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Model No.: VS13406

Nalevingsinformatie
Voor de V.S.A.
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de
volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2)
dit apparaat moet elke storing aanvaarden, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking
kunnen veroorzaken. Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B
digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn ontwikkeld om
een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie. Deze
apparatuur genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit die, indien niet geïnstalleerd
en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storingen kan veroorzaken aan
radiocommunicaties. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een particuliere
installatie. Als dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst,
wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker
aangemoedigd te proberen de storing op te lossen met een of meer van de volgende maatregelen:
•

Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.

•

Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

•

Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is
aangesloten.

•

Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

Waarschuwing: Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de
partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het
apparaat te bedienen nietig verklaren.
Voor Canada
•

Dit digitaal apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.

•

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE-verklaring van conformiteit voor Europese landen
Het apparaat voldoet aan de EMC-richtlijn 2004/108/EG en de Laagspanningsrichtlijn
2006/95/EG.
De volgende informatie is uitsluitend voor EU-lidstaten
De markering aan de rechterzijde is in overeenstemming met de richtlijn 2002/96/EC
(WEEE) voor Afval van elektrische en elektronische apparatuur.
De markering geeft aan dat het VERBODEN is de apparatuur als ongesorteerd
gemeentelijk afval te verwijderen, maar dat er moet worden gebruik gemaakt van de
teruggave- en inzamelsystemen in overeenstemming met de lokale wetgeving.
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Verklaring van RoHS-naleving
Dit product werd ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met Richtlijn 2002/95/EC van
het Europese parlement en de Raad voor de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke
bestanddelen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS-richtlijn) en wordt verondersteld
te voldoen aan de maximale concentratiewaarden die door het Europese Comité voor technische
aanpassingen (TAC) zijn vastgesteld, zoals hieronder weergegeven:
Aanbevolen
maximale
concentratie

Huidige concentratie

Lood (Pb)

0.1%

< 0.1%

Kwik (Hg)

0.1%

< 0.1%

Cadmium (Cd)

0.01%

< 0.01%

Zeswaardig chroom (Cr6+)

0.1%

< 0.1%

Polybroombifenylen (PBB)

0.1%

< 0.1%

Polybroomdifenylethers (PBDE)

0.1%

< 0.1%

Bestanddeel

Bepaalde bestanddelen van producten, zoals hierboven vermeld, zijn vrijgesteld onder de Annex van
de RoHS-richtlijnen zoals hieronder omschreven:
Voorbeelden van vrijgestelde elementen zijn:
1. Kwik in compacte TL-lampen in een hoeveelheid die niet meer dan 5 mg per lamp bedraagt en in
andere lampen die niet specifiek in de Annex van de RoHS-richtlijn zijn vermeld.
2. L ood in het glas van kathodestraalbuizen, elektronische componenten, TL-lampen en
elektronische keramische onderdelen (bijv. piëzo-elektronische apparaten).
3. Lood in soldeerapparaten met hoge temperatuur (d.w.z. op lood gebaseerde legeringen die voor
85% of meer van het gewicht lood bevatten).
4. Lood als een toegekend element in staal dat tot 0,35% van zijn gewicht lood bevat, aluminium tot
0,4% en koper tot 4%.
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Copyright-informatie
Copyright © ViewSonic Corporation, 2010. Alle rechten voorbehouden.
ViewSonic, het logo met de drie vogels, OnView, ViewMatch en ViewMeter zijn gedeponeerde
handelsmerken van ViewSonic Corporation.
Disclaimer: ViewSonic Corporation zal niet aansprakelijk zijn voor technische of publicatiefouten of
-weglatingen in dit document, noch voor incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit de levering van dit
materiaal of uit de prestaties of het gebruik van dit product.
Met het oog op een voortdurende productverbetering, behoudt ViewSonic Corporation zich het recht voor
de productspecificaties te wijzigen zonder kennisgeving. De informatie in dit document kan wijzigen
zonder kennisgeving.
Geen enkel deel van dit document mag worden gekopieerd, gereproduceerd of verzonden via enig middel
of voor elk doel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ViewSonic Corporation.

Voor uw dossier
Productnaam

VMP71
ViewSonic Network Media Player

Modelnummer:
Documentnummer:
Serienummer:
Aankoopdatum:

VS13406
VMP71_UG_DUT Rev. 2A 07-30-10
_____________________________
_____________________________

Productverwijdering aan het einde van zijn levensduur
ViewSonic is bezorgd over het behoud van het milieu. Gooi dit product op de juiste manier weg
aan het einde van zijn nuttige levensduur. U lokale afvalverwerkingsmaatschappij kan u de nodige
informatie bieden over het correct verwijderen van het product.
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Inleiding
Inleiding
Functies
 Afspelen van Blu-ray ISO/H.264/WMV/VC-1/Xvid/MPEG-1/MPEG-2/RM/RMVB
filmbestanden, MP3/WMA/OGG/FLAC/AAC -muziekbestanden, JPEG/BMP/GIF/PNG
foto's en grafische bestanden.
 Ondersteunt NTFS/FAT32-bestandssysteem.
 Ondersteunt NTSC en PAL TV-systemen.
 Ondersteunt 1080p video-uitgang.
 Ondersteunt HDMI en component video-output.
 Ondersteunt diavoorstelling met muziek
 Ondersteunt afspelen vanaf externe USB-opslagmedia.
 Ondersteunt het afspelen via SAMBA Ethernetprotocol.
 Ondersteunt draadloze USB-dongle.

Systeemvereisten
Een desktop of notebook PC met Ethernetpoort
Beschikbare USB-verbinding
350 MHz Pentium processor of hoger
Besturingssystemen: Microsoft® Windows® 7 / Windows Vista™ / Windows® XP SP2
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De afstandsbediening
De afstandsbediening
Toetsen
1
○

STANDBY:

Apparaat activeren/Terug naar stand-by

2
○

INFO:

Bestandeigenschappen/afgespeelde tijd
weergeven

3 TV SYS
○

Output TV-systeem schakelen (Opstarten
alleen)

4
○

SELECT:

Geen functie

5 AUDIO:
○

Audiotracks in een film inschakelen

6 SUBTITLE:
○

Switch DVD ondertitels;
Schakelaar Xvid ondertitel On/Off

7 REPEAT:
○

De herhaalfunctie wijzigen

8
○

HOME:

Terug naar het Hoofdmenu

9
○

RETURN:

Terug naar de bovenliggende map

10
○

MENU:

Weergave DVD menu
Weergave van het menu dialoogvenster
(in browsemodus alleen)
Cursortoetsen

11
○

:
12
○

ENTER:

Afspelen/Pauzeren van huidige
geselecteerde bestand of map.

13
○

:

Snel terugspoelen

14
○

:

Snel vooruit

15
○

:

Vorige bestand afspelen

16
○

:

Huidig afspelen stopzetten

17
○

:

Volgende bestand afspelen
Opmerking:

• Dit apparaat moet worden geactiveerd voordat het zal reageren op
commando's van de afstandsbediening.
• Bij gebruik van de afstandsbediening, de afstandsbediening op de
voorkant van dit apparaat richten.
• Het

pictogram verschijnt op het scherm als een knop van een

niet-beschikbare operatie wordt ingedrukt.
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Onderdelen en functies
Onderdelen en functies

1 USB-type A connector:
○

Sluit de USB-massaopslag apparaten aan/Draadloze
USB-dongle met dit apparaat via een USB-kabel.

2 Power-LED: (Blauw)
○

Knipperend: Ontving een signaal van de afstandsbediening.
Uit: Uitschakelen.
Aan: Inschakelen.
Snel knipperend: Bezig met opstarten/Toegang tot gegevens
via PC-verbinding.

3 Aan/uit-schakelaar:
○

Druk op deze toets om op dit apparaat.
Houd deze toets ongeveer 3 seconden ingedrukt om dit
apparaat uit te schakelen.

4 Kensington beveiligingssleuf:
○
5
○

USB-type A connector:

Verbindt met een Kensington vergrendelpin.
Sluit de USB-massaopslag apparaten aan/Draadloze
USB-dongle met dit apparaat via een USB-kabel.

6 RJ45-connector:
○

Sluit dit apparaat aan op Local Area Network (LAN) met
behulp van een RJ45 kabel. (kabel niet bijgeleverd)

7
○

HDMI-connector:

8 Optische digitale audio
○

connector:

Stuurt digitale video/audiosignalen met een HDMI-kabel.
Output van S/PDIF-digitale audiosignaal. Sluit deze
aansluiting aan op een AV-ontvanger met een Optische-kabel.
(kabel niet bijgeleverd)

9 USB type B-connector:
○

Dit apparaat aansluiten op een PC met een USB-kabel.

10 Power connector:
○

Verbinden met de AC-adapter. (gelijkstroom 12V, 2.5A)

11 Component video-uitgang
○

Verstuurt videosignalen van een component.

connector:

De kleuren van de stekkers zijn groen, blauw en rood. (kabel
niet bijgeleverd)

12 Samengestelde
○

Uitgang samengestelde video/audiosignalen.

audio/video-uitgang connector: De kleuren van de stekkers zijn geel, rood en wit.
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Snel starten
Snel starten
Lees vóór gebruik.
1.

Elektronica niet bedienen met natte handen.

2.

Dit apparaat niet doen werken in een badkamer of in de buurt van water.

3.

De kabels niet buigen in een scherpe hoek.

4.

Houd dit apparaat en kabels buiten het bereik van kinderen.

5.

Houd dit apparaat en de bijbehorende accessoires uit de buurt van warmtebronnen.

Hoe gebruik ik dit apparaat?
Dit apparaat speelt media-inhoud af opgeslagen in de interne vaste schijf, van een externe
USB-opslag erop aangesloten, of op een server via SAMBA Ethernet-protocol. In het
Hoofdmenu, selecteert u de modus en het medium dat u wilt bladeren, en drukt u op de
knop

ENTER om het afspelen te starten.

Hoe kopieer ik mediabestanden in het apparaat?
1.

Sluit de AC-adapter aan op dit apparaat.

2.

Verbind dit apparaat met uw computer met de USB-kabel.

3.

Druk op de Aan/uit-schakelaar op het voorpaneel te schakelen op dit apparaat.

4.

Kopieer bestanden net als bij het gebruik met een USB externe vaste schijf. (Geen extra
software nodig!)

5.

Verbreek de verbinding van dit apparaat met uw computer via een veilige
verwijderingsprocedure van uw besturingssysteem.

Hoe kan ik mediabestanden op mijn TV afspelen?
1.

Sluit dit apparaat aan op je tv met de juiste kabels.

2.

Steek de AC-adapter in de elektrische voeding.

3.

Druk op de Aan/uit-schakelaar op het voorpaneel te schakelen op dit apparaat.

4.

Druk op de knop

5.

Blader met de cursortoetsen en de knop

STANDBY op de afstandsbediening om dit apparaat te activeren.
ENTER.

Wat te doen als mijn tv-scherm een onstabiel beeld toont?
Druk op de knop TV SYS totdat het beeld stabiel wordt. (Dit werkt alleen bij het opstarten)

Wat gebeurt er als mijn draadloze USB dongle niet werkt?
Dit apparaat werkt alleen met gecertificeerde draadloze USB-dongles. Raadpleeg uw
plaatselijke dealer voor de aankoop van een gecertificeerde draadloze USB-dongle.
Raadpleeg de sectie Draadloze verbinding voor meer informatie. (pagina 7)

Hoe kan ik instellen?
Selecteer en voer de Instelling optie in het Hoofdmenu.

ViewSonic

4

VMP71

PC-aansluiting
PC-aansluiting
Ondersteuning besturingssysteem
Dit apparaat ondersteunt Microsoft® Windows® 7 / Windows Vista™ / Windows® XP SP2.
Sommige USB 2.0 Host Controllers kunnen bijgewerkte stuurprogrammabestanden van
het apparaat vereisen om goed te functioneren. Als u problemen hebt met uw
USB-verbinding, gaat u naar de website Windows Update om te controleren of u over de
laatste Service Packs en stuurprogramma's geïnstalleerd heeft op uw PC voordat u
contact opneemt met de technische ondersteuning.

Aansluiten via USB
1.

Steek de stekker van de AC-adapter in de connector gemarkeerd met “DC IN”, steek het
andere uiteinde in een elektrisch stopcontact.
Opmerking:

2.

Bij verbinding van de USB-kabel, zorg er voor dat de LED niet brandt.

Sluit de USB-kabel aan op de B-connector van het USB-type. Sluit vervolgens het andere
uiteinde aan op de USB-poort van de computer.

3.

Druk op de Aan/uit-schakelaar op het voorpaneel te schakelen op dit apparaat.

4.

De computer detecteert dit apparaat en u kunt beginnen met het openen van de drive.

Opmerking:

Verwijder altijd de USB-kabel voordat u dit apparaat activeert voor het
afspelen.

Bestanden op een USB-aansluiting overdragen
Kopieer bestanden naar de interne vaste schijf van dit apparaat, net als met een USB externe
vaste schijf. U kunt dit doen met Windows Explorer of andere applicaties geschikt voor deze
taak in uw specifieke besturingssysteem.
Controleer altijd of bestanden juist werden gekopieerd naar het apparaat. Bewaar altijd
twee kopieën van belangrijke bestanden (een origineel en een reservekopie). Wij zijn
niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of schade tijdens de bestandsoverdracht of
tijdens het opslaan op het apparaat.

Loskoppelen van USB
1.

Sluit alle programma's of Explorer-vensters met toegang tot dit apparaat.
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PC-aansluiting
2.

Klik op het pictogram Hardware veilig verwijderen (

,

of

) in het systeemvak

en selecteer de stationsletter toegewezen aan dit apparaat. Wanneer de
systeemboodschap “veilig verwijderd” verschijnt, koppel dan de USB-kabel los van de
computer.

Upgraden Firmware
1.

Raadpleeg uw plaatselijke dealer of de verkoperswebsite voor een firmware-bestand.

2.

Sla het firmware-bestand naar de hoofdmap van een USB-apparaat voor massaopslag.
Opmerking:

Geen kopie van de firmware-bestand naar een map, anders de update zal
niet werken.

3.

Sluit dit apparaat op een TV en sluit vervolgens de USB-opslagapparaat aan dit apparaat.

4.

Druk op de knop

5.

STANDBY op de afstandsbediening om dit apparaat te activeren.

Selecteer Instelling → Systeem → Systeem opwaarderen in het Hoofdmenu te
voeren upgraden. Het kan 3~5 minuten duren om de installatie te voltooien. Voor een
firmware-update operatie, knippert de LED mogelijk tijdens het installatieproces.
Opmerking:

• Dit apparaat zal automatisch opnieuw opstarten meerdere malen om
de installatie te voltooien. Zet het niet uit tijdens het installatieproces.
• Dit apparaat zal terugkeren naar de Hoofdmenu na de
firmware-installatie is voltooid.
• Alle instellingen in het Instelling menu wordt ingesteld op de
standaard waarden na de upgrade.

Formatteren van de interne vaste schijf
Dit apparaat ondersteunt NTFS/FAT32-bestandssysteem. Sluit dit apparaat aan op een
computer via de USB-aansluiting (pagina 5), en gebruik vervolgens het hulpprogramma voor
indeling uit uw besturingssysteem voor het formatteren van de interne vaste schijf. Het kan
nodig zijn om te verwijzen naar de handleiding van uw besturingssysteem voor
gedetailleerde instructie van zijn hulpprogramma voor indeling.
Formatteren van de schijf wist alle bestaande gegevens! Als er bestanden op de schijf
staan die u wilt opslaan, verplaats ze dan naar een andere schijf vooraleer te
formatteren.
Opmerking:

Geen partitie uitvoeren van de interne vaste schijf - behoud deze als één
groot volume. Partitie van de interne vaste schijf kan dit apparaat stoppen.
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Netwerkverbinding
Netwerkverbinding
Aansluiten bekabeld Ethernet
1.

Gebruik een RJ45 Ethernetkabel voor aansluiting van dit apparaat op een netwerkrouter,
hub of switch, of sluit dit apparaat aan op de Ethernetpoort van een netwerkcomputer.

2.

Als u dit nog niet hebt gedaan, sluit dit apparaat aan op uw TV.

3.

Sluit dit apparaat aan op een stroomvoorziening.

4.

Druk op de Aan/uit-schakelaar op het voorpaneel te schakelen op dit apparaat.

5.

Druk op de knop

STANDBY op de afstandsbediening om dit apparaat te activeren.

De LED op de voorkant zal branden tijdens het opstarten. Dit apparaat is klaar voor
gebruik wanneer de LED continu gaat branden.
6.

Dit apparaat wordt automatisch geconfigureerd, zodat u kunt bladeren en bestanden
afspelen die zijn opgeslagen op uw netwerk. Als u bestanden wilt kopiëren van uw
netwerk naar dit apparaat, moet u er een verbinding mee maken via een computer op
het netwerk.

Draadloze verbinding
Opmerking:

Dit apparaat werkt alleen met een draadloze dongle via de Realtek
RTL8187B/RTL8192/RTL8191SU controller. Raadpleeg uw plaatselijke
dealer of de verkoperswebsite voor een gecertificeerde draadloze

1.

USB-dongle.
Sluit de draadloze dongle aan op de USB-hostpoort aan de achterkant van dit apparaat.

2.

Als u dit nog niet hebt gedaan, sluit dit apparaat aan op uw TV.

3.

Zet uw TV aan en wijzig de ingangsinstelling zoals nodig is voor de input van dit apparaat.
Raadpleeg de handleiding van de TV als u niet zeker weet hoe u dit moet doen.

4.

Sluit dit apparaat aan op een stroomvoorziening.

5.

Druk op de Aan/uit-schakelaar op het voorpaneel te schakelen op dit apparaat.

6.

Druk op de knop

7.

Als het Hoofdmenu verschijnt op de TV, selecteer Instelling en druk op de knop

STANDBY op de afstandsbediening om dit apparaat te activeren.

ENTER.
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Netwerkverbinding
8.

Selecteer Netwerk en druk op

ENTER.

9.

Selecteer Wireless en druk op de knop

ENTER.

10. Dit apparaat geeft een lijst weer met beschikbare draadloze netwerken. Selecteer uw
netwerk en druk op de knop
Opmerking:

ENTER.

Voor het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord om in te
loggen op een netwerkvolume, drukt u op de knop

ENTER op de

afstandsbediening. Er verschijnt een virtueel toetsenbord op het
TV-scherm van dit apparaat. Gebruik de afstandsbedienings cursortoetsen
en de knop

ENTER om de nodige tekens te selecteren. Het

wachtwoord kan elke combinatie van cijfers en letters gebruiken (kleine
letters of hoofdletters). Het kan ook gebruik maken van punten. Er kan
geen gebruik maken van uitgebreide interpunctietekens (zoals !, @, #, $,
%, &, enz.)
11. Als de configuratie is voltooid, verbindt dit apparaat automatisch met het draadloze
netwerk.
12. Druk op de knop

ViewSonic

HOME om terug te keren naar het Hoofdmenu.

8

VMP71

Netwerkverbinding
Toegang tot gedeelde mappen op de pc
1.

Zorg ervoor dat de werkgroep van uw PC is ingesteld als WERKGROEP.

2.

Vanuit uw Windows Vista- of Windows 7- pc, ga naar:
Configuratiescherm> Netwerk-en Internet> Netwerk en Delen Centrum.
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Netwerkverbinding
3.

(Voor Windows 7) Klik op Verander de geavanceerde instellingen voor het delen.

ViewSonic

10

VMP71

Netwerkverbinding
4.

(Voor Windows 7) Selecteer Zet netwerk ontdekking aan, Zet bestands-en
printerdeling aan, Zet delen aan, zodat iedereen met een netwerktoegang
bestanden kan lezen en schrijven in de openbare mappen en Zet wachtwoord
beschermde delen uit.
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Netwerkverbinding
5.

(Voor Windows Vista) Klik op Ontdek Netwerk, bestanden delen en Media delen
om deze functies aan te doen en klik op Delen met wachtwoord beveiligen om de
functie uit te schakelen.
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Netwerkverbinding
6.

Klik met de rechtermuisknop op de map die u wilt delen en selecteer Eigenschappen.

7.

Ga naar het tabblad Delen en klik op Delen.
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Netwerkverbinding
8.

Klik op het pijltje naar beneden en zoek voor Iedereen en klik daarna op Toevoegen.
Zorg ervoor dat Iedereen in de lijst staat en klik daarna op de knop Delen.

ViewSonic

14

VMP71

Netwerkverbinding
Mapping Network Drive van pc
1.

Open Windows Verkenner en ga naar Extra → Map Network Drive.

2.

Wijs de stationsletter die u wilt gebruiken en toets \\ip_adres\MEDIA_HDD op de
map sectie. Klik vervolgens op Voltooien. Het IP-adres van dit apparaat kan worden
gevonden in Instelling → Netwerk.

3.

Een extra stationsletter wordt weergegeven in uw Windows Verkenner van Mijn
Computer.
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TV-verbinding
TV-verbinding
Aansluiten op AV-apparatuur
HDMI-verbinding
De HDMI-connector kan zowel digitale audio- als videosignalen versturen. Veel HDTV sets en
digitale AV-ontvangers ondersteunen dit type verbinding.
Naar een TV:

Naar een AV-ontvanger:

Opmerking:

Bepaalde TV sets zijn uitgerust met DVI-ingangspoorten die alleen
videosignalen ontvangen, maar deze DVI-poorten gebruiken
HDMI-connectoren i.p.v. standaard DVI-connectoren. Als u geen
audio-signaaluitvoer vindt bij gebruik van de HDMI-aansluiting, verbindt u
de samengestelde audioverbinding of de Optische audioverbinding als een
hulpmodule.

Samengestelde audio/videokabel
De samengestelde audio/videokabel is compatibel met de meeste tv-toestellen en
AV-versterkers (ontvangers). Geel: videosignaal, wit: linker audiokanaal; rood: rechter
audiokanaal.
Geel

Rood
Wit

Samengestelde videokabel (Y/Pb/Pr)
ViewSonic
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TV-verbinding
Als u tv samengestelde video-ingang (Y/Pb/Pr) ondersteunt, kunt u deze verbinden voor
betere videokwaliteit. U moet de audiokabel verbinden voor audio-ingang.
Opmerking:

Bepaalde TV sets zijn uitgerust met afzonderlijke samengestelde en
component audio-ingangen. Zorg er voor dat u de juiste met mekaar
worden verbonden.
Groen

Rood
Blauw

Rood
Wit

SCART Videokabel
Als uw TV is uitgerust met een SCART-ingang, sluit u de samengestelde kabels aan op een
SCART-adapter voor de uitvoer van het audio/videosignaal. (SCART-adapter niet bijgeleverd)

Optische audiokabel
Voor een digitale audio van hoge kwaliteit, verbindt u deze connector met een AV-ontvanger
waarmee een digitale audiodecodeerder is uitgerust. (TOSLINK Optische kabel niet
bijgeleverd)

Stroomaansluiting
Steek de DC-stekker van de AC-adapter in de connector gemarkeerd met “DC IN”, steek het
andere uiteinde in een elektrisch stopcontact.

Activeren voor afspelen
1.

Schakel uw TV en AV-ontvanger in.

2.

Druk op de Aan/uit-schakelaar op het voorpaneel te schakelen op dit apparaat.

3.

Druk op de toets

ViewSonic

STANDBY op de afstandsbediening om dit apparaat te activeren.
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TV-verbinding
De activering duurt ongeveer 5-7 seconden, en de LED knippert tegelijkertijd.
4.

Als de LED stopt met knipperen en helder brandt, is dit apparaat klaar voor gebruik om af
te spelen.

5.

Na het afspelen, drukt u opnieuw op de knop

STANDBY om terug te keren naar de

stand-bymodus.
Opmerking:

• Verwijder altijd de USB-kabel voordat u dit apparaat activeert.
• Bij gebruik van de afstandsbediening, de afstandsbediening op de
voorkant van dit apparaat richten.

Als u de vaste schijf in stand-bymodus brengt, verplaats ze dan niet gedurende 2-3
minuten omwille van de verminderde snelheid van het apparaat. Verplaatsen van de
vaste schijf terwijl deze nog draait kan ze beschadigen. Wij zijn niet aansprakelijk voor
enig verlies van gegevens of schade veroorzaakt door onjuist of onzorgvuldig gebruik.
Het is aanbevolen om de stekker van het apparaat uit het stopcontact te verwijderen
wanneer u het niet gebruikt.

ViewSonic
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Gebruik van de AV-afspeelfunctie
Gebruik van de AV-afspeelfunctie
Wanneer dit apparaat is aangesloten op een TV en geactiveerd voor het afspelen, verschijnt
het Hoofdmenu op het tv-scherm. U kunt ook naar het Hoofdmenu gaan tijdens het
afspelen of tijdens het bladeren in andere menu's door te drukken op de knop

HOME op

de afstandsbediening.
U kunt de cursortoetsen op de afstandsbediening om te navigeren door menu's, opties, of
bestanden. Selecteer de knop

ENTER om een map te openen, een optie te selecteren

of een bestand af te spelen. Druk op de knop

RETURN om terug te keren naar een

vorige pagina of menu. Afspeellijsten kunnen alleen worden gezien in de modi Alle en
Muziek.

Alle
Alle mediabestanden worden vermeld.

Foto
Alleen fotobestanden worden vermeld. Bestanden en mappen worden weergegeven in grote
pictogrammen.

Video
Alleen filmbestanden worden vermeld.

Muziek
Alleen muziekbestanden worden vermeld.

IMS
Toegang tot Internet Media Services. (Picasa, Flickr en Weather)

Instelling
Configuratie-opties instellen voor dit apparaat.

Mediabestanden bladeren
Bladeren van mediabestanden in de lokale opslagmedia (HDD/ USB) en in netwerk
opslagmedia (NET).

HDD
Bladeren door mappen en bestanden op de interna vaste schijf.
Opmerking:

HDD optie zal automatisch worden verborgen als de interne HDD is
afwezig.

USB
Bladeren in mappen en bestanden op een extern USB-apparaat dat is aangesloten op de USB
2.0 hostpoort van dit apparaat.
• Als de USB-bus onvoldoende is om de macht van de USB HDD, sluit u de
AC-adapter aan op de USB HDD.
• Sluit niet 2 USB HDD aan dit apparaat op hetzelfde moment.

ViewSonic
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Gebruik van de AV-afspeelfunctie
Opmerking:

Het USB-apparaat moet geformatteerd zijn voor NTFS of FAT32 om
afspelen op de TV te ondersteunen.

NET
Bladeren door gedeelde netwerkvolumes via SAMBA-protocol als dit apparaat is aangesloten
op het netwerk.

UPNP
Bladeren tussen media bestanden in een UPnP AV MediaServer in dezelfde LAN met dit
apparaat.

Mediabestanden van interne vaste schijf/externe USB afspelen
1.

Selecteer een locatie om te zoeken naar het mediabestand dat u wilt afspelen. Selecteer
HDD als het bestand is opgeslagen op de interne vaste schijf of USB als het bestand
zich bevindt op een extern USB-apparaat dat is aangesloten op dit apparaat.

2.

Blader naar de map met het mediabestand dat u wilt afspelen (gebruik de cursortoetsen
op de afstandsbediening om te navigeren door de opgegeven mappen, druk op de knop
ENTER voor het openen van een map of submap).

3.

Selecteer een mediabestand en druk op

ENTER om het afspelen te starten.

Mediabestanden uit netwerk/transcode server afspelen
U kunt gebruik maken van dit apparaat om mediabestanden af te spelen vanaf uw netwerk
op uw TV.
1.

Sluit dit apparaat aan op uw thuisnetwerk.
ENTER.

2.

In het Hoofdmenu, selecteer NET en druk op de knop

3.

Het netwerkmenu toont de beschikbare volumes in uw netwerk. Gebruik de
cursortoetsen op de afstandsbediening om te bladeren naar en de mediabestanden te
selecteren die u wilt afspelen.
Opmerking:

Als u een gebruikersnaam en wachtwoord moet invoeren om in te loggen
op een netwerkvolume, drukt u op de knop

ENTER op de

afstandsbediening. Er verschijnt dan een virtueel toetsenbord op het
tv-scherm. Gebruik de afstandsbedienings cursortoetsen en de knop
ENTER om de nodige tekens te selecteren. Het wachtwoord kan elke
combinatie van cijfers en letters gebruiken (kleine letters of hoofdletters).
Het kan ook gebruik maken van punten. Er kan geen gebruik maken van
uitgebreide interpunctietekens (zoals !, @, #, $, %, &, enz.)

Diavoorstelling/diavoorstelling met muziek afspelen
1.

Selecteer het beeldbestand waarmee u de diavoorstelling wilt starten, en druk op
ENTER. Dit apparaat toont alle foto's in de map achtereenvolgens met het
geselecteerde weergave-interval.

2.

Om het weergave-interval voor de diavoorstelling in te stellen, selecteer Instelling in

ViewSonic

20

VMP71

Gebruik van de AV-afspeelfunctie
het Hoofdmenu voor toegang tot het Instelling menu. Selecteer DIV → Timing
diavoorstelling, en selecteer de tijdsduur voor elke foto. (pagina 22)
3.

Wilt u muziek afspelen bij de diavoorstelling, kopieer dan de muzieknummers in dezelfde
map of submap zoals de beeldbestanden. Benoem de muzieknummers in de volgorde die
u wenst af te spelen, bijvoorbeeld, track01, track02, track03, enz.

Afspelen van een DVD-map
Een DVD-map bevat volledige bestanden voor een DVD-film. Dit apparaat kan een film
afspelen van een DVD-map net zoals het afspelen van een DVD-disc. Om een DVD-map aan
te maken, sluit u dit apparaat aan op uw computer, plaatst u de DVD-schijf in de computer
van de optische drive, en gebruikt Deze computer of Windows Explorer om door de disk
te bladeren. Kopieer de gehele "VIDEO_TS" map van de DVD naar dit apparaat. Om de
DVD-film af te spelen, ga naar de VIDEO_TS map, selecteer het VIDEO_TS IFO bestand en
druk op de knop
Opmerking:

ENTER op de afstandsbediening.
Als de DVD-map onvolledig is, kunt u de VOB-bestanden nog direct
afspelen. Functies gecontroleerd door het IFO-bestand, zoals de selectie
van de ondertitels, hoofdstukken, en hoeken, zullen verloren gaan.

Sommige DVD-disks kunnen niet worden gekopieerd, omdat ze beveiligd zijn met
CSS-bescherming. Altijd het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten in
acht nemen. DVD's met auteursrechten niet kopiëren of distribueren naar anderen.

Uitvoeren Kopiëren, Plakken of Verwijderen Operatie
Door op de knop

MENU op een bestand in HDD, kunt u Kopiëren, Plakken,

Verwijderen, of Annuleren het uitvoeren van deze operaties. U kunt alleen selecteer
Kopiëren of Annuleren in USB/NET.
Kopiëren: Kopieer het geselecteerde bestand.
Plakken: Plak het geselecteerde bestand naar USB.
Verwijderen: Verwijder het geselecteerde bestand in USB.
Annuleren: Annuleren selectie.
Opmerking:

Plakken van een bestand naar USB/NET is verboden.

Bewerken Afspeellijst
In de Music-modus, door op de knop

MENU op een muziek-bestand opgeslagen op de

interne HDD, kunt u Aan afspeellijst toe te voegen aan deze muziek bestand
Quick_List.m3u in /Playlist map op de interne HDD. Door op de knop

MENU op een

playlist-bestand, kunt u Edit om het bewerken van de afspeellijst, of selecteer Behoudens
om het op te slaan als een ander m3u-bestand. U kunt verwijderen door op de knop
MENU op een item in de afspeellijst te verwijderen.
Opmerking:

Kopiëren/Plakken/Verwijderen en Aan afspeellijst optie zal
automatisch worden verborgen als de interne HDD is afwezig.

ViewSonic

21

VMP71

Instelling
Instelling
Selecteer Instelling in Hoofdmenu te gaan Instelling menu. Gebruik de cursortoetsen
ENTER om een submenu in te voeren of een

om items te selecteren. Druk op de knop
selectie te bevestigen. Druk op de knop
Druk op de knop

RETURN om terug te keren naar de vorige map.

HOME om terug te keren naar het Hoofdmenu.

MISC
Slide interval
De tijd instellen voor elke foto tijdens de diavoorstelling.

Overgangseffect
Vervagen of overgangsopties instellen voor de diavoorstelling.

Achtergrondmuziek
Met deze functie kunt u een fotovoorstelling afspelen en muziek tegelijkertijd.

Audio
Output
SPDIF RAW:

Gebruik met een optische audio-aansluiting. Digitale audio zonder
decodering.

SPDIF LPCM:

Gebruik met een optische audio-aansluiting. Uitgangen twee kanaals
audio-signaal..

HDMI RAW:

Gebruik met een HDMI-aansluiting. Digitale audio zonder decodering.

HDMI LPCM:

Gebruik met een HDMI-aansluiting. Uitgangen twee kanaals audio-signaal.

Deel
Instellen van het geluidsniveau.

Video
Videosysteem
De volgende video-systemen zijn beschikbaar:
NTSC/ PAL/ 480P/ 576P/ 720P 50HZ/ 720P 60HZ/ 1080i 50HZ/ 1080i 60HZ/ 1080p 50HZ/
1080p 60HZ.

Beeldverhouding
Pan scan 4:3:

Geeft de beelden in 16:9 “Pan en Scan” weer aangesloten op een 4:3
hoogte-breedte tv.

Letterbox 4:3:

Geeft de beelden in 16:9 “Letter Box” aangesloten op een 4:3
hoogte-breedte tv.

16:9:

ViewSonic

Geeft 16:9 beelden op een breedbeeld TV.
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Instelling
Helderheid
De helderheidinstelling aanpassen voor video-uitgang naar de tv.

Contrast
De contrastinstelling aanpassen voor video-uitgang naar de tv.

Netwerk
Als dit apparaat is verbonden met een netwerk, verschijnt het instellingsmenu van het
netwerk met het IP-adres voor bedraad netwerk met DHCP of draadloos netwerk.

Wired
DHCP:

IP-adres voor dit apparaat zal automatisch worden toegekend door het
netwerk.

Handmatig

Handmatig toewijzen van het IP-adres, subnetmasker en standaard gateway
gebruikt door dit apparaat. Gebruik numeriek toetsenbord op de
afstandsbediening om de gewenste adressen in te voeren.

Wireless
Beschikbaar SSID's worden getoond. Input Authentieke code om toegang te krijgen.
Opmerking:

Selecteer "Open System", "WEP-PSK 64bit/128bit", en
"WPA1/2-PSK-AES/TKIP" authenticatie bij het opzetten van uw draadloze
AP.

Delen van netwerken
Stel het Delen van netwerken (SAMBA server) functie Aan / Uit.
Opmerking:

Delen van netwerken optie zal automatisch
worden verborgen als de interne HDD afwezig is.

Systeem
Menu Taal
Selecteer de taal die wordt gebruikt om OSD-menu's en informatie weer te geven.

Tekstcodering
Selecteer een taalcode pagina voor aanvullende lokale ANSI-code ondertitel ondersteuning.

Standaardwaarden
Reset alle instellingen naar de standaard waarden.

Upgrade systeem
Upgrade systeem firmware.

Versie
Toon systeem firmware versie.

ViewSonic
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Aanhangsel
Specificaties
HARDDISK ONDERSTEUNING
Interne Opslag
3.5” SATA I/ SATA II HDD
Bestandssysteem
NTFS/ FAT32
INTERFACE
USB 2.0
USB 2.0 type A hostpoort x 2
USB 2.0 type B apparaat poort x 1
Ethernet
10/100M RJ45 connector x 1
Draadloos klaar
Draadloos
802.11g (Realtek RTL8187B controller alleen)
(niet inbegrepen)
802.11n (Realtek RTL8192/RTL8191SU controller alleen)
(Alleen ondersteuning voor gecertificeerde USB draadloze dongle)
AUDIO/VIDEO INTERFACE
Analoge uitgang
Samengestelde video en stereo-audio uit (RCA x 3)
Component videostekker (Y/Pb/Pr) (RCA x 3)
Digitale uitgang
HDMI connector x 1
Optische S/PDIF Uit (TOSLINK x1)
MEDIA ONDERSTEUNING
Audio-ondersteuning MP3, WAV, OGG, WMA, AAC, FLAC, Dolby Digital®, DTS®
Video-ondersteuning MPEG-1(MPG/DAT),
Blu-ray ISO,
DVD Folder(IFO)/DVD ISO,
MPEG-2(MPG/VOB/TS/M2TS),
MPEG-4(Xvid/AVI/MP4/MOV/M4V),
H.264/AVC/AVCHD(AVI/MKV/FLV/MOV/M4V/TS/M2TS),
VC-1(AVI/MKV/M2TS)
WMV9 (AVI/WMV/MKV),
RM/RMVB(720p)
Bestandsextensie
AVI, MKV, MPG, VOB, IFO, TS, M2TS, MOV, M4V, WMV, FLV, RM,
RMVB, ISO
Foto-ondersteuning JPEG (baseline), BMP, GIF, PNG
DVD-map
DVD Menu/Audio/Ondertitel/hoekselectie
Xvid ondertitelformaat IDX/SUB, SRT, ASS, SSA, SMI, PSB, SUB
Diavoorstelling met muziek Muziek afspelen tijdens foto-diavoorstelling
Max. inhoudsresolutie
Video
1920 x 1080 pixels
JPEG
5120 x 3840 pixels (baseline)
VIDEO-UITGANG
TV-systeem
NTSC/PAL
Schermverhouding
4:3/16:9
Component
480i / 480p / 576i / 576p / 720p(50/60Hz) / 1080i(50/60Hz) /
1080p(50/60Hz)
HDMI
480p / 576p / 720p(50/60Hz) / 1080i(50/60Hz) / 1080p(50/60Hz)
ALGEMEEN
Afmetingen
202(L) x 151(W) x 52(H) mm
7.95(L) x 5.94(W) x 2.05(H) inch
Gewicht
482g (zonder harde schijf)
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Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Het is aanbevolen om de stekker van het apparaat uit het stopcontact te verwijderen
wanneer u het niet gebruikt.

Controleer altijd of bestanden juist werden gekopieerd naar het apparaat. Bewaar altijd
twee kopieën van belangrijke bestanden (een origineel en een reservekopie). Wij zijn
niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of schade tijdens de bestandsoverdracht of
tijdens het opslaan op het apparaat.

Als u de vaste schijf in standbymodus brengt, verplaats ze dan niet gedurende 2-3
minuten omwille van de verminderde snelheid van het apparaat. Verplaatsen van de
harde schijf terwijl deze nog draait kan ze beschadigen. Wij zijn niet aansprakelijk voor
enig verlies van gegevens of schade veroorzaakt door onjuist of onzorgvuldig gebruik.

Auteursrechten en Handelsmerken
Microsoft, Windows en Windows Media Player zijn geregistreerde handelsmerken van
Microsoft Corporation. This product is protected by certain intellectual property rights of
Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without
a license from Microsoft.
Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. ’Dolby’ en het symbool double-D zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
Manufactured under license under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the
Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks
of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
Alle andere producten zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun
respectieve eigenaars en worden hierbij als dergelijk erkend.
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Klantenondersteuning
Raadpleeg de onderstaande tabel of neem contact op met uw leverancier voor technische
ondersteuning of productservice.
Opmerking: U zult het serienummer van het product nodig hebben.

Land/
Regio

Website

Telefoon

E-mail

Nederland

www.
viewsoniceurope.
com/nl/

www.viewsoniceurope.
com/nl/support/call-desk/

service_nl@
viewsoniceurope.com

ViewSonic
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Beperkte Garantie

De Speler van de Media van het Netwerk van ViewSonic
ViewSonic garandeert dat haar producten tijdens de garantieperiode vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap bij
normaal gebruik. Als een product tijdens de garantieperiode gebreken vertoont in materiaal of vakmanschap, zal ViewSonic,
volgens eigen voorkeur, het product repareren of vervangen door een soortgelijk product. Het vervangingsproduct of de
vervangingsonderdelen kunnen opgeknapte of opnieuw geproduceerde onderdelen of componenten zijn.
De geldigheidsduur van de garantie:
De Speler van de Media van het Netwerk van ViewSonic is gerechtvaardigd 1 jaar voor arbeid van de datum van
de eerste klantenaankoop.
Wie wordt beschermd door de garantie?
deze garantie is alleen geldig voor de eerste koper-consument.
Wat deze garantie niet dekt:
1. 	Elk product waarop het serienummer onleesbaar is gemaakt, gewijzigd of verwijderd.
2. Schade, slijtage of storingen die voortvloeien uit:
a.	Ongevallen, misbruik, verwaarlozing, bliksem of andere natuurrampen, onbevoegde
productwijzigingen of het niet naleven van de instructies die bij het product zijn geleverd.
b.	Reparaties of pogingen tot reparaties door personen die niet gemachtigd zijn door ViewSonic.
c. 	Externe oorzaken, zoals stroomschommelingen of -storingen.
d.	Het gebruik van accessoires of onderdelen die niet voldoen aan de specificaties van ViewSonic.
e. Normale slijtage.
f.	Elke andere oorzaak die niet verwant is met een productdefect.
3. 	Elk product dat een situatie vertoont die doorgaans bekend is als een “schaduwbeeld” dat resulteert wanneer
gedurende lange tijd een stilstaand beeld wordt weergegeven op het product.
Service aanvragen:
1. 	Voor informatie over het ontvangen van reparaties onder garantie, dient u contact op te nemen met de
klantenondersteuning van ViewSonic (raadpleeg onze pagina Klantenondersteuning).U zult het serienummer
van uw product moeten opgeven.
2. 	Om van de service onder garantie te genieten, wordt u gevraagd de volgende zaken te leveren: (a) het
originele gedateerde aankoopbewijs, (b) uw naam, (c) uw adres, (d) een beschrijving van het probleem en (e)
het serienummer van het product.
3. 	Neem of verzend het product franco in de originele doos naar een erkend ViewSonic-servicecentrum of
ViewSonic zelf.
4. 	Voor extra informatie of voor de naam van een ViewSonic-servicecentrum in de buurt, moet u contact
opnemen met ViewSonic.
Beperking van impliciete garanties:
Er zijn geen garanties, expliciet of impliciet, die meer bieden dan de beschrijving in dit document, met inbegrip
van de impliciete garantie op verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
Uitsluiting van schade:
De aansprakelijkheid van ViewSonic is beperkt tot de kosten voor de reparatie of vervanging van het product. ViewSonic
zal niet aansprakelijk zijn voor:
1. 	Schade aan andere eigendom die is veroorzaakt door defecten aan het product, schade veroorzaakt door
storing, verlies van gebruik, tijdverlies of winstderving, verlies van zakelijke kansen, verlies van goodwill,
onderbreking van zakelijke relaties of ander commercieel verlies, zelfs als ViewSonic op de hoogte werd
gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.
2. Elke andere schade, ongeacht om het gaat over incidentele schade, gevolgschade of andere schade.
3. Elke aanspraak ten opzichte van de klant door een andere partij.
4.3: ViewSonic DPF Warranty
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