
 

 

 

 

GEBRUIKERSHANDLEIDING 

DVD/MPEG4/CD/MP3 SPELER 

 

 

 

 

 

 

DVP-931 

 

 

 

 

Lees deze Gebruikershandleiding zorgvuldig door om er zeker van te zijn dat u dit product goed 

gebruikt en houd deze handleiding voor toekomstige referentie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu 



 1

 

 

 

DVD Gebruikershandleiding Inhoud 

 

Voorzorgsmaatregelen...................................................................2 

Paneel Illustratie............................................................................4 

Aansluiten.....................................................................................5 

Afstandsbediening.........................................................................6 

Bediening van de Afstandsbediening............................................7 

Systeem Setup ..............................................................................8 

MPEG4/MP3 Afspelen.................................................................12 

KODAK Foto CD Afspelen..........................................................13 

Problemen Oplossen ....................................................................14 

Specificaties .................................................................................16 

 

 

1. Het apparaat moet niet worden blootgesteld aan druppend of spattend water en er moeten geen 

voorwerpen gevuld met vloeistof, zoals vazen, op het apparaat gezet worden. 

2. De lichtnetstekker wordt gebruikt als ontkoppelapparaat en deze moet eenvoudig bedienbaar 

blijven. 

3. Om de stroominvoer volledig af te sluiten dient de stekker uit het stopcontact te worden gehaald. 

4. De stekker van het apparaat moet niet gehinderd worden en moet eenvoudig toegankelijk zijn 

tijdens bedoeld gebruik. 
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Veiligheidsvoorschriften 

 

 

Veiligheid is Belangrijk 

Om uw veiligheid en die van anderen te garanderen, dient u de Instructies te lezen voor u dit product 

gebruikt. 

  

Houd deze informatie op een veilige plaats voor toekomstige referentie.  

Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt. 

  

Veiligheidsoverwegingen. 

� Leg de kabels zo, dat het niet waarschijnlijk is dat er op gestapt wordt of dat ze bekneld raken 

door andere voorwerpen. 

� Gebruik de draagbare DVD-speler niet in vochtige of natte omstandigheden. 

� Laat de draagbare DVD-speler niet nat worden. 

� Stel de draagbare DVD-speler niet bloot aan druppend of spattend water. 

� Plaats geen voorwerpen gevuld mat water, zoals vazen, op de draagbare DVD-speler. 

� Plaats geen voorwerpen met naakte vlam, zoals kaarsen, op de draagbare DVD-speler. 

 

Waarschuwing: Explosiegevaar als de batterij onjuist gebruikt wordt. Vervang alleen door 

eenzelfde of equivalent type. 

Waarschuwing: De batterij (batterij of batterijen of accu) mag niet worden blootgesteld aan 

extreme warmte, zoals zonlicht, vuur of dergelijke. 

Waarschuwing: Om het risico van brand of elektrische schok te verminderen, stel het apparaat niet 

bloot aan regen of vocht. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppend of spattend 

water en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof, zoals vazen, op het apparaat gezet 

worden. 

Waarschuwing: Gebruik alleen koppelstukken/accessoires die worden geleverd door de fabrikant, 

de draagbare DVD-speler wordt geleverd met AC-adapter, de AC-adapter wordt gebruikt als 

ontkoppelapparaat, het ontkoppelapparaat dient eenvoudig bereikbaar te blijven. 

Wanneer het apparaat te maken heeft gehad met elektrostatische omstandigheden, dan kan een 

storing optreden. In dit geval moet het door de gebruiker worden gereset  

 

 

Reinigen 

- ALTIJD de stekker uit het stopcontact halen voor het reinigen. 

- Gebruik geen vloeistoffen of spuitbussen. 

- Reinigen met een zacht, vochtig (niet nat) doekje. 
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Ventilatie 

� De sleuven en openingen op de speler zijn voor ventilatie.  

� Bedek of blokkeer de openingen niet, dit kan oververhitten veroorzaken. 

� Laat NOOIT kinderen iets in de gaten of sleuven van de behuizing steken. 

�  

Onderhoud  

� Er zitten geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen in de speler. 

� Bij onderhoud, doorverwijzen naar gekwalificeerd onderhoudspersoneel. 

� Raadpleeg uw dealer als u ooit twijfelt over de installatie, werking of veiligheid van het 

apparaat. 

 

Batterij Verwijderen 

� Zorg ervoor dat batterijen veilig verwijderd worden. 

� Gooi batterijen nooit in vuur of bij ander huishoudelijk afval. 

� Controleer uw locale overhead voor verwijderingreglementen. 

 

Dit symbool geeft aan dat het product is voorzien van een dubbele isolatie tussen gevaarlijke 

netspanning en door de gebruiker toegankelijke onderdelen. Bij onderhoud alleen identieke 

vervangende onderdelen gebruiken. 

 

WAARSCHUWING: Om het risico van brand of elektrische schok te verminderen, stel het 

apparaat niet bloot aan regen of vocht. 

 
Correcte Verwijdering van dit product. Deze markering geeft aan dat dit product niet dient te 

worden vernietigd met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of 

de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycleer het 

verantwoordelijk om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw tweedehands 

apparaat inleveren bij een van de bestaande inzamelpunten of neem contact op met de winkel waar 

het product is gekocht. Zij kunnen dit product aannemen voor milieuveilige recycling. 

 

Speciaal bericht 

Er kunnen een paar punten of donkere vlekken op het LCD-scherm verschijnen. Dit is een vaak 

voorkomend fenomeen van de ActiveMatrix displaytechnologie, en betekent niet dat er gebreken 

of fouten zijn. Probeer nooit om deze machine zelf te repareren. In geval van fouten. Schakel het 

apparaat direct uit, en stel ons bedrijf of de desbetreffende dealer op de hoogte. Het scherm is 

opgebouwd uit vele elektronische onderdelen. Elke demontage of wijziging kan leiden tot verdere 

schade. 
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Paneel Illustratie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCD DISPLAY = LCD-DISPLAY 

SPEAKER = LUIDSPREKER 

DISC TOP – DISKTOP 

OPEN DISKTOP = OPEN DISKTOP 

PLAY/PAUSE = AFSPELEN/PAUZEREN 

PREV = VORIGE 

STOP = STOP 

EXIT = VERLATEN 

SETUP = SETUP 

FUNCTION = FUNCTIE 

MENU = MENU 

MOVE = VERPLAATS 

OK = OK 

 

POWER IR CHG = POWER - IR CHG   

(if enough space: NETSTROOM –  

INFRAROODSENSOR -  

OPLAADINDICATOR) 

 

CARD SLOT = KAARTSLOT 

USB  = USB 

VOLUME = VOLUME 

AV OUT = AV UIT 

PHONE JACK (..) =  

HOOFDTELEFOON  

STEKKERINGANG  

(Maximale uitgangsspanning < 150 mV) 

DC 12V INPUT JACK = DC 12V INGANG 

POWER (ON/OFF) = POWER (AAN/UIT) 
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Aansluiten 

 

Aansluiten op een TV-toestel 

 
 

 

Sluit de USB aan 

Druk op de SOURCE toets op de afstandsbediening tot u naar de USB-modus heeft geschakeld  

 

 

USB interface 

Het apparaat beschikt over een USB IN stekkeringang om MP3 muziek, JPEG bestanden of andere 

bestanden af te spelen.  

Druk op de <SOURCE> knop om naar de USB IN modus te schakelen.  

Alle functies zijn hetzelfde als bij het afspelen van een disk. 

Opmerking: de USB IN poort is compatible met flash geheugen, er wordt niet gegarandeerd dat de 

poort compatibel is met MP3-spelers die gebruik maken van hun eigen software. 

  

OPMERKING: 

Wanneer u gebruik maakt van de USB-functie, plaats het USB-apparaat niet in de verkeerde 

richting. Dit kan het USB-apparaat beschadigen. 

 

3 In 1 Kaartlezer Functie  

Dit apparaat beschikt over een 3 in1 kaartingang. U kunt drie soorten kaarten (MMC, SD, MS) in 

de kaartpoort plaatsen. Druk op de <SOURCE> knop om de CARD-modus te selecteren en de 

MP3 muziek of MPEG4 film en JPEG bestanden af te spelen. Alle functies zijn hetzelfde als bij 

het afspelen van een disk. 
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Afstandsbediening 

 

1.   Goto (Ga naar) 

Ga naar een specifieke tijdindex 

2.   Prog/Repeat 

Korte druk: Herhaalmodus  

Lange druk (2Sec.): DVD-programmeermodus 

3.   0-9 Numerieke Toetsen 

4.   10+ Numerieke Toetsen 

Open het setupmenu 

5.   Setup 

Open het setupmenu 

6.   Snel Vooruitspoelen 

7.   Volgende 

Volgende hoofdstuk of bestand 

8.   Vorige 

Vorige hoofdstuk of bestand 

9.   FUNCTION (FUNCTIE) 

Invoermodus selectie, 

10. Display 

Toon gedetailleerde informatie van het huidige bestand of disk. 

11. Angle / Audio (Hoek / Audio) 

Korte druk:  

Verander de audio-modus (als er verschillende modi beschikbaar zijn) 

Lange druk (2Sec.):Verandert de hoekmarkering (als er verschillende modi beschikbaar zijn) 

12. Title / Subtitle (Titel / Ondertitel) 

Korte druk: Verander ondertitelmodus (als er ondertitels beschikbaar zijn) 

Lange druk (2Sec.): DVD-Titelmenu 

13. MENU / ZOOM 

Korte druk: Zoom in 

Lange druk (2Sec.): Menu toets voor DVD-Menu 

14. STOP / SLOW 

Korte druk: Stop 

Lange druk (2Sec.): Slowmotion 

15. Richtingstoetsen  

16. Snel Terugspoelen 

17.  ENTER 

Om te bevestigen en opties in te voeren of bestanden af te spelen. 

18. Afspelen / Pauzeren 
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Voorbereiding van de Afstandsbediening 

Plaats de afstandsbediening op een vlakke ondergrond en plaats de meegeleverde knoopcel als 

volgt. 

 

1.Druk de knop naar links 

2.Trek de batterijhouder naar buiten 

3.Plaats de batterij in de houder  

Zorg ervoor dat de polariteit overeenkomt met de markeringen binnen in het component. 

4.Plaats de houder in de afstandsbediening. 

 

Batterijgegevens 

Batterijtype: 1x CR2025, 3 V 

Levensduur: ongeveer 1 jaar (bij normaal gebruik op kamertemperatuur) 

 

Gebruik van de Afstandsbediening 

Richt de afstandsbediening bij gebruik op het hoofdapparaat.  

De afstandsbediening werkt het beste bij een afstand van minder dan 5 m en bij een hoek tot 30’ 

ten opzichte van de voorkant van het apparaat. Er mogen geen obstakels tussen de 

afstandsbediening en de infrarood-sensor staan en de afstandsbediening mag niet in direct zonlicht 

worden geplaatst. Vervang de batterij als de afstandsbediening niet werkt, zelfs wanneer hij 

dichtbij de speler wordt gebruikt. 

 

Opmerkingen over batterijen 

Als de afstandsbediening voor lange tijd niet gebruikt wordt, verwijder dan de batterijen uit het 

compartiment. 

Warm de batterijen niet of en gooi ze niet in vuur. 

Demonteer, vervorm of wijzig batterijen niet. 
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Systeem Setup  

1. Algemene Stappen 

A) Druk op de STOP-knop onder het afspelen van een disk, druk vervolgens op de setup-knop, het 

hoofdmenu verschijnt. 

 
Opmerking: 

Zorg ervoor dat de speler in stop-modus is. 

 

B) Druk op de Omlaag en Rechts pijlknoppen om het icoontje van de gewenste pagine te markeren 

en druk vervolgens op de Omlaag of Rechts pijlknop om die pagina te activeren. Bijvoorbeeld, als u 

de scherm setuppagina wilt instellen, druk op de Omlaag pijlknop om het schermsetup icoontje te 

selecteren, de schermsetuppagina zal getoond worden op het scherm.  

  

C) Druk op de Omlaag pijlknop om de gewenste optie te markeren.  

Druk op de Enter knop of druk op de Rechts pijltoets om te selecteren. Het sub-menu van die optie 

zal nu aan de rechterkant verschijnen. Bijvoorbeeld, druk op de Omlaag pijlknop om de Video 

Output optie te markeren, druk vervolgens op Enter om te selecteren, het helderheid submenu zal 

aan de rechterkant verschijnen. 

  

D)Druk op de pijlknoppen om de Exit Setup optie te markeren en druk vervolgens nogmaals op 

Enter of Setup om het Setupmenu te verlaten. 

  

2.  Setup Items Introductie  

2.1  LANGUAGE SETUP (TAAL SETUP) 

De taalsetup opties worden hieronder getoond: 
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2.1.1   OSD LANGUAGE (OSD-TAAL) 

Markeer de OSD LANGUAGE optie en druk op de pijltoetsen om de gewenste OSD-taal te kiezen. 

Druk op Enter om te bevestigen, het OSD zal in de gekozen taal getoond worden. 

2 .1.2    MENU  

Markeer de MENU optie en druk op de pijltoetsen om de gewenste menutaal te kiezen. Druk op 

Enter om te bevestigen. Als de gekozen taal beschikbaar is op de disk die afgespeeld wordt, dan zal 

het menu in die taal getoond worden.   

  

Opmerkingen: 

Als uw gewenste taal niet beschikbaar is, dan zal de standaardtaal van de disk afgespeeld worden. 

  

2.1.3  AUDIO 

Markeer de AUDIO optie en druk op de pijltoetsen om de gewenste audiotaal te kiezen. Druk op 

Enter om te bevestigen. Als de gekozen taal beschikbaar is op de disk die afgespeeld wordt, dan zal 

de audio in die taal worden afgespeeld.   

  

2.1.4    SUBTITLE  (ONDERTITELS) 

Markeer de SUBTITLE optie en druk op de pijltoetsen om de gewenste ondertiteltaal te kiezen. 

Druk op Enter om te bevestigen. Als de gekozen taal beschikbaar is op de disk die afgespeeld wordt, 

dan zullen de ondertitels in die taal getoond worden.   

  

    

2.1.5    EXTERNAL SUBTITLE  (EXTERNE ONDERTITELS) 

Markeer de SUBTITLE optie en druk op de pijltoetsen om de ondersteunde ondertiteltaal te kiezen 

wanneer u disks van MPEG-4 formaat afspeelt . 
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2.2 SCREEN SETUP (SCHERMSETUP) 

De systeemsetup opties worden hieronder getoond: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1  TV TYPE 

Kies het TV-type op basis van uw TV, u kunt kiezen uit 4:3PS,4:3LB or 16:9 .  

2.2.2 SCREEN SAVER (SCHERMBEVEILIGING) 

Als de SCREEN SAVER is ingeschakeld dan zal de speler een tijdje het DVD-logo tonen en daarna 

overschakelen naar een levendig beeld op de TV. Als de SCREEN SAVER is uitgeschakeld dan zal 

de speler ten alle tijden het DVD-logo tonen wanneer er geen disk inzit of de disk klaar is met 

afspelen. 

2.2.3 TV SYSTEM 

Kies de het TV-systeem op basis van het Kleursysteem van uw TV. 

 2.2.4  BRIGHTNESS (HELDERHEID) 

Kies uit een van de instellingen: Normal (Normaal), Bright (Helder) of Soft (Zacht). 

2.2.5  CONTRAST 

Gebruik de Omhoog en Omlaag pijlknoppen om te scrollen en het contrast aan de passen. 

 

2.3 AUDIO SETUP 

De audiosetup opties worden hieronder getoond: 

2.3.1  DOWNMIX 

Er zijn twee modi, LO/RO en LT/RT. 
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2.4 CUSTOM SETUP (AANGEPASTE SETUP) 

De Aangepaste setup opties worden hieronder getoond: 

 

2.4.1  PARENTAL CTRL (KINDERSLOT) 

Er zijn acht kinderslot niveaus:1,2:G,3:G,4:PG13,5,6:R, 7:NC17,8. Disks van het eerste niveau zijn 

bedoeld voor mensen van elke leeftijd en disks van niveau 8 zijn alleen bedoeld voor volwassenen.  

 

Als u de instelling van het kinderslot wilt veranderen, betreed het user's age control item en voer 

vervolgens het vier-cijferige wachtwoord in. Het standaardwachtwoord is 6666 (als u de speler voor 

het eerst gebruikt, voer deze code in).Als de ingevoerde code bevestigd is, dan zal het niveau 

instelmenu verschijnen. Verplaats de cursor om het gewenste niveau te kiezen en druk vervolgens op 

de <ENTER> knop om te bevestigen en terug te gaan naar het gebruiker setupmenu or druk 

rechtstreeks op de setup knop om de operatie te annuleren. 

  

Opmerking: Open de DVD-tray voor u het wachtwoord veranderd. 

  

2.4.2  PASSWORD   (WACHTWOORD) 

De wachtwoordoptie is initieel vergrendeld en u kunt ratingslimiet niet instellen en het wachtwoord 

niet veranderen. Om gebruik te kunnen maken van de Rating-functie, moet de wachtwoord-modus 

worden ingeschakeld. Als u de ratingslimiet wilt instellen, dan zult u het standaardwachtwoord 

(6666) moeten invoeren. Druk daarna op de Enter knop om te bevestigen. Wanneer u 

het wachtwoord wilt veranderen, dan zal u gevraagd worden het oude wachtwoord in te voeren en 

vervolgens het nieuwe. Voer een 4-cijferig nummer in (dit is uw nieuwe wachtwoord). Zet het 

PASSWORD (WACHTWOORD) in de factory defaults (fabrieksinstellingen). 

  

2.4.3   STYLE (STIJL) 

Hier kunt u een stijl kiezen uit: Style 1, Style 2,Style 3 of Style 4. 

 

2.4.4   ANGLE MARK (HOEKMARKERING) 

Er zijn twee keuzen voor dit item, On (Aan) en Off (Uit). In de ON-modus kunt u onder het afspelen 

van een disk met multi-angle op de <ANGLE> knop op de afstandsbediening drukken om van 

verschillende hoeken van een scène te genieten. 

 

2.4.5   DEFAULT (STANDAARD) 

De DEFAULT setup zal alle veranderingen die gemaakt zijn aan het OSD herstellen, terug naar 

de fabrieksstandaard. Selecteer DEFAULT met de pijlknoppen en druk op de Rechts pijlknop om 

READ te selecteren en druk op de ENTER-knop om te bevestigen. 
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MPEG4/MP3 AFSPELEN 

Wanneer een MPEG en/of Mp3 disk geladen wordt, dan zal het volgende scherm verschijnen: 

 

 

 

Druk op  om het bestand te selecteren wanneer de cursor in het bestandsvenster verschijnt. 

Druk op Enter om het bestand dat geselecteerd is door de cursor af te spelen. 

Druk op  om te schakelen tussen het mapvenster en het bestandsvenster. 

Opmerking: Tijdens het afspelen van MP3's zijn Vooruit Zoeken en Terug Zoeken niet beschikbaar.  

Opmerking: De speler zal MP3's niet identificeren of afspelen onder de volgende omstandigheden: 

het opnameformaat wordt niet ondersteund (zorg ervoor dat de bestanden van MP3-formaat zijn), de 

disk is ernstig bekrast, beschadigd of vuil, de disk is niet gefinalized. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huidige 

mapnaam 

Dit afspeelbare bestand is een 

MP3-audiobestand. 

Dit afspeelbare bestand is een 

JPEG-afbeeldingbestand. Informatie 

over     

het bestand 
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Kodak Foto CD Afspelen 

 

De Introductie van KODAK Foto CD 

Een Kodak foto CD heeft de grootte en de vorm van een normale CD. U kunt een KODAK Foto 

CD bestellen door simpelweg het vakje op de foto-enveloppe aan te vinken als u een rolletje film 

afgeeft (35mm of Advanced Photo System(APS)  kleur printfilm) op het moment dat het wordt 

verwerkt in een Kodak Express winkel met een “Kodak Picture Cd” bord.  Wanneer u de 

bestelling terug krijgt, dan ontvangt u uw afdrukken, negatieven en uw vol rolletje foto’s veilig 

opgeslagen op uw KODAK Foto CD. Elke KODAK Foto CD komt met tools om uw foto's te 

verbeteren, delen en beheren op uw computer. U kunt ook zelf de JPEG afbeeldingen op een CD-R 

of CD-RW opslaan met een CD-Rewriter. 

 

 

Opmerking: 

1. De Max. Grootte van JPEG Afbeeldingen die ondersteund worden is: 3840X3840 pixels 

2. JPEG staat voor Joint Picture Experts Group. Dit is de eerste internationale Standaard voor 

Stilstaand Beeld Comprimeren: ISO 10918-1, opgericht door het Comité voor Stilstaand Beeld 

Comprimeren Standaard van ISO. De foto’s op een KODAK Foto CD zijn opgeslagen in dit 

formaat (JPEG). Deze speler kan de JPEG-afbeeldingen op een KODAK Foto CD decoderen en de 

foto’s afspelen in verschillende modi. U kunt op deze speler KODAK Foto CD's afspelen en uw 

geweldige foto's op uw TV bekijken in het comfort van de woonkamer. Wanneer er een Kodak 

Foto CD in de speler is geplaatst, dan zal er automatisch een diashow worden gestart. Elke foto op 

de Kodak Foto CD zal in volgorde worden getoond net zoals in een diashow en het beeld zal 

geschaald worden om op het hele TV-scherm te passen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

Problemen Oplossen 

Als u vragen heeft, raadpleeg dan de onderstaande probleem oplosgids. 

GEEN BEELD OF GELUID 

- Zorg ervoor dat het apparaat aan staat. 

- Zorg ervoor dat het stopcontact in werking is. 

- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd is. 

- Zorg ervoor dat de stekker stevig in het stopcontact zit. 

BEELD MAAR GEEN GELUID 

- Zorg ervoor dat de audio-stekkers goed zijn aangesloten. 

- Zorg ervoor dat de audio-connector niet beschadigd is. 

- Zorg ervoor dat het volume hoog genoeg is in de VOL/CH setup. 

- Zorg ervoor dat u de AUDIO-instellingen van de speler correct heeft ingesteld. 

- Zorg ervoor dat u de juiste AV-invoer op uw TV heeft ingevoerd. 

- Zorg ervoor dat de audio niet is ingesteld op mute. 

GELUID MAAR GEEN BEELD 

- Zorg ervoor dat de video-stekkers goed zijn aangesloten. 

- Zorg ervoor dat u de juiste AV-invoer op uw TV heeft ingevoerd. 

- Zorg ervoor dat de video-connector niet beschadigd is. 

- Zorg ervoor dat u de VIDEO-instellingen van de speler correct heeft ingesteld. 

SLECHT BEELD OF GELUID 

- Zorg ervoor dat u de AUDIO-instellingen van de speler correct heeft ingesteld. 

- Zorg ervoor dat de disk niet bekrast of verkleurd is. 

- Zorg ervoor dat de AV-connector van de uitvoer-uitgang niet beschadigd is. 

"BAD DISC" GETOOND 

- Zorg ervoor dat de disk niet vervormd of beschadigd is.  

- Zorg ervoor dat de disk niet ernstig verkleurd of beschadigd is. 

- Zorg ervoor dat het diskformaat compatible is met de speler. 

- Controleer of u geprobeerd heeft een software-CD af te spelen op de speler. Als dit het geval is, 

herstart de speler. 

AFSTANDSBEDIENING WERKT NIET 

- Zorg ervoor dat de batterijen in de afstandsbediening werken. 

- Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de IR-sensor van de speler. 

- Verwijder eventuele obstakels tussen de afstandsbediening en de IR-sensor. 

APPARAAT WERKT NIET 

- Zet het apparaat uit, en vervolgens weer aan. 

"NO DISC" GETOOND 

- Zorg ervoor dat u een disk op de lade heeft geplaatst. 

- Zorg ervoor dat de disk niet ondersteboven in de lade zit. 

- Zorg ervoor dat de disk niet vervormd, vuil of bekrast is. 
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Bekijk voordat u een verzoek tot reparatie indient de verschijnselen in de lijst hieronder. Deze 

verschijnselen betekenen niet noodzakelijk dat het TV-toestel kapot is. Controleer de volgende 

tabel vóór het aanvragen van reparatie. 

Verschijnsel Mogelijke oorzaak 

Geen beeld, geen geluid Onjuiste verbinding met AC-adapter of Auto adapter. 

Gebruik van ongeautoriseerde voeding. Power schakelaar is 

in OFF (UIT) positie. 

Geen beeld Controleer of de antenne goed is ingesteld; 

Controleer of het Kanaal of Land correct is geselecteerd.  

Het is mogelijk dat u moet resetten of kanalen moet zoeken. 

Geen geluid Controleer of het geluid aangezet is.  

Controleer of er een oortelefoon is aangesloten.  

Controleer of u op de speaker knop, mute-knop heeft 

gedrukt? Is het geluidssysteem correct in ATV-modus gezet? 

Ruis in beeld Controleer of de antenne juist is ingesteld; Misschien is het 

signaal te zwak op de plaats van ontvangst. 

Geen signaal Controleer of het juiste Land geselecteerd is;  

Misschien is het signaal te zwak. 

Donker beeld Pas de Helderheid, Contrast aan 

Ruis in beeld of slecht geluid 

tijdens rijden. 

Het signaal is te zwak op die plaats 
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Specificaties 

 

Afspeelmodus NTSC/PAL 

Diskmodus DVD,VCD, CD, MP3, CD-R, CD-RW, JPEG,  

DVD+ -R/W, MPEG4, 

Video kenmerken  

Video S/N ratio  

Resolutie AV uitgang  
Audio kenmerken  

Frequentierespons fs 96KHz: 20Hz-20KHz:+/-1dBI 

Audio S/N ratio  
Dynamisch bereik  

Vervorming  

D/A Converter 96KHz/24bit 

Uitvoer kenmerken  

Display Apparaat Color TFT-LCD 

Schermgrootte 9 inches 

Video-uitvoer 
 

Audio-uitvoer 2CH 

Stroom Voltage DC IN 12V 

Stroomverbruik  
Afmetingen 238x170x41mm 

Gewicht 1.0kg 

 

Specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. 

 

 

 


