PFR8-29322
20 CM DIGITALE FOTOLIJST
MET GEÏNTEGREERDE BATTERIJ

GEBRUIKERSHANDLEIDING
Lees aandachtig door en bewaar deze instructies

Informatie aangaande de veiligheid
–Lees aandachtig door en bewaar deze instructies
Stel, om brandgevaar of een elektrische schok te verkleinen, dit apparaat niet
bloot aan water, regen of vocht. Om het gevaar van een elektrische schok te
voorkomen mag de behuizing of de achterkant van dit product niet worden
verwijderd. In geval van een defect kan alleen vakbekwaam personeel het
product repareren. Er zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen in
het product aanwezig.
WAARSCHUWING
Gevaarlijke spanning in het product! Niet openen. Gevaar voor een elektrisch schok! Er
mogen geen onderdelen door de eindgebruiker worden gerepareerd. Alleen vakbewaam
personeel kan dit product repareren en onderhouden.
Om ieder gevaar te vermijden, moet een beschadigd elektrisch snoer door de fabrikant of
vakbekwaam after-sales personeel worden vervangen.
Het product moet volgens plaatselijke regelgeving worden geïnstalleerd.
Beschadigde batterijen moeten op een goede manier worden afgevoerd. Om het milieu te
beschermen moeten de batterijen volgens plaatselijke regelgeving worden gerangschikt
(informatie is verkrijgbaar bij uw winkelier).
Juiste installatie
- Plaats het product op een rechte, stevige en stabiele ondergrond. Plaats het product niet
op vloerbedekking of een vloerkleed.
- Plaats het product niet boven op een ander toestel, zoals een ontvanger of versterker.
Dit kan oververhitting veroorzaken.
- Leg bijv. geen CD’s of tijdschriften onder het product.
Voldoende ventilatie
- Plaats, om oververhitting te vermijden, het product in een voldoende geventileerde
ruimte. Zorg, om oververhitting te voorkomen, voor ten minste 10 cm ruimte aan de
achterkant en aan de bovenkant van het product en 5 cm ruimte aan beide zijden.
- Leg geen kranten of hang geen tafelkleed of gordijnen voor de ventilatieopeningen.
Stel dit product niet bloot aan hoge temperaturen, vocht, water of stof.
-

Het product mag niet worden blootgesteld aan waterdruppels of rondspattend water. Er
mogen geen objecten gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het product worden
geplaatst.
Plaats dit apparaat niet dicht bij andere items die het product kunnen beschadigen.
Open vuur zoals brandende kaarsen mogen niet op het apparaat worden geplaatst.

Elektrische voeding
- Koppel het product los indien het voor langere tijd niet gaat worden gebruikt.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in een gematigd klimaat en mag niet in een tropisch
klimaat worden gebruikt.
- Om ieder gevaar te vermijden, moet een beschadigd elektrisch snoer door de fabrikant
of vakbekwaam after-sales personeel worden vervangen.
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-

Dit product moet op een elektrische voeding van 230V ~ 50Hz worden aangesloten.
De hoofdstekker wordt als uitschakelapparaat gebruikt en moet klaar voor gebruik blijven.
Plaats geen batterij in het product dat afwijkt van de meegeleverde batterij.
WAARSCHUWING: Als de batterij niet juist is geplaatst, is er gevaar voor explosie.
Probeer de batterij niet te vervangen voor een ander type batterij.
Batterijen, zij het een battery pack of geïntegreerde batterij, mogen niet aan zon of
overmatige hitte worden blootgesteld.
Indien na het opladen blijkt dat de capaciteit van de batterij opmerkelijk is verminderd,
moet het eerstvolgende oplaadproces aandachtig in de gaten worden gehouden.
Waarschuwing: een beschadigde batterij kan gevaarlijke oververhitting veroorzaken.
Gebruik dit product alleen in combinatie met de meegeleverde netadapter.

Dit product is conform de richtlijnen 2006/95/CE (intrekking van de richtlijn
73/23/CEE aangepast door de richtlijn 93/68/CEE) en 2004/108/CE
(intrekking van de richtlijn 89/336CEE).

-

Een product met dit logo betekent dat het recyclen van dit apparaat binnen de
2002/96/EC richtlijn van 27 januari 2003 valt, betreffende het afval van elektrische
en elektronische apparatuur (WEEE).

-

De aanwezigheid van gevaarlijke substanties in elektrische en elektronische
apparatuur kan tijdens het recyclingsproces van dit product potentiële gevolgen
voor het milieu en de gezondheid van de mens hebben.

-

Daarom mag dit product aan het einde van zijn levensduur niet worden afgevoerd
met ander niet-gerecycled afval.

-

Als eindgebruiker is uw rol van groot belang in de cycli van hergebruik, recycling en
andere vormen van hernieuwt gebruik van dit elektrische en elektronische
apparaat. Plaatselijke overheden en wederverkopers hebben speciale procedures
opgesteld met als doel het verzamelen en recyclen van dit product.

-

U bent verplicht gebruik te maken van de gescheiden afvalsystemen in uw
woonplaats, ingevoerd door uw plaatselijke overheid.
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Introductie
Bedankt voor het aanschaffen van deze digitale fotolijst. Dit product is bedoeld voor het snel en
eenvoudig bekijken van foto’s die via een USB-stick of geheugenkaart met uw digitale camera
of mobiele telefoon zijn gemaakt. Bovendien ondersteunt de multimediafunctie MP3-bestanden
en MPEG-4 videoweergave. Ten slotte kunt u met de geïntegreerde batterij overal in huis
eenvoudig uw foto’s bekijken en weergeven (de batterij heeft een gebruiksduur van 40 tot 105
minuten, afhankelijk van het gebruik).
Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door en bestudeer hoe u deze fotolijst juist moet
gebruiken.
Kenmerken
Ingebouwde 1000 mA Li-ion-batterij
Ondersteunt JPEG-foto’s tot maximaal 12 MB
Ondersteunt het afspelen van MP3 & WMA audio
Ondersteunt het afspelen van MPEG-4 video
SD-, SDHC-, MS- en MMC- kaartlezer
High speed 2.0 USB-poort
Diavoorstelling start automatisch wanneer geheugenkaart wordt geplaatst
Kalender en klokfuncties met diavoorstelling
Beeldweergave: diavoorstelling, voorbeeld, zoom en draaien
Instelbare snelheid diavoorstelling en meer dan 10 verschillende overgangseffecten
Instelbare helderheid, contrast en verzadiging
Diavoorstelling: enkel venster, vier vensters of drievoudige vensters
Menutaal: Frans, Engels, Spaans, Portugees of Nederlands
Checklist verpakking
1. 8 inch digitale fotolijst
2. Gebruikershandleiding
3. AC adapter
4. Afstandsbediening

1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
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1 Productillustratie
1.1 Afstandsbediening

1) POWER ─ Het apparaat in- of uitschakelen.
2) BGM ─ Druk op deze knop om de achtergrondmuziek af te spelen. (Als er een bestand
aanwezig is. Deze functie is niet compatibel met WMA-bestanden.)
3) MUTE ─ Druk op deze knop om het geluid tijdelijk uit te schakelen.
4) MENU ─ Om rechtstreeks naar de interface voor de geheugenapparaatselectie te gaan.
5)  ─ Druk op deze knop om de cursor omhoog te bewegen.
6) RETURN ─ Return to upper page.
7)  ─ Druk op deze knop om de cursor naar links te bewegen.
8)  ─ Druk op deze knop om de cursor naar rechts te bewegen.
9)  ─ Druk op deze knop om de cursor omlaag te bewegen.
10) SETUP ─ Ga rechtstreeks naar het instellingenmenu.
11)
─ Afspelen/pauzeren: Druk tijdens het afspelen op deze knop om te pauzeren. Druk
vervolgens nogmaals op deze knop om het afspelen te hervatten.
12) OK ─ Druk op deze knop om uw selectie te bevestigen. Afspelen/pauzeren: Druk tijdens het
afspelen op deze knop om te pauzeren. Druk vervolgens nogmaals op deze knop om het
afspelen te hervatten.
13) ZOOM ─ Druk tijdens het bekijken van een foto op deze knop om het beeld te vergroten.
14 /15) VOL +/- ─ Gebruik deze knoppen om het volume aan te passen.
16) ROTATE ─ Druk tijdens het bekijken van een foto op deze knop om het beeld 90° in de
richting van de klok te draaien.
17)
─ Naar het vorige muziek- of videobestand terugkeren.
18)
─ Naar het volgende muziek- of videobestand gaan.
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1.2 Achterpaneel
1. SCHAKELAAR
2. VORIGE/OMHOOG
3. AFSPELEN/PAUZE/OK
4. VOL-/LINKS
5. VOL+/RECHTS
6. VOLGENDE/OMLAAG
7. MENU/TERUG

1.3 Rechterpaneel

1. SD/SDHC/MMC/MS KAARTLEZER
2. OORTELEFOONAANSLUITING
3. USB-POORT
4. MINI USB-POORT
5. DC IN

2. Installatie & Vervangen Batterij
Om het batterijencompartiment te openen moet u het deksel indrukken en naar buiten trekken
om de lade vrij te maken. Plaats een CR2025 lithium knoopcelbatterij met de "+" zijde naar
boven gericht. Plaats de lade terug.

3. Van start gaan
3.1 Trek, voor betere stabiliteit, de steunvoet aan de achterzijde van de fotolijst zo ver mogelijk
uit. Steek het ene uiteinde van de meegeleverde AC adapter in een standaard 110-240V AC
stopcontact en het andere uiteinde in de “DC IN” aansluiting van de fotolijst.
Opmerking: Voor dit product zijn verschillende standen mogelijk. Raadpleeg “Steunvoet” voor
meer details.
3.2. Verwijder de beschermfolie op het LCD-scherm.
3.3. Verwijder de plastic batterij-isolatie uit het batterijvakje en zorg ervoor dat er een batterij in
de afstandsbediening zit. Zie “Installatie & Vervangen Batterij” wanneer u een nieuwe batterij
nodig heeft.
3.4. Schakel het apparaat in door op de aan/uit knop te drukken.
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4. Bediening

Wanneer de fotolijst wordt ingeschakeld,
verschijnt het opstartbeeld. Vervolgens hebt u
toegang tot het interne geheugen van het
apparaat.

4.1 Kaart en USB
Dit apparaat ondersteunt SD/SDHC/MS/MMC
geheugenkaarten en USB 2.0 apparaten. Na het
plaatsen van een kaart of een USB-apparaat start
de diavoorstelling automatisch. U kunt tweemaal
op MENU drukken om te kiezen voor toegang tot
Foto, Muziek, Video, Bestand, Kalendar of Set-up.
Druk op OK om uw keuze te bevestigen.

Opmerkingen:
1) Zorg dat er ondersteunde foto-, muziek- en videobestanden op het geheugenapparaat staan,
voordat u deze aansluit.
2) Als het geheugenapparaat zowel ondersteunde fotobestanden als muziekbestanden bevat,
speelt het apparaat de muziekbestanden af als achtergrondmuziek tijdens de
diavoorstelling. (Deze functie is alleen voor audiobestanden in MP3-formaat.)
4.2 Fotomodus

Druk op MENU om naar het hoofdmenu terug
te keren. Kies vervolgens Foto en druk op OK
om naar de negen-fotomodus (albummodus)
te gaan. Gebruik
om een foto te
kiezen en druk op OK om de foto weer te
geven.
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Druk nogmaals op OK om de diavoorstelling in de
geselecteerde diamodus te starten.
Selecteer Set-up in het hoofdmenu en kies
vervolgens voor toegang tot Diamodus (enkel
venster/vier vensters/ drievoudige vensters).

4.3 Muziekmodus

Selecteer Muziek in het hoofdmenu en druk
vervolgens op OK om naar de muziekmodus te
gaan.
Gebruik
om een gewenst
muziekbestand uit de afspeellijst te selecteren.
Druk op OK om het afspelen te starten.
Gebruik VOL+/- om het volume aan te passen.

4.4 Videomodus

Selecteer Video in het hoofdmenu en druk
vervolgens op OK om naar de videomodus te
gaan. Gebruik
om een gewenste video uit
de afspeellijst te selecteren. Druk op OK om het
afspelen te starten. Gebruik VOL+/- om het
volume aan te passen.

8

5. Bestandmodus
Selecteer Bestand in het hoofdmenu en druk
vervolgens op OK om naar de afspeellijst te
gaan. Met de bestandslijst kunt u door alle
bestanden op het geheugenapparaat bladeren
en bestanden verwijderen uit het ingebouwde
geheugen
of
van
het
aangesloten
geheugenapparaat.

6. Kopiëren en verwijderen
6.1 Kopiëren
Gebruik in Diavoorstelling
om een
foto te selecteren die u naar het
ingebouwde geheugen wilt kopiëren. Druk
vervolgens enkele seconden op MENU om
naar de optie Foto Opslaan te gaan. Druk
op OK om te bevestigen.

6.2 Verwijderen foto

In de albummodus, gebruik
om de foto
te selecteren die u wilt verwijderen. Houd
vervolgens de MENU knop ingedrukt voor
toegang tot de optie verwijderen. Druk ter
bevestiging op OK.
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6.3 Verwijderen bestand

In de afspeellijst, gebruik
om de
foto te selecteren die u wilt verwijderen.
Houd vervolgens de MENU knop
ingedrukt voor toegang tot de optie
verwijderen. Druk ter bevestiging op OK.

6.4 Verwijderen muziek
In de muziekmodus, gebruik
om de
foto te selecteren die u wilt verwijderen.
Houd vervolgens de MENU knop
ingedrukt voor toegang tot de optie
verwijderen. Druk ter bevestiging op OK.

6.5 Verwijderen video
In de videomodus, gebruik
om de foto te selecteren die u wilt
verwijderen. Houd vervolgens de
MENU knop ingedrukt voor
toegang tot de optie verwijderen.
Druk ter bevestiging op OK.
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7. Kalender

Selecteer Kalender in het hoofdmenu en
druk vervolgens op OK om naar deze functie
te gaan. Gebruik de richtingknoppen om jaar,
maand of dag te selecteren.

8. Set-up
Selecteer Set-up in het hoofdmenu en druk
vervolgens op OK om naar het menu te
gaan. Gebruik
om een instellingenoptie
te selecteren. Druk op OK om naar het
submenu te gaan en gebruik vervolgens
om de instelling aan te passen. Druk
na voltooiing op OK om te bevestigen.

8.1 Taal: Engels, Frans, Spaans, Portugees en Nederlands
8.2 Diamodus: Enkel venster, vier vensters en drievoudige vensters
8.3 Diasnelheid: 3/5/15/30 seconden, 1/5/15/30 minuten en 1 uur
8.4 Foto-effect: Kleur, mono en sepia
8.5 Dia-effect: Willekeurig effect, Horizontaal splitsen, Jalousie, Verticaal splitsen, Straling,
Surround, Vervagen, Verversen1, Verversen2, On Pan, Omhoog rollen, Omlaag rollen, Baksteen
8.6 Fotomodus: Automatisch passend, optimaal, volledig
8.7 Muziekafspeelmodus: Één herhalen, alles herhalen, herhalen uit, enkel
8.8 Videomodus: Origineel, volledig scherm
8.9 Weergave
Contrast: Gebruik
om te kiezen uit 0 (laagste) tot 40 (hoogste).
Helderheid: Gebruik
om te kiezen uit 0 (laagste) tot 40 (hoogste).
Verzadiging: Gebruik
om te kiezen uit 0 (laagste) tot 40 (hoogste).
Tint: Gebruik
om te kiezen uit 0 (laagste) tot 40 (hoogste).
8.10 Tijd/datum instellen: Gebruik
om Jaar, Maand, Dag, Uren, Minuten of Seconden te
selecteren en gebruik vervolgens
om de instelling aan te passen. Selecteer de optie tijd
opslaan om uw instellingen te bevestigen.
8.11 Tijdformaat instellen: 12/24. Gebruik
voor het instellen en druk vervolgens op OK om te
bevestigen.
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8.12 Alarm: Gebruik
om Status, Alarmnr., Uren, Minuten of Modus te selecteren en gebruik
vervolgens
om de instelling aan te passen. Druk na voltooiing op OK om te bevestigen.
8.13 Automatisch aan/uit: Gebruik
om Status, Uren, Minuten te selecteren en gebruik
vervolgens
om in te stellen. Druk na voltooiing op OK om te bevestigen.
8.14 Formaat intern geheugen: Gebruik
om te kiezen uit ja of nee. De foto’s opgeslagen in
de digitale fotolijst worden vervolgens gewist.
8.15 Resetinstelling: Druk op deze knop om naar de standaardwaarden te gaan.
8.16 Afsluiten: Druk om af te sluiten.

9. Voetsteun
Trek de steunbeugel uit de sleuf van de digitale fotolijst. Draai aan de steun totdat deze in de
juiste stand is vergrendeld. Draai daarna de steun om de fotolijst horizontaal of verticaal te
ondersteunen, zoals hieronder weergegeven.

10. Herlaadbaar batterij gebruik
De speler heeft een ingebouwde herlaadbare Lithium batterij. Kunt u met de geïntegreerde batterij
overal in huis eenvoudig uw foto’s bekijken en weergeven (de batterij heeft een gebruiksduur van
40 tot 105 minuten, afhankelijk van het gebruik).
10.1 Laad de batterij op
- Verbind de adaptor aan de DC 5V IN JACK, dan zet u de eenheid in the POWER ON modus voor
volledig geladen.
- Het neemt meer tijd in beslag indien POWER on is ingeschakeld.
10.2 Tijd nodig om de batterij te herladen
De duur van het herladen en van de playback hangt af van de capaciteit van het batterijpak en de
temperatuur conditie. Normaal, de batterij moet worden opgeladen ongeveer 2 uur in het spelen
modus of power off-modus.
10.3 Gebruik en onderhoud van herlaadbare batterijen
- De normale operatie conditie temperatuur is: 0~45
- Sluit altijd de AC/DC stroom toevoering af als het niet speeldwordt.
NOTA: Een nieuwe batterijpak dat niet gebruikt is of niet gebruikt is voor meer dan een maand,
zou kunnen aantonen dat het niet volledig is geladen, dit is wegens de ken merken van deze
batterij en het is geen defect. In dit geval herlaad het twee of drie keer voor het eerste gebruik en
het heeft meer nodig dan 6 uur om te herladen. Geluid kan voorko men geduren de het herladen.
In dit geval gebruik een op grotere afstand contactd oost. Herlaad of ontlaad geen batterijen in de
nabijheid van een verhittings bron zoals een verwarmer of direct zonlicht.
NOTA:
- Plaats geen batterij in het product dat afwijkt van de meegeleverde batterij.
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WAARSCHUWING: Als de batterij niet juist is geplaatst, is er gevaar voor explosie. Probeer de
batterij niet te vervangen voor een ander type batterij.
Batterijen, zij het een battery pack of geïntegreerde batterij, mogen niet aan zon of overmatige
hitte worden blootgesteld.
Indien na het opladen blijkt dat de capaciteit van de batterij opmerkelijk is verminderd, moet het
eerstvolgende oplaadproces aandachtig in de gaten worden gehouden. Waarschuwing: een
beschadigde batterij kan gevaarlijke oververhitting veroorzaken.
11. Technische specificaties
Adapter:
Ingang: AC 100-240V 50/60HZ
Uitgang: DC 5V/1A
Fotoformaat: JPEG
Audioformaten: MP3, WMA
Videoformaten: MPEG4
Geheugenkaarten: SD/SDHC/MS/MMC
USB: USB Host (High Speed 2.0)
Scherm:
Schermgrootte: 8 inch (20cm)
Beeldverhouding: 4:3
Resolutie: 800 x 600 pixels
Contrast: 400:1
Helderheid: 350 cd/m2
Reactietijd: 20 ms
Kijkhoek: 60° (links/rechts/verticaal), 40° (horizontaal)
Bedrijfstemperatuur: 0°C-40°C, vochtigheid: 10-85%

12. Gids voor probleemoplossing
Indien u tijdens het gebruik van deze fotolijst problemen ondervindt, raadpleeg dan zowel de
onderstaande gids voor probleemoplossing als het overeenkomstige hoofdstuk van de
handleiding. Neem voor verdere assistentie contact op met de technische ondersteuning.

Geen voeding
Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.

Kan geen bestand afspelen
Controleer of het bestandsformaat compatibel is met de fotolijst.

Weergave te helder of te donker
Pas in het setupmenu de helderheid of het contrast aan.

Kleur is licht of geen kleur
Pas de instellingen voor kleur en contrast aan.

Het systeem kan mijn USB-apparaat niet lezen.
- Na het aansluiten van het USB-apparaat op het systeem, moet het USB-apparaat
mogelijk nog worden ingeschakeld, voordat het kan worden bediend.
- Dit systeem ondersteunt geen rechtstreekse verbinding met een computer via een USBpoort. U moet hiervoor USB-apparaten gebruiken, zoals een MP3-speler of een PMP
(Portable Multimedia Player met harde schijf).
- Indien u een USB externe harde schijf gebruikt, moet u het apparaat gelijktijdig op een
externe voedingsbron en op het systeem aansluiten. Indien u een op batterijen
aangestuurde PMP gebruikt, zorg er dan voor dat de batterij voldoende opgeladen is.
- Controleer of het bestandsysteem van uw USB-apparaat in FAT of FAT32 formaat is.
USB-apparaten
in
NTFS
zijn
niet
compatibel
met
dit
systeem.
Waarschuwing: Wanneer u het bestandssysteem van uw apparaat probeert aan te
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passen, kunnen alle gegevens tijdens het formatteren worden gewist. Raadpleeg vooraf
de instructiehandleiding van uw USB-apparaat.
Waarschuwing: U moet uw USB-apparaat rechtstreeks op de USB-poort van het
apparaat aansluiten. Het gebruik van een verlengsnoer is niet aan te bevelen. Dit kan
storing veroorzaken of de overdracht van gegevens kan mislukken.
Het systeem kan mijn geheugenkaart niet lezen.
Controleer eerst of uw geheugenkaart compatibel is met het systeem. Ondersteunde
geheugenkaarten zijn in SD-, SDHC- en MMC-formaten.
We hebben het systeem met de meeste geheugenkaarten getest. Door meerdere in
gebruik zijnde technologiestandaarden kunnen we echter geen volledige compatibiliteit
garanderen van alle kaarten die in de winkel verkrijgbaar zijn. Mocht u een
compatibiliteitsprobleem tegenkomen, gebruik dan een geheugenkaart met een lagere
capaciteit (2 GB of lager) of sluit het systeem in plaats daarvan aan op een USBapparaat.
De fotolijst kan mijn foto’s niet lezen
Controleer het formaat waaronder uw foto’s zijn opgeslagen. Deze fotolijst leest alleen
foto’s in JPEG-formaat. Gecomprimeerde of ingepakte bestanden worden niet
ondersteund.
Controleer de bestandsextensie: iedere fotonaam moet eindigen met de
bestandsextensie “.jpg” in het volgende patroon: <bestandsnaam>.jpg.
Controleer de fotoresolutie. Deze fotolijst kan hoge resolutie JPEG-foto’s tot 12 MB
(4272x2848) ondersteunen.
Laadtijd tussen iedere foto is te lang
De JPEG-bestandsgrootte vergroot met de gekozen fotoresolutie. Met het verlagen van
de grootte van uw JPEG-foto’s kunt u:
1. De laadtijd tussen iedere foto verlagen;
2. Meer foto’s op uw geheugenkaart en USB-apparaat bewaren.
Om de resolutie van uw foto’s te verminderen:
1. Selecteer rechtstreeks op uw digitale camera een lagere resolutieparameter;
2. Laad, voor bestaande foto’s, de afbeeldingen op u pc met fotobewerkingssoftware en
sla iedere foto met een lagere resolutie op.
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Belangrijke opmerkingen betreffende het aflezen van MPEG-4 video’s op dit apparaat
Mocht u problemen ervaren tijdens het afspelen van MPEG4 video’s, controleer dan de
onderstaande punten:
1) Er is een grote verscheidenheid aan codecs en compressiemethoden. Mogelijk zijn
sommige video’s, inclusief video’s gedownload van niet officiële websites, niet volledig
compatibel.
2) Dit apparaat ondersteunt geen MPEG-4 video’s opgenomen in High Definition formaat.
Het MPEG-4 HD of H.264 formaat verschilt van de standaardresolutie één. Voorlopig is
video’s opgenomen in High Definition formaat voornamelijk afleesbaar op computers; op
dit moment zijn er bijna geen andere apparaten die dit formaat kunnen aflezen.
3) Het maximaal aantal ondersteunde resoluties door MPEG-4 video’s en dit apparaat zijn:
720x480@30bps / 720x576@25bps
4) Video’s moeten met behulp van een geluidstrack in MP3-formaat worden gecodeerd,
omdat andere formaten zoals AC niet worden ondersteund. Geen geluid betekent dat de
audio codec niet compatibel is.
5) Controleer, indien uw MPEG-4 video niet op het scherm verschijnt, of de bestandsnaam
eindigt op de extensie “.AVI”. Mocht dit niet het geval zijn, hernoem dan het bestand op
uw computer.
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