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Dank u voor de aanschaf van deze draagbare DVD speler. Leest u svp deze  
handleiding voor het gebruik geheel door en bewaar deze zorgvuldig.
                   

Om het risico van kortsluiting of electrische schok tegen te gaan 
de speler NIET aan enig vocht blootstellen

            
 Gevaarlijke hoge voltages zijn in de behuizing aanwezig
Open de behuizing NOOIT.
Laat diit UITSLUITEND over aan     het service centrum.

ATTENTIE:             Zorg dat de stekker van de 220volt adapter altijd goed in
de wandcontact doos gestoken wordt om gevaar te voorkomen.

LASER:

Elke poging tot reparatie kan gevaar op leveren voor de 
gezondheid door eventuele laserstraling.  
Daarnaast vervalt het recht op garantie. 
Open de behuizing NIET omdat men zo aan laserstraling  
kan worden bloot gesteld. Er bestaan zichtbare en
onzichtbare laser stralen!   Haal ALTIJD DE VOEDING LOS        
als de lade op een andere manier dan normaal geopend wordt. 
KIJK NOOIT RECHT IN DE LASERSTRAAL

LASER

Type

Wave length

Output Power

Beam divergence

Type

Wave length

Output Power

Beam divergence

Semiconductor laser GaAIAs

650 nm/780nm

5mW

60degree

Semiconductor laser GaAIAs

650 nm/780nm

5mW

60degree

WAARSCHUWING

CLASS 1

LASER PRODUCT

CLASS 1

LASER PRODUCT

Deze  Digital Video Disc Speler bevat een  Laser System.

Lees om een goed gebruik te garanderen deze handleiding 
volledig door. Mocht er enig defect optreden dan mag
uitsluitend gekwalificeert personeel een reparatie uitvoeren.
Breng de speler met aankoopbewijs terug naar uw leverancier.

Voorwoord
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WAARSCHUWING

De speler niet aan vocht of regen blootstellen om kortsluiting te voorkomen

LET OP

Ondeskundige reparatie kan schakelijke laser straling doen vrijkomen.

LET OP

RISICO OP ELECTRISHE SCHOK. 

!

The lightning flash with arrowhead symbol, with in an equilateral

triangle, is intended to alert user to the presence of uninsulated

dangerous voltage within the product enclosure that may be

of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to

persons.

The lightning flash with arrowhead symbol, with in an equilateral

triangle, is intended to alert user to the presence of uninsulated

dangerous voltage within the product enclosure that may be

of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to

persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended

to alert the user to the presence of important operating and

maintenance (servicing) instruction in the literature accompanying

the appliance.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended

to alert the user to the presence of important operating and

maintenance (servicing) instruction in the literature accompanying

the appliance.

LET OP:

ONZICHTBARE LASER STRALING ALS DE LADE OP ANDERE
WIJZE DAN DE GEBRUIKELIJKE GEOPEND WORDT.
 VERMIJDT DIRECT CONTACT MET DE LASER STRAAL

Voorwoord
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BEHUIZING NIET OPENEN! 

De voor-of achterkant van de behuizing van de speler NIET verwijderen. 



Inhoud

INTRODUCTIE
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Opmerkingen bij het gebruik

Als de speler vervoerd wordt

Als de speler uit gezet is en vervoerd wordt haal dan altijd de disc uit de speler.
Het in de speler laten van een disc tijdens transport, kan de disc beschadigen

Waar de speler plaatsen

Plaats de speler op een stevige ondergrond naast de TV of stereo set waaraan de 
speler wordt aangesloten.
Plaats de speler niet op de tv of een kleuren monitor. Plaats de speler niet in de buurt
van cassette decks of andere apparaten welke een magnetisch veld kunnen hebben.

Plaats geen voorwerpen op de speler
                             

Schakel de voeding uit wanneer de speler niet gebruikt wordt

Afhankelijk van de TV ontvangst kan het voorkomen dat er strepen op het beeld
verschijnen als de speler is ingeschakeld.
Dit is geen defect aan de TV of speler. Als dit mocht voorkomen schakel dan de
speler uit.  Storinggeluiden kunnen ook voorkomen als de speler naast een radio
staat.

Gebruik in een voertuig
Houdt als bestuurder altijd de aandacht op de weg!
Gebruik voor de bevestiging van de speler speciaal verkrijgbare accessoires.
Losse plaatsing is levensgevaarlijk!
Laat despeler of battery pack niet op plaatsen achter waar het kouder is 
dan -10     of hoger dan 60     zoals ininterieur of de koffer bak van de auto  
in de zomer. Dit kan de behuizing van de speler vervormen en de  
capaciteit van de battery pack nadelig beinvloeden.

Gebruik in vliegtuigen
Respecteer de regels van de vliegmaatschappij.

Gebruik in ziekenhuizen
Respecteer de regels in het ziekenhuis.
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Opmerkingen bij het gebruik

Schoonmaken van de speler
Maak de speler eventueel schoon met
een droge zachte doek. 
         
                  
        
Let op dat geen oplosmiddelen zoals alcohol, thinner, benzine, etc gebruikt wordt! 
Dit kan onherstelbare schade aan print of behuizing tot gevolg hebben!    
Het in aanraking laten van  rubber of plastic producten met de speler voor een lange    
tijd, kan de behuizing  beschadigen. 
Als er chemisch behandelde reinigingsdoekjes gebruikt worden, lees dan eerst de instructies   
van dat product over de samenstelling. 
Verwijder altijd de voeding voor het schoonmaken.  

 Gebruik om het LCD scherm schoon te maken een droge zachte doek (zoiets als een   
 brillen schoonmaakdoekje) 
 Let op dat achterlaten van vocht op het LCD scherm voor lange tijd vlekken en 
 verkleuring veroorzaakt. 
  Voor hardnekkig vuil is er speciaal LCD schoonmaak middel in de handel te verkrijgen. 

   
 
  
  
  
  

  
  

  

Copyrights

Ongeoorloofd copieren, uitzenden, 
vertoning, verhuren is bij de wet verboden.
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Gebruik van deze instructies

Lees deze gebruiks aanwijzing aandachtig door voordat de speler in gebruik  
wordt genomen om zo alle geboden functies maximaal te kunnen benutten.

Indien de speler wordt aangesloten op een TV of versterker dient in het setup scherm 
de juiste instellingen gedaan te worden voor de correcte weergave in combinatie
 met de aangesloten apparatuur.

Bij het afspelen van een DVD is het mogelijk om de ondertiteling en de taal te wijzigen, alsmede
de geluidsweervage en te kiezen uit verschillende soundtracks. 
Deze instellingen gebeuren in het SET UP scherm.

Bewaar deze handleiding als naslagwerk en om zo optimaal alle geboden functies te kunnen  
gebruiken.
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Gebruik van de optionele Battery Pack (Zie ook blz 27)

Gebruik van de Battery Pack

Laadt de Battery Pack volledig op
voor het eerste gebruik.

Indien de omgevings temperatuur 
extreem hoog is kan de battery pack
onbruikbaar zijn door een intern
oververhittings beveiligingcircuit.

Wanneer de DVD speler met het  
battery pack gevoedt wordt en niet 
gebruikt wordt gedurende 10 min
zal de speler automatisch uitschakelen
om de accu te sparen.

(Auto power off)
De battery pack wordt warm tijdens 
spelen/opladen en de speler zelf
wordt ook warm tijdens afspelen.
Dit is normaal.

Indien de battery Pack langere tijd niet
gebruikt wordt, verwijder deze dan van
de DVD speler. Als de battery aangesloten
blijft zal deze leeg raken en mogelijk te ver
ontladen zodat deze beschadigt raakt 
en niet meer (goed) op te laden is.
    
    

Als de DVD speler aangezet wordt met een 
gedeeltelijke opgeladen accu kan de 
werking soms onstabiel zijn.
Wees er zeker van dat de Battery Pack
volledig is opgeladen voor het gebruik.
     

De Battery Pack dient bewaart/gebruikt
te worden bij een omgevingstemperatuur
tussen de 15    en  25    . Vermijdt gebruik  
bij extreem lage of hoge temperaturen
en op een plaats met hoge 
luchtvochtigheid.                   

Bewaren

         

Als de battery pack een lange periode 
wordt bewaard is het raadzaam om deze 
minimaal eens per jaar een keer volledig 
te ontladen en weer volledig op te laden,
om zo een goede werking te garanderen.

Levensduur en afvoer
Indien de oplaad tijd of afspeel tijd erg kort
wordt, is de battery aan vervanging toe
De battery kan ongeveer 300 maal geladen en 
ontladen worden.
    
      

Een oude battery af voeren ; 
Lever deze in als Klein Chemisch Afval
bij uw gemeente.
NIET IN HET GEWONE AFVAL WEGWERPEN!
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Types van speelbare
discs en logo's
  

Diameter/Playable sides Playback time

DVD VIDEO

CD

Afspeelbare discs in deze DVD speler

De discs in onderstaande tabel zijn af te spelen in de speler zonder adapter.
       

De logo's in de tabel zijn te vinden op de discs of op de verpakking.
    

Logo's op de discs
DVD discs of verpakkingen kunnen  onderstaande logo's bevatten. Deze Logo's
geven het type van de opname op de disc en eventuele te gebruiken functies. 

   

BetekenisLogo
2

3

16 : 9  LB

2 ALL
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Het aantal Audio tracks
 Het aantal camera hoeken van een scene, disc afhankelijk 
   
Het beeldformaat
Het regio nummer van de DVD (deze speler is regiovrij)
   



Afspeelbare discs in DVD speler

DVD's zijn verdeeld in delen, titels genaamd, deze zijn onderverdeeld in hoofdstukken (chapters).
De DVD bevat ook menu schermen welke niet omder titels vallen. Bij een film zal gewoonlijk
de film bestaan uit 1 titel. Op karaoke discs zal 1 muzieknummer bestaan uit 1 titel.
Sommige discs hebben een afwijkende indeling, houdt hier rekening mee met zoek- en 
programmeer functies van de speler.

DVDS Chapter 1 Chapter 2 Chapter 1 Chapter 2
T itle 1 T itle 2

CDS Track1 Track2 Track3 Track4 Track5

Disc structuur

CD's zijn verdeeld in delen, tracks genaamd. (in het algemeen bevat 1 track 1 muziek nummer.
Soms zijn tracks verder onderverdeeld in indexes 

-9-



*220Volt adapter                                 *AV kabel    

Controleren van de accessoires (*bijgeleverd)

Controleer de inhoud van de doos en de bijbehorende accessoires.

-10-

*Bescherm Tas *Accessoires Tas

*Gebruikers handleiding*Afstandsbediening

Battery Pack *12Volt Auto Adapter

1 naar 2 oortelefoons adapter                       *Oortelefoon

*Auto bevestiging tas

  

Auto hoofdsteun bevestiging 

Er is een speciale bevestigingsteun
te verkrijgen om de speler simpel en

 degelijk te monteren aan de 
hoofdsteun, informeer bij uw dealer.

   



Afstandsbediening

Opmerkingen bij gebruik van de afstandsbediening
Laat de afstandsbediening niet vallen, stel deze niet bloot aan schokken, buig deze niet,  
kortom ga er doordacht mee om. 
Merk op dat de afstandsbediening niet zou kunnen werken als er obstakels zijn tussen de
ontvanger van de DVD speler en de afstandsbediening.
Stel de afstandsbediening niet bloot aan zeer fel licht, daar door zou deze niet 
kunnen werken.
Gebruik de afstandsbediening binnen de gestelde afstand en hoek. (blz 14)

Vervanging van de batterij (type CR2025 3V)

1

2

3 Schuif de houder weer in de afstandsbediening 

CR2025

Druk met de nagel lipje A naar rechts,
en trek de batterij houder dan naar beneden 
in de richting van de pijl uit de afstandsbedieng.
    

Verwijder de lege batterij en plaats
de nieuwe batterij in de houder
MET DE PLUS (+) OMHOOG
      

Noot:

Om lekkage te voorkomen, verwijder de batterij
indien de afstandsbediening langere tijd 
niet gebruikt wordt.
LEGE BATTERIJEN DIENEN ALS
KLEIN CHEMISCH AFVAL
INGELEVERD TE WORDEN.
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Bereik van de afstandsbediening

30

30

Ongeveer
5 meter

De afstandsbediening werkt tot op een afstand van ongeveer 5 meter.

Noot:

De meeste functies kunnen met de afstandsbediening bedient worden.
Sommige functie dienen echter op de dvd speler zelf te worden ingesteld

,

Gebruik afstandsbediening
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Benaming en functies

Liquid crystal display

De DVD speler is voor zien van een LCD scherm

Liquid crystal display

Speakers

Bedienings knoppen

Afstandsbediening onvanger sensor

1

2

3

4

1

2

3

4

5 Power indicator5

         

     

Uit: Geen voeding aangesloten

DVD speler bedieningen

ON OFF
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1 2 3 4 5

1

2

3 4 5

Rood: Speler staat in stand by mode
Blauw: Schakel de speler in door 1.5 sec op de ON knop van de speler te drukken of op de 
standby knop van de afstandsbediening te drukken.

6



Benaming en functies

AFSPELEN/PAUZE/AAN knop

STOP/UIT knop

VORIGE/VOLGENDE knoppen

MODE knop

-,+ knoppen

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Druk op de knop om een film of geluids cd af te spelen. Als de cd afspeelt kan het beeld of
de geluidsweergave tijdelijk gestopt worden. Druk weer op de knop om de weergave te hervatten.
Om de unit in te schakelen: HOUDT DE KNOP 1.5 SEC.  INGEDRUKT. 

Druk op de knop om de weergave helemaal te stoppen.
Om de unit uit te schakelen: HOUDT DE KNOP 1.5 SEC. INGEDRUKT (standby mode). 

Gebruik deze knoppen om naar de volgende of vorige track /hoofdstuk te gaan. Bij afspelen kan de 
knop ingedrukt gehouden worden voor versneld afspelen met beeld of geluid. (terug met knop 1)

Druk op MODE om de LCD mode te wijzigen: Monitor, Brightness, Color, Reverse, video in-out, 
en gebruik dan de + en - knoppen.
Monitor: Beeld verhouding 16:9---4:3
Brightness: Helderheid 0 tot 8  
Colour: kleur 0 totl 8
Reverse: Beeld omdraaien
Druk de knop 1.5 sec in om de
LCD display uit te schakelen.

Druk op deze knoppen om de LCD mode aan te passen (na indrukken MODE knop)

Druk op deze knop om de CD lade te open.

DVD unit linker zijkant

obverse reverse

-14-
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OPEN knop6



Benaming en functies

Oortelefoon aansluiting

Volume afstelling

Video output

Audio/Optical output

DC in, voeding

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Aansluiting naar oortelefoon of externe versterker

Afstellen volume van oortelefoon of speakers

Om de DVD speler op een TV aan te sluiten, gebruik de meegeleverde kabel. (uitgang)

Om de DVD speler met een digitale optische kabel aan te sluiten (uitgang)

Aansluiting voor de voeding, 220 Volt of 12 Volt adapter.

DVD unit rechter zijkant

1

2

3

Laad status indicator LED

CD lade

Openen in geval van nood

1

2

3

        

In geval van nood kan men door het hulpmiddel (zie volgende blz)
in dit gat te steken de lade openen.
Koppel de voeding geheel los als deze  
procedure uitgevoerd wordt.

1 2 3

-15-
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Benaming en functies

DVD unit achterkant

Open-stift  Steun1 2
Gebruik dit hulpmiddel om de lade te openen      Hiermee kan de unit rechtop staan.

DVD unit onderkant

1

2

Pasgaten voor battery pack

Bevestiging voor battery

Battery aansluiting3

1

2

3

Hoe de unit neerzetten

1

2

3

Klap de steun uit, schuif eventueel de knop richting UNLOCK.

Breng de steun op de gewenste lengte.

Schuif de knop richting LOCK, om de steun vast te zetten.

1

2

3

-16-

1 2 2

1

1 3 2 1

1 2 3

LOCK

UNLOCKLOCK

UNLOCK

Alleen als de VOEDING LOS IS!     



Benaming en functies

Afstandsbediening (vaak gebruikte functies)

STANDBY knop

PREVIOUS/NEXT knop
en

Scan knoppen    en

1

2

3

1

2

3

(

(

( (

( (

De unit wordt in-en uitgeschakeld
met deze knop.

Gebruik deze knoppen om het begin van een 
track of hoofdstuk op te zoeken.

: PREV   terug
: NEXT voorwaarts

Gebruik deze knoppen om te scannen met
behoud van beeld of geluid.

Gebruik deze knop om weergave te starten
of te pauzeren.

4 PLAY/PAUSE knop4 PLAY/PAUSE 

: FWD Voorwaartse richting
: REV Achterwaartse richting

Gebruik deaze knop om in het DVD's
 menu scherm te komen.

5 MENU knop5

6 STOP knop6 ( (

Gebruik deze knop om weergave
geheel te stoppen.

7 STEP/SLOW knoppen7
gebruik deze knop voor langzame weergave

weergave op 1/2, 1/4,1/6,1/7 snelheid. 
In pauze stand wordt deze knop gebruikt voor 
stap voor stap weergave.

Gebruik deze knop om de DVD titel
te tonen.

TITLE knop8

Knop ingedrukt houden voor
weergave op 1/2, 1/4,1/6,1/7 snelheid. 

Gebruik de play knop voor normale weergave.

OPEN

FWD

AUDIO SUBTITLE

OSDANG ELSETUP

SEARCH

STOPNEXT

STEP/SLOWPLAY/PAUSEREV

SHIFT

C

MENU TITLE

ZOOM

PREV

CLEAR

A-BREPEAT

1

2

3
4

5

6
2
7
3

8
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Gebruik deze knop om de DVD titel
te tonen.

TITLE knop8

Knop ingedrukt houden voor
weergave op 1/2, 1/4,1/6,1/7 snelheid. 

Gebruik de play knop voor normale weergave.



Benaming en functies

Afstandsbediening (verdere bedieningen)

AUDIO knop1
Druk op deze knop om een andere
taal te luisteren.

Druk op deze knop voor het setup scherm
als de weergave is GESTOPT.
Druk op deze knop voor het video setup
scherm TIJDENS WEERGAVE .(blz 36)

gebruik de knoppen om een selecties te
maken dmv de cursor in een menu, naar
boven, beneden, links en rechts.

Bevestiging van selectie.

Terug naar vorige item/menu.

2 SETUP knop2

3 Cursor knoppen3

4 ENTER knop4

5 RETURN knop5

7 Nummerieke toetsen7
Druk op de knoppen om een nummer in te voeren
TEGELIJKERTIJD met de SHIFT knop.

6 ZOOM6
Zoom in/uit van het beeldscherm

8 REPEAT knop8
Bij DVDs, gebruik deze knop om titles of
hoofdstukken te herhalen. Bij CDs, om
een track of de complete cd herhaald af
te spelen (blz 37)

SHIFT knop10
Druk op deze knop om tussen nummer en
functie te wisselen.

OPEN11
Open de cd lade.

SUBTITLE knop12
Druk op deze knop om de taal van de
ondertiteling van de DVD te veranderen.

13 OSD (on screen display) knop13
Druk op deze knop om de disc informatie
te tonen.

14 ANGLE knop14
Het veranderen van de camerahoek bij DVD's

15 SEARCH knop15
Opzoeken van een  title/ chapter/ time 
(blz 37)

16 CLEAR knop16
Wissen van ingetoetste nummers

OPEN

FWD

AUDIO SUBTITLE

OSDANG ELSETUP

SEARCH

STOPNEXT

STEP/SLOWPLAY/PAUSEREV

SHIFT

C

MENU TITLE

ZOOM

PREV

CLEAR

A-BREPEAT

1

2

3
4

5

6
7

8

9

10

11
12
13
14

15

-18-

9 A-B herhaal knop9
Druk op deze knop tijdens afspelen om 2
punten in te stellen waartussen herhaald wordt
afgespeeld..(blz 37)

16

(alleen voor  VCD, PBC on)



Benaming en functies

Benamingen en functies van de optionele battery pack (zie ook blz 25) 

Bevestigings schroef.

4

Voeding aansluiting

Battery indicator LED.

Aansluiting voor DVD unit

1

2

3

1

2

3

Bevestigings schroef, tbv bevestiging op DVD speler.

Aansluiting om de losse battery pack op te laden.

Voeding aansluiting naar DVD speler.

Maak geen kortsluiting bij de aansluitngen!
LET OP:
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LED uit -  de batterij is losgekoppeld of leeg.
LED ROOD - de batterij wordt opgeladen.
LED GROEN - Opladen is voltooid.

1 2 3 4



VIDEO IN AUDIO IN

R L

TV of externe bron,
DVD, Playstation, etc

 Aansluiten van de speler op andere componenten

VOOR HET AANSLUITEN:
Schakel de voeding van de speler en de andere componenten uit.

Aansluiten op een TV (Video out)

-22-
-22-

Geel = Video

-22-

Rood = Audio rechts

-22-

Wit = Audio links

-22-

-22-

Aansluiten op een externe bron, bv playstation (video in)

-22-
-22-

Aansluiten op een TV (video out)

-20-

AV Audio/Video kabel

-22-

(Bijgeleverd)

-22-

-22-

-22-

-22-

-22-

De speler saat normaal op video out (weergave)

-22-

   

-22-

1) Druk 5x op MODE op de speler en selecteer DVD mode AV IN/OUT

-22-

-22-

2) Druk op + of - om te schakelen tussen AV IN en AV OUT (PIJL richting)

-22-

   

-22-

-22-

-22-



DIGITAL IN

Main unit left panel

 Aansluiten van de speler op andere componenten

Met deze speler kan Dolby Digital, DTS of MPEG geluid worden weergegeven.
 Uitgang van digitale signalen uit de speler naar decoder of versterker met 
ingebouwde decoder.

-21-

Aansluiting op een    Dolby Digital / DTS / MPEG decoder of een versterker
met ingebouwde decoder.

-23-

Optische digitale kabel
Niet meegeleverd.

-23-

Een geschikte decoder of versterker , 5 speakers; voor links/rechts,
midden, surround links/rechts en een subwoofer zijn nodig om 

-23-

Dolby Digital DTS 5.1 geluidsweergave te verkrijgen.

Zie blz 20 voor aansluiting
 op de TV.

-23-

Signaal richting



DIGITAL IN

Main unit left panel

To digital audio

input jack

: Signaal richting

 Aansluiten van de speler op andere componenten

Voor het instellen van de geluidsweergave, gebruik de handleiding van de 
aangesloten versterker (digital jack)

Controleer de instellingen van de speler
uitgang (setup menu) VOOR aansluiting
van een versterker welke niet
Dolby Digital / DTS / MPEG-compatible
is.

Afspelen van DVD's als de audio
instellingen niet correct zijn, kan 
een zeer sterk geluid geven wat 
de speakers kan beschadigen!

Noot:
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Aansluiten op een digitale versterker welke niet Dolby Digital / DTS /

MPEG-geschikt is

Zie blz 20 voor aansluiting
 op de TV.
 

-23-

Optische digitale kabel
Niet meegeleverd.



VIDEO INVIDEO IN

TV

:

Main unit left side

 Aansluiten van de speler op andere componenten

-23-

Aansluiten op een actief speakersysteem

AV Audio/Video kabel

-22-

(Bijgeleverd)

-22-

Signaal

-22-

Gele stekker

-22-

video input

-22-

Rood en wit

-22-

Audio input

-22-



 Aansluiten van de speler op andere componenten

-24-

Aansluiten oortelefoon

Sluit de oortelefoon aan op de daartoe bestemde stekkeraansluiting.

DRAAI VOOR HET AANSLUITEN HET VOLUME HELEMAAL NAAR MINIMAAL

met de volume regeling aan de linkerkant van de unit, draai na het aansluiten het  

volume omhoog naar het vereiste volume. NOOIT te hard bij gebruik van een oortelefoon. 

Het is niet momelijk om DTS-compatible DVD's over de oortelefoon te horen.
Sterke ruis is hoorbaar als DTS discs anders dan DVDs worden afgespeeld, dus gebruik 
hierbij geen oortelefoon.

Noot:

Naar PHONES aansluiting
Noot:

Earphones

Steek de stekker van de 
goed in de aansluiting.
Anders hoort men geen of
mono geluid.

Main unit left side

VOLUME



Opladen van de Battery Pack

Gebruik van de Battery Pack (zie ook Blz 7 en 19)

Laadt de battery Pack als volgt op;

1

2

1

2

Aansluiten laad plug

Naar laad adapter 12Volt of 220Volt.

1

2

Als het laden begint wordt de LED rood
Als het laden gereed is wordt de LED groen, verwijder de laad adaptor.
       
Het opladen duurt tussen de 4 en 5 uur.

De Battery Pack kan ongeveer 300 keer opgeladen en ontladen worden,
afhankelijk van de gebruikscondities

Laadt de Battery Pack VOLLEDIG op VOOR het eerste gebruik.

Leg de batterij op een vlakke, stabiele ondergrond tijdens opladen..
Maak geen kortsluiting bij de aansluitingen.

LET OP

De lader is geschikt voor voltage tussen 100 en 240 Volt en is in vele landen te gebruiken.
   
Als de adapter in andere landen gebruikt wordt dient men wel een verloopstekker
mee te nemen voor de verschillende stopcontacten. 

Noot:
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Gebruik van de Battery Pack

Opmerkingen over opladen

Als de Battery Pack zeer warm is kan het opladen langer dan normaal duren of kan
het ook helemaal niet mogelijk zijn. Wacht tot de battery pack voldoende is afgekoeld
voordat er opnieuw geprobeerd wordt op te laden.

Indien de oplaad LED niet brandt, verwijder dan de adapter en sluit deze opnieuw aan. 
         

Laadt een volgeladen battery pack niet herhaaldelijk nogmaals op.
Herhaaldelijk overladen bekort de levensduur van de accu aanzienlijk.

De battery pack wordt tijdens opladen warm, dit is normaal.

Als de battery pack in een warme omgeving wordt opgeladen, kan het zijn
dat deze niet geheel opgeladen wordt.

De temperatuur tijdens het opladen beinvloed de oplaad capaciteit.
  Het opladen gebeurt  het meest effectief tussen de 15     en 25    , gebruik 
de oplader in een omgeving waar deze temperatuur heerst.

-26-

Aansluiten van de Battery Pack op de DVD speler

Verwijder de rubber beschermdop  van de aansluitcontacten onder de speler.

1

2

3

Bevestig de Battery Pack

Plaats de uitlijngaten van de speler
tegenover de nokken van de accu
 Let op de electrische contacten.
Draad de bevestigings schroef
vast in de speler.

De speler kan nu gebruikt worden.

1

2

1
2

Als de accu volledig geladen is, kan er 3-4 
uur afgespeeld worden.
              



Gebruik van de Battery Pack

Als de DVD speler aangezet wordt met een 
gedeeltelijke opgeladen accu kan de werking soms
onstabiel zijn. Wees er zeker van dat de Battery Pack
volledig opgeladen is voor gebruik.

De accu wordt langzaam opgeladen als de
220 Volt adapter is aangesloten.

De accu wordt in standby stand ook opgeladen  
als de 220 Volt adaptor is aangesloten.

Als de accu is bevestigd en de speler aanstaat
wordt                       symbool getoont. Dit geeft
de capaciteit van de accu aan.

Als de accu bijna leeg is, zal symbool
knipperen om u te waarschuwen.

" "

" "

220 Volt adapter

Schakel de speler uit

Draai de bevestigingdsschroef los en verwijder de accu.

1

2

1

2

Sluit de stekker van de adapter aan 
op de "DC in" van de speler. 

Sluit de adaptor aan op het stopcontact 
De speler is klaar voor gebruik.
            

1

2

Gebruik alleen de bij de speler mee
geleverde voeding.
VOOR het aanbrengen of verwijderen
van de adaptor EERST de speler
UIT ZETTEN.

WAARSCHUWING

Verwijderen van de battery pack

                   

-27-

,



Aanzetten van de speler

DVD speler  (front paneel)

1

2  Suit de plug aan op DC in van de speler.
              
            

3

Plaats de netvoeding.
                  

De power LED gaat aan.
De speler is klaar voor gebruik.

In de standby mode (als de power LED
rood is), kan de speler ook worden aangezet
door op de standby knop van de afstands-
bediening te drukken.
              

Houdt de "ON" knop op de speler
ongeveer 1.5 sec ingedrukt.
                    

Afstandsbediening

4

Hint:

De meegeleverde netspannings adapter
is bruikbaar met voltages tussen de
100V en 240V, dus u kunt hem ook 
gebruiken in het buitenland.

Let wel op dat u een verloopplug nodig kan
hebben om de netspannings adaptor
in het stopcontact te kunnen gebruiken.

-28-

3

1

2

ON OFF

3



Afspeel functies

Laden van discs

1

2

,

3

Druk op de eject knop1

                  

Plaats de disc nauwkeurig, een verkeerde
plaatsing kan schakelijke gevolgen hebben.
Gebruik geen gebarsten of gebogen discs.
Plaatsing kan schakelijke gevolgen hebben.
Plaats single-sided DVDs of CDs met het

label (geprint) zichtbaar.
  
Voor double-sided DVDs, controleer welke 
kant de juiste is en plaats de disc
vervolgens  (totdat een klik hoorbaar is)
Bij CDs of one-sided DVDs, hoeft u zich geen 
zorgen te maken als het label met de vingers 
aangeraakt wordt.

 Two-sided DVDs, echter hebben opnames aan 
beide kanten, dus let op vette vingers en 
beschadiging als de disc verwijderd wordt.
 
  

Notes:

Een klik is hoorbaar
4 Druk de lade in de speler

2

3

Als er geen voedingspanning is,
zal de lade niet openen.
De openstift (blz 15/16) kan hiervoor
gebruikt worden.

Plaats de disc, met label zichtbaar,
in het midden en druk hem met
de vingers naar beneden.
Een klik is hoorbaar.

-29-

(Als er geen disc in zit, zal de lade automatisch
opnen als de speler aangezet wordt)



Afspeel functies

Discs afspelen

Laad de disc.1
Een van de volgende  meldingen verschijnt in de LCD:

Loading, DVD, VCD, CD, play

Sommige discs starten automatisch als de
lade gesloten wordt.

Als er bepaalde afspeel volgordes geprogrammeerd
zijn, begint de weergave in die volgorde.

2  Druk op de play/pause knop.2
Weergave start..

Bij sommige cd's verschijnt een menu. Voor VDC's (video CDs) wordt het afspelen van de disc
volgens de menu instructies PBC (playback control) genoemd.

Hint:

Bij  video CDs, is het ook mogelijk om een cd af te spelen zonder het menu te tonen.
Bijvoorbeeld, druk op 1 om nummer 1 af te spelen.

Bij  CDs, om stroom te sparen, zal na 10 minuten de monitor automatisch uitschakelen.
Deze gaat weer aan als een van de toetsen ingedrukt wordt.

Bij DVD's met menu schermen of video CD's met PBC , verschijnt een menu scherm op de LCD.
   

Gebruik de cursor knoppen                   om een item te sellecteren en druk dan op de ENTER

knop.

Om nummerieke knoppen op de afstandsbediening te gebruiken, druk op het nummer
TERWIJL de SHIFT knop ook ingedrukt wordt.
Voorbeeld: Voor DVDs met menu schermen, NB er zijn ook DVD's ZONDER menu.

DVD

Indien een menu scherm verschijnt

NEXT

Number

buttons

SHIFT
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Afspeel functies

Het Menu scherm tonen
De manier om het menu scherm te tonen verschilt van disc tot disc, druk op de MENU, TITLE
knop tijdens afspelen van DVDs, de RETURN knop tijdens PBC playback van video

CDs. Voor nader info, lees de documentatie geleverd bij de disc.

Bij sommige disc's, zal de weergave niet starten op het punt waar gestopt was.
Als de STOP knop, en dan de previous knop is ingedrukt met de resume function aan,

zal de weergave aan het begin van de title starten.

Druk op de  STOP knop.

Resume functie (verder met afspelen) (DVDs en video CDs)

Weergave wordt gestopt als de  STOP knop is ingedrukt , als de PLAY knop wordt ingedrukt
zal de weergave starten op het punt waar gestopt was. Als de disc verwijderd was of de
STOP knop wordt nogmaals ingedrukt, wordt de resume function uitgeschakelt.

Hint:

TITLE MENU

1 POP

2 JAZZ

3 COUNTRY

4 R&B

5 CLASSICAL

selecteer de nummers TERWIJL
de SHIFT knop ingedrukt is.

Voorbeeld: Voor video CDs met playback
control (PBC)

Video CD

1 POP

2 JAZZ

3 COUNTRY

4 R&B

5 CLASSICAL

Als het  video CD's menu scherm
meer dan 1 pagina heeft,
gebruik dan de previous en next
knoppen om tussen de paginas
te wisselen.

Stoppen van de weergave

Pauseren van de weergave

Druk op de  play/pause knop.

Druk nogmaals op de knop om de weergave te hervatten.
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Afspeel functies

Vorig hoofdstuk of track DVDs, video CDs and CD's

Bij CDs of one-sided DVDs, kan het geen kwaad om met de vingers aan het label te komen.
      Two-sided DVDs, echter hebben opnames op beide kanten van de disc. 

Behandel de disc dus voorzichtig om krassen en beschadigingen te voorkomen.
      

Druk op de PREVious knop tijdens weergave.
Als deze ingedrukt wordt, begint de weegave bij het begin van de vorige chapter or track.

UITWERPEN DISCS

1

2

3

Druk op de  STOP knop.

Druk  om de lade te openen.

Verwijder de disc

Noot:

4 Dr uk de lade weer dicht.

Volgend hoofdstuk of track DVDs, video CDs and CD's

Druk op de NEXT knop tijdens weergave.
Als deze ingedrukt wordt, begint de weegave bij het begin van de volgende chapter or track.

Tijdens weergave, druk herhaaldelijk (2,4,8,20x snelheid) op REV of FWD knop
Terug spoelen
Vooruit spoelen Druk voor normale weergave weer op de PLAY/Pause knop

Voor en achteruit met beeld of geluid spoelen
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UITSCHAKELEN

1  Als de speler ingeschakeld is, druk op OFF en houdt deze 1.5sec vast.1
De power LED indicator wordt rood en de speler staat in stand by mode.
Uitschakelen kan ook door op de STANDBY knop van de afstandsbediening te drukken.
 

Koppel de 220Volt adaptor los van het stopcontact.

Koppel de adaptor los van de speler.

2

3

2

3
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LET OP:
Als de speler wordt aangesloten aan een TV of externe monitor, controleer dan of 

 in het set up menu "TV system" 

(gemerkt ) NTSC (Default, standaard, setting) naar PAL, ingesteld is/wordt.

Video AudioALanguage

TV Shape 16:9

TV System NTSC NTSC

Brightness Off PAL

Edges Off Auto

Video Output CVBS

Parental



Diverse talen en ondertiteling settings

Setting de on-screen display taal

Selecteer de taal welke gebruikt wordt
tijdens het setup menu, etc.
                               
   
                   

Selecteer de taal voor de geluidsweergave.
 U kunt een taal selecteren uit op de DVD 
verpakking aangegeven talen.

Setting de ondertiteling taal

Selecteer de taal voor de ondertiteling.
 
 U kunt een taal selecteren uit op de DVD 
verpakking aangegeven talen.

Setting de audio taal

Video AudioALanguage

OSD Menu English

Subtitle English

Audio English

DVD Menu English

OSD On

Factory Set Reset

OSD Menu English

Subtitle English

Audio English

DVD Menu English

OSD On

Factory Set Reset

OSD Menu English

Subtitle English

Audio English

DVD Menu English

OSD On

Factory Set Reset

English

French

German

Spanish

Italian

Auto

Off

STOP het afspelen, druk dan op de SETUP knop voor weergave van het setup menu      
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Video AudioALanguage

Video AudioALanguage

Parental

Parental

Parental

English

Francis

Deutsch

Espa ol

Italiano

n

,

~

English

French

German

Spanish

Italian



Uitgebreide Functies

Zoeken naar een specifieke scene

1

2

Druk op de  SEARCH knop.

Druk op het nummer van de specifieke
tijd of title/chapter om te selecteren.

Druk op  PLAY om te bevestigen.

Weergave start van het gekozen chapter nummer.

3

1

2

3

Weergave in  slow motion DVDs en video CDs

Druk op de STEP/SLOW knop tijdens weergave, de weergave snelheid wordt 1/2, 1/4, 1/6 of
1/7, van de normale snelheid elke keer als er op de SLOW knop gedrukt wordt.

Herhaald weergave DVDs, video CDs en CDs

Herhaling van Title, Chapter, of Track

Herhaling van een gedeelte tussen punt A en punt B

Druk op de  REPEAT knop.
Selecteer de title, chapter, of track welke herhaald moet worden

Tijdens weergave;  druk op de A-B knop (8) van de afstandsbediening bij het startpunt van
het gedeelte wat herhaald moet worden      (Punt A)

Druk nogmaals op de A-B knop (8) van de afstandsbediening bij het eindpunt van het gedeelte
wat herhaald moet worden (punt B).  Druk op de A-B knop om deze functie op te heffen.

Instellen camerahoek  van de DVD  (multi-angle) 

Druk op de  ANGLE knop tijdens weergave om een scene uit verschillende camera hoeken
weer te geven. 
NB. DIT IS DVD AFHANKELIJK EN WERKT ALLEEN ALS DIT OP DE DVD STAAT.

1

2

2

3
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Uitgebreide functies 

Instellen kinderslot

In STOP status, druk op de SETUP

knop om in het setup scherm te komen
Gebruik de  cursor knoppen om in
  Parental Lock menu te komen .

U kunt een nieuwe code invoeren met
de nummerieke  toetsen.
Standaard password is   9999.

Bevestigen door op de ENTER knop te drukken.

1

2

3

1

2

3

PASSWORD ----

Rating 8.Adult

Equalizer, geluidsinstellingen (ALLEEN TIJDENS CD WEERGAVE)

Druk nogmaals op de  SETUP knop TIJDENS weergave.
De geluidsweergave kan worden ingesteld met de equalizer functie. 
Met de ENTER knop , Standard,  Classical, Rock Jazz, Pop , User (dan cursor knoppen).

,

Video Enhance

Brightness

Edges

08

08
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Video AudioALanguage Parental

De afbeelding van het hangslot geeft aan of de beveiliging is ingeschakeld.
NB  de werking is disc informatie afhankelijk

,

,

Video Enhance, Beeld weergave

Druk op de SETUP knop TIJDENS weergave.
De helderheid en scherpte van het beeld
kunnen nu worden ingesteld.

,



OPMERKINGEN BIJ GEBRUIK

Omgaan met DISCs

Behandelen
Vasthouden met

een hand

Beschadig de DISCs niet, breken, buigen.
  
Maak geen krassen op de DISCs en laat 
ze niet vuil worden
Plak geen stickers op de DISCs
De speler kan beschadigen als er lijm
(resten) etc, op de disc zit.
Bij huur cd    s  in het bijzonder, controleer of 
de labels goed geplakt zijn.
Controleer zorgvuldig op lijm of loszittende
delen VOOR gebruik.

Bewaren van Discs
Bewaar ze altijd in de opbergbox en bewaar ze 
 rechttop.
Vermijdt opslag in warme of vochtige ruimtes,
plaatsen onder direct zonlicht of plaatsen waar
het extreem koud is.
Lees de aanwijzingen op de discs nauwkeurig.
 

Schoonmaken van discs
Vingerafdrukken of stof beinvloed de weergave
van beeld en geluid.
Verwijder deze door met een zachte doek
voorzichtig van het midden naar buiten toe
de disc schoon te vegen.

Gebruik geen   benzine, thinner of ander
agressief schoonmaakmiddel.
Gebruik ook geen    LP  spray of antistatische
spray.
We raden aan om apart verkochte reinigings setjes
te gebruiken voor het schoonmaken.
Bij hardnekkig vuil kan het met een iets vochtige
doek geprobeerd worden, daarna VOLLEDIG
drogen met een schone droge doek.

  
Anders gevormde  discs (hart-vormige discs
hoekige discs, etc.) kunnen NIET afgespeeld
worden op deze speler.
De speler wordt daardoor beschadigd.
Gebruik zulke discs NOOIT
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Vasthouden met
twee handen



Volume verschil tussen  DVDs en CDs

Dit ligt aan de opname wijze 

Geen geluid of storing als de speler
is aangesloten op TV of versterker, etc.

Kabels niet goed aangesloten,
stekkers niet goed ingeplugt.
Stekkers of contactbussen zijn vuil.
DTS signal out put is aangesloten op
een niet geschikte versterker, etc.

Dit is normaal.

De speler kan dvd's met analoge 
beveiliging copieren. De meeste disc's
hebben tegenwoordig een digitale 
copieer beveiliging, zodat copieren
niet mogelijk is.

De speler reageert niet op de 
afstandsbediening.

Zie blz 14

Batterij leeg? blz 13

Disc is vuil.
Pause of slow play mode is aan.
Het volume staat op minimaal.

Oortelefoon is aangesloten.

Beeld is verstoord als een DVD wordt  op-
genomen of afgespeeld via een videospeler

TV of ander apparaat doet vreemd

Speler wordt warm

Noot:

De speler kan stoppen met werken door
statische electriciteit.
Koppel in zo'n geval de voeding los, en 
sluit deze weer aan .
Mocht het probleem niet verholpen zijn,
breng dat het toestel naar uw dealer.

Liquid crystal display

Van liquid crystal displays, kunnen enkele 
sigmenten zwart of een bepaalde kleur
weergeven. Dit ios normaal
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,

Geen geluid of geen goed geluid
uit de speakers

De afstandsbediening van de speler
kan andere apparaten met een
afstandsbediening beinvloeden.

Storingen

WIJZIGINGEN, UITVOERING EN ZETFOUTEN ONDER VOORBEHOUD AVG$0604



 

REPARATIE

DVD SPELER GEGEVENS

    

      

SERIE NUMMER van witte streepjescode sticker op de achterkant van de speler:

DUIDELIJKE KLACHT OMSCHRIJVING

KLANT GEGEVENS

INLEVEREN BIJ UW LEVERANCIER
      DIT FORMULIER MET (KOPIE) AANKOOP BON MEEZENDEN
    

Naam

    Telefoon of mobiel nummer

    

    

      

Adres

    

INDIEN DE SPELER TER REPARATIE WORDT AANGEBODEN
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DEALER GEGEVENS

    

      

E-mail

    




