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OPGELET: Dit symbool geeft aan dat dit apparaat een Klasse 1 laserproduct is.
    Probeer niet om de afdekking te openen en kijk niet naar de laserstraal.
   Raak nooit de laserlens in het compartiment aan.

CLASS 1 LASER PRODUCT

1. Installeer deze apparatuur niet in een besloten ruimte of bouw deze niet in, in bijv. een boekenkast of soortgelijke eenheid, 
en behoud goede ventilatie. De ventilatie mag niet worden gehinderd door de ventilatieopeningen te bedekken met voorwerpen 
zoals kranten, tafellakens, gordijnen, enz. Houd minimaal 10 cm ruimte rondom de apparatuur voor voldoende ventilatie.
2. WAARSCHUWING: Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht, om het risico van brand of elektrische schokken te 
verminderen. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spetters. Plaats geen met vloeistof gevulde 
voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat.
3. WAARSCHUWING: De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, open vuur e.d.
4. WAARSCHUWING: De netstekker wordt gebruikt om de stroom van het apparaat volledig af te sluiten en moet dus altijd 
gemakkelijk bereikbaar blijven.
5. Onzichtbare laserstraling bij geopend apparaat en verijdelde vergrendeling. Vermijd blootstelling aan de bundel van de laser.
6. Juiste verwijdering van dit product. Deze markering geeft aan dat dit product in de EU niet mag worden afgedankt als normaal 
huishoudelijk afval. Recycle dit product op verantwoorde wijze om het hergebruik van grondstoffen te bevorderen en mogelijke 
schadelijke effecten op het milieu en de volksgezondheid wegens ongescheiden afvalverwijdering te voorkomen. Lever de oude 
apparaat in bij specifieke inzamelpunten of neem contact op met de winkel waar u het product hebt aangeschaft. Het apparaat 
kan hier worden ingeleverd om het op milieuvriendelijke wijze recyclen.
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DVD PLAYER

MODEL NO.:DVH-7787

POWER SUPPLY:100-240V~50/60Hz

POWER CONSUMPTION:15W/hour

STANDBY CONSUMPTION:<0.5W/hour

SERIAL NO.:

CAUTION

LASERPRODUKT 

DER KLASSE 1

ACHTUNG
STROMSCHLAGGEFAHR 

NICHT ÖFFNEN

Omega 5A Soeften DK-8382, 
Hinnerup, Denmark
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BEDIENING AFSTANDSBEDIENING

MUTE
Druk op MUTE om het geluid te dempen.
Druk nogmaals op MUTE om het geluid weer normaal weer te geven.

R/L
Druk tijdens het afspelen van een VCD/SVCD herhaaldelijk op R/L om het uitgangskanaal voor het geluid te
selecteren: Mono Links / Mono Rechts / Mix-Mono / Stereo.

CLEAR
Druk CLEAR om de ingevoerde nummers te wissen.
Druk eenmaal om een cijfer te wissen; houd de toets ingedrukt om alle cijfers te wissen.

PLAY/PAUSE
Druk tijdens het weergeven op PAUSE om het afspelen te pauzeren.
Druk op PLAY om normaal afspelen te hervatten.

STOP
Druk tijdens het afspelen eenmaal op STOP om het afspelen te stoppen, maar het punt waarop wordt 
gestopt vast te houden.
Druk op PLAY om het afspelen te hervatten vanaf het punt waar u op STOP hebt gedrukt.
Druk tweemaal op STOP om het afspelen volledig te stoppen.

RETURN
Als PCB tijdens het weergeven aan is, druk dan RETURN om terug te keren naar het hoofdmenu. 
Druk nogmaals om het afspelen te hervatten. Deze functie is alleen beschikbaar voor VCD/DVD.

ZOOM
Druk tijdens het afspelen van VCD/SVCD/DVD/AVI herhaaldelijk op ZOOM om het beeld als volgt te
vergroten: 2X, 3X, 4X, 1/2, 1/3, 1/4. 
Met deze functie kunt u zowel in- als uitzoomen.

SETUP
Druk de SETUP-toets op de afstandsbediening om naar het installatiemenu te gaan. Het installatiemenu 
is een menu met meerdere niveaus.
Gebruik de toetsen   en   om de gewenste menu-optie te selecteren.
Gebruik de toetsen   en   om terug te keren naar het vorige menuniveau of naar het volgende menuniveau te
gaan.
Druk de ENTER-toets om de selectie te bevestigen.
Druk de SETUP-toets om de installatie te verlaten.

VOL
Druk VOL + om het volume te verhogen.
Druk VOL - om het volume te verlagen.

ANGLE
Druk tijdens het afspelen van een DVD op ANGLE om scènes onder verschillende camerahoeken te bekijken.
Druk herhaaldelijk op ANGLE om van de ene camerahoek naar de andere te gaan.
Opmerking: Deze functie is afhankelijk van de disc.
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BEDIENING AFSTANDSBEDIENING

Druk tijdens het afspelen van een DVD,
herhaaldelijk op SUBTITLE om te kiezen uit maximaal
32 talen voor ondertiteling.
Opmerking: Deze functie is afhankelijk van de disc (de
talen verschillen).

Druk tijdens het afspelen van AVI/DVD of VCD op GO TO om het menu als volgt weer te laten geven:

Druk tijdens het afspelen van een DVD of VCD op PROG om naar het programmeermenu te gaan. Programmeer
dan de door u gewenste nummers.
Deze functie is niet beschikbaar voor MP4 .

Druk de SETUP-toets op de afstandsbediening en selecteer de optie “Video”. Druk dan de NEER toets en
selecteer “Resolution”. Er verschijnen verschillende HD resoluties waar u uit kunt kiezen. Gebruik de toetsen
rechts en OP/NEER en druk de “ENTER”-toets om de keuze te bevestigen.
Verplaats de cursor naar “HDMI Setup” in het menu “Video”. U kunt vervolgens kiezen om de HDMI-functie in of uit
te schakelen; druk op ENTER-toets om de keuze te bevestigen.

USB
Gebruik deze toets om de DVD of USB Stand in te stellen
Alleen disc:
Als u alleen maar DISCs afspeelt (maar niet via USB), zal het apparaat de disc automatisch afspelen zodra u hem
hebt ingevoerd.
Alleen USB:
Als u alleen maar via USB afspeelt (maar geen discs), zal het apparaat automatisch via de USB afspelen zodra u
een USB apparaat aansluit op de USB-poort.
DISC/USB beide:
Als u een disc in de lade plaatst en daarna een USB-apparaat op de USB-poort aansluit, zal het apparaat de DISC
met prioriteit afspelen.
Als u om wilt schakelen naar het afspelen via USB, druk dan de 'USB'-toets op de afstandsbediening, waarna het
apparaat het USB-apparaat zal herkennen en afspelen.
Als u om wilt schakelen naar het afspelen via USB, druk dan de 'USB'-toets op de afstandsbediening, waarna het
apparaat het USB-apparaat zal herkennen en afspelen.

Opmerking: Bij de elektrostatische ontladingstest (ESD) volgens EN61000 werd ontdekt dat het noodzakelijk is om
het apparaat handmatig (door middel van de AAN-UIT schakelaar) uit en weer in te schakelen, om het normale
gebruik na de test te kunnen hervatten.

Druk tijdens het afspelen van een DVD herhaaldelijk
op LANGUAGE om te kiezen uit maximaal 11 talen/
formaten voor het geluid.
Druk hier tijdens het afspelen van een SVCD
herhaaldelijk op om te kiezen uit maximaal 4
talen/formaten voor het geluid.
Opmerking: Deze functie is afhankelijk van de talen op
de disc.

Gebruik ▼ of ▲ om het menu te selecteren, druk dan op “enter” en voer
de gewenste titel en tijd en het gewenste hoofdstuk in.

Gebruik de numerieke toetsen om de gewenste tijd van de disc of het
nummer, of het gewenste nummer in te voeren, en druk dan ENTER om
de invoer te bevestigen.
Opmerking:
1) Nummer: voor een exact nummer op de disc.
2) Tijd disc: voor de exacte tijd op de disc.
3) Tijd nummer: voor de exacte tijd in het nummer.

HDMI-functie

USB-functie
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Controleer de batterijen van de afstandsbediening en zorg ervoor dat ze vol zijn en goed contact maken.
Richt de afstandsbediening op de infraroodsensor van de speler.
Controleer of er zich obstakels tussen de afstandsbediening en de IR-sensor bevinden.

Schakel het apparaat uit en schakel het weer in.

De disc kan niet uit het vak worden gehaald als de speler afspeelt, dus u dient het apparaat uit en weer in te
schakelen en onmiddellijk daarna op de OPEN/CLOSE toets te drukken om het vak te openen.

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen
bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen
zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten 
(afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) 
niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn 
gemarkeerd met een doorgekruist kliko-symbool, zoals hieronder 
afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen 
dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet bij 
het andere huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden 
moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen 
inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. 
Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden 
hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu 
niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische 
en elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd 
kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. 
In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. 
Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten. Vul 
het blanco veld a.u.b. in met het modelnummer van deze 
speler voor toekomstige referentie

DE DISC WORDT IN HET VAK VERGRENDELD

DE AFSTANDSBEDIENING WERKT NIET GOED OF HELEMAAL NIET

ABNORMAAL FUNCTIONEREN

PROBLEEMOPLOSSING

Soort Disc
DVD/VCD/HDCD/CD/DVD±R/RW,
AVI, WMA, MP3
Kodak Foto CD

Frequentiebereik

CD: 4Hz 20KHz (EIAT)
DVD:
4Hz 22KHz (48K)
4Hz 44KHz (96K)

Videoformaat AVI
S/N Radio > 92dB
THV < 0,04%

Audio Format
MPEG 1, LAYER 1, LAYER 2,
LAYER 3

Uitgangsaansluitingen

HDMI-aansluiting 1X
Video -uitgang                    1X
2.0 kanalen uitgang 1X
coaxiaal uitgang 1X

Signaaluitgang

Kleursysteem: PAL/NTSC/MULTI
Geluidssysteem: AC-3 Digitale uitgang

Audio DAC
16bit/48KHz

Video-uitgang: 1 Vpp (bij 75 Ohm)
Audio-uitgang: 2 Vpp

Voedingsaansluiting AC100-240V ~ 50/60Hz  15W

Afmetingen
Afmetingen behuizing:
B225×D230×H38mm
Netto gewicht: 0.895KG

Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd. Fouten en weglatingen in de 
handleiding zijn voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN AUTEURSRECHT 
DENVER ELECTRONICS A/S

www.denver-electronics.com
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