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Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste 

firmware updates. 
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1. Introductie 

1.1 Voorwoord 

Dank u voor het aanschaffen van deze 

Internet TV/radio Wi-Fi draagbare media-

speler. We hopen dat u plezier beleeft aan 

dit geweldige multifunctionele apparaat. De 

speler heeft de volgende eigenschappen:  

� 3.5 inch LCD scherm 
� WLAN met IEEE 802.11b/g 
� Klok met alarmfunctie 

� Kalenderfunctie 
� Ondersteunt WEP, WPA en WPA2 

encryptie 
� UPnP 
� FM Radio 

� Kaartlezer voor SD en SDHC kaarten 
� Stereo audio ingang (LINE IN) 
� Audio/Video uitgang (Composiet + 

Stereo) 
� Video component uitgang (Y Pb Pr) 

� Stereo luidsprekers met 2x 2 Watt 
geluidssterkte 

� Geïntegreerde Multimedia-Player 
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1.2 Inhoud verpakking 

Eenheid Aantal 

Internet TV 1 stuk 

Voedingsadapter 

(5V/1A) 

1 stuk 

Afstandsbediening 1 stuk 

Antennekabel 1 stuk 

Line-in kabel 1 stuk 

USB kabel 1 stuk  

Gebruikershandleiding 1 stuk 

Garantiekaart 1 stuk 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste 

firmware updates. 
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1.3 Over de speler 

1.3.1 Bovenzijde 

                          1       2     3             4 

 

 

 

 

 

No. Functie 

1 Menu/Terug knop 

2 
Navigatieknoppen (op, neer, links, 

rechts) 

3 Enter/Play knop 

4 Power Aan/Uit knop 
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1.3.2 Voorzijde 

 

 

 

                

No. Naam 

1 Luidsprekers (links en rechts) 

2 3.5” LCD scherm 

3 Infrarood (IR) ontvanger 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste 

firmware updates. 

1 2 3 1 
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1.3.3 Achterzijde 

 

 

 
  1       2   3   4  5 

No. Naam Functie 

1 SD kaart Slot voor SD/ SDHC kaart 

2 YPbPr 
- Component video uitgang 
- FM antenne aansluiting 

3 CVBS AV uitgang 

4 LINE-IN Stereo audio ingang  

5 USB USB poort voor voeding en 
PC-aansluiting  
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1.3.4 Onderzijde 

Het batterijvak zit aan de onderzijde. U kunt 

vier AA batterijen gebruiken (let alstublieft op 

de + en – polariteitsaanduidingen). 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste 

firmware updates. 
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1.4 Waarschuwingen 

Het onjuist aansluiten, gebruiken en 

behandelen van de Internet TV/Radio speler 

kan de kans op ernstige verwondingen of 

overlijden door elektrocutie of vuur alsmede 

beschadiging van het apparaat tot gevolg 

hebben. Lees deze gebruiksaanwijzing voor 

belangrijke veiligheids- en 

gezondheidsinstructies.  

� Selecteer een passende energiebron voor 
uw speler. 

� Voorkom beschadiging van de 
voedingskabels en voeding. 

� Raak de speler niet met een hard object. 
� Voorkom schudden van de speler. 
� Stel de speler niet bloot aan water of 

andere vloeistoffen. 
� Druk niet te hard op de knoppen van de 

speler. 
� Voorkom dat op de speler gelopen wordt. 
� Voorkom oververhitting van de speler. 

� Gebruik geen niet-ondersteund apparaat 
om de batterijen op te laden. 
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2. Afstandsbediening  

In de volgende beschrijving kunnen de 
meeste handelingen worden verricht met de 

afstandsbediening. 
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 Knop Definitie 

1 Power Power aan/uit 

2 
Sub-
menu 

- Verwijder favorieten en 
FM-lijst 
- Keer terug naar het 

huidige afspeelscherm 

3 TV Out 
Verander TV-uit modus 
(LCD/TV)  

4 Clock Ga naar de klokweergave 

5 Mute 
Onderdruk 
geluidsweergave 

6 PG.UP 
Druk om volgende 
pagina/bestand/FM-
frequentie  te zien/horen.  

7 PG.DN 
Druk om vorige 
pagina/bestand/FM-
frequentie  te zien/horen. 

8 Fav. 
Druk om naar de 

favorietenlijst te gaan. 

9 Repeat 
Druk om bestand te 
herhalen. 

10 INT. TV 
Druk om naar het Internet 

TV menu te gaan 
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11 INT. radio 
Druk om naar het Internet 

radio menu te gaan 

12 
Navigatie
-knoppen 

Druk om menu/ 

bestandsopties te 
selecteren 

13 OK 
Druk om het 

geselecteerde bestand te 
bevestigen 

14 Exit 
Druk om terug te gaan 
naar het vorige scherm 

15 Home 
Druk om naar het 
hoofdmenu te gaan 

16 FR 
Druk om het nu 
afspelende bestand terug 

te spoelen 

17 FF 
Druk om het nu 
afspelende bestand 
vooruit te spoelen 

18 
Play/ 
Pause 

Druk voor het 

spelen/pauzeren van het 
huidige bestand 

19 Stop 
Druk om het afspelen te 
stoppen 
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20 VOL + 
Druk om het volume te 

verhogen 

21 VOL- 
Druk om het volume te 
verlagen 

22 
Kleur- 
knoppen  

Rood: geen functie. 

Groen: druk om naar FM 
radio te gaan. 
Geel: druk om naar FM 
scan te gaan. 
Blauw: druk om de FM-lijst 
weer te geven. 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste 

firmware updates. 
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Opmerkingen 

• Werking afstandsbediening: binnen 4m 
van het frontpaneel, onder een hoek van 
maximaal 30°. 

• Wanneer u gebruik maakt van de 

afstandsbediening, richt u deze op de Ir 
ontvanger. 

• Zorg ervoor dat het signaal van de 
afstandsbediening naar de ontvanger 
niet onderbroken wordt door vaste 

voorwerpen. 
• De werking van de afstandsbediening kan 

veranderen door een firmware upgrade. 
 

3. Wireless Network Connection 

Het met Wi-Fi uitgeruste apparaat biedt een 

verscheidenheid aan functies, zoals Internet 

TV, Internet radio, shoutcast, podcast etc. U 

dient een draadloze verbinding op te zetten 

en te onderhouden. U dient the beschikken 

over een draadloze router en een geldig en 

actief account voor Internettoegang. 
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� Start het apparaat met de POWER-knop. 
� Ga naar het hoofdmenu 

� Selecteer ‘Setting’ 
� Selecteer ‘Network setup’ 
� Selecteer ‘Wi-Fi Setup’ 
� Selecteer het verbindingstype en 

controleer de DHCP instellingen. 
� Selecteer de optie AUTO SCAN en 

bevestig om te zoeken naar beschikbare 
netwerken. 

� Beveiligde netwerken worden 
weergegeven met een slot-icoon. Voer in 
dat geval het wachtwoord in met het on-

screen toetsenbord. Gebruik de 
navigatietoetsen om de verschillende 
letters te selecteren en bevestig elke 
selectie met de OK-knop.  
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� Vervolgens wordt de speler verbonden. 
De Wi-Fi indicator zal de status van de Wi-

Fi verbinding weergeven. 
� Druk op de Home knop om direct terug te 

keren naar het hoofdmenu. 
 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste 

firmware updates. 
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4. Hoofdmenu 

Verbindt de USB kabel en druk op de 

POWER-knop aan de bovenzijde van de 

speler om naar het hoofdscherm te gaan. 

Volg de aanwijzingen op het scherm om in 

de gewenste submenu’s te komen. In het 

hoofdmenu krijgt u de volgende submenu’s 

te zien: Network, Play stored media, Setting, 

My Favorite, FM en Line-in. 

Opmerking: Om de speler in te schakelen 

kunt u ook de POWER-knop om de 

afstandsbediening gebruiken. 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste 

firmware updates. 
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4.1 Netwerk (Network) 

Dit menu heeft vijf functies: Internet TV, 

Internet Radio, UPNP, Shoutcast en Podcast. 

 

 

4.1.1 Internet TV 

Ga dit menu binnen, en u heeft toegang tot 

meer dan 1200 Tv-programma’s. Gebruik de 

navigatietoetsen om de gewenste regio en 

genre te kiezen. U kunt de PG.UP en PG.DN 

knoppen gebruiken om snel door lange 

lijsten te bladeren. 
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4.1.2 Internet Radio 

Ga dit menu binnen, en u heeft toegang tot 

meer dan 12000 radioprogramma’s. Gebruik 

de navigatietoetsen om de gewenste regio 

en genre te kiezen. U kunt de PG.UP en 

PG.DN knoppen gebruiken om snel door 

lange lijsten te bladeren. 

Opmerking 

� Als u het apparaat uitschakelt tijdens het 

spelen van Internet TV/radio, kunt u 

terugkeren naar de laatste Internet 

TV/radio zender als u het apparaat weer 

inschakelt en de Wi-Fi verbinding herstelt. 

� Het laatst afgespeelde programma komt 

altijd bovenaan de lijst te staan. 

4.1.3 Podcast 

Podcast is de productie en verspreiding van 

mediabestanden (audio of video) voor 

abonnees via het Internet. In dit menu, 

selecteer de optie en bevestig de selectie 
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met de navigatieknoppen. U kunt de PG.UP 

en PG.DN knoppen gebruiken om snel door 

lange lijsten te bladeren. 

Stop de Podcast met de RETURN of STOP 

knop om terug te keren naar de lijst. 

Stop de Podcast met de HOME knop om 

direct terug te gaan naar het hoofdmenu. 

4.1.4 UPnP 

Deze optie bidet u de mogelijkheid om lijsten 

te delen. Installeer de UPnP functie op alle 

computers waar u mee wilt delen. Zorg 

ervoor dat dit apparaat is verbonden met 

hetzelfde lokale netwerk.   
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4.2 Opgeslagen media afspelen (Play stored 
media) 

In dit menu ziet u twee submenu’s: Internal 

memory en SD Card. Het menu biedt u de 

mogelijkheid om toegang te krijgen tot 

bestanden opgeslagen op uw lokale schijf 

en SD/SDHC kaart (indien aanwezig). Na 

bevestiging worden alle mappen en 

ondersteunde content (muziek, foto’s en 

films) weergegeven. 

 

4.3 Instellingen (Settings) 
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In dit menu kunt u de systeeminstellingen 

configureren. Kies uit: Language, Network, 

Video Out, Alarm, Slide show delay, FM 

Search, Screensaver Time, Wallpaper Set, 

Date and time, Time zone, Firmware Update, 

Auto Off, Calendar, Default settings en 

About. 

Volg de instructies op het scherm om de 

voorkeuren van uw keuze in te stellen. 

Over de alarmfunctie 

� U kunt het alarm stoppen door op de 

Stop/Exit knop op de afstandsbediening 
of op de Menu/Return knop op de 
bovenzijde van het apparaat te 
drukken. 

� Als u naar de snooze-modus wilt gaan, 

drukt u op één van de andere knoppen. 
 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste 

firmware updates. 
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4.4 Mijn favorieten (My Favorite) 

Definieer uw favoriete programma’s. Dit kan  

Internet TV, Internet Radio, Podcast en 

Shoutcast zijn. 

Er zijn twee manieren om een programma 

toe te voegen aan de favorietenlijst: 

� Kies de naam van het programma en 

druk op de FAV-knop.  

� Druk op de FAV-knop tijdens het 

afspelen van het programma.  

Het geselecteerde programma zal worden 

toegevoegd aan uw favorietenlijst. 

4.5 FM  

Om de FM radio de gebruiken dient u eerst 

de meegeleverde antenne aan te sluiten. 

Verbindt de 3,5 mm connector met de YPbPr 

jack. 
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In het Setting menu, selecteer FM search om 

te zoeken naar FM radioprogramma’s. 

 

Om naar FM radiozenders te zoeken, volg de 

volgende instructies: 

� Druk op de “Links/Rechts”-knoppen om 
naar het vorige/volgende radiostation te 
gaan. 

� Druk op “PG.UP” om de frequentie met 
0.05M te verhogen. 

� Druk op “PG.DN” om de frequentie met 
0.05M te verlagen. 

� Druk om de “HOME”-knop om terug te 
keren naar het hoofdmenu. 
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4.6 Lijn-in (Line-in) 

Invoer van audio via de lijn-in kabel. 

 

5. Speciale opties (Special features) 

� Druk op de “pijl omhoog” op de 
afstandsbediening om de kalender weer 
te geven vanuit het hoofdmenu. 

� Druk op de “clock”-knop om de klok weer 

te geven. 

 

� Druk lang op de ”OK”-knop op het 
apparaat om favorieten toe te voegen 
tijdens het bekijken van Internet TV / radio. 

� Druk lang op de ”Links”-knop op het 
apparaat om terug te keren naar het 
afspelen van TV /Radio/ lokale muziek. 



Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact  

op met Teknihall support: 0900 400 2001   28 

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut  

info@teknihall.nl / www.teknihall.nl. PO-1119 

 

5.2 Mijn favorieten (My Favorite) menu 

Druk op de “SUB-MENU” knop om een enkel 

favoriet programma te verwijderen. 

5.3 Muziek afspeelscherm 

U kunt op de “SUB-MENU”-knop drukken om 

terug te keren naar het muziek 

afspeelscherm als u in een ander scherm 

bent en muziek afspeelt op de achtergrond 

(behalve in het favorieten menu). 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste 

firmware updates. 
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6. Specificaties 

Model No. KMP510 

Beeldformaat 3.5" LCD  

Resolutie 320*240 Pixel 

AV uit CVBS/ YPbPr 

Luidspreker 
Ingebouwde 2×2 Watt 

luidspreker 

Geheugen 
1* SD kaart slot voor SD en 

SDHC kaart (1 bit) 

Aansluitingen 

USB 

1*USB 

aansluiting 

(voor voeding) 

CVBS CVBS 

Lijn-in 

poort 

Voor aansluiting 

van 3,5 mm 

audiokabel 

FM 

Antenne 

Aansluiting via 

YPbPr Jack 
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WLAN 

WLAN 

beveiliging 

WPA,WPA2 en WEP 

Wi-Fi 

zoeken 

Automatisch 

zoeken, handmatig 

zoeken 

Wi-Fi 

Standaard 

IEEE 802.11 b/g 

Voeding 

AC/DC 

adapter 

5V  (USB Poort) 

Batterijen 4×AA 

Fysiek 

formaat 
199mm(L)X84.mm(B)X84mm(H) 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste 

firmware updates. 
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7. Problemen oplossen 

Geen voeding 

- Controleer of u een passende 

voedingsbron heeft 
- Controleer of de kabel van de adapter 

correct is verbonden met de USB poort 
- Schakel de POWER-knop aan de 

bovenzijde van het apparaat om het 

apparaat in te schakelen. 
 
De speler reageert niet op de 

afstandsbediening 

- Richt de afstandsbediening op de IR 
ontvanger. 

- Controleer of het signaal van de 
afstandsbediening niet wordt 
onderbroken door vaste objecten. 

- Plaats de batterijen opnieuw met de 
polariteitsaanduidingen (+/-) zoals 

aangegeven. 
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Datum en tijd zijn onjuist 

- Controleer de ingestelde tijdzone en 

selecteer uw region. 
- Stel de datum en tijd opnieuw in. 
 
Geen geluid 

- Controleer of het volume niet volledig is 
teruggeschakeld of de 

geluidsonderdrukking (MUTE) is 
ingeschakeld, en pas het volume aan. 

 
Vastlopen 

- Druk tenminste 10 seconden op de 

“POWER” knop op het appraat om het 
system te resetten, of haal de adapter uit 
het stopcontact.  

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste 

firmware updates. 



Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact  

op met Teknihall support: 0900 400 2001   33 

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut  

info@teknihall.nl / www.teknihall.nl. PO-1119 

 

8. Verwijdering 

 

 

 

Elektrische en elektronische 

apparatuur (EEE) bevat 

materialen, delen en inhoud 

die gevaarlijk kunnen zijn voor 

het milieu en schadelijk voor de 

menselijke gezondheid als afval 

bestaande uit elektrische en 

elektronische apparatuur 

(WEEE) niet correct wordt 

Apparaten die gemarkeerd zijn met het 

WEEE logo (te zien links), zouden niet met 

het huishoudafval weggegooid moeten 

worden. Neem contact op met uw lokale 

autoriteit op het gebied van 

afvalverwerking, aangezien zij in staat 

zullen zijn om u details te geven over de 

mogelijkheden voor recycling in uw 

omgeving. 


