GEBRUIKERSHANDLEIDING
XVD320HDMI

BELANGRIJK
GELIEVE DEZE INSTRUCTIES TE
LEZEN ALVORENS GEBRUIK EN DE
HANDLEIDING TE BEWAREN VOOR
REFERENTIE IN DE TOEKOMST.

PROGRESSIEVE SCAN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Gelieve deze veiligheidsinstructies volledig te lezen voor uw veiligheid alvorens
het toestel te gebruiken en gelieve deze handleiding te bewaren voor referentie
in de toekomst.
Lees aandachtig alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies op
het toestel en in de gebruikershandleiding en neem ze in acht.

INSTALLATIE
Water en Vochtigheid Gebruik
elektrische toestellen niet in de
nabijheid van water, bijvoorbeeld
dicht bij een badkuip, waskom,
gootsteen of wasmachine, in een
vochtige kelder en dichtbij een
zwembad, enz.

Hitte Plaats het toestel niet in de
nabijheid van of boven een
radiator of verwarmingsrooster, of
op een plaats waar het
blootgesteld is aan direct
zonlicht.

Ventilatie-De gleuven en de openingen
in de behuizing zorgen voor de nodige
ventilatie. Om ervoor te zorgen dat het
toestel naar behoren werkt en het te
beschermen tegen oververhitting,
mogen deze gleuven en openingen niet
geblokkeerd of bedekt worden.
-Bedek de gleuven en openingen niet
met een doek of een tafellaken.

- Plaats het toestel niet op een bed,
sofa, tapijt of andere dergelijke
oppervlakken, aangezien dit de gleuven
en openingen kan blokkeren.

-Plaats het toestel niet in een
begrensde ruimte, zoals een
boekenkast, of een ingebouwde kast,
tenzij er voldoende ventilatie is.

Accessoires-Plaats het toestel niet op een
onstabiel karretje, steun, drievoet of tafel of hang
het niet aan een onstabiele haak. Het toestel zou
kunnen vallen en ernstige verwondingen
veroorzaken bij kinderen of volwassenen en zelf
ernstig beschadigd kunnen geraken. Gebruik enkel
aanbevolen karretjes, steunen, drievoeten, haken
of tafels.

- Een toestel op een karretje dient voorzichtig
verplaatst te worden. Abrupt stoppen, overdreven
kracht en oneven oppervlakken kunnen het
karretje met het toestel doen omvallen.

Monteren op de muur of aan het plafond-Als uw
toestel op een muur of aan een plafond
gemonteerd kan worden, monteer het enkel zoals
het aanbevolen is.

GEBRUIK
Aarding of Polarisatie
-Dit toestel is uitgerust met een
gepolariseerd AC-voedinssnoer met een
stekker (waarvan één van de pinnen
breder is dan de andere) of met een 2dradige aardingsstekker (een stekker die
een tweede pin heeft voor de aarding).
Gelieve onderstaande instructies te
volgen:

Vermogensbron
-Dit toestel mag enkel aangesloten
worden op het type vermogensbron,
aangegeven op het markeerlabel. Als u
niet zeker bent welk type elektrische
stroom er geleverd wordt in uw huis,
neem contact op met uw verdeler of uw
lokale elektriciteitsleverancier. Voor
toestellen die werken op batterijen of
andere bronnen, gelieve de
gebruiksinstructies te raadplegen.

- Voor een toestel met een gepolariseerd
AC-voedingssnoer en stekker:
Deze stekker kan enkel op één manier in
het stopcontact ingevoerd worden. Dit is
bedoeld voor uw veiligheid. Als u de
stekker niet volledig in het stopcontact
ingevoerd krijgt, draai de stekker om. Als
de stekker nog altijd niet past, neem
contact op met uw elektricien om een
gepast stopcontact te laten installeren.
Probeer de gepolariseerde stekker niet
met geweld in te voeren, aangezien dit de
veiligheidsfunctie van de stekker teniet
zal doen.

Overbelasting
-Zorg ervoor dat u stopcontacten,
verlengingskabels en stopcontacten zonder
aarding niet overbelast, aangezien dit kan
leiden tot elektrische schokken of brand.

Niet-gebruik
-Neem de stekker van het toestel uit het
stopcontact als het toestel voor lange tijd niet
gebruikt wordt.
Om het toestel los te koppelen, trek de stekker
uit het stopcontact. Trek nooit aan het
voedingssnoer.

Bescherming van het voedingssnoer - Plaats
het voedingssnoer zodanig, dat er niet op
gestapt kan worden of dat het niet gekneld
kan worden door voorwerpen die erop of er
tegenaan geplaatst zijn. Wees vooral
voorzichtig bij de stekker, aansluitingen en
op de plaats waar het snoer met het toestel
verbonden is.

Bliksem - Neem de stekker uit het stopcontact
en koppel de antenne of het kabelsysteem
los, om het toestel beter te beschermen
tijdens onweer of wanneer het toestel zonder
toezicht voor lange tijd niet gebruikt wordt.
Dit zal het toestel beschermen tegen
beschadiging tijdens onweer en
spanningspieken.
Reinigen - Neem de stekker van het toestel
uit het stopcontact alvorens het te reinigen
of af te vegen. Gebruik geen vloeibare of
verstuifbare reinigingsmiddelen. Gebruik
een lichtjes vochtige doek om de buitenkant
van het toestel te reinigen. Reinig het toestel
enkel zoals het aanbevolen is.

Voorwerpen en Vloeistof in het Toestel Steek geen objecten door de openingen van
het toestel, aangezien zij in contact kunnen
komen met gevaarlijke spanningspunten of
een kortsluiting met de onderdelen kunnen
veroorzaken, wat kan leiden tot brand of
elektrische schokken. Zorg ervoor dat er
nooit vloeistoffen terecht komen op het
toestel.

ANTENNES
Aarding van de Externe Antenne Als er een externe antenne of
kabelsysteem geïnstalleerd wordt, gelieve de onderstaande
veiligheidsinstructies op te volgen.
Een extern antennesysteem mag niet geïnstalleerd worden in de
nabijheid van overhangende elektriciteitsdraden of andere
circuits voor elektrische verlichting of stroom, of op een plaats
waar het in contact kan komen met dergelijke elektriciteitsdraden
of circuits.
ALS ER EEN EXTERN ANTENNESYSTEEM GEINSTALLEERD
WORDT, DIENT ER EXTREEM VOORZICHTIG TE ZIJN BIJ HET
PLAASTEN, AANGEZIEN CONTACT MET
ELEKTRICITEITSDRADEN OF CIRCUITS FATAAL KAN ZIJN.
Zorg ervoor dat het antennesysteem geaard is, zodat u
beschermd wordt tegen spanningspieken en opgebouwde
statische ladingen. Sectie 810 van de Nationale Elektrische
Wetgeving voorziet informatie over het correct aarden van de
mast en de ondersteuningsstructuur, het aarden van de
ingaande kabel naar een antenne-ontladingssysteem, de grootte
van de aardingsgeleiders, de lokatie van het antenneontladingssysteem, de aansluiting op de aardingselektrodes en
de vereisten voor de aardingselektrodes.

Het Aarden van de Antenne Naargelang de Nationale Elektrische Wetgeving

Ingaande Kabel van de Antenne
Aardeklem

Uitrusting voor de
Elektrische Service

Aardingsgeleiders
(NEC Sectie 810-20)
Antenne-Ontladingssysteem
(NEC Sectie 810-20)
Aardeklemmen
Stroomservice van het
Aardingselektrodesysteem
(NEC Art.250 Deel H)

NEC-NATIONALE ELEKTRISCHE WETGEVING

ONDERHOUD
Herstel Bij Beschadiging- Neem de stekker
van het toestel uit het stopcontact en laat de
herstellingen uitvoeren door gekwalificeerd
onderhoudspersoneel bij de volgende
omstandigheden:
- Als het voedingssnoer of de stekker
beschadigd of versleten zijn.

Als er vloeistoffen of voorwerpen in het
toestel terecht gekomen zijn.

- Als het toestel niet naar behoren werkt of
als er een duidelijke verandering in de
prestatie merkbaar is.
- Dit geeft aan dat er onderhoud nodig is.

- Als het toestel niet naar behoren
functioneert, terwijl de gebruiksinstructies
opgevolgd worden, mag u enkel die functies
aanpassen die vermeld staan in de
gebruikershandleiding. De onjuiste
aanpassing van andere functies kan leiden
tot beschadiging van het toestel en een
gekwalificeerde technicien zal uitgebreide
herstellingen moeten uitvoeren om het
toestel weer normaal te laten functioneren.

Herstellen Herstel het toestel niet zelf,
aangezien het verwijderen van de behuizing
u kan blootstellen aan gevaarlijke spanning
an andere gevaren. Laat alle herstellingen
uitvoeren door gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.

Vervangingsonderdelen - Als er
vervangingsonderdelen nodig zijn, vergewis
u ervan dat de onderhoudstechnicien
onderdelen gebruikt die dezelfde
karakteristieken hebben als de originele
onderdelen. Niet-geautoriseerde
vervangingen kunnen leiden tot brand,
elektrische schokken en andere gevaren.
Veiligheidscontrole Na onderhoud of herstel
aan het toestel, vraag de
onderhoudstechnicien om een routine
veiligheidscontrole uit oere
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Als het toestel blootgesteld is aan regen of water

-Als het toestel blootgesteld is aan zware
schokken bij het vallen of als de behuizing
beschadigd is.
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ILLUSTRATIE VAN HET VOORPANEEL EN ACHTERPANEEL

VOORPANEEL
De voorkant van de DVD-speler
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VOLGENDE

De achterkant van de DVD-speler

1 SCART-uitvoeringang
2 LINKS-uitvoeringang
3 RECHTS-uitvoeringang
4 Digitaal signaal COAXIALE uitvoeringang

5 S-Video-uitvoeringang
6 Y-uitvoeringang
7 Pb/Cb-uitvoeringang
8 Pr/Cr-uitvoeringang

1

9 VIDEO-uitvoeringang
10 Optical-uitvoeringang
11 HDMI-uitvoeringang

AFSTANDSBEDIENING

l Bij gebruik, richt de afstandsbediening naar de infrarood sensor (dichter dan 45 graden).
l Plaats de afstandsbediening niet op een warme of vochtige plaats.
l Zorg ervoor dat er geen water of voorwerpen op de afstandsbediening terechtkomen.
l Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of batterijen van een verschillend type tesamen.
l Gelieve de batterijen te vervangen, als de afstandsbediening niet meer werkt, of slecht werkt

1.STOPPEN

21.ONDERTITELING

2.GANAAR

22.ZOOMEN

3.STAP

23.TITEL

4.0-9 NUMMERKNOPPEN

24.A-B

5.TERUGGAAN

25.VOL +

6.HERHALEN

26.MENU

7.HOEK

27.VOL-

8.USB

28.TRAAG

9.INSTELLINGEN

29.L/R

10.OMHOOG

30.RECHTS

11.LINKS

31.BEVESTIGEN

12.V-MODE

32.HERINSTELLEN

13.N/P

33.OMLAAG

14.PBC

34.PAUZEREN

15.VORIGE

35.AFSPELEN

16.VOLGENDE

36.VOORUITSPOELEN

17.OPENEN/SLUITEN

37.TERUGSPOELEN

18.STIL

38.OSD

19.PROGRAMMEREN

39.WISSEN

20.TAAL
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OSD-INSTELLINGEN
U kan de werking van deze speler naar voorkeur instellen.
Instellingenmenu

Taal

Video

Niveau

Audio

Main Page

Taal

Divers
Engels
Frans
Duits
Italiaans
Nederlands
Pools
Romanian
Engels
Frans
Duits
Italiaans
Nederlands
Pools
Romanian
Autom
Uit

De weergave van het scherm met het instellingenmenu.
De instellingsvoorkeuren.
De geselecteerde categorie zal de instellingendetails
weergeven met behulp van het volgende scherm.

Schermaal
Ondertit.
MP4-Ondertiteling
Audio
DVD-Menu

West-Europees
Centraal-Europees
Engels
Frans
Duits
Italiaans
Nederlands
Pools
Romanian
Engels
Frans
Duits
Italiaans
Nederlands
Pools
Romanian
4:3PS
4:3LB
16:9
Invullen
Origineel
Auto m. Aanpassin g
Pan Scan

Video

Audio

NTSC
PAL
Autom

Breedte-/hoogteverh.
Weergavemodus
TV-systeem
Video-uitgang
HD-resolutle

CVBS
S-Video
YUV
RGB
P-Scan
HD
Aotom
480p/576p
720p
1080i
1080p
Uit
Aan
Groot
Klein

Bass Management
Voorste luidsprekers
Midden luidspreker
Surround-luidspr
Subwoofer
Testtonen
Vertr. middenluidspr.
Vertr. Surr.-luidspr.
Digitale uitgang
Nachtmodus
Down Sampling

Groot
Klein
Geen
Groot
Klein
Geen
Geen
Aanwezig
Uit
Links
Rechts
Midden
Surr links
Surr rechts
Subwoofer
Geen vertraging
0.3m
0.6m
1m
1.4m
1.7m
Geen vertraging
1m
2m
3m
4m
5.1m
Uit
PCM
Alle
Uit
Aan
Uit
Aan

Niveau

Kindersl ot: 8.Alleen volwass.
Wachtw oord instell en

Divers

Standaardinstellingen gebruiken
Screensaver

1. Alle leeftijden
2. G
3. PG
4. PG - 13
5. PG - R
6. R
7. NC - 17
8. Alleen volwass.
Ja
Nee
Uit
Aan

Selecteer "OUDERLIJK TOEZICHT" onder "Classificatie". Druk op "Bevestigen" en voer het wachtwoord,
8888, in (de originele fabrieksinstelling is 8888). Nadat u het wachtwoord ingevoerd en bevestigd heeft,
druk op "OUDERLIJK TOEZICHT" en kies de gewenste classificatie. Ga naar "WACHTWOORD
INSTELLEN", druk op “Bevestigen”, voer 8888 in en voer vervolgens het nieuwe wachtwoord in. Onder
"WACHTWOORD INSTELLEN", voer opnieuw het wachtwoord in en bevestig. De functie "OUDERLIJK
TOEZICHT" staat aan.
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WERKING VAN DE AFSTANDSBEDIENING
OPEEN CLOSE

Om de diskdeur te openen, druk op OPENEN/SLUITEN
Om de diskdeur te sluiten, druk opnieuw op OPENEN/SLUITEN.

TITLE

Tijdens het afspelen van een DVD, druk op TITEL om het titelmenu van de DVD weer te
geven of om de eerste titel af te spelen.
Opmerking: Deze functie hangt af van de disk.

MENU

Tijdens het afspelen van een DVD, druk op MENU om het diskmenu van de huidige
titel weer te geven.
Opmerking: Deze functie hangt af van de disk.

RESET

In Stopmodus, druk op deze knop om de DVD-speler op de Standaardmodus in te stellen.
Dit zal uw Wachtwoordinstelling niet herinstellen.

OSD

Tijden s het afspel en van een VCD/DVD, druk op OSD om de huidi ge tijdspo sitie weer te geve n, zoals vol gt.
VCD 2.0
Tijd_ _ :_ _:_ _ / _ _:_ _:_ _
Verstreken Tijd

PBC
0-10 Keys

DVD VIDEO
Tijd_ _ :_ _:_ _ / _ _:_ _:_ _

Resterende tijd voor de huidige track Verstreken Tijd

Resterende tijd voor de huidige track

Tijdens het afspelen van een VCD/SVCD, druk op PBC om PBC Aan of PBC Uit te selecteren.
PBC is de afspelingsfunctie gebruikt om door VCD's/SVCD's te navigeren.
Deze knoppen worden gebruikt om de tijd, de titel, het hoofdstuk en de tracknummers in te voeren.
Als er een CD, DVD of VCD aan het afspelen is (met PBC Uit), druk op de 0-10 nummerknoppen
om rechtstreeks een track te selecteren.
Als er een numeriek item weergegeven wordt op het scherm, druk op de 0-10 nummerknoppen
om het gewenste item te selecteren.

SLOW

Tijdens het afspe len van een MPEG4, DVD, VCD of SVCD, druk op TRAAG om de disk af te spe len in slow moti on.
Eenmaal u SLOW indrukt, zal de disk afges peeld worde n op 1/2, 1/4,1/ 6 en 1/8 van de normale sne lheid.
Druk op AFSPELEN om de normale afspe ling te hervatt en.

PREV

Tijdens het afspelen van een MPEG4, DVD, CD of VCD, druk op VORIGE om het vorige
hoofdstuk, titel of track af te spelen.

NEXT

Tijdens het afspelen van een MPEG4, DVD, CD of VCD, druk op VOLGENDE om het
volgende hoofdstuk, titel of track af te spelen.

REPEAT

Iedere druk op de HERHALEN knop zal de herhaalmodus veranderen.
Tijdens het afspelen van een VCD, CD ,MP3, zijn er drie modussen: Eenvoudig Herhalen,
Alles Herhalen en Uit.
Tijdens het afspelen van een MPEG4 of DVD, zijn er drie modussen: Hoofdstuk Herhalen,
Titel Herhalen en Uit.
Opmerking: Tijdens het afspelen van een VCD, dient de PBC-modus op Uit gezet te worden.

A-B

Tijde ns he t af sp el en , dr uk op A- B om pu nt A te se lec ter en .
Dr uk op ni eu w om pu nt B te se lec ter en . De sp el er za l aut omat isc h de se ct ie tus se n A en B he rha len .
Dr uk ee n de rde ke er op A- B om de he rhal ing tus se n A en B te st op pe n en de pu nt en A en B te wi ss en .
pmer ki ng : Tijde ns he t af sp el en va n ee n MPEG 4/ CD/ VCD/ SVCD, moet en de pu nt en A en B zi ch in
de ze lfde trac k be vi nde n.
Tijde ns he t af sp el en va n ee n MPEG 4/ DVD, ku nn en de pu nt en A en B in ve rsc hi llen de ho of ds tuk ke n
ge se lec teer d wor de n.

REV

Tijdens het afspelen van een MPEG4/DVD, CD of VCD, druk op de TERUGSPOELEN knop
om terug te spoelen.
De disk zal teruggespoeld worden aan 2, 4, 8 en 16 keren de normale snelheid.
Druk op AFSPELEN om de normale afspeling te hervatten.

FWD

Tijdens het afspelen van een MPEG4/DVD, CD of VCD, druk op VOORUITSPOELEN om vooruit
te spoelen. De disk zal vooruitgespoeld worden aan 2, 4, 8 en 16 keren de normale snelheid.
Druk op AFSPELEN om de normale afspeling te hervatten.

N/P

Druk op N/P in de STOP-modus om één van de volgende modussen te
seelcteren: PAL / AUTO /NTSC.
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WERKING VAN DE AFSTANDSBEDIENING
STIL
Druk op STIL om de audio uit te zetten.
Druk opnieuw op STIL om terug te gaan naar het normale geluid.

R/L
Tijdens het afspelen van een VCD/SVCD, druk herhaaldelijk op R/L om het kanaal voor de
audio-uitvoer te selecteren: Mono Links / Mono Rechts / Mix-Mono / Stereo.

WISSEN
Druk op WISSEN om de nummers, die u heeft ingevoerd, te wissen.

AFSPELEN/PAUZEREN
Druk tijdens het afspelen op PAUZEREN om de afspeling te pauzeren.
Druk opnieuw om naar het volgende frame te gaan.
Druk op AFSPELEN om de normale afspeling te hervatten.
OPMERKING: De stappenfunctie is niet beschikbaar tijdens het afspelen van een CD.

STOPPEN
Druk eenmaal op STOPPEN tijdens de afspeling om te stoppen en de afspeling vast te houden.
Druk op AFSPELEN om de afspeling te hervatten vanaf het punt waar u op STOPPEN gedrukt heeft.
Druk twee keer op STOPPEN om de afspeling volledig te stoppen.

TERUGGAAN
Als de PBC Aan staat in de menuweergave, selecteer uw item en druk op “Teruggaan”.
U kan opnieuw een item in het menu selecteren. Deze functie is enkel beschikbaar bij VCD's.

ZOOMEN
Tijdens het afspelen van een VC D/ SV CD /DV D/ MPE G4 , druk op ZO OME N om het beeld als volgt te vergroten:

Q1

Q2

Q3

Q off
Met deze functie kan u het beeld vergroten of verkleinen.

STAP
Tidjens het afspelen van een MPEG4/DVD, VCD of SVCD, druk eenmaal op STAP en het beeld
zal overgaan naar het volgende frame. Druk op AFSPELEN om de normale afspeling te hervatten.

INSTELLINGEN
Druk op de INSTELLINGEN knop op uw afstandsbediening om het instellingenmenu te openen.
Het instellingenmenu bestaat uit verschillende niveaus.
Gebruik de of knoppen om de gewenste optie in het menu te selecteren.
Gebruik
en
om naar het vorige of het volgende menu te gaan.
Druk op de BEVESTIGEN knop om uw selectie te bevestigen.
Druk op de INSTELLINGEN knop om het instellingenmenu te verlaten.

HERINSTELLEN
Als u in de STOP-modus bent, kan u op deze knop drukken om de DVD-speler terug in te stellen op
de standaardmodus. Dit is niet van toepassing op de Wachtwoordinstellingen.
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WERKING VAN DE AFSTANDSBEDIENING
VOL

HOEK

TAAL

ONDERTITELING

GANAAR

Title
Cha pter

---ሀကऀ뀀葲

Time

--:--:--

Track

---

Disc Time

ကၹၰ唉瀂

--:--:--

PROGRAMMEREN
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WERKING VAN DE AFSTANDSBEDIENING
Programmeren
Als u muziek aan het afspelen bent, druk op "Rechts", "Omhoog" of "Omlaag" en op "Bevestigen' om
de bewerkingsmodus te selecteren en druk vervolgens op “Links" en op "Bevestigen" om de
gewenste muziek te selecteren.
Druk hierna op "Rechts” en op "Bevestigen" om “Toevoegen aan Programmering” te selecteren en
vervolgens op "Omhoog" en op "Bevestigen” om “Programmering Bekijken” te selecteren. Druk
vervolgens op "Omhoog” om “Bewerkingsmodus” te selecteren en druk op "Links" en op
"Bevestigen" om de muziek te selecteren. Druk op “Afspelen” om de muziek af te spelen.

Programmering Annuleren
Druk na de programmatie twee keer op “Stoppen” en druk vervolgens op "Rechts” om
“Bewerkingsmodus" te selecteren. Druk vervolgens op “Links" om de muziek, die u wilt annuleren,
te selecteren en druk op “Bevestigen” om de operatie te bevestigen.
Druk op "Rechts" en op "Bevestigen" om “Programmering Wissen” te selecteren en druk vervolgens
op “Rechts" om “Bekijken” te kiezen en terug te gaan naar de afspeling in volgorde.

Opmerking:
Als u muziek aan het afspelen bent of Jpeg-foto's aan het bekijken bent, is het maximum aantal
ondersteunde bestanden per folder 500. Als er meer dan 500 foto's of nummers zijn, dient u een
nieuwe folder te creëren en ervoor te zorgen dat geen enkele van de folders meer dan 500
bestanden bevat. Bijvoorbeeld: als u 1020 bestanden heeft, dient u 3 verschillende folders te
creëren, waarvan er twee 500 bestanden zullen bevatten en de derde de resterende 20 bestanden.
Op die manier zal de speler alle folders herkennen en alle inhouden kunnen afspelen.

HDMI-Functie
1.Sluit de HDMI-kabel aan op de HDMI-uitvoer op het achterpaneel van de DVD-speler en de TV.
2.Zet de TV-modus op 'HDMI' modus.
3.Druk op de 'Instellingen' knop op de afstandsbediening en selecteer de HDMI-modus (720P,
1080i, 1080P) in Systeeminstellingen/HDMI-uitvoer.
Opmerking:
Als u MP3-bestanden aan het afspelen bent of Jpeg-foto's aan het bekijken bent, is het maximum
aantal ondersteunde bestanden per folder 500.
Als u meer dan 500 foto's of nummers heeft, dient u één of meerdere nieuwe folders te creëren,
zodat elke folder niet meer dan 500 bestanden bevat. Op die manier zal de speler alle folders
herkennen en alle inhouden kunnen afspelen.

Harde Disk Ondersteuning
Deze DVD-speler kan externe harde disks met een maximale capaciteit van 250G
ondersteunen (maar enkel indien het formaat van het bestandssysteem van de harde
disk FAT32 is). Als het formaat van het bestandssysteem NTFS, FAT is of een ander formaat,
gelieve professionele hulp te zoeken om het formaat te veranderen naar FAT32.
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PROBLEMEN & OPLOSSINGEN
DE AFSTANDSBEDIENING WERKT SLECHT OF WERKT NIET
Controleer de batterijen in de afstandsbediening en zorg ervoor dat ze niet leeg zijn en
geplaatst zijn naargelang de juiste polariteit.
Richt de afstandsbediening naar de IR-sensor van de speler.
Verwijder obstakels tussen de afstandsbediening en de IR-sensor.

DE SPELER WERKT ABNORMAAL
Schakel de speler uit en vervolgens opnieuw aan.

DE DISK ZIT VAST IN HET DISKVAK
De disk mag niet uit het diskvak genomen worden als de speler de disk aan het lezen is, dus dient u
de speler uit te schakelen en vervolgens opnieuw aan te schakelen en vervolgens onmiddellijk op de
OPENEN/SLUITEN knop te drukken om het diskvak te openen.

Disktype

Audioformaat

DVD/VCD/HDCD/CD/DVD±R/RW
MPEG4/WMA
Kodak Foto-CD

MPEG 1, LAAG 1,
LAAG 2 , LAAG 3

CD:4Hz 20KHz (EIAT)
Frequentiereactie

S/N-Radio

> 92 dB

THD

< 0.04%

Uitvoerterminals
Kleurensysteem: PAL/NTSC/MULTI
Signaaluitvoer Audiosysteem:

AC-3 Digitale uitvoer

Audio DAC 16bit/48KHz
Video-uitvoer:

1 Vpp (bij 75 ohm)

Audio-uitvoer :

2 Vpp

DVD: 4Hz - 22KHz (48K)
4Hz - 44KHz (96K)

Vermogensinvoer
Afmetingen

Video (composite) uitvoer X1
S-Video-uitvoer X1
2.0ch-uitvoer X 1
Digitale coaxiale uitvoer X1
YPbPr-uitvoer
X1
Scart-uitvoer
X1
Optische uitvoer X1
HDMI-uitvoer
X1

AC100-240V50Hz 15W
Grootte : W225XD235XH50mm
Nettogewicht: 1.5KG

Opmerkingen:
l Er zijn tegenwoordig vele niet-gestandardiseerde opnameprocedures voor MPEG4/DVD/
WMA/CD en copyright-procedures in omloop en vele verschillende soorten DVD+R,DVD±RW,
CD-R en CD-RW lege disks. Daardoor kan het zijn dat er leesfouten of leesvertragingen
optreden. Dit is geen defect aan de speler.
l Sommige CD-RW of CD-R disks zullen niet afgespeeld kunnen worden. Dit hangt af van
het type disk.
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