) in stand 1—2 of 3—4 en draai
de monoknop (8) naar „START”. Regel de geluidssterkte d.m.v.
volumeregelaar (5) en de klank met toonregelaar (4).
Bij weergave via een radio moet deze op „TA” of „TB”
(„gramm”) geschakeld worden. De volumeregelaar van de recorder (5) wordt geheel opengedraaid terwijl de luidspreker van
de recorder uitgeschakeld wordt (4).
De geluidssterkte en klank worden op het radiotoestel geregeld.

Playback: (hoofdstuk 9)
Zet de spoorkeuzeschakelaar (3) in stand 1—2 en maak een op
name (I). Spoel nu de band terug en zet de spoorkeuzeschake
laar in stand 3—4. Verbind de afluisterversterker type 229 met
de aansluiting 3. Op de afluisterversterker dient dan oortelefoon
type 210 aangesloten te worden.
Druk de opnametoets (6) in en draai de monoknop (8) naar
„START”.
In de oortelefoon is opname I nu hoorbaar, terwijl op het parallelspoor 3—4, opname II gemaakt wordt. Bij weergave wordt de
spoorkeuzeschakelaar (3) in stand „D” gezet, zodat beide parallellopende sporen tegelijk worden weergegeven.

Tructoets:
Maak eerst een normale muziekopname en spoel daarna terug.
Draai de opnametoets (6) nu zover naar rechts, dat de punt
wijst naar „TRIGK”. Druk hem in en stel de juiste mikrofoonopnamesterkte in. Daarna schakelt u de monoknop (8) naar

„START”. Wordt de mikrofoonopname beëindigd laat dan de
opnametoets (6) langzaam naar boven komen.
Op de plaats waar u een dergelijke trucopname gemaakt hebt,
zal de muziek nu op de achtergrond weergegeven worden, ter
wijl de mikrofoonopname de overhand heeft.

-

TK 220/TK 220 de Luxe
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TK 220/TK 220 de Luxe - Funkties
1. Bandsnelheids- en netschakelaar.
O = apparaat uitgeschakeld.
apparaat ingeschakeld, het rode kontrole19 of 9,5 cm
lampje brandt.
2. Starttoets.
Zet het bandtransport in werking, zowel bij opname als
weergave.
3. Pauzetoets (hoofdstuk 7).
Opheffing: nogmaals indrukken.
4. Opnametoets.
5. Toets ter opheffing van de automatiek.
6. Tructoets. Voor het invoegen van teksten in bestaande op
namen. De opname sterkte dient dan met de hand ingesteld
te worden.
7. Snelspoeltoets.
Doorgedrukt naar links: versneld terugspoelen.
Doorgedrukt naar rechts: versneld vooruitspoelen.
8. Stoptoets.
Heft de werking van alle andere toetsen op.
9. Toonregelaar lage tonen.
10. Toonregelaar hoge tonen, resp. niveauregelaar voor opname
pick-up/draadomroep.
11. Magisch oog; dit dient voor het kontroleren van de niveausterkte bij opname. Bij de TK 220 de Luxe wordt de opnamesterkte aangegeven d.m.v. een draaispoelmeter. (Meet
instrument).
12. Opnamesterkteregelaar van radio- en mikrofoonopname; al
léén te gebruiken als automatiek uitgeschakeld is.
Fungeert bij weergave als volumeregelaar.
13. Ingangskeuzeschakelaar.
Naar beneden: opname mikrofoon.
Naar boven:
opname radio.
14. Bandtelwerk.

TK 220/TK 220 de Luxe - Technische gegevens
Netfrekwentie:
50 Hz
Netspanning:
110/130/220/240 Volt
Verbruik:
ca. 65 Watt
Zekeringen:
5 x 20 mm. vertraagd
Netzekering:
1 Amp.
Anodestroomzekering: 160 mA.
EF 86 — EF 83 — ECC 81 — ECL 86
Buizenbezetting:
— EM 87
B 250 C 100 — E 60 G 3 — M 3
Gelijkrichters:
Aantal sporen:
2, internationaal
Modulatie-indicator:
magische band
(DIN 45511)
9,5 cm/sec
Bandsnelheden:
19
(DIN 45511)
F rekwentiebereik:
50-15.000 50-12.500 Hz
(DIN 45405)
48 dB
Dynamiek:
50
Toonhoogtevariaties :
0,12
<; 0,15 %
Eisen voor studio-app. konform DIN
45511, volgens EMT 418.
Speelduur volle spoel,
o 18 cm:
langspeelband:
1,5
3 uur
duoband:
2
4 uur
Terugspoeltijd volle
spoel:
ca. 270 sec. (langspeelband)
Automatiek:
opnamesterkte en afslag aan het einde
van de band
Ingangen:
mikrofoon 2— 40 mV bij 1,5 M Ohm
k Ohm
radio
4—
80 mV bij 44
M Ohm
gramm.
90
90—
—1800
1800 mV
mV bij
bij 1
Uitgangen:
versterker ca. 1 V bij 22 k Ohm
luidspreker 5 Ohm
oortelefoon ca. 12 V bij 220 k Ohm
Luidsprekers:
60 mm. 0 en 172 x 96 mm.
Uitgangsvermogen:
4 Watt
Afmetingen:
ca. 410 x 335 x 195 mm.
Gewicht:
13 kg.
Wijzigingen voorbehouden.

TK 220/TK 220 de Luxe - Omschrijving
Om met de TK 220 goede opnamen van mikrofoon, radio, pickup of draadomroep te maken, behoeft u het apparaat alleen op
opname te zetten en de starttoets in te drukken. Voor de juiste
opnamesterkte zorgt de ingebouwde automatiek.
Voor bepaalde gevallen kan deze automatiek uitgeschakeld wor
den, terwijl in bestaande opnamen achteraf, d.m.v. de tructoets,
een mikrofoonopnarne gemaakt kan worden.
De recorder is uitgevoerd met 2 luidsprekers. Tijdens het op
nemen kan met een oortelefoon meegeluisterd worden.
Ook heeft deze recorder een „ingebouwd mengpaneel”: Pick-up
en mikrofoon kunnen zonder gebruik van een „groot” meng
paneel met elkaar gemengd worden.

Aansluitingen:
1. Ingang voor mikrofoon en telefoonadapter 243 T.
2. Ingang radio, met kabel 237. Ingang monomixer 420.
3. Ingang voor platenspeler en ingang voor tweede bandrecor
der.
4. Uitgang voor oortelefoon type 210, om tijdens het opnemen
mee te luisteren.
5. Uitgang voor een extra luidspreker, met een impedantie van
5 Ohm, b.v. een Hi-Fi box.
De stekker kan op 2 manieren ingebracht worden:
ronde stift boven:
ingebouwde luidsprekers uitgeschakeld,
ronde stift beneden: ingebouwde luidsprekers spelen ook.

TK 220/TK 220 de Luxe - Gebruiksaanwijzing
Opname:
Zet de ingangskeuzeschakelaar (13) in de gewenste stand en druk
de opnametoets (4) en de starttoets (2) in.

Einde opname:
Druk de stoptoets (8) in. De opname- en starttoets springen weer
in hun ruststand terug.

Kontrole mogelijkheid:
In het bijzonder bij mikrofoonopnamen wordt geadviseerd mee
te luisteren met een oortelefoon 210 en daarbij de opnamesterkte
te kontroleren. U kunt daardoor bv. vaststellen of de opname
van de solist t.o.v. de begeleidingsmuziek niet te zwak is.
Weergave:

Druk starttoets (2) in en regel de geluidssterkte met volume
regelaar (12) en de klank met toonregelaar (10).
Bij weergave via een radio moet deze op „TA” of „TB”
(„gramm”) geschakeld worden. De volumeregelaar (12) van de
recorder wordt geheel teruggedraaid; de geluidssterkte en klank
worden verder op het radiotoestel geregeld.
Opname zonder automatiek en
funktie ingebouwd mengpaneel:

In bepaalde gevallen verdient het aanbeveling de automatiek uit
te schakelen (5). B.v. bij het infaden van muziek. De opname
sterkte moet nu met de hand ingesteld worden. Eveneens is het
dan mogelijk een pick-up-signaal (10) te mengen met een mikrofoon-opname (12).
Tructoets (hoofdstuk 14):
Deze tructoets (6) wordt gebruikt bij het invoegen van teksten
e.d. in reeds opgenomen muziek.
Bij het invoegen wordt automatisch het volume van de muziek
opname afgezwakt, zodat de mikrofoonopname duidelijk de over
hand heeft. Om een dergelijke opname te maken moeten de toetsen 4 en 5 ingedrukt worden en v/ordt de ingangskeuzeschakelaar (13) in de onderste stand gezet (mikrofoon). U stelt nu de
juiste opnamesterkte in. Daarna drukt u de tructoets in en de
opnametoets springt weer in de ruststand terug. Zodra nu de
starttoets ingedrukt wordt hoort u de eerste opname. Iedere
keer als u het mikrofoonsignaal nu wilt invoegen dient de op
nametoets (4) ingedrukt te worden en tijdens de trucopname
vastgehouden te worden.
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TK 240 - Funkties
1. Bandsnelheids- en netschakelaar.
O = apparaat uitgeschakeld.
19 of 9,5 cm = apparaat ingeschakeld, het rode kontrolelampje brandt.
2. Starttoets.
Zet het bandtransport in werking, zowel bij opname als
weergave.
3. Pauzetoets (hoofdstuk 7).
Opheffing: nogmaals indrukken.
4. Opnametoets.
5. Toets ter opheffing van de automatiek.
6. Tructoets. Voor het in voegen van teksten in bestaande op
namen. De opname sterkte dient dan met de hand ingesteld
te worden.
7. Snelspoeltoets.
Doorgedrukt naar links: versneld terugspoelen.
Doorgedrukt naar rechts: versneld vooruitspoelen.
8. Stoptoets.
Heft de werking van alle andere toetsen op.

9. Spoorkeuzeschakelaar met 3 standen:
Spoor 1—2
Spoor 3—4
D = parallelschakeling

(hoofdstuk 7)

10. Toonregelaar resp. opnamesterkteregelaar
pick-up/draadomroep.

voor

opname

11. Magisch oog; dit dient voor het kontroleren van de niveausterkte bij opname.

12. Opnamesterkteregelaar voor radio- en mikrofoonopname; al
léén te gebruiken als automatiek uitgeschakeld is.
Fungeert bij weergave als volumeregelaar.

13.

Ingangskcuzeschakelaar.

Naar beneden: opname mikrofoon.
Naar boven:
opname radio (of grammofoon bij opname
met automatiek).
14. Bandtelwerk.

TK 240 - Technische gegevens
Netfrekwentie:
Netspanning:
Verbruik:
Zekeringen:
Netzekering:
Anodestroomzekering:
Buizenbezetting:

Gelijkrichters:
Aantal sporen:
Modulatie-indicator:
Bandsnelheden:
F rekwentiebereik:
Dynamiek:
Toonhoogtevariaties:

Speelduur volle spoel,
o 18 cm:
duoband:
Terugspoeltijd volle
spoel:
Automatiek:

Ingangen:

50 Hz
110/130/220/240 Volt
ca. 65 Watt
5 x 20 mm. vertraagd
1 Amp.
160 mA.
EF 86 — EF 83 — ECG 81 — ECL 86
— EM 87
B 250 G 100 — E 60 G 3 — M 3
4, internationaal
magische band
cm/sec. (DIN 45511) .
4,75
9,5
(DIN 45511)
50-10.000 50-12.500 Hz
(DIN 45405)
^44
^>47
dB
0,25
0,15 %
Eisen voor studio-app. konform DIN
45511, volgens EMT 418.

16

8

uur

ca. 270 sec. (langspeelband)
opnamesterkte en afslag aan het einde
van de band
mikrofoon 2— 40 mV bij 1,5 M Ohm
k Ohm
4— 80 mV bij 44
radio
M Ohm
90—1800 mV bij 1
gramm.

Uitgangen:

Luidsprekers:
Uitgangsvermogen:
Afmetingen:
Gewicht:

versterker ca. 1 V bij 22 k Ohm
luidspreker 5 Ohm
oortelefoon ca. 12 V bij 220 k Ohm
om mee te luisteren bij opname,
afluisterversterker.
60 mm. o en 172 x 96 min.
4 Watt
ca. 410x335 x 195 mm.
13 kg.

Wijzigingen voorbehouden.

TK 240 - Omschrijving
Om met de TK 240 goede opnamen van mikrofoon, radio, pickup of draadomroep te maken, behoeft u het apparaat alleen op
opname te zetten en de starttoets in te drukken. Voor de juiste
opnamesterkte zorgt de ingebouwde automatiek.
Voor bepaalde gevallen kan deze automatiek uitgeschakeld wor
den, terwijl in bestaande opnamen achteraf, d.m.v. de tructoets,
een mikrofoonopname gemaakt kan worden.
Deze recorder is uitgevoerd met 2 luidsprekers. Tijdens het op
nemen kan met een oortelefoon meegeluisterd worden.
Ook is de recorder uitgerust met een „play-back” inrichting en
een „ingebouwd mengpaneel”, waarmee pick-up en mikrofoon
zonder gebruik van een „groot” mengpaneel met elkaar gemengd
kunnen worden.

Aansluitingen:
1. Ingang voor mikrofoon en telefoonadapter 243 T.
2. Ingang radio, met kabel 237. Ingang monomixer 420.
3. Ingang voor platenspeler en ingang voor tweede bandrecor
der.
4. Ingang voor afluisterversterker 229, t.b.v. play-back-opnamen.
5. Uitgang voor oortelefoon type 210, om tijdens het opnemen
mee te luisteren.

6. Uitgang voor een extra luidspreker met een impedantie van
5 Ohm, b.v. een Hi-Fi box.
De stekker kan op 2 manieren ingebracht worden:
ronde stift boven:
ingebouwde luidsprekers uitgeschakeld.
ronde stift beneden: ingebouwde luidsprekers spelen ook.

TK 240 - Gebruiksaanwijzing
Opname:
Zet de spoorkeuzeschakelaar (9) in stand 1—2, de ingangskeuzeschakelaar (13) in de gewenste stand. Druk hierna de opnametoets (4) en de starttoets (2) in.
Einde opname:
Druk de stoptoets (8) in. De opname- en starttoets springen nu
weer in hun ruststand terug.

Kontrolemogclijkheid:
In het bijzonder bij mikrofoonopnamen wordt geadviseerd mee
te luisteren met een oortelefoon 210 en daarbij de opnamesterkte
te kontroleren. U kunt daardoor b.v. vaststellen of de zangopname t.o.v. de begeleidingsmuziek niet te zwak is.

Weergave:
Zet de spoorkeuzeschakelaar (9) in stand 1—2 of 3—4. Druk de
starttoets (2) in en regel de geluidssterkte met volumeregelaar
(12) en de klank met toonregelaar (10).
Bij weergave via een radio moet deze op „TA” of „TB’
(„gramm”) geschakeld worden. De volumeregelaar (12) van de
recorder wordt geheel teruggedraaid; de geluidssterkte en klank
worden verder op het radiotoestel geregeld.
Playback:
Zet de spoorkeuzeschakelaar (9) in stand 1—2 en maak een op
name (I).
Spoel nu de band terug en zet de spoorkeuzeschakelaar in stand
3—4. Verbind de afluisterversterker type 229 met de aansluiting
4. Op de afluisterversterker dient dan oortelefoon type 210 aan-

1

gesloten te worden. Maak nu een opname (II). In de oortelefoon
is opname I hoorbaar; zcdat opname II synchroon gemaakt kan
worden. Bij weergave wordt de spoorkeuzeschakelaar (9) in
stand „D” gezet, zodat beide parallellopende sporen tegelijk wor
den weergegeven.
Tructoets (hoofdstuk 14):

Deze tructoets (6) wordt gebruikt bij het invoegen van teksten
e.d. in reeds opgenomen muziek.
Bij het invoegen wordt automatisch het volume van de muziek
opname afgezwakt, zodat de mikrofoonopname duidelijk de over
hand heeft. Om een dergelijke opname te maken moeten de toet
sen 4 en 5 ingedrukt worden en wordt de ingangskeuzeschakelaar (13) in de onderste stand gezet (mikrofoon). U stelt nu de
juiste opnamesterkte in. Daarna drukt u de tructoets in en de
cpnametoets springt weer in de ruststand terug. Zodra nu de
starttoets ingedrukt wordt hoort u de eerste opname. Iedere
keer als u het mikrofoonsignaal nu wilt invoegen dient de op
nametoets (4) ingedrukt te worden en tijdens de trucopname
vastgehouden te worden.

TK 241 de Luxe
11

6
7

8
9
,0
11

12
13

14
15-

16.

f

?;r-r

TK 241 de Luxe - Funkties
1. Bandsnelheids- en netschakelaar.
O — apparaat uitgeschakeld.
4,75 of 9,5 cm — apparaat ingeschakeld, het kontrolelampje
in het meetinstrument brandt.
2. Starttoets.
Zet het bandtransport in werking, zowel bij opname als
weergave.
3. Pauzetoets (hoofdstuk 7).
Opheffing: nogmaals indrukken.
4. Opnametoets.
5. Mengtoets.
Voor het mengen van grammofoon met mikrofoon of radio.
6. Tructoets.
Voor het invoegen van teksten in bestaande opnamen.
7. Snelspoeltoets.
Doorgedrukt naar links: versneld terugspoelen.
Doorgedrukt naar rechts: versneld vooruitspoelen.
8. Stoptoets.
Heft de werking van alle andere toetsen op.
9. Spoorkeuzeschakelaar met 3 standen:

10.
11.

12.
13.
14.
15.

Spoor 1—2
Spoor 3—4
(hoofdstuk 7)
D — parallelschakeling
Volumeregelaar bij weergave (bovenste knop).
Opnamesterkteregelaar (onderste knop) voor grammofoon,
bij ingedrukte mengtoets (5).
Meetinstrument, dit dient voor het kontroleren van de
niveausterkte bij opname.
Toonregelaar bij weergave (bovenste knop).
Opnamesterkteregelaar (onderste knop) voor mikrofoon,
radio en grammofoon.
Ingangskeuzeschakelaar.

Naar beneden: opname mikrofoon.
Naar boven:
opname radio en grammofoon.
16. Band telwerk.
TK 241 de Luxe - Technische gegevens

Netfrekwentie:
Netspanning:
Verbruik:
Zekeringen:

Transistors:

Gelijkrichters:
Aantal sporen:
Modulatie-indicator:
Bandsnelhcden:
Frekwentiebereik:
Dynamiek:
Toonhoogtevariaties:
Speelduur volle spoel,
0 18 cm.
Duoband:
Terugspoeltijd volle
spoel, 0 18 cm:
Automatiek:
Ingangen:

Uitgangen:

50 Hz
110/130/220/240 V
ca. 40 Watt
5 x 20 mm. vertraagd
Net: 0,8 A
Voortrap: 80 mA
Eindtrap: 2 A en 0,8 A
3 x BC 107, 3 x BG 108, BG 109, T 2101,
BC 181, AD 161, AD 162
B 60 C 100, B 30 C 600, 1 S 920
4, internationaal
meetinstrument
9,5 cm/sec. (DIN 45511)
4,75
40—9.000 40—15.000 Hz (DIN 45511)
45 dB
(DIN 45405)
43
0,15% volgens EMT 418
0,25

16

8 uur

270 sec. (langspeelband)
afslag aan het einde van de band
mikrofoon 1—500 mV bij ca. 100 k Ohm
radio 1—500 mV bij 32 k Ohm
grammofoon 30 mV—15 V bij 1 M Ohm
bij mengtoets 300 mV—15 V bij 0,5 M
Ohm
versterker ca. 800 mV bij 22 k Ohm
luidspreker 4 Ohm
afluisterversterker

Luidsprekers:
Uitgangsvermogen:
Afmetingen:
Gewicht:

60 mm 0 en 172 x 96 mm
5.5 Watt
ca. 410 x 335 x 195 mm
12.5 kg

Wijzigingen voorbehouden

TK 241 de Luxe - Omschrijving
Met de TK 241 L kunnen opnamen gemaakt worden van
mikrofoon, radio, pick-up en draadomroep. De recorder is vol
ledig getransistoriseerd en dus direct na inschakelen bedrijfsklaar.
Daarnaast is de recorder uitgevoerd met 2 luidsprekers doch het
is vanzelfsprekend, dat de weergave in kombinatie met een
versterker, b.v. een GRUND1G radio, ook mogelijk is.
Tijdens het opnemen kan door de ingebouwde luidsprekers
meegeluisterd worden.
Ook is de recorder uitgerust met een „playback” inrichting en
een „ingebouwd mengpaneel”, waarmee grammofoon met mikro
foon of radio gemengd kan worden. Met de tructoets kunnen in
bestaande opnamen achteraf mikrofoonopnamen ingevoegd wor
den.
Aansluitingen:
1. Ingang voor mikrofoon en telefoonadapter 243 T.
2. Ingang radio, met kabel 237. Ingang monomixer 420.
3. Ingang voor platenspeler en ingang voor tweede bandrecorder.
4. Ingang voor afluisterversterker 229, t.b.v. playback-opnamen.
5. Uitgang voor een extra luidspreker met een impedantie van
ca. 4 Ohm, b.v. een luidsprekerbox, of (met behulp van
kabeltje 275) een oortelefoon. Door één van deze accessoires
aan te sluiten worden de ingebouwde luidsprekers uitgescha
keld.

TK 241 de Luxe - Gebruiksaanwijzing
Opname:
Zet de spoorkeuzeschakelaar (9) in stand 1—2, de ingangskeuzeschakelaar (15) in de gewenste stand. Druk daarna opnametoets

I

(4) en de pauzetoets (3) in en stel met de opnamesterkteregelaar
(14) het meetinstrument op de juiste uitslag in. De pauzetoets
(3) wordt opnieuw ingedrukt, de band begint te lopen en het in
gevoerde signaal wordt opgenomen.
Einde opname:
Druk de stoptoets (8) in. De opname- en starttoets springen nu
weer in hun ruststand terug.

Kontrolcmogclijkhcid:
Tijdens het opnemen kan door de ingebouwde luidsprekers mee
geluisterd worden. Bij mikrofoonopnamen echter wordt geadvi
seerd met een oortelefoon mee te luisteren, indien recorder en
mikrofoon zich in dezelfde ruimte bevinden. U kunt daardoor
b.v. vaststellen of de zangopname ten opzichte van de begeleidingsmuziek niet te zwak is, terwijl het z.g. rondzingen wordt
voorkomen.
Playback:
Zet de spoorkeuzeschakelaar (9) in stand 1—2 en maak een
opname (I).
Spoel de band terug en zet de spoorkeuzeschakelaar (9) in stand
3—4. Teneinde de eerste opname mee te kunnen luisteren (I)
dient op de ingang (4) een afluisterversterker 229 met oortele
foon 210, aangesloten te worden.
Zodra de recorder in zijn opnamestand staat en gestart is, hoort
u in de oortelefoon de eerste opname en kunt u synchroon de
tweede opname maken.
Is ook deze tweede opname gelukt, dan wordt de spoorkeuze
schakelaar (9) in stand „D” gezet en worden beide sporen ge
lijktijdig weergegeven.
Mengen:
De TK 241 L heeft een ingebouwd mengpaneel, waarmee het
mogelijk is grammofoon te mengen met mikrofoon of radio. Dit
is afhankelijk van de stand van de ingangskeuzeschakelaar (15).
U gaat als volgt te werk:
Na de spoorkeuzeschakelaar (9) in de gewenste stand gezet te

hebben worden de toetsen „MIX” (5) en opname (4) ingedrukt.
Hierna wordt met opnamesterkteregelaar (11) het inkomende
signaal van pick-up geregeld, terwijl met opnamesterkteregelaar
(14) dat van de mikrofoon ingesteld wordt.
Tructoets (hoofdstuk 14)
Deze tructoets (6) wordt gebruikt bij het invoegen van teksten
e.d. in reeds opgenomen muziek.
Bij het invoegen wordt automatisch het volume van de muziek
opname afgezwakt, zodat de mikrofoonopname duidelijk de
overhand heeft. Om een dergelijke opname te maken, moeten
de toetsen 4 en 6 ingedrukt worden en wordt de ingangskeuzeschakelaar (14) in de onderste stand gezet (mikrofoon). U stelt
nu de juiste opnamesterkte in. Daarna drukt u de tructoets in en
de opnametoets springt weer in de ruststand terug. Zodra nu de
starttoets ingedrukt wordt hoort u de eerste opname. Iedere
keer als u het mikrofoonsignaal nu wilt invoegen dient de opnametoets (4) ingedrukt te worden en tijdens de trucopname vast
gehouden te worden.

Weergave:
Zet de spoorkeuzeschakelaar (9) in stand 1—2 of
4. Druk
de starttoets (2) in en regel de geluidssterkte met volumerege
laar (10) en de klank met toonregelaar (13). Bij weergave via
een radio moet deze op „TA” of „TB” („gramm”) geschakeld
worden. De volumeregelaar (10) van de recorder wordt geheel
teruggedraaid; de geluidssterkte en klank worden verder op het
radiotoestel geregeld.

I
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TK 245 de Luxe - Funkties

1. Bandsnelheids- en netschakelaar.
O = apparaat uitgeschakeld.
19 of 9,5 cm — apparaat ingeschakeld, het kontrolelampje
in het meetinstrument (11) brandt.
2. Starttoets.
Zet het Landtransport in werking, zowel bij opname als
weergave.
3. Pauzetoets (hoofdstuk 7).
Opheffing: nogmaals indrukken.
4. Opnametoets.
5. Toets ter opheffing van de automatiek.
6. Multiplay-toets. Hiermee is toets 5 gekoppeld; de opnamesterkte dient nu met de hand ingesteld te worden.
7. Snélspoeltoets.
Doorgedrukt naar links: versneld terugspoelen.
Doorgedrukt naar rechts: versneld vooruitspoelen.
8. Stoptoets.
Heft de werking van alle andere toetsen op.
9. Spoorkeuzeschakelaar met 4 standen:
Spoor 1—2
Spoor 3—4
(hoofdstuk 7)
S = stereo-opname, stereo-weergave
D = parallelschakeling
10. Toonregelaar, resp. nivcauregelaar bij multiplayback.
11. Meetinstrument: voor de kontrole van de opnamesterkte,
d.m.v. draaispoelmeter.
12. Opnamesterkteregelaar bij uitgeschakelde automatiek resp.
volumeregelaar bij weergave.
13. Ingangskeuzeschakelaar.
Naar beneden: opname mikrofoon.
Naar boven:
opname radio of pick-up.
14. Bandtelwerk.

TK 245 de Luxe - Technische gegevens
Netfrekwentie:
50 Hz
Netspanning:
110/130/220/240 Volt
Verbruik:
ca. 65 Watt
Zekeringen:
5 x 20 mm. vertraagd
Netzekering:
1 Amp.
Anodestroomzekering: 160 mA.
2 x EF 86 — 2 x EF 83 — ECC 85 —
Buizenbezetting:
ECL 86 — EC 92
B 250 G 100 — E 60 C 3 — 4 x 1 S 920
Gelijkrichters:
Transistors:
2 x BC 107
Aantal sporen:
4, internationaal
Modulatie-indicator:
dubbel meetinstrument
(DIN 45511)
Bandsnelheden:
19
9,5 cm/sec
50-16.000 Hz. 50-12.500 Hz. (DIN 45511)
F rekwentiebereik:
46 dB.^
45 45 dB. (DIN 45405)
Dynamiek:
dB.;>
Toonhoogtevariaties:
0,12! %
0,15
0,15 %
Eisen voor studio-app. conform DIN
45511, volgens EMT 418.
Speelduur volle spoel,
duoband o 18 cm.
bij mono:
4
uur
8
bij stereo:
uur
2
4
Terugspoel tijd volle
spoel:
ca. 270 sec. (langspeelband)
Automatiek:
opnamesterkte en afslag aan het einde
van de band
Ingangen:
2 x mikrofoon 2-40 mV. bij ca. 1,5 M
Ohm
2 x stereo-radio 4-80 mV. bij 44 k Ohm
2 x stereo-pick-up 90-1800 mV. bij 1 M
Uitgangen:
Ohm
2 x stereo-versterker ca. 1 V. bij 22 k
Ohm
luidspreker 5 Ohm
2 x oortclefoon, ca 1 V. bij 22 k Ohm,

Luidsprekers:
Uitgangsvermogen:
Afmetingen:
Gewicht:

om mee te luisteren bij opname en ca. 2
V. bij 22 k Ohm om mee te luisteren bij
playback.
60 mm. o en 172 x 96 mm.
4 Watt
ca. 410 x 335 x 195 mm.
13,5 kg.
Wijzigingen voorbehouden.

TK 245 de Luxe - Omschrijving
Met de TK 245 de Luxe kunt u zowel stereo als mono opnemen
van mikrofoon, radio, pick-up of draadomroep. De ingebouwde
automatiek zorgt ervoor, dat uw opname altijd lukt.
De automatiek kan echter ook voor bepaalde gevallen uitgescha
keld worden.
Eveneens beschikt deze recorder over 2 bandsnelheden, een playback- en een multiplayback-inrichting (hoofdstuk 9).
Voor het weergeven van stereofonische opnamen heeft u een
extra versterker nodig b.v. een mcno-radiotoestel, zodat één ka
naal door de luidsprekers van de recorder weergegeven kan wor
den. Uiteraard kunt u ook een stereoversterker gebruiken, deze
b.v. in de vorm van een GRUNDIG concertmeubel.
Mono-, stereo- en effektopnamen kunnen met een oortelefoon
meegeluisterd worden.
Aansluitingen:
1. Ingang linker mikrofoon bij stereo-opname, ingang voor een
mikrofoon bij mono-opname en ingang telefoonadapter 243
T.
2. Ingang rechter mikrofoon bij stereo-opname.
3. Ingang grammofoon (stereo of mono) en ingang tweede
bandrecorder.
4. Ingang radio, met kabel 242. Ingang stereo-mixer 422.
5. Uitgang voor oortelefoon 210 om bij mono-opnamen mee te

luisteren. Eveneens dient deze aansluiting om met 2 oortelefoons en verdeelkabel 276 een stereo-opname mee te luisteren
en bij multiplayback te kunnen meeluisteren.
6. Uitgang voor een extra luidspreker met een impedantie van
5 Ohm, b.v. een Hi-Fi box.
De stekker kan op 2 manieren ingebracht worden:
ronde stift boven:
ingebouwde luidsprekers uitgeschakeld,
ronde stift beneden: ingebouwde luidsprekers spelen ook.

TK 245 de Luxe - Gebruiksaanwijzing
Opname:
Stereo: Zet de spoorkeuzeschakelaar (9) in de stand „S” en de
ingangskeuzeschakelaar (13) in de gewenste stand.
Druk hierna de opnametocts (4) in en de starttoets (2).
Mono: Zet de spoorkeuzeschakelaar (9) in stand 1—2 de in
gangskeuzeschakelaar (13) in de gewenste stand. Druk hierna
de opnametoets (4) en de starttoets (2) in.
Einde opname:
Druk de stoptoets (8) in. De opname- en starttoets springen nu
weer in hun ruststand terug.

Kontrolemogelijkheid:
In het bijzonder bij mikrofoonopnamen wordt geadviseerd mee
te luisteren met een oortelefoon 210 en daarbij de opnamesterkte
te kontroleren. U kunt daardoor b.v. vaststellen of de zangopname t.o.v. de begeleidingsmuziek niet te zwak is.
Weergave:
Stereo: 1. Over een mono-versterker, b.v. een radio: schakel dit
radiotoestel op „TA” of „TB” („gramm”) en let er op, dat de
TK 245 rechts van de radio staat, daar de recorder het rechter
kanaal weergeeft. De klank- en volumeregelaars van beide ap
paraten dienen nu zó ingesteld te worden dat beide kanalen uit
gebalanceerd zijn. De spoorkeuzeschakelaar van de recorder (9)
dient op „S” te staan.
2. Over een stereo-versterker, bv. een stereo-radio: schakel dit

radiotoestel op „TA” of „TB” („gramm”) en zet de volumerege
laar van de recorder (12) op 0 en de spoorkeuzeschakelaar (9)
op „S”.
Klank, volume en balans worden nu op het radiotoestel geregeld.
Mono: 1. Over luidsprekers van TK 245: Zet de spoorkeuze
schakelaar (9) in stand 1—2 of 3—4. Regel de klank met klankregelaar (10) en de geluidssterkte met volumeregelaar (12).
2. Over een mono-versterker, b.v. een radio: schakel dit radio
toestel op „TA” of „TB” („gramm”) en zet de volumeregelaar
van de recorder (12) op 0 en de spoorkeuzeschakelaar (9) in
stand 1—2 of 3—4. Klank en volume worden nu op het radio
toestel geregeld.
Playback:
Zet de spoorkeuzeschakelaar (9) in stand 1—2 en maak een opname (I).
Spoel de band terug en zet nu de spoorkeuzeschakelaar (9) in
stand 3—4. Teneinde dc eerste opname mee te kunnen luisteren
(I) dient op de oortelefoonuitgang een kabel type 276 aangeslo
ten te worden terwijl op de gele kontra-plug van deze kabel een
oortelefoon 210 aangesloten moet worden.
De opnamesterkte van alle volgende opnamen moet met de hand
gesteld worden. U drukt dus de toetsen MANUELL (5) in en
de opnametoets (4). Zodra de recorder gestart wordt hoort u
in de oortelefoon de eerste opname en u kunt synchroon de
tweede opname maken.
Is ook deze tweede opname gelukt, dan wordt de spoorkeuze
schakelaar (9) in stand „D” gezet en worden beide sporen ge
lijktijdig weergegeven.

Multiplayback:
Zet de spoorkeuzeschakelaar (9) in stand 1—2 en maak een op
name (I). Spoel daarna de band terug. Op de oortelefoonuitgang wordt het kabeltje 276 aangesloten en op de gele kontraplug de oortelefoon 210 voor de „musicus” terwijl op de rode
kontra-plug eveneens een oortelefoon 210 aangesloten wordt, nu

echter voor de „geluidstechnicus”, dus diegene die de recorder
bedient. De spoorkeuzeschakelaar (9) wordt nu in stand 3—4
gezet en de ingangskeuzeschakelaar (13) in de mikrofoonstand.
De opnamesterkte van alle volgende opnamen moet met de hand
ingesteld worden. De multiplayregelaar (10) regelt het overspe
len (kopiëren) van alle voorafgaande opnamen; terwijl voor de
nieuwe opnamen normaal de opnamesterkteregelaar (12) ge
bruikt dient te worden.
Eerst wordt echter de sterkte van het te kopiëren signaal inge
steld. De opnamesterkteregelaar (12) staat nu op 0 en u drukt
de toetsen MULTIPLAY (6) (de MANUELL toets 5 gaat
automatisch mee) de opnametoets (4) en de toets START (2)
in. Met de multiplayregelaar (10) stelt u de juiste sterkte in met
behulp van het meetinstrument (11). Met deze proef wordt reeds
de eerste opname overgespeeld naar spoor 3.
Na het stoppen en terugspoelen worden de toetsen MULTI
PLAY (6) en opname (4) opnieuw ingedrukt.
Nu wordt de eigenlijke tweede opname gemaakt. De multiplay
regelaar (10) moet in de oude stand blijven staan. Zodra het
bandmechanisme in werking wordt gezet, hoort de musicus de
eerste opname van spoor 1 en kan nu synchroon meezingen. In
deze tweede opname, die dus op spoor 3 wordt gemaakt, wordt
op hetzelfde moment de eerste opname van spoor 1 gemengd.
De eerste en tweede opname staan nu beide op spoor 3.
Derde opname: Hierbij dient alleen de spoorkeuzeschakelaar (9)
weer op 1—2 gezet te worden.
Ook bij een vierde en vijfde opname dient de stand van de sporen alleen verwisseld te worden.
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TK 247 de Luxe - Funkties

1. Bandsnelheids- en netschakelaar.
O — apparaat uitgeschakeld.
19 of 9,5 cm = apparaat ingeschakeld; het kontrolelampje
in het meetinstrument brandt.

2. Starttoets.
Zet het bandtransport in werking, zowel bij opname als
weergave.
3. Pauze toets (hoofdstuk 7).
Opheffing: nogmaals indrukken.

4. Opnametoets.
5. Playbacktoets voor het maken van playback-opnamen.
6. Multiplaybacktoets, voor het maken van multiplaybackopnamen.

7. Snelspoeltoets.
Doorgedrukt naar links: versneld terugspoelen.
Doorgedrukt naar rechts: versneld vooruitspoelen.

8. Stoptoets.
Heft de werking van alle andere toetsen op.
9. Spoorkeuzescliakelaar met 4 standen:
Spoor 1—2
Spoor 3—4
S = stereo-opname, stereo-weergave
D — parallelschakeling

(hoofdstuk 7)

10. Volumeregelaar bij opname resp. volume- en balansregelaar
bij weergave. Voor het instellen van balans, bovenste knop
uittrekken.
11. Meetinstrument; dit dient voor het kontrolcren van de
niveausterkte bij opname.

12. Multiplaybackregelaar (bovenste knop) bij effektopnamen,
resp. toonregelaar bij weergave.

13. Opnamesterkteregelaar (onderste knop), zowel bij monoals bij stereo-opnamen.
14. Ingangskeuzeschakelaar.
Naar beneden: opname mikrofoon.
Naar boven:
opname radio of pick-up.

15. Band telwerk.

TK 247 de Luxe - Technische gegevens
Netfrekwentie:
Netspanning:
Verbruik:
Zekeringen:
Netzekering:
Voorversterkers:
Eindversterkers:
Transistors:

Gelijkrichters:
Aantal sporen:
Modulatie-indicator:
Bandsnelheden:
F rekwen tiebereik:

Dynamiek:
Toonhoogtevariaties:

Speelduur volle spoel,
duoband 0 18 cm
bij mono:
bij stereo:
Terugspoeltijd volle
spoel:
Automatiek:

50 Hz
110/130/220/240 V
ca. 50 Watt
5 x 20 mm vertraagd
0,8 Amp.
100 mA
2 Amp. en 2 x 0,8 Amp.
6 x BC 107, 6 x BC 108, 2 x BC 109, 2 x
BC 181, T 2101, 2 x AD 161, 2 x AD 162
B 60 C 100, B 30 C 1500, 2 x 1 S 920
4, internationaal
dubbel-meetinstrument
19
9,5 cm/sec. (DIN 45511)
40—16.000 Hz 40—12.500 Hz
(DIN 45511)
(DIN 45405)
48 dB
47 dB
0,12%
0,15%
Eisen voor studio-app. conform
DIN 45511, volgens EMT 418

4

2

8
4

uur
uur

ca. 290 sec. (langspeelband)
afslag aan het einde van de band

Ingangen:

Uitgangen:

Luidsprekers:
Uitgangsvermogen:
Afmetingen:
Gewicht:

2 x mikrofoon 1—250 mV bij ca. 100 k
Ohm. 2 x stereo-radio 1—250 mV bij ca.
32 k Ohm. 2 x stereo-pick-up 30 mV—
7.5 V bij 1 M Ohm
2 x stereo-versterker ca. 0,8 V bij 22 k
Ohm. 2 x luidspreker 4 Olim
2 x 60 0 en 172 x 96 mm
4 W/5,5 W
ca. 445 x 335 x 195 mm
13.5 kg
Wijzigingen voorbehouden

TK 247 de Luxe - Omschrijving
Met de TK 247 de Luxe kunt u zowel stereo als mono opnemen
van mikrofoon, radio, pick-up of draadomroep. De recorder is
volledig getransistoriseerd en dus direkt na het inschakelen
speelklaar. Het apparaat is met 2 eindversterkers (vermogen
ieder 5,5 W) en 4 luidsprekers uitgerust, zodat weergave zonder
extra versterkers en luidsprekèrs mogelijk is. Uiteraard kunnen
toch een extra versterker, b.v. een GRUNDIG radio, en 2 luidsprekerboxen aangesloten worden, waardoor de weergave aan
zienlijk verbeterd zal worden.
Tijdens het opnemen kan over de ingebouwde luidsprekers mee
geluisterd worden.
Eveneens beschikt de recorder over 2 bandsnclheden, een play
back- en een multiplayback-inrichting. (hoofdstuk 9).
Aansluitingen:
1. Ingang linker mikrofoon bij stereo-opname, ingang voor een
mikrofoon bij mono-opname en ingang telefoonadapter 243 T.
2. Ingang rechter mikrofoon bij stereo-opname.
3. Ingang radio, met kabel 242. Ingang stereo-mixer 422.
4. Ingang grammofoon (stereo of mono) en ingang tweede bandrecorder.
5. Uitgang linker kanaal.
6. Uitgang rechter kanaal.
Luidsprekers aan te sluiten met een impedantie van 4 Ohm

of de stereo-hoofdtelefoon 211.
Verder, met behulp van kabeltje 275 voor het aansluiten van
oortelefoon 210 om tijdens het opnemen mee te luisteren en
bij multiplayback-opnamen te gebruiken door technicus” en
„musicus”.
Met het aansluiten van bovengenoemde accessoires worden
de ingebouwde luidsprekers uitgeschakeld.
TK 247 de Luxe - Gebruiksaanwijzing
Opname:
Stereo: Zet de spoorkeuzeschakelaar (9) in de stand „S” en de
ingangskeuzeschakelaar (14) in de gewenste stand. Druk hierna
de opnametoets (4) in en de starttoets (2).
Mono: Zet de spoorkeuzeschakelaar (9) in de stand 1—2 en
de ingangskeuzeschakelaar (14) in de gewenste stand. Druk hier
na de opnametoets (4) en de starttoets in.
Einde opname:
Druk de stoptoets (8) in. De opname- en starttoets springen nu
weer in hun ruststand terug.
Kontrolemogelijkhcid:
In het bijzonder bij mikrofoonopnamen wordt geadviseerd mee
te luisteren met een oortelefoon 210 en daarbij de opnamesterkte
te kontroleren. U kunt daardoor b.v. vaststellen of de zangopname t.o.v. de begeleidingsmuziek niet te zwak is.
Weergave: Zet de spoorkeuzeschakelaar (9) in stand 1-2 of 3-4.
Druk de starttoets (2) in en regel de geluidssterkte en balans
(knop uittrekken) met volumeregelaar (10). De klank te regelen
met toonregelaar (12).
Bij weergave via radio moet deze op „TA” of ,,TB” („gramm”)
geschakeld worden. De volumeregelaar (10) van de recorder
wordt geheel teruggedraaid; de geluidssterkte en klank worden
verder op het radiotoestel geregeld.
Playback:
Zet de spoorkeuzeschakelaar (9) in stand 1—2 en maak een
opname (I).

Spoel nu de
(’ band terug en zet de spoorkeuzeschakelaar in stand
3—4. Sluit
• t nu op de luidsprekeruitgang (6), met behulp van
kabeltje 275, een oortelefoon 210 aan.
Na het indrukken van de toetsen „PLAY” (5) en opname (4)
is de eerste opname (I) in de oortelefoon hoorbaar, terwijl de
tweede opname (II) synchroon gemaakt kan worden.
Bij weergave wordt de spoorkeuzeschakelaar (9) in stand1 „D”
gezet, zodat beide parallel lopende sporen tegelijk worden 1weergegeven.

Multiplayback:
Zet de spoorkeuzeschakelaar (9) in stand 1—2 en maak een
opname (I). Spoel daarna de band terug. Op de luidsprekeruitgangen „R” (6) en „L” (5) worden nu, met behulp van
kabeltje 275, de oortelefoontjes 210 aangesloten, resp. voor de
„musicus” en de „geluidstechnicus”, dus diegene die de recorder
bedient.
De spoorkeuzeschakelaar (9) wordt nu in de stand 3—4 en de
ingangskeuzeschakelaar (14) in de mikrofoonstand gezet. De
multiplayregelaar (12) regelt het overspelen (kopiëren) van alle
voorafgaande opnamen; terwijl voor de nieuwe opnamen normaal
de opnamesterkteregelaar (13) gebruikt dient te worden. Eerst
wordt echter de sterkte van het te kopiëren signaal ingesteld.
De opnamesterkteregelaar (13) staat nu op 0 en u drukt de
toetsen „MULTl-PLAY” (6), de opnametoets (4) en de toets
„START” (2) in. Met de multiplayregelaar (12) stelt u de juiste
sterkte in met behulp van het meetinstrument (11). Met deze
proef wordt reeds de eerste opname overgespeeld naar spoor 3.
Na het stoppen en terugspoelen worden de toetsen „MULTlPLAY” (6) en opname (4) opnieuw ingedrukt.
Nu wordt de eigenlijke tweede opname gemaakt.
De multiplayregelaar (12) moet in de oude stand blijven staan.

Voor een verdere beschrijving van het gebruik van de TK 247
de Luxe kan de gebruiksaanwijzing van de TK 245 de Luxe
geraadpleegd worden.
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Zie ook TK 321

TK/TS/TM 320* Hi-Fi - Funkties

1. Netschakelaar en bandsnelheidsregelaar
Stand 0 = apparaat uitgeschakeld — stand 1 = 4,75 cm/sec
stand 2 = 9,5 cm/sec — stand 3=19 cm/sec.

2. Mikrofooningangen
L voor alle mono-opnamen en linker mikrofoon bij stereoopnamen.
R rechter mikrofoon bij stereo-opnamen.
3. Verstcrkertoets t.b.v. het in- en uitschakelen van het apparaat bij gebruik als versterker (niet bij TM 320).
4. Ingangskeuzetoetsen: mikrofoon en radio/grammofoon.
Voor telefoonopnamen moeten beide toetsen gelijktijdig wor
den ingedrukt. De eindbuizen worden dan uitgeschakeld.

5.

(boven): opnamesterkteregelaar voor mono- en stereo-opna
men, tevens: multiplayschakelaar (hfdst. 9).
Bediening hiervan: uittrekken.

6. (onder): multiplayregelaar (hfdst. 9)
Inschakeling: uittrekken van knop 5.

7. Opnametoets ML voor mono- en linker stereokanaal.
8. Opnametoets R voor rechter stereokanaal
beide toetsen (7 en 8) gelijktijdig ingedrukt: stereo-opname.
9. Stoptoets
Heft de werking op van: beide opnametoetsen (7 en 8), starttoets (10), synchronisatietoets (15), contröletoets (14) en
snelspoeltoets (11).

10. Starttoets
Zet het band transport in werking, bij opname zowel als bij
weergave.
* ) Zonder eindversterkers

11. Snelspoeltocts
Bij verschuiven naar links: versneld terugspoelen,
bij verschuiven naar rechts: versneld vooruitspoelen.
Niet indrukken, wanneer het slechts om een kleine bandlengte gaat.
12. Modulatie-indicator (hoofdstuk 7)
13. Signaallampje, licht op zodra de recorder wordt ingeschakeld
(!)•
14. Contrölctocts (hoofdstuk 14)
15. Synchronisatietocts (hoofdstuk 9)
16. Weergavetoets ML voor mono en linker stereokanaal.
17. Weergavetoets R voor rechter stereokanaal.
Beide toetsen (16 en 17) gelijktijdig ingedrukt: stereoweergave.
Geen van beide toetsen ingedrukt: parallelweergave.
18. Pauzetoets (hoofdstuk 7)
Opheffing: nogmaals indrukken.
19. Bandtelwerk met 0-instelling
20. Meeluister-sterkteregelaar bij opname
Geluidssterktcrcgelaar en balansregelaar bij weergave.
Inschakeling balansregelaar: knop uittrekken.
21. Lage-tonenregclaar
22. Hoge-tonenregelaar
TK/TS/TM 320 Hi-Fi - Technische gegevens

110, 130, 220, 240 Volt
50 Hz
ca. 80 Watt
5 x 20 mm, vertraagd
110 en 130 V: 1
A
220 en 240 V: 0,5 A
Anodestroomzekering: 160 mA
2 x EF86, 2 x ECC81 - EL95 - EM84
Buizenbezetting:
4 x BFY 39 III, 2 x BSY 76 f, 2 x AC
Transistoren:
127/152, 4 x AD 150

Netspanning:
Netfrekwentie:
Verbruik:
Zekeringen:
Netzekering:

Diodes en
gelijkrichters:

DZ 62, 2 x Z 1,5, B 250 G 100, B 30
C 1200, 2 x M 3
2, internationaal
ingebouwd
magische band
19
9,5
4,75
cm/sec
40-18000 40-15000 40-9000
Hz*
dB**
> 52
>52
^0,1
< 0,12
<02
%*

Aantal sporen:
Bandreiniger:
Modulatie-indicator:
Bandsnelheden:
F rek wen tiebereik:
Dynamiek:
Toonhoogtevariaties:
Speelduur volle 18 cm
spoel, mono,
3
6
uur
langspeelband:
1,5
4
8
uur
2
duoband:
*) Eisen voor studio-apparatuur conform DIN 45511 volgens
EMT418
**) DIN 45405
Terugspoeltijd
volle spoel:
Automatische afslag:
Afstandbediening:
Ingangen:

Uitgangen:

Luidsprekers:
Uitgangsvermogen:
Afmetingen:
Gewicht:

ca. 170 sec (langspeelband)
aan einde van band d.m.v. schakelfolie
als accessoire voetschakelaar 225 aansluitbaar na inbouw schakelrelais F 40
2 x mikrofoon 2-60 mV bij ca 1,5 M.ohm
2 x stereo radio 2-60 mV bij ca 22 k.ohm
2 x stereo gramm. 100 - 3000 mV bij 2,2
M.ohm
1 x telefoonadapter
2 x stereo versterker ca 600 mV bij ca. 15
k.ohm
2 x luidspreker 5 ohm
behalve
2 Superphon 155 x 105 mm
J TM 320
2 x 12 Watt
ca. 526 x 399 x 207 mm
17 kg
Wijzigingen voorbehouden

TK/TS/TM 320 Hi-Fi - Omschrijving
De TK 320 is een tweesporen-recorder van hoge kwaliteit met
een bijzonder hoog uitgangsvermogen van 12 Watt per kanaal,
zodat door aansluiting van twee Hi-Fi luidsprekerboxen een vol
waardige Hi-Fi-weergave wordt verkregen. Het apparaat kan ook
uitstekend dienst doen in grote ruimten, zoals danszalen en dergelijke en kan daarbij als enkele versterker worden gebruikt.

Aansluitingen (zie ook
mikrofooningangen:—
—
—
—
uitgang:
afstandbediening: —

grammofoonaansluiting:

radio-aansluiting:

telefoonadapter:
luidsprekeraansluitingen:

hoofdstuk 10)
(bevinden zich op het recorderdek)
L: mono-opname of linker stereokanaal
R: rechter stereokanaal
aansluiting van extra weergaveversterker
voetschakelaar 225, aansluitbaar na in
bouw van schakelrelais F 40

— voor aansluiting van een grammofoon of
een tweede bandrecorder ten behoeve van
het opnemen van platen en banden, mono
zowel als stereo (hfdst. 10)
— opname van radioprogramma’s ook evt.
in stereo
— grammofoonopname (mono en stereo) via
aansluiting op stereoradiotoestel
— weergave (mono en stereo) via stereo
radiotoestel
— overspelen van banden naar een tweede
— recorder
— aansluiting van de stereo-mixer 422
zie accessoires
— voor aansluiting van telefoonadapter
243 T (hfdst. 10)
— van achteren gezien dient de rechter aan
sluiting voor het aansluiten van een extra

luidspreker ten behoeve van het linker
kanaal; de linker aansluiting dient voor
het aansluiten van de extra luidspreker
t.b.v. het rechter kanaal.
Inplaats van luidsprekers kan ook de
hoofdtelefoon 211 worden aangesloten.
Bij aansluiting van de externe luidspre
kers of hoofdtelefoon worden de inge
bouwde luidsprekers automatisch uitge
schakeld.
aarde:
— zie hoofdstuk 10
TK/TS/TM 320 Hi-Fi - Gebruiksaanwijzing
Opname, mono
Druk de gewenste ingangskeuzetoets (4) in en vervolgens opnametoets ML (bovenste spoor, 7). Stel met behulp van de opnamesterkteregelaar (5) de modulatie-indicator (12) op de juiste uit
slag in. Druk de starttoets (10) in.
Opname, stereo
Dezelfde bediening als bij mono. Thans dienen echter de beide
opnametoetsen (7) en (8) gelijktijdig te worden ingedrukt.
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Einde opname
Druk de stoptoets (9) in. De opnametoets(en) en de starttoets
springen weer in hun ruststand terug.
Weergave, mono
Druk de weergavetoets (16 of 17) in, alsook de starttoets (10).
Regel de geluidssterkte d.m.v. geluidssterkteregelaar (20) en de
klank d.m.v. de toonregelaar (21 en 22).
Bij weergave over een radiotoestel moet dit op „gramm TA” wor
den geschakeld. De recordersterkteregelaar (20) wordt op 0
gesteld; geluidssterkte en klank worden op het radiotoestel gere
geld.
Weergave, stereo
Beide weergavetoetsen (16) en (17) worden ingedrukt. Start,
geluidssterkte- en klankregeling zijn als bij mono. Als extra bedieningselement volgt nu de balansregelaar (20). Trek de bovenste
knop naar boven en stel beide knoppen vervolgens op juiste stereobalans in. Daarna kan de bovenste knop worden ingedrukt en
aldus met de onderste knop worden gekoppeld.
Bij weergave over een radiotoestel (stereo) moet dit op „gramm
------------------------------------------- ---------- Snelspoelen
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Weergave,
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TA” worden geschakeld. Beide weergavetoetsen (16) en (17) wor
den ingedrukt, de recordersterkteregelaar (20) wordt op 0 gesteld;
geluidssterkte, klank en stereobalans worden op het radiotoestel
geregeld.
Weergave van twee gescheiden programma’s (hoofdstuk 9)
Druk beide weergavetoetsen (16) en (17) in. De sterkte van beide
kanalen afzonderlijk is te regelen door de ontkoppelde sterkteregelaars (20) — bovenste knop uittrekken. Verwisseling van pro
gramma’s: contróletoets (14) indrukken.

Meeluisteren tijdens opname

Druk de bij de opnametoets behorende wecrgavetoets in. Wordt op
het bovenste spoor (opnametoets 7) opgenomen, dan moet dus
weergavetoets (16) worden ingedrukt. De geluidssterkte is onaf
hankelijk van de opnamesterkte te regelen door middel van
sterkteregelaar (20). Bij aansluiting van een oortelefoon moet
sterkteregelaar (20) worden ontkoppeld, waarna het niet gebruik
te kanaal op 0 moet worden teruggedraaid. Dit geldt uiteraard
niet bij stereo.
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Aflulsteren
Achter de band

Afluisteren (kwaliteitscontrole, zie hoofdstuk 14)

Indien op het bovenste spoor wordt opgenomen (opnametoets 7),
moet de weergavetoets van het onderste spoor (17) worden in
gedrukt.
Indien op het onderste spoor wordt opgenomen (opnametoets 8),
moet de weergavetoets van het bovenste spoor (16) worden in
gedrukt.
Tevens moet de contröletoets (14) worden ingedrukt. Door mid
del van sterkteregelaar (20) is de geluidssterkte onafhankelijk van
de opnamesterkte te regelen. Om bij mikrofoonopname ongewen
ste echo’s te vermijden, verdient het aanbeveling deze per oortelefoon mee te luisteren. Door beide weergavetoetsen (16) en
(17) afwisselend in te drukken kan, ter vergelijking van de op te
nemen — en de opgenomen muziek, wisselend worden mee- of
afgeluisterd. De contröletoets (14) blijft ingedrukt.

TK/TS 320 als Hi-Fi versterker
De netschakelaar/bandsnelhcidsregelaar (1) moet op 0 staan.
Druk de versterkertoets (3) in. Deze toets springt weer terug, zo
dra de netschakelaar/bandsnelheidsregelaar (1) wordt bediend.
Druk de gewenste ingangskeuzetoets (4) in.
Bij mono wordt één opnametoets (bijvoorbeeld 7) alsook de bij
behorende weergavetoets (16 dus) ingedrukt. Bij stereo worden
beide opnainetoetsen (7 en 8) en beide weergavetoetsen (16 en
17) ingedrukt. De starttoets (10) wordt niet ingedrukt. De opnamesterkteregelaar (5) wordt zo ver opengedraaid, tot er volle
uitsturing is, te zien op de modulatie-indicator (12). De geluids
sterkte wordt vervolgens d.m.v. regelaar (20) ingesteld, alsook,
bij stereo, de juiste balans (ontkoppelen - instellen - koppelen).
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Stereoversterker

Playback
Druk de opnametoets ML (7) in en maak een opname (I). Spoel
de band terug en druk opnametoets R (8) in. Stel het juiste opnameniveau van het nu op te nemen tweede signaal in. Teneinde
mee te kunnen luisteren (opname I) moeten de weergavetoets ML
(16) en de synchronisatietoets (15) worden ingedrukt. Druk ver
volgens de starttoets (10) in. Uit de luidspreker klinkt nu opname
I. Op het onderste spoor kan nu tegelijkertijd opname II worden
gemaakt. De sterkte van het weergegeven geluid kan worden
geregeld met geluidssterkteregelaar (20). Uiteraard kan ook ge
bruik worden gemaakt van een oortelefoon.
Voor weergave van het aldus gemaakte playback-programma
wordt de ingedrukte weergavetoets ML (16) ontkoppeld door de
weergavetoets R (17) even licht in te drukken. Na terugspoelen
en indrukken van de starttoets (10) worden beide sporen tegelijk
weergegeven. Worden beide weergavetoetsen ingedrukt, dan wor
den beide opnamen gescheiden weergegeven (pseudo stereoweergave).

o
©
o

I

2
O
O
O

Playback

ULÜ

3

I B3 I
Weergave 1

I I I M

F
o
o
o
/

I
1

Weergave 2

I I I tl

I I
r------- 1

3

Multiplayback (hoofdstuk 9)
Druk de opnametoets ML (7) in en maak een opname (I). Spoel
de band terug. Zet de opnamesterkteregelaar (5) op 0 en trek de
knop uit. Druk de opnametoets R (8) alsmede de starttoets (10)
in. De beide weergavetoetsen (16) en (17) moeten omhoog, dus in
de ruststand staan. Op dit moment wordt opname I naar het
onderste spoor overgespeeld. Regel de juiste kopieersterkte met
behulp van de multiplayregelaar (6) en de modulatie-indicator
(12), (proefopname). Spoel de band weer terug, druk opname
toets (8) wederom in en stel met behulp van opnamesterkterege
laar (5) het nu op te nemen signaal II in.
De oortelefoon voor de musicus is met tussenschakeling van verbindingskabel 275 op het rechter kanaal (luidsprekeruitgang)
aangesloten. De „geluidstechnicus” kan d.m.v. de luidspreker van
het linker kanaal meeluisteren. Bij mikrofoonopnamen verdient
ook hier een oortelefoon de voorkeur.
Druk nu de starttoets (10) in. De musicus hoort opname I en kan
opname II gaan „brengen”. De geluidssterkte van zijn oortelefoon
is, na het ontkoppelen van regelaar (20) met bovenste regelaar in
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te stellen. De meeluistersterkte van de andere koptelefoon wordt
geregeld d.m.v. de onderste regelaar.
Voor de derde opname wordt de band weer teruggespoeld, waar
na opnametoets ML (7) wordt ingedrukt. Bovendien de beide
weergavctoetsen (16) en (17). Het verloop is als boven.
Bij de vierde opname wordt de opnametoets R (8) ingedrukt,
terwijl de beide weergavctoetsen juist niet worden ingedrukt. Bij
verkeerde bediening wordt een waarschuwingssignaal hoorbaar.
Echo’s (zie hoofdstuk 14)
Druk een van beide opnametoetsen (7) of (8) in en regel d.m.v.
de opnamesterkteregelaar (5) de juiste opnamesterkte. Druk ver
volgens de weergavetoets van het andere kanaal en de contróletoets (14) in. Trek de knop van de opnamesterkteregelaar (multiplayschakelaar — 5) uit. Zodra nu wordt gestart (10), kan met
behulp van de multiplayregelaar (6) de sterkte en daarmee het
aantal echo’s worden geregeld. De luidspreker geeft het afluistersignaal weer. Wil men meeluisteren, dus tegelijk met de opname,
dan kan dit d.m.v. een oortelefoon. De geluidssterkteregelaar van
de bewuste luidspreker moet op 0 worden gedraaid.
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Zie ook TK 341

TK/TS/TM* 340 Hi-Fi - Funkties
1. Netschakelaar en bandsnelheidsregelaar
Stand 0 = apparaat uitgeschakeld — stand 1 =4,75 cm/sec.
stand 2 = 9,5 cm/sec — stand 3=19 cm/sec.
2. Mikrofooningangen
L voor alle mono-opnamen en linker mikrofoon bij stereoopnamen.
R rechter mikrofoon bij stereo-opnamen.
3. Versterkertoets t.b.v. het in- en uitschakelen van het appa
raat bij gebruik als versterker (niet bij TM 340).
4. Ingangskeuzetoetsen: mikrofoon en radio/grammofoon.
Voor telefoonopnamen moeten beide toetsen gelijktijdig wor
den ingedrukt. De eindbuizen worden dan uitgeschakeld.
5. (boven): opnamesterkteregelaar voor mono- en stereo-opna
men, tevens:
multiplayschakelaar (hfdst. 9).
Bediening hiervan: uittrekken.
6. (onder): multip’layregelaar (hfdst. 9)
Inschakeling: uittrekken van knop 5.
7. Opnametoets voor spoor 1-2
8. Opnametoets voor spoor 3-4
Beide toetsen gelijktijdig ingedrukt: stereo-opname.

9. Stoptoets
Heft de werking op van: beide opnametoetsen (7 en 8),
starttoets (10), synchronisatietoets (15), contröletoets (14)
en snelspoeltoets (11).
10. Starttoets
Zet het bandtransport in werking, bij opname zowel als bij
weergave.
11. Snelspoeltoets
Bij verschuiven naar links: versneld terugspoelen,

*) zonder eindversterkers

12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.

21.

22.

bij vez rschuiven naar rechts: versneld vooruitspoelen.
Niet Jïi ndrukken, wanneer het slechts om een kleine bandlengte
gaat.
Mod^Lilatie-indicator (hoofdstuk 7)
SigTicsBL allamp je, licht op zodra de recorder wordt ingeschakeld
(1)
Cont zwóletoets (hoofdstuk 14)
Sync K ironisa tic toets (hoofdstuk 9)
Wecirr-gave toets voor spoor 1-2
We cir~ gave toets voor spoor 3-4
Beid«^- toetsen gelijktijdig ingedrukt: stereoweergave.
GeennL. van beide toetsen ingedrukt: parallelweergave (spoor
1 en 3 of 2 en 4).
Pauzz: «<ztoets (hoofdstuk 7)
Oph««z^ffing: nogmaals indrukken.
BanczEH telwerk met 0-instelling
Mee U nister-sterkteregelaar bij opname
GcIlml ïdssterk teregelaar en balansregelaar bij weergave.
Inscllr~iakeling balansregelaar: knop uittrekken.
Lagere tonen regelaar
-tonen regelaar
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_TM 340 Hi-Fi - Technische gegevens
110, 130, 220, 240 Volt
Netspannt. ïng:
50 Hz
IsJetfrekw^ entie:
ca 80 Watt
Verbruik —
110 en 130 V: 1
A
J<etzekere
220 en 240 V: 0,5 A
5 x 20 mm, vertraagd
£ekering«^n:
i<s>omzekering: 160 mA
Anodestr- — .
2 x EF86, 2 x ECC81 - EL95 - EM84
puizenbe ^etting*
4 x BFY 39 III of BG 108 G, BG 107 A,
fransistc^»ren‘
2 x AG 127/152 of AG 176/153, 4x
AD 150
TK/TSƒ

I
i

Diodes en
gelijkrichters:
Aantal sporen:
Bandreiniger:
Modulatie-indicator:
Bandsnelheden:
F rekwentiebereik:
Dynamiek:
Toonhoogtevariaties:
Speelduur, volle 18 cm
spoel, mono,
duoband:

DZ 62, 2 x Z 1,5, B 250 G 100, B 30 G
1200, 2 x M 3
4, internationaal
ingebouwd
magische band
19
9,5
4,75
cm/sec
40-18000 40-15000 40-9000
Hz*
50
50
45
dB**
^0,1
<; 0,2
<; 0,12
%*
4

8

16

uur

*) Eisen voor studio-app. conform DIN 45511, EMT 418
**) DIN 45405
Terugspoeltijd
volle spoel:
Afstandbediening:

Automatische afslag:
Ingangen:

Uitgangen:

Luidsprekers:
Uitgangsvermogen:
Afmetingen:
Gewicht:

ca 170 sec (langspeelband)
als accessoire voetschakelaar 225 aansluitbaar na inbouw schakelrelais F 40
aan einde van band d.m.v. schakelfolie
2 x mikrofoon 2-60 mV bij ca 1,5 M.ohm
2 x stereo radio 2-60 mV bij ca 22 k.ohm
2 x stereo gramm. 100 - 3000 mV bij 1
M.ohm
1 x telefoonadapter
2 x stereo versterker ca 600 mV bij ca 15
k.ohm
2 x luidspreker 5 ohm
2 x Superphon 155 x 105 mm
behalve
J TM 340
2x 12 Watt
ca 526 x 393 x 207 mm
17 kg

Wijzigingen voorbehouden

I

TK 321 Hi-Fi - Technische gegevens
Netspanning:
110/130/220/240 Volt
Netfrekwentie:
50 Hz
Verbruik:
ca. 70 Watt
Zekeringen:
5 x 20 mm. vertraagd
Netzekering:
110 en 130 V.: 1 Amp.
220 en 240 V.: 0,5 Amp.
Anodestroomzekering: 160 mA.
Buizenbezetting:
2 x EF 86 — 2 x
X ECC 81 — ECG 83 —
ELL 80, EL 95 — EM 84
3 celgelijkrichters
Aantal sporen:
2, internationaal
Bandreiniger:
ingebouwd
Modulatie-indicator:
magische band
cm/sec
Bandsnelheden:
4,75
19
9,5
Hz*
F rek wen tiebereik:
40-18000 40-15000 40-9000
dB**
50
Dynamiek:
:> 50
52
%*
Toonhoogtevariaties:
^0,1
<; 0,12
0,2
* ) Eisen voor studio-app. conform DIN 45511, EMT 418.
**) DIN 45405

Speelduur van volle
18 cm. spoel:
langspeelband:
duoband:
Terugspoeltijd volle
spoel:
Afstandbediening:
Automatiek:
Ingangen:

1,5
2

3
4

6
8

uur
uur

ca. 170 sec. (langspeelband)
hiervoor extra inbouwen schakelrelais
F 40 en aansluiten voetschakelaar 225
afslag aan het einde van de band
mikrofoon: 2-60 mV. bij ca. 1,5 M Ohm
radio:
2-60 mV. bij ca. 22
k Ohm
grammofoon: 100-3000 rnV. bij 1 M Ohm
telefoon: met adapter

•

Uitgangen:

Luidsprekers:
Uitgangsvermogen:
Afmetingen:
Gewicht:

2 x versterker ca. 600 mV. bij ca. 15
k Ohm
2x luidspreker 5 Ohm
2x Superphon 155 x 105 mm.
2x 2 Watt
ca. 526 x 399 x 207 mm.
17 kg.
Wijzigingen voorbehouden.
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