Trust Video Console Viewer

TRUST VIDEO CONSOLE
VIEWER
Snelle installatie handleiding

Versie 1.0

NL
1

Trust Video Console Viewer

1. Inleiding
Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust Video Console Viewer. Raadpleeg bij
twijfel één van de Trust Customer Care Centres. De laatste pagina van de elektronische
handleiding, alsmede de achterkant van de gedrukte snelle installatie handleiding, bevat meer
informatie over deze Customer Care Centres.
De Video Console Viewer is een converter in handformaat die alle videosignalen ter wereld omzet
naar non-interlace VGA-signalen voor CRT- en LCD-beeldschermen. Dankzij de OSD-functie en
afstandbediening is de Video Console Viewer makkelijk te gebruiken. Hij is eenvoudig aan te
sluiten op de PC, videoapparaten als VCR, V8 of VCD-speler en videospellen, en u hoeft geen
software te installeren: gewoon inpluggen en kijken.

1.1

Kenmerken

•

Superieure beeldkwaliteit

•

Gewoon inpluggen en kijken

•

Ondersteunt composite-video, S-Video en VGA-input

•

Output naar VGA-beeldscherm

•

Ondersteunt elke videostandaard ter wereld, zoals PAL, NTSC en SECAM

•

OSD (On Screen Display)-functie

•

Afstandbediening voor alle functies

•

Inclusief helderheids-, contrast-, kleur- en tintcontrole

•

0,6W (8 Ohm) stereoversterker voor line-in

1.2

Inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking. Daarin moet u aantreffen:
•

Video Console Viewer

•

VGA-kabel

•

Afstandbediening

•

Netadapter 6V, 350mA

•

Batterij voor afstandbediening CR2025, 3V

•

Deze snelle installatie handleiding

Mocht er iets ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met een Trust Customer Care
Center. De laatste pagina van de elektronische handleiding, alsmede de achterkant van de
gedrukte snelle installatie handleiding, bevat meer informatie over deze Customer Care Centres.

1.3

Minimale systeemeisen

•

VGA-beeldscherm:
* voor PAL : HSYNC=31,25KHz, VSYNC=50Hz
* voor NTSC : HSYNC=31,5KHz, VSYNC=60Hz

•

Video-inputapparaat (bijv. VCR, V8, Spelconsole, etc.)

•

IBM-compatibele PC met VGA-output

•

Luidspreker met impedantie van 4 Ohm
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2. Installatie

A

VGA OUT

Sluit aan op VGA-beeldscherm.

B

VGA IN

Sluit aan op VGA-kaart of PC met behulp van de bijgeleverde VGAkabel.

C

S-VIDEO IN

Sluit aan op S-VIDEO OUT van de videobron (bijv. VCR, V8 of TVspel).

D

VIDEO IN

Sluit aan op VIDEO OUT van de videobron.

E

LINE IN

Stereo-input voor audiosignaal; sluit aan op AUDIO OUT van
audiobron (bijv. VCR, V8 of TV-spel).

F

SPK

Stereo-output van versterker; sluit aan op luidspreker met
impedantie van 4 tot 8 Ohm.

G

DC IN

Sluit aan op bijgeleverde netstroomadapter.

H

IR

Infrarode input voor afstandbediening.

I

PC/VIDEO

Keuzeschakelaar voor input; kies uit VGA IN, VIDEO IN en SVIDEO IN.
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3. Afstandbediening

PC

Hiermee schakelt u naar VGA IN.

VIDEO

Hiermee schakelt u naar VIDEO IN.

SVIDEO

Hiermee schakelt u naar S-VIDEO IN.

OSD

OSD (On Screen Display)-knop; geeft status inputsignaal.

BRITE.

Helderheidsregelaar. Druk op deze knop en dan op “+” of “-“ om de helderheid
te verhogen of te verlagen.

CONT.

Contrastregelaar. Druk op deze knop en dan op “+” of “-“ om het contrast te
verhogen of te verlagen.

COLOR

Kleurregelaar. Druk op deze knop en dan op “+” of “-“ voor meer of minder
kleur.

HUE

Tintregelaar. Druk op deze knop en dan op “+” of “-“ voor meer of minder tint.

SYSTEM

Keuzeknop voor videosysteem; druk op deze knop en kies een van de
volgende standaards: PAL BGHI/ NTSC M, NTSC4,43 (50Hz) / PAL4,43
(60Hz), PAL N / NTSC4,43 (60Hz), NTSC N / PAL M of SECAM / PAL4,43
(60Hz).

RECALL

Hiermee zet u helderheid, contrast, kleur en tint terug op de fabrieksinstelling.
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4. Problemen oplossen
Probleem

Oorzaak

Mogelijke oplossing

Geen beeld.

De kabels zijn niet goed
aangesloten.

Controleer of de Video Console
Viewer goed is aangesloten.

De verkeerde videoinputbron is geselecteerd.

Kies met de afstandbediening of
met de knop op de Video Console
Viewer de juiste video-inputbron.

De videobron is niet goed
ingesteld.

Controleer of de videobron op de
juiste stand staat.

De kabels zijn niet goed
aangesloten.

Controleer of de Video Console
Viewer goed is aangesloten.

De beeldinstellingen van
de Video Console Viewer
zijn onjuist.

Regel met de afstandbediening
helderheid, contrast, kleur en tint
bij.

PAL / NTSC / SECAMinstellingen zijn onjuist

Kies de juiste standaard met de
SYSTEM-knop op de
afstandbediening

De Video Console Viewer
ondersteunt de Plug &
Play-functie van het
beeldscherm niet.

Installeer het stuurprogramma van
het VGA-beeldscherm (opnieuw).
Raadpleeg de handleiding van het
beeldscherm en de PC.

Slechte beeldkwaliteit op
het VGA-scherm.

De aangesloten PC
installeert Plug & Playbeeldscherm als
standaardbeeldscherm.

Controleer op Internet (www.trust.com) de FAQ. U kunt ook via www.trust.com uw product
registreren, zodat u in aanmerking komt voor optimale garantie- en service ondersteuning.
Bovendien wordt u automatisch op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van uw en andere
Trust producten. En u maakt kans op spectaculaire prijzen.
Mocht u na deze oplossingen geprobeerd te hebben nog problemen hebben, neem dan contact
op met één van de Trust Customer Care Centers. De laatste pagina van deze elektronische
handleiding, alsmede de achterkant van de gedrukte snelle installatie handleiding, bevat meer
informatie hierover. U dient de volgende gegevens in ieder geval bij de hand te hebben:
•

Het artikelnummer, in dit geval: 12190 (12189 voor Britse versie).

•

Hardware gegevens.

•

Een goede omschrijving wat er precies niet werkt.

•

Een goede omschrijving wanneer het probleem optreedt.
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