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van auto's
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Verklaringen betreffende 
regelgeving
FCC-verklaring
Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat 
klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn 
opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke 
interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert en 
gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet 
geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie 
van radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden 
gegeven dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. 
Indien dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of 
televisieontvangst, wat kan vastgesteld worden door het apparaat in en uit te 
schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een 
van de volgende maatregelen te nemen:

• Verdraai of verplaats de ontvangstantenne.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
• Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat 

waarop de ontvanger is aangesloten.
• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor ondersteuning.

Verklaring van CE-compliantie
Dit apparaat voldoet aan de EU-vereisten (1999/5/EG) op de beperking van 
blootstelling van het grote publiek aan elektromagnetische velden voor de 
bescherming van de gezondheid.

Verklaring WEEE-compliantie
Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat 
het niet als huishoudelijk afval mag worden verwijderd. U dient 
uw versleten apparatuur en/of batterijen af te geven volgens het 
toepasselijke terugnameschema voor de recyclage van elektrische 
en elektronische apparaten. Neem voor meer informatie contact op 
met uw plaatselijke afvalophaaldienst.
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Veiligheidsvoorschriften
Lees deze handleiding zorgvuldig en volg de volgende instructies voor 
veiligheid voordat u dit apparaat gebruikt.

• Gebruik alleen het voedingssnoer voor de auto en de accessoires 
die geleverd worden door de NEXTBASE dealer. Gebruik van niet-
geautoriseerde toebehoren kan de garantie ongeldig maken.

• Niet installeren in de buurt van hittebronnen, zoals radiatoren, 
verwarmingsroosters, ovens of ander apparaten (waaronder versterkers) 
die warmte afgeven.

• Houd dit apparaat uit de buurt van water, drank of andere vloeistoffen.
• Niet laten vallen en geen kracht op het apparaat uitoefenen.
• Maak dit apparaat los van de voeding als het niet wordt gebruikt.
• Het is wettelijk verboden om materiaal onder copyright zonder 

toestemming te kopiëren, uitzenden, in het openbaar afspelen of verhuren.
• Gebruik geen op alcohol gebaseerde producten om het apparaat schoon 

te maken. Alleen reinigen met een droge doek. Trek de stekker van het 
apparaat altijd uit het stopcontact voordat u het reinigt.

• Laat alle onderhoud over aan geautoriseerde NEXTBASE reparatiecentra. 
Probeer dit apparaat niet zelf te repareren. Dat kan elektrische schokken 
veroorzaken en de garantie ongedaan maken.

• Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

SPECIALE OPMERKING OVER HET GEBRUIK VAN DIT APPARAAT IN 
EEN VOERTUIG

• We raden ten strengste af dat de bestuurder van een voertuig dit apparaat 
tijdens het rijden gebruikt.

• De meeste landen en staten hebben wetten waarin het gebruik van dit 
apparaat in voertuigen tijdens het rijden wordt verboden of beperkt als de 
bestuurder het scherm kan zien. Houd u aan deze wetten.

• Laat dit apparaat niet achter op plekken waar de temperatuur extreem laag 
is (ongeveer -10º C of lager) of extreem hoog (ongeveer 50º C) of hoger), 
zoals midden in de zomer in de passagiersruimte of de kofferbak.

• Zet de motor altijd aan voordat u stroom aansluit via het autosnoer.
• Verbreek de stroom voor dit apparaat altijd voordat u de motor uitzet.
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Inleiding
NEXTBASE “Duo Cinema” is een nieuw entertainmentsysteem met twee 
schermen voor de achterbank van auto's die de manier waarop we bij auto-
entertainment kijken ingrijpend zal wijzigen. Duo Cinema is ontworpen om 
passagiers onderweg zo gemakkelijk mogelijk te onderhouden. Gebruikers 
kunnen gemakkelijk video's, foto's en muziek naar Duo Cinema verzenden 
vanaf hun draagbare apparaat of USB-stick om te bekijken wat ze willen zien.

Inhoud van de verpakking
De volgende artikelen worden meegeleverd. Als er items ontbreken of beschadigd 
zijn, neem dan contact op met uw plaatselijke NEXTBASE leverancier.

Duo Cinema (speler en scherm)

Autosnoer Afstandsbedi-
ening

Bevestigingsbeugels

Aan de slag

Draagtas Inbussleutel Kabelslot Instructiehan-
dleiding

Aan de slag

Opmerking:
 ♦ De feitelijke artikelen kunnen er iets anders uitzien dan op bovenstaande 

afbeelding.
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Productoverzicht

Speler

Luidsprekers

Knop Openen

HDMI1-poort

HDMI2-poort

USB-poort
Hoofdtelefoon-
aansluiting
Gelijkstroomin-
gang

Toets Volume 
hoger

Toets Volume 
lager

Stoptoets

Bevestigingssleuf

Voedingstoets

Brontoets

Toets 
Afspelen/

Pauze

LEDs IR-hoofdtelefoon
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Monitor

Bevestigingsbeugels

LuidsprekersHoofd-
telefoon-

aansluiting

Toets Volume 
hoger

Toets Volume 
lager

Toets 
Verlichting 
(Omhoog)

Bevestigingssleuf

Voedingstoets

Toets 
Verlichting 
(Omlaag)

Gelijkstroom-
ingang
AV IN ingang

AV IN ingang
Gelijkstroom-

ingang

Vergrendeling

Grendelhouders

Rugplaat

Beugel
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Afstandsbediening
Overzicht van functies

De batterij vervangen
1 Druk stevig op 

het slot en trek 
de batterijhouder 
naar buiten.

2 Verwijder de oude batterij en 
plaats vervolgens de nieuwe 
lithium-celbatterij (CR2025 ) 
in de batterijhouder met de 
positieve zijde (+) omhoog 
gericht.

3 Plaats de 
batterijhouder 
terug in de sleuf.

Opmerking:
 ♦ Haal de batterij uit de afstandsbediening als deze gedurende langere tijd niet 

wordt gebruikt om eventueel lekken van de batterij te voorkomen.

Power button 
(Voedingsknop)

Schakelt dit apparaat in/uit.

Source button (Knop Bron)
Wissel van invoerbron.

IR Headphones button  
(Knop IR-hoofdtelefoon)

Wissel van kanaal voor de IR-
hoofdtelefoon.

Function button 
(Functieknop)
Open het functiemenu.

Navigation buttons 
(Navigatieknoppen)
• Navigeer door menu's en 

selecteer onderdelen.

• / : ga naar vorite 
of volgende hoofdstuk/
track of scène tijdens het 
afspelen.

• / : voorwaarts/
achterwaarts zoeken bij 
snelheid 2x, 4x, 8x, 16x 
of 32x.

Knop Virtual Number 
(Virtueel numeriek).
Open het numerieke 
toetsenbord.
Volume (Up) button 
(Knop volume omhoog)
Verhoog het volumeniveau.

OK button (Knop OK)
Bevestigt de keuze of toont 

het submenu.
Play/Pause button  

(Knop Afspelen/pauze)
Afspelen of pauzeren.

Volume (Down) button 
(Knop volume omlaag)
Volumeniveau verlagen.

Mute button  
(Knop Dempen)

De dempfunctie in- of 
uitschakelen.

Setup button  
(Knop Setup)
Open het instelmenu.

Stop button  
(Knop Stoppen)

Afspelen stoppen.
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Aan de slag
De Duo Cinema in de auto monteren
Dit apparaaat is speciaal ontwikkeld om achtr de stoelen van de bestuurder en 
de passagier te monteren.

1 Verwijder de schroeven om beide vergrendelingen op de bevestigingsbeugel 
te verwijderen.

2 Plaats de beugel op de houders van de hoofdsteun. Draai de schroeven aan 
op beide vergrendelingen om de beugel stevig vast te zetten op de houders.

        
Opmerking:
 ♦ Zorg er voor dat de bevestigingsbeugel van de speler op de RECHTER 

hoofdsteun wordt gemonteerd.
3 Sluit de speler en de monitor aan met de AV/voedingskabel (één einde van 

de autovoedingskabel) als hieronder afgebeeld.
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4 Schuif de bevestigingssleuf van de speler geheel in de rugplaat van de 
bevestigingsbeugel tot hij op zijn plaats klikt. Herhaal dit om de monitor op 
de LINKER hoofdsteun te monteren.

5 Zet de speler/monitor onder de juiste kijkhoek.

Opmerking:
 ♦ Om de speler/monitor van de bevestigingsbeutel te verwijderen, houdt u de 

vergrendeling omhoog getrokken en schuift u de speler/monitor weg om de 
verbinding te verbreken.
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Aan- en uitzetten
Gebruik alleen het meegeleverde autovoedingssnoer om dit apparaat te 
voeden.

Opmerking:
 ♦ Het meegeleverde autovoedingssnoer is alleen voor gebruik met 12 V gelijkstroom. 

Als de speler wordt gebruikt in een auto met 24 V gelijkstrom, kan dit schade 
veroorzaken die niet door de garantie wordt gedekt.

 ♦ Start de motor altijd voordat u de speler aansluit op de voeding, anders kan schade 
optreden door elektrische pieken tijdens het starten.

Inschakelen
Steek het andere einde van de auto-adapter in de houder voor de 
sigarettenaansteker van uw auto. Dit apparaat schakelt automatisch in.

Opmerking:
 ♦ Als u zowel speler als monitor goed hebt aangesloten, worden beeld en geluid van 

de speler automatisch overgebracht naar de monitor.

Uitschakelen
Houd de knop  ten minste 2 seconden ingedrukt om dit apparaat uit te 
schakelen.

Opmerking:
 ♦ U kunt het apparaat ook uitschakelen door de toets  op de speler in te drukken.
 ♦ Raak de toets  op een monitor aan om deze apart uit te schakelen.
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Verbinding maken
Dit deel beschrijft het plaatsen van een dvd en aansluiten van de Duo Cinema 
op een extern apparaat.

Opmerking:
 ♦ Maak de USB-stick of de kabelverbinding niet los tijdens afspelen van het bestand.

De dvd plaatsen
1 Druk op de speler op de knop Open en open de klep van de disk 

voorzichtig.

2 Plaats de disk in het vak met het etiket omhoog. Zorg er voor dat hij 
helemaal in de ruimte ligt.

3 Sluit de klep door daar voorzichtig op te drukken tot hij klikt.
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Op HDMI-bron aansluiten
U kunt dit apparaat gebruiken om uw favoriete multimedia-inhoud (video's, 
foto's en muziek) vanaf uw draagbare apparaat weer te geven (zoals een 
smartphone of tablet).

1 Sluit een einde van de HDMI-kabel aan op de HDMI1/HDMI2 poort van de 
speler.

2 Sluit het andere einde van de HDMI-kabel aan op de HDMI-poort van het 
draagbare apparaat.

Sluit een usb-flash-drive aan
U kunt dit apparaat ook gebruiken om bestanden vanaf een USB-stick af te 
spelen. Steek de USB-stick daartoe in de USB-poort van de speler.

Opmerking:
 ♦ Om uw favoriete multimediabestanden te kopiëren, steekt u de USB-stick in de 

USB-poort van uw computer en brengt u de bestanden over naar de root-map van 
de USB-stick.
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Koptelefoon aansluiten
Duo Cinema is voorzien van ingebouwde luidsprekers. Maar voor persoonlijk 
luisteren kunt u ook een hoofdelefoon gebruiken. Om een hoofdtelefoon te 
gebruiken, steekt u het snoer daarvan in de hoofdtelefoonaansluiting van de 
speler en/of monitor.

Met de ingebouwde IR-zender kunt u een draadloze hoofdtelefoon gebruiken. 
Als de IR-hoofdtelefoon met de speler is verbonden, kunt u het gewenste 
kanaal selecteren door op de knop  op de afstandsbediening te drukken.

Druk meerdere malen op de knop  om het kanaal van de IR-hoofdtelefoon 
te wijzigen.

Kanaal A Kanaal B Uit

Opmerking:
 ♦ Als de hoofdtelefoon is aangesloten, worden de luidsprekers van Duo Cinema 

gedempt.
 ♦ Als de IR-hoofdtelefoon is aangesloten, worden de luidsprekers niet gedempt. 

Om het volume van de luidsprekers in te stellen, voert u een van de volgende 
bewerkingen uit:

 B Op de speler kunt u het volumeniveau instellen door de toets  of  
op het apparaat aan te raken of door de volumeknop (  of ) op de 
afstandsbediening in te drukken. Druk op de knop  op de afstandsbediening 
om de luidsprekers te dempen.

 B Op de monitor kunt u het volumeniveau alleen instellen door de toets  
of  op het apparaat aan te raken. De volumeknop (  of ) op de 
afstandsbediening werkt niet.

 ♦ Om schade aan uw gehoor te vermijden, raden we sterk aan om het volumeniveau 
eerst minimaal te zetten voordat u de hoofdtelefoon aansluit.
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De instellingen configureren
Algemene handelingen
Wisselen van invoerbron
Standaard staat dit apparaat bij het inschakelen in de dvd-stand. Ga als volgt 
te werk om van invoerbron te veranderen:

1 Druk op de knop .

2 Druk op de knop  of  om de gewenste 
invoerbron te selecteren.

3 Druk op de knop  om de keuze te bevestigen.

Opmerking:
 ♦ U kunt ook van bron wisselen door de toets  op de speler in te drukken. Raak de 

toets  meerdere malen aan om van invoerbron te wisselen.
 ♦ Als geen signaal is gedetecteerd, verschijnt een melding "No Signal" (Geen 

signaal) op het scherm.

Media afspelen
Bestand selecteren (alleen USB-ingang)
Zorg er voor dat u een USB-stick in de speler hebt gestoken.

1 Druk op de knop  of  om het gewenste bestand te selecteren.
00:00
002 / 009

\

System Volume Information
P1010314
P1010315
song_01
song_02
song_03

Res.    225  x   300

00:00

MP3

MP3

MP3

2 Druk op de knop  om de keuze te bevestigen.
• Als een fotobestand is geselecteerd, verschijnt de afbeelding op het 

volledige scherm.
• Als een muziek- of videobestand is geselecteerd, start de muziek of 

video automatisch met afspelen.

Source

DVD

USB

HDMI1

HDMI2
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Het menu Function (Functie) gebruiken
Ga als volgt te werk om het menu Function (Functie) tijdens het afspelen te 
gebruiken:

1 Druk op de knop  om het menu te openen.

2 Druk op de knoppen , ,  of  om de gewenste functie te selecteren.

3 Druk op de knop  om de keuze te bevestigen.

4 Druk meerdere malen op de knop  om de instelling te wijzigen.

Opmerking:
 ♦ Het menu sluit binnen 3 seconden als geen handeling wordt verricht.

Search (Zoeken)
Zoek het af te spelen 

hoofdstuk op. Subtitle (Ondertiteling)
Verander de taal voor de ondertiteling.

Repeat (Herhalen)
Selecteer de 

herhaalmodus.

Audio (Geluid)
Verander de gesproken taal.

Menu
Toon het dvd-menu.

Title (Titel)
Toon de DVD 

titel. 

Zoom
Zoom in op het beeld op het scherm.

Playback Speed (Afspeelsnelheid)
Langzaam afspelen op 1/2, 1/4, 1/8, of 1/16 
snelheid.

Mute (Dempen)
Het volume in/uitschakelen.

Display 
(Weergave)

Geef de 
afspeelinformatie 

weer over titel/
hoofdstuk, 

verlopen of 
resterende tijd. 

Return (Terug)
Terugkeren naar 

het DVD-menu

MENU SRCH SUB

TITLE ZOOM AUD

DISP

MUTE

Root Menu

Subtitle

Title Elapsed

T  01 / 12    C    03 / 25        0:14:56

ALL Mute  Off

01 / 07: English
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Het volumeniveau instellen

Om het volumeniveau in te stellen, voert u een van de volgende bewerkingen uit:
• Druk op de afstandsbediening op de knop 

 of raak de toets  aan op de speler/
monitor om het volume te verlagen.

• Druk op de afstandsbediening op de knop 
 of raak de toets  aan op de speler/

monitor om het volume te verhogen.

De helderheid van het scherm instellen
Ga als volgt te werk om de helderheid van het scherm te veranderen:

1 Druk op de knop  om het hoofdmenu te openen.
Opmerking:
 ♦ Voor de HDMI-invoerbron sla Stap 2 over.

2 Druk op de knop  of  om het Screen Menu (schermmenu) te 
selecteren. Druk op de knop  om het Screen Menu (schermmenu) te 
openen.

3 Druk op de knop  of  om 
Brightness (Helderheid) te 
selecteren. Druk op de knop  om de 
selectie te bevestigen.

4 Druk op de knop  of  om de 
instelling aan te passen.

Opmerking:
 ♦ Het scermmenu sluit binnen 3 seconden 

als geen handeling wordt verricht.
 ♦ Om de schermhelderheid van de monitor aan te 

passen, tikt u meerdere malen op toets  of   
om de instelling aan te passen.

PICTURE

Brightness

Contrast

Saturation

Hue

Language

Reset

English

60

50

50

50
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De instellingen configureren

DVD-menu (alleen invoerbron DVD/USB)

1 Druk op de knop  om het hoofdmenu te openen.

2 Druk op de knop  of  om het DVD Menu (DVD-
menu) te selecteren. Druk op de knop  om het 
DVD Menu (DVD-menu) te openen.

3 Druk op de knop  of  om een menucategorie te selecteren. Druk 
vervolgens op de knop  om te bevestigen.

General Audio Video Preference

 - -   General Setup Page   - -
TV Display
Angle Mark
Screen Saver
Resume Function

PS
On
Off
Off

General Audio Video Preference

Downmix Stereo

General (Algemeen) Audio (Geluid)
General Audio Video Preference

 - -   Video Setup Page   - -
Resolution

General Audio Video Preference

 - -   Preference Page   - -
TV Type
Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental Control
Default

NTSC
Eng
Off
Eng

Video Preference (Voorkeur)

4 Druk op de knop  of  om een optie te selecteren en doe het volgende:
• Druk op de knop  om het submenu te openen.

• Druk op de knop  of  om de gewenste instelling te selecteren en 
druk op de knop  om te bevestigen.

Opmerking:
 ♦ Het scermmenu sluit binnen 3 seconden als geen handeling wordt verricht.

Setup

DVD Menu

Screen Menu
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De volgende opties zijn beschikbaar in het menu DVD:

Menuoptie Beschrijving

General 
(Algemeen)

General Audio Video Preference

 - -   General Setup Page   - -
TV Display
Angle Mark
Screen Saver
Resume Function

PS
On
Off
Off

4:3 Panscan
4:3 Letter Box
16:9 Widescreen
Wide Squeeze

TV Display  
(TV-weergave)

Selecteer de beeldverhouding.

Angle Mark 
(Hoekmarkering)

Deze functie werkt alleen met dvd-
disks die scènes bevatten welke onder 
verschillende hoeken zijn opgenomen. 
Zet de instelling op On (Aan) om een 
scène onder een van deze hoeken te 
bekijken.

Screen Saver  
(Schermbeveiliging)

De schermbeveiliging in- of 
uitschakelen.

Resume Function 
(Functie Hervatten)

De functie hervatten in- of uitschakelen. 
Als deze functie is ingeschakeld, 
onthoudt het dvd-systeem het punt in 
een dvd waar de knop  was ingedrukt 
tijdens het afspelen. Als de knop  
nogmaals wordt ingedrukt, hervat het 
afspelen vanaf dat punt.

Opmerking:
 ♦ De functie Hervatten is niet voor alle 

dvd-disks beschikbaar.

Audio 
(Geluid)

General Audio Video Preference

Downmix Stereo Stereo

Downmix Stereogeluid in- of uitschakelen.
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Menuoptie Beschrijving

Video

General Audio Video Preference

 - -   Video Setup Page   - -
AUTO
480I
480P27
720P60
576I
576P27
720P50

Resolution

Resolution (Resolutie) Videoresolutie selecteren.

Preference 
(Voorkeur)

General Audio Video Preference

 - -   Preference Page   - -
TV Type
Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental Control
Default

NTSC
Eng
Off
Eng

PAL TV
Multisync TV
NTSC TV

TV Type (Tv-type) Selecteer het type tv aan de hand van 
uw regio.

Audio (Geluid)
Selecteer de gesproken taal van uw 
voorkeur uit degene die op de dvd zijn 
opgenomen.

Subtitle (Ondertiteling)
Selecteer de ondertitelingstaal van uw 
voorkeur uit degene die op de dvd zijn 
opgenomen.

Disc Menu (Diskmenu)
Selecteer de menutaal van uw 
voorkeur uit degene die op de dvd zijn 
opgenomen.

Parental Control 
(Ouderlijk Toezicht)

Deze functie werkt alleen met 
dvd's waaraan een beoordeling is 
toegewezen. Stel het niveau voor 
ouderlijk toezicht in om te voorkomen 
dat kinderen ongeschikte disks bekijken.

Default (Standaard) Hiermee worden alle instellingen 
teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
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Schermmenu

1 Druk op de knop  om het hoofdmenu te openen.

Opmerking:
 ♦ Voor de HDMI-invoerbron sla Stap 2 over.

2 Druk op de knop  of  om het Screen Menu (schermmenu) te 
selecteren. Druk op de knop  om het Screen Menu (schermmenu) te 
openen.

3 Druk op de knop  of  om een 
optie te selecteren en druk op de 
knop  om het submenu te openen.

4 Doe het volgende:
• Brightness (Helderheid), 

Contrast, Hue (Tint) of 
Saturation (Verzadiging): Druk 
op de knop  of  om de 
instelling te veranderen.

• Language (Taal): Druk op de 
knop  of  om de gewenste 
instelling te selecteren en druk op 
de knop  om te bevestigen.

• Reset (Resetten): Druk op de knop  om alle instellingen terug te 
zetten.

Opmerking:
 ♦ Het scermmenu sluit binnen 3 seconden als geen handeling wordt verricht.

De volgende opties zijn beschikbaar in het Screen Menu (schermmenu):

Menuoptie Beschrijving
Brightness (Helderheid) De helderheid aanpassen.
Contrast Het contrast aanpassen.
Hue (Tint) De tint (kleur) aanpassen
Saturation 
(Kleurverzadiging) De verzadiging (kleurintensiteit) aanpassen.

Language (Taal) Stel de taal in voor het schermmenu (OSD).

Reset (Opnieuw instellen) Hiermee worden alle instellingen teruggezet naar 
de fabrieksinstellingen.

PICTURE

Brightness

Contrast

Saturation

Hue

Language

Reset

English

50

50

50

50


