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Hartelijk dank voor de aankoop van uw draagbare DVD speler. Dit apparaat biedt u het
beste van het beste op het gebied van elektronica en geluid voor gebruik in huis, hotels,
op kantoor ter ontspanning. Door de kleine afmetingen is het makkelijk draagbaar en
installeerbaar. Leest u alstublieft deze handleiding zorgvuldig door en bewaar het voor
eventueel later raadpleging.

Waarschuwing: Om een risico op een elektrische schok te voorkomen, dient u dit apparaat
niet bloot te stellen aan regen of vocht.
1)

Lees deze handleiding zorgvuldig door en volg de instructies zodat u het
apparaat veilig kunt gebruiken.

2)

Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. Plaats dit apparaat niet op een
met vloeistof gevuld object.

3)

Plaats dit apparaat niet in de buurt van een hittebron, zoals een radiator,
warmterooster, fornuis of enig ander hitte producerend apparaat (waaronder
versterkers).

4)

Haal tijdens storm of onweer de steker uit het stopcontact.

5)

Reinigen: haal de stekker uit het stopcontact en gebruik een vochtige doek.
Gebruik geen reinigingsmiddelen of sprays.

6)

Gebruik uitsluitend accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.

7)

Indien er reparaties of onderhoud dienen worden uitgevoerd, mag dit uitsluitend
worden gedaan door gekwalificeerd personeel. Onder reparaties vallen onder
andere beschadiging van het snoer of de stekker, vloeistof dat in het apparaat
terecht is gekomen, blootstelling aan vocht, of storing van het apparaat. Probeer
het apparaat nooit zelf te repareren, er bestaat gevaar voor een elektrische
schok.

8)

Gebruik geen vreemd gevormde discs, zoals in de vorm van een hart of ster, dit
kan een storing veroorzaken.

Verpakking
DVD speler
Afstandsbediening met batterij
AC/DC adapter
Sigarettenaansteker adapter
Gebruikers handleiding
Hoofdtelefoon
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1
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1
1

Belangrijkste kenmerken








15.6” LCD scherm met hoge kleurhelderheid.
Compatible met DVD, VCD, MP3, MPEG4, CD, JPEG, etc. discs
Ingebouwde stereo speaker
Ingebouwde oplaadbare Lithiumpolymer batterij
Ondersteunt PAL of NTSC
Ondersteunt meertalige OSD, snel vooruit/achteruit spoelen, herhaal functie
Zoom in/uit functie

Draaibaar scherm
U kunt het LCD scherm tot 180° met de wijzers van de klok mee draaien.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SETUP toets
MENU toets
STOP toets
PLAY/PAUSE toets
MUTE toets
w (7) / s (8) / a (5) / d (6)
OK toets
USB/CARD toets
Volume- toets

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Volume+ toets
OPEN toets
DC IN 9-12V
ON/OFF schakelaar
AV OUT
Hoofdtelefoon ingang
SD/MMC sleuf
USB ingang
Positie typeplaatje

Aansluiten van het systeem

Aansluiten van de TV

Installatie en aansluiten op de elektriciteit
Steek het ene uiteinde van de AC/DC adapter in de DC IN 9-12V ingang aan de rechterkant
van het apparaat, steek het andere uiteinde in het stopcontact. Zie de afbeelding
hieronder:

U kunt dit apparaat ook aansluiten op een TV om te genieten van de uitstekende
beeldkwaliteit en stereo geluid. Zie de afbeelding hieronder:

Indien u de sigarettenaansteker adapter gebruikt dient u het ene uiteinde van de adapter
in de 9-1V ingang van het apparaat te doen en het andere uiteinde in de
sigarettenaansteker. Zie de afbeelding hieronder:

Let op:
1.
2.
3.

De sigarettenaansteker adapter kan niet worden gebruikt om de batterij op te
laden.
De sigarettenaansteker adapter kan alleen worden gebruikt indien de voeding
van de auto 9-12V is.
De stekker dient als ontkoppeling van de voeding, deze dient altijd gemakkelijk
te gebruiken zijn.

Gebruik SD/MMC kaart
Voor het gebruik van een SD of MMC kaart dient u deze in daarvoor bedoelde sleuf doen
met de kant waarop het label staat naar boven gericht tot u een klik hoort.
Gebruik een AV kabel om het apparaat met de Tv te verinden. Let op dat de kabel goed
zijn aangesloten.

Gebruik USB
Voor het gebruik van een USB, dient u deze direct in de daarvoor bedoelde aansluiting te
doen.

Aansluiten van een externe speaker
Het apparaat kan worden aangesloten op een externe speaker. Volg de instructies zoals
hieronder afgebeeld:

1.

Nummerpad

11.

2.
3.

TITLE (Weergave titel informatie)
AUDIO (Selectie audio taal)

12.
13.

4.

SETUP (Menu openen of verlaten)

14.

5.

7 8 Vorig/Volgend toets (Verplaatsen
naar een vorig of volgend hoofdstuk of
scene tijdens het afspelen)
5 6 Snel vooruit/achteruit toets (Snel
vooruit/achteruit spoelen 2, 4, 8, 16, 32
x de snelheid)
OSD (Weergave disc informatie tijdens
het afspelen, zoals verstreken en
resterende tijd)
12 PLAY/PAUSE
3 STOP (druk één keer om afspelen te
stoppen, druk op 12 om het afspelen te
hervatten vanaf het gestopte punt; druk
twee keer op de stop toets om het
afspelen helemaal te stoppen)
MODE (Selectie bron)

15.

6.

7.

8.
9.

Let op: Dit apparaat heeft geen 5.1 kanaal, echter, nadat u het apparaat aansluit op een
versterker zal een 5.1 kanaal audio output beschikbaar zijn.

10.

16.

ZOOM (In- of uitzoomen van het beeld
tijdens het afspelen_
MENU (Openen of verlaten hoofdmenu)
SUBTITLE (Selectie taal ondertiteling tijdens
het afspelen van een DVD)
ANGLE (Aanpassen van de gezichtshoek voor
Dvd’s die deze functie hebben)
A-B (Herhalen van een specifiek deel van
punt A naar B, druk nogmaals om de functie
te annuleren)
REPEAT (Herhalen van een titel, hoofdstuk of
nummer)

17.

RETURN (terug naar hoofdmenu)

18.
19.

MUTE (Geluid dempen)
VOL +/- (Aanpassen van het volume)

20.

ENTER (Bevestigen)

Basis gebruik
Gebruik van de afstandsbediening
Plaats de batterij in de afstandsbediening zoals hieronder afgebeeld:
Afspelen van een DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD of MP3 disc
1.

2.
3.
4.
Als u de afstandsbediening gebruikt let u dan
op dat het IR venster vis gericht op de
ontvanger van het apparaat. De maximale
afstand tussen het apparaat en de
afstandsbediening is maximaal 3 meter.
Zie afbeelding.

5.
6.
7.

Doe de stekker in het stopcontact, schuif de ON/OFF schakelaar op de ON
positie, druk op de MODE toets en selecteer USB of SD/MMC.
Indien u “MODE” ingeeft, controleer dan of de USB of SD/MMC kaart goed in het
apparaat zit.
Open de disc lade en plaats de disc met het label naar boven gericht.
Sluit de lade, de disc wordt geladen en begint met afspelen.
Druk één keer op de 3 toets om het afspelen te stoppen; druk dan op de 12
toets om het afspelen te hervatten van het stop punt; druk twee keer op de 3
toets om het afspelen helemaal te stoppen.
Tijdens het afspelen, drukt u op de 12 toets om te pauzeren, druk nogmaals om
te hervatten.
Wanneer u geen disc meer afspeelt, schuift u de ON/OFF schakelaar op OFF.
Voor een aantal dvd’s is een Titel of Hoofdstuk menu beschikbaar, druk op de
“MENU” toets om de pagina te openen en gebruik de 5 6 7 8 toetsen om te
selecteren. Druk op ENTER om te bevestigen.

Let op: Indien u de stekker uit het apparaat haalt doe dit dan nooit terwijl er nog een USB
apparaat of SD/MMC kaart in zit. Dit kan storingen veroorzaken.

Let op:
1.
2.
3.

Laat de afstandsbediening niet vallen en niet gebruiken in een vochtige
omgeving.
Laat het IR venster van de afstandsbediening niet in direct zonlicht komen.
Vervang de batterij indien de afstandsbediening niet goed werkt.

Snel vooruit en achteruit spoelen
Herhaal functie voor een favoriete scene

Tijdens het afspelen van een DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, kunt u snel vooruit en achteruit
spoelen.
1. Druk op de 6 toets, het apparaat zal nu snel vooruit spoelen, druk meerdere
keren om de snelheid te kiezen, 2, 4, 8, 16, 32x de snelheid.

Tijdens het afspelen van een DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD of MP3,
kunt u een favoriete scene herhalen.
Druk tijden het afspelen op de “A-B” knop voor punt A, druk
nogmaals voor punt B, het apparaat zal nu automatisch dat deel
herhalen.
Indien u voor de derde keer drukt, zal het apparaat overgaan naar
het normaal afspelen.

2.

Druk op de 5 toets, het apparaat zal snel achteruit spoelen, druk meerdere

keren om de snelheid te kiezen, 2, 4, 8, 16, 32 x de snelheid.
Herhaal functie afspelen

Gezichtshoek
Tijdens het afspelen van een multi-angle disc, drukt u op de “ANGLE”
toets,het volgende wordt dan weergegeven:
Druk op het nummerpad om de gewenste hoek te selecteren.

Tijdens het afspelen van een DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, kunt u een hoofdstuk, titel of
de hele disc herhalen.
Voor een disc drukt u op de “REPEAT” toets, druk één keer voor het herhalen van een
Hoofdstuk, twee keer voor een Titel en drie keer om de hele disc te herhalen.

Voor het afspelen van een MP3 disc, drukt u op de “REPEAT”knop om een huidig bestand
te herhalen, druk nogmaals om de map te herhalen en druk voor de derde keer om de
herhaal functie te annuleren.

Indien u de functie wilt uitschakelen, drukt u nogmaals op de
“REPEAT” toets en de disc zal in standaard weergave worden
afgespeeld.
Let Op:
De functie is alleen beschikbaar voor multi-angle discs.

In- en uitzoomen

Tijdens het afspelen van een DVD, MPEG4, SVCD, VCD, kunt u
het beeld in- en uitzoomen.
Druk, tijdens het afspelen op de “ZOOM” toets, het beeld
wordt vergroot, druk nogmaals en het wordt nog groter, als u
voor de vierde keer drukt, zal het beeld weer kleiner worden,
net zolang het beeld weer normaal is.

Om het beeld te verplaatsen wanneer het is vergoot, drukt u
op de 5 6 toetsen.

Afspelen van een JPG bestand
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Plaats de JPG disc in de lade, het apparaat zal beginnen met afspelen.
Druk op de “MENU” toets om de bestanden te doorzoeken.
Druk op de w s toetsen om een JPG bestand te selecteren en druk op “ ENTER”
om te bevestigen.
Let op: U kunt op MENU drukken om terug te keren naar de lijst met bestanden.
Druk op 12 of “ENTER” voor preview van het geselecteerde bestand.
Om de afbeelding tegen de wijzers van de klok in te draaien , drukt u op a , druk
op d om de afbeelding met de wijzers van de klok mee te draaien.
Tijdens het bekijken van de bestanden kan Ø op het beeld worden weergegeven
wanneer u “ANGLE”. “SUBTITLE”, “AUDIO”, “A-B”, “TITLE”, etc. indrukt. Dit
betekent dat deze functie niet beschikbaar is.
Druk, tijdens het bekijken van een bestand, op de 3 toets, de afbeelding zal nu
als miniatuur worden weergegeven, druk op de w s toetsen of “ENTER” om een
afbeelding te bekijken.

Afspelen van MP3 bestanden
Plaats de MP3 disc in de lade of plaats een USB medium of geheugenkaart in de daarvoor
bedoelde poort. Druk op w s a d en “ENTER”om een MP3 bestand te selecteren; druk op
12 of “ENTER” om het geselecteerde bestand af te spelen.

Let op: Mediakaarten met een exFAT formaat worden niet ondersteund.

Ondertiteling voor doven en
slechthorenden
Hiermee kunt u de ondertiteling aan- of
uitzetten
Standaard: UIT

Systeem Setup
Druk op de “SETUP”toets, het hoofdmenu
verschijnt op het scherm.
Op de hoofdpagina, drukt u op 7 8 om een
item te selecteren.
Druk op “ENTER”om te openen.
Druk op “SETUP”om te verlaten.

Screen saver
Hiermee kunt u de screen saver activeren.
Standaard: UIT

Algemene Setup Pagina
TV weergave:
Open deze optie, om de afmetingen van de
beeldweergave aan te passen
(Normaal/PS/Normaal L/B, Breed)
Standaard: Breed
De functie hangt af van de
beeldverhouding waarin de disc is
opgenomen.
Gezichtshoek:
Hiermee kunt u tijdens het afspelen de
hoek aanpassen.
Opties: AAN, UIT
Standaard: AAN

LAATSTE GEHEUGEN
Hiermee kunt u het laatste geheugen
selecteren
Standaard: UIT

Audio Setup Pagina

DUAL MONO
Hiermee kunt kiezen uit DUAL of MONO
Standaard: STEREO

OSD Taal
Hiermee kunt u de taal van het OSD menu
aanpassen (Engels/Frans/Duits/Italiaans)
Standaard: Nederlands

DYNAMISCH CONTRAST
Hiermee kunt u het dynamisch contrast
van het beeld instellen.
Standaard: VOL

Video Setup Pagina

Hierin kunt de beeldkwaliteit aanpassen.
De opties die u kunt aanpassen:
Helderheid, Contrast, Kleur en Verzadiging.
Standaard:00

Ouderlijk toezicht
Hiermee kunt u het niveau bepalen van het
ouderlijk toezicht voor scènes die minder
geschikt zijn voor jonge kinderen.
Opties: KIND, G, PG, PG13, PGR, Nc17,
VOLW.
Standaard: VOLWASSEN

Voorkeur Pagina

TV Type:
Hier kunt u het systeem selecteren: PAL of
NTSC
Standaard: NTSC
Audio:
Hier kunt u de taal van de audio selecteren
voor dvd’s.
Standaard: Nederlands
N.B.: de audio taal hangt af van de inhoud
van de disc. U kunt de audio ook wijzigen
tijden het afspelen, druk dan op de Audio
toets
Ondertitels
Hier kunt u de ondertitels van uw keuze
selecteren.
Standaard: Nederlands
De ondertitels hangt af van de beschikbare
informatie op de disc. U kunt de
ondertitels ook wijzigen tijdens het
afspelen, druk dan op de Subtitle toets.
Disc Menu
Hiermee kunt u de taal van het menu
selecteren die beschikbar is op de disc.
Standaard: Nederlands
N.B.: De taal hangt af van de beschikbare
informatie op de disc.

Hiermee kunt u een wachtwoord (vier
cijfers) instellen. Alle kenmerken met
betrekking tot het ouderlijk toezicht zijn
vergrendeld met een wachtwoord.
Standaard: 8888

Standaardinstellingen
Selecteer dit item en druk op de OK toets
en alle instellingen worden teruggezet naar
de fabrieksinstellingen.

Specificaties

Compatible discs: DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4
Systeem: PAL/NTSC
Schermgrootte : 15.6 inch
Beeldresolutie: 1366 x 768 (RGB)
Frequentiebereik: 20 Hz 20 kHz
Video uitgang: 1 Vp-p/75 Ohm, ongebalanceerd
Audio uitgang: 1.4 Vrms/10 kOhm
Signaal/ruis-verhouding: beter dan 80 dB
Dynamisch bereik: beter dan 85 dB
USB: ondersteunt USB 1.1
Laser: halfgeleider laser, golflengte 650nm/795nm
Voeding: DC 9-12 V
Verbruik: 15 W
Gebruikstemperatuur: 0° C-40° C
Gewicht: 1.3 kg
Afmetingen (b x d x h): 363x248x45 mm
Batterijtype: Li Polymeer

Gebruik en onderhoud van de oplaadbare batterij
1. De gebruikstemperatuur is 0°C - 40° C.
2. Haal de stekker uit het stopcontact als het toestel niet gebruikt wordt.
3. Tijdens de weergave wordt het toestel warm. Dit is normaal, maar
wij adviseren u het apparaat niet te lang of zonder toezicht te
gebruiken .
4. Let op dat het toestel niet in aanraking komt met andere objecten en
gebruik het niet naast een warmtebron of in vochtige plaatsen.
Let op: Explosiegevaar indien de batterij onjuist is geplaatst. Vervang alleen
met een zelfde type batterij.
Probleem Oplossen
PROBLEEM
Geen geluid of vervormd
geluid
Kan niet snel vooruit spoelen
in een film

Het symbool
het scherm

verschijnt op

Vervormd beeld

Gebruik oplaadbare batterij

Dit toestel is voorzien van een Li Polymeer batterij voor een stroomvoorziening
voor draagbaar gebruik. De batterij heeft geen “geheugeneffect” en kan dus
opgeladen worden, zelfs wanneer de batterij gedeeltelijk leeg is. Het volledig
opladen duurt niet langer dan 5 uur en heeft dan een capaciteit voor 2 uur
speelduur.
Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het opladen van de batterij
U kunt de batterij uitsluitend opladen indien de schakelaar op OFF staat, maar
wel aangesloten op de netspanning, het rode lampje gaat aan, wanneer de
batterij volledig is opgeladen wordt het lampje geel.

Geen versneld opzoeken

OPLOSSING
Controleer of het toestel goed is aangesloten.
Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten.
U kunt de intro en aanvullende informatie op een
dvd niet doorspoelen omdat de dvd zodanig is
geprogrammeerd dat dat onmogelijk is.
De gewenste functie is op het ogenblik niet
beschikbaar omdat:
1.De software het niet toestaat.
2.De disc ondersteunt de functie niet (bv. hoek)
3.De functie is op het ogenblik niet beschikbaar
4.U heeft een nummer ingevoerd dat niet bestaat.
De disc is misschien beschadigd. Probeer een
andere disc. Een bepaalde vervorming is normaal
bij snel vooruit of achteruit spoelen.
Sommige discs verbieden het snel
doorspoelen op bepaalde delen.
U kunt de intro en aanvullende informatie op
een dvd niet doorspoelen omdat de dvd zodanig
is geprogrammeerd dat dat onmogelijk is.

Ter verbetering van het product, kan het design of specificaties worden
gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.

