SplashVision Waterdichte Televisies

Handleiding

Draagbare Waterdichte LCD TV：ATD12W
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1. Introductie
Stroom aansluiten:
Sluit de AC adapter aan op de televisie op het punt waarbij op de TV gemarkeerd staat “DC in 12V”.
Verzeker uzelf ervan dat u de juiste adapter gebruikt. De stekker zou eenvoudig, zonder kracht, in
de TV moeten gaan.
1. Gebruik geen andere voeding dan de originele meegeleverde adapters.

Andere

stroombronnen kunnen de TV schade toebrengen en kunnen leiden tot veiligheidsrisico’s.
2. Stroombron voor de draadloze AV zender:
INPUT:

100~240V AC 50/60Hz

OUTPUT:

5V DC 2A

3. Stroombron voor de draadloze TV:
INPUT:

100~240V AC 50/60Hz

OUTPUT:

12V DC 2A

De accu
1. Voordat u de TV voor het eerst gebruikt adviseren wij u om de accu eerst volledig op te laden om
een zo lang mogelijke levensduur te waarborgen. Een opgeladen batterij kan zonder dat deze
gebruikt wordt langzaam stroom verliezen. Laadt u de batterij op in een omgeving met een
temperatuur tussen de 5°C en 45°C. Gebruikt u geen andere voeding dan de originele
meegeleverde adapters. Andere stroombronnen kunnen de TV schade toebrengen en kunnen
leiden tot veiligheidsrisico’s. Als u andere laadapparatuur gebruikt dan de standaard meegeleverde
adapter dan vervalt uw garantie.
2. De speeltijd van de accu is afhankelijk van onder andere de omgevingstemperatuur. Doorgaans
werkt een volledig opgeladen accu ongeveer 3 uur.
3. Als u de accu uit de TV wilt halen, zet u dan de TV eerst uit. Breng de accu nooit in direct contact
met metalen, hierdoor kan kortsluiting ontstaan. Gebruik de accu alleen voor de TV.
Het opladen van de accu
1． Als de TV niet in gebruik is duurt het volledig opladen van de accu ongeveer 3 tot 4 uur. Tijdens het
laden knippert een rode LED op de TV. Als de accu voor ongeveer 90% geladen is, dan brandt de
rode LED constant. Als de accu is opgeladen en de rode LED brandt, koppelt u de stroomtoevoer
dan binnen 30 minuten los en haalt u dan ook de stekker uit de contactdoos. De batterij kan tot 5%
langer mee gaan, als u de stroomtoevoer binnen 30 minuten loskoppelt nadat de rode LED
continue is gaan branden
2.

Als u de accu oplaadt wanneer de TV aan staat, zal de adapter de stroom leveren om het beeld
weer te geven en om de accu op te laden. Omdat de TV nu ook zelf stroom verbruikt zal het laden
aanzienlijk langer kunnen duren.
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LED indicaties
1.

Als de TV uit staat en de stroomtoevoer is aangesloten dan gaat de rode LED branden. Als de rode
LED knippert, dan wordt de accu opgeladen. Als de rode LED constant brandt, dan is de accu
opgeladen.

2.

Als de TV aan staat en de groene LED knippert dan is de draadloze verbinding nog niet gelegd.

3.

Als de groene LED constant brandt, dan is de draadloze verbinding op de juiste manier gelegd.

4.

Als de rode en groene LED om en om knipperen dan wordt de draadloze verbinding gelegd.

5.

Als de rode en groene LED snel om en om knipperen, dan is de accu bijna leeg.

De draadloze verbinding tot stand brengen
Als u de TV voor de eerste keer gebruikt dan zal de draadloze verbinding doorgaans niet automatisch
ingesteld zijn. U moet dan eerst de draadloze zender en de TV handmatig met elkaar verbinden. Dit
doet u als volgt:
1． Zet eerst de TV aan en daarna de draadloze zender.
2． Wacht tot dat de groene LED op de TV knippert en tot dat de LED bij “LINK” op de zender knippert.
Druk nu op de “PAR” knop van de TV en daarna op de “PAR” knop van de draadloze zender. De
rode en groene LED van de TV gaan nu na elkaar knipperen, en op de zender gaat het lampje bij
“ACT” branden. Na ongeveer 10 tot 20 seconden gaat de groene LED op de TV branden en gaat
ook het lampje op de zender bij “LINK” branden. Het lampje op de zender bij “ACT” gaat uit en het
koppelen van de apparaten is gereed. Mocht de verbinding niet gelegd worden, herhaalt u dan de
stappen 1 en 2.
3． U kunt via de draadloze TV de apparatuur bedienen die aangesloten is op de draadloze zender,
bijvoorbeeld uw DVD-speler. Sluit u hiervoor de infrarood (“IR”) Repeater aan op de IR poort aan de
achterkant van de zender. Zorgt u er vervolgens voor dat het andere uiteinde van de IR repeater
aan de voorkant van de aangesloten apparatuur ligt. Als u nu met bijvoorbeeld de afstandbediening
van uw DVD-speler richt op de draadloze TV, wordt het signaal doorgestuurd naar uw DVD-speler
en kunt uw DVD-speler bedienen.
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2. Product specificities
Draadloze draagbare TV
Omschrijving

Waarde

Schermformaat

10.2 inch

Ratio

16:9 breedbeeld

Lichtopbrengst

400 cd/m²

Contrast ratio

400：1

Pixel HxV

800*480

Responstijd

16ms

Speakers (ingebouwd)

3W*2 frequency range 400~20KHz

IP-waarde

IPX6

Stroomverbruik

DC12V/20W

Afmetingen (mm)

360mm*200mm*48mm

Beeldmaat

222mm(H)*132mm(V)

Stroom adaptor

AC 100~240V-DC12V 2A

Gewicht

2.500 g inclusief accu

Zender
Omschrijving

Waarde

TV systeem

PAL,NTSC

AV input

AV*1, S-video*1

Draadloos signaal

5G

Stroom adapter

AC100~240V-DC5V 2A

Range zender

70m

Afmetingen (mm)

237mm*173mm*42mm

Gewicht

650g

.
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3. Veiligheidsopmerkingen
Algemeen


Het product voldoet aan internationale veiligheidseisen en standaarden. De gebruiker dient de
handleiding eerst goed te lezen voordat hij het product gebruikt. De instructies zullen precies
moeten worden opgevolgd.



Als één van de volgende zaken plaatsvindt, moet u het product direct uitschakelen en ontkoppelen
van de netstroom:
Roken, brandlucht, geen beeld, geen geluid, extreem hard geluid, schade aan de behuizing. Mocht
een van deze gebeurtenissen zich voordoen, neemt u dan direct contact op met uw leverancier.
Indien u zelf het product probeert te repareren en/of wanneer u het product uit elkaar haalt en/of het
product gedeeltelijk uit elkaar haalt, dan vervalt daarmee automatisch uw garantie.



Het gebruik van een andere dan een originele Taka accu lader kan leiden tot defecten of
ongelukken. Uw garantie vervalt automatisch bij het gebruik van een niet originele lader.



Houd het product niet op de kop, dit kan tot een defect leiden.



Ontkoppelt u de lader voordat u de TV schoonmaakt. Gebruik enkel zachte voorwerpen en in geen
geval schurende schoonmaakmiddelen.



Onweer kan leiden tot een storing in het draadloze signaal.



Zorgt u ervoor dat het product in zijn directe omgeving ruimte heeft voor ventilatie. Dek de TV niet af
en houd de ventilatie gaten vrij. Leg het product tijdens het gebruik niet op een bank, dekbed,
handdoek of soortgelijke ondergronden. Slechte ventilatie kan tot oververhitting en een defect
leiden.



Zorg ervoor dat uw TV uit staat wanneer u kabels aansluit en/of loskoppelt.



Tussen het aan- en het uitzetten van de TV of de zender moet een periode van minimaal 5
seconden zitten.
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4. Inhoud verpakking

正
空
检测线
空
负

Draadloze TV

Zender

Infrarood repeater

Stroomadapter voor AV zender

Lader voor draadloze TV

Accu

AV kabel

Converter van S-video naar AV
signaal
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5. Apparatuur op de TV aansluiten
Draadloze verbinding

AV aansluitingen met draad

① Infrarood stekker
② Link knop
③ Audio ingang Rechts
④ Audio ingang Links
⑤ Video Ingang
⑥ S-Video Ingang
⑦ Stroom aansluiting

Achterkant van de zender
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Aan/Uit Knop

Zijkant van de zender

Link (indicatie linking status)

Link indicator
Stroom indicator

Voorkant van de zender
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6. Functieknoppen

Aan/Uit
PAR
MUTE
VOL+
VOL-

MENU

Audio output
AV input

SOURCE

Stroom ingang
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7. Gebruiksinstructies
U kunt alle functies bedienen via de knoppen aan de zijkant van de TV.
7．1 “

” Aan/Uit knop

Als de stroomtoevoer juist is aangesloten of als de accu voldoende is opgeladen, kunt u de TV aan of uit
zetten door middel van de “

” knop.

7．2 “MUTE” Mute knop
Drukt u op deze knop om het geluid te dempen. Als het geluid is gedempt verschijnt dit icoon

links

onder in beeld. Als u nogmaals op de knop drukt wordt de geluidsdemping opgeheven en komt dit icoon
“

“ drie seconden links onder in beeld.

7．3 “MENU”
Drukt u op deze knop om het volume, de helderheid en het contrast in te stellen. Met de knoppen
“VOL+” en “VOL-” kunt u de instellingen aanpassen.
Het menu ziet er als volgt uit:

PICTURE
BRIGHTNESS

50

CONTRAST

50

COLOR

50

SHARPNESS

8

7．4 “VOL-” knop
Drukt u op deze knop om het volume, de helderheid of het contrast de verminderen.
7．5 “VOL+” knop
Drukt u op deze knop om het volume, de helderheid of het contrast de vergroten.
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7．6 “PAR” link key
Drukt u op deze knop om de verbinding tussen de zender en de TV te leggen. Kijkt u hiervoor ook bij
“De draadloze verbinding tot stand brengen” op pagina 3 voor meer informatie.
7．7 “Source” knop
Drukt u op deze knop om de A/V bron te kiezen.
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8. Probleemoplosser
Deze TV kan alleen signalen ontvangen van de bijgeleverde zender.
Externe stralingen, zoals die van een magnetron of andere stralingsbronnen, kunnen de draadloze
verbinding beïnvloeden en verstoren.
Als de verbinding tussen de zender en de TV verbroken wordt, doet u dan het volgende:
1. Controleer of de stroom aansluiting van de TV en de zender juist zijn aangesloten.
2. Zet de TV en de zender 10 seconden uit en vervolgens weer aan.
3. Verzeker u ervan dat de TV binnen 70 meter van de zender staat.
Als de TV of de zender is geplaatst in een kelder, een gebouw met veel metaal, of in een hoek dan zal het
bereik van het draadloze signaal afnemen.
De frequentie van het signaal is 5Mhz en het signaal kan daardoor een afstand tot 70 meter afleggen.
Helaas kan alleen een overvloed van andere draadloze apparatuur of straling het bereik van het signaal
beïnvloeden. Magnetrons, gepantserd beton, grote metalen objecten, aquaria, zullen zich dan ook niet in de
buurt van de zender of de TV moeten bevinden.

Probleem
Geen stroom, LED uit
Power LED blijft knipperen

Oplossing
Controleer of de stroomtoevoer goed is aangesloten. Koppel de
apparatuur los van de adapters en sluit het na 15 seconden weer
aan.
Zet de TV in de AV modus, controleer de draadloze verbinding of
verplaats de TV.

Te helder of te licht beeld

Ga naar: “Picture menu” en pas “brightness” en/of “contrast” aan

Geblokt beeld of vreemd
geluid

Zet de zender op een andere plek of schakel de apparatuur 15
seconden uit.
Dit kan veroorzaakt worden door huishoudelijke apparaten,
auto’s, UV-lampen of draagbare of mobiele telefoons. Verplaats
de zender en schakel alles opnieuw in volgens de instructies.
Controleer of de “mute” functie aan staat. Controleer de
verbinding tussen de TV en/of zender en/of de aangesloten
apparatuur.

Storend beeld en/of geluid.
Goed beeld maar geen
geluid
Geluid is normaal, maar
veel geluid

Contoleer de geluidsinstellingen.
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9. Overige opmerkingen

1. Beeld problemen
Het scherm is van de beste kwaliteit. Toch kan er een dode pixel ontstaan. Dit leidt verder niet tot
nieuwe problemen.

2. Er blijft een beeld “staan”
Het kan gebeuren dat een beeld korte tijd zichtbaar blijft wanneer een beeld enige tijd stil heeft gestaan.
Na enkele minuten zal dit beeld volledig verdwijnen. Als de TV in een zeer warme omgeving gebruikt
wordt, kan het beeld tot langer zichtbaar blijven, maar het zal uiteindelijk altijd verdwijnen.

3. Het Scherm
Het beeld kan warm worden. Hoewel er een harde plaat voor het LCD scherm zit mag u nooit op het
scherm drukken. Hierdoor kan er schade aan het scherm ontstaan.

4. Gebruik bij lage temperaturen
Als u de TV in een omgeving met een lage temperatuur gebruik kan de reactie snelheid van het beeld
afnemen. Ook kan een eerder getoond beeld langer blijven staan. Daarnaast zal de batterij korter
werken. Dit is slechts van tijdelijke aard. Zodra de TV in een normale temperatuursomgeving komt
herstelt de TV zich volledig.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe aankoop!

Het SplashVision Team
www.splashvision.nl
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