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Lees alle aanwijzingen alvorens deze BluRay speler te gebruiken en bewaar de handleiding op een veilige plek voor toekomstig gebruik.
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WaarscHUWinGen en voorzorGsmaatreGeLen

voorzicHtiG
   Om elektrische schokken te voorkomen, zorg dat het brede gedeelte van de stekker op het brede gedeelte van de sleuf aansluit. 
   Gebruik van opties die niet in de gebruiksaanwijzing staan beschreven kan resulteren in gevaarlijke blootstelling aan straling.
  Gevaar voor ontploffing wanneer de accu incorrect wordt vervangen. Vervang enkel met dezelfde accu of een van hetzelfde type. 

WaarscHUWinG
   Plaats het apparaat niet op zachte, poreuze of gevoelige oppervlakten ter voorkoming van schade aan het oppervlak. Gebruik 

een beschermende laag tussen het apparaat en het oppervlak om het te beschermen.
   Het gebruik van dit apparaat in de buurt van fluorescerend licht kan leidingen tot onderbreking van het signaal van de afstands-

bediening. Wanneer het apparaat onregelmatig gedrag vertoont verplaats het dan van het fluorescerende licht weg, aangezien 
dit de oorzaak kan zijn.

  Schokgevaar, niet openen.
   Er bestaat een gevaar van explosie wanneer u probeert standaard alkaline batterijen op te laden in het apparaat. Gebruik enkel 

herlaadbare NiMH batterijen.
   De batterij van de afstandsbediening bevat kwik. Niet weggooien in de prullenbak, maar recycle of voer af als gevaarlijk afval.

De stekker wordt gebruikt om het apparaat uit te schakelen en het moet binnen handbereik blijven tijdens beoogd gebruik.  
Om het apparaat met de stekker volledig af te sluiten moet de stekker volledig uit het stopcontact worden verwijderd.
Meng geen oude en nieuwe batterijen. Meng geen alkaline, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (Ni-cad, Ni-MH, etc) batterijen.

  
  
  WaarscHUWinG: RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN (of achterzijde). 
  LAAT ONDERHOUD AAN DESKUNDIG ONDERHOUD PERSONEEL.

 De bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van 
 niet-geïsoleerde “gevaarlijke spanning “ melding in de behuizing van het product, dat kan van voldoende kracht heeft om 
 een risico van elektrische schokken te vormen.
 Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van
 belangrijke bedienings-en onderhoud (reparatie) instructies in de documentatie bij het apparaat.
 Dit product maakt gebruik van een klasse 1 laser te lezen Compact discs. Deze laser Compact Disc Player voorzien van  
 veiligheidsschakelaars om blootstelling te vermijden als de CD deur open is en de veiligheid sloten zijn verslagen. 
 Onzichtbare laserstraling aanwezig is toen de cd-speler deksel open is en het systeem interlock heeft gefaald of is verslagen.  
 Het is zeer belangrijk dat u Vermijd directe blootstelling aan de laserstraal te allen tijde. Gelieve geen poging om nederlaag  
 of bypass de veiligheid schakelaars.
 

beLanGrijke veiLiGHeiDsaanWijzinGen
1. Bewaar deze instructies
2. Neem alle waarschuwingen in acht
3. Maak alleen schoon met droge doek
4. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens fabrieksinstructies.
5. Niet in de buurt van warmtebron installeren (inclusief versterkers die hitte produceren)
6. Negeer de veiligheid van de gepolariseerde of geaarde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen, waarvan 
 er een breder is dan de andere.
7. Een geaarde stekker heeft twee pennen en een derde uitsteeksel voor de aarde. Het bredere blad of het derde uitsteeksel zijn er  
 voor uw veiligheid. Raadpleeg een elektricien voor vervanging van het verouderde stopcontact
8. Bescherm het stekkersnoer tegen het overheen lopen of tegen bekneld raken. Vooral bij stekkers, stopcontacten en het punt waar  
 het stekkersnoer het apparaat verlaat.
9.   Gebruik slechts een door de producent verkocht of aanbevolen statief, kar, standaard of beugel. Wanneer u een 
  karretje gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie om letsel te voorkomen.
10. Trek de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt.
11. Laat alle vormen van reparatie over aan gekwalificeerd personeel. Reparaties zijn nodig wanneer het apparaat beschadigd is  
 op enige manier, bijvoorbeeld wanneer het voedingssnoer beschadigd is of de stekker, vloeistof is gemorst of objecten in het 
 apparaat zijn gevallen, wanneer het apparaat aan regen of vocht is blootgesteld, het niet normaal functioneert of het is laten vallen.

caUtion
risk oF eLectric sHock

Do not oPen

attention
risQUe D’ eLectrocUtion

ne Pas cUvrir
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aanvULLenDe WaarscHUWinGen
  Het apparaat mag niet blootgesteld worden aan waterdruppels of - spatten en er mogen geen objecten gevuld met vloeistoffen,  

 zoals vazen, geplaatst worden op het apparaat.
  De stekker wordt gebruikt om de netspanning te verbreken en dient tijdens normaal gebruik voortdurend bereikbaar te zijn. 

 Om de netspanning van het apparaat volledig af te sluiten dient de stekker volledig uit het stopcontact gehaald te worden.
  Waarschuwingsmarkering zit aan de achterzijde van het apparaat.
  Markeringsinformatie zit aan de achterzijde van het apparaat.

    Dit symbool geeft aan dat het product is voorzien van een dubbele isolatie tussen gevaarlijke netspanning en voor de 
    gebruiker toegankelijke delen.

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermde technologie die wordt beschermd door Amerikaanse patenten en andere intellectuele 
eigendomsrechten. Gebruik van deze auteursrechtelijke beschermde technologie moet worden geautoriseerd door Rovi Corporation, 
en is bedoeld voor thuisgebruik en ander beperkt gebruik, tenzij anders toegelaten door Rovi Corporation. Reverse engineering en 
demontage zijn verboden.

bLU-ray 5.1 tHUisbioscooP

FUncties
  Blu-ray DVD speler: BD, DVD, CD
  Blu-ray playback: 720p, 1080i, 1080p
  LED weergave
  NTSC/PAL
  HDMI uitgang
  Component video-uitgang
  Composiet video-uitgang
  Digitale coaxiale uitgang
  RCA stereo audio-uitgang
  USB-poort
  Luidspreker uitgang
  Satelliet luidsprekers
  Ingebouwde AC stroomkabel

   Wanneer het Blu-ray systeem abnormaal functioneert kan dit het gevolg zijn van de circuitbescherming. Verwijder de stekker van 
het stopcontact en steek deze opnieuw in. 

   STANDBY knop kleur verandert van rood naar groen ongeveer tien seconden nadat de Blu-ray speler aangezet wordt.
   Specificaties en ontwerp zijn zonder verdere kennisgeving onderhevig aan veranderingen.

bijGesLoten
  Afstandsbediening
  1 RCA video/audio kabel
  Handleiding
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reGiocoDerinG
DVD- en Blu-ray spelers en discs zijn gecodeerd voor een specifieke regio. De disc en speler code moeten overeenkomen. 
De regiocode voor deze speler staat op het achterpaneel van de speler.

bL
U

-r
ay

 s
cH

ij
v

en

region
code area/country

D
v

D
 s

cH
ij

v
en

Noord Amerika, Centraal Amerika, 
Zuid Amerika, Korea, Japan, Taiwan, 
Hong Kong, Zuidoost Azië

Europa, Groenland, Franse overzeese 
gebiedsdelen, Midden-Oosten, Afrika, 
Australië en Nieuw-Zeeland

India, China, Rusland, Centraal Azië en 
Zuid Azië

De Verenigde Staten, V.S. gebiedsdelen en 
Canada

Europa, Japan, Midden-Oosten, Egypte, 
Zuid-Afrika, Groenland

Taiwan, Korea, de Filippijnen, Indonesië en 
Hong Kong

Mexico, Zuid Amerika, Centraal Amerika, 
Australië, Nieuw-Zeeland, Pacific eilanden 
en de Caraiben

Rusland, Oost Europa, India, Noord-Korea, 
Mongolie en het grootste deel van Afrika

China
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sPeLer introDUctie

scHijFLaDe

scHerm stoP
Druk om het afspelen van 

een schijf te stoppen

aan/stanDby
Druk om de speler in- en 

uit te schakelen

oPen/sLUit
Druk om de schijflade

te openen/sluiten

PLay/PaUze
Druk om een geladen schijf 

te spelen of pauzeren

Usb Poort

voLUme+/-

comPosiet viDeo
UitGanG

comPonent viDeo
UitGanG

HDmi
UitGanG

etHernet
Poort

sPeaker 
UitGanG

rca stereo aUDio
UitGanG

DiGitaLe coaXiaLe
aUDio UitGanG PoWer knoP
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stanDby
Druk om de speler aan en uit te zetten

oPen/cLose
Druk om de lade te openen en sluiten.

cLear
Druk om de nummers ingegeven met het keypad te wissen.

Goto
Druk om naar een specifieke track of tijd te gaan.

retUrn (alleen DVD)
Druk om terug te gaan naar het vorige niveau 
binnen het DVD menu.

menU
Druk om terug te keren naar het hoofdmenu
van een DVD.

searcH
Druk om het huidige hoofdstuk of de huidige
track te doorzoeken.

stoP
Druk om het afspelen te stoppen.

PaUse
Druk om het afspelen te pauzeren.

HDmi
Druk herhaaldelijk om de resolutie aan te passen.

inFo
Druk om on screen informatie over de schijf te zien.

bookmark
Maakt een bladwijzer aan.

zoom
Druk herhaaldelijk om het zoomlevel in te stellen.

DiGest
Druk om aanvullende informatie te zien over 
ondersteunde blu-ray schijven.

rePeat
Druk herhaaldelijk om de huidige track,
hoofdstuk, titel of gehele schijf te herhalen.

anGLe
Druk om alternatieve hoeken te zien
bij ondersteunde DVD’s.

eQ
De EQ schakelt tussen voorgeprogrammeerde instellingen

voLUme +/-
Druk om het volume aan te passen.

bass + / -
Druk op bass + of bass – om de bass te rejelen.

a-b
Druk herhaaldelijk tijdens het afspelen om het
begin- en eindpunt van een herhaalloop in te stellen.

PijLen /enter
Navigatie en bevestiging binnen menu’s.

setUP/Home
Druk om naar het Setup menu te gaan.

PoPUP/titLe
Druk om het popup menu te zien bij ondersteunde schijven. 

Druk om terug te gaan naar het titelmenu.

seconDary aUDio
Druk om een tweede geluidstaal te activeren bij een Blu-Ray schijf.

Prev/neXt
Druk om te wisselen tussen hoofdstukken en tracks.

meDia center
Druk om het Media Center te openen of sluiten.

PLay
Druk om de schijf af te spelen.

osc
Druk om de on screen controls te zien.

bonUsvieW
Druk om meerdere video’s (scherm in scherm) tegelijkertijd te 

bekijken bij DVD’s die dit ondersteunen.

ProG (alleen DVD en CD)
Druk om het afspelen van de schijf in te stellen

aUDio
Druk om te schakelen tussen de beschikbare 

audioinstellingen op de geladen schijf.

sUbtitLe
Druk om te wisselen tussen verschillende 

beschikbare ondertitel instellingen.

mUte
Druk om het geluid te onderdrukken.

sUr+ / -
Druk op SUR+ of SUR – om de surround speakers te bedienen.

cent + / -
Druk op cent + of cent – om de center speaker te bedienen.

ProLoGic

ranDom(alleen CD of DVD)
Druk om hoofdstukken of tracks in een willekeurige

volgorde af te spleen.

nUmeriek keyPaD
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instaLLatie

voeDinG

Steek de bijgevoegde AC kabel in een standaard stopcontact om het apparaat van stroom te voorzien.

aFstanDsbeDieninG

Vereist 2 AAA batterijen.

sLUit De LUiDsPrekers aan
Verbind de speakers en de subwoofer zoals in de afbeelding hieronder is weergegeven.

bLU-ray, DvD en cD

een scHijF LaDen

1.  Druk de POWER knop in om de speler aan te zetten.
2.  Druk de OPEN/CLOSE knop om de lade te openen.
3.  Doe een disc in de lade, het label omhoog gericht.
4.  Druk de OPEN/CLOSE knop om de lade te sluiten.
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een scHijF aFsPeLen
1.  Volg de instructies van “Een schijf laden”. Nadat de disc is geladen zal deze automatisch beginnen met afspelen
2.  Wanneer de disc niet automatisch begint druk de PLAY knop.

on-screen beDieninG

Om de on-screen bediening te activeren, druk de OSC knop op de afstandsbediening terwijl er een disc speelt.
Met OSC kunt u snel wisselen van titel, hoofdstuk of zelfs een gekozen tijd op de disc.
U kunt ook de audio taal, ondertitelinginstellingen, camerastand en bitrate aanpassen.

bookmarks GebrUiken en maken
De bookmark functie werkt alleen voor DVD en Blu-Ray DVD’s.

1.  Volg de instructies voor “Een schijf laden” en “Een schijf afspelen”.
2.  Druk de BOOKMARK knop om het huidige punt te bookmarken in de afspelende disc.
 u kunt maximaal 12 bookmarks creëren.
3.  Om de opgeslagen bookmarks te laden houd de BOOKMARK knop 5 seconden ingedrukt.
 Het on-screen bookmark menu zal verschijnen.
4.  Gebruik de ARROW/ENTER knoppen op de afstandsbediening op een opgeslagen bookmark te selecteren en bekijken.

een scHijF ProGrammeren(aLLeen DvD en cD)

1.  Volg de instructies voor “Een schijf laden” en “Een schijf afspelen”
2.  Terwijl de disc afspeelt druk de PROGRAM knop op de afstandsbediening.
 Een program menu zal verschijnen op de televisie
3.  Druk de ENTER knop
4.  Gebruik de ARROW knoppen om een titel en hoofdstuk te selecteren. Druk de ENTER knop.
5.  Druk de PLAY knop om de geprogrammeerde disc af te spelen.

een ProGramma annULeren (aLLeen DvD en cD)
1.  Terwijl de disc afspeelt druk de PROGRAM knop.
2.  Druk de RETURN knop om de afstandsbediening om het ingestelde programma te schrappen.

bD-Live™
BD-Live is een geavanceerde Blu-ray disc functie die het mogelijk maakt extra inhoud voorzien door de disc producent te downloaden 
en te bekijken.
BD-Live functies kunnen worden bekeken via het hoofdmenu of een geladen Blu-ray disc die deze functie ondersteunt.
BD-Live vereist een internetverbinding en een Blu-ray disc die deze functie ondersteunt.
BD-Live kan soms aanvullende opslagruimte vereisen. Verbind een 2GB of grotere USB thumb drive met de USB poort wanneer u 
problemen ervaart met BD-Live

bonUs vieW
Op ondersteunde Blu-ray discs druk de BONUSVIEW knop op de afstandsbediening om aanvullende video inhoud te bekijken terwijl 
de film afspeelt. Bonus view vereist een Blu-ray disc die deze functie ondersteunt.
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setUP/Home menU

Het setUP menU oPenen
1.  Druk de SETUP/HOME knop om het setup menu te openen.
 Sommige opties in het setup menu zijn alleen beschikbaar wanneer de speler in de full-stop modus is. Om deze full-stop modus in  
 te gaan druk tweemaal de STOP knop op de afstandsbediening.

basis menUbeDieninG
1.  Druk de ARROW knoppen om door het setup menu te navigeren.
2.  Druk de ENTER knop op de afstandsbediening om een selectie te maken in het setup menu.
3.  Druk de SETUP/HOME knop om het setup menu te verlaten.

aLGemene insteLLinGen
system (systeem)
Screensaver
Disc Auto Playback
Load Default
 Gebruik om de speler terug te brengen naar de originele instellingen.
Upgrade
 Disc
 USB Opslag
 Netwerk
Easy Setup
 De setup wizard te starten die helpt u de speler in te stellen specifiek voor uw televisie.
BUDA
 Gebruikt om de standaard opslag voor BD Live downloads en cache te selecteren. Het interne geheugen kan ook geformatteerd  
 worden vanuit hier.

Language (taal)
OSD
Menu
Audio
Subtitle

Playback (afspelen)
Closed Caption
Angle Mark
PIP Mark
Secondary Audio Mark

security (veiligheid)
Parental Control
 Open om ouderlijk toezicht in te stellen. Het wachtwoord is 0000

network (netwerk)
Internet Connection
Information
 Bekijk netwerkinformatie.
Connection Test
 Gebruik om de internetconnectie van de speler te testen.
IP Setting
Proxy Setting
BD-Live Connection
 Pas toegestande connecties voor BD-Live aan
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scHerm insteLLinGen
TV
TV Screen
Resolution
TV System Color Space
HDMI Deep Color
HDMI 1080P 24Hz

Video Process
Sharpness

Motion Video Process
Video Mode

systeem inFormatie
Details van de huidige software versie van de speler evenals het MAC (Media Access Control) adres van de speler.

een teLevisie aansLUiten
kies één van de drie aansluitmogelijkheden

* comPosiet viDeoUitGanG

1.  Steek de RCA video kabel in de COMPOSITE VIDEO OUTPUT op de speler en een composiet video ingang op een televisie.
 De standaardkleur voor composiet video poorten is geel.
2.  Selecteer de juiste bron op uw TV.
3.  U heeft nu beeld. Om het geluid van de speler via de televisie af te spelen volg de instructies voor RCA Stereo Audio Uitvoer of  
 Digitale Coaxiale Audio Uitvoer.

** comPonent viDeoUitGanG

1.  Steek de RCA component video kabel in de COMPONENT VIDEO OUTPUT op de speler en in de component video ingang op een televisie.
 De standaardkleuren voor component video poorten zijn groen, blauw en rood.
2.  Selecteer de juiste bron op uw TV.
3.  U heeft nu beeld. Om audio van de speler via de televisie af te spelen volg de instructies voor RCA Stereo Audio Uitgang of 
 Digitale Coaxiale Audio Uitgang.

*** HDmi UitGanG

1.  Steek de HDMI kabel in de HDMI OUTPUT op de speler en een HDMI ingang op de televisie.
2.  Selecteer de juiste bron op uw TV.
3.  U heeft nu beeld en geluid.

aUDio insteLLinGen
Audio Output
Spdif
HDMI
Down_samp
DRC

Speaker Setting
Configuration
Test Tone

Post Process
UpMix
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aUDio UitGanGen
kies één van beide aansluitmogelijkheden

* rca stereo aUDio UitGanG
Vereist een RCA stereo audio kabel (bijgeleverd)

1.  Steek de RCA stereo audio kabel in de RCA STEREO AUDIO OUTPUT op de speler en een RCA stereo audio ingang op een  
 televisie of home theater systeem. 
 De standaard kleur voor RCA stereo audio poorten is rood en wit.
2.  Selecteer de juiste bron op uw TV op Hometheatre System.
3.  U heeft nu geluid.

** betere GeLUiDskWaLiteit – coaXiaL DiGitaL aUDio UitGanG
Vereist een coaxiale digitale audio kabel (niet bijgeleverd)

1.  Plug de coaxiale digitale audio kabel in de COAXIAL DIGITAL AUDIO OUTPUT op de speler en een coaxiale digitale audio  
 ingang op een televisie of home theater systeem. 
 De standaard kleur voor coaxiale digitale audio poort is oranje.
2.  Selecteer de juiste bron op uw TV op Hometheatre System.
3.  U heeft nu geluid.
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etHernet

etHernet verbinDinG
De speler staat u toe te verbinden met op netwerk gebaseerde diensten zoals BD-LiveTM, en software updates te ontvangen.
Vereist een ethernet kabel (niet bijgeleverd)

1.  Steek de ethernet kabel in de ETHERNET PORT op de speler en een ethernet port op een router of modem met een 
 internetverbinding.

 Na het verbinden met een router of modem zal de speler automatisch met het internet verbinden.
 U kunt uw netwerkinstellingen openen in het setup menu van de speler.
 BD-Live kan soms aanvullende opslagruimte vereisen. Verbind een 2GB of grotere USB thumb drive met de USB port wanneer 
 u problemen ervaart met BD-Live.

Usb Poort

aFsPeLen oF bekijken vanaF een Usb scHijF

1.  Verbind een USB apparaat met de USB PORT aan de voorkant van de speler Het USB apparaat past slechts op één manier in 
 de USB port.
2.  Druk de MEDIA CENTER knop op de afstandsbediening.
3.  Gebruik de ARROW knoppen om het verbonden USB apparaat te selecteren.
4.  Druk de ENTER knop
5.  Gebruik de ARROW knoppen om het verbonden USB apparaat te selecteren en druk de ENTER knop om selecties te maken,  
 foto’s te bekijken of muziek af te spelen.
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Voor support: Teknihall, tel.:  0858 880 106 - www.teknihall.be


