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1. MEDIAKUNDE

Afspelen

Afspeelbare media
• Video: DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, VCD, S-VCD
• Audio: CD, Audio DVD, MP3, CD-R, CD-RW, WMA 
• Verdere formaten: Nero Digital, DivX, Xvid en JPEG
• Kaarten: CFI/II, SD, MS, MMC, SM

Regionale code
Elke DVD-speler en elke DVD heeft een regionale code. De regionale code voor deze DVD-speler is 2. Er 
kunnen alleen DVD-videotitels afgespeeld worden die ook over de regionale code 2 of de regionale code 
0 beschikken. De regionale code 2  geldt voor het vasteland van Europa, 0 is wereldwijd geldig. Als u 
probeert een DVD-video met een andere regionale code af te spelen, verschijnt Verkeerde regio op het 
beeldscherm/display.

Nero Digital
NERO is een datacomprimeringsprogramma, dat alle videoformaten in hoogste kwaliteit tot minder dan 
20% van de originele grootte reduceert. CD’s, die met NERO Recode zijn gemaakt, kunnen hoofdstuk, 
ondertitel en maximaal twee taalversies bevatten. De bediening van de CD gebeurt met dezelfde toetsen 
als bij het afspelen van een DVD. Let erop dat bestanden die niet in het NERO Digital „Standard Profil“ 
zijn gemaakt misschien niet of slechts met beperkingen afgespeeld worden. 

Algemene informatie
De toetsen op de afstandsbediening functioneren afhankelijk van het geplaatste medium (DVD, CD, kaart 
etc.). Op op koop-DVD’s zijn niet altijd alle functies van de afstandsbediening voorhanden.
Bij een aantal koop-DVD’s kunnen de scènes voor DVD-menu niet overgeslagen worden. Ook verdere 
functies zijn dan niet mogelijk. Dat is geen storing op het apparaat.

Macrovision
Dit apparaat ondersteunt de kopieerbescherming Macrovision. Hiermee wordt het kopiëren van media 
met deze kopieerbescherming verhinderd. 

DOLBY DIGITAL en DOLBY PRO LOGIC zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories.
Official DivX Certified™ product
Speelt DivX® 5, DivX® 4, DivX® 3, en DivX® VOD af (in combinatie met DivX Certified™ apparaten)
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2. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Algemeen
• Lees de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing aandachtig voordat u het apparaat aansluit. 

Op deze wijze gebruikt u alle functies veilig en betrouwbaar.
• Bewaar deze gebruiksaanwijzing.
• Bij overdracht van het apparaat ook deze gebruiksaanwijzing meegeven.
• Gebruik het apparaat niet als de behuizing of het netsnoer zichtbaar beschadigd zijn. Reparaties aan 

het apparaat mogen uitsluitend door het Service Center uitgevoerd worden. Als het snoer van dit 
apparaat beschadigd is, moet het door ons Service Center vervangen worden om gevaar te 
voorkomen.

• Verpakkingsmateriaal is geen kinderspeelgoed. Kinderen mogen niet met de plastic zakken spelen. Er 
bestaat verstikkingsgevaar.

• Laat kinderen nooit zonder toezicht elektrische apparatuur gebruiken. 
• Laserstraling: Het apparaat werkt met een zwakke maar scherp gebundelde laserstraal. Bij onjuist 

gebruik kan deze straal een gevaar voor de ogen zijn. Apparaat in geen geval openen.

Omgevingsvoorwaarden
• Als het apparaat van een koude naar een warme plaats wordt gebracht, kan condensvocht in het 

apparaat ontstaan. Het apparaat enkele uren uitgeschakeld houden.
• Bescherm het apparaat tegen vocht, druppel- of spatwater. Anders bestaat gevaar voor een 

elektrische schok. Zet bijvoorbeeld geen vazen of bloempotten op het apparaat. 
• Zware voorwerpen mogen niet op het toestel geplaatst worden.
• Bescherm het apparaat tegen hitte. Als u het apparaat op een rek zet, houdt dan aan alle kanten een 

afstand aan van minstens 10 cm. 
• Open vuur zoals brandende kaarsen mogen niet op het apparaat gezet worden.
• Plaats het apparaat zodanig dat het niet in direct zonlicht staat. 

Voeding
• Sluit het apparaat aan op een contactdoos van 230 V~50 Hz.
• Trek bij onweer de netstekker uit de contactdoos.
• Trek om de netstekker uit de contactdoos te trekken altijd aan de stekker en nooit aan de kabel.

Bij storingen
• Trek onmiddellijk de netstekker uit het stopcontact als het snoer of het apparaat beschadigd is.
• Beschadigde apparaten resp. beschadigde accessoires mogen niet meer worden gebruikt.
• Steek geen voorwerpen in het apparaat, er kunnen stroomvoerende onderdelen worden geraakt.
• Voorzichtig! Onmiddellijk de netstekker trekken als er vreemde voorwerpen of vloeistof in het 

apparaat komen. Voor een volgende ingebruikname het apparaat laten controleren.
• Probeer in geen geval het apparaat zelf te openen en/of te repareren. 

Hoofdtelefoon
• Het luisteren naar de luide muziek of TV-geluid via een hoofdtelefoon kan tot beschadigingen aan het 

gehoor leiden.

Reiniging en onderhoud
• Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt. 
• Gebruik een lichtvochtige, zachte doek voor het schoonmaken. Gebruik geen bijtende of schurende 

schoonmaakmiddelen. Deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen. 
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Kaartlezer
• Als de kaarten verkeerd geplaatst worden, kan dat tot schade aan de kaarten of het apparaat leiden. 

Lees daarom absoluut de aanwijzing voor het correct plaatsen. 
• Als de kaarten verwijderd worden moeten apparaat resp. kaartlezer uitgeschakeld zijn, anders kunnen 

gegevens verloren gaan en kan de kaart of het apparaat beschadigd worden.

Batterijen
• Batterijen kunnen bij inslikken levensgevaarlijk zijn. Bewaar daarom batterijen en afstandsbediening 

op een plaats die niet toegankelijk is voor kleine kinderen. Als een batterij werd ingeslikt, moet 
onmiddellijk de hulp van een arts worden ingeroepen. 

• De meegeleverde batterijen mogen niet opgeladen of met andere middelen gereactiveerd, niet uit 
elkaar gehaald, in het vuur geworpen of kortgesloten worden. 

• Haal lege batterijen altijd direct uit de afstandsbediening omdat deze uitlopen en daarmee schade 
kunnen veroorzaken. 

• Vervang altijd beide batterijen. 
• Gebruik altijd dezelfde batterijtypes.
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3. LEVERING

U krijgt:
• 1 x DVD-speler DVD 2005
• 1 x afstandsbediening
• 2 x batterijen type AAA 1,5 V
• 1 x kabel scart op scart
• Nero Demo CD (30-dagen-testversie)
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4. OVERZICHT APPARAAT

Voorzijde

1. STANDBY DVD-speler op stand-by schakelen of vanuit stand-by activeren.
2. II Pauze
3. ¢ Volgende hoofdstuk of volgende titel oproepen
4. Display Weergave van symbolen en niet-gecodeerde tekst (b.v. verstreken tijd of 

afgespeelde titels)
5. Ontvanger van de signalen van de afstandsbediening
6. DVD-vak
7. Vak voor CF I/II kaarten
8. PHONE Hoofdtelefoonaansluiting
9. Volumeregelaar voor de hoofdtelefoon
10. LED, brandt, als de kaartlezer geactiveerd is.
11. Vak voor SD, SM, MMC en MS-kaarten
12. 3 Start
13. 7 Stop
14. 4 Vorig hoofdstuk of vorige titel oproepen
15. OPEN/CLOSE Opent en sluit het DVD-vak

Achterkant

16. S-VIDEO Uitgang / S-VIDEO-bus voor aansluiting van een camcorder, PC’S, VCR
17. VIDEO Uitgang / cinchaansluiting naar de aansluiting van een videorecorder / 

videocamera
18. CENTER, SUB- Geluidsuitgang van de ingebouwde Dolby Digital Decoders (AC-3 5.1)

WOOFER, SL, aansluiting aan passieve Surround-instalalties
SR, FL, FR

19. COAXIAL Uitgang / digitale geluidsuitgang via een coaxiaalkabel
20. AUDIO OUT Uitgang / stereosignaal aan hifi-installatie en andere toestellen met passende 

ingang
21. OPTICAL Uitgang / digitale optische geluidsuitgang via een lichtgeleiderkabel
22. Y, Pr/Cr, Pb/Cb Progressive Scan Uitgang / zendt beeldsignalen over; aansluiting aan zeer 

hoogwaardige TV-apparaten, monitoren of aan beamer
23. EURO SCART Uitgang / aansluiting van TV-toestellen of aan een videorecorder
24. POWER I Netschakelaar
25. Netsnoer

2 3 41 5 8 9

10

6 7

131415 1112

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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Afstandsbediening

1. Infraroodzender
2. OPEN/CLOSE Opent en sluit het DVD-vak
3. 0-9 Voor ingave van bijv. hoofdstuk- of kanaalnummers
4. CLR Keuze of invoer wissen
5. RETURN Wisselt bij SVCD’s naar het menu (indien voorhanden).
6. VIDEO OUT Direct kiezen van de video-uitgangen
7. DISPLAY Roept de looptijd, de hoofdstuknummers en verdere informatie op
8. 5 In het menu één positie naar boven
9. 3 In het menu één positie naar rechts
10. OK DVD starten, menu oproepen en invoer bevestigen
11. CARD/DVD Omschakelen tussen het DVD-station en de kaarlezer
12. 3 Start
13. ¢ 4 Volgende hoofdstuk of volgende titel oproepen

Vorige hoofdstuk of vorige titel oproepen
14. 7 Stop
15. VOLUME + – Geluid harder / Geluid zachter
16. MARK Tot 3 markeringen instellen en sturen
17. PAGE + / - Roept bij menu’s van meerdere pagina’s de pagina’s op (DVD AUDIO)
18. ZOOM Beeld vergroten
19. MUTE Schakelt het geluid uit en in
20. SLOWF Slow motion vooruit
21. SLOWR Slow motion achteruit

2
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22. REPEAT Herhalingen kiezen
23. PAUSE/STEP Pauze / weergave los beeld
24. A-B Plaatsen van markeringen op een DVD of een MP3-CD, het gedeelte tussen de 

markeringen wordt eindeloos herhaald
25.  ¡ 1 Snel vooruit / snel achteruit
26. SETUP Roept het hoofdmenu van de DVD-recorder op
27. MODE Herhalingen of shuffle kiezen
28. ∞ In het menu één positie naar beneden
29. 2 In het menu één positie naar links
30. TITLE Roept het titelmenu van de DVD op (indien voorhanden)
31. MENU Roept het menu van de DVD op (indien voorhanden)
32. SEARCH Hoofdstuk of een positie direct oproepen
33. PROGRAM Weergave van de titels programmeren 
34. ANGLE Verschillende gezichtshoeken kiezen (slechts met weinig DVD’s mogelijk)
35. SUBTITLE Roept de ondertitels in de verschillende talen op (alleen DVD en alleen indien 

voorhanden)
36. AUDIO Wisselt tussen talen die op de DVD zijn 
37. Apparaat op stand-by zetten en vanuit stand-by weer inschakelen

5. VOEDING

Batterijen plaatsen
U heeft twee batterijen van het type AAA (LR 03) 1,5 volt nodig
1. Open het batterijvak aan de achterkant van de afstandsbediening en leg de batterijen erin.
Belangrijk! Zorg dat de polen correct zitten. 
2. Sluit het batterijvak weer.

Tip: Gebruik geen accu's. De afstandsbediening verbruikt maar heel weinig stroom. Accu’s werken met 
een lagere spanning en ontladen zich zelf.

Elektrische aansluiting
De DVD-speler is  voor wisselstroom 230 V~50 Hz gemaakt. 
Sluit het apparaat met het netsnoer aan een goed toegankelijk stopcontact aan. 

6. OPSTELLEN

• Stel uw DVD-speler op een stabiel, effen vlak op.
• Stel het apparaat niet aan extreme warmte of vochtigheid bloot. Zorg voor voldoende ventilatie aan 

alle kanten van het apparaat. Zet geen TV-apparaten direct op de DVD-speler.
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7. AANSLUITINGEN

Belangrijk!
Let erop dat de DVD-speler en de aan te sluiten apparaten uitgeschakeld zijn voordat u ze aansluit. Lees 
ook de handleidingen van de apparaten die u aansluit. Gebruik altijd slechts één video-uitgang tegelijk, 
anders kan het tot beeldstoringen komen.

7.1 BEELDAANSLUITINGEN

Scart aan TV

Progressieve scan en digitaal geluid op de TV / monitor of beamer
Deze verbinding is alleen met zeer hoogwaardige TV-apparaten, monitoren of met beamers mogelijk. Via 
de progressieve scanuitgang wordt het beeld in de hoogste kwaliteit naar het ontvangstapparaat 
gezonden.

1. Verbind de aansluitingen Pb/Cr. Pb/Cb en Y met de aansluitingen van het televisietoestel.
2. Kies via de toets VIDEO-OUT YPbPr.

Belangrijk!
Als uw televisietoestel geen Progressiv Scan ondersteunt, krijgt u geen beeld.

3. Als uw weergaveapparaat over een digitale geluidsingang beschikt, verbind die dan met één van de 
digitale geluidsuitgangen van de speler. 

Aan televisieaansluitingen Y Cb Cr
Als uw televisietoestel Y Cb Cr aansluitingen heeft:
1. Verbind de aansluitingen Pb/Cr, Pb/Cb en Y met de aansluitingen van het televisietoestel.
2. Kies via de toets VIDEO-OUT YUV.
3. Als uw weergaveapparaat over een digitale geluidsingang beschikt, verbind die dan met één van de 

digitale geluidsuitgangen van de speler. 

S-Video of video-uitgang
De beeldsignalen kunnen ook via de aansluitingen S-VIDEO en VIDEO uitgezonden worden. Denk erom 
dat u het geluid dan via een extra aansluiting moet weergeven.

Uitgang kiezen
Met de toets VIDEO-OUT kiest u de bezette uitgang. 

• Verbind de aansluiting EURO SCART via een volledig bezette 
scartkabel met een scartaansluiting van de televisie.

De verbinding via een scartkabel biedt u een uitstekende beeld- en
geluidskwaliteit. Voor de weergave kiest u een AV-kanaal op uw TV-
apparaat. Kies via de toets VIDEO-OUT RGB.
OPGELET: Als u het geluid via de scartbus of via de bussen AUDIO
OUT laat lopen, moeten in het menu Audio de instellingen voor de
Centerbox en de Surround-luidsprekers uitgeschakeld zijn. Anders
wordt het geluid niet of slechts onvoldoende via het TV-toestel
weergegeven worden.
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7.2 GELUIDSWEERGAVE

Surround-systeem

Digitale geluidsuitgangen
De recorder beschikt over 2 digitale geluidsuitgangen die met COAXIAL en OPTICAL gekenmerkt zijn. 
Aan de zwarte cinch-aansluiting of de optische uitgang sluit u apparaten aan die digitale geluidssignalen 
kunnen verwerken. Dat kan uw stereo-installatie zijn of een actief surroundsysteem. 

ATTENTIE:
• De toestellen moeten over een Dolby Digital of een MPEG-decoder beschikken. Anders kan het 

ongecontroleerd tot een heel hoog volume komen, waardoor uw luidsprekers kapot kunnen gaan. 
• In het menu Setup, More Aud, Uitgang Digital moet u Grof gekozen hebben.

Stereo-uitgang
Via de cinchaansluitingen AUDIO OUT L en R kunt u stereo-installaties of versterkers aansluiten.

OPGELET: Als u het geluid via de scartbus of via de bussen AUDIO OUT laat lopen, moeten in het menu 
Audio de instellingen voor de Centerbox en de Surround-luidsprekers uitgeschakeld zijn. Anders wordt 
het geluid niet of slechts onvoldoende via het TV-toestel weergegeven worden.

Surroundsystemen worden via de Dolby Digital 5.1 decoder naar de 
speler gestuurd. Sluit het systeem direct op de 6 cinchaansluitingen 
CENTER, SUBWOOFER, SL, SR, FL en FR aan de achterkant van 
de speler aan.
ATTENTIE: Naargelang uw installatie zorgt u via Setup, Audio en  
More Aud voor de geluidsinstellingen. 

Tip: De hoogwaardige signalen van een DVD-AUDIO worden via 
deze aansluiting uitgegeven.
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8. BEDIENING EN OSD

8.1 BASISBEDIENING

Alle instellingen kunt u met de toetsen aan het toestel of via de afstandsbediening en het menu op het 
beeldscherm uitvoeren. 

Setupmenu
• Het hoofdmenu van de DVD-speler roept u met de toets SETUP op, terwijl de DVD gestopt is of als er 

geen DVD geplaatst is. 
• Druk 1 x 7, als er een CD gespeeld wordt en dan 1x SETUP. Het OSD-menu verschijnt.
• Met de pijltjestoetsen ∞5 32 loopt u door het setupmenu. Om een keuze of invoer te bevestigen, 

drukt u op OK.
- Om een ander hoofdmenu te kiezen, drukt u op 5 tot er een hoofdmenu in de kopregel actief is. 

Dan kiest u met de toetsen 32  een ander menupunt en activeert u die met OK.

Sturen in het menu
• Met de pijltjestoetsen ∞5 32  loopt u door het menu. Om een keuze of invoer te bevestigen, drukt 

u op OK.
• Om een menu te verlaten, drukt u opnieuw op de toets waarmee u het menu opgeroepen hebt.
• Als een toets in de actuele modus geen functie heeft, verschijnt op het beeldscherm een kleine cirkel.
• Bij menu's met meerdere pagina's in AUDIO-DVD's kunt u met de toetsen PAGE + en PAGE - tussen

de menupagina's omschakelen.

DVD-speler in-/uitschakelen
Nadat de speler aan de stroom is aangesloten, schakelt u het apparaat met de netschakelaar  POWER I 
aan de achterzijde in.

• Met de toets  op de afstandsbediening of de toets STANDBY op het apparaat schakelt u de speler 
in de stroomspaarmodus; het display gaat uit. 

• Als het appaat zich in de stroomspaarmodus bevindt, schakelt u het in door op de toets STANDBY of 
 te drukken.

• Om het apparaat helemaal uit te zetten, drukt u op de netschakelaar  POWER I aan de achterkant. 
Tip: Het apparaat geeft niets aan als het uitgeschakeld is of als het met de STANDBY in de 
stroomspaarmodus geschakeld is.

8.2 TAALINSTELLINGEN

U kunt de talen voor de functies OSD-Menu, Subtitel, Audio en DVD-Menu instellen. Deze instellingen zijn 
dan voor elke DVD geldig als de gekozen taal op de DVD opgeslagen is.

• OSD-Menu: Leg vast in welke taal het menu van de speler moet verschijnen. 
• Subtitel: Kiest u een taal, dan worden bij alle DVD's automatisch ondertitels in deze taal weergegeven 

(alleen indien voorhanden op de DVD). Werd Auto ingesteld, dan wordt de ondertitel door de DVD 
gekozen; kiest u Uit, dan verschijnen na het starten geen ondertitels.

• Audio: Kiest de taal waarmee uw DVD's gestart worden. Is de gekozen taal niet voorhanden, dan start 
de DVD met een andere taal.

• DVD-Menu: Legt de taal van het DVD-menu vast (alleen indien voorhanden).
1. Stop de DVD door het indrukken van 7.
2. Druk op SETUP.
3. Het menu Taal is geactiveerd. Druk op OK.

Links ziet u de menupunten, rechts de ingestelde talen.
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4. Met de toetsen ∞5  stuurt u de gewenste functie en druk dan op OK.
De lijst met de mogelijke talen verschijnt.

5. Met de toetsen ∞5 markeert u de gewenste taal en druk op OK.
6. Om te beëndigen drukt u opnieuw op SETUP. Of u drukt net zo vaak op 5, tot u in de kopregel bent 

en kiest met de pijltjestoets 3 een ander menupunt.

8.3 VOLUME

Op de afstandsbediening
• Druk tijdens de weergave op de toetsen  VOLUME + en VOLUME -.

Tip: De toetsen hebben geen functie als er externe toestellen via de digitale uitgangen van de speler 
aangesloten zijn.

Voor de hoofdtelefoon
Op het draaiwiel naast de hoofdtelefoon regelt u het volume voor de hoofdtelefoon.

Stilschakelen
1. Druk op MUTE, om het geluid uit te zetten.
2. Om het geluid weer in te schakelen, drukt u opnieuw op MUTE of op één van de VOLUME-toetsen.
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9. GELUID

Geluid via televisieluidsprekers
Bij weergave via de televisieluidsprekers gelieve de volgende instelling uit te voeren. 
1. Stop de DVD door het indrukken van 7.
2. Druk op SETUP.
3. Druk op de pijltjestoets 3, om Audio te markeren.
4. Druk op OK.
5. Stel Front Speakers op Large.

- alle andere instellingen staan op Uit.

Boxtype kiezen
De speler kan de signalen voor boxen met volle frequentie (Large) weergeven alsook boxen aanspreken 
die heel lage tonen (Small) niet kunnen weergeven.
1. Stop de DVD door het indrukken van 7.
2. Druk op SETUP.
3. Druk op de pijltjestoets 3, om Audio te markeren.
4. Druk op OK.
5. Kies bij Front Speakers, Center Speaker en Surround Speakers uit Large en Small resp. Aan, Uit bij de 

Subwoofer.

Weergave van digitaal geluid
Als de DVD gestopt is, kunt u via het setupmenu vastleggen hoe het digitale geluid aan de aangesloten 
toestellen weergegeven moet worden.
1. Stop de DVD door het indrukken van 7.
2. Druk op SETUP.
3. Druk op de pijltjestoets 3, om More Aud te markeren.
4. Druk op OK.
5. Met de toets ∞ markeert u Uitgang Digital.
6. Druk op OK. Kies uit:

- PCM: De gegevens van de DVD worden voor normaal stereogeluid bewerkt.
- Grof: Betekent dat het geluidssignaal origineel uitgegeven wordt en door een 5.1 decoder verwerkt 

kan worden.
7. Bevestig met OK.

ProLogic
Als de DVD gestopt is, kunt u via het setupmenu Prologic in- en uitschakelen.
1. Stop de DVD door het indrukken van 7.
2. Druk op SETUP.
3. Druk op de pijltjestoets 3, om More Aud te markeren.
4. Druk op OK.
5. Met de toets ∞ markeert u Prologic.
6. Druk op OK. Kies uit Aan en Uit.
7. Bevestig met OK.

Testtoon en vertraging
Als de DVD gestopt is, kunt u via het setupmenu Pink Noise een testtoon naar de luidsprekers zenden. Als 
Pink Noise is geactiveerd, kunt u via de menu's CNTR CTRL en REAR CTRL de afstand van de luidsprekers 
naar de luisteraar op uw eigen opstelling aanpassen.
1. Stop de DVD door het indrukken van 7.
2. Druk op SETUP.
3. Druk op de pijltjestoets 3, om More Aud te markeren.
4. Druk op OK.
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5. Met de toets ∞ markeert u Pink Noise.
6. Druk op OK. Kies uit de luidsprekers en druk op OK. (Opgelet: De luidsprekers moeten ook in het 

menu Audio geactiveerd zijn.)
7. U hoort de testtoon op de gekozen luidspreker. Als u dat wilt, kunt u nu onder CNTR CTRL en REAR 

CTRL de afstand van de luidspreker tot de luisteraar instellen. 
- Afstand Centerbox tot de luisteraar: 0, 30, 60, 90 en 120 of 150 cm 
- Afstand Surround-luidsprekers tot de luisteraar: 0, 90, 180, 270, 360 of 450 cm

8. Bevestig met OK.

9.1 EQUALIZER

Deze functie is in het bijzonder voor muziek-CD's en MP3-CD's interessant. Met de Equalizer kunt u de 
weergave voor 5 verschillende muziekrichtingen instellen.
1. Stop de CD door het indrukken van 7.
2. Druk op SETUP.
3. Druk op de pijltjestoets 3, om More Aud te markeren.
4. Druk op OK.
5. Met de toets ∞ markeert u EQ MODE.
6. Druk op OK. Kies uit: Rock, Pop, Live, Classic, Jazz of Uit.
7. Bevestig met OK.

Tip: De voorinstelling van de Equalizer is Uit. Na het inschakelen van het apparaat of het laden van een 
DVD moet de functie opnieuw  geactiveerd worden.
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10.WEERGAVE

In dit hoofdstuk worden de verschillende functies van de speler bij de weergave van DVD's en CD’s 
beschreven. Houd er rekening mee dat gelijke toetsen bij verschillende media verschillende functies 
kunnen hebben.

10.1 INLEGGEN EN UITNEMEN

1. Schakel de speler in.
2. Druk op de toets OPEN/CLOSE. Het CD-vak gaat open.
3. Leg de DVD in het DVD-vak. De bedrukte kant wijst naar boven. Bij media die aan beide zijden 

bespeeld zijn, de te bespelen zijde naar onderen draaien. Er kunnen media van 8 cm en van 12 cm 
geplaatst worden.

4. Druk opnieuw op de toets OPEN/CLOSE. Het CD-vak wordt gesloten.
5. De DVD wordt geladen. Op het beeldscherm verschijnt Laden. Na het laden starten DVD's etc. 

automatisch. Het verdere gedrag hangt af van het geplaatste medium. Hier een paar voorbeelden.
- Originele DVD's: spelen in de regel een beginscène af en tonen dan het hoofdmenu van de DVD
- MP3-CD's: tonen een titeloverzicht op het beeldscherm
- Muziek-CD's: beginnen te spelen en tonen (indien voorhanden) een titeloverzicht op het 

beeldscherm
6. Druk op 7, om de DVD te stoppen. Druk daarna op OPEN/CLOSE en verwijder de DVD.

10.2 WEERGAVE DVD

Standaardfuncties

Functie bij DVD

Start 3

OK

Vanuit een menu: met de pijltjestoetsen Start of Play markeren - dan 
OK of 3 indrukken

vanuit stop of pauze: 3

PAUSE/STEP De weergave wordt gestopt en u ziet een stilstaand beeld.

Stop 7

1x 7 indrukken: De DVD-speler stopt, bewaart echter de positie. 
DVD start op de plaats waar hij gestopt is.

2x 7 indrukken: De DVD-speler stopt, teller wordt op nul gezet. 

snel
vooruit¡

snel vooruit in 2-, 4-, 8-, 16 en 32-voudige snelheid, 
terug naar de normale weergave met 3

snel
achteruit 1

snel achteruit in 2-, 4-, 8-, 16 en 32-voudige snelheid, 
terug naar de normale weergave met 3

volgende hoofdstuk/
titel ¢

Volgende hoofdstuk oproepen

voorgaande 
hoofdstuk/titel 4

Voorgaande hoofdstuk oproepen

TITLE Titel/hoofdstukoverzicht oproepen

MENU Menu van de DVD oproepen
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Beeldfuncties bij DVD-weergave

Zoom
U kunt het TV-beeld vergroten. De DVD-speler biedt u 3 verschillende vergrotingen. De geactiveerde 
waarde verschijnt na het omschakelen kort op het beeldscherm.
1. Druk op ZOOM, tot de gewenste vergroting ingesteld is.
2. Als u 4 x op ZOOM drukt, schakelt u naar de normale weergave terug. Op het beeldscherm verschijnt 

Uit.

Bij een vergroting ziet u slechts een beeldfragment. U kunt dit fragment met de toetsen 32 naar links en 
rechts en met de toetsen 5∞ naar boven en naar beneden verschuiven.
Deze functie kunt u ook met het stilstaande beeld combineren.

Stilstaand beeld/losse beeld schakeling.
1. Een stilstaand beeld kunt u met PAUSE/STEP creëren. De film wordt gestopt en er wordt een 

stilstaand beeld getoond.
2. Door elke druk op de PAUSE/STEP-toets wordt een beeld verder geschakeld.
3. Druk op 3, om naar de normale weergave te schakelen.
U kunt stilstaande beelden met de ZOOM-toets vergroten.

Slowmotion
Er zijn 4 snelheden vooruit en 4 achteruit (1/2, 1/4, 1/6 en 1/7).
1. Druk op de toets SLOW R of SLOW F, om op slow motion over te schakelen. Op het beeldscherm 

verschijnt kort de gekozen snelheid.
2. Door elke volgende druk op één van de toetsen verandert de snelheid.
3. Druk op 3, om naar de normale weergave te schakelen.
Tip: Er bestaan DVD's die deze functie niet ondersteunen.

Perspectief veranderen
• Met de toets ANGLE kunt u het perspectief veranderen als dit door de DVD ondersteund wordt. 

Besturingsfuncties

Titel/hoofdstuk direct oproepen
1. Druk 1 x op SEARCH tijdens de weergave.
2. Druk op ∞, om Titel/Hoofdstuk te markeren. 

- De titel voert u direct in.
- Om hoofdstukken in te voeren, drukt u eerst 1 x op de pijltjestoets 3.

3. Via de cijfertoetsen voert u de titel of het hoofdstuk in. 
4. Druk op OK,  om de titel of het hoofdstuk op te roepen.

Plaats direct oproepen
1. Druk 1 x op SEARCH tijdens de weergave om een plaats in de film direct op te roepen.
2. In het menupunt Tijd voert u de tijd via de cijfertoetsen in (b.v. 01:22:45 / uren, minuten, seconden).
3. Druk op OK,  om op deze plaats te komen.

Leestekens plaatsen en oproepen
Als u een plaats wilt markeren die u direct wilt oproepen, plaats dan een leesteken. U kunt max. 3 
leestekens invoeren. De leestekens zijn voor de duur van het afspelen opgeslagen. 
1. Ga naar de plaats die u wilt markeren.
2. Druk op MARK tijdens de weergave. Op het beeldscherm verschijnen Leesteken 1 __:__:__ tot 3.
3. Druk op OK,  om het leesteken in te stellen. Op het display verschijnt de tijd (b.v. 01:22:45 / uren, 

minuten, seconden).
4. Als u wilt, kunt u nog andere leestekens plaatsen.
5. Druk op  MARK,  om de functie te verlaten.
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Oproepen: Om een leesteken op te roepen, drukt u op MARK, markeert u het gewenste leesteken en 
drukt u op OK.
Wissen: Om een leesteken te wissen, drukt u op MARK, markeert u het gewenste leesteken en drukt u 
op CLR. Deze tekens worden ook gewist als u de DVD vervangt.

Titel/hoofdstuk herhalen
1. Druk op MODE tijdens de weergave.
2. Markeer Herhaling. 
3. Druk op OK, om tussen Hoofdst, Titel en Uit te wisselen.
4. Druk op MODE,  om de functie te verbergen.

Door te drukken op de toets REPEAT kunt u ook titels en hoofdstukken laten herhalen.

Toevallige weergave
1. Druk op MODE tijdens de weergave.
2. Modus is gemarkeerd. 
3. Druk op OK, om tussen Shuffle en Uit te wisselen.
4. Druk op MODE,  om de functie te verbergen.

Sequenties herhalen
U kunt filmsequenties als lussen eindeloos herhalen. 
1. Druk op A-B tijdens de weergave om een startmarkering aan te geven.
2. Druk nog een keer op A-B, om een eindmarkering aan te geven. De film wordt nu eindeloos tussen 

beide markeringen herhaald.
3. Om de film verder te laten lopen drukt u opnieuw op A-B.

Audiofuncties

Taalkeuze
• Druk op AUDIO om tussen verschillende talen te wisselen, indien dit op de  DVD mogelijk is.

Weergavefuncties

Ondertitel
1. Druk op SUBTITLE, om ondertitels weer te geven. 
2. Meerdere keren op de toets SUBTITLE drukken schakelt naar de verschillende talen als deze op de 

DVD zijn vastgelegd.
3. Druk nog een keer op SUBTITLE tot de ondertitels weer verdwijnen.

Overige informatie
1. Druk op DISPLAY en de verstreken speelduur en de resterende looptijd van de DVD verschijnt op het 

beeldscherm.
2. Door nog eens op de toets DISPLAY te drukken ziet u bijkomende informatie, b.v. over de actuele titel 

of het hoofdstuk, het geluid en de gekozen ondertitels.
3. Druk opnieuw op DISPLAY, om de weergave uit te schakelen.
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10.3 WEERGAVE CD

Standaardfuncties

Besturingsfuncties

Herhalen
1. Druk op MODE tijdens de weergave.
2. Markeer Herhaling. 
3. Druk op OK, om tussen Afzonderlijk, Alles en Uit te wisselen.
4. Druk op MODE,  om de functie te verbergen.

Door te drukken op de toets REPEAT kunt u ook een titels en hoofdstuk laten herhalen.

Toevalsweergave
U kunt de keuze van muziektitels op audio-CD's en MP3-CD's aan het toeval overlaten.
1. Druk op MODE tijdens de weergave.
2. Modus is gemarkeerd. Druk op OK, om tussen Shuffle en Uit te wisselen. De titels worden in een 

toevallige volgorde afgespeeld als u Shuffle kiest. 
3. Druk op MODE,  om de functie te verbergen.

Tip: Let op dat het eenmalig drukken op de 7-toets de weergave weliswaar afbreekt maar deze functie 
niet uitschakelt.

Titel direct kiezen
Via de cijfertoetsen geeft u de gewenste titel in. Druk op de cijfertoetsen. Het nummer verschijnt op het 
beeldscherm. Druk op OK zolang het nummer nog op het beeldscherm te zien is.

Functie bij CD

Start 3

3 indrukken

vanuit pauze: 3

PAUSE/STEP de weergave wordt gestopt

Stop 7

1x 7 indrukken: De DVD-speler stopt, bewaart echter 
de positie. CD start op de plaats waar hij gestopt is.

2x 7 indrukken: De DVD-speler stopt, teller wordt op 
nul gezet. 

snel
vooruit¡

2-, 4-, 8-, 16- en 32-voudig snel vooruit door meerdere 
keren op de toets te drukken;
terug naar de normale weergave met 3

snel
achteruit 1

2-, 4-, 8-, 16- en 32-voudig snel achteruit door 
meerdere keren op de toets te drukken;
terug naar de normale weergave met 3

volgende titel ¢ Volgende titel afspelen

vorige titel 4 4 vorige titel afspelen
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Tijd (voor de lopende titel) ingeven
1. Druk 1 x op SEARCH tijdens de weergave.
2. Druk op ∞, om Tijd/Spoor te markeren. 

Onder Tijd geeft u hier de tijd voor de lopende titel in.
3. Via de cijfertoetsen geeft u de tijd of titel in. 
4. Om te bevestigen drukt u op OK.

Tijd (voor CD) direct oproepen
1. Druk 2 x op SEARCH tijdens de weergave.
2. Druk op ∞, om Tijd/Spoor te markeren. 

Onder Tijd geeft u hier de tijd voor de CD in.
3. Via de cijfertoetsen geeft u tijd of titel in, waarnaar gesprongen moet worden. 
4. Om te bevestigen drukt u op OK.

Sequenties herhalen
U kunt muzieksequenties als lussen eindeloos herhalen. 
1. Druk op A-B om een startmarkering aan te geven.
2. Druk nog een keer op A-B, om een eindmarkering aan te geven. De gekozen sequentie wordt nu 

eindeloos herhaald.
3. Om de CD verder te laten lopen drukt u opnieuw op A-B.

Weergavefuncties
1. Druk op DISPLAY en de verstreken speelduur van de titel en de resterende speelduur van de CD-titel 

verschijnen op het beeldscherm.
2. Door nog eens op de toets DISPLAY te drukken, verschijnt ook het nummer van de afgespeelde titel 

en het aantal titels op de CD (b.v. 7/10).
3. Tenslotte nog een keer op  de toets DISPLAY drukken schakelt de weergave uit.

Programma opstellen via PROGRAM
1. Er is een CD geplaatst, maar de CD is gestopt.
2. Druk op de knop PROGRAM. Het programmavenster verschijnt.
3. Voer met de cijfertoetsen de titel in. Met de pijltoetsen ∞5 32 markeert u de overige velden.
4. Hebt u de gewenste titel ingevoerd, markeer dan Progr. Afsp.
5. Druk op OK. De geprogrammeerde titels worden afgespeeld.

- Het programma blijft behouden tot u de speler uitschakelt of de cd verwijdert.
- Om het programma opnieuw te spelen, drukt u op PROGRAM en start u het opnieuw met Progr. 

Afsp. 
6. Om het programma te wissen, drukt u op PROGRAM, dan markeert u Wissen en drukt u op OK.
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10.4 WEERGAVE MP3

Bij de weergave van MP3’s wordt de playlist op het beeldscherm weergegeven.
Tip: De functie van de toetsen kan ook van de volgende beschrijving afwijken. Dat is dan het geval als de 
MP3 bij het opslaan anders dan normaal gestructureerd werd.

Standaardfuncties

Modus kiezen
1. De DVD-speler is gestopt. In de playlist is een titel gemarkeerd.
2. Druk op de pijltjestoets 3. De regel Modus wordt geactiveerd.
3. Druk op OK, om tussen de verschillende modi te wisselen. U kunt kiezen uit:

- Folder Normal: Standaardinstelling
- Folder Repeat: De volledige folder (map) wordt herhaald.
- Disc Scan: Alle titels worden 10 seconden afgespeeld.
- Disc Normal: Alleen afspelen
- Disc Repeat: De volledige CD wordt herhaald.
- Shuffle: De titels worden in een toevallige volgorde afgespeeld.
- Programma Begin en Programma End: Programma maken (zie “Programma opstellen via modus” op 

pagina 24)
- Single Track: Weergave eindigt na een titel.
- Repeat One: Een titel wordt eindeloos herhaald.

4. Als u uw keuze gemaakt hebt, verlaat dan de Modus met 2.
5. Start de weergave met 3.

Functie bij MP3

Start 3 of OK
3 of OK indrukken

vanuit pauze: 3 of OK indrukken

PAUSE/STEP PAUSE/STEP indrukken: de weergave wordt gestopt.

Stop 7

1x 7 indrukken: de DVD-speler stopt; de weergave 
begint daarna op de plaats waarop er gestopt werd.
2x 7 indrukken: de DVD-speler stopt; de weergave 
begint met het eerste lied van de map.

volgende titel ∞ Volgende titel markeren

vorige titel 5 Vorige titel markeren

snel
vooruit ¡

2-, 4-, 8-, 16- en 32-voudig snel vooruit door meerdere 
keren op de toets te drukken;
terug naar de normale weergave met 3

snel
achteruit 1

2-, 4-, 8-, 16- en 32-voudig snel achteruit door 
meerdere keren op de toets te drukken;
terug naar de normale weergave met 3

volgende titel ¢ Volgende titel afspelen

vorige titel 4 4 vorige titel afspelen
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Besturingsfuncties

Titel direct kiezen
• Via de cijfertoetsen geeft u de gewenste titel in. Het nummer verschijnt op het beeldscherm. Na het 

invoeren wordt de titel onmiddellijk gespeeld.

Programma opstellen via PROGRAM
1. Er is een CD geplaatst, maar de CD is gestopt.
2. Druk op de knop PROGRAM. Het programmavenster verschijnt.
3. Voer met de cijfertoetsen de titel in. Met de pijltoetsen ∞5 32 markeert u de overige velden.
4. Hebt u de gewenste titel ingevoerd, markeer dan Progr. Afsp.
5. Druk op OK. De geprogrammeerde titels worden afgespeeld.

• Het programma blijft behouden tot u de speler uitschakelt of de cd verwijdert.
• Om het programma opnieuw te spelen, drukt u op PROGRAM en start u het opnieuw met Progr. Afsp. 
• Om het programma te wissen, drukt u op PROGRAM, markeren Wissen en drukt u op OK.

Programma opstellen via modus
1. De DVD-speler is gestopt. In de playlist is een titel gemarkeerd.
2. Druk op de pijltjestoets 3. De regel Modus wordt geactiveerd.
3. Druk op OK, tot Programma Begin verschijnt.
4. Bovenaan in het venster verschijnt Program en een kleine weergave. Voer met de cijfertoetsen de titel 

in. SELECT verschijnt en het display toont uw keuze en het totale aantal titels (bijv. 7/144). Wacht met 
de volgende invoer ca. 2 seconden tot opnieuw Program verschijnt en het display omgeschakeld is. 
Het display toont nu de programmaplaats en de titel (bijv. 3: 9).

5. Druk op OK om de invoer te beëindigen. Onder Modus verschijnt Programma End.  
6. Start de weergave met 3.

Bloksgewijze vooruit en terug
Met de toetsen 4 ¢ kunt u in de stopmodus van een pagina van de playlist naar de vorige of de 
volgende gaan.

Weergavefuncties
1. Druk op DISPLAY en de afgelopen speeltijd van de CD-titel verschijnt op het beeldscherm.
2. Door nog eens op de toets DISPLAY te drukken schakelt de weergave uit.

Sequenties herhalen
U kunt muzieksequenties als lussen eindeloos herhalen. 
1. Druk op A-B om een startmarkering aan te geven.
2. Druk nog een keer op A-B, om een eindmarkering aan te geven. De gekozen sequentie wordt nu 

eindeloos herhaald.
3. Om de CD verder te laten lopen drukt u opnieuw op A-B.

Tip:
• Als een ID3-informatie langer is dan op het TV-toestel kan worden afgebeeld, wordt slecht een deel 

van de informatie getoond.
• Na het wisselen van titel/beeld kunnen alleen vaste titels aangegeven worden.
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10.5 FOTO-CD EN OPSLAGKAARTEN

Standaardfuncties

Na het plaatsen van een foto-CD of een opslagkaart zult u op het beeldscherm één of meerdere mappen 
zien. De foto’s bevinden zich in één van deze mappen. 
• Gebruik de toetsen ∞5 en OK, om mappen of bestanden te markeren en op te roepen.
• Als u naar een bovengeordende map wilt, gaat u met de toets 5 naar de bovenste map en druk dan 

op de OK-toets.
• Door het indrukken van de cijfertoetsen kiest u direct een beeld.

Alleen voor bestanden met JPEG-formaat
• Met de toetsen 32 of door het indrukken van ANGLE draait u de beelden in stappen van 90° of 

tegen de klok in.
• Met de toets 5 draait u het beeld 180°.
• Door het indrukken van de toets TITLE worden 9 beelden van een map verkleind op het beeldscherm 

weergegeven; met de toetsen 32 markeert u een beeld. Druk op OK, om het beeld formaatvullend 
te zien.

• Door een paar keer op de toets ZOOM te drukken kunt u een beeld in 5 treden vergroten en 
verkleinen.

Tip:
• DivX-bestanden op kaarten hebben geen A-B functie.
• Snel vooruit en achteruit bij MPEG4-bestanden alleen: x2, x4, x8.

Functie bij foto’s

Start 3 of OK

3 of OK indrukken

vanuit pauze:
3 of OK indrukken

PAUSE/STEP PAUSE/STEP indrukken: de weergave wordt gestopt.

Stop 7 7 indrukken: de laatst gebruikte map verschijnt.

volgende foto ¢ volgende foto

voorgaande foto 
4

voorgaande foto
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11. KAARTLEZER

Algemeen
• De speler start na het inschakelen altijd in de DVD-modus. Om kaarten te lezen drukt u op de toets

CARD/DVD.
• De DVD-speler herkent de volgende dataformaten op de kaarten: JPEG en MP3.
• Leg er altijd maar één kaart tegelijkertijd in. 
• Bij het lezen van de kaarten wordt altijd eerst de bovenste laag voor de CFI/II kaarten gecontroleerd. 

Als hier een kaart is ingeschoven, worden kaarten in de onderste schacht niet meer gelezen.

11.1 KAARTEN PLAATSEN EN ERUIT HALEN

Plaatsen
Opgelet: Als de kaarten verkeerd geplaatst worden, kan dat tot schade aan de kaarten of het apparaat 
leiden. Lees daarom absoluut de aanwijzing voor het correct plaatsen. 
Schuif alle kaarten voorzichtig tot het eind in de schacht.

1. Schakel de speler ein.
2. Schuif de kaart in één van beide openingen. (Hij wordt nog niet geladen.)

- CF (CompactFlash-kaarten): 
Zijde met de lijnen om te beschrijven naar boven, gegevens fabrikant naar beneden. 
Tip: Let er bij een CF-kaart op dat de kaart correct in de geleidingsrails zit.

- SM (SmartMedia kaarten): 
Gouden contacten wijzen naar beneden, de „aangesneden“ hoek is linksboven. 
Tip: Er kunnen alleen 3.3V SM-kaarten geladen worden.

-  MMC (MultiMedia-kaarten) en SD (Secure Digital-kaarten)
Gouden contacten wijzen naar boven en worden eerst in het apparaat geschoven.

- MS (MemoryStick)
Gouden contacten wijzen naar boven en worden eerst in het apparaat geschoven.

3. Druk op de toets CARD/DVD op de afstandsbediening. Nu wordt de kaart geladen en het menu 
verschijnt op het beeldscherm.
- Als een DVD afgespeeld werd, wordt deze gestopt. 

4. Het menu van de kaart bedient u net als de andere menu's met pijltjestoetsen en OK.
5. Om nog een DVD af te spelen, drukt u op de toets CARD/DVD.

Kaart eruit halen
1. Om er kaarten uit te halen, mag de kaartenlezer niet actief zijn. Schakel het apparaat uit of 

druk op de toets CARD/DVD. De lichtdiode naast de onderste schacht is uit.
2. Om de kaart eruit te halen, trekt u deze voorzichtig horizontaal uit de schacht.

11.2 MODUS KIEZEN

1. Het kaartmenu is op het beeldscherm te zien.
2. Druk op de pijltjestoets 3. De regel Modus wordt geactiveerd.
3. Druk op OK, om tussen de verschillende modi te wisselen. U kunt kiezen uit:

- Folder Normal: Standaardinstelling
- Folder Repeat: De volledige folder (map) wordt herhaald.
- Disc Scan: Alle titels worden 10 seconden afgespeeld.
- Disc Normal: Alleen afspelen
- Disc Repeat: De volledige folder (map) wordt herhaald.
- Shuffle: De titels worden in een toevallige volgorde afgespeeld.
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- Programma Begin en Programma End:  Programma opstellen (zie “Programma opstellen via modus” 
op pagina 24)

- Single Track: Weergave eindigt na een titel.
- Repeat One: Een titel wordt eindeloos herhaald.

4. Als u uw keuze gemaakt hebt, verlaat dan de Modus met 2.
5. Start de weergave met 3.

12.SPECIALE FUNCTIES

12.1 INSTELLING KINDERSLOT

Opgelet:Wij raden u aan het vooringestelde wachtwoord te wijzigen en er een eigen aan te geven. Het 
vooraf ingestelde paswoord is 0000. 
Opgelet: Koop- en huur DVD-video’s hebben leeftijdgegevens. Dit betekent in elk geval niet dat de 
betreffende codes ook op de DVD opgeslagen zijn. Ontbreken de codes op de DVD, dan kan het 
kinderslot niet werken.

Gedrag van de DVD-speler
U kunt instellen dat bepaalde DVD-video's op de speler niet afgespeeld mogen worden.
Het kinderslot werkt alleen als het geactiveerd is en op de ingelegde DVD een passende code 
voorhanden is.
Als u een DVD plaatst, die volgens het kinderslot niet afgespeeld mag worden, dan verschijnt op het 
beeldscherm een menu waarin u uw code van het kinderslot (of 8888) invoert. Bevestig met  OK en de 
film wordt geladen.

Beoordeling vastleggen en opslaan
1. Stop de DVD door het indrukken van 7.
2. Druk op SETUP.
3. Druk op pijltjestoets 3, tot Ouders gemarkeerd is.
4. Druk op OK.

- Het slot naast Wachtwoord is open: kinderslot is uitgeschakeld. Door het invoeren van een 
viercijferige code wordt de functie geactiveerd.

- Het slot naast Wachtwoord is dicht: kinderslot is ingeschakeld. Voor het veranderen van de instelling 
of voor het vrijgeven moet de viercijferige code ingevoerd worden.

5. Met de toets ∞ markeert u Rating.
6. Druk op OK, om tussen de verschillende beoordelingen heen en weer te schakelen. Wat de 

verschillende beoordelingen betekenen, kunt u in de tabel onderaan terugvinden.
7. Met de toets 5 5 markeert u Wachtwoord, als u een beoordeling gekozen hebt. 

Bedenk een 4-cijferige code. 
8. Voer de reeks cijfers in. De getallen worden als * weergegeven.
9. OK indrukken. Het slotsymbool rechts is nu gesloten.
10.Om te beëindigen drukt u op SETUP.

US-klasse Betekenis Nederlands

G General Audiences Voor elke leeftijd

PG 13 Parents Strongly 
Cautioned

Ouderlijke controle aanbevolen bij 
kinderen onder de 13

Volwassenen
(Adult)

Geen beperking, behalve op de index 
geplaatste films of pornovideo's
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Beoordeling vrijgeven
1. Stop de DVD door het indrukken van 7.
2. Druk op SETUP.
3. Druk op pijltjestoets 3, tot Ouders gemarkeerd is.
4. Druk op OK.
5. Voer de cijfercode in die u bij het opslaan gebruikt hebt. 
6. Druk op OK. Het slotsymbool rechts is nu opnieuw open.

Paswoord vergeten
1. Stop de DVD door het indrukken van 7.
2. Druk op SETUP.
3. Druk op pijltjestoets 3, tot Ouders gemarkeerd is.
4. Druk op OK.
5. Voer de cijferreeks 8888 in. Nu kunt u een nieuw paswoord geven.

12.2 BEELDSCHERMFORMAAT

1. Stop de DVD door het indrukken van 7.
2. Druk op SETUP.
3. Druk op de pijltjestoets 3, om Video te markeren.
4. Druk op OK.
5. Het punt Beeldformaat is geactiveerd. Druk op OK, om de beeldschermformaten op te roepen.
6. Met de toetsen ∞5 kiest u het beeldschermformaat waarmee uw DVD's moeten starten.

U kunt uit 3 televisieformaten voor de DVD-weergave kiezen:
- 4:3 PS: (Pan Scan), volledige hoogte, zijranden worden afgesneden
- 4:3 LB: (Letterbox) weergave met zwarte balk boven en onder
- 16:9: Instelling voor een breedbeeldformaat

7. Bevestig met OK.
8. Om te beëindigen drukt u op SETUP.

12.3 TELEVISIENORM

Uw DVD-speler kan PAL en NTSC DVD's afspelen. Voor de weergave van NTSC DVD's moet in elk geval 
ook het televisietoestel passend ingesteld zijn.
1. Stop de DVD door het indrukken van 7.
2. Druk op SETUP.
3. Druk op de pijltjestoets 3, om Video te markeren.
4. Druk op OK.
5. Met de toets ∞ activeert u TV-Systeem. Druk op OK, om de standaardden op te roepen.
6. Met de toetsen ∞5 kiest u uit 3 instellingen:

- NTSC: Alle DVD's worden in NTSC-formaat weergegeven.
- PAL: Alle DVD's worden in PAL-formaat weergegeven.
- Auto: Het formaat wordt automatisch door de DVD overgenomen.

7. Bevestig met OK.
8. Om te beëindigen drukt u op SETUP.
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12.4 VIDEO-UITGANG

Het beeldsignaal kan op 4 manieren weergegeven worden. 
U kunt de instelling via het menu of de toets VIDEO-OUT uitvoeren.

Menu-instelling
1. Stop de DVD door het indrukken van 7.
2. Druk op SETUP.
3. Druk op de pijltjestoets 3, om Video te markeren.
4. Druk op OK.
5. Met de toets ∞ activeert u Video-Output en drukt u op OK.
6. Met de toetsen ∞ 5 kiest u uit de uitgangen.
7. Bevestig met OK.

Direct kiezen
Om de video-uitgang direct te wisselen, gebruikt u de toets VIDEO-OUT.
1. Stop de DVD door het indrukken van 7.
2. Druk op VIDEO-OUT.
3. Eerst verschijnt de actuele instelling op het beeldscherm. Druk opnieuw op VIDEO-OUT, om de 

instelling te veranderen.
4. Druk op START om de weergave te starten.

ATTENTIE:Als u YPbPr kiest en de aansluitingen Y, Pb/Cr, Pb/Cb aan de achterkant zijn niet bezet, dan 
wordt het beeldscherm zwart. Dat is normaal.
Als u YPbPr kiest en de aansluitingen Y, Pr/Cr, Pb/Cb  aan de achterkant zijn bezet, dan wordt het 
beeldscherm blauw als Progressiv Scan niet afgespeeld kan worden. Dat is normaal.

12.5 VOORINSTELLING VOOR DVD-AUDIO

Op veel DVD-AUDIO DVD's bevindt zich ook filmmateriaal. Met deze functie legt u vast of bij DVD-AUDIO 
DVD's na het plaatsen met voorrang muziek of het extra filmmateriaal getoond moet worden.
1. Stop de DVD door het indrukken van 7.
2. Druk op SETUP.
3. Druk op de pijltjestoets 3, om Video te markeren.
4. Druk op OK.
5. Met de toets ∞ activeert u Priority Content.
6. Druk op OK.
7. Met de toetsen ∞5 kiest u uit 2 instellingen:

- DVD-AUDIO: De muziek wordt met voorrang afgespeeld
- DVD-VIDEO: De films resp. de opnamen in Dolby 5.1 worden met voorrang getoond.

8. Bevestig met OK.
9. Om te beëindigen drukt u op SETUP.

12.6 FABRIEKSINSTELLING

1. Stop de DVD door het indrukken van 7.
2. Druk op SETUP.
3. Druk op de pijltjestoets 3, om Ouders te markeren.
4. Druk op OK.
5. Met ∞ kiest u Fabriekinst. en drukt u op OK.
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13.PROBLEMEN OPLOSSEN

Als uw DVD-speler niet werkt zoals gewenst, loopt u dan eerst deze checklist door. Misschien is het een 
klein probleem dat u zelf kunt oplossen. Houd er rekening mee dat de toetsen bij verschillende media 
verschillende functies kunnen hebben.
Belangrijk!
Probeer in geen geval het apparaat zelf te repareren. 

Storing Mogelijke oorzaken/maatregelen

Geen beeld, geen geluid

Krijgt het apparaat stroom?

Als er externe toestellen aangesloten zijn: Zijn alle toestellen 
ingeschakeld?

Zijn beeld en geluid in het menu uitgeschakeld?

Zijn externe toestellen juist op de DVD-speler aangesloten?

Als u de Y/Pb/Pr-uitgang gekozen hebt, dan moet de 
televisie ook op Progressiv Scan geschakeld zijn.

Kies met de toets VIDEO-OUT een andere uitgang.

De DVD-speler reageert 
niet op de 
afstandsbediening.

Batterijen in de afstandsbediening zijn te zwak.

De afstandsbediening is te ver weg van de DVD-speler.

DVD-speler staat in stand-by. Druk op de STANDBY-toets.

Er is geen digitaal geluid.

Is in het menu More Aud de functie Uitgang Digital
ingeschakeld?

Zijn digitale ingangen op de aangesloten apparaten 
gekozen?

Passief surround-systeem 
is niet geactiveerd.

Aansluitingen controleren.

DVD-speler kan niet 
ingeschakeld worden.

Zit de stekker in het stopcontact?

Staat er stroom op het stopcontact?

Kaarten worden niet 
gelezen

Zit de kaart er correct in?

Zit er een CF-kaart in? Zo ja, dan worden de kaarten in de 
onderste schacht niet gelezen.

Heeft u de kaartlezer met de toets CARD/DVD geactiveerd?

Weergave niet mogelijk

Medium is gekrast of vuil.

Verkeerde regionale code bij DVD-video.

Ligt het medium op zijn kop in de speler?
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14.REINIGING

De DVD-speler voor het schoonmaken van de elektriciteit afkoppelen. Let erop dat er geen vloeistof in 
het apparaat komt.
Alle onderdelen met een licht vochtige doek schoonmaken. Oplosmiddelen, spiritus, 
verdunningsmiddelen etc. mogen niet gebruikt worden, deze kunnen het oppervlak van het apparaat 
beschadigen.

15.AFVALVERWIJDERING

De verpakking indien mogelijk tot na afloop van de garantieperiode bewaren. Dan weggooien 
op milieuvriendelijke wijze.
Het apparaat moet volgens de wet nadat het opgebruikt is op een daarvoor bestemde plaats 
afgegeven worden. Kunststoffen en elektrische onderdelen moeten naar een recyclingbedrijf 
worden gebracht.
Informeer naar de gemeentelijke inleverplaats.
Lege batterijen moeten op de juiste wijze worden afgevoerd. Voor dit doel zijn in winkels die 
toestellen met batterijen verkopen en bij de gemeentereiniging vergaarbakken beschikbaar 
voor het afvoeren van batterijen.

16.CONFORMITEITVERKLARING

De conformiteit van de DVD-speler met de wettelijk voorgeschreven normen is gegarandeerd. De 
volledige conformiteitverklaring vindt u op Internet onder www.siemssen.de.
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17. TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische gegevens 
Netspanning 230 V ~ 50 Hz
Opgenomen vermogen maximaal 15 W
Opgenomen vermogen op stand-by <= 1 W  

Systeem
DVD-weergave PAL en NTSC
Weergave Video: DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, VCD, 

S-VCD
Audio: CD, MP3, CD-R, CD-RW, WMA
Verdere formaten: Nero Digital, DivX, Xvid en 
Photo-CD (JPEG-Format)
kaarten: CFI/II, SD, MS, MMC, SM

Decoder Dolby Digital Decoder (AC-3 5.1)
Media 8 cm en 12 cm CD´s en DVD´s

een- en dubbelzijdig bespeeld
Aansluitingen
SCART 1x uitgang (RGB)
Progressive Scan 1x uitgang
Video-cinchaansluiting (composite-video) 1 x uitgang
S-video 1 x uitgang
Digitale geluidsuitgangen 1x optisch en 1x coaxiaal
Stereo-L/R uitgang cinchbussen
Dolby Digital 5.1 6 cinchuitgangen

Accessoires:
1 x afstandsbediening
2 x batterijen type AAA 1,5 V
1x kabel scart op scart
1 x Nero Demo CD (30-dagen-testversie)

Manual ID 20869/PE/2005

Technische wijzigingen voorbehouden.



33

GARANTIEVOORWAARDEN

Geachte klant,

Onze producten ondergaan een strenge kwaliteitscontrole. Indien dit toestel desondanks niet naar 
behoren functioneert, betreuren wij dit ten zeerste. Wij verzoeken u contact op te nemen met het service-
adres dat op de garantiekaart vermeld staat. Wij staan ook telefonisch tot uw beschikking via het op de 
garantiekaart vermelde hotline-nummer. Hieronder vindt u de geldende garantievoorwaarden - zonder 
beperking van uw wettelijke rechten:

1. U kunt tot maximum 3 jaar na de aankoopdatum aanspraak maken op garantie. De garantie heeft 
enkel betrekking op het herstellen van materiaal- en productiefouten of het omruilen van het toestel. 
Aan de garantieclaim zijn voor u geen kosten verbonden.

2. Garantieclaims moeten onmiddellijk nadat u het defect hebt vastgesteld worden ingediend. Na afloop 
van de garantietermijn kunnen geen garantieclaims meer aanvaard worden, behalve wanneer de 
claim binnen de 2 weken na afloop van de garantietermijn ingediend wordt.

3. Gelieve uw defect toestel samen met de garantiekaart en het kasticket portvrij naar het service-adres 
te sturen. Als het defect binnen onze garantieregeling valt, krijgt u een hersteld of nieuw toestel terug. 
Bij de herstelling of omruiling van het toestel vangt geen nieuwe garantietermijn aan. De 
garantietermijn blijft onveranderd geldig tot drie jaar na aankoopdatum. Dit geldt ook bij herstellingen 
aan huis.

Gelieve te noteren dat onze garantie vervalt bij verkeerd gebruik of ondeskundige behandeling van het 
toestel, bij het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften, bij beschadiging door geweld en bij 
ingrepen die niet door het gemachtigde service-adres zijn uitgevoerd.

Defecten die niet (of niet meer) door de garantie zijn gedekt of schade waardoor de garantie vervalt 
herstellen wij tegen betaling. Gelieve het toestel naar ons service-adres te sturen.

MAGNUM Service Center
p/a teknihall benelux

Brusselstraat 33
B 2321 Meer

Tel.: 070 233 072
Fax.:  070 233 085
www.teknihall.be


