
 
 

CMP-TELVIEW1 
 

 
 
1. Inhoud van de verpakking: 
- VGA-TV converter 
- Gebruiksaanwijzing 
- 15pins VGA m-m kabel 
- S-Video m-m kabel 
- Composiet m-m kabel 
- USB kabel 
- RGB naar SCART kabel 

 
2. Systeemeisen: 
- Desktop of notebook computer met USB poort en VGA uitgang. 
- TV of Videorecorder met ondersteuning van NTSC of PAL en een ingang voor composiet video, 
S-Video of RGB. 
 
3. Overzicht: 
Onderstaande afbeelding toont de aansluitingen van de CMP-TELVIEW1. 
 
 

 
 
Video Out: voor de verbinding van de CMP-TELVIEW1 met een video ingang van een TV, 
Videorecorder of videoprojector met de standaard videokabel. 
S-Video Out: voor de verbinding van de CMP-TELVIEW1  met TV, Videorecorder of 
videoprojector met gebruik van S-Video. 
 
VGA Out: voor de verbinding van de CMP-TELVIEW1 met een computerscherm. 

VGA IN: voor de verbinding van de CMP-TELVIEW1 met een PC. 
USB: voor de verbinding met de USB poort van een PC of notebook. 
 
Opmerking: de PC naar TV kabel ondersteunt hoogwaardige S-Video kwaliteit. Indien uw TV of 
videorecorder S-Video ondersteunt, is het aan te raden om deze vorm van aansluiten te 
gebruiken voor de best mogelijke beeldkwaliteit. 
 
4. Toetsen en schakelaars: 
Size: druk op deze toets om de functie “Overscan” of  “Underscan” te selecteren. 
Fine tune: druk op deze toets om de beeldkwaliteit voor de TV aan te passen. 
CVBS/RGB: schuif de schakelaar voor RGB naar de RGB output. Schuif de schakelaar naar 
CVBS, alleen S-Video en Video hebben een uitgangssignaal. 
 
5. Installatie: 
De CMP-TELVIEW1 is een “Plug & Display” video converter. De enige eis om het signaal van de 
PC op de TV te zien, is de CMP-TELVIEW1 correct aan te sluiten en er zeker van te zijn dat het 
computerscherm volgens de ondersteunde parameters is ingesteld. Lees voor de installatie van 
de hardware de volgende instructies aandachtig. 

 

1. Zorg ervoor dat de PC uitgeschakeld is. 

2. Sluit de CMP-TELVIEW1 aan op een TV, Videorecorder of Videoprojector die Video, S-Video 

of RGB in ondersteunen. 

3. Sluit de CMP-TELVIEW1 aan op het computerscherm. 

4. Sluit de CMP-TELVIEW1 aan op de VGA kaart van de PC. 

5. Schakel de PC in. 

6. Sluit de  CMP-TELVIEW1 aan op de USB poort van de PC. 

7. Schakel de TV, Videorecorder of Videoprojector in om het beeld te bekijken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veiligheidsvoorschriften: 
Om het risico van een elektrische schok te voorkomen, mag dit apparaat alleen, indien nodig,  
geopend worden door een geautoriseerd servicebedrijf. Ontkoppel het apparaat van stroom en  
randapparatuur, wanneer zich een probleem voordoet. 
 
Garantie: 
Garantie of aansprakelijkheid wordt niet aanvaard als er veranderingen en/of modificaties zijn 
aangebracht of bij onjuist gebruik van het product. 
 
Algemeen: 
Wijzigingen in uitvoering en specificaties voorbehouden. 
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