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D-522 is een harde schijf voor multimedia die u toelaat optimal te 
genieten van uw video’s, foto’s en favoriete muziek op uw TV in 
1080p-resolutie.  

Dankzij de USB 2.0 POORT kan u eenvoudig bestanden van uw 
USB-stick, externe harde schijf, SD or MMC lezen.  
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INLEIDING 
 

Uw D-522 is een externe harde schijf met multimedia-functie die het mogelijk maakt om 
uw foto’s en video’s in hoge resolutie op uw TV te bekijken, of om naar uw muziek te 
luisteren.  

 

WERKING 
 

- Aangesloten op de USB-poort van uw computer, kan u de bestanden op uw harde schijf 
kopiënen naar de harde schijf van de D-522. 

 - Eens verwijderd uit de computer, sluit de D-522 aan op uw TV om uw 
multimediabestanden in hoge resolutie te visualiseren.  

 

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN 
 

- USB 2.0 highspeed AANSLUITING, USB POORT en geheugenkaartlezer.  

- Video-aansluiting: Component en HDMI 

- AC adapter: INPUT : ~100V -  240V 

    50-60Hz 1.0A 

- Ondersteund formaat   - Video : MKV, H.264, MPG HD, Xvid HD, AVI, FLV, RMVB/RM,                    
MPEG-1/2, MPEG-4, WMV7/VC-1, TS/TP, VOB.   
                               - Audio : MP3, WMA, AFE, FLAC, OGG, APE, AAC, AC3 en DTS   

           - Foto : BMP, JPEG, GIF en PNG 
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DETAILS VAN HET APPARAAT 
 

VOORZIJDE 
 

 

1. IR : voor de ontvangst van het signaal van de afstandsbediening. 
ON LED : om te zien of het apparaat aan staat (blauwe LED). 
HDD LED : om de status van de afspelende bestanden te (groene LED). 
STANDBY LED : om te zien of het apparaat aan staat (red LED). 

 
ACHTERZIJDE 

 

1. POWER : Schakelaar ON/OFF. 
2. DC IN : Om de adapter voor de netvoeding aan te sluiten. 
3. USB 2.0 : Om de D-522 aan uw PC aan te sluiten. 
4. VIDEO OUT : AV uitgang. 
5. COAXIAL : Coaxiale uitgang geluid. 
6. HDMI : AV-uitgang (HDMI). 
7. OPTICAL : Optische uitgang geluid. 

 

ZIJKANT 

 
1. USB POORT : Om een USB-drager aan te sluiten (USB-stick of externe harde 

schijf). 
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DETAILS VAN DE AFSTANDSBEDIENING 
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N KNOP  FUNCTIE 

1 STANDBY  Power aan/Power uit (Standby) D-522. 

2 STIL  Activeer /Deactiveer het geluid. 

3 TAAKBAR  Laat de gebruiker toe om de shortcut bar te raadplegen tijdens het bekijken 
van een bestand. 

4 FILM  Laat toe om direct naar de "VIDEO"-pagina over te schakelen. 

5 FOTO  Laat toe om direct naar de "FOTO"-pagina over te schakelen. 

6 MUZIEK  Laat toe om direct naar de "MUZIEK"-pagina over te schakelen. 

7 BESTAND  Laat toe om direct naar de "BESTAND"-pagina over te schakelen. 

8 FR  Snel terugspoelen (2x, 4x, 8x…). 

9 FF  Snel doorspoelen (2x, 4x, 8x…). 

10 

RICHTINGSTOETSE
N 
 
BEVESTIG 

 
 

Laat toe door de browser te navigeren. 
Laat toe uw selectie te bevestigen. 
De  toets, om naar de vorige pagina (PAG-) in de browser te springen. 
De  toets, om naar de volgende pagina (PAG+) in de browser te springen. 

11 TERUG  Laat toe de pagina te verlaten/ naar de vorige pagina terug te keren. 

12 HOOFDPAGINA  Laat toe om meteen naar de hoofdpagina te gaan. 

13 VOL+/VOL-  Volume verhogen/verlagen. 

14 VORIGE  Terug naar het vorige bestand. 

15 STOP  Stop het lezen van de mediabestanden. 

16 VOLGENDE  Spring naar het volgende bestand. 

17 ONDERTITELS  Ondertitels activeren/deactiveren. 

18 SETUP  Laat toe direct de "CONFIGURATIE" pagina te raadplegen. 

19 AUDIO  Selecteer een audiobestand. 

20 ZOOM  Zoom in op een video of afbeelding. 

21 DIAVOORSTELLIN
G  Activeer/deactiveer de diavoorstelling. 

22 DRAAIEN  Laat toe een afbeelding te draaien tijdens de diavoorstelling. 

23 4:3/16:9  Verandert het formaat van het TV-scherm. 

24 BELICHTING  Laat toe de belichting te activeren/ deactiveren. 

25 VIDEO UITGANG  Schakelt tussen verschillende video-output resoluties. 
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VERBIND DE D-522 MET UW COMPUTER  
 

1. Verbind de netvoedingsadapter met de DC IN ingang. 
2. Zet de schakelaar achteraan het apparaat op “ON”. 
3. Verbind de USB-kabel met uw PC of MAC.  
4. Het “Standby” -LED licht blauw op. 
5. Raadpleeg “Deze computer”, het STOREX-apparaat zal met extra letter 

verschijnen, of bij MAC-gebruikers zal deze automatisch op het bureaublad 
verschijnen. 

6. Nu enkel nog al uw bestanden op de schrijf verslepen of “kopiëren/plakken” en 
geniet van het kijken.  
 
 
 
 

 
  

 

 

 

BELANGRIJKE TIP : MAC-gebruikers kunnen het apparaat niet gebruiken om bestanden 
te verplaatsen indien dit geformatteerd is in NTFS bestandssysteem tenzij ze een extra 
besturing zoals de "NTFS-3G" installeren. 

 

Schijf geïnstalleerd 
na USB-aansluiting 

Schijf geïnstalleerd 
na USB-aansluiting 
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VERBIND DE D-522 MET UW TV  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Verbind de D-522 met uw televisie met de AV-kabel (afhankelijk van uw 
configuratie).  

2. Verbind de D-522 met uw televisie met de voorziene HDMI-kabel (afhankelijk van 
uw configuratie). 

3. Verbint de netvoedingsadapter met de D-522. 
4. Zet de schakelaar achteraan het apparaat op ON. 
5. Zorg ervoor dat uw TV op het juiste kanaal staat, in principe kan een schema u dit 

aangeven (AV1, AV2, EXT1, EXT2…). 
6. Het “Standby”-LED licht blauw op. 
7. Het LCD-display toont “LOAD” en het TV-display toont “Loading”. 
8. Het hoofdmenu zal na enkele seconden verschijnen. 

Achterkant TV 

AV kabel HDMI kabel 

4 3 
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BESTANDEN AFSPELEN 
 
1. De eerste pagina (HOOFDPAGINA) toont 4 hoofdikonen, alle 4 kunnen zij met de 
afstandsbediening worden bereikt (VIDEO, MUZIEK, FOTO and BESTAND). Selecteer één 
van de vier met behulp van de richtingstoetsen centraal op de afstandsbediening en druk 
op "ENTER". Voor het gebruik van de afstandsbediening; zie de vorige details over 
afstandsbediening. 

 
Hoofdpagina 

 

2. Select de drager.  
Gebruik de richtingstoetsen op de afstandsbediening en druk op "ENTER". 

 

3. Druk op de richtingstoetsen om de oplichting te verplaatsen en de gewenste 
bestanden te selecteren. Druk daarna op "ENTER" om uw selectie te bevestigen. 
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HOE TE LEZEN OP DE DRAGER 
 

1. Breng de geheugenkaart of de USB-drager in (zie hoofdstuk “details van het 
apparaat"). 

2. Selecteer een van de vier modes met behulp van de richtingstoetsen centraal op de 
afstandsbediening en druk op "ENTER". Voor het gebruik van de afstandsbediening; 
zie de vorige details over afstandsbediening. 

Hoofdpagina 

 
 

3. Select de drager (Externe harde schijf, USB-sleutel of geheugenkaart). 
Gebruik de richtingstoetsen om de drager te selecteren en druk op "ENTER" om uw 
selectie te bevestigen. 

 

4. Gebruik de richtingstoetsen om het bestand te selecteren en druk op "ENTER" om uw 
selectie te bevestigen. 
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Filmpagina                                             

  

Muziekpagina 

 

Fotopagina 

                                            

Bestandspagina 

 

BEKNOPTE UITLEG 

Video: Bekijk al uw favoriete films in deze modus. 
Muziek: Luister naar al uw favoriete muziek in deze modus. 
Foto: Vertoon al uw favoriete foto’s in deze modus. 
Bestand: Blader doorheen al uw bestanden op de harde schijf. 
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SNELKEUZE-BAR 
 

Wanneer u  drukt op de afstandsbediening tijdens het afspelen van een bestand, dan verschijnt 
er een snelkeuze-bar op het scherm dat u toelaat direct enkele functies te raadplegen. 
 
Afhankelijk van de modus die u gebruikt (Video, Muziek, of Foto’s) zal de snelkeuze-bar verschillende 
iconen tonen. 
 

SNELKEUZE-BAR VOOR DE FILMMODUS : 
 

 

1 : Verander van audiobestand. 
2 : Selecteer ondertitels. 
3 : Selecteer de coderingsmethode (ondertitels). 
4 : Verander de kleur van de ondertitels. 
5 : Verander de grootte van de ondertitels. 
     Activeer/Deactiveer de ondertitelfunctie. 
6 : Selecteer het schermformaat (gevuld scherm, 4:3, 16:9…). 
7 : Selecteer de herhalingsmodus (Herhaal één, Herhaal alles, willekeurig…). 
8 : Activeer de "GoTo"-functie (zoeken naargelang de tijd). 
 

SNELKEUZE-BAR VOOR DE MUZIEKMODUS : 

 
1 : Ga terug naar de vorige pagina. 
2 : Selecteer de herhalingsmodus (Herhaal één, Herhaal alles, willekeurig…). 
3 : Selecteer het type equalizer. 
4 : Activeer/Deactiveer teksten. 
5 : Selecteer de kleur van de teksten. 
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SNELKEUZE-BAR VOOR DE FOTOMODUS : 

 
1 : Ga terug naar de vorige pagina. 
2 : Play/Pause diavoorstelling. 
3 : Selecteer de draaiing, verplaats of zoom in op de afbeelding (plaat 1). 
4 : Geeft u rechts op het scherm de geselecteerde lijst in miniatuurversie weer (plaat 2). 
5 : Selecteer de overgang tussen de afbeeldingen. 
6 : Pas de verschijningsduur van de afbeelding aan. 
7 : Selecteer de herhalingsmodus (Herhaal één, Herhaal alles, willekeurig…). 
 
PLAAT 1 

 
PLAAT 2 

 
 

ZOOM IN 

ZOOM UIT 

LINKSE DRAAIING 

RECHTSE DRAAIING 

NAAR BOVEN 

NAAR BENEDEN 

NAAR LINKS 

NAAR RECHTS 
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SETTINGS 
 

Op deze pagina kan u alle settings, taal inbegrepen, aanpassen. 

1. Druk op de "SETUP"-toets op de afstandsbediening om naar de "SETTINGS"-pagina 
te gaan of selecteer "SETUP" op de hoofdpagina. 

2. Druk op de  toetsen om de setting te selecteren en druk op "ENTER". 

Op deze pagina kan u de taal aanpassen. 

   

Op deze pagina kan u de resolutie aanpassen. 

   
 
TIP: De 576i/576p –resolutie kan, afhankelijk van uw configuratie, eventueel niet op uw 
setup-scherm verschijnen. 

 

 

 

 

 



                                                                          D-522                                                       Page 16/24 

GARANTIEVOORWAARDEN 
 
De GARANTIE voorgesteld door STOREX is 1 jaar voor de D-522 en 3 maanden voor de 
accessoires (afstandsbediening, AV-kabels, netvoeding…). 

STOREX geeft garantie voor uw product tegen alle fabricage- en assemblagefouten. Deze 
garantie geldt voor de eerste aankoop van een D-522 door de eindgebruiker, en kan niet 
doorgegeven worden indien het apparaat is doorverkocht. De garantie dekt geen 
onregelmatigheden waargenomen door de eindgebruiker buiten de aanbevelingen voor 
gebruik zoals aangegeven op de doos, noch onregelmatigheden voortkomend door 
andere hardware of software geïnstalleerd op de computer waar het apparaat is aan 
verbonden. 

Een aankoopbewijs moet worden voorgelegd aan onze staff vooraleer STOREX de 
garantie zal laten gelden. 

De garantie dekt geen schade of fouten die voortkomen uit nalatigheid tov. de instructies 
in deze handleiding, achteloosheid, verandering van de aandrijving, foutieve installatie of 
behandeling, reparaties of aanpassingen die niet door STOREX zijn gemachtigd, 
ondeskundig testen, ongelukken of externe factoren zoals, maar niet beperkt tot, 
bovenmatige hitte of vochtigheid, stroompannes of onjuiste installatie/verwijdering van 
de D-522 speler. 

STOREX’s enige contractuele verplichting is het herstellen of vervangen van het defecte 
product. STOREX kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gegevensverlies of voor 
de gevolgen voortspruitend uit foutieve werking of panne van het product. Onder elke 
omstandigheid zal de financiële verantwoordelijkheid van STOREX nooit hoger liggen dan 
de prijs die door de eindgebruiker voor het product heft betaald. 

De garantie voor de D-522-speler is zoals beschreven in dit document en zijn omvang 
kan niet worden gewijzigd, verminderd of uitgebreid zonder de schriftelijke toestemming 
van STOREX, en STOREX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig technisch 
advies of enige dienst verleend met betrekking tot uw D-522-speler.  

U bent niet de begunstigde van deze waarborg. De garantie omvat uw speler D-522, en 
is opgesteld volgens de Franse wet. 

Voor elke vraag buiten de garantie, nodigen we u uit om de STOREX-support te 
contacteren of de website www.e-storex.com te bezoeken voor bestellingen van 
accessoires. 

NOOT: 
STOREX™ behoudt zich het recht voor om zich zonder enig bericht, deze 
gebruikershandleiding na evolutie van het product te wijzigen. U kunt de nieuwste versie 
van het handboek op de website van ons bedrijf vinden : http://www.storex.eu 
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WEB SITE STOREX 
 

Log in op http://www.storex.eu , selecteer “Multimedia Player” en daarna D-522. U 
vindt er een mogelijkheid om de laatste complete versie van het handboek en de 
software-updates te downloaden. 
 
 
 

DE GARANTIE REGISTREREN 
 
Alstublieft, neem de tijd om de garantie van uw D-522 te registreren op onze website: 

http://warranty.storex.eu 

 
Alle vragen moeten per e-mail worden gericht naar het volgende adres: 

support@storex.eu 

of per telefoon 

Frankrijk :   01 55 85 82 00   

Spanje :   911 871 608 (soporte.es@storex.eu) 
 

Maandag tot donderdag van 09U30 tot 19U30 
Vrijdag van 9h30 tot 18U30 

 
 

Voor verdere informatie, raadpleeg de volledige handleiding op onze website: 

www.storex.eu 
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VEILIGHEID EN MILIEU 
 

Uw STOREX apparaat is getest en is conform de CE-standaarden op het moment van zijn 
marketing. 
 
Uw STOREX apparaat is getest en is conform de milieustandaarden (RoHS) op het 
moment van zijn marketing. 
 
Op het eind van van het leven van het apparaat dient dit niet in de vuilnisbak te worden 
gegooid maar teruggebracht naar de verdeler die de verantwoordelijkheid draagt het in 
een systeem van elektrische, elektromechanische en elektronische afvalverwerking in te 
brengen (DEEE). 

Uw STOREX apparaat is ontworpen, getest en verpakt in een Frans bedrijf, gecertifieerd 
ISO9001 : 2008 door een jaarlijkse audit van een gekwalificeerd persoon van het 
"Bureau Veritas Certification". 

 

 

 

 

INFORMATIE OVER DE VEILIGHEID  
 
Dit apparaat is ontworpen en geproduceerd met het oog op het verzekeren van uw 
veiligheid. De veiligheidsmechanismen eigen aan het product beschermen u indien u de 
procedures voor installatie, gebruik en probleemoplossing in acht neemt: -Lees 
zorgvuldig en volg de instructies voor gebruik en installatie van het gereedschap. Bewaar 
deze instructies om later te raadplegen. 

 

ALGEMEEN  
 
- Schud het apparaat niet, het kan de harde schijf binnenin uw D-522 beschadigen. 

- Gebruik uitsluitend de accessoires (netvoeding…) die door de fabricant worden 
aangeboden. 

- Verplaats het apparaat niet wanneer het werkt. 
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VEILIGHEID  
 
- Om brand of elektrische schokken te vermijden, plaats het apparaat niet onder 
objecten die met vloeistof zijn gevuld.  

- Indien een zwaar object of vloeistof op het apparaat valt, haal het dan meteen uit het 
stopcontact en laat nazien door een gekwalificeerd persoon voor opnieuw te gebruiken. 

- In werking genereert het oppervlak van het binnenwerk hitte; plaats daarom het 
apparaat op een vlak en stevig oppervlak en bedek het niet. 

 

ELEKTRISCHE VOORZIENING 
  
- Ingeval van niet langer gebruik of bij onweer, haal de stekker uit het stopcontact 
zonder aan de kabel zelf te trekken. 
 
- De voorziene netstroomadapter is specifiek voor het product. Het gebruik van een 
andere adapter kan het product beschadigen of ongevallen veroorzaken. 
 

KEUZE VAN DE LOCATIE VAN HET PRODUCT  
 
- Plaats het apparaat veraf van apparaten met een sterk magnetisme zoals magnetrons 
en grote luidsprekers… 

- Plaats uw apparaat op een voldoende geventileerde locatie en op een vlak en stevig 
oppervlak om de hitte van het apparaat te verspreiden. 

 

 

SHOONMAKEN 
 
- Maak het apparaat nooit open om schoon te maken want dit kan de garantie doen 
vervallen. 

- Haal de stekker uit het stopcontact vooraleer het apparaat schoon te maken. 

- Maak de buitenkant van het apparaat en de afstandsbediening schoon met een droge, 
zachte doek. Gebruik nooit schurend poeder of solventen zoals alcohol en benzine. 
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PROBLEEMOPLOSSING 
 
- Vertrouw probleemoplossing toe aan gekwalificeerd personeel. Probleemoplossing is 
noodzakelijk indien het apparaat is beschadigd: beschadigd snoer, vloeistof gestort op 
het apparaat, een klein object is in het apparaat gesukkeld, blootstelling aan regen of 
vocht, abnormale werking, laten vallen van het apparaat… 

 

BELANGRIJKE NOOT  
 
Waarschuwing: Dit apparaat laat u toe om een videobeeld of afbeelding vast op uw 
televisie te vertonen. Indien u een vast beeld voor lange periode op uw televisiescherm 
laat, kan dit het scherm van uw televisie beschadigen. Het plasmascherm van uw 
televisie en de televisieprojectie zijn daar vatbaar voor. 
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"Hallo, het lukt me niet 
mijn externe harde 
schijf te installeren" 

Gebruik van het STORwebEX platform 

laat de techniekers van de hotline toe 

om vanop afstand verbinding te maken 

met de computer van de klant, om zo 

oplossing te bieden bij 

installatieproblemen van STOREX-

producten. 

 

Advies op afstand 
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TTIIPP  ::  
__________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________  
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D-522 
is een product uit het gamma 

 

www.storex.eu 
© STOREX –2011 

Alle gespecificeerde handelsmerken zijn gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. 
 

 

 

 


