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                                                                                                                                2014-03-21   

Bediening grote scherm. 
 

Het starten van het systeem: 
 
1.     De centrale rode aan/uit knop onder het beeldscherm aanzetten. 
 
2.    Het kleine scherm naast de bar aanzetten. (zijknopje) 
 
3.  Na ± 2 minuten is het systeem opgestart en op de schermen is nu iets te zien. 
 
4. Op het aanraakscherm (het schermpje onder het grote scherm) is nu het 
 overzicht te zien. 
 
5. Raak op het aanraakscherm het veld stop aan en daarna het veld van de 
 gewenste film. De gekozen film start nu vanzelf. 
 
6.  Als de film is afgelopen, start op het grote scherm automatisch de standaardfilm.   
  
7. Geluidssterkte is te regelen met de afstandsbediening (ligt in de la onder het scherm). 
 
8. Een andere film bekijken, volg punt 5. 
 
9. Afsluiten:  Alleen de centrale knop onder het grote scherm en het zijknopje bij 
      het kleine scherm gebruiken.  
 

Afspelen van een DVD. (deze is te vinden achter de linker deur onder het scherm) 
 
Omdat standaard de film via het aanraakschema is ingesteld moeten de volgende handelingen wordt 
verricht: 
 
1. Schakel de DVD speler aan door op het aan/uit knopje te drukken. 
 
2. Open de DVD lade door op het knopje  ∆ te drukken. 
 
3. Leg de DVD in de lade, doe hem zachtjes dicht. (kan ook met de kleine afstandsbediening, 
 druk dan op de knop open/close). 
 
4. Neem de grote afstandsbediening en druk op input. 
 
5. Onder in beeld verschijnt een balk met in het midden een blokje HDMI1 2 blauw,  
 Druk op de afstandsbediening op het knopje ◄, nu verspringt het blauwe vakje naar  
 HDMI 1, druk nu op OKE. 
 
6. Neem de kleine afstandsbediening en druk op play  en de DVD start nu vanzelf. 
 
7. Na gebruik terug schakelen naar het standaard gebeuren. 
 
8. Neem de grote afstandsbediening en druk op input, schakel nu van het blauwe vak met HDMI 

1 naar HDMI 2 met het pijltje ►. 
 
9. Druk op de kleine afstandsbediening op open/close, haal de DVD eruit, sluit de lade  
 en schakel de DVD speler uit met het aan/uit knopje.    
 

 
Gebruiksaanwijzing ligt ook in de la onder het grote scherm. 
 
 
 
   


