
TRUST TELEVIEWER 1610 RC

Verkorte werkwijze eerste gebruik Hoofdstuk
1. Installatie (3)
2. Gebruik Televiewer (4)

1 Inleiding
Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de ‘Trust Televiewer 161
Hiermee kunt u op eenvoudige wijze het monitorbeeld van uw computer om
naar TV-beeld. De Televiewer werkt volledig zelfstandig en is dus niet
besturingssystemm afhankelijk. De Televiewer is geschikt voor IBM compa
en Mac systemen.
De Televiewer 1610 RC ondersteunt resoluties tot 1600x1200 in ware kleu
zijn Composiet video en S-VHS aansluitingen, en met de bijgeleverde SCA
en geluidskabel kunt u uw computerbeeld en geluid op vrijwel elke TV aan
Hiermee is de Televiwer ideaal voor het spelen van spellen en bekijken va
films op grootbeeld TV’’s . Ook is de Televiewer uitermate geschikt voor pr
doeleinden.

2 Veiligheid
Lees voor het gebruik de volgende aanwijzingen goed door:
1. Gebruik dit apparaat niet in een vochtige omgeving zoals badkam

vochtige kelders, zwembaden, etc.
2. Repareer dit apparaat niet zelf. Laat het apparaat repareren door

gekwalificeerd personeel.
3. Plaats het apparaat zo dat de kabels niet beschadigd kunnen rak

3  Installatie
Volg onderstaande stappen op voor de installatie van de Trust Televiewer
Zie hierbij ook figuur 1:
1. Schakel uw computer, monitor en TV uit.
2. Koppel de “VGA” aansluitplug (B) van uw monitor los.
3. Sluit de “VGA” aansluitplug (A) van de bijgeleverde “VGA” kabel a

“VGA” aansluiting van uw computer.
4. Sluit de doorlus VGA aansluiting (B) aan op de VGA aansluitplug 

monitor.
Let op: Als u de Televiewer 1610 RC aansluit op een Mac, da

te beschikken over VGA omzetpluggen voor de VGA a
van uw computer en monitor.

5. Sluit het andere uiteinde van de VGA aansluitkabel (C) aan op de
televiewer.

6. Sluit de voedingsplug (D) van de bijgeleverde PS/2 of USB voedin
aan op de aansluiting aan de achterzijde van de Televiewer 1610

7. Sluit het andere uiteinde (E) van de voedingskabel aan op uw com
kunt hierbij kiezen uit 2 mogelijkheden:
!
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• PS/2 aansluiting (kleine 6pins plug) voor nieuwere ATX systemen. Sluit
deze aan tussen uw toetsenbord (F) en de computer;

• USB aansluiting voor systemen met USB poort. Deze kunt u zowel op
een PC of op een Mac aansluiten.

Note: U kunt ook een standaard 5VDC / 500mA voedingsadapter gebruiken
(niet bijgeleverd). Zie het productlabel aan de onderzijde van de Televiewer voor de
specificatie van de voedingspolariteit.
8. Sluit één van de videokabels van de Televiewer aan op uw TV. U kunt

hierbij kiezen uit 1 van de 3 mogelijkheden:
• S-VHS (zwarte 4pins plug): sluit de aansluitplug (I) van de bijgeleverde

S-VHS kabel aan op de ’S-VIDEO OUT’ aansluiting van de Televiewer
voor de beste beeldkwaliteit. Sluit het andere uiteinde (J) aan op uw
TV;

• Composiet video (gele cinch plug): sluit de aansluitplug (G) van de
bijgeleverde composiet video kabel aan op de ’VIDEO OUT’
aansluiting van de Televiewer. Sluit het andere uiteinde (H) aan op uw
TV;

• SCART: Indien u beschikt over een SCART aansluiting, gebruik dan
de bijgeleverde “RGB naar SCART” kabel. Sluit de RGB aansluitplug
(K) aan op de ’RGB OUT’ aansluiting van de Televiewer. Sluit de
SCART aansluitplug (L) aan op uw TV;

9. Sluit de 3.5mm audio jack (M) van de bijgeleverde geluidskabel aan op de
speakeruitgang van uw geluidskaart, of op een andere geluidsbron zoals
bijvoorbeeld de koptelefoonuitgang van uw DVD speler.

10. Sluit de witte en rode audio cinch pluggen (N) aan het andere uiteinde van
de geluidskabel aan op uw TV of video, al of niet via de
geluidsaansluitingen (O) van de bijgeleverde SCART kabel.

11. Schakel uw computer, monitor en TV in.
12. Stel bij uw TV het juiste videokanaal in.

4 Televiewer gebruiken
Na het aansluiten van de Televiewer 1610 RC op uw computer en TV, kunt u naar
eigen wens de beeldresolutie instellen. De Televiewer ondersteunt resoluties tot
1600x1200. Zie de specificaties in hoofdstuk 6 voor alle mogelijke resolutie
instellingen die de Televiewer ondersteunt.
Let op: Voor de beste beeldkwaliteit is het aan te raden om niet hoger te

gaan dan de resolutie 1024x768. Bij hogere resoluties kan door
signaalverlies in de VGA kabel een iets minder scherp beeld op
uw monitor komen.

Let op: Bij het omschakelen naar een andere resolutie kan het TV beeld
enige seconden flikkeren. De Televiewer heeft een korte tijd
nodig voor het omschakelen.

De Televiewer 1610 RC heeft een ‘Power-saving’ functie, waarmee het zichzelf
uitschakelt als er geen VGA signaal op de ingang aanwezig is. Hiermee is het
stroomverbruik van de Televiewer minimaal als uw computer uit staat. De LED (F) is
uit wanneer de Televiewer is uitgeschakeld. Zie figuur 2.
Zie figuur 2 en onderstaande tabel voor de beschrijving van de functie van de
diverse knoppen op de Televiewer:
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Functie Omschrijving
A DC IN Aansluiting voor bijgeleverde PS/2 of USB

voedingskabel, of voor optionele standaard adapter
5VDC / 500mA (niet bijgeleverd).

B VIDEO OUT Aansluiting voor bijgeleverde composiet video kabel.
C S-VIDEO OUT Aansluiting voor bijgeleverde S-VHS video kabel.
D RGB OUT Aansluiting voor bijgeleverde ‘RGB naar SCART’

kabel.
E RGB-CVBS

switch
Schakelaar om de actieve video uitgang te selecteren:
RGB: de ‘RGB OUT’ video uitgang is actief.
CVBS: de ’S-VIDEO OUT’ (S-VHS) en de ‘VIDEO
OUT’ (composiet) video uitgangen zijn actief.

F LED Indicatie LED, gaat branden als Televiewer is
ingeschakeld.

G SCAN CNVTR Aansluiting voor de bijgeleverde VGA kabel.
H IR receiver Infrarood ontvanger voor de bijgeleverde

afstandsbediening.
I Position

buttons
Knoppen voor het instellen van de positie van het TV
beeld (omhoog, omlaag, links en rechts).

J POWER Knop voor het in en uitschakelen van de Televiewer.
K PAL/NTSC Knop voor het schakelen tussen de diverse TV video

standaards. In Europa is PAL de meest gebruikte
video standaard.

L MENU Knop voor het schakelen tussen de diverse OSD (On
Screen Display) menu opties.

M SAVE Knop voor het opslaan van de huidige
beeldinstellingen.

N FINE TUNE Knop voor de fijn-afstemming van het TV beeld.
O ZOOM Knop voor het in en uitzoomen van het TV beeld.

Zie onderstaande tabel voor de mogelijke opties van het OSD menu van de
Televiewer. Deze is te activeren met knop (L) op de Televiewer en knop (G) op de
bijgeleverde afstandsbediening (zie figuur 2 en 3):

Functie Omschrijving
H-SIZE Stel de horizontale grootte van het TV beeld in. Wijzig de

grootte in combinatie met de positieknoppen (links en
rechts) op de Televiewer (I) of op de afstandsbediening (B,
H)

V-SIZE Stel de verticale grootte van het TV beeld in. Wijzig de
grootte in combinatie met de positieknoppen (links en
rechts) op de Televiewer (I) of op de afstandsbediening (C,
J)

BRIGHTNESS Stel de helderheid van het TV beeld in.
CONTRAST Stel het contrast van het TV beeld in.
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CONTRAST Stel het contrast van het TV beeld in.
HUE Stel de kleur van het TV beeld in.
SATURATION Stel de hoeveelheid kleur van het TV beeld in. (beeld is Z/W

bij minimale instelling)
FLICKER Filter voor het verwijderen van de flikkering in het TV beeld.
OSD COLOR Stel de kleur van het OSD menu in.

Zie figuur 3 en onderstaande tabel voor de beschrijving van de functie van de
diverse knoppen op de bijgeleverde afstandsbediening van de Televiewer:

Functie Omschrijving
A POWER Knop voor het in en uitschakelen van de Televiewer.
B RIGHT Knop voor het instellen van de positie van het TV beeld

(rechts).
C DOWN Knop voor het instellen van de positie van het TV beeld

(omlaag).
D RESET Voorgaande instellingen terughalen
E FREEZE Zet het huidige TV beeld stil, om bijvoorbeeld

filmfragmenten te bekijken.
F ZOOM Knop voor het in en uitzoomen van het TV beeld.
G MENU Knop voor het schakelen tussen de diverse OSD (On

Screen Display) menu opties.
H LEFT Knop voor het instellen van de positie van het TV beeld

(links).
I VIDEO

STANDARD
Knop voor het schakelen tussen de diverse TV video
standaards. In Europa is PAL de meest gebruikte video
standaard.

J UP Knop voor het instellen van de positie van het TV beeld
(omhoog).
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5 Probleem oplossen
Probleem Oorzaak Mogelijke oplossing

Kabels niet goed
aangesloten.

Controleer of de Televiewer
goed is aangesloten. Zie
hoofdstuk 3 voor de
mogelijkheden.

Geen beeld.

TV niet goed ingesteld. Controleer of de TV op de
juiste video instelling staat.

Geen beeld via
Notebook.

Externe VGA is niet
ingeschakeld.

Schakel de externe VGA in
op het Notebook.

Resolutie en refreshrate
te hoog van computer.

De Televiewer ondersteunt
tot maximaal 1600x1200 bij
60Hz. Voor beste
beeldkwaliteit wordt
aangeraden niet hoger te
gaan dan 1024x768 bij
75Hz.

Beeldinstellingen van de
TV zijn niet goed.

Stel de helderheid en
contrast van de TV in.

Beeld op de TV is
niet goed.

PAL / NTSC instellingen
van TV niet goed.

Indien uw TV meerdere
standaarden ondersteunt,
moet u uw TV op de PAL
standaard zetten.
Raadpleeg de handleiding
van uw TV.

VGA aansluiting van
Televiewer past niet
op Mac systeem.

Mac systemen gebruiken
ander type aansluiting
voor VGA dan IBM
compatible PC’s.

Gebruik VGA omzetpluggen
voor de VGA aansluiting.
(niet bijgeleverd).

Door model van
systeemkast of door
gebruik van Mac systeem
passen de pluggen niet.

Gebruik de bijgeleverde
USB voedingskabel om de
Televiewer op een vrije USB
poort aan te sluiten.

PS/2 plug voor
aansluiting
voedingsspanning
past niet.

Geen vrije toetsenbord
aansluiting of USB poort
aanwezig op systeem.

Gebruik een externe
voedingsadapter van 5VDC
/ 500mA voor de Televiewer
(niet bijgeleverd). Zie het
productlabel aan de
onderzijde van de
Televiewer voor de polariteit
van de aansluitplug.

Composiet of S-VHS
verlengkabel is te lang of
is van slechte kwaliteit.

Gebruik geen Composiet of
S-VHS verlengkabel langer
dan 5 meter.

Geen of slecht
beeld na verlengen
van kabel.

VGA verlengkabel
gebruikt.

De VGA aansluiting van de
Televiewer mag ABSOLUUT
NIET verlengd worden.
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Probleem Oorzaak Mogelijke oplossing
Probleem staat hier
niet bij.

Laatste update van FAQ
op internet beschikbaar.

Ga naar
www.trust.com/12737 voor
FAQ en andere
productinformatie.

Registreer eenvoudig uw product via www.trust.com, zodat u in aanmerking komt
voor optimale garantie- en service ondersteuning zoals actuele FAQ. 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. Op de achterkant van
deze handleiding vindt u meer informatie hierover. U dient de volgende gegevens in
ieder geval bij de hand te hebben:
• Het itemnummer, in dit geval: 12737;
• Gebruikte hardware;
• Beeldschermadapter: resolutie en aantal kleuren;
• Type TV: gebruikte aansluiting, video standaard (PAL, NTSC, SECAM);
• Een goede omschrijving wat er precies niet werkt;
• Een goede omschrijving wanneer het probleem precies optreedt.
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6 Specificaties
Ingangen VGA
Uitgangen Composiet, S-VHS, SCART
Video standaard PAL, PAL-N, PAL-M, PAL-combination-N,

NTSC, NTSC-EIAJ
720x400 bij 70 Hz
640x480 bij 60 tot 120 Hz
800x600 bij 56 tot 100 Hz
1024x768 bij 60 tot 75 Hz
1152x864 bij 60 tot 75 Hz
1280x960 bij 60 Hz
1280x1024 bij 60 Hz

Resolutie ondersteuning voor PC
(VGA beeldscherm)

1600x1200 bij 60 Hz
640x480 bij 60 tot 120 Hz
832x624 bij 75 Hz
800x600 bij 56 tot 100 Hz
1024x768 bij 60 tot 75 Hz

Resolutie ondersteuning voor
MAC (G4, G4 Cubic, G3)

1152x864 bij 60 tot 70 Hz
640x480 bij 117 Hz
800x600 bij 95 Hz

Resolutie ondersteuning voor
Apple iMac en iMAC DV

1024x768 bij 75 Hz
Aantal kleuren 24 bit, ware kleuren
Voedingsspanning 5V, 500mA


