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Click 7/9 Lite Duo en Duo Deluxe  

 
TABLET DVD SPELER 

Met extra 7/9 inch scherm (Duo) 
Met 2 spelers (Duo Deluxe) 
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VOORZORGSMAATREGELEN 
 
Bedankt voor de aanschaf van dit product. Leest U deze handleiding alstublieft zorgvuldig door, voordat U de speler 
gaat gebruiken en bewaar de handleiding voor toekomstige referentie. Het zal U kunnen helpen, wanneer U 
onverhoopt problemen tegenkomt.  
 
WAARSCHUWING: Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vochtigheid, om het risico op schade te verminderen. 

Het apparaat niet openen. Onderhoud alleen aan gekwalificeerd personeel overlaten.  
 
ATTENTIE: Om elektrische schokken te voorkomen, moet de 220V adapter goed in het stopcontact   
 aangebracht worden  
 
LASER: Deze Digitale Video Disc Speler maakt gebruik van een Laser Systeem.  
 Leest U, om juist gebruik van dit product te verzekeren, deze handleiding zorgvuldig door en 

bewaar deze voor toekomstige referentie. Als het apparaat onderhoud vergt, neemt U dan 
contact op met een geautoriseerde onderhoudslocatie – Zie de onderhoudsprocedure.  

 Bediening van het apparaat, aanpassingen of het uitvoeren van procedures anders dan 
omschreven, kunnen leiden tot een gevaarlijke stralingsblootstelling.  

 Probeert U niet om het apparaat te openen, om directe blootstelling aan de laserstraal te 
voorkomen.  

   VOORZICHTIG: ONZICHTBARE LASERSTRALING BIJ OPENING EN UIT ELKAAR HALEN. 
VOORKOM DIRECTE BLOOTSTELLING AAN DE LASERSTRAAL. 
KIJK NOOIT IN DE LASER STRAAL  

         
 
 
 
 
 
 
MACROVISION: Dit product heeft copyright protectie technologie opgenomen, dat wordt beschermd door 

patenten en andere intellectuele eigendomsrechten in de U.S.A. Gebruik van deze copyright 
protectie technologie moet geautoriseerd worden door Macrovision, en is bedoeld voor huiselijk, 
en ander gelimiteerd vertoninggebruik, alleen tenzij anders geautoriseerd door Macrovision. 
Kopieerbeveiliging verwijderen is verboden. 

 
DivX: DivX® en DiviX Certified® en logo’s zijn handelsmerk van Rovi Corperation en worden onder 

licentie gebruikt.  
 
DOLBY: Gefabriceerd onder de licentie van Dolby Laboratories. “Dolby” en het Dubbel-D symbool zijn 

handelsmerken van Dolby Laboratories.Vertrouwelijk ongepubliceerd werk. Copyright Dolby 
Laboratories.Alle rechten voorbehouden.  
 

WEEE:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIXEL POLICY:  Dit scherm bestaat uit 336960 pixels (Click 7) en 1152000 pixels (Click 9). Een pixel kan 
uitvallen bij normaal gebruik. 1 pixel is resp 0.0003% / 0.00009% uitval. 1 pixel uitval per jaar 
wordt beschouwt als normaal en geen reden tot zorg. 

WEEE  (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)   
 

Bedenkt u zich dat uw apparaat als consumentenelektronica onderworpen is aan de 
Europese richtlijn 2002/96/EC ter vermindering van elektronisch afval. Daarom mag u 
uw apparaat niet met het huisvuil wegdoen. Informatie over het reinigingsdienst en de 
zaak waar u dit product heeft gekocht. U kunt uw apparaat kosteloos bij een 
gemeentelijke inzamelpunt afgeven. Door oude apparaten volgens de voorschriften te 
verwijderen verhindert u schade aan het milieu en loopt u geen risico voor uw 
gezondheid. Bedenkt u zich dat u als eindverbruiker verplicht bent batterijen af te 
geven bij  een verkoper of bij een door de publiekrechtelijk verantwoordelijke instantie 
voor afvalverwijdering ingesteld teruggavepunt.    
 

Batterij/batterijen bij het afval doen  
Controleer de plaatselijke verordeningen omtrent het verwerken van batterijen of neem contact op met 
het gemeentehuis of uw afvalverwerkingsbedrijf of met de winkel waar u het product heeft gekocht.  De 
batterij/batterijen mogen nooit bij het normale afval worden aangeboden. Gebruik een 
batterijverwerkingsinstantie in uw omgeving of gemeenschap als deze er is. 



 
Pag. 3 - Click 7 & 9 Lite Duo & Deluxe NL V01

INHOUDSOPGAVE 
 
VOORZORGSMAATREGELEN  Voorzorgmaatregelen     2 
 
VOORZICHTIG BIJ GEBRUIK   Voorzichtig bij gebruik     4 
DISCS      Afspeelbare discs     4 
 
ACCESSOIRES    Accessoires / Inhoud van pakket   5 
AANSLUITINGEN EN BEDIENING  Bovenkant Speler     5 
       
      Rechterzijkant Speler     6 
KNOPPEN BEDIENING    Linkerzijkant / Achterkant van de speler   6 
      Disc plaatsen      6 
      Onderkant 2e monitor     6 
 
PLAATSEN OP DE HOOFDSTEUN  Click & Go Hoofdsteunbevestiging   7 
      Kabel jojo aansluiten     7 
 
AFSTANDBEDIENING    Gebruik afstandsbediening / Batterij vervangen  8 

 
ADAPTER AANSLUITEN   220v adapter aansluiten    9 
 
OORTELEFOON     Aansluiten / gebruik     9  
 
AUDIO / VIDEO AANSLUITIGEN  Op TV / Als monitor / Op versterker   9 
 
USB INGANG      USB ingang       10 
 
DISC PLAATSEN    Disc in de speler plaatsen    10 
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VOORZICHTIG BIJ GEBRUIK VAN DE SPELER 
 
Verplaatsen van de speler. 
Als U de speler verplaatst, zorg er dan voor dat er geen disc in het compartiment van de speler zit, dat de voeding is 
uitgeschakeld en dat de voedingsdraad losgekoppeld is. 
 
Installatieplaats. 
Selecteer een stabiele plaats dichtbij de TV of het stereo systeem, waarop U de speler gaat aansluiten.  
Plaats de speler niet bovenop een TV of kleurenmonitor. Installeer de speler ver genoeg uit de buurt van 
cassettespelers of andere apparaten die gemakkelijk beïnvloed worden door magnetische krachten. 
Maak in de auto uitsluitend gebruik van de bijgeleverde originele bevestigingsmiddelen.   
 
Plaats geen objecten op de speler. 
Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vochtigheid en druppend of opspattend water. Zorg ervoor dat er geen objecten 
gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, geplaatst worden op het apparaat.  
 
Zet de voeding uit als het apparaat niet wordt gebruikt. 
Wanneer de speler is aangesloten op Uw TV, maar niet wordt gebruikt, schakelt U dan de voeding van de speler uit. 
Dit zal storing op Uw normale TV beeld voorkomen.  
Bij gebruik nabij een radio, kunnen zo ook geluidsproblemen voorkomen.  
 
Schoonmaken van de speler. 
Maak de speler normaliter schoon met een zachte, droge doek. Breng voor hardnekkig vuil een beetje neutraal 
schoonmaakmiddel aan op de doek, opgelost in 5 tot 6 delen water, en wring dan de doek goed uit en veeg het vuil 
van de speler. Veeg daarna de speler af met een droge doek. Wees er bewust van dat alcohol, verdunners, benzine, 
insecticiden, enz., het losraken van de verflaag en logo kunnen veroorzaken. Voorkom evenzo dat rubber of plastic 
producten langere tijd in aanraking met de speler zijn, omdat dit schade aan de behuizing kan veroorzaken. Leest U, 
bij gebruik van chemisch behandelde doeken, eerst de instructies van de doek zorgvuldig.  
Zorg er altijd voor dat, voor U met het schoonmaken van de speler begint, de voedingsdraad uit de speler en het 
stopcontact is.  
 
Raak NOOIT de lens aan van de Laser disk.  
 
Copyrights 
Ongeautoriseerde duplicatie, uitzending, publiekelijke vertoning of discverhuur is wettelijk verboden.    
 
Het model nummer van de speler vindt u aan de achterkant van de speler, het serienummer in de klep van de speler.  
 
AFSPEELBARE DISCS        
De speler is regio vrij. 
Deze DVD Speler kan discs met de volgende kenmerken afspelen: 
 
 
                      MP3 / WMA audio 
 
 
 
 
 
 
         Video:  DAT / VOB/ MPEG2 / MPEG 4 (AVI, DIV)
  
 
 
 
         
        JPEG  Foto bestanden  
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ACCESSOIRES / INHOUD VAN HET PAKKET 
 
Controleert U, na het uitpakken van het pakket, de inhoud van Uw DVD Speler pakket met de inhoudlijst die hier 
beneden is weergegeven: 
     
 
 
 
 

   
 
              
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Afbeeldingen kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde artikelen 
 

 
AANSLUITINGEN EN BEDIENING 

 
 
 
 
 
 
BOVENKANT SPELER 
 
 
 
 
 
 
 
1 LED indicator   Groen bij ingeschakeld 
2 ON /►|| Ca 2 seconden indrukken om de speler aan te schakelen 

1x indrukken om af te spelen of te pauzeren 
1x indrukken om een keuze te bevestigen in een menu.  

3 OFF / ■ Ca 2 seconden indrukken om de speler uit te schakelen 
1x indrukken om het afspelen te stoppen 
1x indrukken om een terug te keren in een menu. 

4  Tijdens afspelen naar het volgende nummer/hoofdstuk 
1x indrukken om naar beneden te gaan in een menu. 

5  Tijdens afspelen naar het vorige nummer/hoofdstuk 
1x indrukken om naar boven te gaan in een menu. 

6  Indrukken om de klep te openen 
7  Tijdens afspelen om versneld vooruit af te spelen 

1x indrukken om naar rechts te gaan in een menu. 
8  Tijdens afspelen om versneld achteruit af te spelen 

1x indrukken om naar links te gaan in een menu. 
9 MODE Keuze uit DVD, USB, Click en Go AV-in AV en AV-in , standaard is DVD mode, zie pag. 17 
10 OPTION Het optie menu zie van af pagina 11 
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RECHTER ZIJKANT SPELER 
 

 
 
LINKER ZIJKANT SPELER    ACHTERKANT SPELER 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

1. Ontgrendel knop, indrukken om te ontgrendelen van hoofdsteunbevestiging.  
2. Bevestiging geleidingsrail voor de hoofdsteunbevestiging 

  
 
DVD / CD PLAATSEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MONITOR ONDERKANT 
 

 
 
 

1) DC ingang 12volt aansluiting (Pag.9)
2) Oortelefoon aansluiting (Pag.9) 
3) Audio In/Out externe bron aansluiten (Pag.9) 
4) Video In/Out externe bron aansluiten (Pag.9) 
5) USB poort, tbv USB stick (Pag. 10) 
6) Volume regeling 

Open de klep en daarna de cd lade. 
Plaats de disc met het label omhoog en 
druk deze naar beneden totdat een klik 
wordt gehoord/gevoeld. 
Sluit de cd lade weer. 

1. LED indicator  
2. Aan/uit schakelaar 
3. Helderheid instelling 
4. Volume regeling 
5. Oortelefoon aansluiting 
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Plaatsen van de Click & Go Hoofdsteun Montagesteun 

 
 
Maak het klittenband los, zodat deze los hangen aan de 
Hoofdsteun Montagesteun. Verwijder de klittenband strips 
NIET volledig van de Hoofdsteun Montagesteun.  
 
 
Houd de Hoofdsteun Montagesteun in het midden van de hoofdsteun 
van de stoel, ervoor zorgende dat de vergrendelings knop 
aan de bovenkant zit. Leg de twee bovenste klittenband strips over 
de hoofdsteun van de stoel en laat deze aan de voorkant van de hoofdsteun 
bungelen. Pak de twee onderste klittenband strips, leid deze onder 
de hoofdsteun door en trek deze dan naar boven om  ze vervolgens vast 
te maken (klitten) aan de twee strips aan de bovenkant.  
 
Plaatsen van de het scherm op 
de Click & Go Hoofdsteunbevestiging 
 
Druk op de knop aan de boven kant van de 
Hoofdsteunbevestiging om de scherm geleiding 
eruit te laten klikken.  
 
Houd het scherm vast aan de zijkant(en) en op de correcte 
manier omhoog, met de zijkant net iets boven het midden van de 
Hoofdsteun Montagesteun.  
 
Schuif nu het scherm langzaam naar rechts en plaats 
de geleiding op de achterkant van de Click & Go Montagesteun, 
over de geleiding in het midden van de montageplaat. Duw nu het 
scherm zachtjes naar rechts, totdat de vergrendeling hoorbaar vast klikt. 
Controleer of het scherm daadwerkelijk vergrendeld is. 
 
 
Verwijderen van het scherm 
 
Het verwijderen van het scherm, gaat als volgt:  
Druk de ontgrendelings knop het scherm in en schuif het scherm 
naar links, zodat deze loskomt van de montage steun. 
Na het verwijderen is het raadzaam de scherm geleiding naar binnen te klikken.   
 
 
AANSLUITEN SPELER OP DE  MONITOR MET BEHULP VAN DE JOJO KABEL 
 
Sluit de stekkers van de kabel jojo aan op de hoofdsteun bevestigingen en de 12 Volt stekker in de 
sigarettenaansteker van het voertuig.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let op: Indien u met de Duo DELUXE set (2 spelers) dezelfde film op 2 schermen wilt kijken 
dient u met MODE, 1 van de spelers op “AV–Click & Go INPUT” zetten! 
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GEBRUIK VAN DE AFSTANDBEDIENING 
 
Afstandbediening: Horizontale afstand: +/- 30° - Verticale afstand: +/- 30° - Lineaire afstand: 5 meter. 

• Overmatig zonlicht kan de Infrarood werking verstoren 
 
 

 ►II 
 

Afspelen van een disc en afspelen pauzeren 
of bevestigen van en menu keuze 

2  Tijdens afspelen: stop het afspelen. 
Of een menu verlaten 

3  Tijdens afspelen naar het vorige 
nummer/hoofdstuk 
1x indrukken om naar boven te gaan in een 
menu. 

4  Tijdens afspelen naar het volgende 
nummer/hoofdstuk 
1x indrukken om naar beneden te gaan in een 
menu. 

5  Ga naar links 
6  Ga naar rechts 
7 OPTION Open het optie menu 
8 MODE Keuze uit DVD, USB, Click en Go AV in AV en 

AV in, standaard is DVD mode 
9 MENU Toont het DVD MENU 
10 MUTE Geluid onderbreken 
11 AUDIO Wijzig de audio weergave taal  
12 SUBTITLE Ondertiteling van de DVD kiezen 
13  Tijdens afspelen om versneld achteruit af te 

spelen 
14  Tijdens afspelen om versneld vooruit af te 

spelen 
15 ANGLE Camerahoek (DVD afhankelijk) 
16 REPEAT Herhaal functie 
17 A-B Herhaald afspelen tussen twee in te stellen 

punten, druk bij begin punt en druk bij 
eindpunt.   

18 PROGRAM Afspeelvolgorde programmeren 
19 0-9 Numerieke toetsen 
 
 
 
 
 
 
 
BATTERIJ VAN DE AFSTANDSBEDIENING VERVANGEN 
 
 

 
 

Druk clip A de kant van de pijl op 
Trek dan de houder B eruit. 
 
Vervang de batterij door hetzelfde 
Type (CR-2025) 
MET DE PLUS (+) OMHOOG 
 
Schuif de batterij houder terug. 
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BASIS BEDIENING 
ADAPTER AANSLUITEN OP NETVOEDING 
    

AANZETTEN     
        

1) Sluit de adapter aan op de stoombron 
       2) Sluit de adapter aan op de speler    
       3) Zet de Power knop aan (ca 2 sec indrukken)  

 
UITZETTEN      

   
1) Zet de Power knop uit (ca 2 sec indrukken)  
2) Verwijder de adapter van de stoombron 
3) Verwijder de adapter van de speler 

    
LET OP 
* Gebruik alleen de meegeleverde netvoeding 
* SCHAKEL ALTIJD EERST DE SPELER UIT VOOR HET AANSLUITEN/VERWIJDEREN VAN EEN ADAPTER 
De netvoeding adapter kan gebruikt worden met een voltage tussen de 100 en 240 Volt, dus ook in het buitenland. 
In het buitenland kan men andere stopcontact aansluitingen hebben, schaf daarvoor een verloop stekker aan.  
 
 
GEBRUIK VAN OORTELEFOON 

1. Stel het volume in op het minimale niveau.  
2. Sluit de stekker van de koptelefoon / oordoppen 

aan op “oortelefoon” ingang.  
3. Pas het volume aan tot het gewenste niveau.   

 
 
 
AUDIO / VIDEO AANSLUITINGEN 
 
Speler aansluiten op TV set of externe versterker 
 
NB MODE op DVD (standaard instelling) 
 
 
 
Van de bijgeleverde AV kabel: 
 
Gele 3.5 mm stekker op 4 Video in/out van de speler 
Zwarte 3.5 mm  stekker op 3 Audio in/out van de speler 
 
Rood (Audio Rechts) Wit (Audio Links) en geel (video) tulp stekkers naar de TV of externe bron 
 
 
 
 
 
 
 
MODE knop op speler of afstandsbediening 
Hiermee kan geselecteerd worden of de speler beeld uitzendt naar bv de TV (DVD / USB) of beeld kan ontvangen 
(AV-INPUT) en zodoende als monitor of  2e beeldscherm kan dienen. 
 
SPELER AANSLUITEN ALS MONITOR (spelcomputer of op videocamera) 
De bovenstaande aansluitingen zijn het zelfde maar MODE op AV INPUT selecteren. 
 
Let op: Indien u met de Duo DELUXE set (2 spelers gemonteerd op de Click & Go hoofdsteunbevestiging verbonden 
met jojo kabel) dezelfde film op 2 schermen wilt kijken dient u met MODE, 1 van de spelers op AV–Click & Go INPUT 
te zetten! 
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GEBRUIK VAN USB INGANG  
   

Zet de speler aan  
Plaats de USB stick in de USB ingang, de USB stick wordt automatisch 
gelezen, of kies met MODE USB  
Indien een DVD afspeelt zal de USB ingang niet werken 
De speler zou niet goed kunnen werken indien een USB verlengkabel 
wordt gebruikt, gebruik deze liever niet. 
USB 2.0 wordt ondersteund tot max. 8 GB. 
 
De USB ingang is bedoeld voor USB sticks, niet voor een harde schijf, camera etc.  
   
 
BASIS BEDIENING 
    

AANZETTEN     
        

1) Sluit de adapter aan op de stoombron 
       2) Sluit de adapter aan op de speler    

3) Zet de Power knop aan (ca 2 sec indrukken) 
1A) Of plaats de speler op de Click & Go hoofdsteun houder, 
de speler schakelt dan automatisch aan.   
 
UITZETTEN      

   
4) Zet de Power knop uit 
5) Verwijder de adapter van de stoombron 
6) verwijder de adapter van de speler 

    
LET OP 
* Gebruik alleen de meegeleverde netvoeding 
* SCHAKEL ALTIJD EERST DE SPELER UIT VOOR HET AANSLUITEN/VERWIJDEREN VAN EEN ADAPTER 
De netvoeding adapter kan gebruikt worden met een voltage tussen de 100 en 240 Volt, dus ook in het buitenland. 
In het buitenland kan men andere stopcontact aansluitingen hebben, schaf daarvoor een verloop stekker aan.  
 
DISC PLAATSEN 
 

 
 
 
 
TAAL INSTELLEN 
 
 
     Kies de gewenste OSD (On Screen Display ) Taal en druk op  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Open de klep en daarna de cd 
lade. Plaats de disc met het label 
omhoog en druk deze naar 
beneden totdat een klik wordt 
gehoord/gevoeld. 
Sluit de cd lade weer. 
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BASIS BEDIENING 
 
AFSPELEN 
   

1. Zet de speler aan. 
2. Open de disc compartiment afsluiter. 
3. Voer een disc in met het label naar boven, 

en druk deze in het midden naar beneden.  
4. Sluit de disc compartiment afsluiter. 
5. De speler zou de disc automatisch moeten laden. 
6. Als de disc niet automatisch met afspelen begint, druk dan 

             op de “PLAY” ( ) knop om het afspelen te starten.  
 

STOP AFSPELEN 
 

* Druk op ■ op de afstandbediening of op “STOP” op de hoofd unit 
  tijdens het afspelen van een DVD. 
* Als “STOP” wordt ingedrukt tijdens het afspelen, herinnert de DVD 
  de plaats waar het afspelen stopt.  
* Om verder af te spelen vanaf het punt waar gestopt werd,  
  drukt U alleen op “PLAY” ( ). 
* Om het punt waar gestopt werd uit het geheugen van de DVD speler te wissen,  
  drukt U in de STOP stand nogmaals op “STOP” (■). 
         

PAUZEER AFSPELEN 
 
 * Druk op  op de afstandbediening of op de hoofd unit 

   tijdens afspelen. Druk nogmaals op  om verder 
   te gaan met afspelen. 

  
 
 
 
SYSTEEM SETUP 

Indien de OPTION knop wordt ingedrukt kunnen de volgende opties 
gekozen worden: 
 
IR Headphone In-uitschakelen IR zender en kanaal kiezen 
Display Helderheid – Kleur- Scherm verhouding 
Setup Tv systeem, Screen saver, Tv Type, Password, 

rating, standaard instellingen reset, Taal instellingen, 
Geluidsweergave 

Disc Menu Terug naar het hoofd menu van de disc 
Information Disc informatie, tijd, hoofdstuk, track etc. 
Mute Geluid onderbreken 
Audio Geluid weergave taal 
Subtitle Kiezen van de ondertitel taal 
Repeat Herhaal functie 
Zoom In-Uitzoomen 
 

       
IR Headphone – Infrarood Hoofdtelefoon 
 
Wanneer u gebruikt maakt van draadloze infrarood hoofdtelefoon kunt 
u de IR zender in-uitschakelen en kanaal A of B kiezen. 
 
Om te selecteren drukt u de  toets in. 
 
Kies het kanaal overeenkomstig de instelling op de hoofdtelefoon, 
indien u 2 spelers heeft kunt U 1 speler op A en 1 speler op B zetten 
om tegelijkertijd 2 verschillende films te bekijken.  

• Overmatig zonlicht kan de IR zender storen 
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SYSTEEM SETUP, Gebruik altijd  om te bevestigen en ■ voor terug. 
 
 

 Display 
 Instellen van de helderheid 

Instellen van de kleur 

instellen van de beeld verhouding 16:9 (breedbeeld) of 4:3 
 
Om te selecteren drukt u de  toets in. 

Instellen met  en  toetsen en  om te bevestigen. 
 

 
 
      TV System  
      Sommige discs vereisen een bepaalde TV systeem instelling 
 
      NTSC – Amerikaans systeem 

PAL - Europees    
Auto - Automatisch  (standaard instelling) 
 
NB indien verkeerd ingesteld geeft het beeld zwart/wit weer. 

 
 
 

Screen Saver 
 
 Om inbranden van het TFT scherm te voorkomen, bij lange 
onderbrekingen. In STOP of NO DISC mode. 
 
Standaard: AAN   

 
 
 
 
 

TV Type  
 

4 : 3   P S  ( P a n  &  S c a n ) :   K i e s   d e z e   i n s t e l l i n g   a l s   u w   D V D   s p e l e r   i s   
aangesloten op een normaal ratio TV.  
U kan de film tot het gehele beeld laten uitvullen. Dit kan betekenen 
dat delen van het beeld (linker -en rechterhoeken) niet te zien zijn. 

 
4 : 3  L B  ( L e t t e r B o x ) :  K i e s   d e z e   i n s t e l l i n g   a l s   u w   D V D   s p e l e r   i s   aangesloten 
op een normaal ratio TV.  
De films worden vertoond in hun originele aspect ratio (hoogte-
breedte ratio). U ziet het gehele raam van de film. De film kan worden 
afgespeeld met zwarte balken, boven en onder in het scherm. 

 
16:9 (Breedbeeld): Kies deze instelling als uw DVD speler is aangesloten op een breedbeeld TV. 
Als U deze instelling kiest zonder dat U een breedbeeld heeft, kunnen de beelden op de TV verstoord worden door de 
verticale compressie. 
 

 
Opmerkingen: 

• De image display ratio is gerelateerd aan het opgenomen disc formaat. Sommige discs kunnen niet 
worden afgespeeld in het gekozen aspect ratio. 

• Als U een disc afspeelt op breedbeeld TV, die is opgenomen in 4:3 formaat, zullen zwarte balken 
verschijnen aan de linker -en rechterkant van het beeld. 

• U moet de beeldscherminstelling aanpassen, afhangend van het type van de TV. 
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Password  
 

De Password optie van de speler staat bij aanvang op slot, en U kunt 
het Password en de classificatie nog niet veranderen. Om de 
classificatie te activeren, moet eerst de Password modus worden 
gedeactiveerd.  
Hiervoor kiest U de Password optie en voert U de standaard code in 
om de beveiliging te openen. De speler is beveiligd met standaard 
password 0000, druk op “ ” om te bevestigen. 
Nu kunt U deze veranderen in een nieuw Password van 4 cijfers (Uw 
nieuwe Password). 
U kunt de beveiliging altijd openen met de standaard code. 

 
Rating, ouderlijk toezicht, classificatie 
De Classificatie optie is een Classificatie Limiet Systeem, zoals 
gebruikt wordt bij film classificaties.   
De classificatie-optie werkt met DVD discs die een classificatie 
toegezegd hebben gekregen. 
Dit helpt U om het type DVD's dat de speler kan afspelen te 
beheersen en beveiligen. 
* Er zijn classificatie opties: KID SAFE,G,PG,PG13,PG-R,R,NC-   
 17,ADULT. 
* Selecteer de ADULT optie om het classificatie systeem uit te zetten.  
* De standaard instelling is ADULT. 

      
Opmerking: Als de Password optie nog op slot staat, kunt U het Classificatie Systeem niet instellen. Open eerst de 
Password optie en stel daarna het Classificatie Systeem in. 
 
 

 
 
Default (standaard instellingen) 

 
Kies deze optie om alle Setup Opties terug te zetten naar de 
standaard instellingen.  

 
 
 
 
 
 
 

TAAL SETUP 
 

De Taal Setup Opties worden hier beneden weergegeven:  
       

Zet de cursor op de DISPLAY optie, en druk op de pijltoetsen om de 
gewenste OSD (On Screen Display) Taal te kiezen. Druk op “ ” om 
te bevestigen en de speler zal de OSD weergeven in de 
geselecteerde taal. Er zijn 5 optionele OSD talen: Engels, Duits, 
Spaans, Frans, Italiaans, Zweeds.  
Standaard is Engels 

 
 

 
Subtitle, ondertitel taal 

 
Ga naar subtitle en kies  om te selecteren 
Kies aan of uit en bevestig met . 
Standaard is uit 
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DIGITAL SETUP 
Sound Effect  

 
Ga naar sound effect en kies  om te selecteren 
Kies Normal of Surround voor de gewenste weergave en  
bevestig met . 
Standaard is Surround 

 
  
 
 

Dynamic Range  
 

Dynamisch Bereik Controle 
Een AC3-spoor bevat een heel groot dynamische gebied waar de  
Meeste Audio apparatuur niet mee om kan gaan. Vandaar dat de 
meeste DVD-spelers en software het dynamische gebied iets 
comprimeren. Het volume zal dynamisch worden verhoogd, 
bijvoorbeeld explosies zullen niet of nauwelijks luider worden terwijl 
het volume van normale gesprekken aanzienlijk toeneemt. Selecteer 
DRC en pas de dynamische afstand van een Dolby Digital gecodeerd 
programma aan. Er zijn 8 stappen tussen “Volle 
Compressie” en ”Compressie Uit”. 
Standaard is uit  
 
 

 
      DIVX[R] VOD Video On Demand 
      

Divix[R}VOD bestanden worden gedownload van bepaalde 
commerciële websites na betaling. Voordat u een VOD bestand kunt 
downloaden heeft u een registratie nummer van uw dvd speler nodig. 
   

 
 
 
 

 
 
Om het registratie nummer te tonen gaat u naar DivX® VOD en druk 
op . 
 
 Noteer dit nummer voor verder gebruik. 
 
Kijk op www.divx.com/vod  voor verdere info en registratie.  
    

 
 
 
 
NB 
1. De registratie code wordt elke keer gewijzigd als u een film download, de volgende keer moet u een nieuwe code 
gebruiken. 
2. Indien u een bestand op een CD-R  niet kunt afspelen na het downloaden, kan de huur periode verlopen zijn. 
Het kan ook zijn dat het bestandstype niet afspeelbaar is op deze dvd speler door verkeerde download parameters. 
3. Omdat de werking van veel factoren af kan hangen kunnen wij hier verder geen support geven en kunt u het beste 
de website  www.divx.com/vod  bezoeken.  
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Disc Menu 
      

Indien de DVD beschikt over een start menu kunt u hier altijd naar toe 
gaan. 
 
 
Selecteer Disc menu in het scherm en bevestig met  

 
 
 
 
      Of gebruik de MENU knop 

op de afstandsbediening  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
INFORMATION 

      
Hiermee verschijnt boven in de informatie balk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met informatie zoals, 
 
Afspeeltijd, Hoofdstuk, nummer, Taal, Ondertitel, camerahoek etc 
  

 
Het wijzigen gebeurt TIJDENS de functie weergave met de  toets 
 
 
 
 
 
 
 
Mute, geluid onderbreken 

      
Hiermee onderbreekt u de geluidsweergave. 
 
U kunt ook de MUTE toets 
op de afstandsbediening gebruiken. 
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AUDIO SETUP 
Geluidsweergave taal  

 
Ga audio en kies herhaaldelijk  om de gewenste taal te selecteren 

 
 
 
 
 
 

U kunt ook de AUDIO toets 
op de afstandsbediening gebruiken. 

 
 
 
 
 
      NB. Voor VCD of CD kunt u verschillende 

geluidskanalen kiezen 
 
 
 

 
Ondertitel taal  

 
Ga naar subtitle en kies herhaaldelijk  om de gewenste taal te 
selecteren 

 
 
 
 
 
 

 
 
U kunt ook de SUBTITLE toets 
op de afstandsbediening gebruiken. 

 
 
 
 
 
 
       
 

Herhaal functie  
 

Ga naar Repeat  om de gewenste 
Herhaal functie  te selecteren. 
Hoofdstuk, titel, uit. 

 
 
 
      U kunt ook de REPEAT toets 

op de afstandsbediening gebruiken. 
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Zoom functie 
 

Ga naar ZOOM en  om  
te vergroten of te verkleinen 
 
 
Het beeld rond het midden van het 
scherm word vergroot, in de volgende 
volgorde: 2X, 3X, 4X, 1/2X, 1/3X, 1/4X, 1X. 
 
Met de pijl toetsen kan men het gewenste 
zoom gebied bepalen  
       

      Met ■  wordt de zoom functie gestopt. 
        
 
 
 

MODE SETUP 
Bron Keuze selecteren. DVD, USB, Click & Go AV-in, AV-in  

 
Ga met de pijl toetsen naar de gewenste keuze en bevestig met   

 
 
 
      Selecteer de MODE knop en kies uit de volgende functies: 
 
        

DVD Weergave DVD of cd. Van toepassing op Duo set gemonteerd op Click & Go 
hoofdsteun bevestiging verbonden met kabel jojo. 
 

USB Weergave van Muziek, video, of foto’s van een USB stick. 
 

Click & Go AV INPUT  Van toepassing op Duo DELUXE, 2 spelers gemonteerd op Click & Go hoofdsteun 
bevestiging verbonden met kabel jojo. Op 2 spelers dezelfde film bekijken. 
NB. 1 speler moet op Click & Go AV–input staan 
Als 2 verschillende films bekeken worden moet BEIDE MODE op DVD staan  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

AV-INPUT Audio Video Input via de RCA kabel van bijvoorbeeld Playstation of digitale video 
camera Zie Pag. 9 
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AFSTANDSBEDIENING FUNCTIES 
 
 

Versneld afspelen 
 

Gebruik a naar ZOOM en  om  
te vergroten of te verkleinen 

 
 

 Druk op “ ” of “ ” tijdens afspelen.  De afspeelsnelheid veranderd per keer dat er 
gedrukt wordt. De snelheden zijn: 2X,  4X, 8X, 20X, 1X 

  
Opmerking: Tijdens Versneld Afspelen zal het geluid uit zijn,met uitzondering van CD & MP3 discs. Om verder te 
gaan met normaal afspelen, drukt U op “PLAY” ( ). 
 
 
 

Herhaald afspelen 
 
      Herhaald afspelen tussen twee punten. A-B. 
      Druk tijdens weergave op de A-B knop 

om een beginpunt vast te leggen,  
 REPEAT A- komt op het scherm  

      Druk dan weer op de A-B knop om het eindpunt 
vast te leggen  
Nu wordt  het gedeelte tussen A en B herhaald 
afgespeeld. 

      Om de functie uit te schakelen druk op de A-B knop 
 

Herhaald afspelen van een Titel of Hoofdstuk.  
      Druk tijdens weergave op de “REPEAT” knop.  

Selecteer de Titel, het Hoofdstuk dat U herhaald wilt afspelen.   
     

 
Camera hoek veranderen 

       
Druk op de “ANGLE” knop, tijdens het afspelen 
van een scène die in eerdere camerahoeken 
is opgenomen. Het drukken op de “ANGLE”  
Knop heeft geen effect, wanneer er geen 
scènes met  meerdere camerahoeken 
op de DVD disc zijn opgenomen.      
 
 
Geprogrammeerd afspelen 

 
Voer een disc in en druk daarna op de “PROGRAM” knop. 
Het volgende menu verschijnt: 

 
 
        

Gebruik de pijl toetsen om naar het T(nummer) of C (hoofdstuk) te 
gaan en  om te selecteren. Gaan naar beneden naar Play om 
af te spelen. Om te verlaten druk weer op PROGRAM. 

 
Wanneer de DVD speler uit wordt gezet of de disc eruit wordt gehaald, 
zullen de geprogrammeerde gedeelten uit het geheugen gewist 
worden. Afhankelijk van de disc zelf, hebben sommige discs de 
geprogrammeerde afspeelfunctie niet.  
Door een niet bestaande titel of hoofdstuk te selecteren, wordt 
afspelen meteen afgebroken.  
Er zijn verschillen in disc types.  
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Afspelen van MP3 en JPG bestanden 
 

Indien een disc met MP3 bestanden wordt geplaatst zal deze 
automatisch gaan afspelen. 

       
      Druk op ■ om in het hoofdscherm te komen.  
 

Druk op de pijltoetsen om de gewenste map, MP3, of JPEG  uit de 
lijst te selecteren. 

1. Druk op “ ” om de selectie te bevestigen en het bestand af te spelen. 
2. Druk meermaals op “REPEAT” om de afspeelmodus te veranderen in: 

“REPEAT1 / REPEAT DIR / REPEAT ALL”. 
3. Wanneer U “PLAY JPEG FILE” selecteert, zal het JPEG-bestand in 

de rechterkolom weergegeven worden. 
4. Druk op de pijltoetsen om de gewenste map of JPEG-bestand uit de 

lijst te selecteren. 
5. Druk op “ ” om het JPEG-bestand weer te geven.  

 
Opmerking: 
• Een “MP3” teken dat geplaatst is voor een bestandsnaam, geeft aan 

dat het bestand een MP3 is. 
• “PLAY JPEG FILE” heeft geen effect wanneer er geen JPEG-

bestanden op de disc staan.  
• De A-B repeat functie kan ook gebruikt worden 

 
 

Afspelen van JPG bestanden 
 

      Navigeer naar  en druk op  om te selecteren. 
      Kies de map waaruit u wilt afspelen en  om te selecteren. 
       

Selecteer de afbeelding en druk op  om in het gehele scherm te 
tonen.   
Druk op ■ om een stap terug te gaan en nogmaals ■ om terug te gaan 
naar de bestandslijst 

 
 

Afspelen van Video bestanden 
 

      Navigeer naar  en druk op  om te selecteren. 
      Kies de map waaruit u wilt afspelen en  om te selecteren. 
       

Selecteer het bestand en druk op  om in het gehele scherm te 
tonen.   
Druk op ■ om een stap terug te gaan en nogmaals ■ om terug te gaan 
naar de bestandslijst 

 
 
AFSPELEN VAN DIVX  
 
De Click & Go Serie zijn gecertificeerde DivX spelers welke DivX.5,  DivX.4, DivX.3, DivX.VOD files kunnen afspelen. 
 
Noot: 
Om het afspelen van Divx bestanden te garanderen dienen de audio files in MP3 formaat te zijn. DivX gecertificeerde 
apparaten kunnen elke MP3 audio bitrates afspelen, CBR en VBR. Het audio file dient in de standaard frequenties 
zoals 32kHz, 44.1kHz, 48kHz en gelijk aan de AVI specificaties te zijn. Naast MP3 kan ook afgespeeld worden; 
MPEG laywer ½, AC3, DTS, PCM. Formaten zoals AAC en Ogg Vorbis worden niet ondersteund door de speler.  
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SPECIFICATIES: 
Product Click & Go 7 Click en Go 9 
Scherm Diagonaal 7 inch / 17.78cm 9 inch / 22.86cm 
Voeding 12vDC / 1.5A 12VDC / 1.5A 
Stroom verbruik <15W <4W  
Backlight type LED 
Audio out 3.5mm Line L/R 
Video Out 3.5mm CVBS 
TV Type PAL, NTSC, Auto 
Afbeeldingen JPEG 
Muziek MP3, WMA 
Video MPEG-1,2,4/Xvid/Divx 3,4,5 in avi, dat, mpg, div format 
Discs DVD, VCD, SVCD, CD, MP3, JPEG, CD-R, CD-RW, DVD±R, 
USB USB 2.0 Full Speed 12Mbps, max 16 Gb 
Infrarood zender 2 kanalen A en B   
Oortelefoon 3.5mm 
Afmetingen Speler 222*160*44mm 

Scherm 222*160*31mm 
Speler 268*183*44mm 
Scherm 268*183*30mm 

Gewicht Speler 728g 
Scherm 381g 

Speler 920g 
Scherm 482g 

 
 
STORINGEN 
Symptomen Mogelijke Oorzaken Oplossing 
Doet niets Voeding in orde? Goed aangesloten? 

 
12 volt snoer -> brandt de LED 
Zo nee, schroef voorste gedeelte er 
af en controleer zekering (3A) 

De disc speelt niet af,  
geeft disc Error aan. 

Disc is niet goed ingevoerd. Voer de disc met het label naar 
boven in, en druk deze stevig aan in 
het midden.  

Disc is vies of bekrast. Zorg ervoor dat de disc vrij is van 
krassen en/of vingerafdrukken. 

 CD/DVD RW niet compatible Probeer ander merk / brandsnelheid 
Geen beeld naar extern apparaat. 
(Tv of versterker) 

AV Kabel is niet goed aangesloten. Sluit de kabel goed vast aan. 
Input selectie op de TV staat 
verkeerd ingesteld.  

Pas het TV Set Input Selectie Signaal 
van de DVD speler aan.(b.v. extern 
1,2 of 3)  

 MODE instelling  in/out verkeerd Moet op DVD staan, zie pag. 17 
Geen beeld/geluid van extern 
apparaat. 

MODE instelling  in/out verkeerd Moet op AV INPUT staan 

Blauw beeld op speler 
 

MODE instelling  in/out verkeerd Moet op DVD staan, zie pag. 17 

2e scherm geeft geen/blauw beeld MODE instelling  in/out verkeerd Moet op DVD staan, zie pag. 17 
2e speler geeft niet hetzelfde beeld 
als de 1e speler (Duo Deluxe)  

MODE instelling  in/out verkeerd 1 speler moet op AV Click & Go 
INPUT staan 

Geen beeld / Strepen op TV TV Systeem verkeerd ingesteld Moet op PAL staan, zie pag. 12 
Geen geluid. AV Kabel is niet aangesloten. Sluit de kabel goed aan. 

Mute aan? Zet Mute uit 
Input selectie op de versterker staat 
verkeerd ingesteld. 

Stel de selectie goed in. 

Infrarood hoofdtelefoon werkt niet Staat de ingebouwde IR zender aan? Zie pag.11 
 Staat de overeenkomstig met de 

hoofdtelefoon op A of B 
Zie pag.11 

 Brandt de LED op de hoofdtelefoon? Controleer / plaats batterijen 
 Bij 2 kanaals hoofdtelefoon Juiste kanaal? 
   
Afstandbediening werkt niet. Geen batterij of batterij is bijna leeg. Installeer nieuwe batterij. 

Batterij verkeerd geplaatst Installeer met de + omhoog 
De speler zijn afstandbediening 
sensor is buiten het bereik van de 
afstandbediening. 

Zie de sectie “Gebruik van de 
Afstandbediening.” 
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GEBROKEN SCHERM HERKENNEN 
 

Een Liquid Crystal Display (LCD scherm) is een complex onderdeel met meerdere lagen op elkaar.   
 
Onder de harde onbreekbare plastic bovenlaag bestaat deze uit twee glasplaten die met een fotolithografieproces 
voorzien zijn van elektroden van ITO (indium-tinoxide). Daartussenin zit een laagje vloeibaar kristal (LC). Aan de 
buitenzijden van de cel zitten twee polarisatiefilters geplakt.  
 
In geval van een ongeluk kunnen de glasplaten breken maar de onbreekbare bovenlaag houdt het glas bij elkaar en 
zorgen voor een veilige afloop, de Nextbase producten voldoen aan de eisen welke worden gesteld bij een crashtest 
van de autofabrikanten en is zo de meest veilig in zijn soort op de markt.  
 
Een Nextbase product wordt fabrieksmatig 24 uur getest voor dat deze in wordt gepakt. 
Het glazen LCD scherm kan ALLEEN maar barsten door invloeden van buiten af, vallen, overmatige druk of ongeval.  
Mochten er zwarte vlekken en scheuren of barsten in het scherm te zien zijn, valt dit NIET onder fabrieksgarantie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALS ER VLOEISTOF LEKT, BEHANDEL HET PRODUCT ALS CHEMISCH AFVAL EN VERMIJDT ELK CONTACT 
 
PIXEL POLICY:  Dit scherm bestaat uit 336960 pixels (Click 7) en 1152000 pixels (Click 9). Een pixel kan 

uitvallen bij normaal gebruik. 1 pixel is resp 0.0003% / 0.00009% uitval. 1 pixel uitval per jaar 
wordt beschouwt als normaal en geen reden tot zorg. 

 
IN GEVAL VAN STORINGEN 

 
Breng het product naar het geautoriseerde service centrum indien: 
Het product heeft blootgestaan aan regen of ander vocht 
Het product niet meer normaal functioneert 
Het product merkbaar anders functioneert dan normalerwijze  
Bij problemen, raad pleeg eerst bladzijde 20 van deze handleiding 
 
Onderhoud: Maak het apparaat alleen schoon zoals aangeraden in de handleiding.  
Reparatie: Breng de DVD speler, met aankoop bon, naar uw leverancier voor eventuele reparatie. 
   
 

PROBEER DE APPARATEN NIET ZELF TE REPAREREN OF TE OPENEN, 
HIERBIJ VERVALT DE GARANTIE ONHERROEPELIJK! 
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