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Veiligheidsinformatie
Belangrijk – Lees deze instructies volledig door alvorens het apparaat te
gebruiken
LET OP: VERWIJDER GEEN DELEN VAN DE BEHUIZING OM DE KANS
OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN. ER ZITTEN GEEN
DOOR DE GEBRUIKER TE ONDERHOUDEN ONDERDELEN IN HET
APPARAAT, LAAT ONDERHOUD OVER AAN GEKWALIFICEERD
ONDERHOUDSPERSONEEL.
• Lees deze handleiding
• Neem de tijd om de instructies in deze handleiding zorgvuldig te volgen. De
instructies dienen om het systeem juist te configureren en te bedienen en de
geavanceerde functies optimaal te benutten.
• Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
• Het productlabel zit op de achterkant van het product.
• Neem alle waarschuwingen - op het product en in de handleiding - in acht.
• Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water of vocht.
• Gebruik dit product niet in de buurt van een badkuip, wastafel, gootsteen,
wastobbe, in een natte kelder, in de buurt van een zwembad of op andere
plaatsen waar water of vocht aanwezig is.
• Gebruik alleen koppelstukken/accessoires gespecificeerd door de fabrikant.
• Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of als het
product voor lange tijd niet wordt gebruikt om te voorkomen dat het product
beschadigd raakt.
• Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel
• Er is onderhoud benodigd als het apparaat op enige wijze is beschadigd,
bijvoorbeeld als er water is gemorst op het apparaat of voorwerpen in het
apparaat zijn gevallen; als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, als
het niet normaal werkt of als het is gevallen • Probeer het product m
s
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LET OP
RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK!
NIET OPENEN!

Dit symbool geeft aan dat dit apparaat dubbel geïsoleerd is. Een
aarde-aansluiting is niet vereist.
LET OP: KLASSE 1 LASERPRODUCT
Dit product gebruikt een klasse 1 laser. Deze DVD-speler met laser is uitgerust met
veiligheidsschakelaars om blootstelling aan de laser te voorkomen wanneer de
CD-deur is geopend en de veiligheidsvergrendelingen ongedaan zijn gemaakt. Er
is onzichtbare straling aanwezig wanneer het deksel van de CD-speler is geopend
en de vergrendeling niet werkt of ongedaan is gemaakt. Het is te allen tijde erg
belangrijk om directe blootstelling aan de lasterstraal te vermijden. Probeer de
veiligheidsschakelaars niet ongedaan te maken of te omzeilen.
VEILIGHEID LASER
Dit apparaat gebruikt een laser, alleen gekwalificeerd
onderhoudspersoneel mag reparaties uitvoeren.
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die zijn vereist voor het installeren van
dit apparaat MOETEN worden uitgevoerd door een erkend installateur.
• voordat u elektrische apparaten aansluit, moet u de volgende zaken
controleren:
• Buig of trek niet aan het netsnoer om elektrische schokken te voorkomen.
• De voedingsspanning moet overeenkomen met de gegevens in de
technische specificaties en op het typeplaatje van het apparaat.
• Het stopcontact moet na installatie binnen handbereik zijn.
• Als de stopcontacten in uw huis niet geschikt zijn voor de stekker van dit
apparaat, raadpleeg dan een erkend installateur voor vervanging.
• Het gebruik van verschillende aansluitingen of verlengsnoeren wordt niet
aanbevolen.
• Het apparaat moet worden aangesloten op een stopcontact met 100-240 volt
50/60Hz AC en een driepins-aansluiting.
• De stekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen van het lichtnet en
moet eenvoudig bereikbaar blijven.
• Schakel het stopcontact uit en trek de stekker volledig uit het stopcontact om
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het apparaat volledig los te koppelen van het lichtnet.

Belangrijk – Lees deze instructies volledig door alvorens het apparaat te
gebruiken
Omgang met discs
Raak de afspeelzijde van de disc niet aan.
Plak geen papier of plakband op een disc.

Afspeelzijde
Als er vingerafdrukken en stof op een disc zitten, kan dit leiden tot problemen
met het beeld en geluid. Veeg de disc met een zacht doekje schoon vanuit het
midden naar de buitenkant. Zorg ervoor dat uw discs altijd schoon blijven.

Als u de stof er niet met een zacht doekje kunt afvegen, veeg de disc dan
schoon met een licht bevochtigde, zachte doek en veeg daarna droog met een
droge doek.
Gebruik geen oplosmiddelen zoals thinner, benzeen, reinigingsmiddelen of
antistatische sprays voor platen. Het gebruik van deze middelen kan de disc
beschadigen.
Bewaar discs niet op een plaats waar direct zonlicht toegang heeft of in de
buurt van een warmtebron.
Bewaar discs niet op een plaats waar vocht en stof aanwezig zijn, bijvoorbeeld
in een badkamer of in de buurt van een luchtbevochtiger.
Berg discs verticaal op in een doosje. Het stapelen of plaatsen van
voorwerpen op discs die niet in hun doosje worden bewaard, kan leiden tot het
kromtrekken van discs.
Informatie over discs
Normaal gesproken worden DVD’s onderverdeeld in titels, en de titels zijn
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onderverdeeld in hoofdstukken. Audio CD’s zijn onderverdeeld in tracks.

Elke titel, hoofdstuk of track wordt een nummer toegekend, dat respectievelijk
titelnummer, hoofdstuknummer of tracknummer wordt genoemd. Er kunnen ook discs
zijn die deze nummers niet hebben.
Informatie over copyright
Dit product bevat auteursrechtelijk beschermde technologie die wordt beschermd door
Amerikaanse patenten en andere intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van
deze auteursrechtelijk beschermde technologie moet worden goedgekeurd door
Macrovision, en is bedoeld voor thuisgebruik en ander beperkt gebruik, tenzij anders
toegestaan door Macrovision. Reverse engineering of demontage is verboden.

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby en het dubbele-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
Soorten discs
Audio en video
Discmaat:12cm
Enkelzijdig, enkele laag / enkelzijdig, dubbele laag PAL en NTSC DVD
Afspeeltijd max. 135min / 240min
Audio
Discmaat: 12cm / 8cm CD afspeeltijd: max. 74min/20min
Afbeelding
JPG-disc
* Speler is compatibel met DVD-Video, DVD+/-R, DVD+/-RW, CD-DA, CD-R, CD-RW
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Informatie over regiomanagement
Deze DVD-speler is ontworpen en gefabriceerd om te reageren
regiomanagement-informatie die is opgeslagen op een DVD. Als het
regionummer van de DVD niet overeenkomt met het regionummer van de
DVD-speler, dan kan de DVD-speler de DVD niet afspelen.

Het regionummer van deze DVD-speler is

Functies & bedieningselementen
Maak uzelf vertrouwd met de onderstaande onderdelen en accessoires
Meegeleverde accessoires
1 X Handleiding
1 X Afstandsbediening
1 X Netadapter
1 X Auto-adapter
Overzicht bedieningselementen
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1. Draaibaar scherm
2. Toets SETUP
3. Toets MUTE
4. NAVIGATIETOETSEN/ENTER
5. Toets MENU
6. Toets TFT
7. Toets PLAY/PAUSE
8. Toets STOP
9. Toets VOLUME10. Toets VOLUME+
11. Toets AUDIO
12. Toets DVD/USB/SD-modus
13. Toets SOURCE
14. Toets OPENEN DISCLADE
15. USB-ingang
16. SD/MMC-ingang
17. OORTELEFOONUITGANG
18. AV-UITGANG
19. AV-INGANG
20. POWER AAN/UIT
21.DC-INGANG
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Functies & bedieningselementen
Het apparaat aansluiten
Overzicht afstandsbediening
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LCD ON/OFF: LCD AAN/UIT
NUMERIEKE TOETSEN: Gebruik om
cijfers in te voeren of direct naar een
hoofdstuknummer te gaan.
SETUP: Druk één keer om het
systeemmenu te openen
NAVIGATIETOETSEN:
Navigeer door menu’s en opties.
SKIP PREV/NEXT: Druk om naar
vorige of volgende hoofdstuk (DVD) of
track (CD) te gaan.
QUICK SEARCH RWD/FWD: Druk
herhaaldelijk om met verschillende
snelheden terug of vooruit te spoelen.
OSD: Druk op OSD om de huidige
afspeeltijd weer te geven.
SUBTITLE: Druk herhaaldelijk om
door de beschikbare ondertiteltracks
op een DVD te bladeren.
STEP: Druk op deze knop om stap
voor stap af te spelen.
ANGLE: Druk herhaaldelijk om door
de beschikbare DVD-hoeken te
bladeren.
ZOOM: Vergroot een afbeelding tot 4
keer.
PROG: Programmeer een
alternatieve afspeelvolgorde voor een
DVD of CD.
A-B: Druk herhaaldelijk om van A
naar B te selecteren.

SOURCE: Druk herhaaldelijk om door
de verschillende invoerbronnen te
bladeren.
VOLUME +/-: Druk op + om het
volume te verhogen & - om het
volume te verlagen.
MUTE: Druk om het geluid tijdelijk uit
te schakelen. Druk nogmaals om het
geluid weer in te schakelen.
MENU: Druk om het DVD-menu weer
te geven (indien beschikbaar).
OK: Druk om een functie te
selecteren of activeren.
USB/CARD: Schakel tussen USB/
SD-kaart.
TITLE: Druk om het DVD-titelmenu
weer te geven (indien beschikbaar).
STOP: Druk om het afspelen te
stoppen.
AUDIO: Druk herhaaldelijk om door
de beschikbare audiotracks te
bladeren.
GOTO: Om naar een specifiek punt
op een DVD of CD te springen.
REPEAT: Druk herhaaldelijk om door
de herhaalopties voor de huidige disc
te bladeren.
SLOW: Druk op SLOW om in
slowmotion af te spelen.
PLAY/PAUSE: Druk om het afspelen
te starten of pauzeren.
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Installatie
Installatie batterijen afstandsbediening
1: Verwijder het batterijdeksel (zoals getoond).
2: Plaats 2 x AAA batterijen en zorg ervoor dat de batterijen in de juiste richting
(polariteit) worden geplaatst.
3: Plaats het batterijdeksel terug op de afstandsbediening, op dezelfde manier als u het
deksel verwijderd heeft.

Opmerkingen over batterijgebruik
• Plaats de batterijen niet in de verkeerde richting in de afstandsbediening.
• De batterijen niet opladen, verhitten, openen of kortsluiten. Gooi de batterijen niet in
vuur.
• Als de afstandsbediening niet correct werkt of als het bedieningsbereik afneemt,
vervang alle batterijen dan door nieuwe batterijen.
• Het onjuist vervangen van batterijen kan leiden tot explosiegevaar. De batterijen
moeten worden vervangen door batterijen van hetzelfde of een soortgelijk type.
Aansluiten op een TV

TV
AV-kabel
DVD-speler
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OPMERKING: voordat u probeert dit apparaat aan te sluiten op een TV moet u ervoor
zorgen dat zowel de CDVD100W1SWM en de TV zijn uitgeschakeld.
1: Steek het 3,5mm uiteinde van een AV-kabel in de AV-UITGANG (18) op de zijkant van
het apparaat.
2: Steek de andere uiteinden (met de kleuren rood, wit & geel) in uw TV.
3: De rode & witte aansluitingen zijn voor het audiosignaal. Ze kunnen worden
aangesloten op de ingangen op de TV of op een externe versterker. Let er tijdens het
aansluiten op dat kleur van de stekker overeenkomt met de kleur van de aansluiting.
4: De gele kabel is de videokabel en moet worden aangesloten op de gele video-ingang
op uw TV.
5: Nadat u de juiste ingang heeft geselecteerd op de TV, zal het beeld van de DVPS10 op
het TV-scherm verschijnen.
U kunt het afspelen op het DVPS10-display uitschakelen door op de toets TFT op het
apparaat te drukken.
Aansluiten op een externe bron
Het is mogelijk om een externe bron aan te sluiten op de DVPS10 en zo vanaf de externe
bron video af te spelen op het scherm van de DVPS10.

Externe DVD-speler
AV-kabel
DVD-speler
1: Steek het 3,5mm uiteinde van een AV-kabel in de AV-INGANG (19) op de zijkant van
het apparaat.
2: Steek de andere uiteinden (met de kleuren rood, wit & geel) in de uitgangen van de
videobron.
3: Nadat u alle kabels heeft aangesloten, moet u op SOURCE op de afstandsbediening of
het hoofdapparaat (13) drukken om naar de ‘AV IN’ modus te schakelen.
4: Als u terug wilt schakelen naar de interne DVD-speler, druk dan nogmaals op SOURCE
op de afstandsbediening of het hoofdapparaat (13).
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Gebruiksinstructies
Ondersteunde formaten
- Volledig compatibel met DVD, CD, Kodak foto-CD, CD-R&CD-RW
- Meerdere talen, meerdere hoeken, meerdere ondertitels, meerdere
zoommodi, ouderlijk toezicht

De interne batterij opladen
De DVPS10 is uitgerust met een ingebouwde oplaadbare batterij.
Voordat u de batterij gebruikt, moet u ervoor zorgen dat deze volledig is
opgeladen.
Schuif de power-schakelaar naar de stand UIT en sluit de DC-adapter aan op de DCingang (21) & het lichtnet. Als de batterij volledig is opgeladen, zal de rode LEDoplaadindicator groen worden.
OPMERKING: Het opladen neemt ca. 6 uur in beslag. Een volle batterij kan ca. 2
uur worden gebruikt.
1: Als het apparaat voor een langere periode niet wordt gebruikt, wordt
aanbevolen de ingebouwde batterij elke drie maanden op te laden.
Aan de slag
- Schuif de POWER-schakelaar (20) naar de stand AAN om de speler in te
schakelen (de groene power-LED licht op).
- Druk op de knop voor het openen van de disclade (14) om de disclade te openen.
- Plaats een DVD op de disclade (met het label naar boven gericht).
- Sluit de disclade, het afspelen start automatisch.
- Als er een menuscherm op het scherm verschijnt, gebruik dan de navigatietoetsen om
de gewenste menuoptie te selecteren, druk daarna op PLAY/PAUSE om het afspelen te
starten.
Het volume instellen
1: Gebruik VOLUME- / + (9, 10) op het hoofdapparaat of de afstandsbediening om het
volume te verhogen of verlagen.
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2: Gebruik MUTE op de afstandsbediening om het geluid uit te schakelen.
Druk nogmaals op de toets om het geluid weer in te schakelen.
Naar volgende of vorige hoofdstuk/track gaan
1: Druk tijdens het afspelen op NAVIGATIE (4) VORIGE
of
VOLGENDE om naar het volgende of het vorige hoofdstuk (DVD) of de
volgende of vorige track (CD) te gaan.
Vooruit-/terugspoelen
1: Druk tijdens het afspelen op
of
om vooruit of terug te spoelen met X2
de normale afspeelsnelheid. Druk herhaaldelijk op de toetsen om de gewenste
snelheid te selecteren: X4, X8, X16, X32 en normale snelheid. Druk op
PLAY/PAUSE om het afspelen met normale snelheid te hervatten.
Het afspelen stoppen
1: Druk op STOP op het hoofdapparaat (8) of de afstandsbediening om het
afspelen te stoppen. U kunt het afspelen hervatten vanaf het moment waarop
werd gestopt door op nogmaals op PLAY/PAUSE (7) te drukken. Druk om de
afspeelpositie in het geheugen te wissen twee keer op STOP of open de
disclade.
Herhalen (CD, DVD)
1: Druk tijdens het afspelen één keer op REPEAT om de HERHAALFUNCTIE
te activeren.
2: Druk herhaaldelijk om door de beschikbare HERHAALMODI te bladeren
voor het huidige soort disc,
3: Druk op REPEAT tot u OFF bereikt om de HERHAALFUNCTIE uit te
schakelen.
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De GOTO-functie
U kunt de GOTO-functie gebruiken om een specifiek hoofdstuk, titel,
audiotrack, ondertiteltrack, hoek of tijdcode in te voeren.
1: Druk tijdens het afspelen op GOTO om naar het GOTO-menuscherm te
gaan.
2: Druk op een nummer om een optie te selecteren en druk vervolgens op OK
om te activeren. Als u aan de rechterkant van het menu een pijl ziet die naar
boven of naar onder wijst, geeft dit aan dat er meer functies beschikbaar zijn.
3: Gebruik de numerieke knoppen om specifieke cijfers in te voeren. Of
gebruik de navigatietoetsen om een ondertitel- of audiotrack te selecteren.
4: Druk op OK om (indien nodig) te activeren en druk nogmaals op GOTO om
het menu te sluiten.
Programma afspelen (tot 20 tracks)
1: Druk op PROGRAM, het onderstaande scherm wordt getoond:

2: Gebruik de navigatietoetsen om het programmanummer te selecteren en
voer daarna het hoofdstuk (DVD) of de track (CD) in met behulp van de
numerieke toetsen.
3: Als u meer dan 10 hoofdstukken/ tracks wilt toevoegen aan het programma,
selecteer dan naar de optie NEXT en druk op OK om naar 11-20 te gaan.
4: Zodra u het programma volledig heeft ingevoerd, navigeer naar de optie
START en druk op OK.
5: Als u het programma wilt wissen, navigeer dan naar EXIT en druk op OK.
De zoomfunctie
1: Druk, om de zoomfunctie gebruiken, op ZOOM om de standaard
zoominstelling ZOOM 2 te activeren. Bij elke volgende druk op de knop zal het
apparaat naar de volgende zoomoptie schakelen: ZOOM 2,ZOOM 3,ZOOM
4,ZOOM 1/2,ZOOM 1/3 & ZOOM 1/4. Als u daarna nogmaals op de knop drukt,
zal het apparaat terugschakelen naar de instelling OFF.
Een audiotrack selecteren
Het is mogelijk om tijdens het kijken van een DVD de audiotrack te
wijzigen, bijvoorbeeld als u de track met 2-kanaalsaudio wilt beluisteren
in plaats van de track met 5.1-kanaalsaudio of als u een andere taal dan
de standaardtaal wilt beluisteren.
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1: Druk op AUDIO, met elke druk op de knop zal het apparaat naar de
volgende audiotrack schakelen en de details tonen op het scherm.
OPMERKING: Deze DVD-speler heeft GEEN ondersteuning voor DTS-audio.
Als u een DTS-audiotrack selecteert of als er automatisch een DTS-track
wordt geselecteerd, zal er geen audio hoorbaar zijn. Als dit gebeurt, selecteer
dan een audiotrack die wel compatibel is.
2: Als er geen extra audiotracks beschikbaar zijn, dan heeft het drukken op de
toets geen effect.
De kijkhoek veranderen
1: Druk op ANGLE om de gewenste kijkhoek voor een scène te selecteren.
OPMERKING: Niet alle DVD’s hebben meerdere kijkhoeken en daardoor heeft
het niet altijd zin om op de toets te drukken.
Ondertitels
Het is mogelijk dat u een DVD wilt bekijken met ondertitels. Volg de
volgende stappen om de gewenste ondertiteltrack te selecteren en
activeren.
1: Druk op SUBTITLE om de eerste ondertiteloptie te bekijken.
2: Druk herhaaldelijk op de knop om door de beschikbare ondertitelopties te
bladeren.
3: Als u de gewenste ondertiteltrack heeft gevonden, laat de knop dan een
paar seconden los om de track te activeren.
4: Als u de weergave van ondertitels wilt annuleren, druk dan op SUBTITLE
tot de optie [OFF] verschijnt.
DVD-menu
Volg de onderstaande stappen om het DVD-menu te openen.
1: Druk op MENU om terug te keren naar het hoofdmenu.
2: Druk op TITLE om terug te keren naar het titelmenu van de DVD.
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Foto-disc / JPG-afbeeldingen bekijken
U kunt afbeeldingen die zijn opgeslagen op een CD/DVD, SD/MMC-kaart
of USB-stick bekijken met dit apparaat. Volg de onderstaande stappen
om de afbeeldingen te bekijken.

1: Plaats een CD/DVD,SD/MMC-kaart of USB-stick met JPG-afbeeldingen
in het apparaat.
2: Zodra de afbeeldingen zijn geladen, zal het bestandsbeheer verschijnen en
worden alle beschikbare afbeeldingen op de disc getoond.
OPMERKING: De DVD/CD-modus heeft voorrang. Als u zowel een USB-stick
als een disc in het apparaat plaatst, schakel dan naar de USB-, SD/MMCmodus door op USB/CARD te drukken.
3: Gebruik de navigatietoetsen om door de afbeeldingen te bladeren. Druk op
OK om een afbeelding te tonen.
OPMERKING: Bekijk alle bestanden uit alle mappen door op PROG op de
afstandsbediening te drukken.
4: Als u een afbeelding langer dan wilt bekijken dan de standaardtijd in een
diashow, druk dan op PLAY/PAUSE om de diashow te pauzeren. Druk
nogmaals om het normale afspelen te hervatten.
OPMERKING: U kunt op elk moment teruggaan naar het bestandsbeheer
door op MENU te drukken.
1:HERHAALMODI
Druk herhaaldelijk op REPEAT om door de beschikbare afspeelmodi te
schakelen: Enkel, Herhaal één, Herhaal map, Map, Shuffle, Random.
2. AFBEELDING DRAAIEN
Druk op de navigatietoetsen
met de klok mee te draaien.

om een afbeelding tegen de klok in of
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3. AFBEELDING SPIEGELEN
Druk op de navigatietoetsen

om de afbeelding te spiegelen.

4.AFBEELDING ZOOMEN
Druk om een afbeelding te vergroten of verkleinen herhaaldelijk op ZOOM om
de gewenste zoommodus te selecteren:
BIJV:- 50%, 75%, 100%, 125%, 150% & 200%.

5. OVERGANGSEFFECTEN DIASHOW
Druk tijdens een diashow op PROGRAM om door alle beschikbare
overgangseffecten te bladeren.
Schakelen invoermodus
1: Plaats het geheugenapparaat in de bijbehorende aansluiting. Een SD/
MMC-kaart moet in aansluiting (16) worden gestoken en een USB-stick in
aansluiting (15).
2: Druk op USB/CARD op de afstandsbediening om te schakelen tussen
DVD,USB & KAART.
OPMERKING: De volgende soorten geheugen zijn compatibel met dit
apparaat. SD, SDHC (tot 16GB), MMC & USB
Gebruik oortelefoon
1: Sluit een oortelefoon aan op de 3.5mm-uitgang op de zijkant van het
hoofdapparaat (17).
2: Stel het volume op normale wijze in (zie Instellen volume op pagina 7).
• Zet het geluid niet te hard om gehoorschade te voorkomen.
• Als u geen geluid hoort tijdens het afspelen, verhoog het volume dan
niet, omdat de muziek plotseling op hoog volume kan beginnen.
• Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan leiden
tot gehoorverlies.
• Om schade aan uw oren te voorkomen, stel het volume zo laag mogelijk
in voordat u het afspelen start en verhoog het volume nadat het afspelen
is gestart geleidelijk tot het gewenste niveau.
Het draaibare scherm instellen
Het scherm kan 270 graden worden gedraaid.
1: Het scherm kan als het in de normale positie naar voren staat 90 graden
tegen de klok in worden gedraaid.
2: Het scherm kan als het in de normale positie naar voren staat 180 graden
met de klok mee worden gedraaid.
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3. AFBEELDING SPIEGELEN
Druk op de navigatietoetsen

om de afbeelding te spiegelen.

4.AFBEELDING ZOOMEN
Druk om een afbeelding te vergroten of verkleinen herhaaldelijk op ZOOM om
de gewenste zoommodus te selecteren:

Instellingenmenu
Het onderstaande diagram toont alle opties in het instellingenmenu en geeft
aan waar de opties gevonden kunnen worden.

U kunt het INSTELLINGENMENU gebruiken om de taal, video & andere
algemene instellingen van de DVD-speler in te stellen.
1: Verwijder eventuele discs uit de disclade en druk op SETUP op de
afstandsbediening om de instellingenmenu’s te openen.
2: Gebruik de navigatietoetsen om door de menuopties te navigeren.
3: Druk op OK om een optie te selecteren.
4: Gebruik de navigatietoetsen om de instellingen aan te passen.
ALGEMEEN MENU (GENERAL MENU)
TV-SCHERM (TV DISPLAY)
Als het apparaat is aangesloten op een externe TV, dan kunt u deze instellingen
gebruiken om de manier waarop het beeld wordt weergegeven in te stellen.
NORMAAL 4:3 PAN SCAN
Selecteer deze modus als de DVD-speler is aangesloten op een standaard
4:3TV.
Breedbeeldbeelden worden op volledig scherm weergegeven, maar de
zijkanten worden van het beeld afgesneden.
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NORMAAL 4:3 LETTER BOX
Selecteer deze modus als de DVD-speler is aangesloten op een standaard
4:3TV.
Breedbeeldbeelden worden op volledig scherm weergegeven, maar er zijn zwarte
balken zichtbaar aan de boven- en onderkant van het scherm.

WIDE
Selecteer deze modus als de DVD-speler is aangesloten op een breedbeeld-TV.

HOEKMARKERING (ANGLE MARK)
Selecteer ON als u wilt dat er een pictogram wordt getoond indien een scene uit
meerdere hoeken bekeken kan worden.
MENUTAAL (OSD LANGUAGE)
Hiermee kunt de taal van het menu instellen.
U kunt kiezen uit: Engels, Frans & Spaans.
SCHERMBEVEILIGING (SCREEN SAVER)
Als het apparaat niet in gebruik is, zal het DVD-logo verschijnen als schermbeveiliging
om inbranden van het scherm te voorkomen. Selecteer ON of OFF.
AFSPEELPOSITIE ONTHOUDEN (LAST MEMORY)
Stel deze optie in op ON als u wilt dat de DVD-speler de laatste afspeelpositie van
een DVD onthoudt.
AUDIOMENU
DOWNMIX
U kunt deze optie gebruiken om de manier waarop audio wordt toegekend aan
elke luidspreker te wijzigen. Kies uit:
LT/RT – Links/Rechts-mix
STEREO – Stereo-audioweergave
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DOLBY DIGITAL-MENU
DUAL MONO
Alleen van toepassing op discs met AC3 DD5.1
STEREO: De audiofrequentie op het linker- & rechterkanaal zal door
respectievelijk de linker- & rechterluidspreker worden weergegeven.
LEFT-MONO: De audiofrequentie op het linker- & rechterkanaal zal alleen
door de linkerluidspreker worden weergegeven.
RIGHT-MONO: De audiofrequentie op het linker- & rechterkanaal zal alleen
door de rechterluidspreker worden weergegeven.
MIX-MONO: De audiofrequentie op het linker- & rechterkanaal zal worden
samengevoegd en door zowel de linker- & rechterluidspreker worden
weergegeven.
DYNAMISCH (DYNAMIC)
U kunt tijdens het op laag volume bekijken van een disc met hoog dynamische
audio het dynamisch bereik vergroten om het verlies van geluidsdetails te
reduceren.
VIDEOMENU
SCHERPTE (SHARPNESS)
Stel de scherpte van het beeld in op HIGH, MEDIUM of LOW.
HELDERHEID (BRIGHTNESS)
Stel de helderheidsniveau van het beeld in op een waarde van -16 tot +16.
CONTRAST
Stel het contrastniveau van het beeld in op een waarde van -9 tot +9.
TINT (HUE)
Stel de beeldtint in op een waarde van -9 tot +9.
VERZADIGING (SATURATION)
Stel de beeldverzadiging in op een waarde van -9 tot +9.
VOORKEURMENU (PREFERENCE MENU)
SOORT TV (TV TYPE)
Stel deze optie in op het soort TV dat u heeft aangesloten. NTSC, PAL of
MULTI (om automatisch in te stellen).
AUDIOTAAL (AUDIO LANG)
Selecteer de standaard audiotaal. Dit betekent dat de DVD-speler automatisch
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deze taal als audiotrack selecteert (indien beschikbaar).
ONDERTITELTAAL (SUBTITLE LANG)
Selecteer de standaard ondertiteltaal.
DISCTAAL (DISC MENU)
Deze optie stelt de standaardtaal voor het DVD-menu in. Zodra deze optie is
ingesteld, zal het DVD-menu van de bijbehorende taal standaard worden
gebruikt indien beschikbaar.
VOORKEURMENU (PREFERENCE MENU, vervolgd)
OUDERLIJK TOEZICHT (PARENTAL)
U kunt een systeemclassificatie instellen, zodat alleen films die binnen deze
classificatie vallen afgespeeld kunnen worden.
Kies uit: Kindveilig, G, PG, PG13, PG-R, R, NC-17 en Volwassene.
OPMERKING: Als u de classificatie voor ouderlijk toezicht wilt veranderen,
moet u het wachtwoord invoeren (standaardwachtwoord is ‘8888’).
WACHTWOORD (PASSWORD)
Hier kunt u een wachtwoord instellen om ongewenst gebruik van het apparaat
te voorkomen.
1: Stel PASSWORD MODE in op ON.
OPMERKING: Het standaardwachtwoord is ‘8888’.
2: Als u het standaardwachtwoord wilt wijzigen, navigeer dan naar de optie
PASSWORD en druk vervolgens op OK.
3: Voer het standaardwachtwoord in ( het standaardwachtwoord is 8888).
4: U kunt nu een nieuw wachtwoord invoeren met de numerieke toetsen.
Zodra u het nieuwe wachtwoord heeft ingevoerd, moet u het nieuwe
wachtwoord nogmaals invoeren ter bevestiging.
5: Druk op OK om het nieuwe wachtwoord te bevestigen.
OPMERKING: Als u het nieuwe wachtwoord bent vergeten, kunt u de
mastercode ‘1389’ gebruiken om weer toegang te krijgen tot het apparaat.
STANDAARD (DEFAULT)
Als deze functie wordt geactiveerd, herstelt het apparaat alle
standaardinstellingen van het systeem.
OPMERKING: Dit is niet omkeerbaar zodra geactiveerd.
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Zorg & onderhoud
Belangrijk: Trek de stekker altijd uit het stopcontact alvorens het apparaat
te reinigen en onderhouden.
Gebruik nooit scherpe voorwerpen of schurende middelen, zeep,
huishoudproducten, afwasmiddel of boenwas om het apparaat te reinigen.
Reinig de externe oppervlakken alleen met een zachte, vochtige doek. Gebruik
nooit schuurmiddelen of oplosmiddelen, omdat deze het apparaat kunnen
beschadigen.
Problemen oplossen
In het onwaarschijnlijke geval dat u problemen ondervindt met dit apparaat,
raadpleeg de onderstaande tabel voor het oplossen van problemen.
De disc kan
niet worden
afgespeeld

- Disc onjuist geplaatst
- Onleesbare disc
- Discformaatwordt
niet ondersteund
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- Plaats de disc opnieuw, met
het label naar boven gericht, in
het apparaat
- Zorg ervoor dat de disc niet
bekrast of vuil is. Reinig en
plaats de disc opnieuw of
probeer een andere disc
- Zorg ervoor dat de disc
compatibel is. Zie Technische
Specificaties op pagina

obstakel tussen de
afstandsbediening
&
het apparaat
- De afstandsbediening
is te ver weg
- De afstandsbediening
wordt niet op de
IR-sensor
van
het
apparaat gericht
Het
wachtwoord
vergeten

staan. Het bereik van de
afstandsbediening is ca. 6m
- Zorg ervoor dat u de
afstandsbediening
op
de
IR-sensor op de voorkant van
het apparaat, in de buurt van
de LED-indicatoren, richt.

Gebruik
de
mastercode ‘1389’

standaard

Technische specificaties
Voeding
- Uitgang-DC 12V 1800mAh
- Ingang-AC 100~240V 50/60Hz 0.5A
Ingangsspanning
- DC9-12V
Batterij
- Lithium batterij
Capaciteit batterij
- 1800mAH /7.4V
Dynamisch bereik
- 85dB
Video-uitgang
- 1Vp-p75 ongebalanceerd
Audio-uitgang
- 1.4Vrms/10
Frequentierespons
- 20H ~20KHz
Grootte scherm
- 10”(25.4cm)
Ondersteunde discs
-CD,CD-R,DVD,DVD-R,DVD+R,PICTURE
CD&JPG, MP3,WMA
Ondersteunde
- SD(SD,SDHC tot 16GB), MMC,USB
geheugenformaten
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Hiermee wordt verklaard dat de DRAAGBARE DVD-SPELER voldoet aan de
Europese richtlijn 2004/108/EC (EMC-richtlijn)
Van toepassing zijnde normen:
EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN61000-3-3 :2008
EN55020 :2007+A11 :2011
EN60065 :2002+A1 :2006+A11 :2008+A2 :2010+A12 :2011

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.mpmaneurope.com
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