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Onderdel~ akketten R 6903 

ENKELE GEBRUIKSAANWIJZINGEN 
'' Bij het aansluiten van meerdere "voorver

sterkereenheden" zoals R 6903, R 6905, 
R 6913 en R 6915 op één voedingseenheid 
verdient het aanbeveling ontkoppelweer
standen van b.v. 100 ohm .in de voedings
lijn op te nemen, zie fig. a. 
Indien deze merhode ook wordt toege
past bij het ruis- en dreunfilter R 6913 
dient een extra electrolytische condensator 
( C) aangebracht te worden, tussen de 
plus- en de minaansluiting op het monta
geplaatje: van het filter. ( b.v. 80 µF 25V). 

'' Bij -gebruik van een ongestabiliseerde voe
ding, waarop ook een eindversterker ( b.v . 
NL 7401) is aangesloten, kali niet meer 
worden volstaan met deze ontkoppelweer
standen. Het is dan nodig om de voe
dingsspanning voor het voorversterkerge
deelte te stabiliseren met behulp van een 
weerstand/zenerdiode combinatie, zie fig . 
b. Deze combinatie komt dan in de plaats 
van weerstand 1 in fig. a. 
Sluit de "min" alleen aan op de laatste 
eenheid ( eindversterker :b.v.) en voer de
ze verder v,ia de afschermingen van de 
leidingen tussen de eenheden. 
Maak slechts op één plaats een verbin
ding tussen de "min" en "massa" ( het 
metalen chassis), namelij.k nabij de ge
voeligste ingang. 
Monteer de eenheden in volgorde, zo dicht 
mogelijk bij elkaar, in de kast of het chas
sis. 
Zorg dat in een stereoversterker de twee 
kanalen gelijk zijn en dat de opstelling 
symmetrisch is. 
Houd de voedingseenheid , de netschake
laar en het netsnoer zover mogelijk ver
wijderd van de ,ingangen. 

'' R 6913 en R 6915 mogen op elke voe
dingsspanning tussen 9 en 18 volt worden 
gebruikt. R 6903 en R 6905 kunnen op 
9V of 18V worden ingesteld; de voedings
spanning mag dan respectievelijk 9 tot 
12V en 15 tot 18V zijn. 
Een uitgewerkt voorbeeld van een com
plete stereoversterker is in fig. c. aange
geven. 
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Met een schakelaar (S 1) kan de ver
sterker op mono geschakeld worden. 
Deze schakelaar dient tussen de 
ingangen van beide R 6913's te 
worden aangesloten . 
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Complete stereoversterker, opge
bouwd uit Philips onderdelenpakket
ten. Neem voor de met stippellijnen 
omgeven leidingen afgeschermd draad 
waarvan de mantel dient om de ver
schil/ende massapunten van de scha
kelingen en de potentiometers door te 
verbinden. Alleen aan de ingang van 
de linker-eindversterker is de afscher
ming onderbroken. 
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Ingang 1/J 

Bandrecorder, opname 
en weergave 
Radio, afstemeenheid, 
keramische toonopne
mer of kristaltoonop
nemer 

HiFi-keramische of 
magnetodynamische 
toonopnemer of micro
foon 

Balans-
regelaar: 

Sterkte
regelaar: 
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. regeling: 

NL+7401 c(] IR 
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2 X 100 kil met zilver
banen, Philips type 
2322 360 70792 
2 x 100 kil logaritmisch 
( met aftakking), Philips 
type 2322 360 70777 

2 potentiometers, · 2 A 

100 kil /in ., Philips 
type 2322 360 70711 

S1: stereo/monoschakelaar, enkel
polig aan-uit 

S2: drievoudige druktoetsschakelaar 
voor keuze van de ingang 
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