
TRUST 120V WIRELESS DVD & VID  VIEWER 

Verkorte werkwijze eerste gebruik  Hoofd
1. Aansluiten  (4.2) 
2. De afstandsbedieningsuitbreiding gebruiken (4.3) 
3. Controle na installatie  (5) 
 

1 Inleiding 
Deze instructiehandleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST 120
WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER. Het product kan worden gebruikt om
audiosignalen flexibel van uw DVD/VCR-speler, PC of camcorder naar uw
televisietoestel te verzenden. Bovendien is het te gebruiken in combinatie
draadloze producten voor videobeveiliging van TRUST. 

WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER. Het product kan worden gebruikt om
audiosignalen flexibel van uw DVD/VCR-speler, PC of camcorder naar uw
televisietoestel te verzenden. Bovendien is het te gebruiken in combinatie
draadloze producten voor videobeveiliging van TRUST. 

2 Veiligheid 2 Veiligheid 
Lees voor het gebruik de volgende aanwijzingen goed door.  Lees voor het gebruik de volgende aanwijzingen goed door.  
- Voor de TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER is g

onderhoud vereist. Gebruik een licht bevochtigde, zachte doek om
behuizing te verwijderen. 

- Voor de TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER is g
onderhoud vereist. Gebruik een licht bevochtigde, zachte doek om
behuizing te verwijderen. 

- Gebruik bij het reinigen geen agressieve middelen zoals 
terpentine. Deze kunnen het materiaal aantasten.  

- Gebruik bij het reinigen geen agressieve middelen zoals 
terpentine. Deze kunnen het materiaal aantasten.  

- Dompel het apparaat in geen geval onder in een vloeistof. Dit
opleveren en beschadigt het product. Gebruik dit apparaat niet in
van water. 

- Dompel het apparaat in geen geval onder in een vloeistof. Dit
opleveren en beschadigt het product. Gebruik dit apparaat niet in
van water. 

- Zorg ervoor dat er niets op het snoer staat. Gebruik dit apparaa
plek waar het snoer kan slijten of kan worden beschadigd doo
erop trappen. 

- Zorg ervoor dat er niets op het snoer staat. Gebruik dit apparaa
plek waar het snoer kan slijten of kan worden beschadigd doo
erop trappen. 

- Repareer het product niet zelf. Wanneer u dit apparaat open
contact komen met onderdelen waar spanning op staat.  

- Repareer het product niet zelf. Wanneer u dit apparaat open
contact komen met onderdelen waar spanning op staat.  

- In de volgende omstandigheden dient u het apparaat door ge
personeel te laten repareren:  
het snoer of de stekker is beschadigd of versleten.  
het apparaat is in contact geweest met regen, water of andere vlo

- In de volgende omstandigheden dient u het apparaat door ge
personeel te laten repareren:  
het snoer of de stekker is beschadigd of versleten.  
het apparaat is in contact geweest met regen, water of andere vlo

- Er zijn tegenwoordig meer en meer producten die draadloos zijn (
convenience, computer etc.) en binnen hetzelfde frequentieberei
dit product. Het is daarom mogelijk dat de functionaliteit van
beperkt wordt door, of beperkend is voor andere draadloze produ
alleen worden voorkomen door te letten op de onderlinge afstande
producten en waar mogelijk kanalen te wijzigen. 

- Er zijn tegenwoordig meer en meer producten die draadloos zijn (
convenience, computer etc.) en binnen hetzelfde frequentieberei
dit product. Het is daarom mogelijk dat de functionaliteit van
beperkt wordt door, of beperkend is voor andere draadloze produ
alleen worden voorkomen door te letten op de onderlinge afstande
producten en waar mogelijk kanalen te wijzigen. 

- Wees voorzichtig bij het gebruik van draadloze producten 
pacemaker hebt of afhankelijk bent van andere gevoelige, lev
elektronische apparatuur. Dit product zendt namelijk radiosignalen

- Wees voorzichtig bij het gebruik van draadloze producten 
pacemaker hebt of afhankelijk bent van andere gevoelige, lev
elektronische apparatuur. Dit product zendt namelijk radiosignalen
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TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER 

3 Goedkeuring 
 0678   

- 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/13814. 

- Dit draadloos apparaat werkt via een frequentie van 2,4 GHz (AV) en 433,92 
MHz (IR-uitbreiding). Het voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante 
voorwaarden van R&TTE-richhtlijn 1999/5/EC. Het kan worden gebruikt 
binnen alle EU-landen en in Noorwegen, Zwitserland, Tsjechië, Slowakije, 
Hongarije en Polen. De volgende beperkingen zijn per land van toepassing: 
(a) Kanaal 2 mag in Frankrijk alleen buiten worden gebruikt. 

- Buiten de EU kunnen er beperkingen gelden voor het gebruik van dit product. 
Controleer in dat geval of dit product in overstemming is met de lokale regels. 
Frequentie: 2,4 GHz; bandbreedte: 20 MHz; stroomverbruik: 10 mW. 

4 Installatie 
4.1 Productonderdelen 
1 Power-LED/IR-venster 5 Kanaalselectieschakelaar 
2 Verstelbare IR-antenne 6 AV-ingang 
3 Aan/uit-knop 7 AV-uitgang 
4 Aansluitingspunt poweradapter 8 Aansluitingspunt IR-sensor 

 ** Raadpleeg het productlabel om te bepalen wat de zender (A) en wat de ontvanger (B) is. 
** Antenne voor audio- en videosignaal is ingebouwd. 

Tabel 1. Productindeling (zie figuur 1) 

4.2 Aansluiten 
Voordat u het product aansluit: 
a. Zet de kanaalselectieschakelaar van de zender (A) en de ontvanger (B) op 

hetzelfde kanaal. 
De zender (A) installeren 
1. Neem de scartkabel met de 

vermelding ‘TRANSMITTER (A)’ op 
de stekker. 

2. Steek de ministekker van de kabel in 
het AV-aansluitingspunt aan de 
achterzijde van het apparaat (zie 
figuur 2). 

3. Sluit het andere uiteinde van de 
kabel aan op het 
scartaansluitingspunt van het AV-
apparaat (zie figuur 2). 

4. Steek de stekker van de 
bijgeleverde voedingsadapter in het 
stopcontact en sluit het andere 
uiteinde van de adapterkabel aan op 
de zender (zie figuur 4, stap 1 en 2). 

De ontvanger (B) installeren 
1. Neem de scartkabel met de 

vermelding ‘RECEIVER (B)’ op de 
stekker. 

2. Steek de ministekker van de kabel in 
het AV-aansluitingspunt aan de 
achterzijde van het apparaat (zie 
figuur 3). 

3. Sluit het andere uiteinde van de 
kabel aan op het 
scartaansluitingspunt van het TV-
toestel (zie figuur 3). 

4. Steek de stekker van de 
bijgeleverde voedingsadapter in het 
stopcontact en sluit het andere 
uiteinde van de adapterkabel aan op 
de ontvanger (zie figuur 4, stap 1 en 
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TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER 

5. Schakel de zender in door op de 
Power-knop te drukken aan de 
voorzijde van het apparaat (zie 
figuur 4, stap 3). 

 

2). 
5. Schakel de ontvanger in door op de 

Power-knop te drukken aan de 
voorzijde van het apparaat (zie 
figuur 4, stap 3). 

 

4.3 De afstandsbedieningsuitbreiding gebruiken 
Met de TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER kunt u met uw bestaande 
afstandsbediening het AV-basisapparaat vanuit een andere kamer bedienen. Volg de 
onderstaande procedure, als u deze functie wilt gebruiken (bij voorkeur uit te voeren 
door twee personen): 

a. Plaats de zender (A) op het AV-basisapparaat en zorg dat de voorzijde 
van de zender (A) gelijk staat met het IR-paneel van het AV-apparaat. Zie 
figuur 5.  

 Of 
 Plaats de zender (A) dicht bij het AV-basisapparaat en steek de stekker 

van de IR-sensor in het aansluitingspunt van de zender (A). Plaats de IR-
sensor rechtstreeks op het IR-venster van het AV-basisapparaat. Zie 
figuur 6(a). 

 Of 
 Plaats de zender (A) voor het AV-basisapparaat en zorg dat de voorzijde 

van de zender (A) is gericht op het IR-paneel van het AV-apparaat. Zie 
figuur 6(b). 

b. Plaats de ontvanger (B) zodanig dat het signaal van de afstandsbediening 
ongehinderd het IR-venster aan de voorzijde van de ontvanger (B) kan 
bereiken. 

c. Bij gebruik van de afstandsbediening dient u deze op de voorzijde van de 
ontvanger (B) te richten en verder op de normale wijze te gebruiken. 

4.4 Andere toepassingen 
a. Aansluiting op uw camcorder 
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Sluit de ministekker van een AV-kabel aan op het AV-aansluitingspunt van 
de zender (A) en sluit het andere uiteinde aan op de uitgang van de 
camcorder, waarbij de stekkerkleuren moeten overeenkomen met de 
kleuraanduiding op de camcorderuitgangen. 
b. Aansluiting op uw PC 
(1) Verzenden vanaf een PC met uitgang voor samengesteld videosignaal 

1-a. Steek de ministekker van een AV-kabel in het aansluitingspunt 
van de AV-ingang van de zender (A). 
1-b. Steek de gele stekker van de AV-kabel in de uitgang TV-OUT van 
uw VGA-kaart. 
1-c. Sluit een Y-adapter aan op de uitgang van uw geluidskaart en 
steek de rode en witte stekkers van de AV-kabel van de zender (A) in 
de rode en witte audio-aansluitingspunten. 

(2) Verzenden vanaf een PC met uitgang voor S-videosignaal. 
Zorg dat u een conversiekabel van S-video naar samengestelde video 
hebt. Deze is verkrijgbaar in de elektronicawinkel. Sluit de uitgang van 
de S-video/samengesteld video-conversiekabel aan op uw VGA-kaart. 



TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER 

Voer vervolgens de onder (1) vermelde stappen uit om de installatie te 
voltooien. 

c. Andere draadloze videoproducten van Trust gebruiken c. Andere draadloze videoproducten van Trust gebruiken 
(1) Sluit de producten aan zoals aangegeven in de desbetreffende 

handleidingen. 
(1) Sluit de producten aan zoals aangegeven in de desbetreffende 

handleidingen. 
(2) Zorg dat verschillende Trust-producten op hetzelfde kanaal zijn 

afgestemd. 
(2) Zorg dat verschillende Trust-producten op hetzelfde kanaal zijn 

afgestemd. 
(3) Zorg dat u het verzend- en ontvangstsignaal niet verwisselt. Een 

beveiligingscamera zendt bijvoorbeeld een signaal uit, terwijl een 
televisietoestel (waar u de ontvanger (B) plaatst) een signaal ontvangt. 

(3) Zorg dat u het verzend- en ontvangstsignaal niet verwisselt. Een 
beveiligingscamera zendt bijvoorbeeld een signaal uit, terwijl een 
televisietoestel (waar u de ontvanger (B) plaatst) een signaal ontvangt. 

(4) Bedien de draadloze producten zoals u dat gewend bent te doen.
  

(4) Bedien de draadloze producten zoals u dat gewend bent te doen.
  

5 Controleren na installatie 5 Controleren na installatie 
a. Controleer of zender (A) bij het AV-basisapparaat is geplaatst en 

ontvanger (B) bij uw televisietoestel. 
a. Controleer of zender (A) bij het AV-basisapparaat is geplaatst en 

ontvanger (B) bij uw televisietoestel. 
b. Controleer of alle stekkers goed vastzitten. b. Controleer of alle stekkers goed vastzitten. 
c. Controleer of de stroomtoevoer is aangesloten. c. Controleer of de stroomtoevoer is aangesloten. 
d. Controleer of de gebruikte kabels goed op de zender (A) en ontvanger (B) 

zijn aangesloten. 
d. Controleer of de gebruikte kabels goed op de zender (A) en ontvanger (B) 

zijn aangesloten. 
e. De prestaties van de afstandsbedieningsuitbreiding hangen tevens af van 

de IR-sensor van uw AV-basisapparaat. Er zijn drie manieren om de 
afstandsbedieningsuitbreiding te implementeren. Ga na welke manier voor 
u de meest geschikte is. Bepaal bij het gebruik van de IR-sensor wat de 
beste plaatsing is voor de IR-sensor. Het is aan te raden dat dit d  twee 
personen wordt gedaan. Zie figuur 7 voor een voorbeeld.  

e. De prestaties van de afstandsbedieningsuitbreiding hangen tevens af van 
de IR-sensor van uw AV-basisapparaat. Er zijn drie manieren om de 
afstandsbedieningsuitbreiding te implementeren. Ga na welke manier voor 
u de meest geschikte is. Bepaal bij het gebruik van de IR-sensor wat de 
beste plaatsing is voor de IR-sensor. Het is aan te raden dat dit d  twee 
personen wordt gedaan. Zie figuur 7 voor een voorbeeld.  

6 Problemen oplossen 6 Problemen oplossen 
WerkwijzeWerkwijze 
1. Lees onderstaande oplossingen. 
2. Controleer actuele veelgestelde vragen (FAQ), 

stuurprogramma’s en handleidingen op handleidingen o
Internet www.trust.com/13814 

 
Probleem Oorzaak Mogelijke oplossin

De stekkers zijn niet goed 
aangesloten. 

Zorg dat de stekker
vastzitten. 

De stroomtoevoer is niet 
ingeschakeld. 

Schakel de stroomto
in.  

De zender (A) en ontvanger 
(B) zijn niet correct 
geplaatst. 

Raadpleeg het prod
aan de onderzijde v
product en sluit zen
aan op het AV-
basisapparaat en s
ontvanger (B) aan o

Geen video- of 
audiosignaal op de 
TV. 

Het AV-basisapparaat speelt 
niet af. 

Laat het AV-basisap
afspelen. 
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De kanaalselectieschakelaar 
staat niet op hetzelfde 
kanaal. 

Zet de 
kanaalselectieschakelaar 
van de zender (A) en de 
ontvanger (B) op hetzelfde 
kanaal. 

Het verzonden signaal 
bereikt de ontvanger (B) 
niet. 

Draai de zender (A) of de 
ontvanger (B) geleidelijk 
naar een andere richting tot 
er een beter signaal 
doorkomt. Of zet de 
apparaten op een andere 
plaats binnen het vereiste 
bereik. 

Er worden gegevens 
verzonden op de 2,4 GHz-
band vanaf een draadloos 
netwerk. 

Schakel zowel de zender (A) 
als de ontvanger (B) naar 
een ander kanaal. Of zet het 
draadloos netwerk op een 
ander kanaal. 

Een bepaald kanaal werkt 
niet goed. 

Schakel zowel de zender (A) 
als de ontvanger (B) naar 
een ander kanaal. 

Er staat een magnetron in 
de baan tussen de zender 
(A) en de ontvanger (B). 

Schakel de magnetron uit. 

Het audio- of 
videosignaal is 
slecht of gestoord. 

De instellingen van de 
audio- of videouitgangen van 
het AV-basisapparaat 
(DVD/VCR etc.) zijn niet 
aangepast. 

Controleer of de audio- of 
videouitgangen correct zijn 
ingesteld op het AV-
basisapparaat. 

De kabels zijn niet goed 
aangesloten. 

Controleer of de stekkers 
van de AV-kabel en de 
audiostekker goed zijn 
aangesloten.  

Geen goed video- of 
audiosignaal van de 
DVD-ROM-speler op 
uw PC. 

De softwaremediaspeler, 
VGA-kaart of geluidskaart 
van uw PC is niet goed 
ingesteld. 

Raadpleeg de handleiding 
van uw 
softwaremediaspeler, VGA-
kaart of geluidskaart om de 
instellingen voor de uitgang 
naar de TV aan te passen. 
Zender (A) verzendt alleen 
een video- en audiosignaal 
vanuit de VGA- en 
geluidskaart in uw systeem. 
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Er kunnen geen 
DIVX-, AVI- of 
MPEG-bestanden 
van de PC naar de 
TV worden 
afgespeeld. 

De VGA-kaart in uw PC is 
niet goed ingesteld. 

Controleer de instellingen 
van uw VGA-kaart, 
bijvoorbeeld voor de uitgang 
naar de TV, PAL etc. Of 
probeer het bestand van uw 
PC naar de TV af te spelen 
via een kabelverbinding. Pas 
als dit goed werkt, sluit u de 
zender (A) op uw PC aan. 

Ik kan mijn 
draadloze 
muis/toetsenbord 
niet bij dit product 
gebruiken. 

Deze apparaten werken via 
een andere frequentie. 

De draadloze videozender 
werkt via 2,4 GHz. De 
draadloze muis of het 
draadloze toetsenbord 
werken via 27 MHz. 

De batterijen van de 
afstandsbediening zijn 
(bijna) leeg. 

Vervang de batterijen van de 
afstandsbediening. 

De IR-sensor is niet op de 
juiste plaats aangebracht. 

Plaats de IR-sensor op de 
meest geschikte plaats van 
het IR-venster van het AV-
basisapparaat. Zie figuur 7 
voor een voorbeeld. 

De 
afstandsbediening 
werkt niet goed. 

De antenne is niet 
uitgeschoven of wijst niet in 
de juiste richting. 

Schuif de antenne uit en pas 
de antennerichting aan. 

Mocht u na deze oplossingen geprobeerd te hebben toch nog problemen hebben, 
neem dan contact op met een van de Trust Customer Care Centres. Op de 
achterkant van deze handleiding vindt u hierover meer informatie. U dient de 
volgende gegevens in ieder geval bij de hand te hebben: 
• Het artikelnummer is 13814 (of 13815 voor het model dat in het Verenigd 

Koninkrijk verkrijgbaar is). 
• Een goede omschrijving van het probleem;  
• Een goede omschrijving van de omstandigheden waarin het probleem optreedt. 

7 Garantiebepalingen 
- Onze producten hebben 2 jaar fabrieksgarantie, ingaande op de aankoopdatum. 
- In geval van een defect het product retourneren naar uw dealer met 

aankoopbewijs, alle accessoires en uitleg van het defect. 
- Tijdens de garantieperiode ontvangt u van de dealer een vergelijkbaar model, 

indien dit beschikbaar is. Het product wordt gerepareerd, als er geen vergelijkbaar 
product beschikbaar is. 

- Voor ontbrekende zaken zoals handleiding, software of andere toebehoren kunt u 
contact opnemen met onze helpdesk. 

- De garantie vervalt in geval van een geopend product, mechanische schade, 
verkeerd gebruik van het product, wijziging aan het product, reparatie door 
derden, onachtzaamheid of als het product voor een ander doel wordt gebruikt 
dan waarvoor het is bestemd.  

- Garantie-uitsluitingen:   
• Schade veroorzaakt door ongelukken of rampen zoals brand, overstroming, 

aardbeving, oorlog, vandalisme of diefstal. 

6 
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• Incompatibiliteit met andere hardware/software die niet is vermeld in de 
minimale systeemvereisten. 

• Accessoires, zoals batterijen en zekeringen (indien van toepassing). 
- De fabrikant is in geen geval verantwoordelijk voor incidentele of gevolgschade, 

inclusief verlies aan inkomsten of ander commercieel verlies ten gevolge van het 
gebruik van dit product.  
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