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Thank you for your purchase. Register your product via our Internet site at
www.trust.com/register, so that you will be eligible for optimal guarantee and service
support. You will also be automatically informed of the development of your and other Trust
products.
Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Registrieren Sie jetzt ihr Produkt auf
unserer Website, www.trust.com/register, so dass Sie unsere optimale Garantie- und
Serviceunterstützung in Anspruch nehmen können. Außerdem werden Sie automatisch
über die Entwicklung Ihres und anderer Produkte auf dem Laufenden gehalten.
Nous vous remercions de votre achat. Enregistrez-le maintenant sur notre site Internet,
www.trust.com/register. et vous aurez droit à une garantie et un soutien de service
optimaux. En outre, vous serez informé automatiquement des mises à jour de votre produit
et des autres produits de Trust.
Grazie per aver acquistato un prodotto Trust. Registri l' acquisto effettuato presso il sito
internet Trust (www.trust.com/register), in questo modo potrà usufruire dell’ assistenza e
della garanzia. Inoltre potrà ottenere informazioni aggiornate sulle novità riguardanti il suo
prodotto ed anche gli altri prodotti Trust.
Muchas gracias por su adquisición. Registre ahora su adquisición a través de nuestro sitio
en Internet, www.trust.com/register, de modo que tenga derecho al soporte de garantía y
de servicio óptimo. Se mantendrá, además, automáticamente al corriente de los desarrollos
de su producto y de los demás productos de Trust.
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Serdecznie dziękujemy za zakup naszego produktu. Rejestrując już teraz swój zakup na
stronie internetowej firmy Trust, www.trust.com/register, uzyskacie Państwo optymalne
wsparcie gwarancyjne i serwisowe. Ponadto będziecie Państwo automatycznie informowani
o wszelkich zmianach odnośnie tego i innych produktów firmy Trust.
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Hartelijk dank voor uw aankoop. Registreer nu uw aankoop via onze internet site,
www.trust.com/register, zodat u in aanmerking komt voor optimale garantie- en service
ondersteuning. Bovendien wordt u automatisch op de hoogte gehouden van de
ontwikkeling van uw en andere Trust producten.
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Obrigado pela sua aquisição. Registe a sua compra no nosso sítio Internet,
www.trust.com/register, a fim de poder usufruir dos nossos óptimos serviços de garantia e
assistência. Ao registar será automaticamente informado sobre novos desenvolvimentos no
seu e em outros produtos da Trust.
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Ευχαριστούµε για την αγορά σας. Παρακαλούµε καταχωρίστε τώρα την αγορά σας στην
ιστοσελίδα µας στο Ίντερνετ, www.trust.com/register, έτσι ώστε να ισχύει η εγγύηση και να
δικαιούστε την καλύτερη δυνατή τεχνική υποστήριξη. Θα ενηµερώνεστε επίσης αυτόµατα για
την ανάπτυξη του προϊόντος σας αλλά και άλλων προϊόντων της Trust.
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CUSTOMER CARE CENTERS

24 HOURS free service: www.trust.com
Residents in the UK and Ireland should contact:
UK Office
Mon - Fri
Phone
+44-(0)0845-6090036
From 8:00 - 16:00
Fax
+31-(0)78-6543299
I residenti in Italia possono contattare:
lun - ven
Ufficio italiano
9:00 - 13:00 /
Telefono
+39-051-6635947
14:00 -18:00
Fax
+39-051-6635843
Les habitants de la France et de l’Afrique du Nord peuvent contacter :
Bureau français
Lundi-vendredi
Téléphone
+33-(0)825-083080
De 9:00 à 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Kontaktadresse für Einwohner Deutschlands:
Deutsche Geschäftsstelle
Mo – Fr
Telefon
0800-00TRUST (0800-0087878)
9:00 - 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Los habitantes de España pueden ponerse en contacto con:
Oficina española
lun – viernes
De las 9:00 a las
Teléfono
+34-(0)902-160937
17:00 horas
Fax
+31-(0)78-6543299
Osoby mieszkające na terytorium Polski powinny skontaktować się:
Biuro w Polsce
Od pon. do pt.
Tel
+48-(0)22-8739812
w godz 09:00-17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Inwoners van Nederland kunnen contact opnemen met:
Kantoor Nederland
ma – vr
Telefoon
0800-BELTRUST (0800-23587878)
9:00 - 17:00 uur
Fax
+31-(0)78-6543299
All other countries / Alle anderen Länder / Tous les autres pays
Tutti gli altri paesi / Todos los demás países / Alle andere landen
European Head Office
Mon - Fri
Phone
+31-(0)78-6549999
From 9:00 - 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
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Resumo das instruções de primeiro uso
1.
Colocar as pilhas
2.
Tirar fotografias
3.
Instalar o programa de controlo
4.
Ligar a câmara
5.
Carregar as fotografias

Capítulo
(3.1)
(3.5)
(4.2)
(4.3)
(6.1.1)

As etapas para tirar uma fotografia
1.
Colocar as pilhas
2.
Controlar a configuração da resolução
3.
Tirar fotografias
4.
Instalar a câmara
5.
Guardar as fotografias no computador

Capítulo
(3.1)
(3.4)
(3.5)
(4)
(6.1.1)
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Introdução

Este manual é para os utilizadores da TRUST SPYC@M 300. Com esta câmara
pode fazer fotografias e videoclips. Também pode utilizar a câmara como webcam
para videoconferências.

2
2.1

Segurança
Geral

Antes de usar a câmara leia as seguintes indicações com atenção:
- A TRUST SPYC@M 300 não necessita de uma manutenção especial. Para
limpar a câmara use um pano macio ligeiramente humedecido.
- Ao limpar não utilize produtos agressivos como gasolina ou terebintina. Estes
produtos podem afectar a câmara.
- Nunca submirja o aparelho em líquidos. Isto além de ser perigoso danifica o
produto. Não utilize este aparelho na proximidade de água.
- Não tente reparar a câmara por iniciativa própria.

2.2

Pilhas

1.

As pilhas incluídas não são recarregáveis. Não tente recarregar estas
pilhas. As pilhas podem explodir.
2.
Não exponha as pilhas ao fogo. As pilhas podem explodir.
3.
Nunca tente perfurar as pilhas.
4.
Não deixe as pilhas na proximidade de crianças.
5.
Para esta câmara só utilize pilhas alcalinas do tipo AAA ou pilhas AAA
NiMH recarregáveis.
6.
Quando as pilhas estiverem vazias, informe-se dos lugares de entrega
junto às autoridades locais.
Atenção:
As pilhas correntes do tipo NiCd não são adequadas.
Atenção:
Quando as pilhas estiverem fracas ou vazias guarde as
fotografias no seu computador antes de substituir as pilhas. Ao
substituir as pilhas todas as fotografias são apagadas da
memória da câmara.
Atenção:
Não combine pilhas novas com pilhas velhas, isto porque as
pilhas velhas podem esgotar as pilhas novas.
Atenção:
No caso de não utilizar a câmara durante um período de tempo
prolongado deve retirar as pilhas da câmara. Isto para poupar a
capacidade das pilhas.
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3

Usar a câmara

3.1
1.
2.
3.

Colocação das pilhas
Abra o compartimento das pilhas da câmara.
Coloque duas pilhas no compartimento das pilhas conforme indicado.
De seguida feche o compartimento das pilhas.

Atenção:
Atenção:
Atenção:

3.2

A colocação incorrecta das pilhas provoca danos.
Apenas substitua as pilhas por pilhas equivalentes do tipo alcalinas
(2x tipo AAA) ou pilhas recarregáveis do tipo NiMH.
Ao substituir as pilhas serão apagadas todas as fotografias
armazenadas na memória da câmara.

Funções da câmara

A tabela 1 descreve as funções da câmara. Utilize a tabela 1 em combinação com a
figura 1.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

Descrição
Suporte

Função
Suporte para a câmara ao utilizar a função
webcam.
Disparador
Guarda a imagem na memória da câmara.
Lente
Capta as imagens desejadas.
Mola
Com a mola pode prender a câmara a uma
peça de roupa.
Mola para cintos Para prender a câmara ao cinto.
Visor
Para visualizar o objecto desejado.
Botão do menu
Para LIGAR a câmara e esfolhar pelo menu.
Ecrã-LCD
No capítulo 3.3 encontra todas as funções
existentes no ecrã LCD.
Saída digital
Conexão para cabo USB.
Tabela 1: As funções da câmara
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3.3

As funções do ecrã LCD

Na tabela 2 estão descritas as funções do ecrã LCD.
Descrição
Apagar

Função
Esta opção permite apagar as fotografias
da memória da câmara.

Modo de
repetição

Esta opção permite tirar uma sequência de
fotografias.

Alta resolução

352 x 288 (24 bits a cores)

Baixa resolução

176 x 144 (24 bits a cores)

Disparador
automático

Esta opção activa o disparador
automático.

Quantidade de
fotografias

Indica a quantidade de fotografias que
ainda pode tirar utilizando o modo de alta
resolução.

Quantidade de
fotografias

Indica a quantidade de fotografias que
ainda pode tirar utilizando o modo de
baixa resolução.

Tabela 2: Ecrã LCD
As diferentes funções podem ser seleccionadas com o botão de menu (7, figura 1).
Prossiga com o capítulo seguinte para saber como utilizar uma determinada função.

3.4

Configurar a resolução

Pode escolher entre duas opções de qualidade, a Baixa Resolução e a Alta
Resolução.
Na baixa resolução tira fotografias com uma resolução de 176 x 144 (24 bits a
cores). Com a baixa resolução pode tirar uma quantidade máxima de 320
fotografias. Na alta resolução tira fotografias com uma resolução de 352 x 288 (24
bits a cores). Com a alta resolução pode no máximo 80 fotografias. Prossiga da
seguinte forma para configurar a resolução desejada:
1.
Para ligar a câmara mantenha o botão de menu (7, figura 1) carregado.
Largue o botão assim que o ecrã LCD se ascender.
2.
Com o botão do menu (7, figura 1) seleccione no ecrã LCD a opção ‘Hr’ para
alta resolução. Se esta opção não aparecer a câmara já está configurada
para a alta resolução e apenas pode optar por 'Lr', a baixa resolução.
3.
Carregue no disparador (2, figura 1) para seleccionar a opção desejada.

PT
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3.5

Tirar fotografias

Siga as seguintes instruções.
1.
Carregue no botão (7, figura 1) para ligar a câmara. Na parte de trás da
câmara o ecrã LCD acende-se e a câmara está pronta para ser usada.
2.
Com a ajuda do visor (6, figura 1) escolha o objecto desejado e mantenha-o
visado durante alguns segundos antes de efectivamente tirar a fotografia.
3.
Carregue no disparador (2, figura 1) para captar o objecto.
4.
Se quiser tirar mais fotografias basta repetir as instruções a partir do
número 2.
5.
O capítulo 6.1.1. explica como guardar as fotografias no computador. Se
não utilizar a câmara durante mais de 30 segundos esta desliga-se
automaticamente.
Atenção:
A qualidade da fotografia depende da luz existente. Quanto mais luz
houver, melhor a qualidade da fotografia.
Atenção:
O número de fotografias a fazer depende da quantidade de cores e
da clareza do objecto a fotografar. As fotografias de objectos com
muitas cores e claros ocupam mais espaço na memória da câmara do
que fotografias tiradas num lugar escuro.
Atenção:
Para não afectar a qualidade da fotografia mantenha o vidro da lente
limpo. Utilize um pano seco macio ou um cotonete para limpar a lente
da câmara. JAMAIS utilize produtos de limpeza (agressivos).
Atenção:
A imagem através do visor pode estar um pouco desviada em relação
à imagem captada pela lente.
Atenção:
Não toque na lente a fim de não influenciar a qualidade da fotografia.

3.6

Fazer Videoclips

Com a função de repetição, mantendo o disparador (2, figura 1) pressionado, pode
fazer uma sequência de fotografias. Mais tarde, pode com esta sequência de
fotografias montar um videoclip no seu computador. Prossiga da seguinte forma
para activar a função de repetição:
1.
Carregue no botão (7, figura 1) para ligar a câmara. Na parte de trás da
câmara o ecrã LCD acende-se e a câmara está pronta para ser usada.
2.
Com o botão do menu (7, figura 1) seleccione a opção ‘Ct’.
3.
Com a ajuda do visor (6, figura 1) escolha o objecto desejado.
4.
Depois carregue no disparador (2, figura 1) e mantenha-o pressionado.
5.
Ao largar o disparador (2, figura 1) a função de repetição é automaticamente
desligada.
6.
Cada vez que desejar utilizar a função de repetição tem que voltar a
configurar a câmara.
7.
O capítulo 6.1.3. explica como guardar o videoclip no seu computador. Se
não utilizar a câmara durante mais de 30 segundos esta desliga-se
automaticamente.
Atenção:
Áudio não é gravado.

3.7

Usar o disparador automático

O disparador automático tem um retardamento de 10 segundos contando a partir do
momento de activação até ser tirada a fotografia.
Para activar o disparador automático mantenha o botão de menu (7, figura 1)
pressionado até aparecerem as letras ‘St’ no ecrã LCD.
Depois carregue no disparador automático (2, figura 1).
O disparador automático é desactivado automaticamente depois de ter sido tirada a
fotografia.
Cada vez que desejar utilizar o disparador automático tem que o voltar a configurar.
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3.8

Apagar fotografias

Para poder apagar as fotografias mantenha o botão de menu pressionado até
aparecerem as letras ‘CL’ no ecrã LCD.
De seguida, para apagar as fotografias carregue no disparador (2, figura 1), as
letras ‘CL’ começam a piscar.
Ao carregar novamente no disparador (2, figura 1) todas as fotografias são
apagadas.

4
4.1

Instalar a câmara
Desinstalar controladores e produtos antigos

A mais frequente causa de problemas de instalação é a presença de controladores
de um produto antigo parecido. A melhor solução é retirar primeiro todos os
programas controladores destes produtos antigos antes de instalar o programa
controlador novo. Assegure-se de que somente retirar os programas controladores
antigos e não os controladores de produtos (parecidos) em uso.
1. Active o safe mode em Windows (ao iniciar Windows carregue F8, aparece um
menu e seleccione o safe mode).
2. Active iniciar – configurações – ecrã de configuração – software.
3. Procure todos os programas controladores de produtos semelhantes e retire-os
(o botão adicionar / retirar). Quando utilizar a função de safe mode é bem
possível que encontre programas em duplicado. Retire também os duplicados.
4. Reinicie o computador.

4.2

Instalar o controlador em Windows 98/Me/2000/XP

Atenção: No www.trust.com/12440 encontra os controladores mais recentes. Caso
existir uma versão nova do controlador no sítio utilize-o para instalar no
seu computador. A versão do seu presente controlador é mencionada no
CD-ROM Trust de Instalação.
Atenção: Certifique-se de que durante a instalação não estão a ser utilizados
outros programas.
Atenção: Durante a instalação em Windows XP ou 2000 pode receber uma
mensagem dizendo que o controlador não foi assinado. Isto não forma
nenhum problema para um funcionamento adequado.
Atenção: No exemplo a unidade de disco utilizada para o CD-ROM é ‘D:\’, no
entanto, isto pode variar de computador para computador.
1.
Coloque o primeiro CD-ROM do conjunto de CD-ROM no leitor do seu
computador. O programa de instalação é automaticamente executado. Se
não iniciar automaticamente, faça o seguinte:
a)
Seleccione ‘Executar’ no menu Iniciar.
b)
Digite ‘[D:\SETUP.EXE]’ e clique ‘OK’ para executar o programa de
instalação do software Trust.
2.
A instalação da Trust aparece no ecrã. Veja a figura 2.
3.
Escolha a língua que pretende utilizar durante a instalação.
4.
Clique em ‘SPYC@M 300‘ para iniciar a instalação da câmara.
5.
Siga as instruções que aparecem no ecrã.
A instalação do driver Twain para a SPYC@M está pronta. A instalação dos outros
programas serão abordados mais adiante neste manual do utilizador.

PT
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4.3

Ligar a câmara

1.
2.
3.
4.

Certifique-se de que o computador está ligado.
Ligue o cabo USB à conexão USB da sua câmara (9, figura 1).
Ligue o outro extremo do cabo USB ao seu computador.
Windows detecta e instala o programa de controlo da câmara respectivo. No
caso de Windows iniciar a instalação Wizard siga as instruções que
aparecerem no seu ecrã.
Agora é possível passar as gravações da câmara para o seu computador. Para mais
informações sobre o Spyc@m manager da Trust veja o capítulo 6.1.
Atenção: Não é possível desligar a câmara enquanto esta estiver ligada e a
utilizar uma porta USB do seu computador. Nestes casos, a câmara está
a utilizar a corrente da porta USB do seu computador e portanto não
gasta pilhas.

4.4

Controlar depois de instalar

O produto e respectivos programas foram instalados no seu computador e podem
ser controlados:
Iniciar - configurações - Painel de controlo - Sistema - Gestor de dispositivos
- Imaging device – SPYC@M 300
Iniciar - configurações - Painel de controlo - Software
- SPYC@M 300
Iniciar - programas - SPYC@M 300
- SPYC@M 300
- Uninstall SPYC@M 300
Atenção: A informação fornecida neste capítulo pode variar se o utilizador adaptar
a instalação (por exemplo, se não instalar tudo ou instalar numa pasta
diferente àquela aconselhada).
Atenção: Divergências podem ocorrer se o utilizador instalar drivers mais recentes
obtidos da Internet.
Atenção: Dependendo do sistema operativo o local ou o nome no painel de
controlo podem variar.
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5

Instalação do software de aplicação

Com a câmara são fornecidos vários programas de aplicação. O funcionamento da
câmara não requer estes programas. No entanto, aconselhamos a instalação destes
programas para poder usufruir de todas possibilidades existentes para trabalhar as
fotografias e as gravações de vídeo.
Atenção: Certifique-se de que durante a instalação não estão a ser utilizados
outros programas.

5.1

Photo Express

O Photo Express 3.0 é um programa de edição de imagens com o qual pode
carregar e editar no seu computador as fotografias, tiradas com a SPYC@M. O
programa requer um espaço livre no disco rígido de 500 MB. Siga as seguintes
instruções para instalar o programa Photo Express 3.0.
1.
Abra a janela de instalação da Trust. Veja a figura 2.
2.
Seleccione ‘Photo Express’.
3.
Escolha a língua que quer utilizar.
4.
Siga as instruções que aparecem no seu ecrã.

5.2

Photo Explorer

O Ulead Photo Explorer 6 é um programa de edição/exploração de imagens com o
qual pode carregar e editar no seu computador as fotografias, tiradas com a
SPYC@M. Siga as seguintes instruções para efectuar a instalação do programa
Photo Explorer 6.0.
1.
Seleccione o ecrã de instalação Trust. Veja a figura 2.
2.
Seleccione ‘Photo Explorer’.
3.
Escolha a língua a instalar.
4.
Siga as instruções que aparecem no seu ecrã.

5.3

Video Studio

O Ulead Video Studio é um programa de edição de vídeo com o qual pode carregar,
gravar ao vivo e trabalhar gravações de vídeo no seu computador. Siga as
seguintes instruções para efectuar a instalação do programa Video Studio.
1.
Coloque o CD-ROM de instalação do programa Ulead Video Studio no seu
leitor de CD-ROM.
2.
A instalação é iniciada.
3.
Se a instalação não se iniciar automaticamente seleccione ‘Executar’ no
menu Iniciar.
4.
Digite ‘[D:\SETUP.EXE]’ e clique em ‘OK’.
5.
Escolha a língua a instalar.
6.
Siga as instruções que aparecem no seu ecrã.

5.4

Cool 360

O COOL 360 é um programa de edição de imagens com o qual pode converter as
fotografias, que tirou com a SPYC@M, em fotografias de formato panorâmico. Siga
as seguintes instruções para instalar o programa COOL 360.
1.
Seleccione a janela de instalação da Trust. Veja a figura 2.
2.
Seleccione ‘Cool 360’
3.
Siga as instruções que aparecem no seu ecrã.

5.5

Video Live Mail

Com o VideoLive Mail 4.0 pode acrescentar som e vídeo multimédia ao seu e-mail.
Para esta aplicação necessita de um modem, ISDN modem ou ligação de banda
larga à Internet, uma placa de som com altifalantes, um microfone e uma subscrição
da Internet.
1.
Seleccione o ecrã de instalação Trust. Veja a figura 2.
2.
Seleccione ‘VideoLive Mail’
7
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3.
4.

5.6

Escolha a língua a instalar.
Siga as instruções que aparecem no seu ecrã.

Microsoft ® NetMeeting (Windows 98/ Me/ 2000)

Com Microsoft NetMeeting pode comunicar com os seus amigos, colegas ou outros
usando imagem e som. A utilização desta aplicação requer que disponha de um
modem ou aparelho ISDN, uma placa de som com altifalantes e microfone e uma
subscrição da Internet. O programa está incluído no disco do software.
Para instalar Netmeeting clique em ‘NetMeeting’ na janela de instalação da Trust
(figura 2). Siga as instruções que aparecerem no ecrã para concluir a instalação do
programa NetMeeting. Efectuada a instalação do programa poderá ler o manual do
utilizador da NetMeeting.
Windows XP não tem NetMeeting. Em vez deste é fornecido o programa Windows
Messenger. Para efectuar a instalação deste programa consulte o manual do
utilizador pertencente ao seu CD-ROM de Windows XP.

5.7

Instalar Windows Messenger (Windows XP)

Como já explicámos no capítulo anterior, Microsoft ® NetMeeting, o programa
NetMeeting não é fornecido com Windows XP. Em vez deste programa Windows
XP tem o programa Windows Messenger.
Para saber como usar o programa Messenger aconselhamos que consulte o manual
do utilizador que pertence ao CD-ROM instalador de Windows XP.
Caso deseje pode descarregar o programa NetMeeting 3.01 do sítio de Microsoft ®
e consequentemente instalar o programa.
No sistema Windows XP o programa Windows Messenger já se encontra instalado.
Para iniciar Windows Messenger seleccione o programa no menu Iniciar. Siga as
instruções que aparecerem no ecrã a fim de efectuar as suas configurações
pessoais.

6

Usar o software

Neste capítulo explicamos como usar o software.

6.1
6.1.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

8

SpyC@m Manager
Guardar fotografias
Inicie o programa ‘SPYC@M 300’ (Iniciar -> Programas -> SPYC@M 300 ->
SPYC@M 300). A figura 3 aparece.
Clique no botão de descarregar (D) para ver as fotografias existentes na
memória da câmara.
Clique na fotografia que pretende colocar no Web Album (L) e clique em
‘transfer Selected’ (G).
Se carregar no botão ‘Transfer all’ (F), todas as fotografias existentes serão
transferidas para o Web Album.
O Web Album (L) abre-se e mostra todas as fotografias seleccionadas.
Para trabalhar uma determinada fotografia faça um duplo clique na fotografia
no Web Album Web. Também pode juntar fotografias como os botões
‘Image / Audio Sync’ (J), AVI Creator (Forward) (H) e AVI Creator (Reverse)
(K).
Carregue na tecla ‘Ctrl’ do seu teclado e mantenha-a pressionado.
Com o rato clique nas fotografias que pretende utilizar para montar um
videoclip.
Ao ter feito a sua selecção largue a tecla ‘Ctrl’ e escolha um dos botões do
‘AVI Creator’, H ou K, para montar o videoclip.
Passados alguns segundos aparece no Web Album L um videoclip, para vêlo basta fazer um clique duplo.

TRUST SPYC@M 300
A tabela 3 descreve as funções do programa Spyc@m manager quando
configurado em ‘DSC’. Utilize a tabela 3 em combinação com a figura 3.

A
B

Função
Foto
Área de trabalho

C
D
E
F

Live View
Download
Função DSC
Transfer all

G

Transfer selected

H
I

AVI Creator (Forward)
Settings

I
J
K
L
M

Eject album window
Image / Audio Sync
AVI Creator (Reverse)
WebAlbum
Select all

N

6.1.2

Descrição
A fotografia na memória da câmara.
Na área de trabalho são visualizadas as
fotografias existentes na memória da câmara.
Comuta a imagem ao vivo.
Mostra as fotografias na memória da câmara.
Comuta a edição de fotografias.
Transfere todas as fotografias da memória da
câmara para o programa.
Transfere a fotografia seleccionada da memória
da câmara para o programa.
Junta fotografias e audioclips na ordem desejada.
Configurações do número de fragmentos por
segundo (fps) / Resolução da fotografia.
Abre e fecha o Web Album
Junta fotografias num videoclip.
Junta fotografias e audioclips em ordem invertida.

Selecciona todas as gravações existentes no Web
Album.
Apaga as fotografias seleccionadas do seu Web
Álbum.
Tabela 3: SpyC@m 300 manager DSC
Delete

Configuração da resolução fotográfica de 1.3 Mpix

A SPYC@M 300 tem uma resolução fotográfica de 1280x1024. Active esta
resolução da seguinte forma:
1.
Clique no botão Settings (I) da figura 3.
2.
Clique no separador Picture. Aparece uma janela como a da figura 4.
3.
Seleccione ‘1.3 Mpix (1280x1024) e clique em OK
As fotografias são transferidas da câmara para o computador com uma resolução
fotográfica de 1280x1024.

6.1.3

Guardar o videoclip

Um videoclip é uma compilação de sequências de fotografias tiradas com a função
de repetição (veja o capítulo 3.6). Estas fotografias podem ser reproduzidas de
frente para trás ou de trás para frente. Prossiga da seguinte forma:
1.
Inicie o programa ‘SpyC@m Manager’ (Iniciar -> Programas -> SPYC@M
300 -> SPYC@M 300). A figura 3 aparece.
2.
Clique no botão de descarregar (D) para visualizar as fotografias na memória
da câmara.
3.
Depois clique no botão ‘AVI creator’ knop (H, figura 3) para um videoclip ou
videoclip que se reproduz de trás para a frente.
4.
Abre-se um Web Álbum como na figura 3 e o videoclip montado aparece
num quadrado pequeno.
5.
Para reproduzir o videoclip utilize um clique duplo. O videoclip será
reproduzido pelo seu media player padrão.

9

PT

TRUST SPYC@M 300

6.1.4
1.
2.

Ver imagens ao vivo
Clique no botão ‘Live View’ (D). A figura 5 aparece.
Para tirar uma fotografia da imagem ao vivo (M) clique no botão ‘Snapshot’
(N). Abre-se um Web Album como na figura 3 e a fotografia aparece.
Para gravar um filme curto clique no botão ‘Video’ knop (Q).
Se voltar a carregar no botão ‘Video’ a gravação pára. Passados alguns
segundos pode ver o filme gravado no Web Álbum.
Para reproduzir o filme gravado faça um clique duplo no quadrado do filme.

3.
4.
5.

6.1.5

Apagar gravações do Web Album

1.

Seleccione a fotografia que pretende apagar do Web Album usando um
clique duplo ou carregue no botão ‘select all’ (M, figura 3) para apagar todas
as fotografias.
2.
Depois carregue no botão ‘delete’ (N, figura 3) para apagar as fotografias
seleccionadas.
3.
As fotografias seleccionadas são retiradas do álbum.
A tabela 4 descreve as funções do programa Spyc@m manager quando
configurado para ‘Live view’. Utilize a tabela 4 em combinação com a figura 5.
Função
Descrição
Imagem Live
Visualiza a imagem captada pela câmara
M
Snapshot
Tira uma fotografia da imagem actual captada pela
N
câmara.
Live View
Comuta para a imagem ao vivo.
O
Função DSC
Comuta para a função de edição de fotografias.
P
Video
Faz uma gravação de vídeo da imagem actual
Q
captada pela câmara.
Video Source
Para configurar a câmara por exemplo a clareza,
R
contrastes e cores.
S

Settings

Configurações para definir a quantidade de
fragmentos por segundo (fps)

Para abrir ou fechar o Web Album
Para configurar a profundidade de cores e o
tamanho da imagem.
Tabela 4: SpyC@m 300 manager Live view
Atenção: Não retire o cabo USB enquanto carregar a fotografia.
T
U

6.2
6.2.1
1.
2.
3.

4.
5.
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Eject album window
Formato de Vídeo

Ulead Photo Express
Carregar uma fotografia
Active: Iniciar – Programas – Ulead Photo Express 3.0 SE – Ulead Photo
Express 3.0 SE. A figura 6 aparece.
No menu principal do Photo Express seleccione primeiro ‘Get’ e depois
‘Camera’.
No lado esquerdo superior do ecrã aparece ‘TRUST SPYC@M 300’ junto de
‘Select data source’. Se tiver instalado várias câmaras no seu sistema
poderá aparecer um modelo diferente. Mesmo assim, seleccione a ‘TRUST
SPYC@M 300’.
Clique em ‘Acquire’. A janela da Een SPYC@M 300 aparece.
Clicando com o rato seleccione a fotografia que pretende transferir para o
programa Photo Express.

TRUST SPYC@M 300
6.
7.
8.
9.

6.2.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Para transferir a fotografia para o programa Photo Express carregue em
‘Capture’. Na figura 6 agora aparece a fotografia que seleccionou na janela
da SPYC@M 300.
Para fechar a janela da SPYC@M 300 carregue em ‘close’.
Faça um clique duplo na fotografia. Agora a fotografia inteira aparece no
ecrã.
Agora pode trabalhar e/ou guardar a fotografia no computador.

Imagens de vídeo Live
Clique em ‘Get’ e seleccione ‘Video’
Clique em ‘Import’ no lado direito inferior da janela.
Aparece um ecrã que lhe mostra aquilo que a câmara está a captar.
Carregue em ‘Capture’ para tirar uma fotografia. Esta fotografia aparecerá na
parte inferior do ecrã.
Na parte inferior do ecrã escolha a fotografia que pretende trabalhar no
programa Photo Express.
De seguida carregue em ‘Insert’.
A fotografia aparece no menu principal do Photo Express. Faça um clique
duplo para a editar.

Atenção: Para informações mais pormenorizadas sobre como trabalhar as
fotografias em Photo Express aconselhamos que veja o manual do
utilizador do próprio programa. Para activar o manual, prossiga “Iniciar –
Programas - Ulead Photo Express 3.0 - Screenbook”. No entanto
acrescentamos que para ter acesso ao manual necessita instalar
Acrobat Reader no seu sistema. O manual do utilizador está disponível
nas seguintes línguas; inglês, alemão, espanhol, francês, português e
italiano.

6.3

Ulead Photo Explorer

Com o software de edição de fotografias Ulead Photo Explorer pode abrir o janela
TWAIN da SPYC@M 300. Segue uma breve descrição de como usar a TRUST
SPYC@M 300 em Ulead Photo Explorer 6.0. Para ter acesso a uma descrição
extensiva do Photo Explorer consulte a função de ajuda deste programa. Siga as
seguintes instruções para saber como usar a SPYC@M 300 em Photo Explorer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ligue a câmara.
Inicie Ulead Photo Explorer.
Por uma só vez aparecerá a janela ‘Device Type’. Para seleccionar a TRUST
SPYC@M 300 escolha a opção ‘câmara’ e clique em ‘OK’.
Aparece uma janela principal e uma janela ‘Set-up Internet Connection’. Para
fechar esta janela clique no botão ‘Skip for now’.
Dirija-se à janela principal ‘File – TWAIN Acquire’ e da lista existente
seleccione a opção ‘Select source...’.
Da lista seleccione a ‘TRUST SPYC@M 300’ e clique em ‘Select’.
Na barra de tarefas da janela principal clique no botão ‘TWAIN Acquire’.
Aparece a janela TWAIN da TRUST SPYC@M 300. Para tirar uma fotografia
clique no botão ‘Capture Still Image’.
As fotografias que tira são imediatamente guardadas no seu disco rígido e
estão representadas como fotografias minimizadas em Photo Explorer.
Para poder editar uma fotografia que tirou faça um clique duplo na fotografia
minimizada na janela principal em Photo Explorer. Veja a figura 7.
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6.4

Ulead Video Studio

Com o software de edição de vídeo Ulead Video Studio pode editar gravações de
vídeo e de som adicionando por exemplo texto, som ou vários efeitos de imagem.
De seguida pode-as guardar por exemplo como formatos AVI ou MPEG no seu
disco rígido ou CD-R, ou publicar na Internet em formatos de media como Quicktime
MOV ou RealMedia RM streaming.
Segue uma descrição breve de como usar a TRUST SPYC@M 300 em Ulead Video
Studio 4.0. Para ter acesso a uma descrição extensiva do Video Studio consulte a
função de ajuda deste programa, esta acompanha-o passo por passo através do
processo de edição.
O programa Ulead Video Studio 4.0 é composto por 2 partes. O ‘Video Wizard’ e o
programa principal. Segue uma descrição breve do Video Wizard:

6.4.1

Ulead Video Wizard

O Ulead Video Wizard é uma componente do programa Video Studio com a qual
facilmente, em 6 passos, pode editar integralmente um vídeo, incluindo som, efeitos
e texto. Siga os seguintes passos:
1.
Vá para Windows ‘Iniciar– Programas – Ulead VideoStudio 4.0 SE’ e no
menu seleccione ‘Ulead Video Wizard’ para iniciar o programa. Aparece a
janela de Video Wizard com a imagem da sua câmara. Veja a figura 8.
2.
No ‘Project name’ dê um nome ao seu novo projecto de vídeo.
3.
Prossiga com o passo 2 ‘Get Video’ para fazer novas gravações de vídeo.
4.
Clique no botão ‘Begin’ para começar a gravação de vídeo. Para parar a
gravação volte a carregar no botão. Repita estes passos até ter as
gravações vídeo desejadas.
5.
Prossiga com o passo 3 ‘Arrange’. Aqui pode ordenar as gravações de vídeo
na ordem desejada, basta seleccionar um videoclip e arrastá-lo para o lugar
desejado.
6.
Seleccione um videoclip e clique em ‘Trim’ para indicar o princípio e o fim do
videoclip. Esta função permite cortar partes do princípio e do fim do videoclip
a fim de apenas sobrar o fragmento de vídeo desejado.
7.
Desloque a barra deslizante até ao ponto inicial do fragmento de vídeo
desejado e depois clique no botão ‘Start Trim’. De seguida desloque a barra
deslizante até ao fim do fragmento de vídeo desejado e clique no botão
‘Stop Trim’. Depois retorne à janela do Video Wizard.
8.
Se quiser adicionar gravações de vídeo existentes ao seu projecto de vídeo
carregue no botão ‘Add Video’.
9.
Prossiga com o passo 4 ‘Add Effect’ para adicionar ao seu projecto de vídeo
efeitos de transição, som de fundo e um título.
10.
Seleccione o ‘Transition effect’ para aplicar o efeito de transição desejado
entre os videoclips.
11.
No ‘Audio file’ indique o local onde se encontra o ficheiro de som WAV que
pretende utilizar como som de fundo no seu projecto de vídeo.
12.
No ‘Title’ indique um título para ser apresentado no início do projecto de
vídeo. Também pode escolher a cor do texto, a cor de fundo e o tipo de letra
a utilizar.
13.
Continue com o passo 5 ‘Create’ para concluir o projecto de vídeo. Todas as
gravações de vídeo, efeitos, som e o título serão reunidos num só filme.
14.
Clique no botão ‘Create Video File’ para terminar o filme ou no botão ‘Open
In VideoStudio’ para abrir um projecto de vídeo no menu principal do Ulead
Video Studio, onde encontra extensivas possibilidades para fazer um
projecto de vídeo. Veja a figura 9.
15.
Se clicou no ‘Create Video File’ prossiga, após de terminar o filme, para o
passo 6 ‘Play’ a fim de ver o filme completo.
O seu projecto de vídeo agora está pronto.
12
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6.4.2

Programa Principal do Video Studio

Com o programa principal do Ulead Video Studio dispõe de possibilidades
extensivas para editar vídeo e som no seu projecto de vídeo. Tal como com o Video
Wizard você será acompanhado passo por passo ao longo do inteiro processo de
edição.
Pode iniciar o programa principal indo para ‘Iniciar – Programas – Ulead
VideoStudio 4.0 SE ’ e seleccionando ‘Ulead VideoStudio 4.0 SE’ no menu, ou
iniciando o programa a partir do Video Wizard. Veja a figura 9.
Na parte superior da janela principal encontra 8 passos para editar completamente
um vídeo do princípio ao fim. Este menu permite-lhe facilmente alternar entre os
diferentes passos. Segue um breve esquema com os diferentes passos:
1.
Start: inicie um novo projecto e indique o nome do projecto, local do ficheiro,
formato de vídeo, etc. ou seleccione um projecto existente para fazer
alterações.
2.
Capture: inicia novas gravações de vídeo. Aqui pode seleccionar a TRUST
SPYC@M 300 e ajustar as configurações de vídeo e áudio. A imagem de
vídeo da câmara ligada é visualizada na janela principal. Clique no botão
‘Video menu’ e seleccione ‘Video Properties’. Aqui, pode se o desejar,
ajustar as mesmas configurações de áudio e vídeo. Veja a figura 10. Clique
no botão ‘Capture Video’ para activar a gravação de vídeo, e clique no
mesmo botão para parar a gravação. Se também quiser gravar áudio com a
imagem basta assinalar a opção ‘Capture Audio’.
Atenção:
Atenção:
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Durante a gravação de vídeo com a opção ‘Capture audio’ não pode
ouvir o áudio da gravação, só quando reproduzir a gravação feita é
que ouve o áudio.
Para poder gravar áudio é necessário ter uma placa de som instalada
no seu sistema acompanhada dum microfone.

Storyboard: adicionar videoclips existentes ao projecto de vídeo, alterar a
ordem dos videoclips e cortar na gravação para escolher os fragmentos de
vídeo desejados.
Effects: adicionar diversos efeitos de transição para montar o videoclip.
Existem uma centena de efeitos à sua disposição.
Title: adicionar um título à imagem de vídeo. A cor do texto, o tipo e
tamanho da letra, etc. São ajustáveis e pode seleccionar diversos efeitos
textuais como por exemplo o deslocamento de texto de baixo para cima.
Voice: adicionar gravações de som ao projecto de vídeo ou seleccionar do
menu fragmentos de som existentes.
Music: adicionar música de fundo ao projecto de vídeo usando um CD de
música ou ficheiros de música armazenados (também adequado para MP3).
Finish: guardar o seu projecto de vídeo em formato Ulead VSP. Clique no
botão ‘Make movie’ para completar e exportar o filme no formato de vídeo
desejado. Pode escolher entre os seguintes formatos de vídeo:
- Microsoft AVI (*.avi)
- Advanced Streaming Format (*.asf)
- Autodesk Animation Files (*.flc)
- Autodesk Animation Files (*.fli)
- Autodesk 16-bit Animation Files (*.flx)
- QuickTime Movie Files (*.mov, *.qt)
- MPEG Files (*.mpg)
- RealNetworks RealVideo Files (*.rm)
- Ulead Image Sequence Files (*.uis)
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Com o botão ‘Make Sound’ pode, se o desejar, gravar o som separadamente
num ficheiro do tipo Microsoft Wave (*.wav) ou MPEG Audio File (*.mpa).

Atenção:

6.5

Para obter mais informações consulte a função de ajuda extensiva do
Ulead Video Studio 4.0.

Videolive Mail

Neste capítulo explicamos a maioria das componentes do programa VideoLive Mail.
Para obter mais informações pode consultar a função de ajuda do VideoLive Mail.

6.5.1

Configuração única

Ao iniciar pela primeira vez o programa VideoLive Mail aparece um Set-up Wizard
para configurar o programa. Aconselhamos executar este Wizard. Ao longo deste
Wizard serão lhe solicitados os seguintes dados:
•
O seu nome; preencha o seu nome.
•
O seu endereço e-mail; preencha o seu endereço e-mail.
•
Servidor do correio electrónico; preencha o ‘mailhost’ ou o ‘servidor smtp’ do
seu fornecedor de acesso Internet.
•
Nome da conta; preencha o seu nome de utilizador confirmado pelo seu
fornecedor de acesso Internet.
Atenção:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

14

Para configurar o seu servidor de correio electrónico necessita de ter
informação sobre o seu fornecedor de acesso Internet à mão..

Carregue no botão ‘Yes’ para avançar.
Clique em ‘Next’ para continuar.
Preencha o seu primeiro nome {First Name}, apelido {Last Name} e endereço
de correio electrónico {E-Mail} e clique em ‘Next’.
Seleccione a ‘Built-in Mail Utility’ e preencha a informação do seu ‘Mail
Server’ (informação fornecida pelo seu fornecedor ISP) e o seu ‘account
name’. Clique em ‘Next’ para continuar.
Escolha a ‘TRUST SPYC@M 300 Video Capture’ como ‘Video capture
device’, configure o número desejado de fragmentos por segundo (fps) e
clique no botão ‘Test It?’ para comparar a imagem. Para parar o teste
carregue no botão quadrado para parar.
Se quiser ajustar as configurações da sua câmara carregue no botão ‘Setup’. Para configurar o formato da imagem da sua câmara seleccione o botão
‘Format’. Para alterar as configurações seleccione do menu de opções a
opção ‘Source’. Também é possível configurar a corrente de alimentação. Na
Europa a corrente utilizada é 220V/50 Hz.
Se todas as configurações estiverem à sua vontade clique em ‘Next’.
Para continuar com a configuração do áudio clique em ‘Next’. Aparece uma
janela de configuração ‘Audio Configuration’.
Para experimentar o volume de saída dos seus altifalantes clique em ‘Press
Here to Test Speaker’. Desloque a barra deslizante para ajustar o volume.
Se as configurações estiverem à sua vontade e quiser continuar a
configuração clique em ‘Next’.
Para fazer uma gravação clique no botão vermelho, para parar a gravação
clique no quadradinho. Para ouvir a gravação clique no triângulo preto. Com
a barra deslizante pode regular o nível de gravação.
Se as configurações estiverem à sua vontade e quiser continuar com a
configuração clique em ‘Next’.
Para concluir a configuração do programa VideoLive Mail clique em ‘Finish’.
A sua configuração para o programa VideoLive Mail está pronta. Agora pode
usar o programa. Caso necessite de alterar as configurações pode faze-lo

TRUST SPYC@M 300
com a ajuda do programa ‘Setup Wizard’ (Iniciar-Programas - Cyberlink
VideoMail 4.0).
Atenção:

Para poder usar as configurações de áudio necessita de ter instalar
uma placa de som com microfone.

6.5.2

Gravar e enviar vídeo

No capítulo 6.5.1 ajustou por uma única vez as configurações referentes ao seu
fornecedor de acesso Internet. Neste capítulo explicamos como rapidamente e sem
problemas, gravar um filme para o depois poder enviar por correio electrónico.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

6.5.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6.5.4
1.
2.
3.

6.5.5

Active: Iniciar – Programas – Cyberlink VideoLive Mail 4.0 – VideoLive Mail.
O programa Video live mail inicia-se.
Carregue na tecla redonda ‘record’ para iniciar a gravação.
Assim que tiver gravado o suficiente carregue no botão quadrado ‘stop’ para
parar a gravação.
Para de imediato enviar a gravação carregue na tecla ‘e-mail’.
Aparece a janela ‘summary’.
Adicione a informação desejada à gravação e carregue em ‘Ok’.
A gravação é automaticamente acrescentada ao seu correio electrónico
padrão.
Envie o correio com a gravação do mesmo modo que envia correio
electrónico com o seu programa e-mail.

Guardar uma gravação de vídeo
Active: Iniciar – Programas – Cyberlink VideoLive Mail 4.0 – VideoLive Mail
Carregue na tecla redonda ‘record’ para iniciar a gravação.
Assim que tiver gravado o suficiente carregue no botão quadrado ‘stop’ para
parar a gravação.
Agora carregue na tecla ‘Save Video File’.
Aparece a janela ‘summary’.
Adicione a informação desejada à gravação e carregue em ‘Ok’.
Aparece uma janela Windows de armazenamento normal. Nesta janela
indique o separador, o nome e o formato do ficheiro de vídeo que pretende
guardar no ficheiro de vídeo.

Abrir uma gravação de vídeo
Active: Iniciar – Programas – Cyberlink VideoLive Mail 4.0 – VideoLive Mail
Carregue no botão ‘open file’ (F).
Escolha um ficheiro de vídeo no local onde guardou os seus ficheiros de
vídeo.

Tirar uma fotografia

1.
Active: Iniciar – Programas – Cyberlink VideoLive Mail 4.0 – VideoLive Mail
2.
Carregue na tecla ‘snap shot’.
3.
A fotografia é enviada para o seu programa de edição padrão.
A partir do seu programa de edição pode guardar, voltar a abrir ou editar a
fotografia.
Atenção: Informação mais pormenorizada encontra na função de ajuda do
programa. Active: Iniciar – Programas – Cyberlinker VideoMail Live 4.0 VideoLive Mail help. A função de ajuda encontra-se disponível em
inglês, alemão, espanhol, francês ou italiano.

6.6

Cool 360

Para saber com usar o programa Ulead COOL 360 aconselhamos a consulta do
manual do utilizador no CD-ROM. Encontra o manual do utilizador no seguinte local:
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D:\Software\Cool360\Manual\C360.pdf
A leitura do manual do utilizador requer a instalação de Acrobat Reader no seu
sistema.

6.7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

A câmara como WebCam (NetMeeting)
Antes de iniciar o NetMeeting necessita de ter uma conta de Internet
instalada e de ter os altifalantes e o microfone ligados.
Iniciar NetMeeting (Iniciar -> Programas> Acessórios -> Ferramentas da
Internet -> NetMeeting).
Aparecem duas janelas, a janela do NetMeeting e a janela da conexão
telefónica.
Digite o seu nome de utilizador e a sua palavra-passe e clique em “Connect”
(Conectar) para estabelecer a ligação com a Internet.
Assim que houver uma ligação com a Internet apenas a janela do
NetMeeting permanecerá aberta. A janela da conexão telefónica fecha-se.
É necessário que agora, por uma única vez, defina as configurações.
Siga Tools -> Options… e clique no separador ‘Video’.
Para evitar uma imagem espelhada da câmara desligue a opção ‘Show
mirror image in preview video window’. Nesta janela também pode ajustar a
configuração da imagem como por exemplo o tamanho e a qualidade. Clique
em ‘OK’ para memorizar a nova configuração e para voltar à janela do
NetMeeting. As configurações estão prontas.
Na janela do NetMeeting clique em ‘View’ e escolha a opção ‘My Video (New
Window)’. Aparece uma janela ‘My Video’ adicional.

9.

Clique no botão de reprodução (
)para activar a imagem de vídeo
presente. A imagem que está a ver será a mesma imagem que o seu
parceiro do NetMeeting verá a partir do momento que houver uma ligação.
10.
Está agora pronto para estabelecer a ligação para NetMeeting. Clique no
ícone da lista de telefone do NetMeeting. Aparece de novo uma janela.
11.
Na barra de endereço digite o "nome de um servidor ils" (por exemplo:
ils.worldonline.nl) e clique no botão Enter.
12.
Faça um clique duplo para seleccionar uma pessoa da lista e a ligação
NetMeeting é estabelecida.
Escolha uma outra pessoa da lista no caso da primeira pessoa escolhida já se
encontrar em comunicação com alguém e não puder comunicar consigo.
Poderá encontrar mais outros endereços de "servidores ils" na Internet. Um outro
exemplo é:
http:www.netmeetinghq.com
Para mais informações ou para solucionar eventuais problemas clique em 'Help' na
janela NetMeeting inicial. Aqui encontra uma descrição de todas as funções do
NetMeeting.

6.8

WebCam & Internet

A ‘TRUST SPYC@M 300’ também pode ser optimamente utilizada como webcam,
por exemplo para a sua página da Internet.
Seguem alguns sítios informativos sobre webcâmeras:
http://www.camarades.com
http://www.teveo.com
Nestes sítios é possível descarregar software a fim de poder enviar imagens ao vivo
pela Internet.
Para mais informações sobre a instalação e uso referimo-lo para os sítios
relevantes.

7

A câmara e o Apple Macintosh

O driver está empacotado num ficheiro *.hqx, abrir o ficheiro requer o programa
Stuffit®. O programa Stuffit® pode ser descarregado do sítio www.stuffit.com.
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Outros programas que pode eventualmente usar com o Apple Macintosh são
descarregáveis do sítio www.apple.com e http://download.cnet.com

7.1
7.1.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

7.1.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

7.2
7.2.1
1.
2.
3.
4.
5.

7.2.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Instalação
OS 9.x
Coloque o CD-ROM instalador da Trust no seu leitor de CD-ROM.
Faça um clique duplo no ícone do CD-ROM presente no seu desktop.
Abra o mapa: ‘ \Driver\MacOS 9.0.x’ ou ‘\Driver\MacOS 9.2.x’, dependendo
da sua versão do SO Mac.
Faça um clique duplo no ficheiro ‘productname.hqx”, se aparecer a
mensagem de erro ‘error-34’ ignore-a.
Se for pedido indique o local onde desempacotar os ficheiros.
Faça um clique duplo no novo ficheiro ‘productname v x.x ‘ para iniciar a
instalação.
Aparece um aviso para retirar todas as câmaras USB, se a sua câmara
estiver ligada retire o cabo da porta USB. Clique em [OK]].
Aparece uma confirmação da conclusão da instalação, clique em [OK].
A sua câmara está pronta para ser usada.

OS X
Coloque o CD-ROM instalador da Trust no seu leitor de CD-ROM.
Faça um clique duplo no ícone do CD-ROM presente no seu desktop.
Abra o mapa: ‘ \Driver\MacOS X’.
Faça um clique duplo no ficheiro ‘productnaam.hqx”.
Poderá eventualmente indicar um local para o ficheiro comprimido.
Faça um clique duplo no novo ficheiro ‘productname v x.x ‘ para iniciar a
instalação.
Aparece um aviso para retirar todas as câmaras USB, se a sua câmara
estiver ligada retire o cabo da porta USB. Clique em [OK].
Aparece uma confirmação da conclusão da instalação, clique em [OK].
A sua câmara está pronta para ser usada.

Uso
Função de câmara fotográfica
Depois de tirar algumas fotografias pode ligar a câmara à porta USB do seu
computador.
Um menu de armazenamento de ficheiros será automaticamente inicializado.
Indique o local para guardar as fotografias e clique em [guardar].
Depois de ter copiado as fotografias para o local indicado aparece a
pergunta se quer apagar a memória da câmara, escolha [yes] ou [no].
Com o software adequado pode ver/editar as fotografias.

A função de câmara de vídeo
Faça a sua gravação de vídeo com a câmara no modo-CT.
Ligue a câmara à porta USB.
Um menu de armazenamento de ficheiros será automaticamente inicializado.
Indique o local para guardar a gravação de vídeo e clique em [guardar].
Depois de ter copiado a gravação de vídeo para o local indicado aparece a
pergunta se quer apagar a memória da câmara, escolha [yes] ou [no].
Com o software adequado pode ver/editar a gravação de vídeo.
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8

Solucionar problemas
Modo de trabalho
1.
Leia as seguintes soluções
2.
Veja os FAQ, drivers e manuais actuais na
Internet (www.trust.com/12440)

Problema
Depois de ligar a
câmara ao
computador
Windows não
encontra nenhum
aparelho novo.

Mensagem de
erro: ‘Capture
device was not
detected’.

Na pasta 'gestor
de dispositivos' a
SPYC@M 300
está marcada
com um sinal de
exclamação ‘!’

A TRUST
SPYC@M 300
não funciona em
combinação com
a placa TV /
capture.
A câmara não
reage.

As pilhas estão
cheias mas a
câmara não
reage.

18

Causa
A porta USB do
computador não
funciona.

A câmara não está
ligada à porta USB.
A câmara está
ligada a um USBHUB não
alimentado.
A câmara não está
ligada à porta USB.
A câmara está
ligada a um USBHUB não
alimentado.
A câmara está
ligada a um USBHUB não
alimentado.
A câmara está em
conflito com um IRQ
dum outro aparelho
no seu computador.

!

Solução possível
Controle a configuração da sua
porta USB. Para mais informações
veja:
www.trust.com/customercare/help/
usb
Ligue a câmara à porta USB.
Ligue a câmara a uma porta USBHUB alimentada ou a uma porta
USB do seu computador.
Ligue a câmara à uma porta USB.
Ligue a câmara a uma porta USBHUB alimentada ou a uma porta
USB do seu computador.
Ligue a câmara a uma porta USBHUB alimentada ou a uma porta
USB do seu computador.
Esvazie alguns endereços IRQ.
Veja também:
www.trust.com/customercare/help/
general

Existe um conflito
entre a câmara e a
placa TV.

Prossiga da seguinte forma:
1) Retire a placa TV Capture
2) Instale a SPYC@M 300
3) Instale a placa TV Capture

As pilhas não estão
bem colocadas.
A câmara está
desligada.
As pilhas estão
vazias.
A câmara necessita
de ser reinicializada
(reset).

Volte a colocar as pilhas. Veja o
capítulo 3.
Ligue a câmara.
Substitua as pilhas. Veja o capítulo
3.
Solte o cabo USB e retire as pilhas
durante pelo menos 5 minutos
antes de reinicializar a câmara.
Volte a colocar as pilhas e a
câmara volta a funcionar.

TRUST SPYC@M 300
Problema
A câmara desligase subitamente.

O ecrã LCD
pisca.
As gravações não
são nítidas
(nebulosas).
Ao carregar no
disparador a
câmara emite um
som grave mas
não tira a
fotografia.
Não há ligação
com o
computador.
A câmara não dá
imagem no
programa.
A imagem está
muito inquieta e
aparecem
movimentos
ondulados na
imagem. (na
gravação de
Vídeo)
Não consegue
gravar vídeo.
A gravação ao
vivo dá uma
imagem
distorcida e
cores erradas.

Fotografias com
efeito neve.

Causa
Está a utilizar pilhas
do tipo NiCd.
Tensão baixa das
pilhas.
As pilhas estão
vazias.

Solução possível
Utilize pilhas do tipo alcalinas
(aconselhamos: Duracell Ultra) ou
pilhas NiMH carregáveis.
Substitua as pilhas.
Substitua as pilhas.

Encontra-se
demasiado perto do
objecto.
A memória está
cheia.

Afaste-se mais do objecto a
fotografar.

Ligação incorrecta.
A câmara está
desligada.
Há uma outra
aplicação que está a
funcionar e a utilizar
a imagem da
câmara.
A luz interior
interfere com
gravação.

Volte a ligar os cabos.
Ligue a câmara carregando no
botão do menu.
Feche primeiro a outra aplicação
antes de iniciar o programa
diagnóstico.

A câmara não está
configurada para o
modo de vídeo ‘Ct’.
Encontra-se
instalada uma
versão Direct X
antiquada.
Ao utilizar uma
resolução muito alta
(pe. 1600x1200) é
bem possível não
que não haja
suficiente memória
para efectuar a
sobreposição de
vídeo.
As fotografias foram
tiradas num lugar
demasiado escuro.

Ponha a câmara no modo ‘CT’ e
carregue no disparador. Veja o
capítulo 3.6 e 6.1.3.
Descarregue a versão Direct X
mais recente do sítio:
www.microsoft.com

Passe as fotografias para o seu
computador e apague a memória.

Diminua a quantidade de
fragmentos/seg. Da câmara com o
botão ‘I’, a figura 3.

Configure a sua placa VGA para
uma resolução e uma
profundidade de cores mais
baixas. Por exemplo: a 800 x 600 /
16 bits a cores.
A actualização do driver VGA
também poderá solucionar este
problema.

PT

Certifique-se de que existe
suficiente luz.
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Problema
As fotografias
perdem-se ao
serem
substituídas as
pilhas.
Ao clicar no
ficheiro *.hqx
aparece uma
mensagem a
dizer que não
existe um
programa
adequado.

Causa
As fotografias são
armazenadas na
memória SDRAM.

Solução possível
Ligue a câmara a uma porta USB
do seu computador e transfira
primeiro as fotografias/gravações
de vídeo para o seu computador
antes de substituir as pilhas.

O programa Stuffit®
não foi ou encontrase incorrectamente
instalado no seu
sistema.

Instale o programa Stuffit®. Para
obter mais informações sobre
Stuffit® consulte o sítio
www.stuffit.com.
Também pode descarregar Stuffit
do sítio
http://www.stuffit.com/downloads.ht
ml
Consulte:
www.trust.com/customercare/help/
camera

Na Internet encontra
o diagnosticador
mais recente para a
câmara.
Caso ainda tiver problemas após ter experimentado estas soluções, entre em
contacto com um dos Centros de Apoio ao Cliente da Trust. No verso deste manual
encontram-se mais informações sobre estes centros. São necessários os seguintes
dados:
•
O número do produto, neste caso: 12440;
•
Uma boa descrição daquilo que não funciona;
•
Uma boa descrição de quando é que o problema ocorre.
O problema não
foi incluído nesta
lista.
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