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Hartelijk Dank
Wij danken u voor de aankoop van dit product uit het Trust assortiment. Wij wensen u veel plezier
bij het gebruik en raden u aan om deze handleiding voor gebruik aandachtig door te nemen.

Registratie
Registreer nu uw aankoop via onze internet site, www.trust.com, 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. En u maakt kans op
spectaculaire prijzen.

Auteursrecht
Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig
deel van deze handleiding te reproduceren of over te dragen, in welke vorm of op welke manier
dan ook, elektronisch of mechanisch, als fotokopie of opname, in informatieopslag- en
zoeksystemen, anders dan voor persoonlijk gebruik van de koper.

Aansprakelijkheid
De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor alle expliciete of impliciete garanties,
inclusief maar niet beperkt tot garanties voor de verkoopbaarheid en geschiktheid voor een
bepaald doel, met betrekking tot de software, de bijgesloten producthandleiding(en) en
geschreven materiaal, en alle andere bijgesloten hardware. De fabrikant behoudt zich het recht
voor om zijn product te allen tijde te herzien of verbeteren zonder enige vorm van kennisgeving
aan derden van deze herzieningen of verbeteringen.
De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige voortvloeiende of toevallige
schade, inclusief welk zakelijke verlies of welke commerciële schade dan ook die het gevolg zijn
van het gebruik van zijn product.
Alle bedrijfs- of productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de
respectieve eigenaars.
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1. Inleiding
Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust SPYC@M 300 XS . Enige ervaring met computers
is bij installatie van dit product noodzakelijk. Raadpleeg bij twijfel één van de Trust Customer Care Centers.
De laatste pagina van deze elektronische handleiding, alsmede de achterkant van de gedrukte snelle
installatie handleiding, bevat meer informatie over deze Customer Care Centers.

1.1

Conventies in de handleiding

In de handleiding is gebruik gemaakt van de volgende opmaak om opdrachten weer te geven:
<toets>

Hier moet u een toets indrukken. De naam ervan staat tussen de haken.

‘System’

Dit is een specifieke term uit een programma. Hier staan de termen die gebruikt worden
door, bijvoorbeeld, Microsoft Windows 98.

[DIR]

De tekst tussen de haken [….] dient u in te typen.

{Term}

De tekst tussen de accolades {….} is de engelse term, bijv. {File} die voorkomt in de
bijbehorende afbeelding.

Extra informatie wordt als volgt getoond:
LET OP:

Sluit u de ‘Trust SPYC@M 300 XS’ aan op een USB-HUB, dan dient de USB-HUB voorzien te zijn
van een eigen stroomvoorziening.

In de voorbeelden is ervan uitgegaan dat op uw computer de letter “D” aan uw CD-ROM station is toegekend.
Gebruikt uw computer een andere stationsaanduiding voor uw CD-ROM speler, bijvoorbeeld “E”, vervang in
de tekst “D” door “E”.

1.2

Inhoud van de verpakking

Controleer voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt de inhoud van de verpakking. Daarin moet u
aantreffen:
• Trust SPYC@M 300 XS
• Camera standaard
• USB kabel
• CD-ROM met stuurprogramma en applicaties
• CD-ROM met Ulead VIDEO STUDIO SE
• Polsbandje
• Nek koordje
Mocht er iets ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met één van de Trust Customer Care
Centers. Aan het einde van deze handleiding vindt u meer informatie hierover.

1.3

Minimale systeemvereisten

• Intel Pentium 200 MMX CPU of hoger
• USB poort
• Windows 98 / ME / 2000
• 32 MB RAM (64 MB aanbevolen)
• 60 MB vrije Harddisk ruimte

NL

• 4X CD-ROM speler
Aanbevolen systeemconfiguratie voor volledige werking van de applicaties:
• ISDN-adapter of modem
3
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• Geluidskaart met luidsprekers en microfoon
• Internet abonnement
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2. Veiligheid
2.1

Algemeen

1.

Gebruik dit apparaat niet in een vochtige omgeving.

2.

Probeer dit apparaat niet zelf te repareren.

3.

Onder de volgende omstandigheden laat u het apparaat repareren door gekwalificeerd personeel:
a) het snoer of de stekker is beschadigd of versleten;
b) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen;
c) het apparaat is gevallen en/of de behuizing is beschadigd;

4.

2.2

Plaats het apparaat zo dat de kabels niet beschadigd kunnen raken.

Batterijen

De batterij van de Trust SpyC@m 300 XS is oplaadbaar via de USB poort van uw computer.
Indien de batterij defect raakt dient het volgende in acht te nemen:
1.

Werp de batterij niet in open vuur. De batterij kan ontploffen.

2.

Doorboor de batterij nooit

3.

Houdt de batterij uit de buurt van kleine kinderen.

Als de batterij defect is kunt u bij uw lokale overheid informeren waar u deze kunt inleveren.
LET OP:

Wanneer de capaciteit van de batterij laag of leeg is, dienen alle foto’s die u wilt bewaren eerst in
de computer geladen en opgeslagen te worden. Indien de capaciteit van de batterij geheel
opgebruikt is, verdwijnen alle foto’s uit het geheugen van de camera. Zorg er dus voor dat de
batterij altijd voldoende opgeladen is voor u de camera gaat gebruiken.

LET OP:

Indien de camera voor een langere tijd niet gebruikt wordt, dient u de schakelaar op de zijkant van
de camera uit te zetten. Dit om de batterij capaciteit te sparen. Omdat de camera in deze stand de
opgeslagen foto’s niet bewaard dient u eerst alle foto’s die u wilt bewaren op te slaan in de
computer.
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3. Functies van de ‘Trust SPYC@M 300 XS’
3.1

Functie van de camera

Figuur 1: Functies van het ‘Trust SPYC@M 300 XS’
A

Lens

F

Indicatie LED

B

Ontspanner

G

Bevestigingspunt koord

C

Zoeker

H

LCD display

D

AAN / UIT knop

I

Menu knop

E

USB aansluiting

Tabel 1: Functies van SPYC@M 300 XS

3.2

Functie van het LCD display

DISPLAY Omschrijving
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Functie

Hoge resolutie

Hoge (VGA) resolutie voor het
maken van foto’s in 640x480

Lage resolutie

Lage (QVGA) resolutie voor
het maken van foto’s in
320x240

Repeteer mode

Met deze optie kunnen
meerdere foto’s achter elkaar
genomen worden.

Zelfontspanner

Met deze optie kunt u de
zelfontspanner inschakelen

Wissen

Met deze optie kunnen de
foto’s in de camera gewist
worden.

TRUST SPYC@M 300 XS
Tabel 2: Functies van het LCD display

4. Installatie
4.1

Batterij opladen

De Trust SpyC@m 300 XS is voorzien van een oplaadbare batterij welke opgeladen dient te worden via de
USB poort van uw computer. De camera kan alleen geladen worden als de computer aan staat. Als de
computer uit staat zal de USB poort van de computer spanningsloos zijn.
Let op:

Het stuurprogramma moet geïnstalleerd zijn, voordat u de camera aansluit. Dit omdat er door het
aansluiten van de camera anders geen stuurprogramma gevonden kan worden.

Voor het opladen van de batterij in de camera gaat u als volgt te werk:
1.

Start Windows.

2.

Schakel de camera AAN met de Aan / Uit knop (D) van Figuur 1.

3.

Sluit de USB kabel aan op aansluiting E van de camera. Zie Figuur 1.

4.

Sluit het andere uiteinde van de USB kabel aan op een vrije USB poort van de computer.

5.

De camera gaat nu zelf aan en wordt gedetecteerd. Het bijbehorende stuurprogramma wordt
automatisch gevonden.

Let op:

4.2

Indien de camera voor een langere tijd niet gebruikt wordt, dient u de AAN / UIT schakelaar op
UIT te zetten om de batterij capaciteit te sparen. Omdat de camera in deze stand de opgeslagen
foto’s niet bewaard dient u eerst alle foto’s die u wilt bewaren op te slaan in de computer.

Installatie stuurprogramma ‘Trust SPYC@M 300 XS’

1. Plaats de CD-ROM in uw CD-ROM speler en het installatie programma wordt automatisch opgestart.
Indien dit niet gebeurt start dan ‘Setup.exe’ op de CD. Figuur 2 verschijnt.

Figuur 2: Installatie stuurprogramma
2. Klik op ‘TRUST SPYC@M 300 XS’ om de installatie te starten. Figuur 3 verschijnt.
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Figuur 3: installatie stuurprogramma
3. Klik op ‘Next’ om de installatie te starten. Na installatie verschijnt Figuur 4.

Figuur 4: installatie stuurprogramma
4. Klik op ‘OK’ om de installatie te voltooien en de computer opnieuw op te starten.
5. Sluit de USB aansluiting E (zie Figuur 1) van de camera aan op een vrije USB poort van uw computer.
Windows detecteert de nieuwe hardware en installeert automatisch het stuurprogramma van de Trust
SPYC@M 300 XS.
U bent klaar met de installatie van het stuurprogramma. Ga door met hoofdstuk 5 voor de installatie van de
meegeleverde software.
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5. Software Installatie
5.1

Installatie Ulead Photo Express 3.0 SE

Ulead Photo Express 3.0 SE is een beeldbewerkingprogramma waarmee u de foto’s die u heeft gemaakt met
uw SPYC@M 300 XS kunt inladen en bewerken op de PC. Volg onderstaande aanwijzingen op voor de
installatie van Ulead Photo Express 3.0 SE.
1.

Ga naar het installatiescherm en klik op ‘Install Ulead Photo Express 3.0 SE. Zie Figuur 2. Figuur 5
verschijnt.

Figuur 5: installatie Ulead Photo Express 3.0 SE
2.

Klik op ‘Install’. Figuur 6 verschijnt.

Figuur 6: installatie Ulead Photo Express 3.0 SE
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3.

Klik op ‘Next’. Figuur 7 verschijnt.

Figuur 7: installatie Ulead Photo Express 3.0 SE
4.

Klik op ‘Yes’ om de licentie te accepteren en door te gaan met de installatie. Figuur 8 verschijnt.

Figuur 8: installatie Ulead Photo Express 3.0 SE
5.

Klik op ‘Next’. Een scherm als Figuur 9 verschijnt.

Figuur 9: installatie Ulead Photo Express 3.0 SE
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6.

Klik op ‘Typical’. Volg de aanwijzingen op het scherm. Na installatie verschijnt Figuur 10.

Figuur 10: installatie Ulead Photo Express 3.0 SE
7.

Schakel de optie om de applicatie ‘online’ te registreren uit en klik op ‘Finish”. Figuur 11 verschijnt.

Figuur 11: installatie Ulead Photo Express 3.0 SE
8.

Klik op ‘Finish’ om de computer opnieuw op te starten

U bent klaar met de installatie van Ulead Photo Express 3.0 SE. Zie hoofdstuk 5.2 voor de installatie van
Ulead Photo Explorer 6.0.

NL
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5.2

Installatie Ulead Photo Explorer 6.0

Ulead Photo Explorer 6 is een beeldbewerkingprogramma waarmee u de foto’s die u heeft gemaakt met uw
SPYC@M 300 XS kunt inladen en bewerken op de PC. Volg onderstaande aanwijzingen op voor de
installatie van Ulead Photo Explorer 6.
1. Ga naar het installatiescherm en klik op ‘Install Ulead Photo Express 3.0 SE. Zie Figuur 2. Figuur 12
verschijnt.

Figuur 12: Installatie Ulead Photo Explorer 6.0
2. Klik op ‘Next’. Figuur 13 verschijnt

Figuur 13: Installatie Ulead Photo Explorer 6.0
3. Druk op ‘YES” om de licentie te accepteren en door te gaan. Figuur 14 verschijnt.
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Figuur 14: Installatie Ulead Photo Explorer 6.0
4. Vul uw gegevens in en klik op ‘Next’. Volg de aanwijzingen op het scherm. Na installatie verschijnt Figuur
15.

Figuur 15: Installatie Ulead Photo Explorer 6.0
5. Schakel de optie om de applicatie ‘I would like to launch Ulead Photo Explorer’ uit en klik op ‘Finish” om
de installatie te voltooien.
U bent klaar met de installatie van Ulead Photo Explorer 6.0 SE. Zie hoofdstuk 4.5 voor de installatie van
Ulead Cool 360.

5.3

Installatie COOL 360

Ulead COOL 360 is een beeldbewerkinsprogramma waarmee u diverse foto’s die u heeft gemaakt met uw
SPYC@M 300 XS kunt veranderen in Panorama foto’s. Volg Onderstaande aanwijzingen op voor de
installatie van COOL 360..
1. Ga naar het installatiescherm en klik op ‘Install COOL 360. Figuur 16 verschijnt.

NL
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Figuur 16: Installatie Ulead COOL 360
2. Klik op ‘Next’. Figuur 17 verschijnt.

Figuur 17: Installatie Ulead COOL 360
3. Druk op ‘YES” om de licentie te accepteren en door te gaan. Volg de aanwijzingen op het scherm.
Tijdens installatie verschijnt Figuur 18.

Figuur 18: Installatie Ulead COOL 360
4. Klik op ‘Yes’ en een scherm als Figuur 19 verschijnt.
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Figuur 19: Installatie Ulead COOL 360
5. Schakel de optie om de applicatie ‘online’ te registreren uit en klik op ‘Finish”.
U bent klaar met de installatie van Ulead COOL360. Zie hoofdstuk 5.4 voor de installatie van VideoLive Mail
4.0

NL
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5.4

Installatie VideoLive Mail 4.0

Met VideoLive Mail 4.0 kunt u een video en audio multimedia e-mail versturen. Voor deze toepassing dient u
te beschikken over een modem of ISDN-apparaat, een geluidskaart met luidsprekers en microfoon en een
Internet abonnement.
Volg onderstaande aanwijzingen op voor de installatie van VideoLive Mail
1.

Klik in het installatiescherm op ‘Install VideoLiveMail’ Zie Figuur 3. Figuur 20 verschijnt.

2.

Figuur 20: Installatie VideoLive Mail
Klik op ‘Next’. Figuur 21 verschijnt.

3.

16

Figuur 21: Installatie VideoLive Mail Plus
Klik op ‘Yes’ om de licentie te accepteren en door te gaan met de installatie. Volg de aanwijzingen op het
scherm. Tijdens installatie verschijnt Figuur 22.
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Figuur 22: Installatie VideoLive Mail Plus
4.

Vul uw naam, Bedrijf en de CD-Key in. De CD-key kunt u vinden op het hoesje van uw CD. Druk op
‘Next’. Volg de aanwijzingen op het scherm.

LET OP:
5.

Als u bij ‘Company’ niets invult, wordt de installatie afgebroken. Vul hier altijd wat in

Na installatie verschijnt Figuur 23.

Figuur 23: Installatie VideoLive Mail Plus
6.

Klik op ‘Finish’ om de installatie te voltooien.
U bent klaar met de installatie van VideoLive Mail Plus. Zie hoofdstuk 5.5 voor de installatie van
Microsoft Internet Explorer (NetMeeting)

5.5

Installatie Microsoft Internet Explorer 5.0 (NetMeeting)

Microsoft Internet Explorer 5.0 is een programma met diverse applicaties voor Internet gebruik, zoals een
webbrowser en een e-mail programma (Outlook Express). Ook de applicatie ‘NetMeeting’ wordt meegeleverd
bij Internet Explorer 5.0.
Met Microsoft NetMeeting kunt u met vrienden, collega’s of anderen communiceren met beeld en geluid.
Voor deze toepassing dient u te beschikken over een modem of ISDN-apparaat, een geluidskaart met
luidsprekers en microfoon en een internet abonnement. Het programma wordt meegeleverd op de Software
disc.
Voor installatie van Neetmeeting verwijzen wij u naar de installatie op de CD.
D:\Software\Ie5\Ie5setup.exe
17
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Na installatie kunt u de handleiding van Netmeeting lezen. Ga door met hoofdstuk 5.6 voor de installatie van
Ulead VideoStudio 3.0 SE.

5.6

Installatie Ulead VideoStudio 3.0 SE

Ulead VideoStudio 3.0 SE is een programma
Het programma Video Studio wordt op een aparte CD-ROM meegeleverd. Om te instaleren dient u de
onderstaande aanwijzingen op te volgen.
1. Plaats de VideoStudio CD-ROM in uw CD-ROM speler.
2. Indien de CD niet vanzelf opstart gaat u als volgt te werk
3. Klik op ‘Uitvoeren’ (Run) in het Start menu. Figuur 24 verschijnt.

Figuur 24: Installatie VideoStudio 3.0 SE
4. Kies de gewenste taal en klik op ‘OK’. Figuur 25 verschijnt.

Figuur 25: Installatie VideoStudio 3.0 SE
5. Klik op ‘Next’. Figuur 26 verschijnt.
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Figuur 26: Installatie VideoStudio 3.0 SE
6. Druk op ‘YES” om de licentie te accepteren en door te gaan. Volg de aanwijzingen op het het scherm.
Tijdens installatie verschijnt Figuur 27.

Figuur 27: Installatie VideoStudio 3.0 SE
7. Schakel beide opties aan om de programmaonderdelen te instaleren en klik op ‘Next’. Volg de
aanwijzingen op het scherm. Tijdens de installatie verschijnt Figuur 28.

NL
Figuur 28: Installatie VideoStudio 3.0 SE
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8. Druk op ‘Yes’ om de licentie te accepteren en door te gaan. Volg de aanwijzingen op het scherm. Tijdens
installatie van het onderdeel NetShow verschijnt Figuur 29.

Figuur 29: Installatie VideoStudio 3.0 SE (NetShow)
9. Kies ‘Complete Installation’ en klik op ‘Next’. Volg de aanwijzingen op het scherm.
10. Na installatie van het onderdeel NetShow verschijnt Figuur 30.

Figuur 30: Installatie VideoStudio 3.0 SE (NetShow)
11. Klik op ‘Ok’ om de installatie van het onderdeel NetShow te voltooien. Figuur 31 verschijnt.
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Figuur 31: Installatie VideoStudio 3.0 SE (QuickTime 3.0)
12. Klik op ‘Next’ om het onderdeel QuickTime 3.0 te instaleren. Tijdens instalatie verschijt Figuur 32.

Figuur 32: Installatie VideoStudio 3.0 SE (QuickTime 3.0)
13. Klik op ‘Yes’ om de licentie te accepteren en door te gaan. Figuur 33 verschijnt.

NL

Figuur 33: Installatie VideoStudio 3.0 SE (QuickTime 3.0)
14. Kies ‘Full Install’ en klik op ‘Next’. Volg de aanwijzingen op het scherm. Tijdens installatie verschijnt
Figuur 34.
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Figuur 34: Installatie VideoStudio 3.0 SE (QuickTime 3.0)
15. Schakel beide opties uit en klik op ‘Finish’ om de installatie te voltooien. Figuur 35 verschijnt.

Figuur 35: Installatie VideoStudio 3.0 SE (QuickTime 3.0)
16. Kies de laatste optie om een snelkoppeling op het bureaublad te plaatsen en klik op ‘Next’. Figuur 36
verschijnt.

Figuur 36: Installatie VideoStudio 3.0 SE (QuickTime 3.0)
17. Klik op ‘Finish’ om de computer opnieuw op te starten.
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U bent klaar met de installatie van Ulead Video Studio 3.0 SE en de bijbehorende onderdelen.
Zie hoofdstuk 6 voor het gebruik van de camera en software.
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6. Camera gebruiken
6.1

Aansluiten kabels

Let op:

Het stuurprogramma moet geïnstalleerd zijn, voordat u de camera aansluit.

1. Start Windows.
2. Schakel de camera uit.
3. Sluit de USB kabel aan op aansluiting E van de camera. Zie Figuur 1.
4. Sluit het andere uiteinde van de USB kabel aan op een vrije USB poort van de computer.
5. De camera gaat nu zelf aan en wordt gedetecteerd. Het bijbehorende stuurprogramma wordt
automatisch gevonden.

6.2

Foto’s maken

Voor het maken van foto’s is het niet noodzakelijk dat de camera aangesloten is op de computer.
Volg onderstaande aanwijzingen op. Zie ook Figuur 1.
1.

Schakel de camera aan door de AAN / UIT knop (D) omhoog te schuiven. Het LCD scherm aan de
achterzijde gaat nu aan en de camera is gereed voor gebruik.

2.

Zoek het onderwerp dat u wilt fotograferen op in de zoeker (C) en houdt deze eerst enige seconden in
beeld voordat u de foto maakt.

3.

Druk op de ontspanner (B) om het onderwerp vast te leggen.

4.

Als u weer foto’s wilt maken, herhaalt u de stappen vanaf punt 2.

5.

Indien niet gebruikt schakelt de camera automatisch na 30 seconden uit.

Let op:

6.3

Raak de lens niet aan om de foto kwaliteit niet te beïnvloeden.

Menu opties

De Trust SPYC@M 300 XS heeft meerdere opties die u kunt instellen. Volg onderstaande aanwijzingen op
voor het instellen van deze opties. Zie hiervoor ook Figuur 1.
6.3.1

Instellen Foto kwaliteit

Er kunnen twee kwaliteit opties gekozen worden, Lage Resolutie en Hoge Resolutie.
In de Lage Resolutie worden de foto’s in de resolutie 320 x 240 (24 bits kleuren) genomen. Het maximaal
aantal foto’s in de Lage Resolutie is 107.
In de Hoge Resolutie worden de foto’s in de resolutie 640 x 480 (24 bits kleuren) genomen. Het maximaal
aantal foto’s in de Hoge Resolutie is 26.
6.3.2

Zelfontspanner gebruiken

De zelfontspanner zorgt voor een tijdsvertraging van tien seconden tussen het moment van afdrukken en het
maken van de foto zelf.
De zelfontspanner kan geactiveerd worden door op de Menu knop (I) te drukken tot de letters St in het LCD
display te zien zijn.
Hierna drukt u op de ontspannerknop (B).
Nadat de foto gemaakt is wordt de zelfontspanner automatisch uitgeschakeld.
Iedere keer als u de zelfontspanner wilt gebruiken moet deze opnieuw ingesteld worden.
6.3.3

Foto’s verwijderen

De foto’s kunnen verwijdert worden door de Menu knop (I) in te drukken tot de letters CL in het LCD
verschijnen.
Om de foto’s te verwijderen dient op ontspannerknop (B) gedrukt te worden. De letters CL gaan nu
knipperen. Door nogmaals op ontspannerknop (E) te drukken worden alle foto’s worden nu verwijdert.
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6.3.4

Repeteer functie

Met de repeteer functie kunnen meerdere foto’s achter elkaar worden gemaakt zonder de ontspannerknop
(B) los te laten.
De Repeteer functie kan geactiveerd worden door op Menu knop (I) te drukken tot de letters Ct in het LCD
display verschijnen
Hierna drukt u op de ontspannerknop (B) en houdt u deze ingedrukt.
Nadat de ontspannerknop (B) los wordt gelaten, wordt de Repeteer functie automatisch uitgeschakeld.
Iedere keer als u de zelf Repeteer wilt gebruiken moet deze opnieuw ingesteld worden.
6.3.5

Bekijken van foto’s op de computer

Met de Trust SPYC@M 300 XS heeft u de mogelijkheid gemaakte foto’s te bekijken op de computer. Sluit de
camera aan zoals beschreven in hoofdstuk 6.1.
De camera is nu klaar voor gebruik. Zie hoofdstuk 7 voor het inladen van de foto’s in de computer.
6.3.6

WebCam & Internet

De Trust SPYC@M 300 XS is ook heel goed als webcam te gebruiken voor bijvoorbeeld uw internetpagina.
Hieronder enkele informatieve sites over webcamera’s:
http://www.camarades.com
http://www.teveo.com
Op deze sites kunt u software downloaden waarmee u live videobeelden over het internet kunt versturen.
Voor meer informatie over installatie en gebruik verwijzen wij u naar de desbetreffende sites.
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7. Software gebruiken
7.1

SPYC@M 300 XS Manager

7.1.1

Foto’s en Geluidsclips

1. Sluit de camera aan op een vrije USB poort.
2. Start het programma ‘SPYC@M 300 XS Manager’ (Start -> Programma’s -> SPYC@M 300 XS Manager
-> SPYC@M 300 XS Manager). Figuur 37 verschijnt.

Figuur 37: SPYC@M 300 XS manager
Functie

Omschrijving

A

Foto

Foto in het camera geheugen

B

Werkblad

Hier worden alle foto’s uit het camera geheugen weergegeven.

C

Live View

Omschakelen naar live beeld

D

Download

Laat de foto’s in het camera geheugen zien.

E

DSC function

Schakelt naar foto bewerking

F

Transfer all

Brengt alle foto’s vanuit het camera geheugen naar het
programma

G

Transfer selected

Brengt de geselecteerde foto over van het camera geheugen
naar het programma.

H

AVI Creator (Forward) Voegt foto’s en geluidsclip samen in gekozen volgorde

I

Settings

Instellingen voor het aantal frames per seconde (fps)

I

Eject album window

Opent of sluit het Web Album

J

Image / Audio Sync

Hiermee kunt u foto’s samenvoegen tot één videoclip

K

AVI Creator (Reverse) Voegt foto’s en geluidsclip samen in omgekeerde volgorde.

L

WebAlbum

Tabel 3: SPYC@M 300 XS manager
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3. Klik op de Download knop (D) om de foto’s in het camera geheugen te bekijken.
4. Klik op de foto die u wilt overbrengen naar het Web Album (L) en klik op ‘transfer Selected’ (G).
5. Als u op de ‘Transfer all’ knop (F) drukt, zullen alle foto’s overgebracht worden naar het Web Album.
Het Web Album (L) zal nu openen en de geselecteerde foto’s laten zien.
6. Dubbel klik op een foto in het Web Album om deze te bewerken.
Ook kunt u foto’s samenvoegen met de knoppen ‘Image / Audio Sync’ (J), AVI Creator (Forward) (H) en AVI
Creator (Reverse) (K).
1. Druk op de ‘Ctrl’ toets van uw toetsenbord en houdt deze ingedrukt.
2. Klik met de muis op de foto’s die u wilt gebruiken voor uw videoclip.
3. Als u klaar ben bent met uw keuze laat u de ‘Ctrl’ toets los en kiest u één van de ‘AVI Creator’ knoppen H
of K om een videoclip te maken.
4. Na enkele seconden verschijnt er in Web Album L een videoclip die u kunt afspellen door er dubbel op te
klikken.
7.1.2

Video

1. Sluit de camera aan op een vrije USB poort.
2. Start het programma ‘SPYC@M 300 XS Manager’ (Start -> Programma’s -> SPYC@M 300 XS Manager
-> SPYC@M 300 XS Manager). Figuur 37 verschijnt.
3. Klik op ‘Live View’ knop (D). Figuur 38 verschijnt.

Figuur 38: SPYC@M 300 XS manager
Functie

Omschrijving

M

Live Beeld

N

Snapshot

Maakt een foto van het huidige camerabeeld

O

Live View

Omschakelen naar live beeld

P

DSC function

Schakelt naar foto bewerking

Q

Video

Maakt een video opname van het huidige camerabeeld
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Functie

Omschrijving

R

Video Source

Instellen van de camera zoals helderheid, contrasten kleur

S

Settings

Instellingen voor het aantal frames per seconde (fps)

T

Eject album window

Opent of sluit het Web Album

U

Video format

Instellen van kleurdiepte en beeldgrootte

Tabel 4: SPYC@M 300 XS Manager
4. Klik op de ‘Snaphot’ knop (N) om een foto te maken van het live beeld (M). Het Web Album zoals in
figuur 38 zal geopend worden en de foto zal te zien zijn.
5. Klik op de ‘Video’ knop (Q) om een filmpje op te nemen. Door nogmaals op de ‘Video’ knop te drukken
stopt de opname. Na enkele seconden zal het opgenomen filmpje in het Web Album te zien zijn.
6. Om het opgenomen filmpje af te spelen klikt u twee maal op het filmpje waarna deze afgespeeld zal
worden.
Tot zover een kleine uitleg over de SPYC@M 300 XS manager. Ga door met hoofdstuk 7.2 voor het gebruik
van de SPYC@M 300 XS in Ulead Photo Express 3.0 SE.

7.2

Ulead PhotoExpress 3.0 SE gebruiken

Hieronder volgt een korte omschrijving voor het gebruik van de camera in Ulead Photo Express 3.0 SE. Voor
meer informatie over Photo Express 3.0 SE kunt u de op de bijgeleverde CD handleiding van dit programma
raadplegen.
1.

Start Photo Express 3.0 SE. Figuur 39 verschijnt eenmalig.

Figuur 39: camera selecteren
2.

Selecteer voor de ‘Trust SpyC@m 300 XS’ de ‘Digital camera’ optie en klik op ‘OK’.

7.2.1

Foto’s inladen

1. Na het selecteren van de camera verschijnt Figuur 40.
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Figuur 40: Photo Express hoofdscherm
3.

Selecteer in het Photo Express hoofdmenu ‘Get’ (A) en daarna ‘Camera’ (B).

4.

Naast het fotoalbum verschijnt het ‘Import Module’ scherm. Kies bij ‘Select data source’ (C) ‘Trust
SPYC@M 300 XS’.

5.

Klik op ‘Aquire’ F, Figuur 41 verschijnt.

Figuur 41: TWAIN scherm SPYC@M 300 XS
Functie

Omschrijving

A

Still

Foto modus

B

Video

Video modus

C

Capture

Maakt een foto van het camera beeld (Werkt alleen
in Video modus)

D

Close

Sluit het programma af

E

Snapshot

Maakt verbinding met de camera en leest de foto’s
uit het camera geheugen in.

F

Clear Camera

Verwijdert alle foto’s uit het camera geheugen
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G

Foto

Gemaakte foto in het camera geheugen.

Tabel 5: Uitleg TWAIN scherm SPYC@M 300 XS
6.

Selecteer de foto (G) die overgebracht moet worden naar Photo Express door er met de muis dubbel op
te klikken. Figuur 42 verschijnt.

Figuur 42: Foto bewerken in Photo Express
7.

Dubbelklik op de foto. Figuur 43 verschijnt.

Figuur 43: Foto bewerken in Photo Express
Functie
H
I
30

Omschrijving
In dit submenu van het ‘Edit’ scherm staan diverse functies die u kunt gebruiken
voor het bewerken van het beeld.
‘Print’ button; print het bewerkte beeld uit op uw printer.
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Functie

Omschrijving

J

‘Share’ button; het bewerkte beeld opslaan op uw harde schijf, verzenden per email of fax, of opslaan als HTML document (internet).

K

‘Express’ button; nog meer functies die u kunt gebruiken voor het bewerken van
het beeld.

L

‘Web Studio’ button; Hier kunt u uw eigen Web Album of Web Show maken voor
uw internet pagina.

Tabel 5: Foto bewerken in Photo Express
7.2.2

Live video beelden

1. Herhaal de stappen 1 tot en met 4 van hoofdstuk 7.2.1. Figuur 41 verschijnt
2. Klik op de optie ‘Video’. (B) Figuur 44 verschijnt.

Figuur 44: Live Video beeld
3. Klik op ‘Capture’ om een foto te maken van het huidige camera beeld en deze indien gewenst bewerken.
Voor meer getailleerde informatie over het bewerken van foto’s in Photo Express verwijzen wij u naar de
handleiding van het programma. Klik hiervoor op “START Æ Programma’s Æ Ulead Photo Express 3.0 SE Æ
Screenbook”
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7.3

Ulead PhotoExplorer gebruiken

Hieronder volgt een korte omschrijving voor het gebruik van de camera in Ulead Photo Explorer 6.0. Voor
meer informatie over Photo Explorer 6.0 kunt u de op de bijgeleverde CD handleiding van dit programma
raadplegen.
1. Start Photo Explorer 6.0 SE. Figuur 45 verschijnt.

Figuur 45: Photo Explorer hoofdscherm
2. Ga naar File Æ TWAIN Aquire Æ Select Source. Figuur 46 verschijnt.

Figuur 46: camera selecteren
3. Selecteer de ‘SPYC@M 300 XS’ en klik op ‘Select’.
4. Nu de juiste camera geïnstalleerd is kunnen de foto’s uit het camera geheugen ingeladen worden.
Voor meer getailleerde informatie over het bewerken van foto’s in Photo Explorer verwijzen wij u naar de
handleiding van het programma op de CD-ROM : D:\Software\Pex6\C360.pdf
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7.4

VideoLive Mail gebruiken

7.4.1

Eenmalig instellen

Wanneer u het programma VideoLive Mail voor de eerste keer start, verschijnt er een Set-up Wizard om het
programma te configureren (Figuur 48). Het is aan te bevelen om deze Wizard uit te voeren.
LET OP:

U dient de informatie van uw Internet Service Provider bij de hand te hebben voor het instellen
van uw mail server.

Figuur 47: Set-up Wizard
1.

Druk op de button ‘Yes’ om door te gaan. Figuur 48 verschijnt.

Figuur 48: introductie
2.

Klik op ‘Next’ om door te gaan. Figuur 49 verschijnt.
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Figuur 49: gebruikers informatie
3.

Vul uw voornaam {First Name}, achternaam {Last Name} en e-mail adres {E-Mail} in en klik op ‘Next’.
Figuur 50 verschijnt.

Figuur 50: gebruikers informatie
4.

Selecteer ‘Built-in Mail Utility’ en vul uw ‘Mail Server’informatie (informatie gekregen van uw ISP) en uw
‘account name’ in. Klik op ‘Next’ om door te gaan. Figuur 51 verschijnt.

Figuur 51: video instellen
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5.

Kies de (Trust) SPYC@M 300 XS als ‘Video capture device’ en stel uw gewenste frames per seconde
(fps) in en klik op de button ‘Test It?’ om het beeld te vergelijken. Druk op de button ‘Stop’. Klik op ‘Next’.
Figuur 52 verschijnt.

Figuur 52: Luidspreker instellingen
6.

Klik op ‘U hoort nu een geluid uit uw luidsprekers. Druk op ‘Stop’ en vervolgens op ‘Finish’.

7.

Klik op de button ‘Set-up’ als u camera instellingen wilt aanpassen. Selecteer ‘Format’ om het
beeldformaat van uw camera in te stellen. Selecteer uit het keuze menu ‘Source’ als u de volgende
instellingen wilt wijzigen (zie Figuur 49).

Figuur 53: camerainstellingen
Brightness

Helderheid instellen

Contrast

Contrast instellen

Color

Kleur instellen

Compression Control

Compressie instellen: Weinig
compressie, betere kwaliteit; veel
compressie, snellere videobeelden

Compression Mode

Compressie instellen die optimaal is
voor Video beeld of voor videoconfercing.
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1.

Klik op ‘Next’ als u alle instellingen naar uw mening goed zijn ingesteld.

2.

Klik op ‘Next’ om te beginnen met de audio instellingen. Het venster ‘Audio Configuration 2/3’ verschijnt.
Zie Figuur 54.

Figuur 54: audio configuratie
3.

Klik op ‘Press Here to Test Speaker’ om het uitgangsvolume van uw speakers te testen. Verplaats de
schuif om het volume bij te stellen.

4.

Klik op ‘Next’ als de instellingen goed zijn en u door wilt gaan met de configuratie. Figuur 55 verschijnt.

Figuur 55: audio configuratie
5.

Klik op de rode button om een opname te maken. Druk op het zwarte vierkantje om de opname te
stoppen. Druk op het zwarte driehoek om de opname te beluisteren. Met de schuif kunt het
opnameniveau regelen.

6.

Klik op ‘Next’ als de instellingen goed zijn en u door wilt gaan met de configuratie.

7.

Klik op ‘Finish’ om de configuratie voor VideoLive Mail te voltooien.

Uw instellingen voor VideoLive Mail zijn nu ingesteld. U kunt nu gebruik gaan maken van het programma.
Mocht het nodig zijn om de instellingen te wijzigen, dan kunt u met behulp van het programma ‘Setup Wizard’
(Start-Programma’s-Cyberlink VideoMail Plus) de instellingen wijzigen.
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7.4.2

Werken met VideoLive Mail Plus

1.

Start het programma door op het pictogram te klikken op uw bureaublad. (Als u net de Set-up Wizard
voor de eerste maal heeft uitgevoerd, dan wordt het programma automatisch gestart.)

2.

Figuur 56 verschijnt op uw beeldscherm.

Figuur 56: VideoLive Mail
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7.4.3

Beschrijving functietoetsen

Hieronder volgt een omschrijving van de functietoetsen.

Figuur 57: Functiebeschrijving
1

Exit VideoLive Mail

VideoLive Mail afsluiten

2

Minimize

VideoLive Mail minimaliseren

3

Help Menu

VideoLive Mail helpfunctie activeren

4

Video Mail Wizard

Wizard starten voor het maken en
versturen van een videobericht

5

Save Video File

Opslaan van de video

6

Send Mail

Versturen van de video per e-mail

7

Load Video File

Een opgeslagen video openen

8

System Configuration

Instellen van het programma

9

Increase/Decrease Mic Volume

Instellen opname niveau

10

Increase/Decrease Speaker
Volume

Instellen speaker volume

Tabel 7: Functiebeschrijving Figuur 57
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Figuur 58: Functiebeschrijving
1

Start Playback

Video afspelen

2

Stop recording/playback

Opname of afspelen video stoppen

3

Start Recording

Opname starten

4

Pause

Onderbreken

Tabel 8: Functiebeschrijving Figuur 58

Figuur 59: Functiebeschrijving
1

Snapshot to File

Snapshot maken en opslaan

2

Video Configuration

Configureren video (zie ook Figuur 47)

3

Image Browser

Image Browser starten

4

Greeting Card Wizard

Ansichtkaart wizard

Tabel 9: Functiebeschrijving Figuur 59
7.4.4

Een VideoMail maken

Met behulp van de VideoMail wizard kunt u op eenvoudige wijze een videomail creëren en versturen.
1.

Klik op de button ‘VideoMail wizard’ (button 4, Figuur 57). Venster ‘Select Mail Type’ verschijnt.

2.

Selecteer ‘Message Containing Video and Audio’ en klik op ‘Next’ om door te gaan. Het venster ‘Video
Quality Control’ verschijnt

3.

Configureer de Video Quality en klik op ‘Next’ om door te gaan. Het venster ‘Start to Record Video Mail’
verschijnt.

4.

Klik op de ‘Record’ button om de opname te starten. Is de opname voltooid, klik dan op de ‘Stop’ button.
Klik vervolgens op de ‘Next’ button om door te gaan. Het venster ‘Complete VideoLive Mail’ verschijnt.
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5.

Kies in dit venster het volgende:
‘Play’ om het opname af te spelen,
‘Save’ om de opname op te slaan,
‘Mail’ om de opname als een .exe-bestand te versturen per e-mail.

6.

Klik op ‘Finish’ om de Wizard af te sluiten.

Dit programma bevat nog veel meer functies en mogelijkheden.
Voor meer informatie, bekijk de helpfunctie in dit programma.

7.5

Ulead COOL 360 gebruiken

Voor het gebruik van Ulead COOL 360 verwijzen wij u naar de handleiding op de
CD-ROM. De handleiding is te vinden op de volgende locatie
D:\Software\Cool360\Manual\C360.pdf
Voor de handleiding gelezen kan worden dient Acrobat Reader geïnstalleerd te zijn
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8. Problemen oplossen
Probleem

Oorzaak

Mogelijke oplossing

Camera doet
niets.

Batterij is leeg

Laadt de batterij op. Zie hoofdstuk 4.1.

Batterij is defect

Indien dit binnen de garantie termijn plaats vindt
went u zich dan tot uw dealer..
Informeer bij uw lokale overheid waar u deze kunt
inleveren.

USB poort in BIOS niet
ingeschakeld
Plotselinge uitval. Lage batterijspanning.
Batterij is defect

Schakel de USB poort in de BIOS in.
Laadt de batterij op. Zie hoofdstuk 4.1.
Indien dit binnen de garantie termijn plaats vindt
went u zich dan tot uw dealer.
Informeer bij uw lokale overheid waar u deze kunt
inleveren.

Geheugen is vol.
Geen foto
genomen als
ontspanner wordt
ingedrukt.
Geen verbinding
met de computer.

Wis afbeeldingen uit het geheugen.

Slechte kabelverbinding.

Sluit de kabels opnieuw aan. Zie hoofdstuk 6.1

USB poort in BIOS niet
ingeschakeld

Schakel de USB poort in de BIOS in

De computer
loopt vast bij
gebruik via USB

USB poort heeft IRQ gedeeld Haal kaarten uit computer of deel opnieuw in.
met ander apparaat.
Raadpleeg hiervoor uw Windows en/of PC
handleiding

Windows vindt
geen nieuw
apparaat na het
aansluiten van de
camera via USB.

Stuurprogramma's zijn al
aanwezig.

Start Windows, via F8, in ‘Veilige Modes’ en haal
de oude stuurprogramma's weg. Daarna opnieuw
opstarten en installeren.

USB poort van de computer
werkt niet.

Verwijder USB poort uit apparaatbeheer en
installeer opnieuw.

USB poort in BIOS niet
ingeschakeld

Schakel de USB poort in de BIOS in

Slechte kabelverbinding.

Sluit de kabels opnieuw aan. Zie hoofdstuk 6.1

Camera staat uit.

Zet de camera aan.

SPYC@M 300 XS Conflict tussen camera en
TV kaart
werkt niet in
combinatie met
TV / capture card.

Ga als volgt te werk:
1) Verwijder de TV Capture card
2) Installeer SPYC@M 300 XS
3) Installeer de TV Capture card

Tabel 10: Problemen oplossen
Controleer op Internet (www.trust.com) de FAQ. U kunt ook via www.trust.com uw product registreren, 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. En u maakt kans op
spectaculaire prijzen.
Indien u problemen heeft met de USB aansluiting verwijzen wij u naar www.trust.com/customercare/help/usb.
Hierin staan tal van tips die uw USB probleem mogelijk op kunnen lossen.
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Mocht u na deze oplossingen geprobeerd te hebben nog problemen hebben, neem dan contact op met één
van de Trust Customer Care Centers. De laatste pagina van deze elektronische handleiding, alsmede de
achterkant van de gedrukte snelle installatie handleiding, bevat meer informatie hierover. U dient de volgende
gegevens in ieder geval bij de hand te hebben:
• Het artikelnummer, in dit geval: 12604.
• Hardware gegevens.
• Een goede omschrijving wat er precies niet werkt.
• Een goede omschrijving wanneer het probleem precies optreedt.
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9. Specificaties
Beeldsensor

1/3 inch

Lens

F=0.6mm

Beeldkleuren

24 bit (16.7 miljoen kleuren)

Resolutie

320 x 240 pixels (Lage resolutie) ; 640 x 480 (Hoge resolutie). Een
resolutie van 1024 x 768 pixels is te behalen met een
beeldbewerkingprogramma zoals PhotoExpress 3.0 SE.

Geheugen

8 MB SDRAM

Compressie

Lage
Resolutie

Maximaal 107 foto’s intern

Hoge
Resolutie

Maximaal 26 foto’s intern

Sluitertijd

1/25 - 1/1000

WebCam functie

Ja, 3 fps

Aansluitingen

USB

Focus

Automatisch

Brandpuntinstelling

Normaal: 50cm tot oneindig

Spanning

Ingebouwde batterij (oplaadbaar via USB poort)

Afmetingen [HxBxD

80 x 30 x 30 mm (rond model)

Gewicht:

30 gram

Tabel 11: technische specificaties
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10. Trust Customer Care Centers
Internet
Office
UK
Italia
france
Deutschland
España
Nederland
Other countries
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www.trust.com
Open
Phone
9:30 - 17:00
+44-(0)1376-500000
9:00–13:00 / 14:00-18:00
051-6635947
9:00 à 17:00
+33-(0)803-083080
9:00 - 17:00
0800-00TRUST (0800-0087878)
9:00 - 17:00
+34-902 160937
9:00 - 17:00
0800-BELTRUST (0800-23587878)
9:00 - 17:00
+31-(0)78-6549999

