TV-1800 PCTV Tuner
Productinformatie
Aansluitingen
Aansluiting

Omschrijving

VGA IN

Aansluiting vanaf de PC (VGA kaart)

PC AUDIO IN

Aansluiting vanaf de geluidskaart

VGA OUT

Aansluiting naar beeldscherm

STEREO OUT

Aansluiting voor speakerset

TV OUT

Aansluiting voor het uitgaande (naar TV) video signaal (Geel)

ANTENNA

Antenne (CAI) aansluiting

DC-IN

Power adapter aansluiting (12VDC/1A/12VA)

AUDIO-L IN

Aansluiting voor het inkomende AUDIO signaal Links

AUDIO-R IN

Aansluiting voor het inkomende AUDIO signaal Rechts

VIDEO IN

Aansluiting voor het inkomende VIDEO signaal

S-VIDEO IN

Aansluiting voor het inkomende S-VIDEO signaal

Bedieningspaneel
Omschrijving
CH+/UP

Kanaal keuze omhoog/Menu omhoog

CH-/DOWN

Kanaal keuze omlaag/Menu omlaag

VOL-

Volume omlaag

VOL+/ENTER

Volume omhoog/Bevestigen in Menu

MENU/ESC

Opent het menuscherm

FINE TUNE

Fijnafstelling

POP SOUND
SEL

Selecteer de geluidsbron (Computer geluid of geluid van het POP scherm).

POP

- Picture On Picture (Beeld in Beeld mode)
- Activeert het POP scherm
- Verandert de grootte van het POP scherm wanneer deze actief is.

SOURCE

Bron (PC/TV/VIDEO/S-VIDEO)

POWER

Zet het apparaat Aan/Uit

Let op:

Deze functie werkt alleen als het POP scherm mode geactiveerd is.

Installatie
Knoppen zoals beschreven in de handleiding corresponderen met de knoppen op de afstandbediening.
Andere knoppen worden verderop besproken.
Open het batterijvak door op het deksel te drukken en deze naar beneden te schuiven en plaats de
1
batterijen zoals aangegeven
Schakel de PC uit
2
1
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Verwijdert de VGA monitor kabel van de VGA kaart
3
A. Sluit de meegeleverde VGA-kabel aan op de ‘VGA IN’ en sluit het andere eind aan op de VGA kaart
van uw computer
B. Sluit één uiteinde van de 3.5 mm audiokabel aan op ‘PC AUDIO IN’ en sluit het andere einde aan
op de luidspreker uitgang van uw computer. Voor huidige geluidskaarten is deze groen gekleurd.
4
C. Sluit de VGA monitor kabel aan op ‘VGA OUT’
D. Sluit uw speakerset aan op de ‘STEREO OUT’ aansluiting van het apparaat.
E. Sluit de antenne kabel aan
F. Sluit de power adapter aan en plaats de adapter in het stopcontact
Schakel de PC en aan “TRUST COMBI TV-PC POP VIEW”
5
Standaard zal de “TRUST COMBI TV-PC POP VIEW” inschakelen in de TV mode. Hierdoor zal het
computerbeeld plaats maken voor een beeld met sneeuw.
TV systeem instellen
Standaard staat de “TRUST COMBI TV-PC POP VIEW” ingesteld op het PAL B/G
Mocht u het systeem moeten wijzigen volgt u onderstaande stappen.
6
7

Klik op de “MENU/ESC” knop op het apparaat. Er verschijnt een menu op het scherm.
Blader met de “CH-/DOWN” knop naar optie 3 (TV FUNCTION) en klik op de knop “VOL+/ENTER” om
naar het volgende menu te gaan.

8

Klik nogmaals op de knop “VOL+/ENTER” om naar het volgende menu te gaan

9

In het verschenen menu kiest met behulp van de “CH-/DOWN ” knop het systeem dat u wilt gebruiken.
Klik op de knop “VOL+/ENTER” om uw keuze op te slaan.
Klik op de “MENU/ESC” knop om het menu te sluiten.

Country
Colour
TV
Country
Colour
TV
United Kingdom
PAL
I
Denmark
PAL
B
PAL
B/G
Sweden
PAL
B/G
Germany *
France
SECAM
E/L
Hungary
PAL
B/G + D/K
Italy
PAL
B/G
Czech
SECAM / PAL
D/K
Spain
PAL
B/G
Slovakia
SECAM / PAL
D/K
Poland
PAL
D/K
Finland
PAL
B/G
Netherlands
PAL
B/G
Norway
PAL
B/G
Portugal
PAL
B/G
Turkey
PAL
B
Greece
PAL
B/G
Russia
SECAM
D/K
* Germany (previous East: SECAM / PAL B/G)
TV zenders opzoeken.
Herhaal stap 6+7
Blader met de “CH-/DOWN” knop naar optie 4 (AUTO SCAN) en klik op de knop “VOL+/ENTER” om
10
het zoeken te gaan beginnen.
Fijnafstelling TV zenders
2
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Het kan gebeuren dat sommige zenders niet helemaal helder doorkomen en/of ruis bevatten.
In veel gevallen is dit te verhelpen door de fijnafstelling (FINE TUNE) te gebruiken.
Volg de onderstaande stappen voor de fijnafstelling van uw zender(s).
Herhaal stap 6+7
11

A. Blader met de “CH-/DOWN” knop naar optie 3 (FINETUNE) en klik op de knop “VOL+/ENTER” om
het zoeken te gaan beginnen.
B. Met de knoppen “VOL –“ of “VOL+/ENTER” kunt u de fijnafstelling regelen.
De nieuwe instellingen worden nu automatisch opgeslagen

TV kanalen op keuze rangschikken (met afstandbediening)
Voorbeeld :
De “TRUST COMBI TV-PC POP VIEW” heeft BBC1 geplaatst op kanaal 10 maar moet naar kanaal 1:
NL

Deze is als volgt naar kanaal 1 te verzetten:
A. Selecteer het kanaal 10 met de zender BBC1 met behulp van de “CH+/UP” knop
12
B. Klik op de “MENU” knop.
13 Selecteer optie 5 (CHANNEL CHANGE) door op 5 te klikken.
14
15

Er verschijnt nu de tekst : “Input Change Channel
Geef nu het kanaal op met de afstandbediening waar u de zender BBC1 opgeslagen wilt hebben.
In dit voorbeeld is dat 1.
A. Klik op de “ENTER” knop om de verandering vast te leggen.
B. Klik “MENU” knop en het menu verdwijnt van het scherm

Volledig scherm of beeld in beeld (POP)
Alvorens u de POP mode kunt gebruiken dient u uw monitorresolutie in te stellen op 640 x 480 pixels,
800 x 600 pixels of maximaal 1024 x 768 pixels bij 60Hz of 75 Hz. Zie hiervoor uw Windows handleiding.
Wanneer deze groter staat ingesteld zal de POP mode niet werken.
16
17
18

Druk op “SOURCE” knop om de “TRUST COMBI TV-PC POP VIEW” in de PC mode zetten.
De PC indicator licht nu op
Druk op “POP” knop, een POP scherm verschijnt.
Druk op “SOURCE” knop om een televisiebeeld te krijgen
Door iedere keer dat u op de POP knop drukt zal het POP scherm met een volgende stap verkleinen tot
er geen scherm meer zichtbaar is en u alleen nog het huidige computerscherm over heeft.

POP scherm verplaatsen
19 Druk op “MENU” knop
3
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Gebruik de VOL- knop om naar links te verplaatsen en de VOL+/ENTER knop om naar rechts te
20
verplaatsen.
Gebruik u de CH+/UP knop om naar boven te verplaatsen en de CH-/DOWN knop om naar beneden te
21
verplaatsen.
POP SOUND SEL
Met de optie POP SOUND SEL kiest u welk geluid u wilt horen, dat van de computer het geluid van de televisie.
Standaard zal het POP scherm uit staan en zal u het geluid van de computer horen.
Om het geluid van de het televisiebeeld te horen drukt u op de knop POP SOUND SEL op de afstand
bediening of op het apparaat.
Afstandbediening
Tijd functie (Time)
Met de tijdfunctie kunt u het apparaat instellen dat deze tussen bepaalde tijden gebruikt mag worden.
Deze functie kunt u activeren door op de TIME knop van de afstandbediening te drukken.
Om de instellingen in het nu verschenen menu te wijzigen, maakt u gebruik van CHANNEL knop om door het
menu te bladeren en de VOLUME knop om de instellingen te wijzigen.
Slaap mode (Sleep)
De slaapmode is ervoor bedoeld om het apparaat uit te schakelen als er geen TV signaal meer ontvangen
wordt. Het apparaat gaat dan uit na een door u ingestelde tijd.
Deze tijd is in te stellen tussen de 0 en 120 minuten met stappen van 20 minuten.
OSD
Wanneer u op de OSD knop op de afstandbediening drukt, zal er een scherm verschijnen waarin
informatiestatus wordt weergegeven van het TV kanaal zoals resolutie, kanaalnummer etc.
MUTE
Met de MUTE knop zet u het geluid tijdelijk uit. Om het geluid aan te krijgen klikt u nogmaals op deze knop.
RESET
Met de RESET knop wist u alle instellingen zoals beeld en geluid. Het apparaat zal dan ingesteld worden in de
fabrieksinstellingen.
De kanaalindeling zal echter wel bewaard blijven.
Wees dus heel voorzichtig met deze knop.
Andere bronnen aansluiten
Op de TRUST COMBI TV-PC POP VIEW kunt ook andere bronnen aansluiten zoals een DVD speler, Video
recorder, Videocamera etc. Deze kunt u op twee manieren aansluiten: Composite of S-VIDEO.
Composite (VIDEO)
Deze dient u met behulp van een composite kabel (niet meegeleverd) aan te sluiten op de composite
aansluiting aan de zijkant van het apparaat.
4
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S-VIDEO
Met behulp van een S-VIDEOkabel (niet inbegrepen) kunt u ook apparaten aansluiten zoals DVD speler, Video
recorder, Video camera etc. op de S-VIDEO ingang van het apparaat.
Source (Bron) mode
Schakel het apparaat in door op de POWER knop op de afstandbediening of op het apparaat te drukken.
Het rode POWER indicatie lampje op het apparaat gaat aan.
Zoals eerder is beschreven zal de TRUST COMBI TV-PC POP VIEW inschakelen in de TV mode. Hierdoor zal
gelijk met het POWER indicatie lampje ook de rode indicator van TV gaan branden.
Door op de SOURCE knop te drukken (op de afstandsbediening of op het apparaat zelf) kunt u deze mode
veranderen.
In onderstaand schema kunt u de stappen zien van de verschillende modes.
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Wanneer de TV mode ingeschakeld is, zal het indicatie lampje TV gaan branden
Wanneer de PC mode is ingeschakeld zal het indicatie lampje PC gaan branden.
In de modes VIDEO en S-VIDEO zal alleen het indicatie lampje POWER branden

•
•

Energie
de bijgeleverde batterijen niet op en werp de batterijen niet in het vuur.
Neem bij het weggooien van batterijen de richtlijnen van uw plaatselijke overheid in acht.
Problemen oplossen

Kijk ook op www.trust.com/13684 (EU model) of www.trust.com/13698 (UK model) voor de meest actuele
FAQ, stuurprogramma’s en handleidingen.

•
•
•

Veiligheidsinstructies
Open of repareer het product niet.
Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving en reinig met een droge doek.
Dit product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de
geldende Europese richtlijnen. De Verklaring van Conformiteit (DoC) is beschikbaar op
www.trust.com/13684 /ce of www.trust.com/13698 /ce

Garantie & copyright
•
Dit product heeft een twee-jarige producent garantie die ingaat vanaf de aankoopdatum. Voor
meer informatie kijk op www.trust.com/warranty
•
Het is verboden zonder toestemming van Trust International B.V. deze handleiding of een deel
daarvan te reproduceren.
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